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بزودی یک جزیره جدید در کنار کیش احداث می شود

  متاسفانه ۵۷ درصد صادرات کشور و ۵۳ درصد واردات ایران تنها با چهار کشور انجام می شود که این نشان دهنده عملکرد ضعیف دولت، مسئولین امر و تجار و 
سرمایه گذاران کشور در حوزه ارتباط موفق اقتصادی و تجاری با دیگر کشورهای جهان و عدم شناخت درست از بازارهای جهانی است.

 هر چند آمریکا و هم پیمانانش مسیر منزوی کردن ایران را در پیش گرفته اند اما نمیتوان تمام نواقص اقتصادی کشور را به گردن تحریم ها انداخت و بخش مهمی از 
مشکالت اقتصادی را باید در درون نظام مدیریتی کشور جستجو کرد و به دنبال تحول جدی در این راستا بود.

  نامه سناتورهای آمریکایی به ترامپ:
 هنوز چهارده بانک ایرانی آزاد و به شبکه سوئیفت وصل هستند 

که باید در لیست تحریم  های آمریکا قرار بگیرند.
 باید دسترسی ایران به نظام مالی جهانی به طور کامل قطع شود.
 »مارکو روبیو«، »تام کاتن«، »جان کورنین«، »تد کروز«، »ریک 

اسکات« و »تام تیلیس« شش سناتوری هستند که نامه درخواست 
تحریم بخش مالی ایران را امضا کردند.

  غالمحسین مظفری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: 
 برای احداث بندر و بهره برداری از اسکله، باید کف بندرگاه کیش الیروبی شود. از محل این الیروبی یک جزیره جدید ایجاد می کنیم.

همه مشکالت را به گردن تحریم نیاندازیم! 

 6 سناتور بدخواه!
صفحه 2

همه مشکالت را به گردن تحریم نیاندازیم!
دکتر مهدی کریمی تفرشی

اقتصاد ایران بشدت به نفت و صادرات نفتی و جذب 
سرمایه گذاری خارجی و نیز واردات و صادرات وابسته 
است. تالش آمریکا پس از خروج از برجام برای فلج 
کردن اقتصاد ایران اعمال تحریم های نفتی بویژه با 
کشوزهای اصلی طرف قرارداد ایران مانند ژاپن، کره 
جنوبی و چین و جایگزینی نفت عربستان با نفت 
ایران بوده است.  ولی با اعمال سیاست های وزارت امور خارجه ایران و 

انجام مذاکرات موفق نفتی تاکنون در این زمینه به  ...
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بزرگ ترین بانک اطالعاتی امالک 
در اصفهان

در کمرتین زمان و در تلفن همراه خود ملک 
دلخواه خود را پیدا کنید!

ثبت آگهی رایگان در وبسایت

malomelk.com malomelk

03136270117 09131184574|
مرتضی چگونیان

بزرگ ترین بانک اطالعاتی امالک 
در اصفهان

در کمرتین زمان و در تلفن همراه خود ملک 
دلخواه خود را پیدا کنید!

ثبت آگهی رایگان در وبسایت

malomelk.com malomelk

03136270117 09131184574|

وارد سایت شوید، ضرر نمی کنید!
021 -22183020

 سهل و سریع
  با هر مقدار پولی  که دارید

طال بخرید و بفروشید یا تحویل بگیرید

www.dg-gold.com021 -22183020

سعید رضوی جواهری الهام

از رویا تا واقعیت
09121117312-88085172

نقد و اقساط

elham_jewellry

شهرک غرب، میالد نور، طبقه سوم، پالک 9 و 14

درخشش زعفران ایران
در 35 کشور جهان

ایران خاستگاه زعفران دنیاست
زعفران از ایران به تمام دنیا راه یافت

کیفیت و رتبه جهانی
0۵1۳-111 واحد سفارشات تلفنی:

@NOVINSAFFRONCO

»هوشنگ  اکبری«

09141411383

ساخت و صدور 
ویلن دست ساز

ویلن  زن ویلن  ساز

For Export

»هوشنگ  اکبری«

hooshang_ akbari36
02188738657

ساخت و صدور ویلن دست ساز
ویلن  زن ویلن  ساز

For Export

شنگ  هو

کارگاه   هوشنگ اکبری هنر آموخته 
 »استاد قنبری مهر«   

در »تهران«
09141411383

دارای ویژگی های:
1- آنتی باکتریال

PH -2 متناسب با محیط دهان
3- پیشگیری از پوسیدگی دندان

4- ضدعفونی کننده محیط دهان و دندان
5- کاهش پالک دندان

6- ایجاد طراوت و شادابی در محیط دندان 
7- نابودکننده میکروب های مولد بوی بد دهان

دهانشویه ایرشا ضدعفونی کننده

سبوس برنج
 یک منبع غنی
 از پروتیئن ها

 ویتامین ها
 فیبرها 

و آنتی اکسیدان ها

سبوس برنج قهوه ای

www.bizmlm.ir

کشتی دریازر 1
تنها کشتی ماهیگیری در دریای خزر 

با قابلیت دریانوردی در آب های دور و عمیق

 صد درصد طبیعي 
 در طعم هاي مختلف

 رژیمي،تقویتي، انرژي زا، دارچیني 
زنجبیلي، طبیعي

خرما بار دکتر بیز 

www.bizmlm.ir

دکتر مهدی کریمی تفرشی
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با فرامرز فرمانی؛ طراح لباس و استایلیست، درباره نحوه لباس 
پوشیدن کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا در سال 2020

ترامپ ساده می پوشد؛ 
جو بایدن نه!

  یک طراح لباس و استایلیست معتقد است که ترامپ تالش زیادی در تغییر 
شکل لباس های خود ندارد و لباس های راحت و همیشگی خودش را پوشیده و 

حتی سعی نداشته لباس را آهار بدهد که بخواهد قدرتش را با شانه ها نشان بدهد، 
ولی جو بایدن که تصورش این است که شاید روزی صاحبخانه شود، باید شیک تر 

می پوشید و این کار را هم انجام داده است.  

     پروانه توکلیسرویس گفت و گو
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»امالک« رونق بخش بازار فرعی بورس 
کاال می شود

آرام آرام بــا گســترش عرضــه و معامله امالک، 
رینــگ امالک و مســتغالت در دل بــازار فرعی 
بــورس کاال درحــال رونــق گرفتــن اســت. این 
ــه ایجــاد یــک  ــد ب ــه گام می توان رونــق گام ب
ــورس کاال  ــازار قدرتمنــد مشــخص در دل ب ب
منتهــی شــود. آن هــم در شــرایطی کــه 
ــی  ــای دولت ــا و نهاده ــازاد بانک ه ــالک م ام
بــرای  را  قدرتمنــدی  بســتر  عمومــی  و 
ــورس  ــالک ب ــازار ام ــتر ب ــی بیش قدرت نمای
ــد  ــر می رس ــرد. به نظ ــد ک ــاد خواه کاال ایج
ــی و  ــای دولت ــط بخش ه ــده توس ــن ای از ای

ــی اســتقبال شــود. عموم

بــه گــزارش کارگــر آنالین، محمــد اســالمی، 
وزیــر راه و شهرســازی بــه حمایــت تمــام قــد 
ــت  ــورس کاال پرداخ ــالک در ب ــه ام از عرض
بــرای  وزارتخانــه  ایــن  برنامه هــای  از  و 
ــورس  ــن ب ــی نوی بهره گیــری از ابزارهــای مال
ــلف  ــامل اوراق س ــکن ش ــوزه مس کاال در ح
مــوازی اســتاندارد، انتشــار اوراق خریــد دیــن 
ــالک و  ــای ام ــاختمانی، صندوق ه ــح س مصال
مســتغالت، راه انــدازی بــازار تهاتــری ملــک و 

ــر داد. ــح خب ــوی مصال تابل
ــوازی  ــلف م ــه اوراق س ــرد ک ــاره ک وی اش
و  مزایــا  دارای  مســکن  اســتاندارد 
ــه  ــه ازجمل ــددی اســت ک ــای متع کارکرده
ــاالن  ــرای فع ــی ب ــن مال ــکان تامی ــا، ام آنه
ساخت وســاز و اطمینــان از فــروش، امــکان 
ــک  ــاخت در ی ــش از س ــکن پی ــد مس خری
ــی  ــا، دسترس ــرای خانواره ــمی ب ــازار رس ب
بــه انجــام معامــالت از سراســر کشــور، 
امــکان ســرمایه گذاری به صــورت متــری 
در مســکن و تضمیــن اجــرای تعهــدات 
بــورس کاال  توســط شــرکت  ســازندگان 
بــوده اســت کــه خریــد مســکن پیــش 
امــکان  و  رســمی  بــازار  در  ســاخت  از 
خریــد متراژهــای متفــاوت از واحدهــای 
مســکونی، ریســک افزایــش قیمــت مســکن 

ــد  ــد واح ــوان خری ــه ت ــرادی ک ــرای اف را ب
پوشــش  ندارنــد،  را  کامــل   مســکونی 

خواهد داد.
ــرای ســازندگان  ــای انتشــار ایــن اوراق ب مزای
تامیــن مالــی پروژه هــا و همچنیــن اطمینــان 
تولیــد  دســت  در  واحدهــای  فــروش  از 
بــه نظــر می رســد جذابیــت  آنهاســت و 
ــازار  ــه ایــن ب ــرای ورود ســازندگان ب کافــی ب

وجــود دارد.
ســنجش  و  اقتصــادی  مطالعــات  مدیــر 
ــم  ــز از فراه ــران نی ــورس کاالی ای ــک ب ریس
شــدن امــکان حــراج الکترونیکــی در بــورس 
ــث  ــوع باع ــن موض ــت ای ــر داد و گف کاال خب

شــفاف تر شــدن فــروش خواهــد شــد.
ــه  ــنبه هفت ــت: روز چهارش ــالح گف ــواد ف ج

گذشــته اولیــن تجربــه معاملــه امــالک مــازاد 
ــا  ــورد و م ــم خ ــورس کاال رق ــا در ب بانک ه
ــا  ــایر بانک ه ــه س ــم ک ــار را داری ــن انتظ ای
هــم بــا ایــن جریــان همســو شــده و از ایــن 
مکانیــزم شــفاف در تابلــوی بــورس کاال بــرای 
عرضــه امــالک مــازاد خــود بهــره ببرنــد تــا از 
روش هــای ســنتی دادوســتدهای ایــن امالک 
ــاز  ــالح ب ــه اصط ــده و ب ــکل مزای ــه ش ــه ب ک
کــردن پاکــت و اعــالم برنــدگان مزایــده انجام 
می شــد، بــه ســمت نورافکــن شــفافیتی کــه 
ــت ــده حرک ــم ش ــازار فراه ــن ب ــایه ای  در س

 کنند.
ــود  ــد ب ــادر خواهن ــداران ق ــن راه خری از ای
ــک  ــه، در ی ــرایط معامل ــی از ش ــدون نگران ب
ــت و  ــه رقاب ــفاف ب ــه و ش ــتم منصفان سیس

ــر  ــل ب ــن عوام ــار ای ــد. درکن ــد بپردازن خری
ــده  ــورس کاال از عرضه کنن ــه ب ــی ک تضامین
کــه  مبایعه نامــه ای  و  می کنــد  دریافــت 
ــه همــراه گــزارش  روی ســایت بــورس کاال ب
در  کــه  دادگســتری  رســمی  کارشــناس 
ــود،  ــر می ش ــه منتش ــه عرض ــمت اطالعی قس
در  کــه  درحالــی  کــرد  تکیــه  می تــوان 
نمی شــوند.  منتشــر  ســنتی  مزایده هــای 
بــازاری متمرکــز  بتوانیــم  اگــر  بنابرایــن 
ــوی  ــا روی تابل ــازاد بانک ه ــوال م ــرای ام ب
بــورس ایجــاد کنیــم، هزینــه دسترســی 
کاهــش  نیــز  اطالعــات  جســت وجوی  و 
می یابــد و می توانیــم بــه اهدافــی کــه از 
ــده  ــالغ ش ــری اب ــم رهب ــام معظ ــوی مق س

ــم. ــت یابی ــت دس اس

رشد اقتصاد ایران
 دکتر مهدی کریمی تفرشی  

ــذاری  ــی و جــذب ســرمایه گ ــت و صــادرات نفت ــه نف ــران بشــدت ب اقتصــاد ای
ــت. ــته اس ــادرات وابس ــز واردات و ص ــی و نی خارج

تــالش آمریــکا پــس از خــروج از برجــام بــرای فلــج کــردن اقتصــاد ایــران اعمــال 
ــران ماننــد  ــرارداد ای ــا کشــوزهای اصلــی طــرف ق ــژه ب تحریــم هــای نفتــی بوی
ژاپــن، کــره جنوبــی و چیــن و جایگزینــی نفــت عربســتان بــا نفــت ایــران بــوده 
ــام  ــران و انج ــه ای ــور خارج ــای وزارت ام ــت ه ــال سیاس ــا اعم ــی ب ــت.  ول اس
مذاکــرات موفــق نفتــی تاکنــون در ایــن زمینــه بــه موفقیــت موردنظــر دســت 
نیافتــه اســت. امــا نکتــه حائــز اهمیــت اینســت کــه وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه نفــت میتوانــد باعــث 
تــکان هــای اقتصــادی شــدید و منفــی شــدن رشــد اقتصــاد ایــران در ســالهای آینــده شــود کــه بایــد 
بــا نــگاه کارشناســانه و موشــکافانه و جــدی مســئولین و اقتصاددانــان و دولــت در بــاره ایــن امــر مهــم 

بازنگــری داشــته و چــاره اندیشــی کننــد.
متاســفانه 57 درصــد صــادرات کشــور و 53 درصــد واردات ایــران تنهــا بــا چهــار کشــور انجــام مــی 
ــر و تجــار و ســرمایه گــذاران  ــت، مســئولین ام ــده عملکــرد ضعیــف دول ــن نشــان دهن شــود کــه ای
ــا دیگــر کشــورهای جهــان و عــدم شــناخت  ــق اقتصــادی و تجــاری ب ــاط موف کشــور در حــوزه ارتب

ــی اســت. درســت از بازارهــای جهان
هــر چنــد آمریــکا و هــم پیمانانــش مســیر منــزوی کــردن ایــران را در پیــش گرفتــه انــد امــا نمیتــوان 
ــکالت  ــی از مش ــش مهم ــت و بخ ــا انداخ ــم ه ــردن تحری ــه گ ــور را ب ــادی کش ــص اقتص ــام نواق تم
اقتصــادی را بایــد در درون نظــام مدیریتــی کشــور جســتجو کــرد و بــه دنبــال تحــول جــدی در ایــن 

راســتا بــود.
بــرای مقابلــه بــا منفــی شــدن رشــد اقتصــادی در کشــور و در راســتای اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد 
ــق  ــی و رون ــای جهان ــق در بازاره ــور موف ــرای حض ــاختهای الزم ب ــرایط و زیرس ــد ش ــی بای مقاومت

صــادرات و اقتصــاد غیــر نفتــی و خــروج از اقتصــاد واردات محــور فراهــم گــردد.
کشــور مــا در تولیــد بســیاری از محصــوالت کشــاورزی در مســیر خودکفایــی قــرار دارد و پتانســیل 
ــه  ــی روی ــرای تولیــد بســیاری از محصــوالت در داخــل کشــور وجــود دارد.  بنابرایــن واردات ب الزم ب
ایــن محصــوالت منجــر بــه خــروج بخــش مهمــی از ارز از کشــور و ضربــه بــه اقتصــاد خواهــد شــد.

ــوالت  ــدی محص ــته بن ــت و بس ــائ کیفی ــر ارتق ــز ب ــالش متمرک ــا ت ــد ب ــدگان بای ــالوه تولیدکنن بع
ــا و شــناخت درســت از ذائقــه و تقاضــای  ــوژی هــای روز دنی ــا اســتانداردها و تکنول خــود منطبــق ب
بازارهــای جهانــی، تــوان رقابتــی خــود را در بازارهــای دیگــر کشــورها افزایــش داده و در مســیر توســعه 
صــادرات غیرنفتــی حضــور محصــوالت بــا کیفیــت ایرانــی را در اقصــی نقــاط جهــان گســترش دهنــد.

میــزان اثربخشــی تحریــم هــا علیــه ایــران بــه میــزان وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه معامــالت دالری 
بســتگی دارد. بــا حرکــت تدریجــی قــدرت هــای نوظهــوری ماننــد چیــن و روســیه و هنــد در راســتای 
حــذف دالر از مبــادالت تحــاری بویــژه معامــالت نفتــی اکنــون فرصــت بســیار مناســبی بــرای ایــران 

فراهــم شــده تــا دالر را از مبــادالت تجــاری حــذف و تجــارت بــا ایــن کشــورها را گســترش دهــد.
بــه طــور کلــی رشــد اقتصــادی کشــور بــه یــک عــزم ملــی و تــالش جهــادی در تمامــی عرصــه هــا و 
در تمــام ارکان پیکــره اقتصــاد نیــاز دارد و بــی شــک ثبــات و امنیــت اقتصــادی بــرای ســرمایه گــذاران 

عاملــی بســیار مهــم و کلیــدی در رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور اســت.

ــی از  ــا حاک ــرکت فرودگاهه ــار ش ــی آم بررس
آن اســت کــه پروازهــای بیــن المللــی ایرالیــن 
ــال در  ــت امس ــاه نخس ــی در 5 م ــای داخل ه
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۹1 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
بــه گــزارش مشــرق، مطابق آمــار شــرکت 
ــدای  ــران از ابت ــی ای ــری هوای ــا و ناوب فرودگاهه
پروازهــای  در  مــرداد  پایــان  تــا  امســال 
بین المللــی شــرکت های هواپیمایــی داخلــی 
ــرش  ــزام و پذی ــا، اع ــت هواپیم نشست وبرخاس

ــت در  ــار و پس ــرش ب ــال و پذی ــافر و ارس مس
ــته ۹1  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب مقایس

درصــد کاهش یافتــه اســت.
بــر ایــن اســاس در 20 فــرودگاه تحــت مالکیــت 
ــران  ــی ای ــری هوای ــا و ناوب ــرکت فرودگاه ه ش
نشست وبرخاســت هواپیمــا رشــد منفــی ۹1 
درصــدی، اعــزام و پذیــرش مســافر ۹7 درصــد 
ــت 85  ــار و پس ــرش ب ــال و پذی ــش و ارس کاه
درصــد رشــد منفــی داشــته اســت. )میانگیــن 

ــد( ۹1 درص

در فرودگاه هــای اختصاصــی کیــش، چابهــار 
نشست وبرخاســت  در  ترتیــب  بــه  قشــم  و 
هواپیمــا ۹7 درصــد، 100 درصــد و 83 درصــد 
ــزام  ــرودگاه کیــش اع ــه اســت. در ف کاهش یافت
و پذیــرش مســافر در پروازهــای بین المللــی 
فرودگاه هــای  در  و  کاهــش  درصــد   100
ــه ترتیــب 100  چابهــار و قشــم ایــن کاهــش ب
ــرش  ــال و پذی ــت. ارس ــوده اس ــد ب و 8۹ درص
بــار و پســت در پروازهــای بین المللــی فــرودگاه 
کیــش 100 درصدریــال چابهــار 100 درصــد و 

قشــم 8۹ درصــد در مقایســه بــا 5 مــاه نخســت 
ــت. ــه اس ــال ۹8 کاهش یافت س

شــرکت  مالکیــت  تحــت  فرودگاه هــای  در 
 11 ایــران  هوایــی  ناوبــری  و  فرودگاههــا 
ــد  ــافر رش ــرش مس ــزام و پذی ــرودگاه در اع ف
کرده انــد.  ثبــت  را  درصــدی   100 منفــی 
ارومیــه  نیــز  فعــال  فرودگاه هــای  بیــن  در 
بیشــترین  درصــدی   ۹۹ منفــی  رشــد  بــا 
 کاهــش را در ایــن بخــش بــه خــود اختصــاص 

داده است.

بــا فــرآوری گشــنیز، می تــوان ارزش افــزوده 250 
تــا 5000 برابــری ایجــاد کرد.

امــام خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب، در بیانــات 
ــاره  ــی درب ــا هیات دولت انتقادات ــود ب ــر خ اخی
خــام فروشــی محصــوالت مختلــف صادراتــی و 

عــدم فــرآوری آنهــا بیــان کردنــد.
بــرای بررســی مصــداق هایــی کــه ایشــان دربــاره 
ــماره  ــن ش ــد در ای ــان کردن ــی بی ــام فروش خ
ــردم«،  ــوال م ــده »خــام فروشــی، حــراج ام پرون

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــنیز م ــاه گش گی
خــام  دربــاره  انقــالب  معظــم  رهبــر 
تاکیــد  ایرانــی  فروشــی محصوالت صادراتی 
ــن  ــد، م ــئله ی تولی ــیه ی مس ــد: »در حاش کردن
ــم کــه آن  ــه ی دیگــری را عــرض بکن ــک نکت ی
ــد نیســت و  ــه مســئله ی تولی ــاط ب ــم بی ارتب ه

ــا صــادرات  آن مســئله ی صــادرات مــواد خــام ی
ــالً در  ــه اش را قب ــک نمون ــه ی ــت ک ــه ای اس فلّ
مورد نفت گفتیــم. یکــی از مشــکالت مــا همین 
اســت کــه ما مــواد خــام را بــدون فــراوری و بدون 
اینکــه ارزش افــزوده اش را بــرای کشــور خودمان، 
بــرای ســرمایه دار خودمــان، برای کارگر خودمــان 

ــارج.« ــتیم خ ــم، می فرس ــم بکنی فراه
ایشــان همچنیــن مشــخصا از صادرات خــام گیــاه 
گیشــنیز انتقــاد کردنــد و فرمودنــد: »چنــد شــب 
پیــش تلویزیــون راجــع  بــه گشــنیز میگفــت کــه 
گشــنیز را بــه صــورت فلــه ای میبرنــد خــارج و بــا 
قیمتهــای بســیار زیــادی بعــد از فــراوری در دنیــا 
فــروش میــرود. پــس یــک نکتــه ای کــه مــا در باب 
مســائل تولید خواســتیم عــرض بکنیم، مســئله ی 

برداشــتن موانــع تولیــد اســت کــه اینهــا اســت«

ایجاد ارزش افزوده 2۵0 تا ۵000 برابری از 
گشنیز

بنابــر ایــن گــزارش ســاالنه حــدود 20 هــزار تــن 
گیــاه گشــنیز در ایــران تولیــد و بخــش عمــده ای 
از آن بــه صــورت خــام از کشــور خــارج می شــود 
درحالــی کــه بــا انجــام یــک مرحلــه فــرآوری بــر 
روی آن می تــوان ارزش افــزوده 250 برابــری 
ــاه  ــن گی ــه ای ــر پای ــن ب ــرد؛ همچنی ــاد ک ایج
ــه  ــرد ک ــد ک ــاده ای را تولی ــوان م ــبو می ت خوش
5000 برابــر ارزش افــزوده بیشــتری ایجــاد 

می کنــد.
ــام  ــنیز خ ــرم گش ــر کیلوگ ــی ه  ارزش صادرات
ــزار  ــر 14 ه ــان و حداکث ــزار توم ــدود 10 ه ح
ــه  ــاره آن گرفت ــر عص ــا اگ ــت دارد ام تومان قیم
ــان  ــزار توم ــون و 500 ه ــدود 2 میلی ــود ح ش

ــد. ــدا می کن ــت پی قیم
می تــوان  همچنیــن  گشــنیز  پایــه  بــر 
ــر آن 50  ــر لیت ــه ه ــرد ک ــد ک ــول" تولی "لینان
ــت دارد و  ــی قیم ــورهای اروپای ــون در کش میلی
اســتفاده  عطر ســازی  و  برای صنایع اســانس 

می شــود.
سود گشنیز ایران در جیب تاجران پاکستانی

ــه عصــاره و اســناس، از گشــنیز  ــر تهی ــالوه ب ع
اســتفاده  نیــز  دارویــی  در صنعت گیاهــان 
ــری  ــد براب ــود چن ــزوده و س ــود و ارزش اف می ش
می کنــد  صنایــع  نصیب تولید کنندگان ایــن 
امــا شــواهد امــر نشــان می دهــد کــه ایــن گیــاه 
بعــد از یــک مرحلــه فــرآوری ســاده نظیــر عصاره 
ــی  ــور های مختلف ــه کش ــتان ب ــری در پاکس گی

صــادر می شــود.

