
 رییس مرکز آمار:
نرخ زاد و ولد باا نرود، ایران وارد 

دوره پیری می شود
رییس مرکز آمار گفت:اگر نرخ رشد جمعیت افزایش نیابد، پیش بینی 
ها از ورود ایران به دوره پیری محقق می شود.جواد حسین زاده با اشاره 
به پیش بینی های انجام شده از جمله پیش بینی سازمان ملل از پیری 
جمعیت ایران اظهار داشت: درباره پیری جمعیت یک اصطاح آماری 
جمعیت شناســی اســت به این معنا که وقتی سهم گروه ۶۵سال از 
یک درصدی مشخص، بیشتر می شود، از لحاظ جمعیت شناسی می 
گویند این جمعیت به سمت پیری رفته است.وی ادامه داد:جمعیت 
هنوز در دوره میانســالی یعنی بین ۳۰ تا ۶۵ سال است.رییس مرکز 
آمار افزود:البته نرخ رشــد جمعیت کاهنده بوده و اگر فکری به حال 
نرخ رشــد جمعیت و افزایش زاد و ولد نشود، پیش بینی ها حاکی از 
آن اســت  که به سمت پیری می رویم.حسین زاده با تاکید بر اینکه 
اگر جمعیت باای ۶۵ســال در کشور به بیشتر از ۲۰درصد برسد در 
سال ۱۴۳۰  ایران وارد دوره سالمندی می شود، گفت: اگر نرخ رشد 
جمعیت و نرخ زاد و والد به همین اندازه و همین روال باشد، در سال 

مذکور طبق پیش بینی ها وارد دوره سالمندی می شویم.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه امروز امکان ساخت همه زیرسامانه های هوایی کشور فراهم است، گفت: تحویل دهی سه فروند هواپیمای جنگنده به 
نیروی هوایی این پیام را برای دشمنان و به خصوص آمریکایی ها دارد که تحریم ها نتیجه عکس دارد.امیر سرتیب امیرحاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم 
تحویل دهی ۳ فروند جت جنگنده کوثر به نیروی هوایی ارتش گفت: در ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷ اولین فروند هواپیمای جت پیشرفته ایرانی کوثر رونمایی و تحویل نیروی هوایی 
شد و در آبان ماه همان سال خط تولید این هواپیما راه اندازی شد.  امروز شاهد بهره برداری از ۳ فروند هواپیمای تولید شده کوثر در سازمان هوایی هستیم که نشان دهنده 

تاش متخصصین این سازمان در این شرایط کرونا و بیماری است.......

www.sobh-eqtesad.ir

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
تحریم های آمریکا نتیجه عکس داد
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مرگ زود رس باالحاق کرانه باختری
خدای متعال را شــاکریم که امروزه شــدت جریان مقاومت در منطقه به 
ســمت قله در حرکت اســت و این حرکت لرزه های زیادی بر اندام رژیم 
صهیونیستی و اربابانش انداخته که حتی اعتراف میکنند کسی از سیاسیون 
و نظامی ها دست از پا خطا نکند. همین دوشنبه گذشته روزنامه های رژیم 
صهیونیســتی مصاحبه ای با » چاک فرایلیک « مشاور امنیت ملی رژیم 
صهیونیستی را برای هشیاری مردم و مسئولین این رژیم انعکاس دادند که 
در آن مشــاور امنیت ملی این رژیم منحوس گفته است: » تصمیم الحاق 
کرانه باختری به اسرائیل، می تواند منجر به وقوع جنگی با اسرائیل در سه 
جبهه شود«.علی الظاهر چاک فرایلیک کسی است که بیش از همه متوجه 
وخامت و خطرناکی اوضاع شده و هشدار می دهد که جنگ در سه جبهه 
با حماس و ســوریه و لبنان با حمایت بی دریغ ایران بدون شــک مرگ 
ایــن رژیم را زود رس خواهد نمود. علی فواز هم در المیادین نوشــت: در 
بحبوحه حوادثی که از آغاز سال ۲۰۲۰ شاهد آن هستیم، سخنرانی سید 
حســن نصراه، از نظر پیام ها و زمان بندی آن، اهمیت زیادی دارد. برای 
فهم ابعاد تحوات، کافیست نگاهی داشته باشیم به روزنامه های اسرائیلی 
او می نویســد از ابتدای سال جاری، حوادث پی در پی روی دادند. با ترور 
سردار]ســپهبد شهید حاج قاسم [ سلیمانی، عامل زمان از کنترل جبهه 
کفر و الحاد کاما خارج شــده است و اختااتی در موازین قوا در سطح 
منطقه و جهان، ظاهر گردیده که نشــان میده مقاومت در مسیر رسیدن 
به قله در حرکت اســت.  پس از نموداری و شیوع کرونا در سطح جهان، 
با زمین گیر شدن آمریکا در موضوع مدیریت ابلهانه شیوع کرونا و مهمتر 
از آن مسئله تبعیض نژادی ، امپراطوری آمریکایی در حال از دست دادن 
کیان ابرقدرتی و هژمونی کدخدایی در جهان است، زمین گیر شدن آمریکا 
رژیم های عربی متحد آمریکا را نیز زمین گیر نموده است. ارتش یمن با 
شلیک سه موشک بالستیک به اهدافی بسیار مهم و راهبردی در عربستان 
و هــدف قرار گرفت پایگاههای با اهمیت  وزیر گردشــگری در حکومت 
صنعاء اعام می کندک» این موشک ها که به مناطق استراتژیک و نظامی 
برخورد کرده، پیامی برای تل آویو و واشنگتن در برداشته است و متوجه 
عربستان نبوده است«. در همین اثنا ، سخنان انقابی سید حسن نصراه 
به اوج خود رســیده است . دبیر کل حزب اه تاکید می کند : »هر کس 
ما را بین گزینه کشــته شدن با ســاح یا قحطی قرار دهد، ساح ما در 
دســتمان است، و او را می کشیم، می کشــیم، می کشیم «. تاکید سه بار 
به مفهوم آن اســت که گزینه ای دیگر درمقابل ما نخواهد بود. امروز همه 
منطقه از اطاعات به روز و ساعت در جهان سیراب میشوند. ماهواه ایرانی 
»نور« روزانه تصاویر دقیقی از آمریکا و فلسطین اشغالی را به پایگاه های 
اطاع رسانی مقاومت ارسال می کند.  همه جهان از برتری نظامی ایران در 
منطقه سخن میگویند حتی  روزنامه عبری زبان جروزالم پست چند روز 
پیش به عملیات شلیک موشک های دور برد ایران که در سال های گذشته 
توسط سپاه پاســداران انجام پذیرفت اشاره نموده است  موشک هایی که 
به برخی اهداف در ســوریه و عراق رسیده و در نهایت، پایگاه عین ااسد 
آمریکا در عراق را هدف گرفتند و امریکا از استیصال در مقابل این انتقام 
سخت که در مقابله با ترور ســردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 
یارانش صورت پذیرفت واکنشی جز درماندگی نداشت. عاوه بر این، مرکز 
مطالعات استراتژیک بیگن الســادات، ضربه اخیر ایران به آمریکا را نشان 
دهنده برتری نیروی هوایی ایران با استفاده از موشک های دقیق دانست، 
که نیروی هوایی آمریکا از مقابله با آن ناتوان بود.این اتفاقات در حالی بوقوع 
می پیوندد که در شــرایط  جهانی پیچیده ای به دلیل شیوع ویروس کرونا 
قرار داریم. روایت نهایت تاریخ و پیروزی الگوی آمریکایی، در نظر بسیاری 
از ملت های جهان،ابطال شــده و نسخه بدل تحریم ها هم به گل نشسته 
است.  جریان حرکت نفت کش های ایرانی به سمت ونزوئا، با پهپاد های 
ایران بر فراز کشتی های آمریکایی  در منطقه نشان دهنده تدبیر مقاومت 
با جبهه ای با مطالعات دور اندیشانه  همراه بوده است. فرمان رهبر معظم 
انقاب به سپاه پاسداران مبنی بر استقرار در اقیانوس هند برای ایجاد یک 
پایگاه دائمی در آن اقیانوس روشن کنند حرکت ایران بسمت تسخیر پایگاه 
های تثبیت اقتدار است. ارسال این پیام ها توسط محور مقاومت، خطاب 
به رژیم صهیونیستی و اربابان غربی اش ، طی یک بازه زمانی کوتاه، طبعا 
ســاده و عادی و بدون برنامه به نظر نمیرسد. امروز شرایط محور مقاومت 
اجازه تخطی به احدی در منطقه نخواهد داد. در گذشته هر گاه غربی ها 
درمانده میشدند با سیاست فرافکنی به دور دست حمله میکردند و مردم 
خود و دنیا را از تمرکز روی درماندگی به جهات دیگر ســوق میدادند اما 
امروز این سیاست کاما شکست خورده و فرایند فرافکنی نسخه ای ابطال 
شــده است. رژیم صهیونیستی هم خود از همه بهتر میداند که شرایط به 
نفع مرگ تدریجی این رژیم در حرکت است و زمان اقدامات کودکانه ای 
با بیان الحاق کرانه باختری به ســرزمین های اشعالی حتی در سخن هم 

پایدار نخواهد بود. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

محمد اسامی خبر داد
 تسهیات حمایت از شرکت های حمل و نقل،

 تیرماه پرداخت می شود
وزیــر راه و شهرســازی از آمادگــی بانک ها بــرای پرداخت 
تســهیات به شرکت های حمل و نقل آسیب دیده از ویروس 
کرونا در ماه جاری خبر داد.محمد اسامی از آمادگی بانک ها 
برای پرداخت تسهیات به شــرکت های حمل و نقل آسیب 
دیده از ویروس کرونا در ماه جاری خبر داد و اظهار داشــت: 
این شرکت ها که شامل شرکت های حمل و نقل هوایی، ریلی 
و جاده ای هستند و مؤسسات خصوصی زیرمجموعه آن ها پس 
از معرفی اکثراَ پیامک هایشــان را از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کردند و با 
دســتور رئیس جمهور باید مبالغ تسهیاتشان را در تیرماه از بانک های عامل دریافت کنند.

وی درباره میزان سقف تسهیات برای هر یک از شرکت ها، افزود: هر فرد و شرکت بسته به 
حجم فعالیت، نیروی انســانی و سرمایه و نقشی که در حمل و نقل دارد تسهیات دریافت 
می کنند.اسامی با اشاره به اینکه عاوه بر شرکت های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای، 
فرودگاه ها و شــرکت های حمل و نقل فرودگاهی هم از ویروس کرونا آســیب جدی دیدند، 
گفت: شــرکت های حمل و نقل هوایی و ریلی بیشترین سهم را از دریافت تسهیات دارند و 
پس از آن شــرکت های حمل و نقل جاده ای و مؤسسات و شرکت های حمل و نقل مسافری 
فعال تســهیات خود را دریافت می کنند.وزیر راه و شهرسازی افزود: این تسهیات از محل 
منابع ۷۵ میلیارد تومانی که دولت و ســتاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از خانواده ها و 
مشــاغل آسیب پذیر تصویب کرد پرداخت می شود.وی ابراز امیدواری کرد که این تسهیات 
کمک کند تا شــرکت های حمل و نقل بتوانند ســرپا بمانند و به فعالیت شان ادامه دهند و 

متعهد باشند که کسی را از کار برکنار نکنند.

لغو تسهیات در صورت تعدیل نیرو
اسامی تصریح کرد: اگر مشــاهده شود که شرکتی نیروهای کاری خود را تعدیل یا برکنار 
کرده اســت تسهیاتی که به آن ها داده شده و امتیازاتشان لغو می شود و تصمیمات دیگری 
برای آن ها اتخاذ خواهد شــد.وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه پــس از حمایت از 
خانواده ها اکنون نوبت پرداخت تسهیات به مشاغل آسیب پذیر از کرونا رسیده است، گفت: 
اکنون رانندگان اتوبوس های بین شهری، می توانند ۶ میلیون تومان تسهیات ارزان قیمت از 
بانک های عامل دریافت کنند.وی افزود: همزمان شرکت های حمل و نقل جاده ای می توانند 
۱۲ میلیون تومان تسهیات دریافت کنند تا با پرداخت بیمه کارکنان خود، مشاغل شان را 

حفظ کنند و کسی بیکار نشود.

رییس جمهور گفت: تحریم هــای آمریکا راه به 
جایی نمی برد و ما را متوقف نمی کند. فشــار به 
مردم وارد می شــود، اما ما اهداف مــان را بدون 
یک دقیقه توقف ادامه می دهیم. حجت ااســام 
والمســلمین حســن روحانی در مراسم افتتاح 
طرح هــای ملــی وزارت نفت با اشــاره به طرح 
لوله گذاری از بوشــهر به جاســک اظهار کرد: از 
زمــان دولت یازدهم به فکــر این طرح بودیم اما 
همیشــه این دغدغه را داشتیم که این دولت به 
اتمام برســد، ولی این طرح کامل نشود. قرار بود 
کارخانه لوله سازی برای نفت و گاز ترش به وسیله 
یک شــرکت خارجی ایجاد شــود، اما به خاطر 
تحریم های سال ۱۳۹۷ این طرح متوقف شد.وی 
ادامــه داد: ما دچار تردید شــدیم که این کار را 
می توانیم با صنعت داخلی خود انجام دهیم یا نه 
اما ورق و لوله این طرح توسط شرکت های ایرانی 
تولید شد و اکنون دشمن به خوبی شاهد است که 
نمی تواند مانع حرکت ملت ایران در جهش تولید 
و فناوری شــود. فواد مبارکه، شرکت اکسین و 
بخش لوله ســازی با هم توانستند لوله های مورد 
نیاز را تولید کنند. ما بــرای این طرح به ۱۰۰۰ 
کیلومتر لوله نیاز داریم که اکنون ۴۴۰ کیلومتر 
تولید شده است و ما در مرحله  لوله گذاری هستیم. 
پمپ ها هم در ایران در حال تولید است. درست 
است که تحریم ها برای ما مشکاتی داشته است، 
اما فرصتی هم برای ما ایجاد کرد و ما را وادار کرد 
که این طرح را با دست خودمان به ثمر برسانیم.

رییس جمهور با اشاره به اهمیت طرح لوله گذاری 
به جاسک خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای 
منطقه برای صادرات نفــت خود راه دومی ایجاد 
کــرده اند تا اگر روزی خطــری برای تنگه هرمز 
ایجاد شــد بتواننــد نفت خود را صــادر کنند و 
ایران تنها کشــوری بود که اگر تنگه هرمز بسته 
می شد صادرات نفت اش کامل متوقف می شد. ما 
شــعار می دادیم که تنگه هرمز در اختیار ماست 
که شــعار درستی هم بود اما در روز مبادا مشکل 
بزرگی برای خودمان درســت می شد، اما اکنون 
با افتتــاح این طرح از این مشــکل عبور کردیم. 
رهبــری فرمودند اســتراتژیک ترین طرح دولت 
همین طرح است به لحاظ امنیت ملی و اقتصادی 
و امنیت انرژی این یک طرح اســتراتژیک است و 
می تواند مشــتری نفت ما را مطمئن کند که در 
هر شرایطی می تواند از ما نفت بخرد.روحانی ادامه 
داد: جمهوری اسامی ایران در شرایط تحریم هم 
قادر اســت طرح لوله گذاری را از استان بوشهر تا 
جاسک ادامه دهد این کار، کار بسیار مهمی است؛ 
از سویی ســواحل مکران هم برای ما مهم است 
و آبادسازی این سواحل جزو توصیه های رهبری 
اســت و من در اولین سفر خود به بندرعباس، در 
جمع مردم جاســک حاضر شــدم و به آنها اعام 
کردم جاسک آینده درخشانی خواهد داشت و به 
یک پایگاه مهم صادرات نفت ایران تبدیل می شود. 
آبادانی مکران برای ما مهم اســت.وی در ادامه با 
اشــاره به افتتاح مجتمع پتروشــیمی میاندوآب 

اظهار کرد: عاوه بر خط لوله جنوب خط لوله ای 
از جنوب به شــمال غرب کشور کشیده شده و تا 
پایان سال ۱۷ طرح مهم پتروشیمی افتتاح خواهد 
شد که صادرات پتروشیمی ایران را از ۱۲ میلیارد 
دار در ســال ۱۳۹۲ به ۲۵ میلیارد دار خواهد 
رســاند. در جهش سوم پتروشیمی صادرات ما به 
۳۷ میلیارد دار می رسد، البته در پتروشیمی ما 
به جهش بخش پایین دســتی هم نیاز داریم، زیرا 
در این بخش ها اشــتغال زیاد و خودکفایی ایجاد 
می شــود و من از بخش خصوصی دعوت می کنم 
در این حوزه پایین دســتی پتروشــیمی سرمایه  
گذاری کنند.رییس جمهور در ادامه با اشــاره به 
تولید هگزان در پاایشــگاه شــازند اراک، گفت: 
ما به این محصول برای پتروشــیمی نیاز داشتیم 
کار را وارد می کردیــم، اما اکنون در داخل تولید 
خواهد شد.روحانی همچنین تصریح کرد: آبادانی 
سواحل مکران و همچنین مناطق غرب و شمال 
غربی کشور به لحاظ امنیت ملی و اقتصادی مهم 
اســت. با پایان طرح لوله گــذاری از منطقه گوره 
به جاســک می توانیم یک میلیون بشکه نفت از 
جاسک صادر کنیم. البته اسکله خارک هم فعال 
خواهد بود و هم جاســک. امروز پیام مهمی برای 
آمریکاســت که بداند راه او به جایی نرســیده و 
تحریم ها ما را متوقف نمی کند، هرچند فشــار به 
مردم وارد می شــود و مردم در رنج به سر می برند 
ولی ما اهداف مهم خود را بدون یک دقیقه توقف 

ادامه می دهیم.

