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 دبیر ستاد حقوق بشر گفت: آتش زدن پرچم آمریکا توسط شهروندان آمریکایی، عمًا روز استقال این کشور را به روز شرم حاکمان و حاکمیت آمریکا تبدیل کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ســتاد حقوق بشر، اخبار منتشر شده توسط رسانه های غربی نشان می دهد معترضان آمریکایی در اعتراض به سخنرانی ترامپ در 
مراسم روز استقال آمریکا، در مقابل کاخ سفید پرچم این کشور را به آتش کشیدند و خواستار نابودی تمام نمادهای برده داری و تبعیض نژادی در سراسر ایاات 
متحده شدند.شهرهای مختلف آمریکا در روزهای گذشته شاهد عملیات وسیع نیروهای امنیتی و پلیس برای دستگیری ده ها نفر از فعاان مدنی و افرادی است که 

در سازماندهی اعتراض های ضدنژادی علیه پلیس و دولت نقش داشته اند......

www.sobh-eqtesad.ir

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:
روز استقال آمریکا به روز شرم حاکمان این رژیم تبدیل شد

info@sobh-eqtesad.ir

علی باقری کاندیدای ملت بصیر
بیش از یک ســال و نیم است که به این موضوع می اندیشم 
که راه نجات کشــور از باندبــازی های حزبی و زد و بندهای 
پشــت پرده در پیوند با بیرون و متاسفانه ترکیب دولت ها با 
ایجاد شــرکتها سهامی احزاب در دولتها چیست؟ با بسیاری 
از دوســتان هم فکر و هم درد بیش از صدها جلســه داشته 
ایــم و طرح موضوع کرده ایم. روی توانمندی ها و ناتوانی ها 
و کارآمدی و ناکارآمدی های دولتها در ۵۰ ســال گذشــته 
تمرکز کردیم و حاصل همــه عبرتها را در این یافته ایم که 
ملت ما باید به انتخاب خود نگاهی ســه بعدی داشته باشد. 
برندسازی سیاســی چه با ابزارهای داخلی و چه با ابزارهای 
تبلیغــات خارجی نباید ملت را در تنگنای انتخاب قرار دهد. 
تا ۳ بعد مدنظر برای انتخاب را تحت الشعاع خود قرار دهد. 
اولین موضوع که به عنوان بعد اول بدان توجه میشــود باید 
در این موضوع خاصه شود که منتخب مردم در مقابل ولی 
فقیه  نقشه یا کیش شخصیت نداشته باشد تا زمینه را برای 
فرایند رشــد روزافزون همدلی فراهم آورد. تجربه نشان داده 
کــه ولی فقیه هم در دوره ۱۰ ســاله حضــور حضرت امام 
)ره( و هم در دوره ۳۱ ســاله مقام معظم رهبری هر چه در 
نصایح و هدایت ها فرموده اند از چارچوب قانون فراتر نرفته 
است. حتی اگر در حیطه ارشــادی مطلبی داشته اند خارج 
از اختیارات قانونی نبوده اســت و اصل مهم التزام به وایت 
فقیه باید از کنه وجود و ایمان قلبی وجود داشــته باشد که 
این اصــل در اجرا وحدت آفرین اســت. تجربه میگوید این 
اصل در بنی صدر و میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی 
و خاتمــی و احمــدی نژاد و روحانی همیشــه ملکوک بوده 
است. اصل دومی که باید بدان تکیه نمود تحول است. تحول 
بدست پیرمردان انقاب تحقق نمی یابد. انقاب در گام دوم 
نیازمند پوســت انداختن و بکارگیری نسلی جوان و کارامد 
و دلســوز و جهت دار برای هدایت کشــور بسمت قدرتمند 
شدن سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. 
به همین لحاظ اصلی که کابینه را به جوانگرایی ســوق دهد 