مقــام مســئول بنیــاد مســتضعفان گفــت: احــداث یــک 
ــروم  ــه مح ــزار راس دام در منطق ــت 3 ه ــا ظرفی ــداری ب دام
ــد. ــاز ش ــاری آغ ــال و بختی ــار مح ــع چه ــجان از تواب هفش

بــه گــزارش گــروه اقتصادی خبرگــزاری تســنیم، عظیــم 
ــرمایه  ــرای س ــاد ب ــن بنی ــت ای ــه سیاس ــاره ب ــا اش ــی ب رجای
گــذاری در مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافتــه، از آغــاز 
رونــد احــداث دامــداری 3 هــزار راس مولــد در منطقــه 

ــر داد. ــاری خب ــال و بختی ــار مح ــتان چه ــروم اس مح
وی گفــت: گاوداری واحــد ســیرک واقــع در شهرســتان 
هفشــجان در زمینــی بــه مســاحت 70 هکتــار و توســط 
ــن  ــل ای ــا تکمی ــود و ب ــرا می ش ــان اج ــام اصفه ــرکت قی ش
واحــد، بــرای 110 نفــر اشــتغال مســتقیم و 1000 نفــر 
اشــتغال غیــر مســتقیم ایجــاد خواهــد شــد کــه نقــش موثــری 
ــا دامپــروری در ایــن  در توســعه کســب و کارهــای مرتبــط ب

ــت. ــد داش ــروم خواه ــه مح منطق
بنیــاد  دامپــروری  و  هلدینــگ کشــاورزی  عامــل  مدیــر 
ــام  ــیر خ ــن گاوداری را ش ــی ای ــول اصل ــتضعفان محص مس
ــا برآوردهــای صــورت  اعــالم کــرد و افــزود: واحــد ســیرک ب
گرفتــه ســاالنه حــدود 40 هــزار تــن شــیر خــام تولیــد مــی 
ــاردار، گوســاله  کنــد و ســایر محصــوالت آن شــامل تلیســه ب

ــود. ــد ب ــود خواه ــتی و ک ــتارگاهی، دام داش ــر و دام کش ن
رجایــی هزینــه اجــرای ایــن پــروژه را حــدود 2 هــزار و 500 
میلیــارد ریــال بــرآورد کــرد و گفــت: احــداث گاوداری واحــد 
ســیرک حــدود 36 مــاه بــه طــول مــی انجامــد و یــک دوره 
بهــره بــرداری 12 ســاله بــرای آن پیــش بینــی شــده اســت.

ــایر  ــه و س ــن مجموع ــرداری از ای ــره ب ــا به ــه وی ب ــه گفت ب
ــه  ــروه ب ــن گ ــه ای ــد روزان ــرا، تولی ــال اج ــای درح ــروژه ه پ

ــید. ــد رس ــام خواه ــیر خ ــن ش ــزار ت ــش از دو ه بی

کاهش 91 درصدی پروازهای بین المللی در 5 ماه سال 99

درآمد نجومی پاکستانی ها  از گشنیز ایران

احداث دامداری 3000 رأسی در منطقه محروم توسط بنیاد مستضعفان
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دادگاهــی در شــیلی بــا صــدور حکمــی 
بزرگ تریــن پــروژه معــدن طــالی جهــان در 
ایــن کشــور را بــه دلیــل آســیب های زیســت 
متوقــف  بهره بــرداری  از  پیــش  محیطــی 

ــرد. ک
بــه گــزارش اقتصادنیــوز بــه نقــل از یورونیوز، 
ایــن معــدن طــال در مــرز آرژانتیــن و شــیلی 
و در میــان یخچال هــای طبیعــی در منطقــه 

»آنــد کوردیلــرا« قــرار گرفتــه اســت.
ــه  ــز ک ــد« نی ــک گل ــی »بری ــرکت کانادای ش
تصمیــم داشــت 8 میلیــارد دالر در ایــن 
ــد از ســوی دادگاه  ــروژه ســرمایه گذاری کن پ
بــه پرداخــت جریمــه ای بســیار ســنگین 
زیســت  محیــط  »دادگاه  شــد.  محکــوم 
شــیلی« در حکــم خــود تأکیــد کــرده اســت 
ــال  ــاز ط ــدن رو ب ــی مع ــتور تعطیل ــه دس ک
در »پاســکوآ المــا« قطعــی و همیشــگی 
اســت. شــرکت کانادایــی نیــز بــه دلیــل 
ــه  ــت ب ــط زیس ــه محی ــه ب ــارت هایی ک خس
هنــگام ســاخت معــدن وارد کــرده بــه ۹ 

ــت. ــده اس ــه ش ــون دالر جریم میلی
ــری  ــزان خط ــم دادگاه، می ــاس حک ــر اس ب
ــرای  ــا« ب ــکوآ الم ــدن »پاس ــروژه مع ــه پ ک
ــه  ــچ گون ــردم داشــته اســت، هی ســالمتی م
ــروژه باقــی  ــرای ادامــه ایــن پ راه دومــی را ب
نگذاشــته بــود. رأی دادگاه ثابــت می کنــد 
کــه تصمیــم ســازمان محیــط زیســت شــیلی 
ضــرورت  خصــوص  در   2018 ســال  در 
توقــف ایــن پــروژه درســت بــوده اســت. 
ــرکت  ــه ش ــوده ک ــد ب ــازمان معتق ــن س ای
»بریــک گلــد« اصــول و مقــررات مربــوط بــه 
محیــط زیســت را رعایــت نمی کــرده اســت، 

ــه کار و  ــن ادام ــت آن ضام ــه رعای ــی ک اصول
بهره بــرداری از معــدن بــوده اســت.

ــوارد را در  ــن م ــد« ای ــک گل ــرکت »بری ش
دادگاه تکذیــب کــرده بــود.

ابتــدا  شــیلی  زیســت  محیــط  ســازمان 
ــه  ــوع ب ــق رج ــا از طری ــت ت ــم داش تصمی
ــی  ــی ، مجازات های ــی محل ــک مرجــع قضای ی
را بــرای ایــن شــرکت کانادایــی در نظــر 
ــض  ــورد نق ــه 33 م ــازمان ب ــن س ــرد. ای بگی
ــه  ــه تخلی ــی از جمل ــت محیط ــول زیس اص
ــط  ــان توس ــب گیاه ــوده و تخری ــای آل آب ه

ــود.  ــرده ب ــاره ک ــی اش ــرکت کانادای ــن ش ای
ــروع  ــر مش ــد ب ــا تأکی ــن رو دادگاه ب از همی
وارد بــودن شــکایت ســازمان محیــط زیســت، 
ــی و  ــه موقت ــم و ن ــی دائ ــر تعطیل ــم ب حک

تنبیهــی داد.
پــروژه ایــن معــدن طــال همچنیــن بــه دلیــل 
مشــکالت زیســت محیطــی کــه ایجــاد کــرده 
بــود بــا مخالفــت جــدی مــردم در دو کشــور 
شــیلی و آرژانتیــن مواجــه شــده بود. شــرکت 
کانادایــی اســتخراج حــدود 615 هــزار اونــس 
ــن  ــره از ای ــس نق ــون اون ــال و 18.2 میلی ط

ــردم  ــود. م ــرده ب ــی ک ــدن را را پیش بین مع
ــل  ــامیدنی حاص ــال ها از آب آش ــه س منطق
از ذوب شــدن یخچال هــای طبیعــی کــه بــه 
ــد  ــاری می ش ــد ج ــای آن شــکل رود از کوه ه
ــروژه  ــاز پ ــا آغ ــا ب ــد، ام ــتفاده می کردن اس

معــدن، آب منطقــه بــه شــدت آلــوده شــد.
اهالــی  از  بســیاری  اخیــر  ســال های  در 
دلیــل  بــه  حیوانــات  نیــز  و  منطقــه 
ــا  ــاک و بعض ــواد خطرن ــرف آب دارای م مص
گوناگــون  بیماری هــای  دچــار   ســرطان زا 

شده اند.

چالش های تشکیل بازار سلف ارز در 
اقتصاد ایران

 حسین باستان زاد   
ــای  ــان نرخ ه ــکاف می ــوه ش ــش بالق ــه افزای ــاختاری زمین ــوک های س ــران، ش ــاد ای در اقتص
نقــدی و ســلف )غالبــا بیــش از یــک انحــراف معیــار( بازارهــای اســعار را فراهــم کــرده کــه 

مســتقیما موجــب رشــد ســهم تقاضــای ســوداگرانه خواهــد شــد.
ــوداگرانه  ــداف س ــر اه ــی ب ــلف ارز مبتن ــازار س ــدت در ب ــدت و میان م ــای کوتاه م قرارداده
و یــا پوشــش ریســک تقاضاهــای مبادالتــی و احتیاطــی در حوزه هــای مربــوط بــه 
مبــادالت مالی-تجــاری بین المللــی موازنه پرداخت هــا مــورد اســتفاده تجــار، موسســات 
ــای  ــه تقاض ــه گان ــای س ــک گروه ه ــد. تفکی ــرار می گیرن ــرمایه گذاران ق ــاری و س مالی-اعتب
ــای  ــدگان بازاره ــدگان  و تقاضاکنن ــان عرضه کنن ــوداگرانه در می ــی و س ــی، احتیاط معامالت
ــارغ از دوره  ــوده و ف ــازار ســلف اســعار بطــور خــاص بســیار دشــوار ب ــام و ب ســلف بطــور ع
زمانــی سررســید قراردادهــای مذکــور عمــال عرضه کننــدگان و تقاضاکننــدگان آنهــا، متعهــد 
ــورد  ــه در م ــا اســعار تعهــدی هســتند، ک ــی و ی ــول مل ــر حســب پ ــا ب ــه تســویه قرارداده ب
ــز در  ــا نی ــی آنه ــای تعادل ــعار و نرخ ه ــدی اس ــازار نق ــای ب ــازاد تقاض ــر م ــتقیما ب دوم مس

ــت. ــذار اس ــدت اثرگ کوتاه م
ــان  ــدی در زم ــای نق ــی بازاره ــای آن ــی از نرخ ه ــلف ارز تابع ــای س ــه قرارداده ــت پای قیم
ــای  ــردار نرخ ه ــی، ب ــتی آت ــود سیاس ــای س ــری نرخ ه ــه جهت گی ــار مولف ــز چه ــه و نی معامل
ــازار  ــار ب ــورد انتظ ــی م ــط بازده ــز متوس ــا و نی ــه پرداخت ه ــداری موازن ــک کالن، پای ریس
دارایی هــا )مالــی و غیرمالــی( بــوده کــه در بازه هــای مختلــف زمانــی شــکاف میــان 
ــور در  ــه مذک ــار مولف ــرات چه ــد تغیی ــازند. رون ــر می س ــلف را متاث ــدی و س ــای نق نرخ ه
طــی زمــان لزومــا همســو نبــوده و همچنیــن شــدت اثرگــذاری هــر یــک از آنهــا بــر شــکاف 
ــی  ــت. در اقتصادهای ــب نیس ــز متناس ــلف نی ــدی و س ــری نق ــای براب ــان نرخ ه ــی می زمان
هماننــد اقتصــاد ایــران شــوک های ســاختاری ناشــی از ناپایــداری مســتمر بخــش مبــادالت 
ــی  ــار بازده ــتی در کن ــود سیاس ــط س ــاالی متوس ــه ب ــای پای ــا، نرخ ه ــی ترازپرداخت ه مال
ــز  ــادی( و نی ــن اقتص ــان عاملی ــی )در می ــرمایه گذاری مال ــای س ــاالی ابزاره ــار ب ــورد انتظ م
ــدی  ــای نق ــان نرخ ه ــکاف می ــوه ش ــش بالق ــه افزای ــال زمین ــادی عم ــاالی نه ــک های ب ریس
ــال( را  ــازار ط ــن ب ــعار )همچنی ــای اس ــار( بازاره ــک انحــراف معی ــش از ی ــا بی ــلف )غالب و س
فراهــم کــرده کــه مســتقیما موجــب رشــد ســهم تقاضــای ســوداگرانه در مجمــوع تقاضــای 
کل )نقــدی و ســلف( بازارهــای مذکــور خواهــد شــد. افزایــش ادواری ســهم و مقادیــر تقاضــای 
ســوداگرانه در بازارهــای اســعار زمینه ســاز افزایــش ریســک نکــول قراردادهــای مذکــور نیــز 
شــده کــه در غیــاب فعالیــت موسســات پوشــش ریســک قراردادهــای ابزارهــای مشــتقه بطــور 
عــام و قراردادهــای ســلف بطــور خــاص، موجــب شــکل گیری ریســک سیســتماتیک نیــز در 

بازارهــای مذکــور خواهــد شــد.
چالش هــای مذکــور کــه غالبــا در کشــورهای درحــال توســعه بیشــتر از اقتصادهــای 
ــری  ــول تاثیرپذی ــتگذار ارزی ح ــی سیاس ــه نگران ــار دو مولف ــد، در کن ــروز می کن ــی ب صنعت
ــروز  ــرایط ب ــلف )در ش ــای س ــیه قرارداده ــد حاش ــای رش ــدی از نرخ ه ــای نق ــدید نرخ ه ش
ــدید  ــیار ش ــانات بس ــن نوس ــازار ارز( و همچنی ــی در ب ــد نااطمینان ــی و رش ــالالت مقطع اخت
ادواری تعــداد متقاضیــان قراردادهــای ســلف کــه متقاضــی تســویه ارزی )نقــدی( قراردادهــای 
ــی،  ــش بیشــتر نااطمینان ــه افزای ــدت هســتند، عمــال زمین ــده در سررســیدهای کوتاه م منعق
رشــد گســترده تر حاشــیه قراردادهــای ســلف، افزایــش بیشــتر مــازاد تقاضــای نقــدی و نیــز 
ــای  ــعار )در رژیم ه ــدی اس ــازار نق ــای رســمی و غیررســمی در ب ــان نرخ ه ــکاف می ــد ش رش
ــاالی  ــی بســیار ب ــت جایگزین ــن راســتا، قابلی ــم می ســازد. در همی ــد نرخــی ارز( را فراه چن
قراردادهــای نقــدی و ســلف ارز و طــال خصوصــا در بخش هــای مبــادالت ســوداگرانه و 
ــازگاری و  ــرورت س ــران، ض ــعه و ای ــال توس ــورهای در ح ــی کش ــای مال ــی در بازاره احتیاط
هماهنگــی در فرآینــد تشــکیل بازارهــا، تولیــد ابزارهــای معامالتــی )نقــدی یــا ســلف(، نــرخ 
گــذاری در بازه هــای مختلــف زمانــی )ترجیحــا کوتــاه مــدت(، مکانیــزم تســویه )مبتنــی بــر 
پــول ملــی یــا دارایــی خارجــی )ارز و طــال((، سیاســتگذاری و مدیریــت همزمــان بازارهــای 

مذکــور را برجســته کــرده اســت.
ــالالت  ــرایط اخت ــور خصوصــا در ش ــازار مذک ــان دو ب ــت و سیاســتگذاری همزم ــدم مدیری ع
ادواری در بــازار اســعار زمینــه شــکل گیری نرخ هــای آربیتــراژی )در بازه هــای مختلــف 
زمانــی( و رشــد تقاضــای ســوداگرانه در دو بــازار ارز و طــال را فراهــم می ســازد. بطــور مثــال، 
ــدی  ــای نق ــاالی قرارداده ــودهای ب ــیه س ــر از حاش ــه متاث ــور ک ــراژی مذک ــای آربیت نرخ ه
ــب  ــال 13۹7 موج ــت س ــه نخس ــوده، در نیم ــه ارز( ب ــل ب ــت تبدی ــا قابلی ــال )ب ــلف ط و س
افزایــش بســیار شــدید تقاضــای ســوداگرانه و مــازاد تقاضــا در بازارهــای نقــدی )ارز و طــال( 
ــد طــال )کاهــش  ــای ســلف خری ــش پیش پرداخــت قرارداده ــم افزای ــه علی رغ شــد، بطوریک
ــای ســلف عمــال  ــای قرارداده ــاالی حاشــیه قیمت ه ــل ب ــا( و تعدی ــی قرارداده نســبت اهرم
رونــد رشــد تقاضــا و قیمــت طــال در هــر دو بــازار نقــدی و ســلف ســکه )و بطــور متناســب 
ارز( تشــدید شــد، کــه نهایتــا سیاســتگذار بــه منظــور انقطــاع رونــد تاثیرپذیــری قیمت هــای 
ــت. در  ــکه گرف ــلف س ــازار س ــالت ب ــف معام ــه توق ــم ب ــلف تصمی ــای س ــدی از قیمت ه نق
ــازار  ــی نرخ هــای رشــد ب ــرات انتقال ــا هــدف گسســت در اث همیــن راســتا، انقطــاع مذکــور ب
ســکه بــر بــازار ارز مــورد هدفگــذاری سیاســتگذار ارزی قــرار گرفــت. سیاســت مذکــور اگــر 
چــه بــا تشــدید مداخــالت ارزی، افزایــش محدودیت هــای نظارتــی در مبــادالت ســوداگرانه، 
ــه  ــر مجموع ــان ب ــتگذاری همزم ــز سیاس ــی و نی ــپرده های بانک ــود س ــای س ــش نرخ ه افزای
بازارهــای داخلــی و برون مــرزی اســعار )نقــدی و حوالــه( زمینــه کاهــش اختــالالت و تقلیــل 
ــدت  ــرات میان م ــص اث ــا خال ــاخت، ام ــم س ــدت فراه ــعار را در کوتاه م ــری اس ــای براب نرخ ه
ــعار  ــری اس ــای براب ــی و نرخ ه ــای خارج ــای دارایی ه ــر تقاض ــر مقادی ــور ب ــای مذک مولفه ه
ــد  ــی(، رش ــش حقیق ــی )در بخ ــص داخل ــداز ناخال ــری پس ان ــترش کس ــت گس ــال به عل عم
ــی  ــادالت مال ــری مب ــترش کس ــا و گس ــداری ترازپرداخت ه ــداوم ناپای ــی، ت ــاالی نقدینگ ب

ــد. بخــش خارجــی چنــدان پایــدار نمان
منبع: ایِبنا

هــزار   20 از  دولتــی  بانک هــای  ســرمایه 
ــزار  ــه 82 ه ــال ۹8 ب ــان در س ــارد توم میلی
میلیــارد تومــان در ســال ۹۹ افزایــش یافــت.

ــزاری  ــگار اقتصادی خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــا  تســنیم، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ب
انتشــار گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده در 
ــرداد ۹۹ در  ــا م ــهریور ۹8 ت ــی ش ــازه زمان ب
ــرد  ــالم ک حــوزه اصــالح نظــام بانکــداری اع
کــه راهکارهــای اصــالح و بهبــود نظــام 
بانکــی و راهکارهــای حفــظ و اســتمرار ثبــات 
و ســالمت نظــام بانکــی در قالــب برنامه هــای 
کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت تدویــن و در 

ــور شــد. ــس جمه ــم ریی شــهریور ۹8 تقدی
واگذاری اموال مازاد بانک ها

ــالح  ــوزه اص ــم در ح ــات مه ــی از اقدام یک
نظــام بانکــداری واگــذاری امــوال مــازاد 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــت ک ــوده اس ــا ب بانک ه
برنامــه زمانبنــدی امــوال مــازاد بانک هــا 
ــازاد  ــوال م ــات ام ــامانه اطالع ــم و س تنظی
بانک هــا راه انــدازی شــد. بــر ایــن اســاس در 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود 13 ه ــال ۹8 ح س
ــید  ــروش رس ــه ف ــا ب ــازاد بانک ه ــوال م ام
ــوال  ــروش ام ــزان ف ــن حســاب می ــا ای ــه ب ک

ــا از  ــازاد در بانک ه م
دی مــاه ســال ۹6 تــا 
مــرداد مــاه ســال ۹۹ 
بــه حــدود 28 هــزار 
تومــان  میلیــارد 

ــت. ــیده اس رس
ابالغ سند تحول 
دیجیتال بانک ها

یکــی دیگــر از اقدامــات انجام شــده در راســتای 
اصــالح نظــام بانکــداری تدویــن و ابــالغ ســند 
ــه  ــت ک ــوده اس ــا ب ــال بانک ه ــول دیجیت تح
ــام  ــمند انج ــق اقتصــاد هوش ــتای تحق در راس
ــداری  ــوان »بانک ــت عن ــند تح ــن س ــد. ای ش
آینــده و تحــول دیجیتالــی؛ رویکــرد سیاســتی 
و چارچــوب اســتقرار بانکــداری دیجیتــال 
مبتنــی بــر پارادایم اقتصاد هوشــمند« از ســوی 
ــرکت  ــه و ش ــی، بیم ــور بانک ــاون ام معاون مع
هــای دولتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 

ــد. ــالغ ش ــا اب ــه بانک ه ب
اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی

اجــرای دســتورالعمل حاکمیــت شــرکتی در 
راســتای اصــالح نظــام بانکــداری در دســتور 
ــاس  ــن اس ــر ای ــه ب ــت ک ــه اس ــرار گرفت ق

جملــه  از  اقداماتــی 
ســاختار  در  تحــول 
بانک هــای  ســازمانی 
تفکیکــی  دولتــی، 
از  مدیرعامــل  ســمت 
ــره  ــت مدی ــس هیئ ریی
انتــزاع  و  بانک هــا  در 
از  اجرایــی  وظایــف 
هیئــت مدیــره و محــول کــردن آن بــه 
هیئــت عامــل پیگیــری و اجرایــی شــد.