8 شرکت حوزه فلزات، هدف 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

دولت آمریکا در ادامه رویکرد خصمانه خود در قبال کشــورمان از وضع تحریم های جدیدی علیه 
هشت شرکت که در حوزه فلزات فعالیت دارند، خبر داد.پایگاه اینترنتی وزارت خزانه داری آمریکا 
اعام کرد، دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه چهار شرکت آهن، فواد و آلومینیوم را 
که در حوزه فلزات ایران فعالیت دارنــد، تحریم می کند.عاوه بر این، وزارت خزانه داری آمریکا از 
تحریم یک شــرکت مســتقر در آلمان و سه شرکت مستقر در امارات به بهانه »مالکیت یا کنترل 
این شــرکت ها توسط فواد مبارکه« خبر داده است.وزیر خزانه داری آمریکا در خصوص وضع این 
تحریم ها بیان کرد: ایاات متحده نســبت به منزوی کردن بخش های کلیدی اقتصاد ایران متعهد 
است. او در ادامه رویکرد مداخله جویانه خود مدعی شد، این رویه تا زمانی که درآمدهای حاصل از 
این بخش ها صرف رفاه مردم ایران شــود، ادامه خواهد داشت.»تجارت فواد تارا« که یک شرکت 
مســئولیت محدود در آلمان است، از جمله شرکت هایی است که به بهانه ارتباط با فواد مبارکه 
از ســوی آمریکا تحریم شده است.بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت خزانه داری آمریکا، سه 
 Paciic Steel FZE«،« :شــرکت مســتقر در امارات که به بهانه مشابه تحریم شــده اند، عبارتند از
Better Future General Trading Co LLC«« و »Tuka Metal Trading DMCC«.فــواد متیل، جهان 
فواد سیرجان، ســنگ آهن مرکزی ایران و آلومینیوم جنوب دیگر شرکت هایی هستند که دفتر 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم آنها خبر داده است.عاوه بر تحریم  
 Global Industrial and« این هشت شــرکت، وزارت امور خارجه آمریکا از تحریم شــرکتی به نام
Engineering Supply Ltd« خبر داده اســت. این شــرکت  دارای آدرس های ثبت شــده در چین و 

هنگ کنگ بوده و به بهانه ارتباط با ایران تحریم شده است.

نتایج بررسی مرکز آمار ایران نشان می دهد

توقفکاملفعالیت۳۸درصدکسبوکارها
 سرپرست وزارت صمت:

واحدهای تولیدی در تملک بانک ها 
به صاحبانشان باز می گردد

صندوق بین المللی پول در گزارش بازبینی خود اعام کرد
اقتصاد جهانی با بدترین بحران 90 سال اخیر روبروست

 سرپرست وزارت صمت گفت: مشکات واحدهای تولیدی با بانک ها باید در ستاد تسهیل مورد بررسی قرار گیرد 
اگر بانک ها این واحدها را تملک کرده باشند در مزایده با شرایط خیلی آسان به صاحب اولیه باز می گردانند، این 
مصوبه شورای پول و اعتبار است و به زودی اباغ خواهد شد.حسین مدرس خیابانی در حاشیه سفر یک روزه خود 
به قزوین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از هر مجموعه ای که به ما کمک کند تا بتوانیم قطعات و ماشین آات 
بســازیم و از وابستگی اقتصادی ما بکاهد استقبال می کنیم.وی ادامه داد: امسال تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

دستگاه خودرو را در برنامه داریم.....

کارگرانتوانپرداختاجارهبهایمسکنراندارند

معاون اسبق بانک مرکزی:

 افزایش قیمت در بازارهای مختلف 
نتیجه سیاست های دولت است

حیدر مستخدمین حسینی گفت: سیاست های دولت نقش پررنگی در صعود نرخ ارز، صعود قیمت 
سکه و رشــد قیمت کااهای مصرفی داشته است. حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک 
مرکزی اظهار داشــت: اگر پدیده های امروز اقتصاد ایران همچون صعود نرخ ارز، صعود قیمت سکه 
و رشد قیمت کااهای مصرفی را آسیب شناسی کنیم نتیجه می گیریم که سیاست های دولت نقش 
پررنگی در شــکل گیری این چالش ها داشته است.وی بیان کرد: شاید دولت آگاهانه مسیر افزایش 
قیمت هــا را هموار کرده تا در گیر و دار امروز اقتصادی بتواند بخشــی از بدهی هایش را با توجه به 
کاهش ارزش پول ملی تسویه کند. اما این موضوع نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید مردم و افزایش 
آسیب های اجتماعی نخواهد داشت. در این شرایط بانک مرکزی با افزایش دو درصدی نرخ سود در 
داان بین بانکی گام اولیه در جهت مدیریت نقدینگی و کنترل تورم را برداشــته است.معاون اسبق 
بانک مرکزی گفت: به نظر می رسد بانک مرکزی پی به اشتباه خود برده و در تاش است سیاست 
قبلی خود در جهت کاهش نرخ سود را اصاح کند. با این حال این موضوع نمی تواند همه ضعف های 
به وجود آمده را پوشــش دهد و تنها راه درســتی برای هموار شــدن جاده مشکات کشور است و 
عامت مثبتی در جهت تصحیح نرخ سود بانکی است. اما چنانچه بازار پول خود را تصحیح نکند، با 
افزایش شــاخص قیمت ها در بازارهای مختلف اقتصادی، هیچ یک از مشکات اقتصادی کنونی حل 

نخواهد شد.

روحانی درافتتاح طرح های ملی وزارت نفت:

صنعتنفتایرانباتحریممتوقفنمیشود
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3

3

3
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توسط امیر عبدی تشریح شد؛
 آخرین جزئیات انفجار 

در منطقه پارچین
ســخنگوی وزارت دفاع گفــت: مجموعه و منطقه 
مخازن گازی که در پارچین منفجر شد تحت کنترل 
است و هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. امیر سرتیپ 
داوود عبدی معاون فرهنگی و روابط عمومی وزارت 
دفاع درباره آخرین اخبار پیرامون حادثه شب گذشته 
شــرق تهران گفت: اتفاق شب گذشــته در جنوب 
شرقی تهران به دلیل نشــت مخازن گاز بود که در 
منطقه عمومی پارچین رخ داد.وی افزود: نشــت گاز 
عامل انفجار و شعله ور شــدن آتش شد که با اقدام 
به موقع یگان های آتش نشانی و اطفای حریق مهار 
شد و هیچ آسیبی به افراد وارد نشد.معاون فرهنگی 
و روابط عمومی وزارت دفاع اظهار داشــت: دقایقی 
پیش در این منطقه بودم و الحمداه هیچ مشــکل 
خاصــی نداریم و همه چیز طبــق روال عادی طی 
مسیر می کند.عبدی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ 
مشــکلی در محل حادثه وجود ندارد، گفت: منطقه 
حادثه یک تپه بوده و منطقه مسکونی نیست و خدا 

را شکر به کسی آسیبی وارد نشده است.
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 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:نگـــاه

تحریم های آمریکا نتیجه عکس داد
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با تاکید بر اینکه امروز 
امکان ساخت همه زیرسامانه های هوایی کشور فراهم است، گفت: 
تحویل دهی سه فروند هواپیمای جنگنده به نیروی هوایی این پیام 
را برای دشمنان و به خصوص آمریکایی ها دارد که تحریم ها نتیجه 
عکس دارد.امیر سرتیب امیرحاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در مراسم تحویل دهی ۳ فروند جت جنگنده کوثر به نیروی 
هوایی ارتش گفت: در ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷ اولین فروند هواپیمای 
جت پیشــرفته ایرانی کوثر رونمایی و تحویل نیروی هوایی شد و 
در آبان ماه همان سال خط تولید این هواپیما راه اندازی شد.  امروز 
شاهد بهره برداری از ۳ فروند هواپیمای تولید شده کوثر در سازمان 
هوایی هستیم که نشــان دهنده تاش متخصصین این سازمان 
در این شــرایط کرونا و بیماری است.وی با تاکید بر اینکه در کنار 
ساخت این هواپیما به دستاوردهای بزرگی رسیدیم که برای کشور 
بسیار ارزشمند است، گفت: امروز امکان ساخت همه زیرسامانه های 
کشور در حالی فراهم شده است که شرکت های متعدد دانش بنیان 
و دانشگاه های کشور با ما همکاری می کنند و این نوید را می دهند 
که ما در سکویی ایســتاده ایم که تجهیزات پیشرفته تر هوایی را 
به زودی به عرصه تولید برسانیم.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح گفت: شرکت هایی که امروز با ما کار می کنند در بااترین 
سطح اســتانداردهای موجود قرار دارند. اســتانداردهای هوایی، 

استانداردهای بسیار باایی هستند و کسانی که در این کار شرکت 
می کنند می توانند در کارهای علمی و فنی کشور با قوت حضور 
پیدا کنند بنابراین این نوید برای همه بخش های کشــور وجود 
دارد.امیرحاتمی گفت: امروز تحویل دهی این سه فروند هواپیمای 
جنگنده این پیام را برای دشمنان و به خصوص آمریکایی ها دارد و 
اینکه آنها بدانند تحریمی که انجام دادند درست نتیجه عکس داد. 
ما را ۴۰ سال پیش تحریم کردند که نتوانیم از تجهیزات موجود 
استفاده کنیم اما امروز همه تجهیزات در حال استفاده است.وی 
افزود: امروز آنها در دنیا دنبال این هســتند که بتوانند محدودیت 
صادراتی و خرید و فروش ما را تمدید کنند که نتوانیم صادر کنیم. 
این یک پیام مهم برای دنیا و همه آزادیخواهان اســت که بدانند 
اگر ایستادگی کنند به اینجا خواهند رسید. آنها نه تنها نتوانستند 
جلوی استفاده از یک سرمایه عظیم را بگیرند بلکه امروز باید این 
را دنبال کنند که اجازه ندهنــد صادرات انجام دهیم.وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: دشمنان و آمریکایی ها بدانند 
این راه ادامه پیدا خواهد کرد و صادرات هم انجام خواهیم داد.وی 
از سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسامی و فرمانده نیروی هوایی ارتش و محمد باقر نوبخت رییس 
سازمان برنامه و بودجه کشور صمیمانه تشکر کرد که از این پروژه 

مهم ملی حمایت کردند.

سیاست فشار برای مذاکره؛ رویکرد شکست 
خورده ترامپ برابر ایران

 رییس جمهوری امریکا همچنان سیاست اعمال فشار و درخواست گفت و گو با 
ایران را پیگیری می کند اما انتظار نمی رود این سیاست در آستانه انتخابات آمریکا 
دستاوردی برای او داشته باشد.حدود یک سال تا پایان دولت تدبیر و امید مانده 
اســت، دولتی که از سال ۹۲ به این سو تمام همت خود را گذاشت که ایران را 
از انزوایی که در سال های پیش از آن بر کشور تحمیل شده بود، خارج کند. اما 
اینکه دولت در حوزه های مختلف چه کارنامه ای داشته، به آن پرداخته شده و باز 
هم باید پرداخته شود.روحانی در حوزه روابط خارجی با لحاظ کردن ضرورتهای 
ارتباط با جهان و حل و فصل منازعات و مشــکات هسته ای و رفع تحریم های 
بی رحمانه غرب بخصوص ایاات متحده آمریکا علیه ایران وارد عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۹۲ شــد و با این شعار و استراتژی بود که مورد اقبال و 
اســتقبال مردم قرار گرفت و به پاستور راه یافت.مردم ایران در آن سال های پر 
از بیم، امید را انتخاب کردند، امیدی که پس از پیروزی حسن روحانی ابتدا در 
انتخاب تیم زبده وزارت خارجه و بعد از آن ســپردن پرونده هسته ای از شورای 
عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه تبلور و تجلی یافت. محمد جواد ظریف 
و تیم همکاران وی پس از ۲ ســال مذاکرات ســخت با ۵ عضو شورای امنیت 
به همراه آلمان توانســتند به توافق تاریخی برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( 
برسند. توافقی که نماد پیروزی تعامل و گفت و گو برای حل مسائل پیچیده بین 

المللی بود و کارشناسان بسیاری از لزوم استفاده از الگوی آن سخن می گفتند.
نتیجه سیاســت و رویکرد دیپلماتیک و تنش زدای روحانی خارج شدن ایران از 
ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد بود. در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴  توافق هسته ای 
بــا  ۱+۵  منعقــد گردید و  برجام در ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۴ در شــورای امنیت به 
رأی گذاشــته شــد که منجر به صدور قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شد که طبق آن هر ۶ 
قطعنامه قبلی که تحریم های وسیعی را علیه ایران به همراه داشت، ملغی کرد.

این توافق می توانســت و می تواند کماکان توافق برد_برد باشد، از این جهت که 
هم نگرانی های جامعه بین المللی از برنامه هسته ای ایران را رفع می کرد و هم 
اقتصاد ایران می توانست فارغ از فشارهای بیرونی مسیر رشد و توسعه را طی کند.

با این حال دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا هم برای تخریب میراث اوباما  و 
هم تحت تاثیر ابی های ضد ایرانی از این توافق خارج شد. در واقع عدم آشنایی 
ترامپ با پیچیدگی های دنیای سیاست باعث شد ترامپ به مسیری هدایت شود 
کــه انتهای آن نه توافقی جدید و بهتر با ایران، بلکه تشــدید خصومت بین دو 
کشور بدون هیچ دستاورد ملموسی بوده است.بررسی رفتارها و اظهارات ترامپ 
نشــان می دهد که هدف غایی او حداقل در مقطع فعلی پیروزی در انتخابات به 
هر قیمتی است. اظهارات چندی پیش ترامپ مبنی بر اینکه اگر ایران تا انتخابات 
ریاست جمهوری وارد مذاکره با آمریکا نشود، بعد از انتخابات مجبور خواهد شد 
هزینه بیشــتری بدهد ذهنیات وی را آشــکار می سازد.اما مقامات ایران هم به 
این جنس اظهارات انتخاباتی و به اصطاح حرافی انتخاباتی او اعتنایی ندارند و 

منتظر اقدام عملی منطقی و ملموس و اعتمادساز از سوی وی هستند.  
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در توییتی در این باره نوشت: 
»اوضاع ترامپ چه در تقابل های بین المللی، چه در افتضاح مدیریت کرونا و چه 
در آتش افروزی نژادپرســتانه در داخل آمریکا به قدری خراب است که تیمش 
چاره ای جز تولید و نمایش موفقیت های ساختگی برای او ندارند. تبادل زندانیان، 
نتیجه مذاکره نبوده و هیچ مذاکره ای هم در آینده انجام نخواهد شد«.ترامپ در 
نخســتین گردهمایی انتخاباتی اش بعد از شیوع ویروس کرونا که در شهر تالسا 
در ایالت اکاهوما برگزار شــد، بار دیگر این ادعا را تکرار کرد و جان کری وزیر 
خارجه دولت اوباما  را به کارشــکنی در مناسبات آمریکا و ایران متهم کرد. او با 
بیان اینکه ایران و چین به شدت خواستار پیروزی جو بایدن در انتخابات هستند، 
گفت: »با ایران توافق بسیار سریعی امضا خواهم کرد؛ بهترین توافقی که تا حاا 
دیــده اید. قبا یک چنین توافقی با چین امضا کرده بودم و می توانم ]توافقات[ 
بیشــتری امضا کنم. آن ها ]ایران[ شکست من را می خواهند، چون اگر شکست 

بخورم، صاحب آمریکا خواهند شد«.

برجام قربانی تندروی های دو سویه
جان بولتون مشــاور پیشــین امنیت ملی آمریکا و از جمهوری خواهان تندرو 
آمریکایی این روزها با انتشــار کتابی ضربات سنگینی بر ترامپ وارد کرده است. 
بخشهای زیادی از این کتاب به ایران اختصاص دارد. در این زمینه »حسام الدین 
آشــنا« با اشاره به صفحه ۱۲ کتاب جان بولتون و ادعاهایی مانند این که  »این 
معامله )برجام( ناشــی از یک تصور نادرســت بود، شیوه نگارش متن و مذاکره 
درباره آن قابل قبول نبود و صرفا برای ایران سودمند بود؛ قابلیت اجرایی شدن 
و راســتی آزمایی نداشت و از نظر طول دوره زمانی و فراگیری کافی نبود«، در 
رشته توییتی نوشت: »برجام قربانی زیاده خواهی دوسویه شد؛ دلواپسانی عرب 
زبان و عبری زبان که به آمریکایی ها می گفتند چرا زیاد دادید و کم گرفتید و 
دلواپسانی فارسی زبان که به ایرانی ها می گفتند چرا کم گرفتید و زیاد دادید. 
هر دو طرف به ظاهر بسیار بیشتر می خواستند ولی در عمل هر دو بسیار کمتر 
بدســت آوردند. آن چه بولتون در کتاب خود درباره کارکرد و ارزش برجام برای 
ایران نوشته است بار دیگر عظمت تاش سرداران سیاسی ایران را می نمایاند.با 
وجود اینکه محمد جواد ظریف بعد از خروج ترامپ از برجام در مجامع مختلف 
بین المللی شــدیدترین  و تندترین مواضع را نسبت به آمریکا اتخاذ کرده، ولی 
همواره به دنبال این بوده که با دیپلماســی و تعامل منافع ملی کشور را تعقیب 
کند و  بزرگترین دســتاوردش را نجات دهد. اینکــه حفظ یا نجات برجام چه 
تاثیری در شــوونات مختلف سیاسی، اقتصادی و روابط خارجی دارد، موضوعی 
اســت که جای تامل جدی دارد.این اصل که شــرایط ایــران در حال حاضر به 
روابطــش با دنیا و معادات حاکم بر منطقه و اقدامات آمریکا گره خورده امری 
روشن و غیرقابل انکار است و اینکه در مقابل قلدری و قدرت طلبی امثال ترامپ 
هم باید ایســتاد هم شکی نیســت. در واقع اان درباره نوع مواجهه با ترامپ به 
عنوان چهره ای غیرمتعارف، در کشور اجماع وجود دارد. اما این نکته را هم نباید 
فراموش کرد که در هر صورت دنیا با این پدیده غیرمتعارف مواجه اســت و هر 
کشور و دولتی بعد از حدود سه سال حضور در کاخ سفید مسیر و روشی را در 
این مواجهه انتخاب کرده اند.گروهی تاش کردند با باج دادن ترامپ را راضی نگه 
دارند. برخی هم تاش کردند به نوعی وی را در راستای اهداف خود قرار دهند 
و منافع خود را به دست ترامپ پیگیری کنند. در این بین انتخاب ایران مبتنی 
بر رعایت سه اصل عزت، حکمت و مصلحت بوده است. ایران هیچ گاه از مذاکره 
و تعامل رویگردان نبوده است و همواره بر گفت و گو و تعامل تاکید داشته است. 
منتهی هیچ گاه در مقابل رویکردهای قلدرمابانه کوتاه نیامده اســت. از همین 
روســت که مقابل راهبرد فشار حداکثری آمریکا سیاست مقاومت حداکثری را 
اتخاذ کرده است.در هر صورت نهایتا در یک سال پیش رو هم در ایران و هم در 
امریکا دولت ها تغییر می کنند و بعید نیســت منتقدان ۷ سال اخیر دولت وارد 
عرصه تصمیم گیری و تصمیم ســازی در روابط با دنیا شوند. انتظار می رود این 
منتقدان کمی از حالت اظهارات شــعارگونه دســت کشیده و برنامه عمل خود 
را ارائه کنند. این امر باعث می شــود ایده هــا و برنامه های منتقدان در معرض 
قضاوت و ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد و این ایده ها از ســوی کارشناســان 

چکش کاری شود.