اصلی بســیار با اهمیت است. بعد ســوم، امروز نیاز کشور به 
تخصص مورد نیاز در این برهه اســت که باید رئیس جمهور 
اقتصــاد بداند. تا پیوند خورده های بیرون مدار او را نفریبند. 
فاجعه ای که در این چهل سال رخ نموده اقتصادی است که 
پایه پولی آن چند برابر متورم تر از پایه تولیدات داخلی است 
و نابرابری حجم  تولید ناخالص داخلی در مقابل پول شناور 
فرزند شومی زاییده که نام آن را جز تورم نمیتوان نهاد. حال 
و با توجه به سه بعد پیشنهادی حقیر و دوستان بدین نتیجه 
رسیده ایم که این ۳ اصل در شخصی به نام دکتر علی باقری 
جمع است. ممکن است برخی در این اندیشه باشند که چرا 
این پیشنهاد را زود مطرح می کنید. باید بگویم این پیشنهاد 
باید یکســال قبل از زمان انتخابات مطرح شود تا کاندیدای 
مورد عنایت مردم بصیر ایران، زمان کافی برای تهیه ۱۴۰۰ 
روز برنامه و حداقل ۱۰۰ نفر نیروی وارسته و واجد صاحیت 
داشــته باشد. امتیاز کسی که این مطالعه را در یکسال انجام 
میدهد با کسی که هول هولکی دو ماهه این اقدام را خواهد 
کرد بســیار متفاوت اســت. چرا که  نتیجه در انتخاب تیم 
درســت اجرایی و تهیه برنامه ممکن الحصول خواهد بود اما 
دکتر علی باقری کیســت؟ علی باقری کنی متولد ۱۳۴۶ از 
تهــران و فرزند محمدباقر باقری کنی اســت. برادر او به  نام 
مصباح  الهدی، با ســرکار علیه خانم هدیٰ خامنه ای، دخت 
گرامــی مقام معظم رهبری ازدواج کرده  اند. پس ایشــان از 
خانواده های انقاب محســوب میشوند. ایشان دانش آموختهٔ 
رشتهٔ اقتصاد و صاحب پیشــینهٔ تدریس اقتصاد در دانشگاه 
را دارا هستند. ایشــان در دانشگاه امام صادق درس خوانده 
اند. در زمانی که جناب دکتر ســعید جلیلــی معاونت اروپا 
و آمریکای وزارت امور خارجه را برعهده داشــته اند، ایشان 
مدیرکل اروپای مرکزی و شــمالی ایــن معاونت بوده اند و 
پس از آقای جلیلی مدتی به عنوان معاون اروپایی وزیر امور 
خارجه فعالیت کرده انــد. لذا میتوان گفت علی باقری کنی 
دیپلماتی ایرانی است. امروز ایشان معاون امور بین الملل قوه 
قضائیه ایران و دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه را بعهده 
دارند. تجربه دکتر علی باقری کنی در دوران دبیری ســعید 
جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، معاون سیاست خارجی 
و امنیت بین الملل را دارا و دبیر این شورا و نیز مذاکره  کنندهٔ 
ارشد پروندهٔ هســته ای ایران بوده اند. حال و با این پیشینه 
بدون شــک معظم له هم اقتصــاد میدانند که اصل تخصص 
مورد نیاز است و هم دیپلمات بوده و هستند که شان ریاست 
جمهــوری را دارند و هم به وایــت فقیه قلبا ملتزمند و هم 
جوان هستند و با تیمی زبده از جوانان کشور را اداره خواهند 
نمــود. پس امروز ملت بزرگ و بصیــر ایران میدانند که چه 
میخواهند و چه کســی را برای این خواسته نامزد نموده اند. 
حال باید مراقب بود نفــوذی های پنهان در صفوف مقامات 
و احــزاب در صدد تخریب برنیامده و با هر فتنه ای که وارد 
شــدند ایشــان را از این کار منصرف نمود. در ضمن این امر 
بسیار مهم اســت که طرفداران انقاب روی این  شخصیت 
واجد صاحیت و وارســته تمرکز کنند و از انتخابهای موازی 