افزایش سرمایه بانک ها
ــه اصــالح نظــام بانکــداری  در راســتای برنام
ــرمایه  ــود س ــکل کمب ــع مش ــدف رف ــا ه و ب
ــش  ــا افزای ــرمایه بانک ه ــت س ــود کفای و بهب
کشــاورزی،  ملــی،  بانک هــای  ســرمایه 
صنعــت و معــدن، مســکن، توســعه صــادرات 
ــن  ــرای ای ــر اج ــر اث ــد. ب ــام ش ــپه انج و س
برنامــه ســرمایه بانک هــای دولتــی از 20 
ــه 82  ــال ۹8 ب ــان در س ــارد توم ــزار میلی ه
ــان در ســال ۹۹ افزایــش  ــارد توم هــزار میلی
یافــت. ایــن در حالــی اســت کــه طبــق ایــن 
گــزارش ســرمایه بانک هــای خصوصــی از 30 
ــه 16  ــال ۹8 ب ــان در س ــارد توم ــزار میلی ه

ــال ۹۹ کاهــش  ــان در س ــارد توم ــزار میلی ه
ــه اســت. یافت

واگذاری سهام دولت
همچنیــن بــا هــدف مولدســازی دارایــی بانک ها، 
واگــذاری ســهام دولت در دســتورکار قــرار گرفت 
ــت،  ــت در بانک هــای مل ــده ســهام دول و باقیمان
ــرز  ــه الب ــرکت های بیم ــادرات و ش ــارت، ص تج
ــل  ــای قاب ــب صندوق ه ــن در قال ــی امی و اتکای

معاملــه ETF انجــام شــد.
ادغام بانک ها

ــای مســلح  ــه نیروه ــا وابســته ب ــام بانک ه ادغ
ــی انجــام شــد و بانک هــای  ــازه زمان ــن ب در ای
قوامیــن، انصــار، حکمــت ایرانیــان، مهــر اقتصاد 
و موسســه اعتبــاری کوثــر در بانــک ســپه 

ادغــام شــدند.
تعدیل شعب بانک ها

ــی  ــازه زمان ــز در ب ــا نی ــعب بانک ه ــل ش تعدی
ذکــر شــده ادامــه یافــت. در ایــن راســتا ۹03 
شــعبه بانک هــای دولتــی و خصوصــی در 
ســال ۹8 تعدیــل شــد. همچنین کاهــش 735 
ــک در ســال ۹۹ و 13۹5 شــعبه در  شــعبه بان
ســال 1400 در راســتای اجــرای برنامــه اصالح 

ــده اســت. ــزی ش ــداری برنامه ری ــام بانک نظ

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو از انعقــاد قــرارداد اجــرای 21۹ 
پــروژه پژوهشــی در ایمیــدرو و شــرکت هــای تابعــه و وابســته، 

بــا دانشــگاه هــا طــی ســال هــای ۹8 و ۹۹ خبــر داد.
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــنیم به نق ــزاری تس ــه گزارش خبرگ ب
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
ــار  ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــور ب ــب پ ــداداد غری ــران، خ ای
وابســته در  تابعــه و  ایمیــدرو و شــرکت هــای  داشــت: 
راســتای گســترش ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه و اســتفاده از 
توانمنــدی هــای دانشــگاه هــا بــرای توســعه بخــش معــدن و 
صنایــع معدنــی، از ســال ۹8، پــروژه هــای جدیــد پژوهشــی 
ــد  ــش منعق ــن بخ ــا ای ــال را ب ــارد ری ــه ارزش 858 میلی  ب

کرد.
ــدود  ــه ارزش ح ــروژه ب ــزان، 36 پ ــن می ــه داد: از ای وی ادام
ــا  ــه ب ــت ک ــدرو اس ــه ایمی ــوط ب ــال مرب ــارد ری 142 میلی
ــت،  ــم و صنع ــریف، عل ــی ش ــران، صنعت ــای ته ــگاه ه دانش
ــی  ــن مهندس ــگاهی، انجم ــاد دانش ــر، جه ــی امیرکبی صنعت
معدنــی، تربیــت مــدرس، شــهید بهشــتی، صنعتــی اصفهــان، 
ــگان و  ــدان، گلپای ــی هم ــان، صنعت ــی )ره(، کاش ــام خمین ام

ــت. ــده اس ــد ش ــمنان منعق ــد س ــگاه آزاد واح دانش
رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو بــا اشــاره بــه جزئیــات پــروژه 
ــا دانشــگاه هــا گفــت: طــی  هــای پژوهشــی منعقــد شــده ب
ــه« 53  ــوالد مبارک ــای »ف ــرکت ه ــای ۹8 و ۹۹، ش ــال ه س
پــروژه، »گل گهــر« 30 پــروژه، »مــس سرچشــمه« 28 
ــه  ــروژه و »شــرکت تهی ــان« 16 پ ــروژه، »ذوب آهــن اصفه پ
ــا دانشــگاه هــا منعقــد  ــروژه ب ــی« 12 پ ــواد معدن ــد م و تولی

ــد. کــرده ان
وی افــزود: افــزون بــر ایــن، شــرکت هــای »مــس ســونگون« 
11 پــروژه، »آلومینــای ایــران«، 10 پــروژه، »فــوالد خراســان« 
۹ پــروژه، »فــوالد خوزســتان« 7 پــروژه، »چادرملــو« 5 پــروژه 
و »فــوالد آلیــاژی ایــران« 2 پــروژه، بــا دانشــگاه هــا منعقــد 

کــرده انــد.
ــای  ــت ه ــرد فعالی ــزارش عملک ــه گ ــا اشــاره ب ــور ب ــب پ غری
پژوهشــی ایمیــدرو بــا دانشــگاه هــا طــی ســال هــای ۹2 تــا 
۹۹ تصریــح کــرد: ایمیــدرو طــی ایــن مــدت، در مجمــوع 85 
ــا دانشــگاه  پــروژه پژوهشــی بــه مبلــغ 258 میلیــارد ریــال ب

هــا قــرارداد منعقــد کــرده اســت.

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛
مهلت دو روزه برای متقاضیان 

مسکن ملی
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان ایــن کــه 470 هــزار نفــر 
از متقاضیــان طــرح اقــدام ملــی مســکن واجــد شــرایط شــناخته 
شــدند گفــت: ایــن افــراد تــا پایــان شــهریور مــاه فرصــت دارنــد 
Tem.mrud. مــدارک خــود را در ســامانه اقــدام ملــی بــه آدرس

ir بارگــذاری و واریــز وجــه داشــته باشــند کــه در غیــر ایــن صورت 
حــذف و افــراد دیگــر جایگزیــن آنهــا خواهنــد شــد.

بــه گزارش اقتصادآنالین بــه نقــل از ایســنا، محمــود محمــودزاده 
ــرح  ــزار متقاضی ط ــون 600 ه ــک میلی ــن ی ــرد: از بی ــار ک اظه
اقــدام ملــی مســکن 470 هــزار نفر واجد شــرایط شــناخته شــدند 

کــه  شــروط پنجگانــه مثــل عــدم اســتفاده از  زمیــن یــا مســکن 
ــه بعــد  دولتــی بعــد از انقــالب و عــدم مالکیــت از ســال 1384 ب
را داشــتند. وی افــزود: بــه افــراد واجــد شــرایط مهلــت دادیــم تــا 
15 شــهریور مــاه 13۹۹ نســبت بــه بارگــذاری مــدارک در ســامانه 
اقــدام ملی مســکن به آدرس Tem.mrud.ir و واریــز وجــه اقــدام 
کننــد.   قبــل از پایــان ایــن مهلــت برخــی افراد اعــالم کردنــد برای 
تکمیــل مــدارک مهلــت مــی خواهنــد کــه آن را تــا پایان شــهریور 
مــاه تمدیــد کردیــم.  به گفتــه محمــود زاده، تاکنون 226 هــزار نفر 
ــز وجــه  ــد و تعــدادی نیــز واری مــدارک خــود را بارگــذاری کرده ان
داشــتند. تمامــی افــراد تــا پایان شــهریورماه فرصــت دارنــد ثبت نام 
خــود را تکمیــل و وجــوه درخواســتی را واریــز کننــد. در غیــر ایــن 

صــورت حــذف و افــراد دیگــر جایگزیــن آنهــا می شــوند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه تعــداد قابــل توجهی 

از واحدهای مســکن ملی آمــاده افتتــاح اســت گفــت:  پــس 
از مــاه صفــر بــا حضــور رئیــس جمهــور اولیــن واحدهــای طــرح 
اقــدام ملــی مســکن افتتــاح خواهــد شــد.   هنوز تعــداد دقیــق آن 

مشــخص نیســت و در آینــده اطــالع رســانی میشــود.
 طــرح اقــدام ملــی تولیــد و عرضــه 400 هــزار واحــد مســکونی، 
ــا حضــور رئیــس جمهــور آغــاز شــد. البتــه در  شــهریور 13۹8 ب
برخــی از مناطــق از پایــان ســال 13۹7 کلید خــورده بــود. در قالب 
ایــن طــرح تــا نیمــه اردیبهشــت مــاه 13۹۹ بــرای 300 هــزار واحد 
تامیــن زمیــن شــده و 230 هــزار واحــد مراحــل اجرایــی را طــی 
ــر راه و شهرســازی اعــالم  ــد. پیشــتر محمــد اســالمی وزی می کن
ــی در بعضــی مناطــق  ــای مســکن مل ــن واحده ــود اولی ــرده ب ک
کشــور، مردادمــاه امســال تحویــل مــی شــود. امــا هنــوز ایــن اقدام 

انجــام نشــده اســت. 

افزایش سرمایه ۶2 هزار میلیارد تومانی بانک های دولتی

انعقاد 219 قرارداد پروژه پژوهشی با دانشگاه ها در ایمیدرو و شرکت های تابعه
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بایــد تقدیــر آدمــی خیلــی بلند باشــد که ســال قبل 
در چنیــن روزهایــی در خیابــان کار کنــی و امســال 
روی اســتیج یکــی از مهمتریــن جشــنواره های 
ســینمایی دنیــا باشــی و آرزوهــای کودکــی را 

ــی. ــت یافتنی  ببین دس
بهمــن مــاه ســال گذشــته بــود کــه پــس از 
ــانه های  ــالن رس ــید« در س ــم »خورش ــش فیل نمای
جشــنواره فیلــم فجــر، ســه، چهــار بچــه ی تقریبــا 
هــم ســن و ســال ُکّل نشســت خبــری ایــن فیلــم 
را بــا شــیرین زبانی ها، خنده هــا و اشک هایشــان 
بــه هــم ریختنــد و یکــی از پــر ســر و صداتریــن و 
ــد.  ــت کردن ــنواره را ثب ــای جش ــن روزه جذاب تری
امــا آن چیــزی کــه حضــور آن هــا را متفــاوت کــرد 
صرفــا بــازی خوبشــان در فیلــم مجیــدی نبــود، بلکه 
زندگــی آن هــا بــود و کارشــان در متــرو و خیابــان و 
حــس و حالــی کــه از تجربــه ی بازیگــری بــه دســت 

ــد. آورده بودن
ــی را درِگوشــی  ــن نگران ــا ای ــع خیلی ه ــان موق هم
ــد  ــدا کن ــه خ ــد ک ــد می گفتن ــی بلن ــا صدای ــا ب ی
ایــن بچه هــا بــا چنیــن ذوق و شــوقی رهــا نشــوند و 
آینــده ای کــه می توانــد عــوض شــود، دوبــاره به ســر 
چهــارراه  و دستفروشــی برنگــردد و حــاال ایــن بچه ها 
ــز  ــنواره  ونی ــان در جش ــه فیلم ش ــی ک ــا درخشش ب
داشــته دلگرم تــر از قبــل هســتند کــه ایــن مســیر 

را ادامــه دهنــد.
در چنــد روز گذشــته حتمــا در میــان خبرهایــی که 
از جشــنواره ی فیلــم ونیــز منتشــر شــده عکس هایی 
وجود ماســک  بــا  کــه  دیده ایــد  دختــری را 
چشــمانش  عمــق  در  صورت، شــادی  روی 
ــاله  ــری 14 س ــیرزاد دخت ــمیال ش می درخشید؛ ش
ــم  ــرادرش ابوالفضــل در فیل ــراه ب ــه هم  اســت که ب
»خورشــید« بــازی کــرده و بــه دلیــل مبتــال شــدن 
ــدون  ــی – ب ــم – روح اهلل زمان ــی فیل ــوان اصل نوج
ــه  ــد و ب ــز ش ــی جشــنواره ونی ــود راه ــازی خ همب
جــای او روی صحنــه اختتامیــه رفــت و از ایــن گفت 
ــا یــک ســال پیش مشــغول دستفروشــی در  کــه ت
متــرو بــوده و امثــال او و روح اهلل تمــام زندگــی خــود 
را در خیابــان دســت فروشــی کرده انــد امــا ســینما 

ــد. ــا برگردان ــه آن ه ــان را ب رویاهای ش
ــه بازیگــری  ــه اش ب ــی از عالق او حــاال در گفت وگوی
پیــش از بــازی در فیلــم مجیــدی می گویــد و 

ــده دارد. ــرای آین ــه ب ــی ک برنامه های
شــمیال اصالتــا اهــل افغانســتان اســت، امــا در ایــران 
متولــد شــده و بــا پــدر و مــادر و خواهــر بزرگتــرش و 
ابوالفضــل کــه دو ســال و نیــم از خــودش کوچک تــر 

اســت زندگــی می کنــد.
او بــه گفتــه ی خــودش یــک ســال دیــر بــه مدرســه 
رفتــه و امســال به کالس هفتــم مــی رود، امــا قطعــا 
ــه  ــال مدرس ــن قب ــاوت. »م ــی متف ــا حــس و حال ب
کــودکان کار می رفتــم و امســال هــم همانجــا 
مــی روم. بعــد از اینکــه در فیلــم »خورشــید« بــازی 
کردم حــس خیلــی خوبــی داشــتم، دوســتانم هــم 
ــر  ــارم را تغیی ــا من اصــال رفت ــد، ام خوشــحال بودن

نــدادم و خــودم را بــرای آن هــا نمی گیــرم چــون کال 
ــری  ــارم تغیی ــی دارم و رفت ــتانم رابطه خوب ــا دوس ب
ــا ایــن حــال شــرایط زندگــی  هــم خــودم  نکــرد. ب
ــر در  ــرده و دیگ ــر ک ــی تغیی ــواده ام خیل ــم خان و ه
خیابــان کار نمی کنــم، گرچه زندگــی هنوز ســختی 
دارد ولــی مــن بعد از »خورشــید« دیگــر کار نکردم.«

شــمیال می گوید: »از ایــن بــه بعــد دوســت دارم ایــن 
ــه شــیوه ای دیگــر کار  ــا آخــر ادامه دهــم و ب راه را ت

کنم. دلــم نمی خواهــد بــه کار در متــرو برگــردم.«
او در میــان صحبت هایــش اشــاره می کنــد کــه قبــال 
ــی  ــه داشــته و موقعیت های ــه بازیگــری عالق ــم ب ه
ــه نتیجــه نرســیدند.  ــود کــه ب ــده ب هــم پیــش آم
»بازیگــری را خیلی دوســت داشــتم. چنــد بــار 
قبــال در متــرو خانم هایــی مــرا دیده بودنــد و 

به کارگردانشــان معرفی کــرده بودنــد. پیــش چنــد 
نفــر هــم رفتــم امــا خبــری نشــد.«

آنطــور کــه شــمیال از عالقــه بــه بازیگــری می گویــد 
ایــن تصــور پیــش می آید کــه حتمــا فیلم و ســریال 
ــاد  ــتند، زی ــترس هس ــر در دس ــه راحت ت ــی ک ایران
ــد بشناســد،  ــی از بازیگــران را هــم بای ــده و خیل دی
امــا پاســخ او غیرمنتظــره اســت. »مــن خیلــی فیلــم 
می بینیم امــا بیشــتر فیلــم هنــدی، برایــم جــذاب 
ــن   ــت دارم. همی ــی دوس ــا را خیل ــتند و آن ه هس
فیلم هــا باعــث شــدند از بازیگــری خوشــم بیایــد.«

وقتــی حــرف از بازیگــران مــورد عالقــه اش می شــود 
ــاد  ــی زی ــال خیل ــا قب ــن ایرانی ه ــد:  »از بی می گوی
پیگیــر نبــودم و دقت نمی کــردم چــه کســانی بــازی 
ــاهرخ خان،  ــان، ش ــا امیرخ ــا از هندی ه می کنند، ام

آرزوهای بزرگ دختر نوجوانی که در سینما یک 
شبه ره صد ساله رفت

»بتمن« از سد کرونا گذشت

کدام ستاره هالیوود همبازی پیمان معادی شده است؟

اظهارنظر خبرساز مجری مصری درباره حجاب

عیادت مجازی با مهران رجبی

برپایی نمایشگاه »کرنش به حافظ« در موزه گوته

پیمــان معــادی قــرار اســت در فیلــم هالیــوودی جدیــدش کنــار 
جــان بویــگا ســتاره ســری فیلم هــای »جنــگ ســتارگان« جلــوی 

دوربیــن بــرود.
ــم  ــادی در فیل ــان مع ــن، پیم ــزاری خبرآنالی ــزارش خبرگ ــه گ ب
جدیــدی از گویــن هــود، کارگــردان برنــده جایــزه اســکار؛ نقــش 

ــازی خواهــد کــرد. مهمــی ب
ــرای  ــی اســت و ســال 2005 ب گویــن هــود اهــل آفریقــای جنوب
فیلــم »ساتســی« جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم غیرانگلیســی زبان 

را دریافــت کــرد.
معــادی در ایــن فیلــم کنــار بازیگــران مطرحــی چــون جــان بویــگا 
ــینمای  ــوان س ــتاره ج ــگا س ــت. بوی ــد رف ــن خواه ــوی دوربی جل
ــتارگان«  ــگ س ــای »جن ــه فیلم ه ــازی در مجموع ــا ب ــوود ب هالی

ــه شــهرت رســید. ب
»دیترویت« و »دایره« از دیگر فیلم های جان بویگا هستند.

در بهتریــن فرصــِت هالیــوودِی پیمــان معادی جزئیــات بیشــتری 
از ایــن رویــداد مهــم ســینمایی بخوانیــد.

»رضــوی الشــربینی« مجــری بــی حجــاب سرشــناس تلویزیونــی 
ــان  ــر بهتــر از زن ــان محجــب صــد هــزار براب ــود زن مصــر گفتــه ب

بــی حجــاب هســتند.
ــی  چنــدی پیــش »رضــوی الشــربینی« مجــری معــروف تلویزیون
مصــر کــه خــود بــی حجــاب اســت در مــورد حجــاب اظهارنظــر 
کــرده بــود و گفتــه بــود کــه حجــاب بســیار بهتــر از بــی حجابــی 
اســت و زنــان محجــب نــزد خداونــد بســیار برتــر هســتند. حــاال 
ــر و  ــردم مص ــوه م ــت انب ــا حمای ــه ب ــا ک ــس از آن اظهارنظره پ
ــن مجــری  ــت ای ــرار گرف ــان ق ــر از کشــورهای جه بســیاری دیگ

تحــت پیگــرد قانونــی قــرار گرفتــه اســت.
ــه ای  ــه برنام ــم شــربینی ک ــه خان ــاز شــد ک ــی آغ ماجــرا از زمان
ــی  ــون غیردولتــی »ســی ب ــان در تلویزی ــا موضــوع زن پربیننــده ب
ســی« در مصــر را اجــرا مــی کنــد بــا وجودیکــه خــود بــی حجــاب 
اســت، بــه صــورت مســتقیم بــه بیننــده هــا توصیــه بــه پوشــش و 

حجــاب کــرد و گفــت کــه زنانــی کــه حجــاب دارنــد از بــی حجاب 
ــن  ــرز چنی ــل از رویت ــه نق ــارت او ب ــن عب ــر هســتند. عی ــا بهت ه
اظهــار کــرد: »زنانــی کــه حجــاب دارنــد صــد هــزار برابــر 

بهتــر از زنانــی هســتند کــه حجــاب ندارنــد.«
اظهــار نظرهــای مســتقیم وی بــه شــدت بــه ارکان بــی حجابــی 
کــه حکومــت فعلــی مصــر تاکیــد بــر نهادینــه کــردن آن در جامعه 
ــدگان  ــش برن ــرده و پی ــورد ک ــر دارد، برخ ــنتی مص ــلمان س مس
ــت  ــی حاکمی ــت و یکم ــرن بیس ــدد ق ــی و تج ــی حجاب ــر ب تفک
فعلــی ایــن کشــور او را بــه برهــم زدن امنیــت اجتماعــی و نفــرت 
ــت  ــرده و او را تح ــم ک ــه مته ــار جامع ــان و اقش ــن زن ــی بی افزای

ــد. ــرار داده ان ــی ق پیگــرد قانون
بــه دنبــال نشــر اخبــار مبنــی بــر پیگــرد قانونــی وی و همچنیــن 
ــن موضــوع، بســیاری از  ــه ای ــر رســانه ب ورود ســازمان نظــارت ب
انبــوه مــردم و حامیــان ایــن مجــری در رســانه هــا و شــبکه هــای 
اجتماعــی بــه شــدت ایــن اقــدام حکومــت مصــر را محکــوم کــرده 
ــم« را  ــی کن ــت م ــربینی حمای ــوی الش ــن از رض ــتگ »م و هش
ــه اشــتراک  ــه دســت ب ــه ســرعت در فضــای مجــازی دســت ب ب
ــداده  ــام ن ــی انج ــه او کار خطای ــد ک ــی دارن ــراز م ــته و اب گذاش
ــت  ــات آن صحب ــاب و تبع ــورد حج ــه در م ــه محترمان ــز اینک بج

کــرده اســت.
ایــن  قانونــی  پیگــرد  سیســتم  بــه  معترضیــن  از  بســیاری 
مجــری ابــراز نظــر کــرده بودنــد و حمایــت قاطــع خــود را 
از او اعــالم کــرده بودنــد. یکــی از کاربــران نوشــته بــود: در 
ایــن دوره رعایــت حجــاب در کشــور مصــر بســیار دشــوار 
اســت و بــرای زن محجبــه فرصــت شــغلی آنچنانــی وجــود 
 نــدارد و ورود آنــان بــه بســیاری از اماکــن در مصــر ممنــوع 

است!