 معاون اول قوه قضاییه:
ترور های دانشمندان کشورمان به پشتوانه 

استکبار بوده است
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ترور های دانشــمندان کشورمان به پشتوانه 
اســتکبار بوده است گفت: برخی از دانشمندان هســته ای ما را ترور کردند تا 
جمهوری اســامی ایران از نظر علمی قوی نشــود.حجت ااسام والمسلمین 
محســنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه در حاشیه مراسم ادای احترام به مقام 
شامخ شهدای هفت تیر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: دشمنان از اول انقاب 
تاکنون بیشــترین ظلم را به مردم عزیز ما کرده اند و بسیاری از ترورهایی که از 
اول انقاب تاکنون انجام شده به پشتوانه استکبار بوده است.وی اظهار کرد: امروز 
نیز در راس همه قدرتمندان مستکبر آمریکاست که بدترین ظلم ها را به بشر و 
حتی به کشور و مردم خود می کند؛ متاسفانه این ها با بهانه دفاع از حقوق بشر 
علیه ایران قطعنامه صادر می کنند و علیه ایران تبلیغات می کنند.حجت ااسام 
والمسلمین اژه ای با اشــاره به بصیرت مردم ایران در مقابل حیله های دشمن 
گفت: باید تاش کرد تا مردم با تبلیغات سو دشمنان فریب حرف های دو گانه 
آن ها را نخورند. امروز در خود آمریکا ببینید که چه بر ســر مردم خودشان می 
آید.وی افزود: ما دو نوع ترور از اول انقاب تاکنون داریم که بخشی کاما هدفمند 
و حساب شده بود و برخی از دانشمندان هسته ای ما را ترور کردند تا جمهوری 
اسامی ایران از نظر علمی قوی نشود و از طرفی برخی از افراد متنفذ اجتماعی 
را از بین بردند.حجت ااســام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه شهید 
اصفهانی و شهید دستغیب سد راه دشمنان برای بسیج کردن مردم و علم افزایی 
و ایمان افزایی مردم بوده اند، گفت: بر همین اساس شهید بهشتی و شهید قاسم 

سلیمانی و شهدای دیگر را به شهادت می رسانند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری، امسال 
اصاح می شود

رئیس کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراهای مجلس گفت: قانون انتخابات 
ریاســت جمهوری،  مجلس و شوراها دارای اشکاات متعددی است که مجلس 
اصــاح این قوانین را در اولویت خود می گذارد.محمدصالح جوکار درباره اصاح 
قانون انتخابات، اظهار داشت: قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای 
اسامی و شوراها دارای اشــکاات متعددی است و بر این اساس، اصاح قانون 
انتخابات از اولویت های اصلی ما جهت پیگیری در کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها است.وی افزود: یکی از برنامه های اصلی کمیسیون امور داخلی کشور 
و شــوراها، اصاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهاست چرا که زمان 
زیادی تا انتخابات ســال آینده ریاست جمهوری و شــوراها باقی نمانده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: بر این اساس، امسال 
کمیســیون با همکاری وزرات کشور و شــورای نگهبان اصاح قانون انتخابات 

شوراها و ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

تخت   روانچی:
شورای امنیت سازمان ملل خواستار پایبندی 

آمریکا به برجام شد
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد از احتمال درخواست اعضای شورای 
امنیت برای اجرای کامل برجام خبر داد. مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران 
در ســازمان ملل متحد در توئیتی نوشــت: آمریکا روز گذشته گزارش خود را 
در مورد تمدید تحریم های تســلیحاتی علیه ایران به شورای امنیت ارائه کرد و 
خواستار وحدت شورای امنیت شد.وی تاکید کرد: در اظهارات وزارت امور خارجه 
آمریکا در خصوص این گزارش، هیچ اشــاره ای به واکنش اعضای شورای امنیت 
سازمان ملل نشده است.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در پایان مطلب 
خود آورده است: شــاید علت این موضوع، درخواست متفق القول آنها )اعضای 
شورای امنیت( برای اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و قطعنامه 

۲۲۳۱ شورای امنیت بوده است.

سفیر ایران در دوشنبه خبر داد
بازگشت ۱۱۰ شهروند ایرانی از 

تاجیکستان به کشورمان
ســفیر ایران در دوشنبه از بازگشــت ۱۱۰ شــهروند ایرانی از تاجیکستان به 
کشــورمان خبــر داد.محمدتقی صابری، ســفیر جمهوری اســامی ایران در 
تاجیکستان در توییتر خود نوشت:  با تمهیدات و پیگیری های سفارت " جمهوری 
اســامی ایران  در دوشــنبه و همراهی مقامات محترم حکومت "تاجیکستان "، 
دومین گروه از هموطنان ایرانی )۱۱۰ تن( که درخواست مراجعت به کشورمان 
را داشتند، عصر پنج شنبه با پرواز فوق العاده شرکت هواپیمایی  کیش ایر  به میهن 

اسامی بازگشتند.

فرمانــده ارتش در مراســم تحویل 
دهی سه جنگنده کوثر گفت: ارتش 
جمهــوری اســامی در عرصه های 
هوا، دریــا و زمین در حــال ارتقاء 
توان برای دفــاع از آرمان های واای 
انقاب اســامی اســت. سرلشــکر 
روز  موســوی«  »ســیدعبدالرحیم 
پنجشنبه پنجم تیرماه ۹۹ در مراسم 
تحویل دهی ۳ فروند جت جنگنده 
کوثر به نیــروی هوایی ارتش گفت: 
امروز روز بسیار مبارکی در این ایام 
دهه کرامت و به برکت میاد کریمه 
اهل بیت و حضرت امام رضا )ع( است 
که نمونه ای از تجلی اراده ملت بزرگ 

ایران در مقابله با تحریم های ظالمانه 
برادران مان  توانمند  بدست  استکبار 
در صنایع وزارت دفاع با کمک نیروی 
هوایی ارتش محقق شد.وی افزود: با 
پشتیبانی های وزارت دفاع و جوانان 
و دانشمندانی که در این سازمان کار 
می کنند روز به روز نیروهای مسلح 
از جمله ارتش جمهوری اسامی در 

عرصه های هوا، دریا و زمین در حال 
ارتقاء توان بــرای دفاع از آرمان های 
واای انقاب اســامی است.فرمانده 
کل ارتش یادآور شد: چند روز پیش 
شاهد موشک ۳۰۰ کیلومتری سطح 
به ســطح بودیم که توســط وزارت 
دفاع ساخته و تحویل نیروی دریایی 
شــد و امروز هم اولین خروجی خط 

تولید جنگنــده تمــام ایرانی کوثر 
را شــاهدیم که پرواز آن را خواهیم 
دید و در آینــده رویدادهای مبارک 
دیگــری خواهد بود که به مرور خبر 
آن به شــما خواهد رسید.سرلشکر 
موسوی ادامه داد: از همه کسانی که 
حمایت و پشــتیبانی کردند تا امروز 
بتوانیم سربلند ماموریت های ارتش 
جمهوری اســامی ایــران را انجام 
دهیــم  و بتوانیم همــراه و همگام 
با ســپاه پاســداران انقاب اسامی 
همچون تار و پود بهم تنیده بهترین 
ترکیب دفاعی را بــرای ایران فراهم 

کنیم تشکر  می کنم.

 سرلشکر موسوی در آیین تحویل جنگنده کوثر:

 ارتش در هوا، دریا و زمین 
در حال ارتقاء توان است

فرمانــده نیــروی دریایی ارتش گفــت: برکت خون 
شــهدا عامل اقتدار نظام و تبدیل شــدن جمهوری 
اســامی ایران به یکی از قدرت های بامنازع منطقه 
و جهان است.امیر دریادار »حسین خانزادی« فرمانده 
نیروی دریایی ارتش به همراه حجت ااسام »محمد 
مظفری نــژاد« رئیــس اداره عقیدتی سیاســی  این 
نیرو و جمعی از فرماندهان در منزل شــهید »محمد 
افشون فر« و ناو استوار دوم »سید حامد جعفری« در 
شهرستان نورآباد استان فارس حضور یافت و با خانواده 
های آنها دیدار و گفت گــو کرد.امیر دریادار خانزادی 
در این دیدارها، گفت: خانواده های  معظم شــهدا و 
ایثارگران ســرمایه های ارزشمند این نظام هستند و 
وجود آنها موجب افتخار نظام اســت.وی افزود: برکت 
خون شهدا عامل اقتدار نظام و تبدیل شدن جمهوری 

اسامی ایران به یکی از قدرت های بامنازع منطقه و 
جهان اســت.فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به 
اینکه اســتقامت و پایداری خانواده شهدا سبب تداوم 
این انقاب شــده اســت، تاکید کرد: ما برای همیشه 
مدیون خون پاک شــهدای پر افتخار انقاب اسامی 
هســتیم و امیدواریم با حفظ اقتــدار و امنیت جامعه 
ایمانی، ادامه دهنده راهشــان باشیم و برحفظ اصول 
و پایبندی بر اهداف امام و شهدا اهمیت دهیم.دریادار 
خانــزادی با تاکید بر اینکه همــه ما می توانیم با الگو 
گیری از ســیر و منش شــهدا و امام شــهدا در برابر 
تمامی توطئه های دشــمنان ایستادگی کنیم، خاطر 
نشــان کرد: به برکت خون پاک شهیدان و فداکاری 
ایثارگران، انقاب اسامی ایران با وجود تمام توطئه ها 
و دشــمنی ها تا به امروز پابرجا بوده و به راه راستین 

خــود ادامه می دهد.وی در این دیدار تنومند شــدن 
درخت انقاب را ثمره ایثار و از جان گذشــتگی همه 
آحاد مردم و مسئوان در ۴۰ سال گذشته بیان کرد و 
افزود: مجاهدت و تاش کارکنان نیروهای مسلح یک 
مجاهدت  مخلصانه اســت و مسیر همه  کسانی که 
لباس مقدس سربازی را بر تن دارند، مسیر شهادت در 
راه خدا و ســرافرازی انقاب شکوهمند اسامی ایران 
است.خانواده های شهدا نیز در این دیدار  ضمن  ابراز 
عشق و عاقه به نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
و مقام معظم رهبری و همچنین با بیان اینکه شهادت 
لیاقت میخواهد، اعام آمادگی جانفشــانی سایر اعضا 
خانواده را برای حفظ و اقتدارایران اسامی اعام کردند 
و از فرمانده نیروی دریایی ارتش درخواست کردند که 

نگذارید جای فرزندانمان خالی بماند.

 دریادار خانزادی:

برکت خون شهدا عامل اقتدار ایران در منطقه و جهان است

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت: 
شورای حکام متاسفانه هویت مستقل خود 
را از دســت داده است و به ویژه کشورهای 
اروپایــی که طــرف اصلی مــا در برجام 
بودنــد، خود بانی صدور قطع نامه شــدند.

رامین مهانپرست سخنگوی اسبق وزارت 
امور خارجه در خصوص قطع نامه شــورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه 
ایران، گفت: ما به عنوان عضو سازمان انرژی 
اتمی و کشوری که معاهده »ان. پی. تی« 
را امضــا کردیم، در قبال تعهداتی که برای 
صلح آمیز بودن فعالیت هایمان داده ایم، باید 
از حقوقی برخوردار باشــیم.وی افزود: این 
حقوق در جهت پیشرفت دانش هسته ای 
برای اهداف صلح آمیز کشــورمان است و 
باید امکانات این پیشرفت در اختیار ما قرار 
گیرد. متاسفانه به دلیل فشارهای سیاسی 
و روند غلطی که در رســیدگی به مسئله 
هســته ای در عرصه بین الملل ایجاد شده، 
کشورهایی که صاحب تسلیحات هسته ای 
بوده و هســتند و حتی کشورهای دیگر را 
تهدید به استفاده از ساح اتمی می کنند، 
داور شده و کشــورهای مستقلی که برای 
اهداف صلح آمیز به دنبال دانش هسته ای 
هستند، تحت فشــار قرار می دهند.سفیر 
سابق کشــورمان در لهستان گفت: بعد از 
معاهده برجام تحریم هایــی که ناعادانه 
علیه کشورمان وضع شــده بود، به حالت 
تعلیق درآمد، قرار بر این بود که کشورهای 
طرف این توافق هســته ای، روند تسهیل 
آخریــن فناوری هــا به ایــران را در پیش 
گرفته و روابط اقتصادی خود را با کشورمان 

توسعه دهند. یکی از موضوعات نیز در این 
حوزه لغو تحریم های تســلیحاتی بود که 
طبق برجام، پنج سال بعد از امضای توافق 
هســته ای باید برداشته شود.مهمانپرست 
اظهار داشــت: آمریکایی ها بعد از روی کار 
آمــدن ترامپ، به تعهد خود پایبند نبودند 
و با خروج از برجام نشــان دادند که روی 
حرف آمریکایی های به هیچ وجه نمی توان 
حساب کرد و آنها اعتباری میان مردم دنیا 
و کشوهای مستقل ندارند.وی تاکید کرد: 
بعد از خروج آمریکا از برجام، واشــنگتن 
تاش کرد تا بیشترین فشارها که به گفته 
خودشان شدیدترین میزان فشار علیه یک 
کشور در نظام بین الملل است، علیه ایران 
اجرایی شــود و در این مسیر از روش های 
مختلفی اســتفاده کردند تا دیگر کشورها 
را تهدیــد کنند و در نتیجــه برجام عمًا 
برای ایران هیچ منفعتی نداشته و گشایش 
اقتصادی ایجاد نکند.ســخنگوی اســبق 
دستگاه دیپلماســی اضافه کرد: از آخرین 
اقداماتی که ترامپ و دوســتانش در جهت 
فشــار بر ایران انجام داده اند، تاش برای 
تمدید تحریم های تســلیحاتی بود و چون 
اســتدال آنها بر عضو مشارکت کننده در 
برجام برای به کار انداختن مکانیزم ماشه 

مورد قبول واقع نبود، واشنگتن مسیر خود 
را تغییر داده و تاش می کند با تحت فشار 
قرار دادن شــورای حکام، محدودیت های 
بیشــتری را اعمــال کنند.مهمانپرســت 
گفت: آمریکا همچنین تاش می کند هم 
راستا با شــورای حکام، در شورای امنیت 
علیه کشــورمان پرونده ســازی کرده و با 
را  صدور قطع نامه، تحریم های تسلیحاتی 
تمدید کند.وی تصریح کرد: شورای حکام 
متاسفانه هویت مســتقل خود را از دست 
داده و به ویژه کشورهای اروپایی که طرف 
اصلــی ما در برجام بودند، خود بانی صدور 
قطع نامه در شورای حکام شدند که نشان 
دهنده این اســت که بی عدالتی و ظلمی 
که در عرصه بین المللی علیه کشــورهای 
مستقل حاکم شده، متاسفانه ادامه دارد و 
باید رویه جدیدی در مقابل آن اتخاذ شود.

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در مورد 
مواضع متناقض اروپایی ها در قبال پرونده 
هسته ای ایران و برجام نیز خاطرنشان کرد: 
اروپایی ها بسیار تاش می کنند که وانمود 
کنند هویت مستقل و تاثیرگذاری در عرصه 
بین الملل دارند و برای آنها برجام دستاورد 
بزرگــی تلقی می شــود، چــون مدیریت 
مذاکرات را اروپا بر عهده داشــت و تاش 

می کردند از این الگوی به وجود آمده برای 
حضور جدی تر اتحادیه اروپا در بحران های 
بین المللی استفاده کنند.مهمانپرست یادآور 
شــد: از طرفی، موضوع بــرای اروپایی ها 
حیثیتی اســت و شکست برجام به معنی 
شکســت اتحادیه اروپا است و تاش دارند 
تا این اتفاق حتی اگــر به صورت ظاهری 
هم که شــده، عنوان نشــود. از طرفی هم 
اروپایی ها نشــان داده اند که یا اراده مقابله 
با فشارهای آمریکا را ندارند و یا تحت فشار 
توان ازم را ندارند.وی خاطرنشــان کرد: 
البته باید بگویم کــه نتیجه فرقی ندارد و 
اروپایی ها به عنوان کشــورهای تحت تاثیر 
سیاست های آمریکا، اعتبار خود را از دست 
می دهند و کشــورهایی که می خواهند با 
اروپا کار کننــد، تحت تاثیر این رفتار قرار 
خواهند گرفت. باید این نکته را اضافه کنم 
که با این اروپا به عنوان یک هویت مستقل 
نمی تــوان کاری را انجام داد.ســخنگوی 
اســبق وزارت خارجه در پاســخ به جواب 
ایران در مقابــل زیاده خواهی ها  احتمالی 
نیز تاکید کــرد: در هر صورت باید بدانیم 
که در شــرایط ویژه ای در عرصه بین الملل 
هســتیم که منطق آن، منطق زور است و 
هیچ وقت منافع ملی کشورهای مستقل در 
نظر گرفته نمی شود. برای تامین منافع ملی 
باید قدرتمند باشیم و زمینه های اقتدار را 
فراهم کنیم.مهمانپرست اظهار داشت: به 
نظر می آید بومی کردن دانش های مختلف 
و تکنولوژی هایــی که ما برای پیشــرفت 
کشــور نیاز داریم، یکی از راه های اصلی و 

موثر در مقابله با تحریم ها است.