و موجد تشتت بپرهیزند.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

ذوالنوری:
سوله آسیب دیده مرکز مونتاژ ماشین های غنی سازی بود

رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بررســی ابعاد مختلف حادثه سایت هسته ای نطنز، 
گفت: ســوله آســیب دیده مرکز مونتاژ بعضی از ماشین های غنی ســازی ما طبق برجام بوده است.به 
گزارش از خانه ملت، اقای مجتبی ذوالنوری با اشاره به حادثه نطنز و نشست کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسامی پیرامون این اتفاق، تصریح کرد: در برجام تحقیق و توسعه برای 
جمهوری اسامی مجاز دیده شده و کاری که در سوله نطنز انجام می گرفته کاما در راستای برجام بوده 
لذا هیچ تخلف و تخطی از برجام نشــده است.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسامی اضافه کرد: 
سوله آسیب دیده نطنز مرکز مونتاژ بعضی از ماشین های غنی سازی ما بوده است. گمانه های مختلفی در 
خصوص علل این حادثه وجود دارد که در دست بررسی است البته گمانه های قوی تر و علت اصلی حادثه 
تقریبا روشن شده، اما به لحاظ امنیتی نمی توانیم اعام کنیم تا در زمان خودش تصمیم گیری شود.وی 
افزود: شورای عالی امنیت ملی هم اعام کرده است که علل رخداد در سایت هسته ای نطنز را متوجه 
شدند، اما در شرایط فعلی نمی توانند به لحاظ امنیتی بیان کنند.ذوالنوری با یادآوری نشست کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت: موارد مرتبط با این 
حادثه در نشست کمیسیون بحث، طرح و بررسی شد. اعضای کمیسیون نیز سواات خود با صراحت، 
دقت و قاطعیت مطرح کردند و رئیس سازمان انرژی اتمی تمام آن ها را پاسخ دادند.این نماینده مردم در 
مجلس شورای اسامی با تاکید بر ادامه بررسی ابعاد رخداد نطنز در کمیسیون، خاطرنشان کرد: موضوع 
مذکور در کمیسیون امنیت ملی مجلس مختومه نیست و بررسی های بیشتر ادامه دارد. پیگیری ها متنوع 
خواهد بود که دعوت از مســئوان دستگاه های امنیتی در جلسات آتی یکی از موارد است.ذوالنوری در 
ادامه یادآور شد: ما همچنین از آقای ظریف برای حضور در نشست هفته آینده کمیسیون دعوت خواهیم 
کرد، زیرا وزارت امور خارجه هم بی ربط با این موضوعات نیست.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسامی با اشاره به تصمیم کمیسیون برای بازدید از محل حادثه نطنز و سایر 
مراکز هسته ای، گفت: این بازدید ها طبق روال کاری گذشته کمیسیون انجام می شود تا نمایندگان در 
جریان کار های انجام گرفته و پیشرفت سایت های هسته ای قرار بگیرند و نظرات خود را که در پشتیبانی 

و تقویت این مراکز تاثیرگذار خواهد بود، ارایه دهند.

رهبر معظم انقاب در پیامی خطاب به اســماعیل هنیه، رییس دفتر سیاســی حماس، خاطرنشان کردند: جمهوری اسامی ایران به حکم وظیفه دینی 
و انســانی خود هرگز از هیچ تاشــی برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین در راســتای بازپس گیری حقوق خود و دفع شر رژیم صهیونیستی فروگذار 
نخواهد کرد. مقام معظم رهبری در پاسخ به »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس،نوشت: رهبر معظم انقاب در این نامه خطاب به هنیه 
خاطرنشــان کردند: مرقومه جنابعالی در خصوص تحوات اخیر در عرصه فلســطین عزیز را با دقت ماحظه کردم. از اینکه حرکت مقاومت فلسطین با 
مجاهدت و ایستادگی خود در برابر توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی موجبات ضعف و ناکامی آنها را فراهم آورده و در مقابل، عزت و سربلندی امت 
اسامی را باعث گردیده است خداوند متعال را شکر می گزارم و از شما مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی می کنم.ایشان در ادامه فرمودند: دشمن زبون که 
در عرصه میدانی شکست های غیر قابل جبرانی متحمل شده است راهبرد توسعه طلبی خود و تضییع حقوق مسلم فلسطینی ها را ابتدا با فشار اقتصادی 
و محاصره غزه مظلوم و آنگاه با نیرنگ مذاکره و طرح صلح و سازش دنبال می نماید و لکن جریان مقاومت و ملت شجاع فلسطین با منطق عقل و تجربه 
تهدید و تطمیع آنها را بر نتافته و همچون گذشته با ایستادگی مثال زدنی خود مسیر عزت و شرف را رقم زده و از این پس هم در همین صراط مستقیم 
حرکت خواهد کرد. ان شاء اه قطعاً حفظ هوشیاری، وحدت و یکپارچگی مردم و جریان های فلسطینی در خنثی سازی نقشه های شوم دشمن مؤثر بوده 
و جلب نصرت الهی را به همراه خواهد داشت.رهبر معظم انقاب خاطرنشان کردند: جمهوری اسامی همچون گذشته به حکم وظیفه دینی و انسانی و 
مبتنی بر اصول ارزشی انقاب اسامی از هیچ کوششی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و استیفای حقوق آنان و هم چنین دفع شر رژیم جعلی و 

غاصب صهیونیستی دریغ نخواهد کرد. امیدوارم پروردگار متعال بر عزت و قدرت شما بیافزاید.