بــا انتشــار خبــر وخامــت حــال مهــران رجبــی خبرنــگار صــداو ســیما 
بــا او بــه صــورت تصویــری عیــادت کــرد و از رونــد بهبــودی او خبــر 

داد.
ــال  ــه دنب ــزاری برنا، ب ــر خبرگ ــگ و هن ــروه فرهن ــزارش گ ــه گ ب
انتشــار خبــر ابتــالی مهــران رجبــی بــه کرونــا خبرنــگار صــداو ســیما 
بــه صــورت مجــازی بــا او در بیمارســتان امــام حســین زنجــان گفــت 

و گــو کــرد.
ــد  ــاری اش از رون ــت بیم ــایعه وخام ــب ش ــا تکذی ــی ب ــران رجب مه
بهبــود بیمــاری خــود خبــر داد و ابــراز امیــدواری کــرد همــه مــردم 
بــا جــدی گرفتــن ایــن بیمــاری توصیــه هــای پزشــکان ومســئوالن 

ــد. ســالمت را جــدی بگیرن
مهــران رجبــی بــا روحیــه سرشــار ازامیــد بــه خبرنــگار رســانه ملــی 
ــاران  ــات بیم ــه مالق ــر ب ــار دیگ ــک ب ــودی ی ــس از بهب ــول داد پ ق
کرونایــی بــرود. اشــاره ایــن بازیگــر بــه عیادتــش از بیمــاران کویــد1۹ 

ــود. در زمــان والدت امــام علــی )ع( و روز پــدر ب

نمایشــگاه »کرنــش بــه حافــظ« بــا نمایــش آثــاری از گونتــر اوکــر در 
کنــار آثــاری از هنرمنــدان ایرانــی در شــهر دوســلدولف آلمــان و در 

مــوزه گوتــه بــه نمایــش درآمــد.
ــانه  ــات و رس ــد ارتباط ــل از واح ــه نق ــزاری مهر ب ــه گزارش خبرگ ب
اداره کل هنرهــای تجســمی، نمایشــگاه آثــار گونتــر اوکــر بــا موضــوع 
ــه شــهر  ــوزه گوت ــار در م ــن ب ــن، ای ــران زمی ــی ای ــظ شــاعر نام حاف

دوســلدولف برپــا شــده اســت.
اوکــر در ایــن نمایشــگاه بــا عنــوان »کرنــش بــه حافــظ« آثــاری را در 
کنــار هشــت هنرمنــد ایرانــی در معــرض دیــد عموم قــرار داده اســت. 
ایــن نمایشــگاه از روز هشــتم ســپتامبر مصــادف بــا 18 شــهریور مــاه 
13۹۹ حــدود ســه مــاه در مــوزه گوتــه شــهر دوســلدولف آلمــان در 

حــال برگــزاری اســت.
ــام از  ــا همیــن ن ــار خــود را ب اوکــر پیــش از ایــن، مجموعــه ای از آث
ــا 2020  ــال 2016 ت ــران از س ــه ای ــفرش ب ــتین س ــرات نخس خاط
ــران )شــیراز، تهــران، اصفهــان، کرمــان، مشــهد،  در هشــت شــهر ای

ــه تماشــا گذاشــته اســت. رشــت، بوشــهر و کیــش( ب
ــم  ــران تصمی ــارش در ای ــش آث ــس از نمای ــی پ ــد جهان ــن هنرمن ای
گرفــت هنرمندانــی از ایــن ســرزمین را در ایــن پــروژه همــراه خــود 
ــه  ــه ب ــا توج ــذارد. ب ــش بگ ــه نمای ــا ب ــگاه را دور اروپ ــد و نمایش کن
اپیدمــی ویروس کرونــا و قرنطینــه و فاصلــه گــذاری اجتماعــی ایــن 
ــا  ــان ب ــلدولف آلم ــهر دوس ــه ش ــوزه گوت ــود را در م ــار خ ــروه آث گ
تماشــاگر مجــازی برگــزار کردنــد و ایــن نمایشــگاه حــدود ســه مــاه 

ــود. ــا خواهــد ب در ایــن مــوزه برپ
مرتضــی ترســلی از شــیراز، محمدرضــا یــزدی از تهــران، علــی 
ــک  ــان، باب ــی از کرم ــهریار رضای ــان، ش ــی از اصفه ــی صوفیان محبوب
منتظــری از مشــهد، عارفــه آراد از رشــت، فــرزاد دشــتی زاده از 
ــن در  ــم و اینستالیش ــار حج ــا آث ــش ب ــی از کی ــدا آیت ــهر و ن بوش
ــتند. ــر هس ــر اوک ــار گونت ــظ« در کن ــه حاف ــش ب ــگاه »کرن نمایش

عرفــان شــرقی، عشــق و شــناخت دقیــق حافــظ از انســان باعــث شــد 
اوکــر در آثــارش از شــعرهای ایــن شــاعر پــر آوازه ایــران زمیــن الهــام 
بگیــرد و هنرمنــدان ایرانــی نیــز کــه بــا ایــن اشــعار بــزرگ شــده و 
بــه نوعــی بیــت بیــت حافــظ در خــون و جانشــان تنیــده شــده اســت 
ــا همیــن مضمــون در کنــار  آثــار حجمــی و اینستالیشــن هایــی را ب

اوکــر بــه نمایــش گذاشــتند.
گونتــر اوکــر خوانــش ویــژه خــود از حافــظ را بــا رنگ های درخشــان و 
سرخوشــانه و بــا حــرکات آزاد دســت در آثــارش بــه نمایــش گذاشــته 
اســت. او در جایی بدون زمان و مکان ایســتاده و در فضایی خلســه آور 
 جهــان هســتی را نــگاه می کنــد که ایــن از معنویت اشــعار سرچشــمه 

می گیرد.
هنرمنــدان ایرانــی نیــز حجــم و اینستالیشــن هــای خــود 
و  اشــعار  از  شــأن  و شــخصی  درونــی  برداشــت های  بــا  را 
ــه نوعــی هــر کــدام نمایــی از  عرفــان حافــظ خلــق کــرده و ب
ــه  ــر وجودشــان را ب ــی اشــعار ب ــرات درون ــای و تأثی دریافت ه
ــای  ــال ه ــری از متری ــره گی ــا به ــا ب ند. آنه ــته ا ــش گذاش نمای
ــا  ــی ب ــری روح ــی از درگی ــوه مختلف ــدام وج ــر ک ــاوت ه متف
ــری  ــرده دیگ ــتفاده ک ــوب اس ــی از چ ــد یک ــعار را برگزیدن اش
از برنــز و یکــی از ســفال و پاپیــه ماشــه بــرای آفرینــش 

ــت. ــه اس ــره گرفت به
ــور دور  ــه ت ــی ب ــدان ایران ــن نمایشــگاه همــراه هنرمن ــرار اســت ای ق
ــار  ــن آث ــه منــدان بتواننــد از تماشــای ای ــا تمــام عالق ــرود ت ــا ب اروپ
بــا موضــوع حافــظ لــذت ببرنــد و عــالوه بــر ادبیــات ایــران زمیــن بــا 
آثــار هنــری هنرمنــدان معاصــر ایــران نیــز از نزدیــک آشــنا شــوند.

ــاه 13۹۹ )8  ــهریور م ــم ش ــظ« هجده ــه حاف ــش ب ــگاه »کرن نمایش
ــه نمایــش در  ــه شــهر دوســلدولف ب ــوزه گوت ســپتامبر 2020( در م
ــر  ــوزه دای ــن م ــر 2020( در ای ــاه )15 نوامب ــان م ــا 25 آب ــده و ت آم

اســت.

بــا  کــه  »بتمــن«  فیلــم  فیلمبــرداری  
مثبــت شــدن تســت کرونــای نقــش اصلــی 
متوقــف شــده بــود، پــس از پایــان یافتــن 
قرنطینــه چهــارده روزه از ســرگرفته شــد.

ــنال،  ــه نش ــای روزنام ــزارش تارنم ــه گ ب
وارنــر  بــرادران  فیلمســازی  کمپانــی 
بــا انتشــار بیانیــه ای اعــالم کــرد: بــا 
اتمــام دوره قرنطینــه بــرای پیشــگیری 
کوویــد-1۹،  بیمــاری  شــیوع  از 

از  انگلیــس  فیلمبرداری بتمــن در 
اســت. شــده  ســرگرفته 

ابرقهرمانی بــه  فیلــم  بتمن یــک 
ریــوز و  کارگردانی مــت 
 Robert( پتینســون بازی رابــرت 
 Zoë( کراویتــز Pattinson(، زوئــی 
 Jeffrey( رایــت Kravitz(،  جفــری 
 Andy( ســرکیس Wright(،  انــدی 
 Colin( و کالین فــارل  )Serkis

ــن  ــود ژوئ ــرار ب ــه ق ــت ک Farrell( اس
ــرود،  ــرده ب ــالدی روی پ ــال 2021 می س
ــران را  ــدی اک ــا زمان بن ــیوع کرون ــا ش ام

انداخــت. تاخیــر  بــه  چهــار مــاه 
ــه دلیــل  پــس از تعطیلی هــای گســترده ب
شــیوع کرونــا، تنهــا ســه روز از آغــاز 
ــمال  ــن در ش ــرداری بتم ــاره تصویرب دوب
ــدن  ــت ش ــه مثب ــود ک ــته ب ــدن گذش لن
ــار دیگــر  ــای یکــی از عوامل ب تســت کرون
ــق درآورد. ــال تعلی ــه ح ــروژه را ب ــن پ ای

بنابــر گــزارش رســانه ها، رابــرت پتینســون 
ــی آن عضــوی  ــم ابرقهرمان ــتاره این فیل س
ــا مبتــال شــد و  ــه کرون ــود کــه ب از تیــم ب
فیلمبــرداری را تعطیــل کــرد. بــرادران 
وارنــر در ایــن دو هفتــه خبــر ابتــالی 
ــد کــرد و  ــه تایی ــا را ن ــه کرون پتینســون ب

ــب. ــه تکذی ن
بتمــن  فیلمبــرداری  توقــف 
حرکــت  در بــه  را  چالش های هالیــوود 
در آوردن چــرخ دوبــاره صنعــت ســینمای 
و  تعطیلــی  ماه هــا  از  پــس  آمریــکا 
ــت  ــه رعای ــازی ب ــای فیلمس ــزام تیم ه ال
بهداشــتی،  ســختگیرانه  شــیوه نامه های 

کــرد. برجســته 
ــوود،  ــانه های تجــاری هالی ــل از رس ــه نق ب
ــرداری  ــام فیلمب ــا اتم ــاه ت ــه م ــدود س ح

ــده اســت. ــی مان ــان باق بتمــن زم
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ــت  ــی دوس ــت را خیل ــا کی ــلمان خان و کاترین س
ــم  ــده و ه ــوض ش ــع ع ــر وض ــه االن دیگ دارم. البت
ــم  ــم مه ــم و ه ــی را بیشــتر می بین ــای ایران فیلم ه

اســت ببینــم بازیگرانــش چــه کسانی هســتند.«
بــه نظــر می رســد او بــرای جبــران فیلم هــای 
ندیــده ایرانــی خیلــی جــدی شــده اســت. »بعــد از 
جشــنواره فجــر و فیلــم »خورشــید« روزی یک فیلم 
ــدم مثل »متــری شــیش  ــود می کــردم و می دی دانل
ــب  ــه آن را ابوَقری ــب« ک ــه ابوقری ــم« و »تنگ و نی
می خوانــد. وقتــی می گویــم ایــن فیلم هــا کــه 
ــن  ــن ای ــد:  »م ــو نیســتند می گوی مناســب ســن ت
فیلم هــا را بیشــتر دوســت دارم. هیــچ وقــت برایــم 
مهــم نبــوده که فیلمــی بــه ســنم می خــورد یــا نــه، 
چون فیلــم دیــدن را دوســت دارم و ترجیح مــی دادم 

ــم.« ــگاه کن ــک چیزی باشــد کــه ن ی
او بــا ایــن حــال تعریــف می کنــد کــه اگرچــه اهــل 
تلویزیــون و ســریال نیســت، گاهــی کارتــون تماشــا 
ــفنجی  ــاب اس ــیندرال و ب ــتر س ــه بیش ــرده ک می ک
بودنــد و اشــاره می کنــد کــه کار کــردن در بیــرون از 
خانــه در نــوع عالقــه اش بــه فیلم هایــی کــه بــا ســن 

و ســالش همخوانــی نــدارد اثــر داشــته اســت.
ــن  ــته، از ای ــز برگش ــی از ونی ــه تازگ ــه ب ــمیال ک ش
اولیــن تجربــه ســفر خارجی خــود خاطراتــی 
شــیرین دارد.  »جشــنواره ونیــز خیلــی خــوب بــود. 
عاشــق پیراهنــم شــده بــودم کــه طــراح برایــم آماده 
در خیابان می دیدند قلــب  کرد. کســانی که مــرا 
نشــان می دادنــد و می گفتنــد فیلــم را دوســت 
داشــتند. خیلــی مهربــان بودنــد ولــی دوســت 

داشــتم خودم می توانســتم بــا آن هــا صحبــت 
ــل  ــد. ابوالفض ــوم چه می گوین ــا متوجه ش ــم ی کن
ــد از  ــت نش ــی ناراح ــد ول ــت بیای ــت داش هم دوس
ــی زد  ــگ م ــدام زن ــط م ــت بیاید. فق ــه نتوانس اینک
ــه  ــم ک ــار گفت ــک ب می گفــت، چــی می خــوری؟ ی
ــت  ــر بار می گف ــگ می خــورم و بعد ه ــال خرچن مث

ــاور!« ــم خرچنــگ بی برای
او کــه از یــاداوری ایــن جمله هــا حســابی خنــده اش 
گرفتــه، تاکیــد می کنــد: » ابوالفضل از مــن کوچکتر 
اســت ولــی او هم خیلــی دوســت دارد بــازی کنــد. 
اصــال اول او بــرای بــازی در فیلــم انتخــاب شــده بود. 
بعــد مدیــر آن هــا گفتــه بــود او یــک خواهر هــم دارد 
و یــک روز کــه در مدرســه بودیــم آقــای مجیدی بــا 
چند تــا از دوستانشــان آمدنــد و مــرا هــم دیدنــد و 

ایــن طــوری انتخاب شــدیم.«
شــمیال از روزهایــی کــه در ســینما تجربــه کــرده و 
تفاوتــش بــا گذشــته می گویــد: »موقع فیلمبــرداری 
صبح هــا ســاعت 5:30 تــا 6 بیــدار می شــدیم و 
ــم و  ــه می خوردی ــه و صبحان ــر صحن ــم س می رفتی
بعــد هــم گریــم می شــدیم تا عصــر کار می کردیــم. 
همــه چیــز آن روزهــا را دوســت دارم حتــی وقتــی 
اشــتباهی می کــردم و کات می دادنــد. البتــه ناراحــت 
ــم  و  ــان می کردی ــاره امتح ــد دوب ــدم ولی بع می ش

ــد.« ــوب می ش خ
او اضافــه می کنــد: »پارسال تابســتان بــا داداشــم در 
ــک  ــی ی ــود ول ــخت ب ــا کار می کردیم. س خیابان ه
جــوری چــاره می کردیــم. گاهــی هــم با دوســتانمان 
در همــان خیابــان بــازی می کردیــم و خــوش 
می گذشــت. امــا تابســتان امســال در قرنطینــه 
بودیــم و کارهــای خانــه را انجــام می دادم. خانــواده ام 
ــدند  ــحال ش ــی خوش ــا خیل ــن اتفاق ه ــد از ای بع
چون روی زندگــی مــا خیلــی تاثیــر داشــت. خیلــی 
دوســت داشــتم کــه یــک اتفاقــی بیفتــد و مطمئــن 

ــود.« ــا می ش ــه حتم ــودم ک ب
ــت  ــری را اولوی ــه درس و بازیگ ــیرزاد ک ــمیال ش ش
ــری  ــودای بازیگ ــود می داند، س ــی خ ــی فعل زندگ
حســابی در ســرش رفته اســت. »دوســت دارم ســال 
آینــده ایــن موقــع ســر فیلمبــرداری باشــم. قبــل از 
کرونــا خیلــی زنــگ می زدنــد ولــی االن همــه چیــز 
ــم  کنســل شــده. دوســت دارم درســم را هــم بخوان

ــم.« ــه ده ــم ادام ــم می خواه ــی بازیگــری را ه ول
ایــن گــپ کوتــاه بــا ایــن ســوال تمــام می شــود کــه 
اگــر بــه هــر دلیلــی نتوانــد بازیگــر شــود چــه کاری 
را بیشــتر دوســت دارد و جــواب او کــه بــا خنــده ای 
ــد  ــراه اســت نشــان می ده ــد و سرخوشــانه هم بلن
ــه دارد.  ــدی عالق ــای هن ــه فیلم ه ــمیال ب ــرا ش چ
»اگــر بازیگــری نشــوم، دوســت دارم خواننــده شــوم. 
کنــارش  هــم  می گذارند مــن  آهنــگ  وقتــی 
ــی  ــت ول ــوب اس ــم خ ــد صدای می خوانم. می گوین
اگــر ایــن هــم نشــد بــه خلبانــی هــم عالقــه دارم. 
بچه گانه اســت، می دانم  همــه ش  )می خنــدد( 

ــی بایــد تــالش کنــم.« ول

آرزوهای بزرگ دختر نوجوانی که در سینما یک 
شبه ره صد ساله رفت

در جشنواره »مذهب امروز« ایتالیا؛
»قصر شیرین« برای سه جایزه کاندید شد

کریس پایْن و تَندی نیوتن در »همه چاقوهای 
قدیمی« بازی می کنند

نویسنده »فارست گامپ« درگذشت

فیلــم »قصــر شــیرین« در بیســت و ســومین 
جشــنواره »مذهــب امــروز« در کشــور نامــزد 

دریافــت ســه جایــزه شــد.
بــه گــزارش گــروه فرهنگ و هنــر خبرگزاری 
برنا، »قصــر شــیرین« بــه کارگردانــی و تهیه 
کنندگــی رضــا میرکریمــی در بیســت و 
ســومین جشــنواره فیلــم مذهــب امــروز کــه 
ــا ۹ مهــر مــاه ســال جــاری در شــهر  از 2 ت
ــود،  ــزار می ش ــا برگ ــور ایتالی ــو در کش ترنت
نامــزد دریافــت ســه جایــزه بهتریــن فیلــم، 
ــات داوران  ــان از هی ــزرگ روح ایم ــزه ب جای
اصلــی و جایــزه بهتریــن موســیقی متــن از 
هیات داوران کنســرواتوار موســیقی »اف. ای. 

بونپورتــی« شــد.
ایــن فیلــم بــا پخــش بیــن المللــی شــرکت 
ــون  ــزی، چ ــه جوای ــون ب ــا کن ــاژ ت ایریم
ــرد  ــر م ــردان و بازیگ ــم، کارگ ــن فیل بهتری

ــن  ــن(، بهتری ــانگ های )چی ــنواره ش از جش
فیلــم از جشــنواره شــرق – غــرب )روســیه(، 
ــدان  ــب منتق ــردان و منتخ ــن کارگ بهتری
گرجســتان از جشــنواره باتومی )گرجستان(، 
بهتریــن فیلــم خارجــی از مراســم فیلم هــای 
ــردان  ــن کارگ ــکا(، بهتری ــی )آمری خانوادگ
ــن  ــراق(، بهتری ــلیمانیه )ع ــنواره س از جش
فیلــم از جشــنواره آســیایی رم )ایتالیــا(، 
فیلــم برگزیــده تماشــاگران از جشــنواره 
ــردان و  ــن کارگ ــس(، بهتری ــج )انگلی کمبری
ــی  ــال طالی ــنواره پرتق ــرد از جش ــر م بازیگ
ــرد از  ــر م ــن بازیگ ــه(، بهتری ــا )ترکی آنتالی
جشــنواره ســیروس )کانــادا(، فیلــم برگزیــده 
تماشــاگران از جشــنواره ایــران ســی – 
پــراگ  در  ایرانــی  فیلم هــای  جشــنواره 
)جمهــوری چــک(، بهتریــن فیلــم و بهترین 
کارگــردان از جشــنواره داکا )بنــگالدش(، 

جایــزه بــزرگ جشــنواره بــرای فیلــم و 
ــن  ــرای بهتری ــات داوران ب ــژه هی ــزه وی جای
بازیگــر کــودک از جشــنواره فیلم هــای درون 
خانوادگــی )روســیه( و دومیــن بازیگــر مــرد 
برتــر از جشــنواره ایمجیــن ایندیــا )اســپانیا( 

ــت. ــه اس ــت یافت دس
»قصــر شــیرین« کــه ســابقه نامــزدی جایزه 
بهتریــن فیلمنامه در جوایز ســینمایی آســیا 
ــر، در  ــای اخی – پاســیفیک را دارد، در روز ه
ــاخه  ــم در دو ش ــیایی ه ــم آس ــز فیل جوای
ــه  ــن فیلمنام ــرد و بهتری ــن بازیگــر م بهتری

نامــزد کســب جایــزه اســت.
مراســم جوایــز فیلــم آســیایی کــه از طریــق 
ــل  ــه دلی ــد، ب ــد ش ــش خواه ــوب پخ یوتی
شــدت گیــری کوویــد 1۹ در کــره جنوبــی 
ــاه 13۹۹  ــان م ــنبه 7 آب ــخ چهارش ــه تاری ب

منتقــل شــده اســت.