مهمانپرست:
فروپاشی برجام شکست اتحادیه 

اروپا است
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گزیده خبر نتایج بررسی مرکز آمار ایران نشان می دهد

  توقف کامل فعالیت ۳۸ درصد کسب وکارها 
نتایج بررســی مرکز آمار ایران نشان می دهد شیوع ویروس 
کرونا موجب شد فعالیت ۳۸ درصد کسب وکارها در اسفند 
۹۸ و فروردیــن ۹۹ بطور کامل متوقف شــود که البته این 
عدد در اریبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت.، میزان فعالیت 
کل کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس 
نتایج طرحی که پژوهشــکده آمار تهیه کرده، حاکی از آن 
اســت که در اثر شــیوع کرونا فعالیت ۳۸ درصد کســب و 
کارها در اســفند ۹۸ و فروردین ۹۹ بطور کامل متوقف شد 
و ایــن بنگاهها هیچ فعالیتی نداشــتند؛ البته این تعداد در 
اردیبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت. در اسفند و فروردین 
ماه فقط ۲۲ درصد کسب و کارها با تمام ظرفیت به فعالیت 
خــود ادامه دادند کــه این عدد در اردیبهشــت ماه به ۳۴ 
درصد بهبود یافت.۴۰ درصد مابقی نمونه ها نیز در اسفند و 
فروردین ماه با حجمی کمتر از ظرفیت کامل فعالیت کردند 
که این عدد در اردیبهشــت ماه به ۴۵ درصد افزایش یافت.

نتایج تفضیلی به تفکیک بخش های اقتصادی در شــکل ۳ 
آورده شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد بیش ترین 
تأثیر کرونا بر میزان فروش کســب و کارها بوده اســت؛ به 

طوری که میزان فروش کســب و کارها با ۴۸.۸ درصد در 
اســفند و فروردین و ۴۵.۷ درصد در اردیبهشت بیش ترین 
تأثیرپذیری را از کرونا داشته است. جریان نقدینگی، نیروی 
انسانی، مقدار تولید، بدون تأثیر و میزان پس انداز به ترتیب 
در رتبه هــای بعــدی تأثیرپذیری از کرونا قــرار دارد. این 
رتبه بندی در هر دو دوره زمانی یعنی »اسفند و فروردین« 
و »اردیبهشــت« یکسان بوده است.بیش ترین تأثیر کرونا بر 
جنبه هــای مختلف فعالیت کســب و کارهای اقتصادی در 
بخش های خدمات: میزان فروش با ۴۱.۱ درصد در اسفند و 
فروردین و ۳۷.۸ درصد در اردیبهشت بوده است.بیش ترین 
تأثیر کرونا بر جنبه های مختلف فعالیت کســب و کارهای 
اقتصــادی در بخــش صنعت و معدن بر اســاس نتایج این 
طرح: میزان فروش با ۴۵.۹ درصد در اســفند و فروردین و 
۴۴.۴ درصد در اردیبهشت بوده است.بیش ترین تأثیر کرونا 
بر جنبه های مختلف فعالیت کســب و کارهای اقتصادی در 
بخش کشــاورزی بر اســاس نتایج این طرح: میزان فروش 
بــا ۶۹.۸ درصد در اســفند و فروردیــن و ۵۶.۶ درصد در 

اردیبهشت بوده است.

موافقت مقام معظم رهبری با کمک ویژه 
مالیاتی به شرکت های تازه وارد بورس

 رئیس جمهوری در نامه ای به وزیر اقتصاد از موافقت رهبر معظم انقاب با کمک 
ویژه مالیاتی به شرکت هایی که امسال وارد بورس می شوند، خبر داد.بازار بورس 
این روزها به عنوان یکی از پربازده ترین بازارهای ایران به شــمار می رود و دولت 
در تاش اســت با حمایت از این بازار،  رشد آن را ادامه دار کند.در همین راستا 
عرضه های اولیه در دســتور کار قرار گرفته است و سهام عدالت نیز بعد از آزاد 
سازی وارد سبد بورس افراد شده است.در ادامه این حمایت ها نیز رئیس جمهوری 
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در نامه ای به وزیر اقتصاد اعام 
کرد که حمایت های ویژه مالیاتی از شــرکت هایی که در سال جاری وارد بورس 
شوند، انجام خواهد شد.در این نامه رئیس جمهوری تاکید کرده که این مصوبه به 
تایید رهبر معظم انقاب نیز رسیده است.رئیس جمهوری در این نامه با اشاره به 
اینکه بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 
سوم خرداد سال جاری که به تایید مقام معظم رهبری رسیده آن را  برای اجرا 
به وزارت اقتصاد اباغ کرده اســت.بر این اساس، در این نامه تاکید شده که به 
منظور تعمیق بازار سرمایه،  تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش 
شفافیت مالیاتی، در مورد شــرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت 
مالیات متعلقه،  در ســال ۹۹ وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور 
پس از پذیرش آنها در بازار بورس، متعرض حســاب  های ســنوات گذشته آنها 
نخواهد شد.این شــرکت ها موظفند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به 
صورت شــناور در بازار ســرمایه عرضه کنند.وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز 
موظف اســت گزارش اقدامات و پیشــرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.

مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین 
اجتماعی اباغ شد

اســحاق جهانگیری معاون اول رییــس جمهوری مصوبه افزایش مســتمری 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ را اباغ 
کرد.به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه 
روز یکشنبه اول تیرماه ۱۳۹۹ پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی 
بر افزایش مســتمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی 
در ســال ۱۳۹۹ را به تصویب رساند.در این جلسه که به ریاست حجت ااسام 
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد هیات وزیران تصویب کرد 
تمام مستمری های بازنشســتگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان 
مشمولین قانون تامین اجتماعی به میزان )۲۶( درصد و برای سایر سطوح بااتر 
از حداقل مستمری به میزان )۱۵( درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال 

۱۳۹۸ به عاوه مبلغ ثابت یک )۱۴۰ر۶۶۰ر۱( ریال افزایش یابد.

 کارگران توان پرداخت اجاره بهای مسکن
 را ندارند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از بازار آشفته مسکن گفت: 
حقوق و دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی هزینه های مسکن و اجاره بها نیست و 
اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته یا ناچار به سکونت در شهرستانها شده اند.

فتح اله بیات  با اشــاره به ارسال پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از سوی 
وزیر کار به هیات وزیران گفت: مصوبه افزایش حق مســکن کارگران در انتظار 
تصویب هیات دولت اســت و توقع و خواسته جامعه کارگری این است که این 
مصوبه از اول فروردین ماه اعمال شــود.وی ادامه داد: متاسفانه از ابتدای امسال 
کارگران و بازنشستگان به لحاظ اقتصادی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند و 
افزایشی هم که در بحث حقوق و دستمزد دیده شد متناسب با افزایش هزینه ها، 
تورم و شــرایط زندگی مستمری بگیران و کارگران نبود لذا امیدواریم که هیات 
دولت اعمال افزایش حق مسکن از فروردین ماه را تصویب کند تا بخش اندکی 
از هزینه های معیشــتی آنها از طریق معوقات مسکن جبران شود.بیات با بیان 
اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی هم در انتظار دریافت معوقات هستند، گفت: 
درصدی که برای افزایش مستمری بازنشستگان تصویب شده بسیار پایین است 
و کمک هزینه مســکن و بن خواربار آنها با هزینه های امروز جامعه همخوانی 
ندارد.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از بازار آشــفته مسکن 
گفــت: اگر قبا دریافتی کارگران به گونه ای بود که دو ســوم آن صرف هزینه 
های مســکن می شد امروز هزینه های مســکن و اجاره بها به حدی رسیده که 
دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی اجاره بهای مسکن نیست و اکثر کارگران یا به 
حاشیه شهرها رفته یا ناچار به سکونت در شهرستانها شده اند.وی افزود: بسیاری 
از کارگران توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند و طرح هایی که برای خانه 
دار شدن آنها پیش بینی شده عمدتا به مرحله اجرا نرسیده یا نتوانسته کارگران 

را صاحب خانه کند.

ارزش سهام عدالت ۱۳میلیون تومان شد
ارزش سهام عدالت ۵۲۰ هزار تومانی امروز به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده 
است.ســهام عدالت در سال ۸۴ بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ در راستای 
عدالــت اجتماعی و توزیع ثروت بین طبقات کم درآمد و پایین جامعه بین ۴۹ 
میلیــون و ۱۲۱ هــزار و ۵۷۱ نفر توزیع شــد و بعد از ۱۴ ســال در تاریخ ۱۰ 
اردیبهشت امسال آزاد شد.بر اساس اطاعات نمایش داده شده در سایت سهام 
عدالت، ارزش ســهام عدالت افرادی که مبلغ اولیه سهام آن ها ۵۲۰ هزار تومان 

بوده، هم اکنون به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده است.
روز گذشته ارزش سهام عدالت حدود ۱۰ میلیون و ۶۸۳ هزار تومان بود.

تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع سال ۹۸ 
مشاغل خودرویی

 سازمان امور مالیاتی مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ مشاغل 
خودرویی را ۲ ماه تمدید کرد.به گزارش سازمان امور مالیاتی، »محمد مسیحی« 
در بخشــنامه ای جزئیات  زمان پرداخت  مالیات صاحبان مشاغل خودرویی را 
اعام کرد.بر این اساس صاحبان مشاغل خودرویی که مطابق قانون می باید تا ۳۱ 
خرداد ماه هر سال نسبت به پرداخت  مالیات خود اقدام نمایند، امسال با توجه 
به شــرایط خاص، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا، تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند  مالیــات خود را  به صورت 
الکترونیکی پرداخت نمایند.معاون ســازمان مالیاتی پیش از این  با بیان اینکه 
مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشــخاص حقوقی طبق قانون ۳۱ تیرماه هرسال 
است، گفته بود: این مهلت برای اشخاص حقوقی نیز به مدت ۲ ماه تمدید شده 
است و این دسته از مودیان محترم تا ۳۱ شهریورماه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی 

عملکرد سال ۱۳۹۸ و پرداخت مالیات مهلت دارند.

 زمان معامات آناین سهام عدالت هنوز
 مشخص نیست

یک عضو شورای عالی بورس ضمن تشریح علل تعیین ۳۰ درصد برای فروش سهام عدالت 
اظهار کرد: زمان معامات آناین ســهام عدالت هنوز مشخص نشده است.سعید اسامی، با 
اشاره به امکان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت برای مشمولین این سهام، اظهار کرد: تعیین 
۳۰ درصد فروش سهام عدالت، دایل متعددی داشت. از جمله اینکه در بین اهالی بازار این 
نگرانی ایجاد شــده بود که اگر مشموان سهام عدالت بخواهند کل سهام خود را بفروشند، 
چه اتفاقی می افتد. البته هدف ایجاد محدودیت برای معامله گران نبود، زیرا در ذات مالکیت 
اختیار فروش وجود دارد.وی با تاکید بر اینکه همه محدودیت های فروش سهام عدالت موقتی 
اســت، گفت: هدف این محدودیت ها جلوگیری از آسیب رساندن به بازار بوده است. نگرانی 
دیگری که وجود داشــت این بود که افرادی که درآمد پایین تری دارند در تصمیم هیجانی 
اقدام به فروش دارایی ارزشمند خود نکنند. این محدودیت باعث می شود افراد کم کم با بازار 
سرمایه آشنا شوند و وقتی می بینند قیمت ها باا می رود، عطش آن ها برای فروش فروکش 
می کند.این عضو شــورای عالی بورس ادامه داد: از ســوی دیگر نهاد حاکمیت متمایل بود 
مردم بیشتر به سمت مدیریت غیرمستقیم بروند تا پول ها در شرکت های استانی باقی بماند 
که صرف برخی از پروژه های توســعه استانی شود.اسامی با بیان اینکه هنوز تصمیم گیری 
جدیدی در مورد امکان فروش درصد بیشــتری از ســهام عدالت گرفته نشده است، گفت: 

همچنین زمان معامات آناین سهام عدالت هنوز مشخص نشده است.

 دستور وزیر اقتصاد برای بررسی انحصار
 مجوز کارگزاری های بورس

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد 
دســتور بررسی انحصار مجوز کارگزاری های بورس را به شورای عالی بورس، رئیس سازمان 
بورس و هیئت مقررات زدایی داده است. علی فیروزی در مورد بررسی مجوز کارگزاری های 
بورسی در هیئت مقررات زدایی، اظهار داشت: اخیرا در فضای مجازی موضوع انحصاری بودن 
مجوز کارگزاری بورســی مطرح شــده و حتی قیمت های سرسام آوری برای خرید و فروش 
آن مطرح می شود.رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح 
کرد: یکی از الزامات و ضروریات پرداختن به بررســی مجوز کارگزاری ها شبهه انحصار است 
که در این زمینه در هیئت مقررات زدایی هفته پیش رو ورود خواهد کرد و جلســات آن در 
کمیته های تخصصی شــروع می شود.وی تاکید کرد: در نظام بانکی، بانک مرکزی تصمیم 
می گیرد که چه تعداد بانک و با چه سطحی از کیفیت و نظارت وجود داشته باشد. بنابراین 
ضرورت دارد در رابطه با کارگزاری ها نظارت و کنترل وجود داشــته باشد.این مقام مسئول 
افزود: اخیرا پس از مطرح شدن قیمت های گزاف مجوز کارگزاری های در فضای مجازی، وزیر 
اقتصاد به شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و هیئت مقررات زدایی مأموریت داده تا 
در رابطه با این موضوع انحصار مجوز کارگزاری ها اقدام و نتیجه را اعام کنند.فیروزی یادآور 
شــد:  قطعاً صدور مجوز یک کارگزاری نیازمند الزامات و شرایط خاص است، اما نباید منجر 

به ایجاد انحصار شود. 

بررســی شــاخص قیمت مصرف 
کننده به تفکیک اســتان نشــان 
می دهد که بیشــترین نــرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان ایام 
)۳۳.۰ درصد( و کمترین آن مربوط 
به اســتان آذربایجان غربی )۲۴.۲ 
درصد( است.فاصله ۹ درصدی تورم 
استان های کشــور، شاخص قیمت 
مصرف کننده به تفکیک استان – 
خرداد ۱۳۹۹ از ســوی مرکز آمار 

ایران منتشر شد.
 

کل خانوار ها
در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شــاخص 
کشــور  خانوار هــای  بــرای  کل 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۱۴.۲ رسید که 
نسبت به ماه قبل ۲.۰ درصد افزایش 
نشان می دهد. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوار های کشــور 
مربوط به اســتان کردستان با ۵.۵ 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اســتان بوشهر با 
۰.۱ درصــد افزایش اســت. درصد 
تغییر شاخص کل نســبت به ماه 
مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوار های کشور ۲۲.۵ 

تورم  نرخ  بیشــترین  درصد است. 
نقطه بــه نقطه مربوط به اســتان 
هرمزگان )۲۸.۷ درصد( و کمترین 
آن مربوط به استان مرکزی )۱۶.۹ 
درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهی به خــرداد ماه ۱۳۹۹ برای 
خانوار های کشــور به عــدد ۲۷.۸ 
درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان ایام 
)۳۳.۰ درصد( و کمترین آن مربوط 
به اســتان آذربایجان غربی )۲۴.۲ 

درصد( است.
 

خانوار های شهری
در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شــاخص 
شــهری  خانوار هــای  بــرای  کل 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۱۲، ۸ رســید 
که نســبت به ماه قبل ۲.۰ درصد 
این  افزایش نشــان می دهــد. در 
مــاه بیشــترین نرخ تــورم ماهانه 
خانوار های شهری مربوط به استان 

کردســتان با ۵.۸ درصد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان بوشهر با ۰.۳ درصد افزایش 
اســت. درصد تغییر شــاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطــه به نقطه( بــرای خانوار های 
شهری کشــور ۲۲.۷ درصد است. 
بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
خانوار های شهری مربوط به استان 
هرمزگان )۲۹.۸ درصد( و کمترین 
آن مربوط به استان اردبیل )۱۶.۹ 
درصد( اســت. نرخ تــورم دوازده 
ماهه منتهی بــه خرداد ماه ۱۳۹۹ 
بــرای خانوار های شــهری به عدد 
۲۷.۷ درصد رســید. بیشترین نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
ایــام )۳۲.۸ درصــد( و کمترین 
آن مربوط به اســتان فارس )۲۳.۸ 

درصد( است.
 

خانوار های روستایی

در خرداد ماه ۱۳۹۹ عدد شــاخص 
روســتایی  خانوار های  بــرای  کل 
را   ۲۲۱.۹ عــدد   )۱۳۹۵=۱۰۰(
نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 
۲.۲ درصد افزایش داشته است. در 
این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه 
خانوار هــای روســتایی مربوط به 
استان زنجان با ۵.۲ درصد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان بوشهر با ۰.۸ درصد کاهش 
می باشد. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطــه به نقطه( بــرای خانوار های 
روســتایی ۲۱.۱ درصــد اســت. 
بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به اســتان هرمزگان )۲۶.۴ 
درصــد( و کمتریــن آن مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد )۱۵.۱ 
درصد( اســت. نرخ تــورم دوازده 
ماهه منتهی بــه خرداد ماه ۱۳۹۹ 
برای خانوار های روســتایی به عدد 
۲۸.۲ درصد رســید. بیشترین نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
هرمزگان )۳۳.۷ درصد( و کمترین 
آن مربوط به استان آذربایجان غربی 

)۲۳.۰ درصد( است.