معاون سیاســی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم آمریکا 
مجــددا ایران را به عنوان یک تهدیــد امنیتی معرفی کند، گفت: هر حرکتی 
کــه ایران را در عرصه بین المللی به عنوان یــک تهدید معرفی کند، بازی در 
زمین آمریکا اســت و نباید بهانه ای به آمریکا بدهیم که ایران را در رقابت های 
انتخاباتی به وجه المصالحه انتخاباتی آمریکا تبدیل کند. سید عباس عراقچی 
معاون سیاسی وزارت امور خارجه در نشست مدیران ارشد وزارت امور خارجه 
با بیان اینکه اکنون درگیر یک معرکه سنگین سیاسی، اقتصادی و حقوقی با 
آمریکا در چارچوب سیاست فشــار حداکثری این کشور هستیم، اظهار کرد: 
این سیاســت سه سال و نیم است که توسط ترامپ شروع شده است و شروع 
آن یکسال پس از اجرایی شدن برجام بود.وی گفت: وقتی آمریکایی ها متوجه 
شــدند ایران به تمام خواسته های خود رسیده هم تحریم ها را رفع کرده، همه 
قطعنامه ها را از بین برده و همه تحریم های موشــکی و تسلیحاتی بسته شده، 
فشــارهای خود را آغاز کردند. در زمان اجرای برجام دیدید چه گشایش هایی 
برای کشــور ایجاد کرد که هنوز آثار آن را مشــاهده می کنید.معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه ادامه داد: آقای ترامپ پس از یکسال از اجرای برجام به این 
نتیجه رسید که برجام بدترین توافق برای آمریکا است و اقدام به اعمال فشار 
حداکثری علیه ایران کرد؛ هدف سیاست فشار حداکثری مجبور کردن ایران 
به تن دادن به یک توافقی بود که به زعم آمریکایی ها ایرادات برجام را نداشت.

عراقچی خاطر نشــان کرد: در مقابل سیاست فشار حداکثری، سیاست ایران 
مقاومت حداکثری است که ماهرانه آن را در سه سال و نیم گذشته اجرا کردیم 
و در یکســال و نیم گذشته آن مقاومت را به مقاومت فعال تبدیل کردیم.وی 
افزود: به دلیل ناکام بودن سیاست فشــار حداکثری، آمریکایی ها اخیرا فشار 
حداکثری خود را به حد اعای خود رسانده اند؛ چون به نتیجه  ازم نرسیده اند. 
در حــال حاضر مهمترین هدف آمریکا، بردن مجدد ایران به شــورای امنیت 
اســت؛ در این راستا همه ظرفیت  و توان خود را بسیج کردند و این یک بازی 
خطرناکی اســت و اگر ما در این بازی گرفتار شویم، خسارات راهبردی برای 
ایران به همراه خواهد داشــت.معاون سیاســی وزارت امور خارجه اظهار کرد: 
آمریکایی ها از چند راه، مســیر بردن ایران به شورای امنیت را دنبال می کنند؛ 
یک مسیر از شورای حکام است. رژیم صهیونیستی مدعی اسنادی شده اند که 
براســاس آن اسناد جعلی، آژانس درخواست هایی را مطرح کرده و بازی بسیار 