جشــنواره  خردمنــدان  ســیدمحمدرضا 
روزنــه  را،  نوجــوان  و  کــودک  ســینمای 
امیدبخــش بــرای فیلمســازان و مخاطبــان این 

ســینما دانســت.
بــه گــزارش گــروه فرهنــگ و هنر خبرگــزاری 
دربــاره  خردمنــدان  برنا، ســیدمحمدرضا 
وضعیــت فعلــی ســینمای کــودک و نوجــوان، 
گفــت: ســاخت فیلــم بــرای کــودکان و 
نوجوانــان در ســال های گذشــته محصــول 
ــوده اســت و  ــه شــخصی فیلمســازان ب دغدغ
ــه  ــت ب ــختی ها دس ــه س ــا هم ــازان ب فیلمس
ــد.  ــش ببرن ــود را پی ــر خ ــا اث ــد ت گریبان ان
ــه  ــتم ک ــازانی هس ــته فیلمس ــن از آن دس م
ــا ســینمای کــودک و نوجــوان آغــاز  کارم را ب
ــوان  ــه نوج ــتر دغدغ ــن بیش ــه م ــردم. البت ک
دارم تــا کــودک و اعتقــاد دارم کــه هنــوز 
ــه دلیــل  ــر و ب فضــای ســینما نوجــوان، بکرت
ویژگی هایــی کــه دارد، بــرای مخاطبانــش 

ــت. ــر اس ــل اعتمادت ــر و قاب باورپذیرت
او افــزود: حــس همذات پنــداری کــه مــا 
ــا یــک کاراکتــر نوجــوان داشــته  می توانیــم ب
ــوص  ــن و خل ــای باط ــل صف ــه دلی ــیم ب باش
ــن قشــر وجــود دارد ،  ــه در ای ــی اســت ک نیت
یــک امتیــاز بالقــوه اســت کــه به من فیلمســاز 
کمــک می کنــد تــا مســائل و معضــالت 
اجتماعــی را از دریچــه نــگاه نوجــوان روایــت 
کنــم. از طرفــی هم تاثیــر معضــالت اجتماعی 
بــر روی ایــن قشــر بســیار بیشــتر از کــودک 
ــا  ــه م ــان بخشــی اســت ک ــن هم اســت و ای
معمــوالً کمتــر بــه آن توجــه می کنیــم و 
می خواهیــم تمــام ماجراهــا را در فضــای 

ــم. ــت کنی ــال روای بزرگس
او ادامــه داد: مــن فکــر می کنــم ایــن همــان 
وجــه گمشــده ســینمای ایران اســت و ســینما 
ــودش را  ــای خ ــن نظرگاه ه ــی از جدی تری یک

از دســت داده اســت.
ــای  ــی فیلم ه ــاد از برخ ــا انتق ــدان ب خردمن
ســاخته شــده در ایــن ســال ها اظهــار داشــت: 
ــای  ــی فیلم ه ــه در برخ ــت ک ــخص اس مش
کــودک و نوجــوان، فیلمســاز مخاطب خــود را 
ــن خروجــی مناســب  ــرد. ای دســت کم می گی
نســل جــدی و باهوشــی نیســت کــه امــروزه 
ــاط  ــی در ارتب ــب و غریب ــا محصــوالت عجی ب

اســت.
او ادامــه داد: یکــی از خاطــرات خوبــی کــه از 
جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان در اصفهان 

دارم ایــن اســت کــه ســالی کــه فیلم »بیســت 
و یــک روز بعــد« در آنجــا مطــرح شــد، جمعی 
از نوجوانــان اصفهانــی شــب قبــل از اختتامیــه 
مــن را بــه کافــه ای دعــوت کردنــد و گفتنــد: 
»سال هاســت کــه فیلمــی ســاخته نشــده بــود 
تــا مــا خودمــان را روی پــرده ســینما بینیــم«. 
ایــن در حالــی اســت کــه نســبت کاراکترهایی 
کــه در فیلم هــا وجــود دارد، متناســب بــا 

واقعیــت نیســت و جذابیــت الزم را ندارنــد.
ایــن فیلمســاز و کارگــردان انیمیشــن گفــت: 
ــازی  ــازی و رویاس ــن قهرمان س ــی، س نوجوان
ــش زندگــی  ــا رویاهای ــک نوجــوان ب اســت. ی
ــدارد،  ــه ن ــزی ک ــر چی ــرای ه ــد و ب می کن
رویایــی در ذهنــش بــه وجــود مــی آورد. 
ایــن ویژگــی را مــا از ســینمای خــود حــذف 
ــروزی کــه  ــه مســائل جــدی و ب ــم و ب کرده ای
ــود دارد  ــر وج ــن قش ــورد ای ــه در م در جامع
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــم. ب نپرداخته ای
نوجوانــان خــود را در پــرده ســینما نمی بینند. 
ــه دارد  ــا فاصل ــا واقعیت ه ــد ب ــر می بین ــا اگ ی
ــب  ــر مخاط ــا دیگ ــل، آنه ــن دلی ــه همی و ب
ســینما نیســتند. اگــر هــم کار جــدی ســاخته 
ــد. ــگاه می کنن ــه آن ن ــک ب ــا ش ــود ب می ش

ــی  ــاره برپای ــرد« درب ــه و م ــردان »بچ کارگ
ــودکان و  ــای ک ــی فیلم ه ــنواره بین الملل جش
ــم  ــن فکــر می کن ــرد: م ــح ک ــان تصری نوجوان
ایــن جشــنواره، آخریــن نفس هــای امیدبخش 
ســینمای کــودک و نوجــوان مــا اســت. 
اینجــا تنهــا روزنــه باقــی مانــده ای اســت کــه 
ــد و  ــه آن دارن ــدی ب ــم امی ــازان چش فیلمس

نــگاه برخــی از مخاطبیــن ایــن ســینما هــم به 
ایــن جشــنواره دوخته شــده اســت. جشــنواره 
تنهــا جایــی اســت کــه مــن می توانــم فیلمــم 
را ارائــه کنــم و رو در رو بــا مخاطبیــن خــودم 
ــنوم و  ــان را بش ــم و نظرات ش ــاط باش در ارتب

تاثیــر فیلــم روی آن هــا را ببینــم.
کارگــردان انیمیشــن »پــدر« بیــان کــرد: 
نمی تــوان بــه تعطیــل شــدن ایــن جشــنواره 
ــرد  ــدا ک ــی پی ــد راه حل ــه بای ــرد بلک ــر ک فک
ــران  ــرایط اک ــم. ش ــه داری ــده نگ ــا آن را زن ت
ــاره  ــا چ ــت ام ــوب نیس ــا خ ــن فیلم ه آنالی
چیســت؟! اگــر پیشــنهاد بهتــری بــود حتمــاً 
ــرایط  ــن ش ــا ای ــودن ب ــت. ب ــام می گرف انج
ــان  ــودن جشــنواره اســت. مخاطب ــر از نب بهت
ــوراک  ــن خ ــا ای ــر م ــتند و اگ ــوان هس نوج
ــا را  ــانیم و آن ه ــا نرس ــه آن ه ــانه ای را ب رس
ــوان  ــودک و نوج ــینمای ک ــا محصــوالت س ب
ایــن  دیگــری  جــای  از  نکنیــم  روبــه رو 
محصــوالت را تهیــه می کننــد. امیــدوارم 
تمهیداتــی اندیشــیده شــود کــه مــا حداقل در 
فضــای مجــازی تبلیغــات گســترده ای داشــته 
باشــیم و مخاطــب نوجــوان را تهییــج کنیــم 
تــا جشــنواره را از طریــق پلتفرم هــای موجــود 

ــد. ــال کن دنب
ــدوارم ســی  ــت: امی ــان گف ــدان در پای خردمن
و ســومین جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان 
اصفهــان اولیــن و آخریــن دوره آنالیــن باشــد 
و شــر ایــن ویــروس از ســرمان کــم بشــود تــا 
ــی  ــم فیلم هــا را در ســالن ســینما؛ جای بتوانی
کــه حــق واقعــی ایــن فیلم هــا اســت، ببینیــم.

دو بازیگــر مطــرح هالیــوودی بــه یــک فیلــم اکشــن و جاسوســی 
پیوســتند.

ــل از  ــه نق ــنیم، ب ــزاری تس ــگار فرهنگی خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــروژه  ــه پ ــن« ب ــدی نیوت ــن« و »تَن ــس پایْ ــر آنالین، »کری امپای
ســینمایی »همه چاقوهــای قدیمــی« محصــول کمپانــی آمــازون 
ــه  ــام ب ــن ن ــه همی ــی ب ــاس رمان ــر اس ــم ب ــن فیل ــتند. ای پیوس
ــن  ــود ای ــه خ ــد ک ــد ش ــاخته خواه ــتاینهاور« س ــن اس قلم »اول
ــده دارد.  ــر عه ــز ب ــم را نی ــن فیل ــه ای ــگارش فیلمنام ــنده ن نویس
ــام  ــی انج ــز« دانمارک ــم توســط »یانوس مت ــن فیل ــی ای کارگردان
خواهــد شــد کــه کارگردانــی ســریال »صفرصفرصفر« را برعهــده 
ــی  ــن تلویزیون ــن عناوی ــریال  یکی از جذاب تری ــن س ــت. ای داش
ســال جــاری بــود کــه حتــی تشــویق »اســتیون کینــگ« 
ــم  ــتان فیل ــت. داس ــال داش ــه دنب ــم ب ــرس را ه ــنده  ژانر ت نویس
ــی  ــد و زندگ ــل روی می ده ــهر کارم ــی در ش ــن و جاسوس اکش
دو جاســوس و گذشــته آن دو را دنبــال می کند. بحــث آن هــا 
بــه ربایــش فاجعه بــار یــک پرواز می کشــد کــه بــه مــرگ 
ــر  ــدی نیوتن« بازیگ ــت. »تن ــده اس ــینان انجامی ــی سرنش تمام

ــهرت  ــه ش ــت ورلد« ب ــریال »وس ــه در س ــم ک ــت فیل ــیاه پوس س
رســید نامــزد دریافــت جایــزه امــی 2020 اســت. فیلــم بعــدی او 
»خاطــره« بــه کارگردانــی »لیســا جــوی« و بــازی »هیــو جکمــن« 
بــرای کمپانــی بــرادران ورانــر اســت. نیوتــن پیــش از آغــاز شــیوع 
ــی  ــه کارگردان ــم »کشــور خــدا«  ب ــازی در فیل ــا مشــغول ب کرون

ــود. ــز« ب ــن هیگین »جولی

»وینســتون گــروم« نویســنده فیلــم »فارســت گامــپ« بــا بــازی بــه 
یــاد ماندنــی »تــام هنکــس« در 77 ســالگی درگذشــت.

نقــل  تســنیم به  فرهنگی خبرگــزاری  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
از ورایتی، »وینســتون گــروم« نویســنده فیلــم »فارســت گامــپ« بــا 

ــت. ــالگی درگذش ــس« در 77 س ــام هنک ــازی »ت ب
ــه در ســال  ــل شــد ک ــه فیلمــی تبدی ــروم« ب ــان »وینســتون گ رم
ــزه اســکار  ــه کســب 6 جای ــق ب ــام هنکــس موف ــازی ت ــا ب 1۹۹4 ب
شــد. وینســتون گــروم کــه رمــان »فارســت گامــپ« او بــه یــک فیلم 
ــک  ــه ی ــرعت ب ــه س ــد ب ــل ش ــال 1۹۹4 تبدی ــکار در س ــده اس برن
ــل شــد. کارن ویلســون،  ــده فرهنگــی بیــن عمــوم مــردم تبدی پدی
ــای  ــبکه ه ــه در ش ــی ک ــا، در پیام ــوپ، آالبام ــهر فیره ــهردار ش ش
ــی  ــن شــهر جنوب اجتماعــی منتشــر کــرد، گفــت کــه گــروم در ای

ــا درگذشــت. آالبام
در  آمریکایــی  فیلــم   )Forrest Gump( گامــپ فارســت 

ژانر کمــدی-درام، بــه کارگردانــی »رابــرت زمکیــس« محصول ســال 
ــه همیــن  ــی ب ــه� رمان ــم برپای ــت پیکچرز اســت. فیل 1۹۹4 پارامون
نــام کــه توســط »وینســتون گــروم« در ســال 1۹86 نوشــته شــده 
بــود ســاخته شــده  اســت و در آن بازیگرانــی چــون »تــام هنکــس«، 
ــون« و  ــی ویلیامس ــینایس«، »میکلت ــری س ــت«، »گ ــن رای »رابی

»ســالی فیلــد« حضــور دارنــد. 
ــازی  ــا ب ــن دهــه از زندگــی »فارســت گامــپ« )ب ــم چندی ــن فیل ای
ــان  ــام هنکــس( را نشــان می دهــد، مــردی کنــد ذهــن امــا مهرب ت
از آالباما کــه شــاهد چندیــن رویــداد تاریخــی مشــخص در ایــاالت 
متحــده در قــرن بیســتم اســت و ناخواســته بــر آنهــا تأثیر می گــذارد.

در  عمدتــاً   ،1۹۹3 ســال  اواخــر  در  اصلــی  فیلمبــرداری 
جورجیــا، کارولینــای شــمالی و کارولینــای جنوبــی انجــام 
ــس  ــق هنک ــرای تلفی ــترده ب ــری گس ــای بص ــد. از جلوه ه ش
بایگانــی شــده و ســاخت صحنه هــای دیگــر  در فیلم هــای 
شــامل  فیلــم  متــن  موســیقی  همچنیــن  شــد.  اســتفاده 
ــس  ــم را منعک ــف فیل ــای مختل ــه دوره ه ــت ک ــی اس آهنگ های

. می کنــد
فارســت گامــپ در تاریــخ 6 جــوالی 1۹۹4 در ایــاالت متحــده اکــران 
ــس«،  ــرت زمکی ــی »راب ــرای کارگردان ــی را ب ــرات مطلوب ــد و نظ ش
بازی هــای »گــری ســینایس« و »تــام هنکــس«، جلوه هــای بصــری، 
موســیقی و فیلمنامــه دریافــت کــرد. این فیلم در گیشــه بــا موفقیت 
چشــمگیری روبــرو شــد. ایــن فیلــم تبدیــل بــه پردرآمدتریــن فیلــم 
ــون دالر در سراســر  ــکا در آن ســال شــد و بیــش از 677 میلی آمری
جهــان درآمــد کســب کــرد و ایــن فیلــم را دومیــن فیلــم پردرآمــد 

ســال 1۹۹4 پــس از »شیرشــاه« کــرد. 

سیدمحمدرضا خردمندان عنوان کرد:
جشنواره؛ روزنه امیدبخش فیلمسازان و مخاطبان سینمای 

کودک و نوجوان است
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مدیرکل راه و شهرسازی مازندران خبر داد :
طرح بازآفرینی 27 نقطه شهری مازندران تصویب شد

مهنــدس ســیدمحمد نظــری مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
ــداری نوشــهر ، یکــی  ــه همیــن منظــور در فرمان در نشســتی ب
از علــت هــای موفقیــت مســئوالن بویــژه شــهرداران در فرآینــد 
ــا اداره کل  ــان ب ــگ آن ــکاری تنگاتن ــرح را هم ــن ط ــرای ای اج
ــده  ــالم ش ــر اع ــروز اگ ــزود : ام ــت و اف ــازی دانس راه و شهرس
کــه 27 نقطــه شــهری ایــن اســتان طــرح بــاز آفرینــی مصــوب 
دارنــد ایــن امــر بــه دلیــل همراهــی و همــکاری همــه جانبــه 
شــهرداران ایــن مناطــق بــوده و خوشــبختانه اعتبــارات خوبــی 

هــم تاکنــون بــرای اجــرای ایــن طــرح دریافــت کــرده انــد.
ــن  ــا گذشــت حــدود ســه ســال از اجــرای ای وی ادامــه داد : ب
طــرح در مازنــدران ، متاســفانه ایــن نخســتین نشســت راجــع 
ــه  ــی ک ــن موضــوع در شهرســتان نوشــهر اســت در حال ــه ای ب
در برخــی از شهرســتان هــا از جملــه ســوادکوه در ایــن مــدت 
ــون  ــد و تاکن ــزار کردن ــی را برگ ــت های ــن نشس ــار چنی ــه ب س
ــرای  ــی ب ــل توجه ــارات قاب ــتان اعتب ــن شهرس ــهرداران ای ش

ــد. کارهــا دریافــت کــرده ان
ــا بیــان ایــن نکتــه کــه  ــدران ب مدیــرکل راه و شهرســازی مازن
بخشــی از اعتبــارات ایــن طــرح ملــی از منابــع صنــدوق توســعه 
ملــی اســت ، گفــت : بنــا بــر ایــن بــرای آنکــه امســال اعتبــاری 

ــاص  ــتان اختص ــن شهرس ــی در ای ــن طرح ــرای چنی ــرای اج ب
داده شــود بایــد شــهرداران شــهرهای نوشــهر ، پــول و کجــور در 
مجمــوع چهــار محــدوده شــاخص دارای چشــم انــداز را بــرای 

ایــن موضــوع معرفــی کننــد.
وی افــزود : پــس از انجــام مراحــل اداری و تصویــب ایــن 
ــای  ــازندگان بناه ــه آن دســته از س ــی شــود ب طــرح ســعی م
مســکونی واجــد شــرایط بــدون ســپرده گــذاری تســهیالتی بــه 
مبلــغ حــدود 80 میلیــون تومــان بــا بهــره حــدود هفــت درصــد 
ــن  ــاوری نوی ــه از فن ــرادی ک ــته از اف ــود و آن دس پرداخــت ش
ــان  ــون توم ــدود 230 میلی ــت ح ــرای دریاف ــد ب ــتفاده کنن اس

ــک معرفــی مــی شــوند. ــه بان تســهیالت ب
نظــری همچنیــن بــا اشــاره بــه درخواســت فرمانــداری نوشــهر 
بــرای نصــب دســتگاه شــتاب نــگار در ایــن شهرســتان گفــت: 
بــرای ایــن منظــور بــزودی ســه میلیــارد و 500 میلیــون تومــان 

اعتبــار بــرای خریــد ایــن دســتگاه اختصــاص خواهــد یافــت.
فرمانــدار نوشــهر نیــز قــرار گرفتــن نوشــهر در جــوار ســه رودخانــه 
مهــم و حیاتــی و برخــورداری از آثــار تاریخــی و فرهنگــی متعــدد را 
از ویژگــی هــای مهــم ایــن شهرســتان معرفــی کــرد و گفــت کــه بــه 
خاطــر چســبیدگی ایــن شهرســتان بــه روســتاها زمینه بــرای جذب 

اعتبــارات بــرای احیــای بافــت هــای فرســوده از منابــع طــرح ملــی 
بــاز آفرینــی شــهری مهیــا اســت. ســعید یزدانــی طــرح بازآفریینی 
ــهرداران  ــمرد و از ش ــت برش ــوب دول ــات خ ــهری را از اقدام ش
ــا بــدون  شــهرهای زیرمجموعــه شهرســتان نوشــهر خواســت ت
ــای  ــدوده ه ــرح در مح ــرای ط ــه اج ــبت ب ــت نس ــوت وق ف

ــد. ــدام کنن ــت اق شــهری تحــت مدیری

خبر

ارتقاء عملکرد تولید گردو با استفاده از سرشاخه کاری
مدیر سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان همدان 
در بازدیـد اعضای هیئت رئیسـه و کمیسـیون 
کشـاورزی مجلـس شـورای اسـالمی از باغات 
گـردو بخـش زنـد شهرسـتان مالیـر از ارتقـاء 
در  تـن   4.5 بـه   2.5 گـردو  تولیـد  عملکـرد 
هکتـار بـا اسـتفاده از سرشـاخه کاری سـخن 

. گفت

بـه گـزارش خبرنـگار ما-ذلیخاکرمی-همدان، 
پنجشـنبه 27 شـهریور 13۹۹ هیئـت رئیسـه 
و اعضـای کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابـع 
طبیعـی مجلـس شـورای اسـالمی بـه همـراه 
5 تـن از معاونیـن وزیـر جهـاد کشـاورزی و 
رسـولی ها  حـاج  محمـد  مهنـدس  همچنیـن 
اسـتان  بـه  آب  منابـع  شـرکت  مدیرعامـل 

همـدان، شهرسـتان مالیـر سـفر کردنـد.
مسـئولین  و  نماینـدگان  کـه  بازدیـدی  در 
از باغـات گـردوی بخـش زنـد و شـهر زنگنـه 
رئیـس  جـالل،  رضوانـی  منصـور  داشـتند 
همـدان  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
ضمـن خوشـآمدگویی و قدردانـی از زحمـات 
آزادی  احـد  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
خـواه نماینـده مردم شـریف مالیـر در مجلس 
شـورای اسـالمی جهـت برگـزاری ایـن بازدید 
گفـت: با وجـود اینکه همدان تنهـا 1.2 درصد 
از مسـاحت کشـور را شـامل می شـود بیش از 
4.2 درصـد از محصوالت کشـاورزی کشـور را 
تولیـد می کنـد کـه ایـن موضوع نشـان دهنده 
تاثیرگـذاری ایـن اسـتان در تولیـد محصوالت 

کشـاورزی در کشـور اسـت.
رضوانـی جـالل بیـان کـرد: ارتقـاء بهـره وری 
اولویـت نخسـت در بخـش کشـاورزی اسـتان 
همـدان و یکـی از محورهای توسـعه بهره وری 

افزایـش بهـره وری باغات اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در شهرسـتان مالیـر بـه 
صـورت ویـژه بـه ایـن موضـوع تاکیـد شـده 

اسـت، افزود: سرشـاخه کاری یکـی از مباحث 
اصلـی ارتقـاء بهـره وری و اصـالح باغـات گردو 

و انگـور اسـت.
 رضوانـی جـالل گفـت: اسـتان همـدان دارای 
بیـش از 1۹ هـزار هکتـار بـاغ گردو اسـت که 
در  آن  از  هکتـار   500 و  هـزار  سـه  نزدیـک 
شهرسـتان مالیـر واقـع شـده اسـت. همچنین 
باغـات انگـور مالیـر بیـش از 60 درصد سـطح 

باغـات اسـتان همـدان را تشـکیل می دهـد.
مدیر سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان همدان 
خاطرنشـان کـرد: از سرشـاخه کاری  که نقش 
بسـزائی در ارتقـاء بهـره وری دارد، در باغـات 

گـردو و انگور اسـتفاده می شـود.
اسـتان  اینکـه  یـادآوری  بـا  جـالل  رضوانـی 

قطـب  تویسـرکان  شهرسـتان  و  همـدان 
تولیـد گـردو هسـتند، گفـت: سـابقا بـه دلیل 
از  بسـیار  بهـار  باغـات در فصـل  سـرمازدگی 
محصـوالت آسـیب می دیدنـد اما خوشـبختانه 
طهماسـبی  مهنـدس  همراهـی  و  تاکیـد  بـا 
اسـتاندار  تاکیـد  و  گذشـته  سـال های  در 
همـدان  در سـند راهبردی سـه سـاله اسـتان 

گرفـت. قـرار  اولویـت  در  سرشـاخه کاری 
وی ادامـه داد: طبـق این سـند متعهد شـدیم 
در سـال گذشـته 70 هـزار پیونـدک صـورت 
گیـرد اما خوشـبختانه با اسـتقبال باغـداران و 
همراهـی مروجـان و حمایت فرمانـداران 123 

هـزار پیونـدک انجام شـد.
مدیر سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان همدان 

بـا بیـان اینکـه قبـال نهـال گواهـی شـده از 
طریـق واردات تامیـن می شـد، تصریـح کـرد: 
بـرای اولیـن بـار در کشـور نهال گواهی شـده 
گردو در اسـتان همدان تولید و سـال گذشـته 
بیـش از 60 هـزار نهـال در کشـور توزیع شـد.