فاصله 9 درصدی تورم 
استان های کشور

معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه 
و بودجــه گفت: تحقق جهش تولید با روش های 
سنتی امکانپذیر نیست و لذا باید به سمت شیوه ها 
و فناوری هــای نوین حرکت کنیــم. محمدباقر 
نوبخت دیروز جمعه در حاشــیه بازدید از پارک 
علم و فناوری ســامت دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان در جمع خبرنگاران  افزود: توجه به ایده ها 
و روش هایی که در شرکت های دانش بنیان وجود 
دارد ارتقــا، رونق و جهش تولید را در پی خواهد 
داشــت.وی اضافه کــرد: پارک علــم و فناوری 
ســامت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان محل 
مناســبی برای استقرار مجموعه ها و شرکت های 
نوین جدید است.معاون رییس جمهوری و رییس 
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در جریان 
مشکات این مجموعه قرار گرفت، ادامه داد: برای 
حل مشکات زیرساختی و زیربنایی این مجموعه 
آمادگــی داریم.نوبخت با بیان اینکه پارک علمی 
نامبرده از توانایی ها و قابلیت های فراوانی برخوردار 

است، خاطرنشان کرد: برای رفع نیازهای عمومی 
و خاص هر یک از این شــرکت ها با کمال میل 
قول همکاری می دهیم.وی تصریح کرد: ظرفیت 
بزرگــی در این پارک نهفته اســت که در دوران 
تحریم می توان بخوبی از آن بهره برد.نوبخت در 
دومین روز سفر خود به استان به همراه استاندار 
با حضور در برخی از شرکت های این مجموعه در 
جریان فعالیت و تولیدات علمی و خدماتی پارک 
قرار گرفت.پارک علم و فناوری سامت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در محل پردیس شماره ۲ 
دانشگاه با هدف  تبدیل ایده های برتر حوزه های 
مختلف سامت به محصول دی ماه ۹۷ در زمینی 
به مساحت ۲۱ هکتار افتتاح شد.هم اکنون بیش 
از ۴۰ شــرکت و مجموعه فن آور در پارک علم 
و فناوری ســامت مستقر شــده که اکنون ۱۲ 
مجموعه بــا محوریت کرونا فعالیت می کنند.در 
پارک علم و فناوری سامت، ده خوشه فناوری در 
حوزه های فناوری های نوین و در زمینه زیست 

فناوری، مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی، فناوری 
مواد جدید نانو، لوازم و تجهیزات پزشــکی، دارو 
و فرآورده های دارویــی، گیاهان دارویی و طب 
ســنتی، صنایع غذایی و صنایع تبدیلی، آرایشی 
و بهداشــتی، فناوری اطاعات و ارتباطات و نرم 

افزارهای علوم پزشکی و دامپزشکی فعال است.
اســتان اصفهــان دارای بیــش از ۶ هزار تخت 
بیمارستانی در ۵۳ بیمارستان )۳۸ دولتی و ۱۵ 
خصوصی و خیریه( است.رییس سازمان برنامه و 
بودجه  امروز در آخرین روز سفر دو روزه خود به 
استان اصفهان از چندین طرح بازدید و سرانجام 
در آییــن گرامیداشــت هفتم تیر در اردســتان 
شــرکت می کند.بازدید از طرح کنارگذر شــرق 
اصفهان و کارخانه انتخاب و واحد هسا و شرکت 
در جلســه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان 
در اســتانداری اصفهان از جمله برنامه های روز 
پنجشنبه رییس سازمان برنامه و بوجه و وزیر راه 

و شهرسازی در این استان بود.

نوبخت: 

تحقق جهش تولید با روش های سنتی امکان پذیر نیست

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشــد 
اقتصادی جهان را مجــددا کاهش داد.ا، صندوق 
بین المللی پول با اشاره به تداوم بحران اقتصادی 
ایجادشده ناشی از کرونا، پیش بینی خود از متوسط 
رشد اقتصادی امسال کشورهای جهان را به منفی 
۴.۹ درصــد کاهش داد، این نهاد در گزارش قبلی 
خود متوسط رشــد اقتصادی منفی سه درصد را 
پیش بینی کــرده بود.به گفته صندوق بین المللی 
پول، این بحران که از رکــود فراگیر دهه ۱۹۳۰ 
تاکنون بی سابقه بوده، خسارت های قابل توجهی 
به اقتصاد جهانی وارد کرده و اوضاع در مقایســه 
با دو ماه پیش وخیم تر شــده اســت. برآوردهای 
صندوق بین المللی پول مشابه برآوردی است که 
چند هفته پیش توسط بانک جهانی ارایه شده بود: 
این بانک نیز متوســط رشد اقتصادی کشورهای 

جهان در سال جاری را منفی ۵.۲ درصد تخمین 
زده بود.  گیتا گوپیناث، اقتصاددان ارشد صندوق 
بین المللی پول در همین رابطه گفت: این بدترین 
رکودی اســت که از دهــه ۱۹۳۰ دیده ایم. هیچ 
کشوری در امان نبوده است.به گفته صندوق بین 
المللی پول، بحران کرونا بیش از همه خانوارهای 
با درآمد پایین را تحت تاثیر قرار داده است و این 

مساله می تواند دستاوردهای تدریجی ایجاد شده 
در مقابله با فقر مطلق در سراســر جهان را که به 
تدریج از دهه ۱۹۹۰ به دســت امده است بر باد 
دهد. جمعیت فقیر مطلق جهان )درآمد کمتر از 
۱.۹ دار در روز( از ۳۵ درصد کل جمعیت در دهه 
۱۹۹۰ به تنها ۱۰ درصد در ســال ۲۰۱۹ رسید 
اما تحت تاثیر شــیوع کرونا انتظار می رود شاهد 
صعود مجدد این روند باشــیم.  در این گزارش با 
پیش بینی تحت تاثیر قرار گرفتن درآمد ۹۰ درصد 
کل جمعیت جهان پیش بینی شده است آسیب 
پذیری کشــورها در برابر پیامدهای کرونا در ماه 
های آتی نیز کماکان در سطح باایی باقی بماند به 
گونه ای که در صورت بروز موج دوم همه گیری، 
رشد اقتصادی جهان در سال آینده نیز منفی ۴.۵ 

درصد خواهد بود.

صندوق بین المللی پول در گزارش بازبینی خود اعام کرد
اقتصاد جهانی با بدترین بحران 90 سال اخیر روبروست
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وزیر نفت در مراسم بهره برداری از سه طرح ملی نفت:گزیده خبر

ظرفیتتولیدمحصواتپتروشیمی۳رقمیمیشود
وزیر نفت از سه رقمی شدن ظرفیت تولید محصوات پتروشیمی 
کشور با تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ 
خبر داد و تاکید کرد:  طرح های جهش سوم پتروشیمی کاغذی 
نیستند. بیژن زنگنه، روز )پنجشــنبه، پنجم تیرماه( در مراسم 
بهره برداری از پتروشــیمی میاندوآب، افتتاح واحد نرمال هگزان 
پاایشگاه شازند اراک و آغاز رسمی احداث خط لوله انتقال نفت 
خام گوره به جاســک و پایانــه صادراتی در منطقه مکران که با 
دستور حســن روحانی، رئیس جمهوری به صورت ارتباط زنده 
ویدئویی انجام شــد، اظهار کرد: مجتمع پتروشیمی میاندوآب 
نخســتین طرح از ۱۷ طــرح جهش دوم صنعت پتروشــیمی 
که امســال افتتاح می شــود.وی با اشــاره به اینکه ارزش تولید 
محصوات پتروشیمی از ۱۲ میلیارد دار در سال  ۱۳۹۲ با بیش 
از ۲ برابر رشــد به ۲۵ میلیارد دار تا پایان سال آینده می رسد، 
افزود: همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان 
در ۱۷ اردیبهشــت ماه بر اجرای این طرح ها و تســریع تکمیل 
زنجیره ارزش تأکید داشتند، ارزش این محصوات تا پایان سال 
۱۴۰۴ و در جهش ســوم صنعت پتروشیمی به ۳۷ میلیارد دار 
خواهد رسید.وزیر نفت با بیان اینکه خط لوله انتقال اتیلن غرب 
در سال ۱۳۸۱ از عســلویه تا تبریز به عنوان طوانی ترین خط 
اتیلن جهان به طول ۱۶۶۰ کیلومتر به تصویب رسید، ادامه داد: 
در اجــرای خط اتیلن غرب بر مزیت های مناطق کشــور و کم 
آبی نیز توجه شده اســت به صورتی که بخشی که تولید اتیلن 
به آب نیاز داشــته در کنار دریا انجام شــده و با این خط لوله با 
توانایی ۲.۵ میلیون تن به مناطق عمدتا توسعه نیافته منتقل می 
شــود.وی تأکید کرد: امسال حدود ۲ میلیون تن اتیلن از طریق 
خط لوله اتیلن غرب انتقال داده خواهد شد که طرح پتروشیمی 
میاندوآب نیز از طرح های این زنجیره اســت.زنگنه با اشــاره به 
اینکه خط اتیلن غرب یکــی از مهمترین طرح های دولت برای 
آمایش سرزمینی، توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق غرب کشور 
است، تصریح کرد: تولید اتیلن در کشور در حال افزایش است و 
امســال به حدود ۷ میلیون تن می رسد که ۲ میلیون تن آن به 
این خط تزریق می شود.به گفته وی، همه ۱۷ طرح جهش دوم 
صنعت پتروشیمی که امسال به بهره برداری خواهند رسید دارای 
پیشرفت فیزیکی باا هستند که با پیگیری و تاش شبانه روزی 

همکارانم در این شرایط سخت کشور به نتیجه خواهند رسید.

ریل گذاری مستحکم برای آینده صنعت پتروشیمی
وزیر نفــت به انجام ریل گذاری مســتحکم برای آینده صنعت 

پتروشــیمی به عنوان جهش ســوم صنعت پتروشیمی اشاره و 
اظهار کرد: جهش ســوم فقط طرح هایی نیســتند که در کاغذ 
باشند و طرح هایی هستند که هم اکنون برخی از آن ها پیشرفت 

فیزیکی خوبی دارند و ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی کشور 
را با رشــد ۳ برابری از ۱۲ میلیارد سال ۹۲ به ۳۷ میلیارد دار 
می رساند. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۴ شاهد رشد ۵۰ درصدی 

نســبت به سال ۱۴۰۰ خواهیم بود.زنگنه به تثبیت ریل گذاری 
توســعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در سال آخر 
دولت اشــاره کرد و افزود: طرح های پیشــران در سه زیر شاخه 
متانول، پروپیلن، اتیلن، بنزن در حال طراحی اســت که بخش 
عمده اتیلن انجام شده است.وزیر نفت با اشاره به اینکه در تکمیل 
زنجیره پروپیلن یک طرح ابتکاری بسیار خوب در حال طراحی 
است که بزودی برای تسریع و حمایت تقدیم دولت خواهد شد، 
گفت: با توجه به کمبود پروپیلن در کشــور، با اجرای این طرح 
تولید حدود ۱.۵ میلیون تن پروپیلن در شــمال، جنوب و کمی 
هم در غرب طراحی می شود که با خطوط لوله به مناطق مرکزی 
و شمالی کشور منتقل می شــود.زنگنه ادامه داد: در این طرح، 
از یک ســو طرح پروپیلن در بندر نکا ســاخته خواهد شد که با 
خط لوله به سمت ســمنان منتقل می شود و به راحتی از آنجا 
خراسان، سمنان و شرق استان تهران را پوشش می دهد. از سوی 
دیگر در عسلویه پروپیلن تولید و با خط به استان فارس منتقل 
می شود. اینها طرح های بسیار مهم و زیربنایی برای آینده کشور 
است که سبب توســعه صدها کارخانه دیگر خواهند شد.وی با 
بیان اینکه ارزش تولیدات پتروشــیمی از ابتدای دولت یازدهم 
تاکنــون بیش از ۵ میلیــارد دار با افتتــاح طرح های مختلف 
افزایش یافته است، تصریح کرد: برای نخستین بار ظرفیت تولید 
محصوات پتروشیمی تا پایان سال آینده سه رقمی می شود و 
به ۱۰۰ میلیون تن می رسد.زنگنه با قدردانی از تاشگران اجرای 
پتروشــیمی میاندوآب و هلدینگ باختر ادامه داد: امیدوارم این 
شرکت که سرمایه گذاران خوبی هستند در توسعه زنجیره پایین 

دستی نیز فعالیت کنند.

اجــرای موفق سیاســت های اقتصــادی مقاومتی در 
پتروشیمی

وزیــر نفت با تاکید بــر اینکه وزارت نفت سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی، اهداف دولت و رهنمودهای مقــام معظم رهبری در 
زمینه توسعه پتروشیمی را به خوبی در این سال ها دنبال کرده و 
موفق بوده است، یادآوری کرد: ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی 
در ســال ۱۳۷۶ یک میلیارد دار بوده است که این رقم با تحقق 
جهش اول و دوم صنعت پتروشــیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۵ 
میلیارد دار می رسد.زنگنه با بیان اینکه هیچ محدودیتی در عرضه 
داخلی این محصوات با توجه به احیای صنایع پایین دستی پس 
از شــیوع ویروس کرونا وجود ندارد، گفت: امیدواریم امسال نیز 

بیش از ۵.۵ میلیارد دار به صنایع داخلی خوراک عرضه شود.

کاهش واردات نفت چین از ایران
واردات نفت چین از ایران در ماه میادی گذشته به حدود ۲۵۷ هزار تن رسید 
که در مقایسه با ماه مه سال گذشته ۷۶ درصد کاهش داشت.آمار گمرکی چین 
نشان داد که واردات نفت چین از ایران در فاصله ژانویه تا مه سال ۲۰۲۰ به بیش 
از یک میلیون تن رســید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۰ درصد 
کاهش داشــت.واردات نفت چین از عربستان سعودی در ماه مه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته تقریبا دو برابر افزایش یافت و این کشور موقعیت خود به 
عنوان بزرگترین تامین کننده نفت چین را حفظ کرد.طبق آمار اداره کل گمرک 
چین، عربستان در ماه مه ۹.۱۶۵ میلیون تن معادل ۲.۱۶ میلیون بشکه در روز 
نفت به چین صادر کرد که حدود ۹۵ درصد نســبت به ۱.۱۱ میلیون بشکه در 
روز در ماه مه سال ۲۰۱۹ و ۷۱ درصد در مقایسه با ۱.۲۶ میلیون بشکه در روز 
در آوریل افزایش داشت.پاایشگاههای چین تولید را برای تامین تقاضای رو به 
رشد برای سوخت افزایش دادند اما از سوی دیگر ذخیره سازی نفت خام را هم 
به منظور بهره بردن از قیمتهای بسیار ارزانی که نفت پس از شیوع ویروس کرونا 
و افت تقاضا پیدا کرد، افزایش دادند.شرکت مشاوره انرژی کپلر برآورد کرده که 
ذخایر نفت چین به رکورد ۷۸۲ میلیون بشــکه صعود کرده و تقریبا ۶۱ درصد 
از ظرفیت مخازن این کشــور پر شده است.مجموع واردات نفت چین در ماه مه 
۱۹.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد. پاایشگاههای چینی 
در این ماه نخستین محموله نفت آمریکا از نوامبر گذشته را به میزان حدود ۵۵۰ 
هزار تن دریافت کردند.طبق آمار رفینیتیو، چین قرار است در ژوییه حجم باایی 
نفت آمریکا را دریافت کند. محموله های مذکور در زمان ریزش قیمت نفت در 
آوریل خریداری شده بودند.صادرات نفت روسیه به چین در ماه میادی گذشته 
به ۷.۷۱ میلیون تن معادل ۱.۸۲ میلیون بشــکه در روز رسید که در مقایسه با 
۱.۷۵ میلیون بشکه در روز در آوریل و ۱.۵ میلیون بشکه در روز  در ماه مه سال 
گذشته افزایش داشت.بر اساس گزارش رویترز، چین در ماه میادی گذشته از 

ونزوئا واردات نداشت.

افزایش ظرفیت پذیرش و ارتقاي کیفي خدمات اورژانسي
 بهره برداري از مرکز اورژانس صنعت نفت و 

گاز در منطقه عملیاتي خانگیران سرخس
با حضور دکتر صالحي رئیس بهداشت و درمان شمال شرق صنعت نفت و مهندس 
زردویان مدیر هماهنگي و نظارت بر تولید شرکت ملي گاز ایران، مجهزترین مرکز 
اورژانس صنعت نفت و گاز در منطقه عملیاتي خانگیران سرخس به بهره برداري 
رســید.به گزارش روابط عمومي شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد، رییس 
طب صنعتي مرکز خانگیران در ایــن خصوص گفت: با توجه به عملیاتي بودن 
منطقه گازي خانگیران و خطرات ناشي متعدد از قبیل گاززدگي، آتش، انفجار و 
ســقوط به لحاظ اشتغال بکار حدود چهار هزار نفر در دو مجموعه بزرگ شرکت 
پاایش گاز شهید هاشمي نژاد و شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، مي طلبید 
یک مرکز اورژانس بزرگ و مجهز به کارکنان صنعت نفت و گاز خدمات رســاني 
نماید.ســید رضا هاشمي با بیان اینکه احداث این مرکز اورژانس یک و سال نیم 
به طول انجامید افزود: این مرکز در فضایي به مســاحت ۳۳۰ متر مربع احداث 
شده و داراي ۱۶ تخت بیمارستاني و بخش هاي سوختگي، احیا مصدومین، نوار 
قلب، اتاق پزشــک، پذیرش و پرســنلي و انبار مي باشد.این مقام مسئول تاکید 
کرد: تمام تجهیزات پزشکي مســتقر در مرکز اورژانس خانگیران برابر با ضوابط 
استاندارد وزارت بهداشــت و درمان خریداري شده است.وي بیان کرد: در حال 
حاضر ساختمان جدید اورژانس داراي ۱۶ تخت است و قابل افزایش تا ۲۰ تخت 
بیمارستاني مي باشد.هاشمي خاطر نشان کرد: این مرکز زیرنظر سازمان بهداشت 
و درمان وزارت نفت با هدف خدمت رساني به تاشگران خط مقدم تولید انرژي 

در منطقه شمال و شمال شرق کشور راه اندازي شده است.