پیچیده ای را در مقابل ما ایجاد کرده و با فشار آمریکا آژانس قطعنامه ای علیه 
ما صادر کرده و احتمال ارجاع پرونده ایران در نشست بعدی شورای حکام به 
شورای امنیت وجود دارد.عراقچی ادامه داد: مسیر دیگر، فعال کردن مکانیزم 
ماشــه و تمدید تحریم های تسلیحاتی است که در نیویورک دنبال می شود. بر 
اســاس برجام، تحریم های تســلیحاتی در 2۶ مهر خود به خود لغو می شود؛ 
آمریکا همه تاش خود را ماه ها است بسیج کرده تا این تحریم ها را دائمی کند 
و مانند قطعنامه ۱929 که به همه کشورها اجازه بازرسی از ایران را می داد، این 
نظام را احیا کند.وی گفت: وزارت امور خارجه در چارچوب مقاومت حداکثری 
دو هدف را برای خود تعریف کرده است؛ یکی کمک به نیازهای اقتصادی کشور 
و هدف دوم جلوگیری از اجماع ســازی علیه ایران است؛ یکی از دستاوردهای 
برجام از بین بردن اجماع امنیتی از ســوی آمریکا و رژیم صهیونسیتی بود که 
به زحمت طی ســال ها ایجاد کرده بودند.معاون سیاســی وزارت امور خارجه 
تاکید کرد: هدف ما در طول ماه های گذشته عدم شکل گیری مجدد این اجماع 
بود؛ دو ســه بار ســعی کردند پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند که با آن 
مقابله کردند. دو ســه بار هم بیرون شــورای امنیت چنین تاشــی کردند از 
جمله در نشســت ورشــو که با آنها هم مقابله کردیم و موفق شــدیم جلوی 
اجماع کامل علیه ایران را بگیریم. در نشست شورای حکام نیز چین و روسیه 
و هفت کشــور عضو به روند آمریکا نپیوستند.عراقچی با تاکید بر اینکه برای 
مقابله با سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در این خصوص در نیویورک 
هم مشــغول به کار هستیم، خاطر نشان کرد: نباید اجازه دهیم آمریکا مجددا 
ایــران را  به عنوان یک تهدید امنیتی معرفی کند؛ هر حرکتی که ایران را در 
عرصه بین المللی به عنوان یک تهدید معرفی کند، بازی در زمین آمریکا است. 
تحوات اخیر آمریکا وضعیت ترامپ را دشــوار کرده و در چنین شرایطی هر 
اقدامی ممکن اســت و بنابراین نباید بهانه ای به آمریکا بدهیم که ایران را در 
رقابت های انتخاباتی به وجه المصالحه انتخاباتی آمریکا تبدیل کند.وی تصریح 
کرد: وزارت امور خارجه تحوات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به دقت 
رصد می کند و امیدواریم این ماه های آتی را به سامتی طی کنیم که نیازمند 
دقت و مراقبت بســیار زیادی است. امیدواریم شرایط سیاسی داخلی سیاست 
خارجــی را تحت تاثیر قرار ندهد. وقایع دیروز مجلس نشــان داد که چگونه 

می تواند سیاست خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.

عراقچی: 
 امیدواریم شرایط سیاسی داخلی بر سیاست خارجی 

تاثیر نگذارد

شریعتمداری:

دستمزد امسال کارگران قرار نیست بازنگری شود
 خبر خوش برای 10میلیون 

جامانده سهام عدالت

هشدار همتی به صادرکنندگان:
 فرصت برگرداندن ارز تمدید نمی شود

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســامی گفت: جاماندگان از سهام عدالت در کشور ۱۰میلیون نفر 
هســتند. محمدرضا پورابراهیمی درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: در این موضوع چند بخش را مدنظر قرار 
دادیم که اولین بخش شــامل ۵2 میلیون نفری می شــود که در زمان واگذاری سالهای 8۵ ــ 8۴ اطاعات آن ها 
ثبت، اما گزارش نهایی توسط سازمان خصوصی سازی حدود ۴9 میلیون نفر اعام شد، این در حالیست که حدود 

2 میلیون نفر با اینکه دارای برگه سهام هستند در فهرست اطاعات سامانه سهام عدالت نام و نشانی ندارند.