رضوانـی جـالل  ضمـن ابـراز امیـدواری گفت: 
بـا تـداوم اقدامـات صـورت گرفتـه در زمینـه 
گـردو، ارتقـاء کمـی و کیفـی ایـن محصـول 
را شـاهد خواهیـم بـود و بـا اسـتقرار رقم های 
دیـر گل ده سـرمای زودرس بهاره بـه درختان 
آسـیب نخواهـد رسـاند و عملکـرد کنونـی که 
حـدود 2 تـا 2.5 تـن در هکتار اسـت بـه 4 تا 
4.5 خواهد رسـید و باغـات یکنواخت خواهند 

. شد

 انعقاد سومین قرارداد سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در بندرامیرآباد

  قـرارداد احـداث مخـازن نگهـداری روغـن خوراکـی بـه ارزش 126 میلیارد ریـال میان 
بندرامیرآبـاد و سـرمایه گـذار بخـش خصوصـی به امضاء رسـید.

محمدعلـی اصـل سـعیدی پـور مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرآبـاد در آییـن امضـاء 
قـرارداد سـرمایه گذاری بخـش خصوصی که صبـح امروز)23شـهریوماه۹۹( در این بندر 
برگـزار شـد گفت بـا امضای قرارداد سـرمایه گـذاری 126 میلیـارد ریال احـداث مخازن 
نگهـداری روغـن خوراکـی ، مجمـوع سـرمایه گذاری بخـش خصوصی در 3 ماه گذشـته 

در بندرامیرآبـاد  بـه مبلـغ 716 میلیـارد ریال می رسـد.
وی در تشـریح ایـن قـرارداد سـرمایه گذاری اظهار داشـت این مخازن روغـن خوراکی به 
ظرفیـت 10 هـزار تـن و بـا سـرمایه گـذاری 126 میلیـارد ریال می باشـدکه قرار اسـت 
، توسـط بخـش خصوصـی در زمینـی به مسـاحت تقریبـی 7 هـزار متر مربـع در اراضی 

پسـکرانه بندرامیرآباد احداث شـود.
مدیـرکل بندرامیرآبـاد همچنیـن خاطرنشـان کـرد ایـن قـرارداد بـه صـورت .. و به 
مـدت 15 سـال مـی باشـد که بخـش خصوصی متعهد شـد طی یک سـال ایـن مخازن 

را بـه مرحله بهـره برداری برسـاند.
گفتنـی اسـت بـا بهره بـرداری از این مخـازن نگهداری روغـن خوراکی ، ظرفیت اسـمی 
ایـن نـوع مخـازن در بندرامیرآبـاد بـه 30 هـزار تـن خواهد رسـید و بـرای 8 نفـر نیز به 

صورت مسـتقیم شـغل ایجاد می شـود.

بیرانوندی در جلسه کمیسیون امور تعزیرات مسجد سلیمان
نظارت باید استمراری باشد نه اتفاقی

ــرات  ــور تعزی ــدی در جلســه کمیســیون ام ــت اهلل بیرانون ــدی فر-اهواز:نعم وحی
ــتگاههای  ــکاری دس ــر هم ــد ب ــا تاکی ــلیمان ب ــجد س ــتان مس ــی شهرس حکومت

ــر داد . ــتمراری خب ــارت اس ــری نظ ــر پذی ــر و کاشــف از تاثی ناظ
ــی خوزســتان ، نعمــت  ــرات حکومت ــی اداره کل تعزی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اهلل بیرانونــدی مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان در جلســه کمیســیون امــور 
تعزیــرات شهرســتان مســجد ســلیمان کــه بــه ریاســت فرمانــدار محترم تشــکیل 

گردیــده بــود شــرکت نمــود .
بیرانونــدی در ایــن جلســه ابتــدا ضمــن بیــان هــدف ازتاســیس کمیســیون بــه 
بررســی گزارشــات رســیده از ســوی دســتگاههای کاشــف و ناظــر و همچنیــن 
ادامــه همــکاری بیــن ایــن دســتگاهها و تعزیــرات حکومتــی شهرســتان تاکیــد 

ــد . ورزیدن
دبیــر کمیســیون امــور تعزیــرات حکومتــی اســتان در ادامــه گفــت : بــر اســاس 
قانــون هــر شهرســتانی کــه فاقــد اداره تعزیــرات حکومتــی مــی باشــد شهرســتان 
ــون اداره  ــم اکن ــه ه ــده دارد ک ــر عه ــی را ب ــش تعزیرات ــه پوش ــوار وظیف همج
ــی  ــز پوشــش م ــی را نی ــکا و الل ــرات مســجد ســلیمان شهرســتانهای اندی تعزی

دهــد . 
ــیون  ــت کمیس ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــتان ب ــی خوزس ــرات حکومت ــر کل تعزی مدی
تعزیــرات حکومتــی در شهرســتان تصریــح کــرد کــه عــالوه بــر سیاســتهای کلــی 
ــتان  ــر در شهرس ــردد  اگ ــی گ ــالغ م ــتان اب ــز و اس ــه از مرک ــازار ک ــم ب تنظی
کاالیــی بــا کمبــود مواجــه گــردد و بنــا اســت بــرای آن تصمیــم گیــری شــود از 

جایــگاه کمیســیون امــور تعزیــرات نیــز مــی شــود اســتفاده کــرد .
ــع  و نظــارت و  ــن ، توزی ــده تامی ــه ســه فراین ــا توجــه ب ــان ب ــدی در پای بیرانون
ــه صــورت  ــان رســیدگی خاطــر نشــان کــرد کــه نظــارت مــی بایســت ب در پای
اســتمراری باشــد و از اتفاقــی خــارج شــود چــرا کــه قطعــا نظــارت اســتمراری 

ــد داشــت .  ــری خواه بازخــورد بهت
در ایــن جلســه آقــای پاکــدل فرمانــدار مســجد ســلیمان نیــز گفــت : بــا توجــه 
ــی هــای اخیــر مــی طلبــد بازدیدهــای مــا  ــازار و گران ــر ب ــه شــرایط حاکــم ب ب

نســبت بــه گذشــته مســتمرتر همــراه بــا ضوابــط باشــد.
ــی  ــران فروش ــا گ ــه ب ــروه مقابل ــکیل کارگ ــه  تش ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
در فرمانــداری ، افــزود : بــازار بــه شــدت توســط ایــن کارگــروه تحــت 
بــا  اســت  شــده  داده  دســتور  رابطــه  ایــن  در  و  باشــد  مــی  بررســی 
ــدت  ــه ش ــد ب ــوده ان ــی نم ــران فروش ــه گ ــدام ب ــه اق ــاغلی ک ــان مش  صاحب

برخورد شود .

منصور رضوانی جالل اعالم کرد:

المللـی  بیـن  هـای  نمایشـگاه  شـرکت  عامـل  مدیـر 
معرفـی  راسـتای  در  گفـت:  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
ظرفیـت هـای تولیـدی و صادراتـی کشـورمان و همچنیـن 
افزایـش حجـم مبـادالت تجـاری و ارتقـای همـکاری هـای 
اولیـن  اورآسـیا،  اتحادیـه  عضـو  کشـورهای  بـا  اقتصـادی 
 نمایشـگاه بیـن المللـی اوراسـیا در ایـران برگـزار مـی شـود.
شـاتا گـزارش   بـه 

مشـارکت  بـا  نمایشـگاه  ایـن  افـزود:  زاده  حسـین  بهمـن 
بهمـن  بـرای  اتحادیـه  ایـن  عضـو  کشـورهای  فعاالنـه 
اسـت. کار  دسـتور  در  و  ریـزی  برنامـه   ۹۹ سـال   مـاه  

و  هـای صنعتـی  توانمنـدی  از  بسـیاری  کـرد:  تصریـح  وی 
تولیدی کشـورمان به تجار و فعاالن اقتصادی سـایر کشـورها، 
آنچنـان کـه بایـد بـه خوبـی معرفـی نشـده اسـت و برگزاری 

نمایشـگاه هایـی در ایـن سـطح مـی توانـد زمینـه همـکاری 
 هـای مشـترک فـی مابیـن را بیـش از پیـش ارتقـا ببخشـد.

حسـین زاده تاکید کرد: برگزاری اولین نمایشـگاه بین المللی 
اوراسـیا فرصتی مناسـب برای گردهمایی و معرفی قابلیت ها، 
ارتقـای ظرفیـت هـای رقابت پذیـری صنعتی و تجـاری، برند 
سـازی و معرفـی نـام و اعتبار محصـوالت تولیدی کشـورمان 
 به فعاالن صنعتی و اقتصادی کشـورهای عضو اوراسـیا اسـت.

تولیـد  از  مناسـب  زنجیـره  یـک  ایجـاد  بـرای  گفـت:  وی 
منطقـه  متنـوع  نیازهـای  بـه  دارد  ضـرورت  صـادرات،  تـا 
تولیـدی  محصـوالت  از  اسـتقبال  در  المللـی  بیـن  و  ای 
کامـال  عوامـل  از  یکـی  اتفاقـاً  و  شـود  ای  ویـژه  توجـه 
هـای  ظرفیـت  ایجـاد  هـا  تحریـم  آثـار  کاهـش  در  موثـر 
 پایـدار صادراتـی در کشـور هـای دوسـت و همـکار اسـت.

مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن المللـی جمهوری 
اسـالمی ایـران تصریـح کـرد: نمایشـگاه بیـن المللی اوراسـیا 
بـه عنـوان حلقـه ارتباطـی در گسـترش مناسـبات، همگرایی 
 اقتصـادی، تقویـت روابـط مشـترک مثمـر ثمـر خواهـد بـود.

اقتصـادی  دپیلماسـی  نمایشـگاه  ایـن  گفـت:  زاده  حسـین 
کنـد  مـی  تقویـت  اتحادیـه  ایـن  اعضـای  بـا  را  کشـورمان 
نفتـی ظرفیـت هـای  غیـر  توسـعه صـادرات  راسـتای  در  و 
کنـد. فرآهـم  ایـران  اقتصـادی  فعـاالن  بـرای  را   جدیـدی 

مدیـر عامـل شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن المللـی در پایـان 
تاکیـد کـرد: ایـن رویـداد صنعتی و نمایشـگاهی بـرای اولین 
بـار بـا اتـکا بـه توانمنـدی فعـاالن تولیـدی در محـل دایمی 
نمایشـگاه هـای بیـن المللـی تهران برگـزار می شـود و اثرات 

مثبـت بـرای آینـده اقصـادی کشـورمان خواهد داشـت.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت:

الزم است همه تولید 
کارخانه های فوالد در 
بورس قیمت گذاری و 

عرضه شود

 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به تاکید وزارت
بهره مندی را  تاکید  این  کاال، علت  بورس  در  بر عرضه محصوالت   صمت 
 شرکت های تولیدکننده فوالد از مزایای بورس عنوان کرده و اعالم کرد که در همین

.راستا باید کل تولید کارخانجات فوالد در بورس قیمت گذاری و عرضه شود
 به گزارش بیان ملی، مهدی صادقی نیارکی در یک برنامه تلویزیونی با موضوع روند
 عرضه ورق لوله و پروفیل در بورس کاال، با بیان اینکه قیمت کاالهای عرضه شده
 در بورس، تابع مکانیسم های قیمت جهانی است، اظهار کرد: بنابراین نمی توان با
 عرضه کم و وجود تقاضای زیاد، قیمت را ذیل قیمت جهانی تعیین کرده و مدعی
 کشف قیمت باشیم و خارج از بورس با هر قیمتی که مورد نظر است عرضه را

 انجام دهیم. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، ضمن
 اشاره به اینکه اصالح این روند در دستور کار معاونت امور صنایع وزارت صنعت،
 معدن و تجارت بوده و مطمئناً این موضوع و فرآیند موجود ساماندهی می شود.
 تامین مواداولیه فوالد بایستی حتما ذیل سامانه بهین یاب و بر اساس سهمیه هایی که
 مستند بر صورت های مالی حسابرسی شده است؛ انجام شود. همچنین کل تقاضا
 باید از طریق بورس باشد و همه تولیدکنندگان فوالد نیز مکلف هستند تمام عرضه
 خود را از طریق بورس انجام دهند. وی افزود: افرادی که بر اساس مصوبه ستاد
 تنظیم بازار کشور در بورس، عرضه را انجام ندهند؛ ورق گرم برای تبدیل به ورق
 سرد به آن ها تحویل نخواهد شد و واحدهایی که ورق گرم خود را به بورس

 عرضه نکنند، به آن ها نیز اسلب تعلق نخواهد گرفت. معاون امور صنایع وزارت
 صمت با اشاره به اینکه حدود سه ماه است که مسئولیت عرضه و تقاضای ورق
 فوالدی به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است،
 گفت: باتوجه به اینکه باید میزان عرضه و تقاضا با هم دیده شوند، نمی شود که از
 مجموعه فوالدسازان فقط یک شرکت محصول خود را آن هم با درصد پایین در
 بورس عرضه کند و برای تقاضای باال در بورس کشف قیمت شده و تحت عنوان
 مچینگ خارج از این چارچوب محصوالت فروخته شود. اطالعات مربوط به
 روند عرضه به شکل مچینگ از شرکت فوالد مبارکه دریافت شده است.  همکاری

.خوبی از سوی این شرکت در روند عرضه و تقاضا شکل گرفته است

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران خبر داد:

برنامه ریزی برای برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی اورآسیا در بهمن 99
 فرصتی برای افزایش مناسبات تجاری و توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور
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قائم مقام شرکت منابع آب ایران:
هر سه سال؛ افتتاح یک سد در همدان

در راستای تحقق شعار سال »جهش تولید« انجام شد؛
عزم مدیران بانکی جهت سرمایه گذاری در 

صنعت حمل و نقل ریلی 

اخبار کوتاه سد کالن؛ سرمایه ای برای آینده شهر مالیر
ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــهر  ــت ش ــه جمعی ــان اینک ــا بی ــدان ب هم
نفــر  هــزار  بــه 340  تــا 1415  مالیــر 
می رســد از ضــرورت تامیــن آب شــرب 
بــرای ایــن جمعیــت ســخن گفــت و افــزود: 
ــون  ــی میلی ــق 1415 ، س ــد کالن در اف س
مترمکعــب از آب شــرب شــهر مالیــر را 

ــرد. ــد ک ــن خواه تامی

ــی- ــا کرم ــگار ما-ذلیخ ــزارش خبرن ــه گ ب
همــدان، هیئت رئیســه و اعضای کمیســیون 
ــس  ــی مجل ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب کش
ــاد  ــر جه ــاون وزی ــالمی، 5 مع ــورای اس ش
کشــاورزی و مشــاور وزیــر نیــرو از ســد کالن 

ــد. ــد کردن ــر بازدی مالی
شــرکت  مدیرعامــل  ســتوده،  منصــور 
آب منطقــه ای اســتان همــدان در جمــع 
بازدیدکننــدگان بــه ارائــه توضیحاتــی درباره 
ایــن ســد پرداخــت و گفــت: ســد کالن 
مالیــر بزرگتریــن ســد اســتان همدان اســت 
و بــر روی رودخانــه حرم آبــاد احــداث شــده 

ــت. اس
ــن  ــی احــداث ای ــزود: هــدف اصل ســتوده اف
ــه  ــر ب ــهر مالی ــرب ش ــن آب ش ــد تامی س
اســت.  مترمکعــب  میلیــون  میــزان 12 
همچنیــن ایــن ســد 4 میلیــون مترمکعــب 
حــق آبــه کشــاورزی اراضــی پاییــن دســت، 
ــاز  ــورد نی ــب آب م ــون مترمکع ــم میلی نی
شــهرک صنعتــی مرویــل و 5.5 میلیــون 
ــت را  ــط زیس ــهم محی ــز س ــب نی مترمکع

ــرد. ــد ک ــن خواه تامی
وی یــادآور شــد: ایــن ســد بــا هزینــه ای 78 
میلیــارد تومانــی ســاخته شــد کــه اکنــون با 

ــا  ــرخ نهاده ه ــش ن ــرایط افزای ــه ش ــه ب توج
ارزشــی معــادل 4 برابــر هزینــه ســاخت دارد.

وی اعــالم کــرد: ارتفــاع ســد 50 متــر، 
طــول تــاج 830 متــر و عــرض تــاج حــدود 
ــزن  ــم مخ ــن حج ــت. همچنی ــر اس 10 مت
ســد 45 میلیــون مترمکعــب اســت کــه در 
حــال حاضــر 42 میلیــون مترمکعــب آب را 
ــی ۹4  ــه عبارت ــت، ب ــده اس ــود گنجان در خ

ــر اســت. درصــد ســد پُ
ــی  ــت کنون ــه جمعی ــان اینک ــا بی ــتوده ب س
ــن  ــت: ای ــر اســت، گف ــزار نف ــر 2۹0 ه مالی
ســد بــرای تامیــن آب شــهر مالیــر در افــق 
ــن شــهر  ــت ای ــه جمعی ــا 1415 ک 1400 ت
بــه 340 هــزار نفــر می رســد درنظــر گرفتــه 
شــده اســت تــا بتوانــد بــا افزایــش جمعیــت 
آب مــورد نیــاز شــرب شــهر را تامیــن کنــد.

ــه ای همــدان  ــل شــرکت آب منطق مدیرعام
بــا بیــان اینکــه خــط آبرســانی بــه طــول 38 
ــر در  ــا شــهر مالی ــر از محــل ســد ت کیلومت
نظــر گرفتــه شــده اســت، گفــت: تــا کنــون 
ــه میــزان  ــا هزینــه ای ب 37 کیلومتــر از آن ب
ــا  ــده و تنه ــام ش ــان انج ــارد توم 42 میلی
یــک کیلومتــر از اجــرای ایــن خــط آبرســانی 
باقــی مانــده اســت کــه تــا پایــان ســال مالی 

انجــام خواهــد شــد.
ــران  ــی مدی ــجام بخش ــورای انس ــس ش رئی
ــت:  ــرق اســتان همــدان گف صنعــت آب و ب
ــط  ــانی، خ ــط آبرس ــرای خ ــوازات اج ــه م ب
انتقــال بــرق نیــز ازبهشــت هاجــر تــا محــل 
ســد کالن بــه طــول 28 کیلومتــر  در حــال 
اجراســت. تاکنــون 18 کیلومتــر از آن اجــرا 
شــده اســت و مابقــی نیــز بــا اعتبــار 7 

ــرا اســت. ــان در دســت اج ــارد توم میلی

وی افــزود: جهــت احــداث تصفیــه خانه ســد 
کالن از ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی 
  .. بهــره بــرده شــده و قــرارداد بــه روش

منعقــد شــده اســت. 
ســتوده ضمــن ابــراز خرســندی، خاطرنشــان 
ــش از ۹5  ــه بی ــه خان ــاخت تصفی ــرد: س ک
ــی  ــش فیزیک ــته بخ ــرفت داش ــد پیش درص
ــده  ــه اتمــام رســیده و 5 درصــد باقــی مان ب
مربــوط بــه مباحــث جانبــی اســت و بــزودی 
بــه صــورت آزمایشــی از آن بهره بــرداری 

خواهــد شــد. 
ــه مــی  ــن تصفیــه خان ــح کــرد: ای وی تصری
توانــد بــه طــور متوســط ســاالنه 380 لیتــر 
در ثانیــه آب را تصفیــه و وارد خــط آبرســانی 
شــهر مالیــر کنــد. در مجمــوع از محــل ایــن 
ســد قــرار اســت 60 درصــد آب شــرب شــهر 

مالیــر در ســال 1415 تامیــن شــود.