علت تحریم ناخداهای ایرانی
زنگنه: بنزین خیراتی به ونزوئا ندادیم

وزیر نفت گفت: آمریکا پس از اینکه در وعده دادن پول و تهدید ناخداهای نفتکش های ایرانی شکســت خورد مجبور 
شد آن ها را تحریم کند. بیژن نامدار زنگنه در واکنش به اقدام آمریکا در تحریم ۵ ناخدای نفتکش های اعزامی ایران به 
ونزوئا، اظهار داشت: این اقدام مقامات کاخ سفید برای ما غیرمنتظره نبود بعد از اینکه ناخداهای نفتکش های ایرانی 
حاضر نشدند از آمریکایی ها پول دریافت کنند و تهدید آن ها هم نتیجه نداد آمریکایی ها مجبور شدند آن ها را تحریم 
کنند.وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره برنامه بعدی این وزارتخانه برای صادرات بنزین به ونزوئا، گفت: ما با ونزوئا 
یک همکاری تجاری داریم و باید ببینیم مذاکراتمان چگونه پیش می رود.زنگنه اضافه کرد: برخی اینگونه عنوان کردند 
که ما بنزین خیراتی به ونزوئا دادیم در حالی که ما بنزین را به قیمت روز به آن ها فروختیم و برای دریافت پول هم 
ضمانت کافی داشتیم.وزیر نفت گفت: اکنون بخشی از پول حاصل از صادرات بنزین به ونزوئا را دریافت کردیم و این 

پول به داخل کشور منتقل شده است.
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گزیده خبر  سرپرست وزارت صمت:

واحدهایتولیدیدرتملکبانکهابهصاحبانشانبازمیگردد
 سرپرســت وزارت صمت گفت: مشــکات واحدهای تولیدی با بانک ها باید در ستاد 
تسهیل مورد بررسی قرار گیرد اگر بانک ها این واحدها را تملک کرده باشند در مزایده 
با شرایط خیلی آسان به صاحب اولیه باز می گردانند، این مصوبه شورای پول و اعتبار 
اســت و به زودی اباغ خواهد شد.حســین مدرس خیابانی در حاشیه سفر یک روزه 
خــود به قزوین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از هر مجموعه ای که به ما کمک کند 
تا بتوانیم قطعات و ماشــین آات بسازیم و از وابســتگی اقتصادی ما بکاهد استقبال 
می کنیم.وی ادامه داد: امســال تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه خودرو را در 
برنامه داریم در سه ماهه اول سال جاری ۲۲ درصد به تولید خودرو کشور افزوده شده 
و در عرضه نیز مشــکلی نداریم.سرپرســت وزارت صمت اظهار نگرانی کرد: پول های 
سرگردان و نقدینگی در دست مردم بسیار است که اگر این حجم نقدینگی در حوزه ای 
وارد شــوند آن حوزه را با خاک یکســان خواهد کرد، تاش می کنیم نقدینگی را به 
سمت کارهای مولد هدایت کنیم و از سفته بازی و دال بازی از جمله در بخش خودرو 
جلوگیری کنیم.وی تأکید کرد: برای ثبت نام خودرو شرایط سختگیرانه ای قرار دادیم 
کــه دال بازی اتفاق نیفتد به همین جهت خودرو به افرادی تعلق خواهد گرفت که 
چهار سال خودرو نخریده باشد و پاک به نام نداشته باشد و عاوه بر آن سند خودرو 
خریداری شده یکسال در رهن خواهد بود تا معامله صورت نگیرد.مدرس خیابانی اعام 
کرد: مشکات واحدهای تولیدی با بانک ها باید در ستاد تسهیل مورد بررسی قرار گیرد 
تا مشکل آنان حل شود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که به زودی اباغ خواهد 
شــد، اگر بانک ها واحدهای تولیدی را تملک کرده باشــند در مزایده با شرایط خیلی 
آســان به صاحب اولیه باز می گردانند.وی گفت: با توجه به شیوع کرونا اتفاق بزرگی 
در تولید اقام بهداشــتی رقم خورد در ابتدای کرونا روزانه ۱۹۰ هزار ماســک تولید 
می کردیم که اکنون ۶ میلیون ماســک تولید می کنیم؛ با توجه به جهش تولید نگاه 

تسهیلگرانه داریم ولی به دلیل شرایط تحریم ها محدودیت هایی وجود دارد که ربطی به 
رویکرد مسئوان ندارد.سرپرست وزارت صمت تصریح کرد: تاش می کنیم موانع ناشی 
از مشکات داخلی را رفع کنیم ولی اغلب مشکات ناشی از فشارهای بیرونی است و بر 

خاف میل دشمنان باید تولید داخل را سرپا نگه داریم و رشد کنیم.

باید دنبال کسب دار صنعتی باشیم
سرپرســت وزرات صنعت، معدن و تجارت  همچنین گفت: با توجه به تحریم ها و جنگ 
اقتصادی باید به دنبال کســب دار صنعتی باشــیم. مهم ترین رویکرد ما در حال حاضر 
حمایت از محصوات ســاخت ایران و تولید داخلی اســت و باید با ایجاد زنجیره تامین 
بین کارخانجات قطعه ســازی، از قطعه ســازی صرف فراتر رفته و به تولیدکننده ماشین 
تبدیل شویم.وی با تاکید بر لزوم قطع واردات محصواتی که مشابه آنها در داخل تولید 
می شــود، گفت: سال قبل 44 میلیارد دار کاا وارد کشور کردیم که 8۲ درصد واردات 
ما مواد اولیه و واســطه ای بودند که برای رونق تولید وارد کشــور شدند. با این حال باید 
میزان ارزبری واردات کااهای غیرمرتبط با تولید را کاهش دهیم تا تولید ملی جان بگیرد.

مدرس خیابانی راهبرد اصلی وزارت متبوع خود را تامین مواد اولیه تولید و اختصاص ارز 
دولتــی به این حوزه عنوان کرد و افزود: در این زمینه رایزنی های زیادی با بانک مرکزی 
صورت گرفته و بانک مرکزی آمادگی کامل خود را برای تامین ارز واردات مواد اولیه اعام 
کرده تا بتوانیم با حداکثر توان به جهش تولید کمک کنیم.سرپرست وزرات صمت با اشاره 
به رشد صنعتی باای کشور در سال های اخیر ادامه داد: راهکار ما این است که ارز را از 
صادرکننده گرفته و به واردکننده بدهیم تا درآمد حاصل از تولید صرف رونق تولید شود 
و شــاهد ورود ارز صادراتی به بازار سیاه ارز نباشیم.مدرس خیابانی همچنین از باز شدن 
8۰ درصد از مرزهای تجاری و صادراتی کشــور خبر داد و گفت: باقی مرزها و پایانه های 
صادراتــی را هم به مرور با رایزنی باز خواهیم کرد و همه انرژی را برای افزایش صادرات 
به کشورهای همسایه به کار خواهیم گرفت.وی همچنین به وجود ۲۲۰ واحد تولیدی و 
ّ های مهم وزارت  صنعتی تعطیل شده در اســتان قزوین اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه 
صمت در ســال جهش تولید احیای واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال است که در این 

زمینه برنامه ریزی صورت گرفته و به زودی برای احیای این واحدها اقدام خواهیم کرد.

موجودی 4 میلیون تنی کاای اساسی
رئیس کل گمرک با اشــاره به موجودی 4 میلیون تنی کاای اساســی در مبادی 
ورودی کشــور گفت:  ایســتایی کاای وارداتی که عمدتا مواد اولیه، واســطه ای و 
سرمایه ای هستند 7 علت عمده دارد.سید مهدی میراشرفی در مورد اوضاع تجارت 
خارجی کشور، اظهار داشت: به خاطر شروع کرونا تولید ناخالص داخلی کشورهای 
دنیا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و تجارت میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته اســت.

رئیس کل گمرک با بیان اینکه منطقه منا شامل خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیرات 
بیشــتری از ارقام گفته شده را داشته اند، گفت:  کشور ما نیز از این قاعده مستثنا 
نیست و در سه ماه اول امسال آن را تجربه کرده است.معاون وزیر اقتصاد در مورد 
رسوب کاا و موجودی کانتینرها در بنادر و مبادی ورودی کشور بیان داشت: در حال 
حاضر تعداد کااها از میانگین و متوسط انتظار بااتر است و البته در مورد برخی اقام 
جای نگرانی وجود ندارد. این آمار در کااهای اساسی به لحاظ وزنی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش و از نظر ارزشی ممکن است کاهش داشته باشد.میراشرفی 
در مورد رسوب کاا تصریح کرد: یکی از مباحث مربوط به رسوب مربوط به تامین 
ارز و دریافت اسناد مالکیت و مباحثی مانند دریافت کد ۱4 رقمی بانک است. برای 
این موضوع هماهنگی ها و رایزنی های مختلفی صورت گرفته تا بتوان ایستایی کااها 

را کاهش داد.وی به راهکار اخیر گمرک اشاره کرد.

رکورد تولید ماهانه خطوط ذوب و نورد در 
مجتمع فواد صنعت بناب شکسته شد

با تاش مدیریت و نیروهای متخصص و متعهد، خرداد 
ماه امسال دو رکورد جدید تولید ماهانه در مجتمع فواد 
صنعت بناب در واحدهای فوادسازی و مجموع ذوب و 
نورد شکسته شــد.به گزارش روابط عمومی گروه مالی 
گردشــگری، میزان تولید واحد ذوب شاهین خرداد ماه 

سال جاری به ۲۲ هزار و ۳7۳ تن رسید و رکورد قبلی که ۲۰ هزار و 4۲۲ تن بود را 
شکست.واحد فوادسازی شاهین نیز با یک کوره قوس الکتریکی و واحد فوادسازی 
شهریار تولید ۳۵ هزار و ۹۰۳ تن شمش را ثبت کرد در حالی که رکورد قبلی جمع 
خطوط ذوب ۳۳ هزار و ۵۳4 تن بود.همچنین تولید ذوب و نورد خرداد ماه امسال 
در مجموع به 7۶ هزار و ۶8 تن رسید در حالی که بااترین رقم تولید قبلی مربوط 
به آبان ماه ۹۱ به میزان ۶۵ هزار و 8۶8 تن بود که به این ترتیب شعار امسال یعنی 
جهش تولید را محقق کرد.مجتمع فواد صنعت بناب در هفته های اخیر با اصاح 
فرآیندهای تامین مواد اولیه و فرآیند تولید، توانسته تولید را افزایش دهد و جهش 
تولید را تجربه کند که با وجود این افزایش، فرآیند تحویل محصوات تولیدی به 
مشتریان نیز تسهیل و رضایتمندی آنان را در بر داشته است .مجتمع فواد صنعت 
بنــاب با برخورداری از دو واحد ذوب و ریخته گری و خطوط متعدد نورد و نیروی 
جوان، متخصص و متعهد ، تولیدات خود را در قالب سبد کامل و با کیفیت باا تولید 
و روانه بازارهای داخلی و خارجی می کند که در ادامه ی زنجیره فوادی شــکل 
گرفته در هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان نقش بسزایی را در میان تولید 

کنندگان فواد کشور ایفا می کند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:شرکت 
های خودروســازی نسبت به تحویل خودرو در طرح فروش فوق 
العاده )تحویل سه ماهه( اقدام می کنند اما این امر با غافل شدن 
از تعهدات گذشته و بلند مدت نیست.معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال گذشته شرایط تولید 
خودرو به مراتب سخت تر از سال جاری بود، افزود: در سال ۹8 با 
وجود چالش های متعددی که صنعت خودرو از نظر تأمین قطعه 
با آن روبرو بود، در حدود ۹۰۰ هزار دســتگاه خودرو تولید شد و 

امســال پیش بینی ما این است که با بهتر شدن شرایط، شرکت 
های خودروسازی به تولید یک میلیون و ۱۰۰هزار خودرو دست 

پیدا کنند.

آرامش در بازار با یک طرح
زرندی با بیان اینکه هدف گذاری امسال وزارت صمت و شرکت 
های خودروســازی این اســت که نیاز جامعه را پوشش دهیم، 
خاطرنشــان کرد: بخشی از نیاز مردم برای خرید خودرو در قالب 
طرح های پیش فروش انجام شــد که این طرح توانست آرامشی 
در بازار خودرو ایجاد کند و از طرفی با عرضه خودرو که توســط 
شــرکت های خودروسازی اتفاق می افتد، آرامش کوتاه مدت به 
بازار خودرو داده می شــود.وی گفت: شرکت های خودروسازی 
نســبت به تحویل خودرو در طرح فروش فوق العاده )تحویل سه 
ماهه( اقدام می کنند اما این امر با غافل شدن از تعهدات گذشته 

و بلند مدت نیست.

تعهدات معوق فراموش نشده است
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه 
طرح فروش فوق العاده خودرو باعث می شود که تعهدات معوق 
شرکت های خودروسازی بیشتر شود، توضیح داد: نسبت تعهدات 
معوق و تعهدات جدید در دوره های مختلف به جهت تامین قطعه 
متفاوت اســت اما در مجموع شــرکت های خودروسازی 8۰ به 
۲۰ خودروهای معوق را تحویل دادند و این به معنای آن اســت 
که شــرکت های خودروسازی 8۰ درصد معوقات خود را تحویل 
مشــتریان دادند و ۲۰ درصد برای تحویل خودروهای جاری در 
نظر گرفتند.وی با بیان اینکــه در واردات برخی از قطعات مورد 
نیاز خودروها، گشایشی اتفاق افتاده که باعث می شود تولید رشد 
پیدا کند، افزود: در ماه های پایانی سال گذشته )منهای اسفند( 

تولید خودرو بسیار رشد کرد و حتی شکاف تولید نسبت به سال 
۹7 به کمترین حالت خود رســید و در این میان پیش بینی شد 
که تولید خودرو نسبت به سال ۹7 بیشتر شود ولی شیوع کرونا 
باعث شد که در ماه پایانی سال گذشته شرکت های خودروسازی 

با افت تولید مواجه شوند.

به سمت داخلی سازی قطعات خودرو حرکت کردیم
زرندی گفت: از آنجا که تامین مواد اولیه مورد نیاز خودرو توسط 
شــرکت های خودروسازی با مشــکات جدی روبرو بود، سعی 
کردیم بیش از گذشــته به ســمت داخلی سازی قطعات خودرو 
حرکت کنیم که ضمن کاهــش ارزبری بتوان تولید خودرو را به 
روزهای اوج خودش برگردانیم و البته با تدابیری برخی از قطعات 
)قطعاتی که امکان تولید آن هنوز در کشــور وجود ندارد( را وارد 

کشور کردیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت:

 نیاز فعلی بازار خودرو 
واقعی نسیت
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همتی با اشاره به پیش بینی صندوق بین المللی پول:گزیده خبر

رشداقتصادیامسالمنفی۶درصدنمیشود
رئیس کل بانک مرکزی بــا اعام اینکه نقدینگی در ماه های 
ابتدایی ســال جاری رشــد ۶.۲ درصدی تا ۱۵ خرداد داشته 
اســت، گفت: با توجه به اقدامات در دســت اجرا پیش بینی 
می شود که رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال 
قبل باشــد و پیش بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط 
صندوق بین المللی پول برای سال ۱۳۹۹ ایران، همان اشتباه 
محاسباتی که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، مجدد 
تکرار شــده اســت.عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی 
نوشت: آخرین آمار نقدینگی علی رغم تکالیف قانونی تنخواه 
و هزینه های کرونا در ابتدای سال، حاکی از رشد ۶.۲ درصدی 
نقدینگی تا ۱۵ خرداد است. با توجه به اقدامات در دست اجرا 
پیش بینی می شود که رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر 
از رشــد سال قبل باشد. صاحب نظران اقتصادی می دانند که 
در چارچوب جدید سیاســت پولی بانک مرکزی کانال انتقال 
سیاست ها، داان نرخ سود است و هیئت عامل بانک مرکزی 
سیاســت تنظیم نرخ ها در داان را به سمت تورم هدف انجام 

می دهد که مرحله اول آن از شنبه و با افزایش ۲ واحدی کف 
داان انجام می شــود.وی ادامه داد: پیش بینی رشد اقتصادی 
منفی ۶ درصد توســط صندوق بین المللی پول برای ســال 
۱۳۹۹ ایران، در بدبینانه ترین ســناریوهای پیش بینی بانک 
مرکزی هم وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی را 
که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود مجدد تکرار کرده 
اســت و اگر اشتباه پیش بینی سال قبل را اصاح می کرد به 
عدد متفاوت تری از آنچه اعام کرده، دست می یافت.در ادامه 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به نظرم این پیش بینی با فرض 
ادامه قرنطینه بوده که چنین چیزی اساســاً برای ما در حال 
حاضر موضوعیت ندارد. استفاده از منابع بانک مرکزی در عراق 
برای خرید کااهای اساســی در چارچوب روابط دوستانه دو 
کشور و با تصمیم و نظر ایران انجام می گیرد و تنها بخشی از 
گشایش هایی است که به تدریج اتفاق خواهد افتاد. برنامه ریزی 
و تاش برای تامین به موقع و کافی کااهای اساسی مورد نیاز 

مردم را وظیفه ملی خود در بانک مرکزی می دانیم.

  دو مرحله ای شدن عملیات انتقال وجه
در اینترنت بانک

برخی از بانک ها با ارســال پیامک هایی برای مشتریان خود خبر از دو مرحله ای 
شدن ورود به اینترنت بانک و انجام عملیات انتقال وجه داده اند.از روز پنجشنبه 
پنجم تیرماه برخی از بانک ها با هدف افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی، ورود 
به اینترنت بانک و انجام عملیات انتقال وجه را به صورت دو مرحله ای کرده اند.

این موضوع بدین صورت است که ورود به اینترنت بانک و انجام عملیات انتقال 
وجه با درج کد امنیتی ارسال شده پیامکی و ورود آن امکان پذیر است.در روزهای 
گذشته بانک ها با ارسال پیامک  به مشتریانشان نسبت به مشاهده برخی صفحات 

جعلی برای ورود به اینترنت بانک هشدار داده بودند.