سازمان جهانی کار؛

پاندمی در سه ماهه دوم سال۴۰۰میلیون 
شغل تمام وقت را از بین برد

براســاس اعام ســازمان جهانی کار )ILO( بازار جهانی کار در بحبوحه پاندمی کرونا، در نیمه دوم سال 
با احیای به شــدت مبهمی روبرو بوده و زنان کارگر به مراتب با ضربه سنگین تری مواجه خواهند شد.به 
گزارش جاکارتاپست، براساس آمار این نهاد، در جهان حدود ۵۱۰ میلیون یا ۴۰ درصد از تمامی کارگران 
زن در چهارن بخش به شدت آسیب دیده کار می کنند و این رقم برای مردان ۳۶.۶ درصد است. گزارش 
سازمان جهانی کار - کووید-۱9 و جهان کار - نسخه پنجم، نشان می دهد که ساعات کار از دست رفته 
در سراسر جهان در نیمه نخست سال 2۰2۰ نسبت تخمین های قبلی بسیار بیشتر است.در این گزارش 
آمده که ســاعات کاری در سه ماهه دوم ســال با ریزش ۱۴ درصدی معادل از دست رفتن ۴۰۰ میلیون 
شــغل تمام وقت روبرو بوده است. این رقم در مقایســه با برآورد ۱۰.۷ درصدی در گزارش 2۷ ماه مه که 
از دســت رفتن ۳۰۵ میلیون شــغل را پیش بینی کرده بود به مراتب بیشتر و چشمگیرتر است.عاوه بر 
این، ارقام جدید انعکاس شــرایط رو به وخامت در بســیاری از مناطق طی هفته های اخیر است به ویژه 
در اقتصادهای در حال توســعه در بخش هایی از آمریکا، آسیا اقیانوسیه و آفریقا. کشورهای حاضر در این 
مناطق از حیث از دادن مشاغل در میان خسارت دیده ترین کشورها هستند.حدود 9۳ درصد از کارگران 
جهان در کشورهایی زندگی می کنند که به نوعی با تطعیلی محل کار مواجه شده اند و این در حالی است 
که آمریکا با بیشترین محدودیت ها مواجه شده است. اداره ملی آمار مکزیک روز سه شنبه هفته گذشته 
اعام کرد که از ماه مارس تاکنون ۱2 میلیون نفر شغل خود را به دلیل پاندمی از دست داده اند.در برزیل، 
نــرخ بیکاری از مارس تا مه حــدود ۱۳ درصد افزایش یافته به طوری که آثار پاندمی موجب تعدیل ۷.8 
میلیون شــغل شــده است. در مورد زنان نیز این نهاد جهانی در گزارش خود تاکید کرده است که آثار به 
اندازه ای روی این قشــر چشمگیر است که هراس ها را مبنی بر از دست رفتن پیشرفت های قابل توجه 
انجام شــده در حوزه برابری جنسیتی در دهه های اخیر، افزایش داده است.زنان همچنین در بخش های 
بهداشت و تامین اجتماعی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند؛ جایی که در معرض بیشترین خطر 
از دست دادن منبع درآمد، ابتا و انتقال قرار داشته و از امنیت اجتماعی کمتری برخوردارند. این گزارش 
خاطرنشان کرده که برنامه های احیای بلندمدت به مسیر پیشرفت آتی پاندمی و سیاست های اتخاذ شده 

توسط دولت ها بستگی دارد.

 نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به »اسماعیل هنیه«:
 ایران از تاش برای حمایت از مردم فلسطین 

و استیفای حقوق شان فروگذار نمی کند

3

6

7

3

2

سرنوشت نامعلوِم انتخابات 2020 آمریکا
چهار ماه سخت برای ترامپ و بایدن



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 17 تیر 1399  15 ذی القعده 1441  7 جوای 2020سیاست
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4396 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

هشدار رییس قوه قضاییه:گزیده خبر

رسیدگی و افشای  نام متخلفان ارزی
رییــس قوه قضاییه گفــت: نباید منابع کشــور در اختیار افراد 
بی صاحیتی قرار بگیرد که بــه تعهدات خود عمل نمی کنند.

به گزارش قوه قضاییه، ســید ابراهیم رییسی در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه با تشکر از زحمات همکاران دستگاه قضا بابت 
رسیدگی جهادی به پرونده های قضایی همزمان با شیوع کرونا، 
گفت: تاش همکاران دستگاه قضایی که با وجود شیوع بیماری 
کرونا و مشکات ناشی از آن تاش می کنند تا پرونده  های مردم 
به موقع رســیدگی شده و دچار اطاله دادرسی نشود قابل تقدیر 
است.رییس قوه قضاییه رعایت مسائل بهداشتی در سراسر کشور 
و در جریان رسیدگی به این پرونده  ها را یک ضرورت دانسته و 
گفت: همکاران قضایی در سراسر کشور به نحوی اقدام کنند که 
هم کار مردم راه بیافتد و هم ســامتی مردم و کارکنان دستگاه 
قضا تامین شــود. تامین ســامت مراجعه کنندگان و همکاران 
قضایــی برای ما اولویت اســت و در این زمینــه هر اقدامی که 
از جانب مرکز ازم باشــد انجام خواهیم داد.رییســی به شرایط 
اقتصادی این روزهای کشور نیز اشاره کرده و گفت: آنچه که این 
روزها موجب رنجش مردم شده عدم مدیریت بازار، عدم مدیریت 
قیمت  ها و نوســانات بازار است. اما این اولین کار دشمن نیست 
و بارها دیده شــده دشمن از طریق اخال در نظام ارزی و پولی 
کشور به دنبال دشمنی کردن اســت.رییس قوه قضاییه افزود: 
برخی راه حل این مساله را در مذاکره با امریکا و اروپا می  دیدند، 
که البته برای همگان روشن شد که راه نادرستی است و باید به 
دســتان پرتوان مردان و زنان این کشور دل بست. هیچ مشکلی 
نداریم اا اینکه راهکار آن در درون کشور وجود دارد و این همان 
اصلی اســت که رهبر معظم انقاب در همه این ســال  ها بر آن 
تاکید داشتند.رییســی ازمه برون رفت از این شــرایط و ایجاد 
ثبات اقتصادی در بازار را فعالیت جهادی دانسته و ادامه داد: این 
شرایط تاش جدی و سریع را می  طلبد. وجود طرح  هایی برای 
برون رفت از شــرایط فعلی اقتصادی یک ضرورت است و تبیین 
این طرح  ها برای مردم از ضرورت  های بعدی اســت.رییس قوه 