مشــاور وزیــر نیــرو و قائــم مقــام شــرکت منابــع آب ایــران بــا اشــاره 
بــه برنامه ریــزی خــوب شــرکت آب منطقــه ای همــدان در خصــوص 
ــد در  ــک س ــال ی ــه س ــر س ــال ۹3 ه ــت: از س ــدها، گف ــل س تکمی

اســتان همــدان بــه افتتــاح رســیده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ما-ذلیخــا کرمــی- همــدان، هیئــت رئیســه و 
اعضــای کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلس شــورای 
اســالمی، 5 معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و  مهنــدس محمــد حــاج 
رســولی ها مشــاور وزیــر نیــرو و قائــم مقــام شــرکت منابــع آب ایــران  

از ســد کالن مالیــر بازدیــد کردنــد.
ــت از عملکــرد  ــراز رضای ــد  حــاج رســولی ها ضمــن اب ــن بازدی در ای
ــع آب  ــت از مناب ــه حفاظ ــدان در زمین ــه ای هم ــرکت آب منطق ش
و بکارگیــری خدمــات الکترونیــک، گفــت: در اســتان همــدان 
برنامه ریــزی خوبــی در خصــوص تکمیــل ســدها انجــام شــد و طبــق 

ــاح شــد. ــل و افتت ــدی تکمی ــت بن اولوی
وی بــا بیــان اینکــه در دولــت تدبیــر و امیــد بــه طــور میانگیــن هــر 
ســه ســال یــک ســد بــه افتتــاح رســیده اســت، گفــت: ســال 13۹3 
ســد ســرابی تویســرکان و ســال 13۹6 ســد شــنجور رزن افتتاح شــد. 
روز یکشــنبه نیــز ســد نعمــت آبــاد اســدآباد بــا حضــور وزیــر محتــرم 

نیــرو افتتــاح خواهــد شــد.
مشــاور وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه تامیــن آب شــرب از اهــداف اصلی 
ایــن وزارتخانــه اســت، گفــت: ســد نعمــت آبــاد اســدآباد از طرح هــای 
ــاورزی را  ــه آب کش ــت ک ــور اس ــن آب کش ــش تامی ــت دار بخ اولوی

ــد. ــن می کن تامی
قائــم مقــام شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران گفــت: بــا توجــه بــه 
اهمیــت موضــوع تامیــن آب روز پنجشــنبه 27 شــهریور مــاه 13۹۹ 
هیئــت رئیســه و اعضــای کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعی 
ــط  ــی خ ــرح تکمیل ــی ط ــت بررس ــالمی جه ــورای اس ــس ش مجل

انتقــال آب شــرب از ســد کالن مالیــر بازدیــد کردنــد.
ــتان  ــی در اس ــای خوب ــبختانه کاره ــزود: خوش ــولی ها اف ــاج رس ح
همــدان انجــام شــده اســت کــه از ایــن جملــه می تــوان بــه اجــرای 
موفــق طــرح تعــادل بخشــی اشــاره کــرد کــه به ایــن موجب توانســته 

ــت شــدید برهاننــد.  ــد ســطح آب ســفره های زیرزمینــی را از اُف ان

 نشست صمیمانه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن با مدیران
 بانک های کشور به منظور تقدیر از بانک های عامل همکار با شرکت راه آهن
 جمهوری اسالمی ایران به خاطر گسترش همکاری ها در صنعت حمل و نقل ریلی
 برگزار شد و طرفین بر لزوم افزایش همکاری ها و سرمایه گذاری در این صنعت

.تاکید کردند
راه و شهرسازی و سعید رسولی، اسالمی، وزیر  ملی، محمد  بیان   به گزارش 
 مدیرعامل شرکت راه آهن نشست صمیمانه ای را با مدیران تعدادی از بانک های
 کشور به منظور تقدیر از ایشان به خاطر گسترش همکاری ها در توسعه صنعت

.حمل و نقل ریلی در مورخ 26 شهریور برگزار کردند
 در این نشست مدیران بانک ها؛ آقایان محمد بیگدلی مدیر عامل بانک ملت، محمد
 فطانت بار مدیرعامل بانک آینده، علی موسوی زاده معاون اعتباری و بانکداری
 شرکتی، حجت اهلل مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون، رضا صدیق قائممقام
ایران و ونزوئال و  مدیرعامل بانک صادرات و سعید مستشار سرپرست بانک 
 همچنین رییس انجمن صنفی حمل و نقل ریلی و برخی  مدیران این صنعت
و حمل  صنعت  در  سرمایه گذاری  و  همکاری  بر ضرورت  و  داشتند   حضور 
 نقل ریلی کشور تاکید شد. سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری
 اسالمی ایران با بیان اینکه شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران علی رغم وجود
 مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم و اثرات ویروس کرونا با هدف ارتقاء و توسعه
 حمل و نقل ریلی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش بخصوص در سال  جهش
 تولید ، همکاری گسترده ای با بانک های مختلف و شرکت های سازنده ناوگان و
 شرکتهای حمل و نقل ریلی به عنوان سرمایه گذار داشته است، افزود: در این رابطه
 بانک های عامل بطور جدی ما را در این راه یاری رسانده و همکاری صمیمانه ای
 داشته اند که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد و البته با مساعدت هرچه بیشتر آن ها
 آماده ابم که قدم های بسیار بلندتری در مسیر رونق و جهش تولید در این صنعت
 برداریم.رسولی با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری مناسب در صنعت حمل و
 نقل ریلی کشور و ظرفیت های ارزشمند تولیدی  موجود در کشور  گفت: در
 شرکت راه آهن، یک زیست بوم سرمایه گذاری تدوین شده که در این زیست بوم،
 دو نقش برای پیشرفت صنعت حمل و نقل ریلی تعریف شده است. نقش نخست
 برای شرکت راه آهن است تا به عنوان تسهیل گر از جانب دولت، تسهیالت الزم

 به بخش خصوصی  ارایه نماید و نقش دوم، به عنوان سرمایه پذیر است تا به
 صورت مشارکت عمومی با بخش خصوصی وارد ارتباط شود. مدیر عامل شرکت
 راه آهن جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد:  اکنون برای سرمایه گذاران به تناسب
 نوع پروژه و نوع سرمایه گذاری بسته های حمایتی تدراک شده است؛ به نحوی که
 جذابیت الزم برای سرمایه گذاران و تامین کنندگان  سرمایه به ویژه بانک ها وجود
 داشته باشد. وی افزود: در این بسته ها تدابیر الزم برای بخش مدیریت ریسک و

.کاهش ریسک در نظر گرفته شده است
 رسولی گفت: شرکت راه آهن در صدد است با ساز و کارهای قانونی،  بخش
 مالی مورد نیاز پروژه ها را تا حدود 20 درصد از طریق منابع سرمایه گذاران و
 مابقی بصورت وجوه اداره شده دولت و منایع بانکی با حمایت و در صورت
 نیاز ضمانت توسعه حمل و نقل ریلی را سرعت بخشد، به نحوی که برآیند این
 اقدامات طوری باشد که محیطی جذاب برای سرمایه گذاری فراهم شود. معاون
 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی از مشکالت مطرح شده از سوی مدیران
 بخش های خصوصی صنعت حمل و نقل ریلی کشور اظهار کرد: همیشه بین
 بانک ها و مشتریان انتظاراتی به صورت دو سویه وجود دارد که باید در تعامل
 سازنده و مثبت نتیجه توسعه سرمایه گذاری و خدمت به مردم عزیزمان باشد.
 انتظار تسهیل گری، سرعت و تخفیف در تضامین از سوی متقاضیان و وجود
 مقررات خاص از سوی بانک ها در همه جای دنیا وجود دارد. اما مهم این است
 که امروز مدیران بانک های کشور اراده همکاری با  راه آهن را دارند و مقام عالی
 وزارت هم تایید کردند و بانک ها نیز لبیک گفتند و اکنون این عزم و اتفاق نظر در
.مدیران ارشد بانک ها به منظور توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور وجود دارد
 رسولی گفت: صرفا یکسری مسایل تکنیکی وجود دارد که امیدواریم با جلسات
 اختصاصی که با حضور شرکت ها و مدیران بانک ها خواهیم داشت، برطرف شوند.
ایران خاطرنشان کرد: راه آهن  مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
 اهداف بلندی را برای مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری تعریف کرده
 است . یکی از ارکان اصلی برای تامین سرمایه  در این صنعت، بانک  ها هستند.
 اکنون ما با اکثر بانک ها توافق و همکاری خوبی داریم. خوشبختانه نگاه بانک ها به
 پروژه های ریلی نگاه خوبی است و ما نیاز داریم که برای سرمایه گذاری بیشتر ،

.این همکاری ها را گسترش دهیم

کشف بیش از 2000 میلیارد کاالی قاچاق
رئیــس پلیــس مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس امنیــت اقتصــادی 
ناجــا از اجــرای طــرح سراســری مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا اولویــت 
مقابلــه بــا خودروهــای شــوتی حامــل کاالی قاچــاق و کشــف بیــش از 

20۹8 میلیــارد ریــال انــواع کاالی قاچــاق در کشــور خبــر داد.
ــا  ــارزه ب ــری مب ــرح سـراسـ ــرد: ط ــی اظهارک ــالل امین ــرهنگ ج س
قاچــاق کاال و ارز بــا اولویــت مقابلــه بــا قاچــاق کاال توســط خودروهــای 
شــوتی بــه مــدت 72 ســاعت در نیمــه دوم شــهریور مــاه، بــا اســتفاده 
از امکانــات و ظرفیــت تمامــی رده هــای انتظامــی اســتان هــا در ســطح 

کشــور اجــرا شــد.
وی افــزود: در نتیجــه اجــرای ایــن طرح بیــش از ۹ میلیون انــواع کاالی 
قاچــاق بــه همــراه ۹85 هــزار و 751 لیتــر انــواع ســوخت و مشــتقات 

نفتــی کشــف شــد و 1734 متهــم بــه قاچاق دســتگیر شــدند.
رئیــس پلیــس مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس امنیــت اقتصــادی 
ــوفه را  ــای مکش ــان ارزش کااله ــه کارشناس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ناج
بیــش 20۹8 یلیــارد ریــال بــرآورد کــرده انــد، گفــت: در ایــن راســتا 
۹22 دســتگاه انــواع خــودرو توقیــف شــد و متهمــان دســتگیر شــده 
بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه تعزیــرات حکومتــی تحویــل شــدند.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس امینــی در پایــان ضمــن تاکیــد بــر 
ــا قاچــاق کاال و ارز از  ــارزه ب ــه و مب ــن پلیــس در مقابل ــزم راســخ ای ع
هموطنــان خواســت در صــورت آگاهــی از هــر گونــه قاچــاق کاال و ارز، 

مراتــب را بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی 110 اطــالع دهنــد.

تعیین عوارض 200 درصدی برای صادرات خامه فله
ــرای صــادرات  ــره ب ــازار ک ــم ب ــازار در راســتای تنظی ــم ب ســتاد تنظی
شــیر خشــک و خامــه بســته بنــدی )بســته تــا 250 گرمــی( عــوارض 
ــه در  ــادرات خام ــرده ص ــرر ک ــن و مق ــدی تعیی ــی 40 درص صادرات
احجــام مــورد اشــاره ممنــوع و یــا بــا ابــالغ عــوارض 200 درصــدی از 

ــری شــود. خــروج آن جلوگی
در هفته هــای اخیــر قیمــت کــره نزدیــک بــه دو برابــر شــد و قیمــت 
کــره 100گرمــی از 4500 تومــان بــه حــدود 8000 تومــان رســیده و 
در نهایــت ســتاد تنظیــم بــازار همیــن قیمــت را تاییــد کــرد. علــت این 
افزایــش قیمــت نیــز تغییــر گــروه ارزی ایــن کاال از دولتــی بــه نیمایــی 
از ســال گذشــته عنــوان شــده کــه حــاال بــا توجــه بــه اتمــام ذخایــر 

قبلــی تاثیــر خــود را در بــازار نشــان داده اســت.  
در همــان روزهــای اوج گیــری قیمــت کــره دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار 
از ممنــوع شــدن صــادرات خامــه خبــر داد و اعــالم کــرد کــه ســازمان 
ــوارض  ــادرات شیرخشــک ع ــرای ص ــده ب ــف ش ــارت مکل ــعه تج توس

تعییــن کنــد.
حــاال بــر اســاس آخریــن مصوبــات ســتاد تنظیــم بــازار، مقــرر شــده 
دفتــر مقــررات صــادرات و واردات عــوارض صادراتــی 40 درصــدی برای 
صــادرات شــیر خشــک و خامــه بســته بندی )بســته تــا 250 گرمــی( را 
بــه گمــرکات اجرایــی کشــور ابــالغ کنــد تــا شــرایط تأمیــن شــیر خام 

بــا قیمــت مصــوب بــرای تولیــد کــره داخلــی فراهــم شــود.
همچنیــن در راســتای جلوگیــری از خــروج خامــه در بســته های باالتــر 
از 250 گــرم )خامــه فلــه( مقــرر شــده صــادرات خامــه در احجــام مورد 
ــروج آن  ــدی از خ ــوارض 200 درص ــالغ ع ــا اب ــا ب ــوع و ی ــاره ممن اش

جلوگیــری شــود.

تیک تاک از فیس بوک کمک خواست
تیــک تــاک از رقیــب شــبکه اجتماعــی آمریکایــی خــود فیــس بــوک 
بــرای چالشــهای حقوقــی علیــه برنامــه دونالــد ترامــپ بــرای ممنوعیت 
ــکا درخواســت پشــتیبانی  ــی در آمری ــی چین ــن اپلیکیشــن ویدیوی ای

کــرد.
ــق  ــتاگرام متعل ــس اینس ــتراک عک ــن اش ــه اپلیکیش ــری ک آدام موس
ــی نوشــت:  ــه در توییت ــد، روز جمع ــی کن ــوک را اداره م ــس ب ــه فی ب
ممنوعیــت تیــک تاک کــه روز جمعــه از ســوی وزارت بازرگانــی آمریکا 
اعــالم شــد، بــرای اینســتاگرام، فیــس بــوک و کل اینترنــت بــد خواهــد 

بــود.
ــود  ــرد دانل ــالم ک ــه اع ــکا روز جمع ــی آمری ــر بازرگان ــر راس، وزی ویلب
اپلیکیشــنهای تیــک تاک و وی چت شــرکت تنســنت از فروشــگاههای 

برنامــه آمریکایــی از روز یکشــنبه مســدود خواهــد شــد.
ــه توییــت  ــاک در پاســخ ب ــت تیــک ت ــاس، مدیرعامــل موق ونســا پاپ
موســری خواســتار پیوســتن ایــن شــرکت به مبــارزه حقوقــی علیه کاخ 
ســفید شــد. وی نوشــت: اکنــون زمــان آن رســیده کــه رقابــت را کنــار 
ــی  ــان و دادرســی قانون ــد آزادی بی ــی مانن ــه اصــول اصل گذاشــته و ب

متمرکــز شــویم.
ــه  ــرد ک ــار ک ــرا اظه ــوک اخی ــس ب ــل فی ــرگ، مدیرعام ــارک زاکرب م
احســاس مــی کنــد ممنوعیــت تیک تــاک رویــه بلندمــدت بــدی برای 
صنعــت فنــاوری بــه وجــود خواهــد آورد. فیــس بــوک در چیــن ممنوع 
ــرگ اظهــار کــرد از ایــن نگــران اســت کــه ممنوعیــت  اســت و زاکرب
تیــک تــاک در آمریــکا راه را بــرای کشــورهای دیگــر بــه منظــور قدغن 

کــردن اپلیکیشــنهای یــا خدمــات فیــس بــوک بــاز کنــد.

تشکیل کمیته  نظارت بر درآمدهای نفتی در لیبی
ســخنگوی »ارتــش ملــی لیبــی« بــه رهبــری خلیفــه حفتر از تشــکیل 
یــک کمیتــه  فنــی بــرای نظــارت بــر درآمدهــای نفتــی لیبی خبــر داد.

ــس  ــی« در کنفران ــی لیب ــش مل ــخنگوی »ارت ــماری، س ــد المس احم
خبــری تصریــح کــرد: در مــورد ازســرگیری تولیــد و صــادرات نفــت در 
تمامــی میدان هــا و مناطــق در لیبــی توافــق شــد و ایــن کــه کمیتــه 
فنــی مشــترکی بــرای نظــارت بــر درآمدهــای نفتــی شــکل گیــرد کــه 

تــا مــاه دســامبر آتــی فعالیــت داشــته باشــد.
پیشــتر خلیفــه حفتــر، فرمانــده »ارتــش ملــی لیبــی« گفت کــه ارتش 
تصمیــم گرفتــه اســت تولیــد و صــادرات نفــت را بــرای رفــع نیازهــای 

مبرم شــهروندان، ازســربگیرد.
وی ادامــه داد: برخــی از شــبه نظامیان پاسخشــان شــدید خواهــد بــود 
و بــرای اعمــال فشــار بــر بانــک مرکــزی بعــد از راه انــدازی میدان هــای 
نفتــی تــالش خواهنــد کــرد. برخــی از افــراد فاســد تــالش خواهنــد 
ــالش  ــد. ت ــتفاده کنن ــی سوءاس ــردم لیب ــای م ــا از بحران ه ــرد ت ک
می کنیــم تــا بــه ترکیــه اجــازه اســتفاده از امــوال لیبیایی هــا را ندهیــم 
و نگذاریــم در رونــد صــادرات یــا راه انــدازی بنــادر نفتــی مداخلــه کنــد.

ــرای دالر در  ــدی ب ــت واح ــه قیم ــد ک ــق ش ــزود: تواف ــماری اف المس
ــود. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــق لیب ــی مناط تمام

ــی و  ــه جنوب ــده منطق ــر، نماین ــه حفت ــری خلیف ــه رهب ــزود ک وی اف
شــرقی در مذاکــرات در مــورد تولیــد و صــادرات نفــت اســت و احمــد 
معیتیــق، رئیــس شــورای ریاســتی نیــز نماینــده منطقــه غربــی اســت.

ــای  ــی پرونده ه ــه بررس ــرات، ب ــه در مذاک ــرد ک ــالم ک ــماری اع المس
ــی و  ــود نقدینگ ــتی و کمب ــت معیش ــامانی وضعی ــه نابس ــوط ب مرب

نابســامانی خدمــات پرداختــه می شــود.
وی عنــوان داشــت، احمــد معیتیــق، ریاســت کمیتــه فنــی مشــترک 

ناظــر بــر اجــرای توافــق پیرامــون درآمدهــای نفتــی و توزیــع عادالنــه 
ایــن درآمدهــا را برعهــده خواهــد داشــت.

ترامپ سفیر جدید سودان در آمریکا را پذیرفت
در واشنگتن از 23 سال پیش تاکنون را تایید کرد.

بــه نوشــته روزنامــه القــدس العربــی، دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری 
ــفیر  ــن س ــاتی، اولی ــن س ــتوارنامه نورالدی ــماً اس ــه رس ــکا جمع آمری

ــد کــرد. ــون تأیی ســودان در واشــنگتن را از 23 ســال پیــش تاکن
ــاالت متحــده  ــه ای ــن ســاتی پنجشــنبه اســتوارنامه خــود را ب نورالدی

ــود. ــل داده ب تحوی
خارطــوم پــس از ارتقــای روابــط دیپلماتیــک بیــن دو کشــور در اواخــر 
ســال گذشــته، ســاتی را در مــاه مــه بــه عنــوان اولیــن ســفیر خــود در 

واشــنگتن انتخــاب کرد.
از 21 اوت یــک دوره انتقالــی کــه 3۹ مــاه بــه طــول خواهــد انجامید در 
ســودان آغــاز شــده و بــا انتخابــات بــه پایــان می رســد. طــی ایــن دوره 
ــر«  ــی و ائتــالف گروه هــای »آزادی و تغیی ــن شــورای نظام ــدرت بی ق

ــود. ــیم می ش تقس
ــاره  ــا درب ــکا در امــور آفریق ــر خارجــه آمری ــور ناجــی، معــاون وزی تیب
انتصــاب ســفیر ســودان گفــت کــه امیــدوار اســت در روابــط ســودان و 
آمریــکا پیشــرفتی حاصــل شــود. ایــن مقــام آمریکایــی در توییتــر بــه 

ســفیر نورالدیــن ســاتی تبریــک گفــت.
ــان  ــت حامی ــش را از فهرس ــنگتن نام ــت واش ــر اس ــوم منتظ خارط
تروریســم پــاک کنــد، در حالــی کــه آمریــکا خواســته ســودان را بــه 
عادی ســازی روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی ربــط می دهــد. در همیــن 
حــال 6 اکتبــر 2017 دولــت دونالــد ترامــپ تحریم هــای اقتصــادی و 
تجــاری را کــه از ســال 1۹۹7 بــر ســودان اعمــال شــده بــود، لغــو کــرد.

حمله به کاروان ائتالف بین المللی در صالح الدین عراق
مرکــز رســانه امنیتــی عــراق از انفجــار بمــب دســت ســاز در مســیر 
کاروان حامــل تجهیــزات نظامــی ائتــالف بیــن المللــی در شــمال عراق 

خبــر داد.
ایــن مرکــز در بیانیــه ای اعــالم کــرد، ایــن بمــب دســت ســاز در میــان 
کاروان تجهیــزات وابســته بــه ائتــالف بیــن المللــی در اســتان صــالح 
ــر آن یکــی از  الدیــن در بخــش عملیــات ســامرا منفجــر شــد و در اث

نظامیــان ایــن عملیــات جراحــت خفیفــی برداشــت.
ــواد  ــزات و م ــل تجهی ــای حام ــه کاروان ه ــه ب ــن حمل ــن جدیدتری ای
لجســتیک ائتــالف بیــن المللــی در عــراق اســت کــه روزانــه رخ مــی 
ــکا در  ــفارت آمری ــه س ــالت موشــکی ب ــه حم ــالت ب ــن حم ــد. ای ده
ــان  ــه مــی شــود کــه میزب ــراق اضاف ــگاه هــای نظامــی ع ــراق و پای ع
دیپلمــات هــا و نیروهــای آمریکایــی و ائتــالف از ســال گذشــته اســت.

تاکنــون هیــچ گروهــی مســوولیت ایــن حمــالت را برعهــده نگرفتــه 
اســت.

پلیس مصر تظاهرات علیه سیسی را سرکوب کرد
رســانه هــا و مخالفــان دولــت مصــر فیلــم هایــی از تظاهــرات در شــهر 
ســوئز علیــه رئیــس جمهــوری ایــن کشــور و حملــه پلیــس مصــر بــه 

معترضــان منتشــر کردنــد.
ــه  ــهروند در منطق ــا ش ــدودی از دهه ــع مح ــا تجم ــم ه ــن فیل در ای
عــرب المعمــل در شــهر ســوئز واقــع در شــرق قاهــره پــس از اقامــه 
نمــاز جمعــه دیــده مــی شــود کــه معترضــان شــعارهایی علیــه دولــت 
عبدالفتــاح سیســی، رئیــس جمهــوری مصــر ســر داده و تهدیــد کردند 

20 ســپتامبر دســت بــه تظاهــرات خواهنــد زد.
در همیــن حــال، شــبکه مخالــف »مکملیــن« بــه نقــل از منابعــی اعالم 
کــرد، نیروهــای امنیتــی بــه منطقــه مذکــور یــورش بــرده و بســیاری از 

اهالــی آن را بازداشــت کردنــد.
اخیــرا محمــد علــی، پیمانــکار مصــری از مقــر خــود در اســپانیا بــرای 
ــاع  ــه اوض ــراض ب ــپتامبر در اعت ــر در 20 س ــی مص ــرات مردم تظاه
ــاده  ــش آم ــل از دو روز پی ــن دلی ــه همی ــوان داده و ب ــادی فراخ اقتص

ــرار اســت. ــاش امنیتــی در مصــر برق ب

ســخنان رئیــس اف بــی آی بــه مــذاق ترامــپ خــوش نیامــد، 
ــود! ــار می ش برکن

ــه  ــتوفر رای ب ــش کریس ــاال نق ــت، احتم ــکا گف ــوری آمری رئیس جمه
عنــوان مدیــر اف بــی ای بعــد از شــهادت اخیــر او در کنگــره در رابطــه 
بــا مداخلــه انتخاباتــی روســیه و تهدیــدات امنیــت داخلــی در معــرض 

خطــر قــرار گرفتــه اســت.
ــگاران کاخ  ــه خبرن ــکا جمعــه ب ــد ترامــپ، رئیس جمهــوری آمری دونال
ــوارد  ــا م ــت: م ــاری کریســتوفر رای گف ــال برکن ــاره احتم ســفید درب
ــره  ــن پاســخ های او در کنگ ــم. م ــی را بررســی می کنی بســیار مختلف
را نپســندیدم و فکــر نکنــم خــود او هــم آنهــا را دوســت داشــته باشــد. 