ساخت 30 هزار واحد مسکونی آغاز شد
تفاهــم نامه تامین مالی بخش دیگــری از پروژه های 
طرح اقدام ملی مسکن توسط سرپرست بانک مسکن 
و رئیس ســازمان ملی زمین و مسکن به امضا رسید.

تفاهــم نامه تامین مالی بخش دیگــری از پروژه های 
طرح اقدام ملی مسکن توسط سرپرست بانک مسکن و 
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به امضا رسید.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن، این بانک مسولیت و تعهد پرداخت تسهیات ساخت به چهارمین دسته 
از مجموعه پروژه های طرح تولید و عرضه مسکن ملی را در قالب امضای تفاهم 
نامه با یک نهاد دولتی برعهده گرفت.نادر قاسمی سرپرست بانک مسکن درباره 
جزئیات این تفاهم نامه به پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا - اعام کرد: بانک 
مسکن تسهیات ســاخت ۳0 هزار واحد مسکونی تحت مدیریت سازمان ملی 
زمین و مســکن با نظارت ادارات راه و شهرسازی استان ها را در قالب ضوابط و 
شرایط مصوب دولت، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، پرداخت می کند.

قاســمی افزود: پیش تر، بانک مسکن موفق شد در تفاهم نامه های جداگانه و 
منعقد شده بین خود و بنیاد مسکن انقاب اسامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( و شــرکت عمران شهرهای جدید، گام اول و اساسی برای پرداخت 7۵ 
هزار فقره تسهیات ساخت مختص طرح اقدام ملی مسکن را بردارد. اکنون نیز با 
تفاهم نامه چهارم، این بانک در مجموع از ساخت ۱0۵ هزار واحد مسکونی ارزان 
قیمت روی زمین های دولتی، حمایت اعتباری و تامین مالی می کند.سرپرست 
بانک مسکن همچنین تصریح کرد: روند پرداخت تسهیات ساخت مسکن اقدام 
ملی به این صورت تعریف شــده است که ابتدا با ثبت نام متقاضیان و تشخیص 
واجد شــرایط بودن آنها توسط وزارت راه و شهرسازی، نسبت به افتتاح حساب 
جهت متقاضیان اقدام و آورده اولیه )نقدی( توســط آنها واریز می شود. بر این 
اساس تاکنون ۱۱ هزار نفر به عنوان متقاضی واجد  افتتاح حساب صورت گرفته 
و مبالغی با میانگین ۳0 تا 40 میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کرده 
اند. از طرفی، سازنده یا پیمانکار پروژه های طرح اقدام ملی مسکن برای دریافت 
قسط اول تسهیات ساخت باید ۲0 درصد از پیشرفت فیزیکی پروژه را طی کرده 

باشند یا معادل هزینه انجام آن،  آورده نقدی ارایه کنند.

با توجه به اینکه نقدینگی در ســال گذشته از 
رقــم ۲400 هزار میلیارد تومان عبور کرده و با 
رشد ۳0 درصدی مواجه شده، رئیس کل بانک 
مرکزی و رئیس جمهوری معتقدند که با فروش 
اوراق و امــوال دولتی نه تنها از حجم نقدینگی 
کم می شود، بلکه نقدینگی موجود هم به سمت 
یک اقتصاد مولــد و پایدار هدایت می شــود. 
نقدینگــی که خلق بی رویه آن برای اقتصاد هر 
کشوری مضر است، بر اثر رشدهای بی رویه ای 
که در سال های اخیر داشته، چگونگی کنترل و 
مهار آن همواره مورد توجه بوده است. این روزها 
با اعام جدیدترین آمار بانــک مرکزی درباره 
میزان خلق نقدینگی کــه بیش از ۲400 هزار 
میلیارد تومان بوده و با رشد ۳0 درصدی مواجه 
شده اســت، دوباره موضوع داغ اقتصاد شده و 
راه هــای مهار آن بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته است.در این زمینه کارشناسان اقتصادی، 

مهار نقدینگی را در گرو اجرای صحیح عملیات 
بازار باز بانکی و انتشار اوراق و عمق بخشیدن به 
بازار اوراق و همچنین حمایت دولت از اقدامات 
بانک مرکــزی برای کنترل تــورم و نقدینگی 
می دانند.عاوه برایــن، به اعتقاد آن ها تامین و 
کنترل کسری بودجه، استقراض نکردن دولت 
از منابع بانکی، استقرار نظام نظارتی بر بانک ها 
که مانع خلق نقدینگی شود و کنترل و کاهش 
نرخ سود بانکی نیز از دیگر ملزومات مهار رشد 
نقدینگی اســت.رئیس کل بانــک مرکزی نیز 
اعام کرده که در ســال جاری با فروش سهام 
دولتی و انتشــار اوراق بدهی، قرار است حجم 
نقدینگی کم شــود که البته کارشناســان نیز 
تحقق این امر را مشــروط به موارد ذکر شــده 
در باا می دانند.همچنین همتی اعام کرده که 
سیاست های پولی به نحوی برنامه ریزی شده تا 
بتوانیــم نقدینگی را کنترل کنیم. به گفته وی 

هدف گذاری تورمی برای یک ســال آینده ۲۲ 
درصد هدف گذاری شده است. از سوی دیگر در 
یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ درصد بوده 
که اگر با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم 0.۶ 
درصد زیاد شــده که این 0.۶ درصد نمی تواند 
التهابی را در بــازار ارز ایجاد کند.این در حالی 
اســت که اقتصاددانان ایــن ادعای رئیس کل 
بانک مرکزی را مشــروط به تحقق عوامل باا 
می دانند.در این میان، رئیس جمهوری نیز اعام 
کــرده که دولت با جدیت سیاســت های پولی 
خود اعم از کنترل نقدینگی، تورم و همچنین 
مدیریت بازارهــای مالی و به ویژه قیمت ارز را 
دنبال می کند.به اعتقاد روحانی، فروش اوراق به 
صورت کاما اقتصادی، با صرفه برای مردم و از 
آن مهم تر فروش اموال و زمین های دولتی برای 
ساخت مسکن از دیگر اقدامات مهم دولت برای 

تحول پایدار و اساسی در اقتصاد است.

بازار ارز آماده ریزش قیمت ها می شود
 قیمت دار اگرچه در روزهای اخیر به مرز ۲0 هزار تومان رســید، اما شواهد مختلف مانند تردید فعاان 
بازار ارز نسبت به رشد بیشتر قیمت،  حضور بانک مرکزی برای کنترل قیمت و عرضه بیشتر دار توسط 
صرافی ها، حکایت از افت قیمت ارز در روزهای آینده دارد.بازار دار و ارز روزهای پرنوســانی را ســپری 
می کند. قیمت ها یک روز باا می رود و به فاصله چند ســاعت عقب نشــینی می کند.با این حال،  دار در 
تاش است تا جای پای خود را در کانال ۲0 هزار تومانی محکم کند و در این زمینه نیز از امتناع برخی 
صادرکنندگان از بازگرداندن ارزهای صادراتی گرفته تا محدودیت ها در دســتیابی به منابع ارزی به دلیل 
تحریم ها و شیوع کرونا  به کمک آن آمده است.هر چند که بانک مرکزی بی تفاوت نیست و در تاش است 
تا با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا،   قیمت ها را به ســطوح پایین تر قیمت بازگرداند. موضوعی که تجربه 
ثابت کرده بازارساز در آن موفق است،   همانگونه که پیش از این نیز در سال ۹7 قیمت  دار را از باای ۱۹ 
هزار تومان به زیر ۱۳ هزار تومان رســانده بود.رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده بود که در سه ماه 
گذشته به دلیل مسائل مربوط به ویروس کرونا و کاهش درآمد برخی محصوات و محدودیت های مرزی، 
تا حدی نقصان در عرضه نسبت به تقاضا در بازار ارز به وجود آمد که موجب نوسانات کوتاه مدت در بازار 
ارز شده است اما مطمئن هستم این نوسانات مرتفع خواهد شد.همتی گفت: در هفته ها و ماه های آینده 
عاوه بر بازگشت تعادل به بازار ارز، برای تامین امکانات پولی، ارزی و مالی کشور و تامین رفاه خانواده ها 
تاش مضاعفی انجام می شــود.پیگیری ها نشان می دهد که در روزهای اخیر بیش از ۱00 میلیون دار 
توسط بازارساز در بازار فیزیکی ارز تزریق شده که جلوی هیجانات داان را گرفته، بر این اساس، قیمت 

ها از روز چهارشنبه هفته جاری در جهت روند نزولی حرکت کرده اند.

برنامه های جدید برای جمع کردن پول!
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گزیده خبر
حمله نیروهای عراقی به مقر کتائب 

حزب اه
برخی خبرها حاکی است که نیروهای مبارزه با تروریسم )زیر نظر آمریکا( به 
همراه اطاعــات عراق بامداد جمعه به مقر کتائب حزب اه در منطقه الدوره 
بغداد حمله و ۱۳ نفر از اعضای کتائب را بازداشــت کردند.گفته می شــود در 
عملیات دســتگیری نیروهای کتائب، نیروهای مبارزه با تروریسم و اطاعات 
عراق حضور داشــتند.۱۳ فرد بازداشت شده به ســتاد مشترک ارتش عراق 
تحویل داده شده اند.از سوی دیگر خبرگزاری ملی نینا با انتشار بیانیه سازمان 
مبارزه با تروریســم عراق نوشــت که در عملیات شبانه در جنوب بغداد ، ۱۳ 
عنصر مسلح از سوی نیروهای این سازمان دستگیر شدند. در این بیانیه آمده 
است که نیروهای این سازمان، ۱۳ عنصر مسلح را در منطقه الدوره در جنوب 
بغداد دســتگیر کردند. سازمان مبارزه با تروریسم یکی از یگان های مستقل 
در نیروهای مسلح عراق است که بعد از سقوط رژیم صدام در ۲۰۰۳ با کمک 
آمریکا شــکل گرفت و نیروهای آن که به عنوان نیروهای زبده نظامی عراق 
شناخته می شوند، از حیث آموزش و تسلیحات و حتی حقوق ماهانه بیشترین 

دستمزدها را در بین نیروهای مسلح عراق دارند.

دبیرکل سازمان ملل:
 برجام باید حفظ شود

دبیرکل سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا گفت: معتقدیم هر 
کاری که ازم باشــد باید برای اطمینان از اینکه برجام در حال نابودی نیست، 
انجام داد.آنتونیو گوترش در آســتانه هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان 
ملل متحد این مطلب را در نشست خبری مجازی خود در پاسخ به این سوال 
مطرح کرد که » به نظر می رســد آمریکا از گزارش اخیر شما درباره قطعنامه 
۲۲۳۱ برای تضعیف یا نابودی برجام اســتفاده می کند، واکنش تان در این باره 
چیســت؟«.دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: موضع ما درباره برجام همان 
اســت که از زمان امضای آن همواره اعام شــده است. برجام یک گام مهم در 
جهت منع گسترش ساح های اتمی است.گوترش این اظهارات را یک روز پس 
از نشست غیررسمی و غیرعلنی آمریکایی ها با اعضای شورای امنیت مطرح کرد 
کــه تاش دارند از پایان یافتن محدودیت خرید و فروش تســلیحات متعارف 
برای ایران را که در ۲۷ مهرماه امسال به پایان می رسد، جلوگیری کنند.مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا که این روزها به وزیر نفرت هم شــهرت یافته است، 
روز گذشته تهدید کرد در صورتی که شورای امنیت با قطعنامه پیشنهادی آنها 
موافقت نکند، از فرایند ماشه برای بازگرداندن تمام تحریم های پیشین شورای 
امنیت علیه ایران استفاده کرد.این ادعا با واکنش اعضای باقیمانده برجام به ویژه 
روســیه و چین مواجه شد که در نشست روز چهارشنبه برایان هوک با اعضای 
شورای امنیت هم نمایان بود.بســیاری از کارشناسان مسایل آمریکا معتقدند 
دولت ترامپ در پی ناکامی از به زانو درآوردن ایران و نشستن در میز مذاکره، در 
صدد برآمده اســت تا پیش از انتخابات ۱۳ آبان ماه، برجام را نابود کند تا دولت 
بعدی آمریکا در صورت باخت ترامپ، نتواند مسیری برای بازگشت داشته باشد.

تحلیل نیویورک تایمز از نگاه بولتون به روابط آمریکا و چین

واشنگتن و پکن در مسیر »طاق اقتصادی«
روزنامه نیویــورک تایمز در مطلبی تحلیلی در خصوص توصیف 
نگاه جان بولتون مشــاور پیشــین امنیت ملی کاخ ســفید به 
روابط آمریکا و چین، نوشــت، واشــنگتن و پکن بعد از ۴۰ سال 
همزیستی مسالمت آمیز و موفق تجاری در حال حرکت به سمت 
»طاق اقتصادی« هستند.توماس فریدمن نظریه پرداز و تحلیل 
گر آمریکایی در یادداشــت تحلیلی نیویورک تایمز نوشت: جان 
بولتــون در فرازی از کتاب جدیدش به نام »اتاق اتفاق« اشــاره 
می کند که »ترامپ« از چین خواســته است تولیدات کشاورزی 
بیشــتری از آمریکا بخرد تا شــانس انتخاباتی او تقویت شود. اما 
من به ترامپ توصیه می کنــم: »از چین گدایی نکن؛ چون هم 
» شــی جینپنگ« و هم » وادیمیر پوتین« هر دو تصمیم گرفته 
اند به تو رای بدهند«.شــی و پوتین هر دو می دانند مادامی که 
در آمریکا فردی همچون ترامپ بر ســر کار اســت؛ آمریکا غرق 
در آشــوب و بلواست. شــی می داند مادامی که در آمریکا فردی 
همچون ترامپ بر سر کار است؛ آمریکا رقیب غول پیکر اقتصادی 
برای چین نیســت. پوتین هم می دانــد با وجود فردی همچون 
ترامــپ، آمریکا دیگر یک مدل جــذاب دموکراتیک برای مردم 
روسیه نیست.هر دوی اینها می دانند مادامی که ترامپ بر سر کار 
اســت؛ آمریکا هیچوقت نمی تواند یک ائتاف جهانی از متحدان 
در برابر چین و روسیه ایجاد کند. آن ائتاف اگر ایجاد شود، یک 
هیوای ترسناک در برابر زیاده خواهی های تجاری، نقض حقوق 
بشر و کووید - ۱۹ پکن خواهد بود. آن ائتاف؛ یک سد محکم در 
برابر کشورگشایی های روسیه در اوکراین و سوریه خواهد بود.»ژو 
شیائومینگ« مذاکره کننده اسبق چین و قائم مقام نماینده چین 
در ژنو گفته اســت:«اگر جو بایدن انتخاب شود، این بسیار برای 
چین خطرناک است چون بایدن حتما با متحدان آمریکا همکاری 
و ائتافی علیه چین تشکیل خواهد داد در حالی که ترامپ همه 
ائتاف های آمریکا را نابود کرده است«.یک جبهه متحد از آمریکا 
و متحدانش یعنی یک ســد محکم در برابــر زیاده خواهی های 
تجاری و رفتارهای ناقض حقوق بشر چین. اما پکن خوب می داند 
با وجود رئیس جمهوری همچون ترامپ در واشنگتن، این جبهه 
متحد هیچوقت شــکل نخواهد گرفت. چین هر چند همه تخم 
مرغهایش را در سبد پیروزی ترامپ بر بایدن چیده است، اما به هر 
حال داستان آمریکا - چین یک مقوله گسترده تر است که هیچ 
ارتباطی به ترامپ ندارد. همین مســاله است که برای پکن یک 
زنگ خطر اســت.واقع امر این است؛ امروز جایگاه چین در عرصه 
بین الملل بسیار نازل تر از اعتبار جهانی او به هنگام وقوع حوادث 
میدان »تیان آنمن« در سال ۱۹۸۹ میادی است. مشکل چین 

با خریدن دانه و حبوبات بیشتر و یا بوئینگ های بیشتر از آمریکا 
حل نمی شــود. چین و یا هر کشور دیگری که با آمریکا مشکل 
دارد؛ حل مشــکلش در این نیست که چه کسی رئیس جمهور 
بعدی آمریکاست، بلکه چین و امثالهم باید از خودشان بپرسند؛ 
 » چه کسی در داخل کشور، آمریکا را از دست داد«. مشکل این 
است که؛ آمریکا و چین که ۴۰ سال زوج موفقی با هم بودند، حاا 
دارند از هم طاق می گیرند. در طاق نامه این زوج در مورد علت 
طاق نوشته شده اســت:« اختافات آشتی ناپذیر«.اما این زوج 
خودشــان علت واقعی طاق را خوب می دانند. این دو ۴۰ سال 
»یک بام و دو هوا بودند«.چین در این ۴۰ سال بیش از حد پایش 
را از گلیمش دراز کرد و آمریکا هم بیش از حد ضعیف ظاهر شد 
و عملکــردش دور از انتظار بود.چین و آمریکا از ســال ۱۹۷۹ تا 
۲۰۱۹ به مدت ۴۰ سال یک مشارکت سازنده با هم داشتند. این 
مشارکت نه فقط برای مردم دو کشور برای کل جهان مفید فایده 
بود و خوشبختی و پیشــرفت و صلح را برای کل دنیا به ارمغان 
 آورد.  دو کشــور بدون آنکه خودشان هم متوجه شده باشند یک 
زوج اقتصادی کاما موفقی با هم تشکیل داده بودند. اما همه آن 
کامیابی یک شبه بر باد فنا رفت.در طول همان ۴۰ سال، به تدریج 
و آرام آرام این زوج خوشبخت شروع به ناسازگاری با همکردند تا 
اینکه در سال ۲۰۰۱ چین به عضویت »سازمان تجارت جهانی« 

درآمــد و آن زمان بود که همــه کارآفرینان آمریکایی یک دفعه 
شوکه شدند و به این پرسش برخوردند که »آیا من با این خریدی 
که از یک شرکت چینی انجام می دهم، در واقع دارم این زنجیره 
عرضه را به چین منتقل می کنم؟ »همه دانشگاه ها و همه شرکت 
های فناوری در آمریکا مشتاق شدند که بروند و شعبه ای در چین 
افتتاح کنند. ۴۰ سال زندگی مشترک اقتصادی، برخی کارگران 
را بدبخت کرد، برخی دیگر را خوشبخت. مشتریان را البته راضی 
نگهداشت.اما ۴۰ سال زندگی مشترک، یک حاصل بزرگ داشت 
و آن اینکه نگذاشــت یک رقابت طبیعی میان قوی ترین کشور 
جهــان و مهم ترین قدرت نوظهور جهان دربگیرد. این دو قدرت 
برای حل مشکات جهانی با هم همکاری کردند به خصوص در 
موضوع تغییرات جوی و بحران اقتصادی پسا سال ۲۰۰۸.اکنون 
آن زندگی مشترک ۴۰ ســاله به انتها رسیده است. اما این زوج 
مانند گذشــته با هم تجارت خواهنــد کرد. تعامل دیپلماتیک با 
هم خواهند داشــت. تبادل گردشگر با هم خواهند داشت. حوزه 
تجارت آمریکا همچنان در بــازار تجارت چین فعال خواهد بود.
علتش این است که؛ هر دو قدرت می خواهند ادامه حیات دهند.