قضاییه گفتگو با مردم و نخبگان اقتصادی و دانشگاهی را شرط 
ازم موفقیت طرح  های اصاح اقتصــادی عنوان کرده و افزود: 
دولتمــردان باید با مردم حرف بزنند؛ باید با نخبگان اقتصادی و 
دانشگاهی و صاحب نظران گفتگو کرد، هم سخن آن ها را شنید 
و هم با آن ها سخن گفت. اگر با مردم دقیق روشن و واضح سخن 
گفته شــود و ابعاد این طرح  ها روشن شود، مردم در این رابطه 
با مســئولین و دولتمردان همراه و همگام خواهند شد.رییسی 
یکی دیگر از ضرورت  های عبور از شرایط خاص اقتصادی را نیز 
برخــورد با تخلف از ناحیه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان 

دانسته و گفت: وارد کننده یا صادرکننده متخلف فرقی نمی کند 
هم برخورد با آن ها هم افشــاء نام آن ها یک ضرورت اســت که 
مســئولین بانک مرکزی باید آن را دنبال کنند. مسئوان بانک 
مرکزی اعام کردند که دنبــال معرفی صادرکنندگان متخلف 
هستند، اما من معتقدم واردکننده  ای که ارز دریافت کرده و کاا 
وارد نکرده هم باید معرفی شود.رییس قوه قضاییه بی انظباطی 
مالی را عامل خسارت به کشور و ایجاد هزینه  های اضافی عنوان 
کــرده و تاکید کــرد: همه می  دانند که امروز دســتگاه قضایی 
نســبت به معوقات بانکی تاش ویژه  ای به کار گرفت و با همت 

همکاران ما هزاران میلیارد معوقه به نظام بانکی کشور بازگشت، 
اما همین معوقات با اخذ ضمانت  های ازم و پیگیری ضمانت  ها، 
می  توانســت به معوقه مبدل نشود و زحمت ایجاد نکند.رییسی 
افزود: دســتگاه قضایی مصمم است که با همکاری بخش بانکی 
اجازه ندهد برخی افراد پولی بگیرند و تعهدات را انجام ندهند و 
بعد برای کشور مشکل ایجاد کنند. ولی از آن طرف هم دستگاه  
های مســئول نباید اجازه دهند که اعتبارات به دســت افرادی 
سپرده شــود که یا صاحیت و توانایی ازم برای انجام تعهدات 
را ندارند و یا تضمینات ازم را نمی  توانند بســپارند.رییس قوه 
قضاییه در بخش دیگری از ســخنان خود به برخورد خشــونت 
آمیز دولت آمریکا و برخــی دولت  های اروپایی با معترضین در 
این کشــورها پرداخته و گفت: شــرایطی که در آمریکا و برخی 
کشورهای اروپایی وجود دارد مایه ننگ برای دستگاه  هایی است 
که مدعی حقوق بشــر و حقوق انسان هســتند. این کشورها با 
بازداشت  های پرتعداد و ضایع کردن حقوق اولیه و مسلم مردم 
کشورهای مختلف به صورت روشن مشغول ضایع کردن حقوق 
انسان هستند، اما کسی دم بر نمی  آورد. حمایت از مردم عدالت 
خواه در آمریکا و اروپا وظیفه دســتگاه  های مدافع حقوق بشــر 
و حقوقدانان آزاد اســت و باید در دســتور کار آن  ها قرار گیرد.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از این جلســه و در واکنش 
به تذکر یکی از اعضای شــورای عالی قوه قضاییه درباره برخی 
اظهارنظرهای سیاســی پیرامون شرایط کشور گفت: در تمامی 
این سال ها این ما مسئوان بوده  ایم که گره ایجاد کرده  ایم و در 
شرایط خاص آن جایگاه و شــخصیتی که گره گشایی کرده تا 
مشکات ساخته شده به دست مسئوان حل شود، رهبر معظم 
انقاب بوده اســت. در این زمینه می توان نمونه  های بسیار زیاد 
حتی در همین یکی دو ســال اخیر را مثال زد. اینطور نشــود 
که گره گشــایی  ها نادیده گرفته شود و آن ها که مسئول ایجاد 
مشــکات و گره  ها بوده  اند، نقصان خود را متوجه آن جایگاهی 