ــا مــن موافــق اســت. اطمینــان دارم کــه او ب
کریســتوفر رای از مــه 2017 کــه جایگزیــن جیمــز کومــی شــد، بــه 
ــکا از  ــوری آمری ــد. رئیس جمه ــی آی روی کار آم ــر اف ب ــوان مدی عن
ــی  ــت داخل ــه امنی ــل کمیت ــه پنج شــنبه مقاب ــام ک ــن مق ســخنان ای

ــاد کــرد. ــکا مطــرح شــد، انتق مجلــس نماینــدگان آمری
در جریــان آن گفت وگــو کریســتوفر رای آنتیفــا را یــک »مســاله 
ــک  ــا »ی ــد او آنه ــت از دی ــذاران گف ــه قانونگ ــا ب ــت ام ــی« دانس واقع
جنبــش یــا ایدئولــوژی« هســتند نــه یــک گــروه ســازمان یافته. ترامــپ 
آنتیفــا را بابــت خشــونت های اخیــر در چندیــن شــهر مهــم ســرزنش 
کــرده و از تمایلــش بــرای اعــالم ایــن گــروه بــه عنــوان یــک »ســازمان 

تروریســتی« ســخن گفتــه اســت.
کریســتوفر رای در ایــن کمیتــه گفــت: مــا تعــدادی داریــم و مــن ایــن 
را از اولیــن بــاری کــه در ایــن کمیتــه حاضــر شــدم، گفتــم. مــا یــک 
ــت  ــان آنارشیس ــه افراطگرای ــاره آنچ ــب درب ــی مناس ــری پیش بین س
ــا  ــان را آنتیف ــه خودش ــی ک ــد و برخ ــف می کنن ــونت طلب توصی خش
ــوان  ــه عن ــان را ب ــه خودش ــرادی ک ــم. اف ــار داری ــد، در اختی می دانن
جنبــش آنتیفــا معرفــی می کننــد، از نظــر منطقــه ای ترکیــب شــده اند 
ــد و  ــف می کنی ــای کوچــک توصی ــوان گروه ه ــه عن ــا آنچــه شــما ب ت
تحــت نظر هســتند، ایجــاد شــود. کریســتوفر رای به ایــن کمیته گفت، 
ــی آی مدارکــی از مشــارکت »بســیار فعــال« روســیه در راســتای  اف ب
مداخلــه در انتخاباتــی آتــی بــا یــک هــدف واضــح کــه »لطمــه زدن بــه 
جــو بایــدن« اســت، در دســت دارد. ترامــپ امــا بــه خبرنــگاران گفــت 
کــه در هــر دو مــورد بــا رای مخالــف اســت. رئیس جمهــوری آمریــکا 
افــزود: قطعــا چیــن در صــدر ایــن لیســت قــرار دارد و فکــر می کنــم 
ــر کشــورها  ــاره روســیه و کره شــمالی و بســیاری از دیگ ــوان درب می ت
صحبــت کــرد امــا چیــن در بــاالی ایــن لیســت قــرار دارد و بنابرایــن 
نمی فهمــم کــه چــرا بــه ایــن مطلــب اشــاره ای نشــد. رئیس جمهــوری 
آمریــکا بــا بیــان اینکــه آنتیفــا بــه مــردم زیــادی »لطمــه« زده تاکیــد 
ــا  ــد اســت. آنه ــروه ب ــک گ ــا ی ــه آنتیف ــن اســت ک ــت ای ــرد: حقیق ک
مجــرم، آنارشیســت ، آشــوب طلب، غارتگــر، شورشــی و چیزهــای دیگــر 
هســتند. آنهــا بــد هســتند و وقتــی یــک مقــام این هــا را نگویــد، مــن 
ــت. ــا را نگف ــرا او این ه ــه چ ــم ک ــب می کن ــوم. تعج ــت می ش ناراح
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نحــوه ورود کاندیداهــا بــه صحنــه هــای 
انتخاباتــی و نــوع لبــاس پوشــیدن آنهــا، 
ــوابق،  ــر از س ــه غی ــت ک ــی اس از نکات
یــا  ســخنرانی  چگونگــی  پیشــینه، 
تحصیــالت و خلــق و خــو، حایــز اهمیــت 
ــه مــی شــود.. در  اســت و در نظــر گرفت
ــه  ــدود توج ــوص ح ــاره و در خص ــن ب ای
ــپ  ــد ترام ــیدن دونال ــاس پوش ــه لب ب
ــی  ــای انتخابات ــدن، کاندیداه ــو بای و ج
ــی،  ــرز فرمان ــا فرام ــکا، ب ــد آمری جدی
ــت و  ــت گف ــاس و استایلیس ــراح لب ط
ــه  ــه در ادام ــم ک ــام داده ای ــی انج گوی

ــد: ــی خوانی م

ــیدن  ــاس پوش ــوع لب ــما ن ــر ش از نظ
ــه  ــکا چ ــات آمری ــا در انتخاب کاندیداه

تاثیــری در جــذب آرا دارد؟
ــوع لبــاس در همــه چیــز  لبــاس پوشــیدن و ن
تاثیــر دارد. اگــر انســان امــروز را در نظــر 
ــده و  ــیده نش ــره اش پوش ــط چه ــد، فق بگیری
بقیــه دیگــر لبــاس اســت و طبیعــی اســت کــه 
اســتایل، انــدام و لبــاس و اعتمــاد بنفــس ظاهر 
ــور را  ــن تص ــی دهد..ای ــکیل م ــخص را تش ش
ــه  ــه خان داشــته باشــید کــه وقتــی میهمــان ب
دعــوت مــی کنیــد، بیشــتر شــیک مــی شــوید، 

ــی مــی رویــد؟ ــه میهمان ــا وقتــی ب ی

معمــوال وقتــی بــه میهمانــی مــی 
رویــم...

ــه  ــم ک ــی بین ــن م ــت و م ــت اس ــا درس دقیق
آقــای ترامــپ تــالش زیــادی در تغییــر شــکل 
لبــاس هــای خــود  نــدارد و لبــاس هــای 
راحــت و همیشــگی خــودش را پوشــیده و 
حتــی ســعی نداشــته  بــه لبــاس را آهــار بدهــد 
ــش را  ــن و قدرت ــا را په ــانه ه ــد ش ــه بخواه ک
ــه همیــن دلیــل  ــا شــانه هــا نشــان بدهــد. ب ب
ــی  ــون تالش ــم، چ ــی بین ــان م ــان را میزب ایش

ــی  ــی م ــدن وقت ــو بای ــای ج ــی آق ــرده.. ول نک
ــن  ــم ای ــورش ه ــد و تص ــان باش ــد مهم خواه
باشــد کــه شــاید روزی صاحبخانــه شــود، بایــد 
ــا  ــرد و ب ــی ک ــت م ــید و دق ــی پوش ــیک م ش
ــاس و استایلیســت مشــورت داشــت  طــراح لب
ــن کار را هــم انجــام داده اســت  و مــن  ــه ای ک

ــم و  ــی کن ــس م ــان ح ــاله را در ایش ــن مس ای
ــم مــی بین

ــی  ــه م ــما نتیج ــل ش ــا تحلی ــس ب پ
ــاد  ــا اعتم ــپ ب ــای ترام ــه آق ــم ک گیری
هســت،  رفتــارش  در  کــه  بنفســی 

ــه  ــه صاحبخان ــت ک ــن اس ــش ای احساس
اســت و خانــه پیشــاپیش مــال اوســت و 
معتقدیــد کــه جــو بایــدن بایــد شــیک 

ــد ــر بپوش ت
بله دقیقا همین طور است..

یادداشت
با فرامرز فرمانی؛ طراح لباس و استایلیست، درباره نحوه لباس پوشیدن کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا در سال 2020

ترامپ ساده می پوشد؛ جو بایدن نه!

انجمــن غــار و غارشناســی در آســتانه روز 
ــات  ــه عملی ــالم این ک ــا اع ــاک ب ــار پ ــی غ مل
پاکســازی غارهــا بــا رعایــت پروتکل هــای 
ــوردان  ــان و غارن ــط غارشناس ــتی توس بهداش
در دوم مهرمــاه انجــام خواهــد شــد، بــا توجــه 
بــه همه گیــری ویــروس کرونــا در کشــور 
و حســاس بــودن محیــط غــار، از مــردم 
درخواســت کــرد از ورود بــه ایــن اماکــن 

ــد. ــر کنن ــرف نظ ص
ــا  ــش غاره ــنا، روش پیمای ــزارش ایس ــه گ ب
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــس از ش ــوردی پ و غارن
ــودن  ــته ب ــودن و بس ــاس ب ــل حس ــه دلی ب
ــده  ــراه ش ــی هم ــا اصالحات ــار، ب ــط غ محی
اســت. انجمــن غــار و غارشناســی بــا تاکیــد بر 
ــن  ــوان آخری ــه عن این کــه پاکســازی غارهــا ب
زیســتگاه دســت نخورده بشــر و خاکریــز نســبتا 
بکــر و اکوسیســتم حســاس طبیعــت را نبایــد 
ــازی  ــیوه نامه پاکس ــک ش ــرد، این ــوش ک فرام
غارهــا را در شــرایطی کــه همــه کشــور درگیــر 
ویــروس کرونــا اســت، تغییــر داده و بــه 
ــه  ــت توصی ــط زیس ــار و محی ــدان غ عالقه من
ــره  ــردن زنجی ــع ک ــرای قط ــت: ب ــرده اس ک
ــان بهتــر  ــروس بیــن خــود و غارزی انتقــال وی
اســت از ورود بــه غارهــا تــا حــد امــکان صــرف 

نظر شود.                           
پیشــنهاد کــرده  انجمــن همچنیــن  ایــن 
ــا  ــوان ب ــازی را می ت ــه روز پاکس ــت: برنام اس
بــه آمــوزش و  رعایــت پروتکل هــای الزم، 

داد. اختصــاص  عمومــی  فرهنگ ســازی 
ــت  ــراز محافظ ــتفاده از اب ــت اس ــن رعای ضم
 PPI( )personal( شــخصی 
Protective Equipment( الزم 
اســت از اجــرای برنامه هایــی بــا جمعیــت 
زیــاد پرهیــز شــود. )خــارج از غــار حداکثــر تــا 
ــار  ــه غ ــر و در صــورت ضــرورت ورود ب 15 نف

حداکثــر 3 نفــر.(
متخصصــان  تاکیــد  بــه  توجــه  بــا 
زیست شناســی و تاییــد نشــدن دلیــل علمــی 
بــرای ارتبــاط ایــن بیمــاری بــا جانــوران 
ــی  ــارزی خصوصــا خفــاش الزم اســت نگران غ
ــار  ــا اقش ــت را ب ــن باب ــود از ای ــرس موج و ت
مــردم خصوصــا جامعــه محلــی در میــان 
گذاشــت. تاکیــد مزایــای وجــود غارزیــان بــه 
ویــژه خفاش هــا بــرای حفــظ محیــط زیســت 
ــی  ــا آفت ُکش های ــه م ــا ب ــق آن ه ــه از طری ک
ــا  ــده آن ه ــم، فای غیرشــیمایی دسترســی داری
بــرای گرده افشــانی و تکثیــر ده هــا گونــه 
می کنــد. بیشــتر  را  میوه جــات...  و  گیــاه 

و  متخصصــان  حضــور  صــورت  در 
ماننــد  رشــته هایی  کارشناســان  یــا 
و  زمین شناســی  زیست شناســی، 
در  زیســت  محیــط  بــا  رشــته های مرتبط 
ــوان ضمــن دعــوت از آن هــا  هــر اســتان می ت

برنامــه را بــه صــورت کارگارهــی در شــهر یــا 
ــر  ــورد نظ ــار م ــه غ ــه دهان ــک ب ــل نزدی مح
ــن  ــد ام ــوه بازدی ــوزش نح ــرد. آم ــزار ک برگ
ــد در  ــی می توان ــان غیرپاندم ــا در زم از غاره

شــود. لحــاظ  کارگاه  برنامــه 

برنامه پاکسازی غارها در دوران کرونا

وابستگی به خارج در تولید خودرو 
کاهش می یابد

ــه  ــگاه ب ــد دارد ن ــازی قص ــروه خودروس ــن گ ــت:  ای ــایپا گف ــل س مدیرعام
ــکان  ــا حــد ام ــه شــرکت های خارجــی را ت ــا و وابســتگی ب ــرون از مرزه بی
ــر بدعهــدی و عــدم همــکاری  ــا مشــکالتی نظی ــا در آینــده ب ــد ت قطــع کن

ــود. ــه نش ــرکت ها مواج ــن ش ای
بــه کارگــر آنالیــن،  ســیدجواد ســلیمانی در جریــان بازدیــد ســرتیپ پاســدار 
»امیرعلــی حاجــی زاده« فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه از خطــوط تولیــد، 
مرکــز تحقیقــات و نــوآوری و محصــوالت جدیــد گــروه ســایپا افــزود: اکنــون 
ــع  ــازی صنای ــازمان گســترش و نوس ــارت و س ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ایــران )ایــدرو( عــزم بســیار خوبــی بــرای حمایــت از توســعه ســاخت داخــل 
و نــگاه بــه ظرفیت هــای درونــی کشــور دارنــد و در ایــن مســیر، از صنعــت 

ــد. ــت می کنن خــودرو پشــتیبانی و حمای
ــد  ــوالت و تولی ــعه محص ــرای توس ــروه ب ــن گ ــه ای ــه برنام ــاره ب ــا اش وی ب
ــا اســتفاده از ظرفیت هــای  ــر ب ــت باالت ــدرن و باکیفی ــه روز، م ــای ب خودروه
ــای  ــی موتوره ــال طراح ــت: در ح ــل، گف ــاخت داخ ــق س ــی و تعمی داخل

ــتیم. ــایپا هس ــتر در س ــره وری بیش ــا به ــرف ب کم مص
ســلیمانی ادامــه داد: در مرکــز تحقیقــات شــرکت مگاموتــور، توســعه 
و طراحــی موتورهــای متنــوع بــا ویژگی هــای گوناگــون و همچنیــن 
گیربکس هــای جدیــد بــرای محصــوالت در حــال پیگیــری اســت کــه همــه 

ــد. ــد ش ــرا خواهن ــی اج ــوان داخل ــر ت ــه ب ــا تکی ــا ب ــن پروژه ه ای
ــده نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی نیــز در ایــن  فرمان
ــک و  ــیج، کم ــاع و بس ــع دف ــلح، صنای ــای مس ــروز نیروه ــت: ام ــدار گف دی

ــد. ــود می دانن ــه خ ــی را وظیف ــع داخل ــعه صنای ــت از توس حمای
ــاژکاری  ــیر مونت ــور از مس ــودروی کش ــت خ ــر صنع ــان کرد: اگ وی خاطرنش
فاصلــه گرفتــه و به جــای تبدیل شــدن بــه مصرف کننــده فناوری هــای 
ســاخت خــارج بــه درون توجــه کنــد، در آینــده جــزو بخش هــای ممتــاز و 

برجســته صنعــت کشــور خواهــد بــود.
ســردار حاجــی زاده، مهم تریــن ســرمایه موجــود در کشــور را نیــروی انســانی 
ــکا  ــا ات ــع دفاعــی و نظامــی کشــور ب متخصــص دانســت و تاکیدکــرد: صنای
بــه همیــن ســرمایه بــه مهم تریــن و پیچیده تریــن دانــش و علــوم کــه تنهــا 
در اختیــار چنــد قــدرت برتــر جهانــی بــود، دســت یافتنــد و امــروز آمــاده 
ــا را برطــرف  ــده و نیازه ــه کمــک صنعــت خــودرو کشــور آم ــا ب هســتند ت

کننــد.

حباب قیمت سکه می ترکد؟

بــا اینکــه بســیاری از خریــداران ســکه در هفتــه گذشــته، منتظــر ورود نــرخ 
بــه کانــال 13 میلیــون تومــان بودنــد، امــا بهــای اونــس جهانــی بــا آنهــا ســر 

ــازگاری نداشت. س
ســکه کــه در ســاعاتی از هفتــه قبــل بــه کانــال 13 میلیــون تومانــی نفــوذ 
کــرده بــود، امــا نتوانســت بــه آن ورود کنــد. در ســطح 13 میلیــون نشــان 

ــود. ــوب می ش ــدت محس ــرای کوتاه م ــوی ب ــی ق ــه مقاومت داد ک
3 دلیــل بــرای ایــن اتفــاق وجــود دارد؛ نخســت آنکه ســکه در طــول 10 روز 
اخیــر دچــار حبــاب مثبــت قابــل توجهــی شــده بــود کــه بــه نظــر بیشــتر 
ــاره  ــود. شــاید انب ــر از تقاضاهــای ســنتی و ورود ســرمایه به پناهــگاه ب متاث
ایــن پناهــگاه پــر شــده اســت و دیگــر تــوان ورود بــه کانــال جدیــد را نــدارد.

ــال  ــه کان ــع ورود دالر ب ــاز ارزی مان ــت که بازارس ــن اس ــر ای ــئله دیگ مس
27 هــزار تومــان در پایــان هفتــه گذشــته شــد و امــروز نیــز صرافــی ملــی 
ــال  ــک ب ــا ی ــز ســبب شــده ت ــن مســئله نی ــاز کــرد. ای ــرخ را کاهشــی آغ ن
ســکه بــرای افزایــش بیشــتر معیــوب باشــد. دالر امــروز نیــز در بــازار آزاد در 

ــد. ــیر می کن ــی س ــدی کاهش رون
عــالوه بــر اینها، اونس جهانــی هرگــز پالــس مثبتــی بــه ســکه بــرای عبــور 
از کانــال جدیــد نــداد. برخــی از ســکه بازان انتظــار ورود اونــس بــه کانــال 2 
ــازار جهانــی فعــال احتیــاط بیشــتر  هــزار دالری را می کشــند، امــا فضــای ب
معامله گــران را مخابــره می کنــد. اونــس دیشــب با قیمــت 1۹50 دالر 
ــرد،  ــان نک ــش از 40 دالر نوس ــس بی ــته اون ــه گذش ــد، کل هفت ــته ش بس
ــول  ــه ط ــود ک ــدیدی ب ــان های ش ــار نوس ــی دچ ــز زرد داخل ــه فل در حالیک
موجــش بــا اونــس جهانــی، همخوانــی نداشــت)مقصد قیمت طال تــا پایــان 

ســال(.
ــرا  ــرد. چ ــینی ک ــز عقب نش ــان نی ــال 12،800،000 توم ــکه امروز از کان س
ــد.  ــه می کش ــد ماش ــکا را در بن ــت امری ــار شکس ــر انتظ ــه نظ ــازار ب ــه ب ک
ضمــن اینکــه در همیــن محــدوده نیــز ســکه همچنــان دارای حبــاب 
ــازی  ــدم فعال س ــی و ع ــارات منف ــر انتظ ــورت تغیی ــت. در ص ــی اس باالی
ــه  ــرا ک ــد. چ ــاده می کن ــاب آم ــه حب ــرای تخلی ــود را ب ــکه خ ــه، س ماش
ــم  ــر ه ــد. اگ ــروج می گیرن ــزم خ ــگاه، ع ــه پناه ــده ب ــرمایه های وارد ش س
ــته  ــت دالر وابس ــه حرک ــکه ب ــت س ــود، قیم ــدید ش ــی تش ــارات منف  انتظ

خواهد بود.

نفت برخالف  جمعه  روز  آمریکا  نفت  معامالت   بهای 
 برنت، با افزایش بسته شد اما هر دو شاخص تحت تاثیر
محدودیت برای  تعهدشان  بر  متحدانش  و  اوپک   تاکید 
 عرضه و پایبندی به پیمان نفتی، قویترین رشد هفتگی را از

.ژوئن تاکنون به ثبت رساند
 به گزارش بیان ملی، استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار
تعهد گفت:  بازار  روند  درباره  کورپ  اکسی  شرکت   در 
فشار و  تولید  کاهش  توافق  به  پایبندی  بر  پالس   اوپک 
 عربستان سعودی بر اعضای متخلف در خصوص ضرورت

.پایبندی، نظر موافق بازار نفت را جلب کرد
غیراوپک و  اوپک  وزیران  مشترک  نظارتی  کمیته   نشست 
 روز پنج شنبه تشکیل شد و در این نشست، فرصت جبران
گذشته ماههای  در  که  کشورهایی  سوی  از  تولید   مازاد 
 سهمیه تولیدشان را رعایت نکرده بودند، تمدید شد. گروه
 اوپک پالس محدودیت عرضه نفت را از 7/9 میلیون بشکه
 در روز به 7/7 میلیون بشکه در روز از اول اوت تا پایان
 سال تسهیل کرده است. اوژن واینبرگ، تحلیلگر کومرس
جبرانی تولید  کاهش  اگر  کرد:  اظهار  یادداشتی  در   بانک 
قابل نفت  بازار  در  عرضه  مازاد  از  نگرانی  شود،   اجرایی 
قابل میزان  به  نفت  ذخایر  سطح  و  بود  خواهد   اجتناب 

.توجهی کاهش پیدا می کند

وعده های اوپک پالس، 
نفت را به مسیر صعود 

برگرداند

 یک طراح لباس و استایلیست معتقد است که ترامپ تالش زیادی در تغییر شکل لباس های خود ندارد و لباس های راحت و همیشگی خودش را 
پوشیده و حتی سعی نداشته لباس را آهار بدهد که بخواهد قدرتش را با شانه ها نشان بدهد، ولی جو بایدن که تصورش این است که شاید روزی 

صاحبخانه شود، باید شیک تر می پوشید و این کار را هم انجام داده است.  

     پروانه توکلیسرویس گفت و گو

یک استایلیست معتقد است که ترامپ تالش زیادی در تغییر شکل لباس های 
خود ندارد و لباس های راحت و همیشگی خودش را پوشیده و حتی سعی 

نداشته لباس را آهار بدهد که بخواهد قدرتش را با شانه ها نشان بدهد، ولی جو 
بایدن که تصورش این است که شاید روزی صاحبخانه شود، باید شیک تر می 

پوشید و این کار را هم انجام داده است. 