اما حاا آن زندگی مشــترک از هم پاشیده است. طاق عاطفی 
میان این دو خواه ناخواه اتفاق خواهد افتاد. هر دو از هم خســته 
شــده اند. از این پس، فرصت ها از دســت مــی رود و به تهدید 

تبدیل می شود. حسن اعتماد جایش را به سوء ظن می دهد. هر 
دو می خواهند خودکفا شوند و بالطبع فشار زیادی روی خودشان 
احساس خواهند کرد.سال ها بود که شرکت های چینی از شرکت 
های آمریکایی مالکیت معنوی را سرقت می کردند و دست به یک 
مشت خافکاری های دیگر تجاری علیه شرکت های آمریکایی 
می زدند. اما از آنجایی که شــرکت های آمریکایی هم سهمی از 
بازار بزرگ چین داشــتند، خم بــه ابرو نمی آوردند و تحمل می 
کردند. تا اینکه در طول یک دهه گذشته چین هوس کرد پایش 
را از گلیمش درازتر کند.اتاق بازرگانی آمریکا در چین پیوســته 
گایه می کــرد. رفته رفته صدای اعتراض جامعه تجاری آمریکا 
بلند و بلندتر شد و به اتفاق موافق سختگیری های تجاری ترامپ 
علیه چین شد.ریشــه اصلی این ناسازگاری بر سر این نیست که 
تعداد قربانیان کووید-۱۹ چین چیزی کمتر از ۵ هزار نفر است و 
آمار قربانیان آمریکا باای ۱۲۰ هزار نفر.علت در این نیست که در 
آمریکا ۲۲ ساعت طول می کشد تا با قطار از نیویورک به شیکاگو 
برویم اما در چین فقط ۴.۵ ساعت طول می کشد تا با قطار سریع 
السیر ساخت ژاپن از پکن به شانگهای برویم.ریشه این طاق در 
این نیســت که همه گیری کرونا باعث شــده است تغییر شکل 
چیــن به یک جامعه دیجیتال حذف گردش اســکناس در نظام 
پولی کشــور با شتاب بیشتری انجام بشود.اصل و بنیان این عدم 
انطباق اقتصادی میان این دو قدرت در این اســت که؛ آمریکا به 
اندازه ازم بر روی منابع قدرت خود سرمایه گذاری نکرد. از جمله 
بر روی زیرساخت ها،  آموزش و پرورش، تحقیقات علمی با بودجه 
دولتی، مهاجرت، و قوانین اصولی برای ایجاد انگیزه در ســرمایه 
گذاری در بخش تولید و جلوگیری از ریسک پذیری.علت عمده 
دیگر؛   بهره نگرفتن از متحدانی اســت که در اصول و ارزش ها با 
آمریکا مشترک اند. برخاف آمریکا؛ چین متحد ندارد بلکه فقط 
مشتریانی ترســو دارد که از خشم و غضب او می ترسند.آمریکا 
در صورت همبســته شدن با متحدانش می تواند به طور جمعی 
بر روی چین تاثیر بگذارد و این کشــور را مجاب کند که قوانین 
جدید در حوزه تجارت و کووید-۱۹ و یک رشته موضوعات دیگر 
را قبول کند. اما ترامپ این راه را نرفت. ترامپ اصوا دوست دارد 
تنهایی عمل کند و یک تنه به جنگ با »شــی« برود.نتیجه این 
که چین؛ امروز در حال پیشنهاد دادن توافق های وسوسه انگیزی 
به آمریکا و ســایر شرکت های خارجی برای حضور و فعالیت در 
چین پیشنهاد می دهد و بازارش هم آن قدر بزرگ است که کمتر 
شــرکتی تاب مقاومت در برابر یک چنین پیشنهادهای وسوسه 

انگیزی را دارد.
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پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود نشــان داده اند که شاید 
بتوان مشکات پوستی از جمله سرطان پوست را با کمک دوربین تلفن 
همراه پیش بینی کرد. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود نشان 
داده اند که یک فناوری اســتاندارد تلفن همراه می تواند به عکسبرداری 
از زخم های پوست کمک کند و یک ابزار تشخیصی دست یافتنی برای 
بررسی سرطان پوست باشــد. زخم های پوستی معموا مجموعه ای از 
رنگ، اندازه و عدم تقارن را در بر دارند که کمک می کنند تا تفاوت های 
میان زخم های معمولی و بدخیم مشــخص شــود. پژوهشــگران در 
این پروژه، با اســتفاده از دوربین تلفن همراه، دو "درموســکوپ" ارائه 
داده اند که در آنها از الگوریتم های پردازش تصویر اســتفاده شده است. 
درموسکوپ، ابزاری است که به بررسی زخم های پوست کمک می کند. 

یک شرکت هندی اقدام به ابداع یک صندلی موتورسیکلت با قابلیت 
سرمایش و گرمایش کرده است که می تواند موتورسوار و سرنشین 
دیگر را در هوای گرم، خنک و در هوای ســرد، گرم کند. تغییر دما 
در موتورسیکلت بسیار سخت تر از خودرو است و نیازی به بازگویی 
دلیل آن نیز نیست. برای اکثر موتورسیکلت سواران، بهترین کاری 
که می توانند انجام دهند این است که در روزهای سرد بیشتر لباس 
بپوشــند و جلوی نفوذ هوای ســرد به لباس های خود را بگیرند و 
وقتی هوا گرم است نیز لباس کمتر و خنک بپوشند. البته چیزهایی 
مثل پوشش فرمان که خیلی ارزان قیمت هم هستند برای گرم نگه 
داشتن دست ها در دسترس است، اما این موارد کمتر از آنچه انتظار 

می رود، تاثیرگذار هستند. 

یک الگوریتم جدید هوش مصنوعی پهپادهای خودران را قادر می سازد 
تا به شــکل های مختلف و دلخواه به پرواز درآیند و در الگوهای منظم 
و جالب پرواز کنند. اغلب پهپادهای خودران قادر به برخاستن، پرواز و 
فرود در خطوط مستقیم هستند، اما دانشمندان دانشگاه زوریخ اکنون 
الگوریتم ناوبری جدیــدی را ایجاد کرده اند که کوادکوپترهای خودران 
را قادر می ســازد برخی از حرکات آکروباتیک هوایی چشمگیر را انجام 
دهند. محقان امیدوارند این الگوریتم بتواند به افزایش سرعت و کارآیی 
پهپادها کمک کند و بهره وری آنها را در شــرایطی مانند عملیات های 
جستجو و نجات بهبود بخشد. می توان کلیپ هایی از خلبانان انسانی که 
در حال هدایت پهپادهای خود هستند و آنها را با مهارت خاصی از موانع 

عبور می دهند و در هوا می رقصانند، دید.

تشخیص سرطان پوست با کمک 
دوربین تلفن همراه!

سیستم تهویه مطبوع در زین 
موتورهای هندی!

 آکروجت پهپادها با کمک 
هوش مصنوعی!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دشت شقایق های »رینه« در محور هراز در ورودی استان مازندران 

رخ نمایی ب ام و سری 8 گلدن تاندر ادیشن، خاص و باابهت!
ب ام و ســری ۸ با معرفی نســخه سفارشی گلدن تاندر ادیشــن وارد مرحله جدیدی از زندگی خود شده است. همان گونه که از چنین 
محصولی انتظار می رود، سری ۸ گلدن تاندر ادیشن به یک سری تجهیزات متمایز و ویژگی های طراحی خاص مجهز شده است.البته باید 
گفت تغییرات اعمال شده در این خودرو منحصراً به بخش طراحی محدود شده و شامل تمامی مدل ها از کوپه تا گرن کوپه و از ۸۴۰i تا 
M۸5۰i xDrive می باشد. همان گونه که حدس می زنید نقطه اصلی در این خودرو استفاده از عناصر طایی رنگ در بدنه می باشد. این 
عناصر طایی رنگ در بخش هایی همچون آپرون جلو، رکاب های جانبی و آپرون عقب دیده می شوند. رینگ های ۲۰ اینچی M سبک وزن 
نیز مشکی بوده و یک اسپویلر عقب خاص سری ۸ را نیز باید به این موارد اضافه کرد. می توان دو رنگ بدنه مشکی سفیر یا فروزن را برای 
سری ۸ گلدن تاندر ادیشن سفارش داد. ب ام و برای تکمیل ویژگی های خاص بدنه کالیپرهای ترمز مشکی را نیز اضافه کرده است. داخل 
کابین هم تریم چرم مرینو مشکی با نوشته ادیشن گلدن تاندر روی پشت سری های جلو دیده می شوند. مدل های کوپه و گرن کوپه به 
پوشش سقفی از جنس آلکانترا مجهز شده اند و تریم کابین نیز از نوع طایی و آلومینیومی است. نهایتاً باید گفت تمامی مدل های گلدن 

تاندر ادیشن دارای طرح براق برای برخی کنترل های خودرو و سیستم صوتی باورز اند ویلکینز هستند.

ایراد جدید فیفا نگرانی ندارد
ایرادهای جدید فیفا به پیش نویس اساســنامه اصاحی فدراســیون فوتبال و تغییر ماهیت ایــن مجموعه جای نگرانی ندارد.

پیش نویس اساسنامه اصاحی فدراسیون فوتبال در ارسال مجدد به فیفا با برخی ایرادها از سوی این نهاد بین المللی مواجه شده 
و این مجموعه ملزم به تغییر ماهیت فدراسیون فوتبال در اساسنامه مطابق ماهیت تعریف شده برای کمیته ملی المپیک ایران 
شده است. در نامه ای که در ضمیمه اساسنامه اصاحی برای فیفا ارسال شده، این مجموعه با توجه به قوانین داخلی، »نهادعمومی 
غیردولتی« معرفی و از کمیته ملی المپیک ایران به عنوان نهادی نام برده شده که دارای ساختار و ماهیت مشابه بوده و از سوی 
نهاد بین المللی هم تایید گرفته است. فیفا در پاسخ به ایران، با استناد به اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران که در نهاد متناظر 
بین المللی خود به عنوان »نهاد مستقل غیردولتی غیرانتفاعی« ثبت شده، خواستار به ثبت رساندن از فدراسیون فوتبال با چنین 
ساختار حقوقی ای شده است. در ماده واحده قانون فهرست نهادهای و موسسات عمومی غیردولتی مصوب نوزدهم تیر ماه یک 
هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسامی و تایید ۲۹ تیر ۱۳۷۳ شورای نگهبان در ردیف هفتم نام کمیته ملی المپیک 

قرار دارد که در الحاقیه ی ۱۱ خرداد ۱۳۷۳ فدراسیون های ورزشی نیز به آن اضافه شده است.
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فیلم کوتاه »نفر ســوم« به نویسندگی و کارگردانی پویا امین پوری در نخستین حضور جهانی خود به 
جشــنواره فیلم های فانتزی بوچئون کره جنوبی راه یافت.به گزارش روابط عمومی فیلم کوتاه نفر سوم، 
به نویســندگی و کارگردانی پویا امین پوری اولین حضور بین المللی خود را در بیست و چهارمین دوره 
 Bucheon International Fantastic Film Festival he( جشــنواره فیلم های فانتزی بوچئون کره جنوبــی
۲۴th( تجربه می کند.این فیلم که پیش از این در جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز حضور داشته و جایزه 
ویژه هیات داوران و بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران جشنواره نهال را هم به دست آورده است، یکی از 
دوازده فیلمی اســت که در بخش اصلی مسابقه فیلم های کوتاه این جشنواره کره ای حاضر خواهد بود.

جشــنواره فیلم های فانتزی بوچئون کره جنوبی آثار سینمای غرب و شرق آسیا در ژانرهای ترسناک، 
فانتزی و یا تریلر را به نمایش می گذارد و بیســت و چهارمین دوره این جشــنواره از نهم تا شــانزدهم 
جوای برابر با ۱۹ تا ۲۶ تیرماه در شــهر بوچئون کره جنوبی برگزار می شــود.در خاصه داستان فیلم 
کوتاه نفر ســوم آمده است: »یک بیمار روانی از آسایشگاهی در جنگل های شمالی ایران فرار می کند و 
واحدهای گشتی ۲ کانتری مجاور آسایشگاه در جاده های اطراف به دنبال او هستند.«روشنک گرامی، 

مجتبی بتوندی، هومن رستگار، سیاوش چراغی پور و مازیار ملکی از بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

کتاب اعتراف
تولســتوی کتاب اعتراف را بعــد از گذراندن دوران 
سختی از زندگی خود که دچار یاس و سرشکستگِی 
عمیق روحی شده بود به نگارش درآورد. این کتاب 
هشــتمین جلد از مجموعه تجربه و هنر زندگی از 
انتشــارات گمان است. تولســتوی در اوج شهرتش 
به شــکی عمیق از زندگی رســید و ســوااتی از 
قبیــل معنای زندگی باعث شــد تا نیــم نگاهی به 
سراســر گذشته اش داشته باشــد. و به دنبال پاسخ 
پرســش های فلســفی ای که آزارش مــی داد برود. 
تولســتوی بعد از گذر از آن دوران سخت که دائما 
بین شــک و ایمان در نوســان بود بــه جهان بینی 
تازه ای دســت یافت که ثمــره اش دو کتاِب »پدر 
ســرگی« و »اعتراف« هســتند. این دو کتاب که بعد از گذر از آن فروپاشی عصبی و رسیدن 
به ایمانی تازه نگاشته شــده اند به خوبی حامِل جهان بینی کلی تولستوی به خصوص در رابطه 
با موضوع ایمان هســتند. کتاب اعتراف که اکنون از او در دســت داریم، اعترافات بی محابا و 
صادقانه تولســتوی از دوران رنج و شک و تردیدهایش است. از باتاِق شکی که اسیرش شد و 
راهی که طی کرد تا بتواند خود را از این باتاق ترســناک بیرون بکشــد. او در این کتاب تمام 
نوســانات فکری و اعتقادی اش را بیان می کند. و به طور کلی بعد از خواندن این کتاب می توان 
دریافت که: »ریشه  مسائل اخاق مداری ای که در کتاب های تولستوی می بینیم از چه تفکراتی 
نشــات گرفته اند. و ایماِن سرســخِت او از چه راهی به دست آمده اســت.« ما با اعترافاتش به 
جهان بینی نهایی و خودســاخته  او نزدیک می شــویم. در ادامه ســعی می کنم بخشی از این 

جهان بینی و مسیری که او طی کرده و در این کتاب آمده را توضیح دهم.

لئو تولستوی
لِو نیکایِویچ تولستوی  فعال سیاسی-اجتماعی و نویسنده 
روسی بود. تولســتوی از نویسندگان نامی تاریخ معاصر 
روسیه به شمار می آید. رمان های جنگ و صلح و آنا کارنینا 
تولستوی از بهترین های ادبیات داستانی جهان هستند. 
تولستوی در روسیه هواداران بسیاری دارد و سکه طای 
یادبود برای بزرگداشت وی ضرب شده است. تولستوی در 
زمان زندگی خود در جهان سرشناس ولی ساده زیست 
بود. نام تولستوی در زبان انگلیسی »لئو تولستوی« نوشته 
می شود. تولستوی در روز ۲۰ نوامبر ۱۹۱۰ درگذشت و 
در زادگاه خویش به خاک سپرده شد. لئو با نگاه ویژه ای 
که به آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان داشــت، در 
سال ۱۸5۷ پنج سال از کشورهای اروپای غربی و با چهره 
های سرشناس اروپا مانند: چارلز دیکنز، ایوان تورگنیف، فریدریش فروبل و آدلف دیستروِگ، دیدار کرد. 
پس از بازگشت به کشورش، براساس تجارب نو آموخته، دست به یک رشته نوآوریهای آموزشی زد و در 
همین راســتا به پیروی از ژان ژاک روســو، به پایه ریزی دبستان در روستاها پرداخت. تولستوی از سال 
۱۸55 پی در پی در زادگاه خود یاسنایا پالیانا، مسکو و سن پترزبورگ زندگی می کرد. لئو در نامه ای به 
یکی از خویشــاوندانش که سرپرستی کارهای دربار و پیشکاری زمینهای تزار روسیه را بر دوش داشت، 
چنین نوشته است: »هرگاه به مدرسه پا می گذارم، با دیدن چهره های آلوده و تکیده، موهای ژولیده و برق 
چشماِن این کودکان بینوا، دستخوش ناآرامی و بیزاری می شوم و همان حالتی به من دست می دهد که 
بارها از دیدن شرابخواران مست، بر من مستولی شده است. ای خدای بزرگ! چگونه می توانم آن ها را نجات 
دهم؟ نمی دانم به کدام یک کمک کنم. من آموزش و پرورش را تنها برای توده ها می خواهم و نه کسی 

دیگر، مگر بتوانم پوشکینها و لومونوسفهای آینده را از غرق شدن رهایی بخشم.«

کره ای ها نخستین تماشاگران جهانی »نفر سوم«