کنند که همواره گره گشایی کرده است.

بهاروند: 
آمریکا و اسرائیل می خواهند ایران را برای 

سرمایه گذاری ناامن جلوه دهند
 معاون حقوقی و امور بین المللی وزارت امور خارجه گفت: هدف از اقدامات 
آمریکا و اســرائیل، امنیتی کردن ایران اســت می خواهند ایــران را برای 
سرمایه گذاری و برقراری ارتباط ناامن جلوه دهند.محسن بهاروند  در نشست 
مدیران ارشــد وزارت امور خارجه با معــاون اول رییس  جمهوری گفت: در 
چند ســال اخیر در هر مساله حقوقی بین المللی، ایران موفق بوده است؛ به 
ویژه وقتی که وزارت امور خارجه در راس کار بوده اســت. وقتی وارد مسائل 
حقوقی می شــویم، موفق شدیم ولی در مورد مســائل سیاسی و زورگویی 
داستان کمی متفاوت است.وی اضافه کرد: عناصر توسعه اقتصادی در ذات 
خود اقتصادی نیســتند. در واقع توسعه اقتصادی در مسائلی است که ذاتا 
اقتصادی نیستند مانند رعایت حقوق بشر، قانونگذاری و نظام و دادگاه های 
عادانه. اگر سرگرم کارهای اجرایی باشیم نمی توانیم کار ریشه ای انجام شده 
را به توسعه برســانیم.  معاون حقوقی و امور بین المللی وزارت امور خارجه 
با اشــاره به نقش قوه قضاییه در مبارزه با فســاد گفت: اگر فقط مجازات ها 
را بگوییم موجب ناامنی اقتصادی و فرار ســرمایه گذار می شود بنابراین باید 
تبرئه ها و تشــویق ها را هم گفت.بهاروند با بیان اینکه مسائل بین المللی بر 
مســائل داخلی اثرگذار است، تصریح کرد: ما باید به مسائل بین المللی بها 
بدهیم. هدف بسیاری از اقدامات آمریکا و اسرائیل، امنیتی کردن ایران است. 
می خواهند ایران را برای سرمایه گذاری و برقراری ارتباط ناامن جلوه دهند. 
در برابر این امنیتی ســازی باید جنبش نرم افزاری مبتنی بر ایران و اسام را 
پیش برد.وی با بیان اینکه به اندازه کافی نتوانسته ایم در این زمینه کار نظری 
ازم را بکنیم، خاطرنشــان کرد: هر اقدامی که می کنیم باید منافع ایران و 
معیشت ایرانیان را در نظر بگیریم. مسائلی در حقوق بین المللی وجود دارد 
که رفع کردن آن، آســان است ولی متاسفانه سعی نمی کنیم تعداد تضادها 
را کاهش دهیم.بهاروند تاکید کرد: خیلی ها تاش می کنند جای دیپلمات با 
غیر دیپلمات را عوض کنند. دیپلماسی بدیل ندارد. دیپلماسی تعریف شده 
است. هیچ کس نمی تواند جای دیپلمات را بگیرد و هیچ چیزی هم نمی تواند 
جای دیپلماسی بگیرد. اگر نهادی در داخل کشور به سیاست خارجی کمک 

می کند به معنای آمدن آنها به جای دیپلمات ها و دیپلماسی نیست.

واعظی در دیدار فرستاده ویژه رییس جمهوری ونزوئا؛
  اراده ایران حمایت از دولت قانونی 

ونزوئا است
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه آمریکا با تحریم و اعمال فشــار 
بدنبــال توطئه افکنی علیه دولت ها و ملت های مقاوم و آزادی خواه اســت، 
گفــت: اراده اساســی ایران، حمایــت از دولت قانونی ونزوئــا و کمک به 
مردم این کشــور برای حل مشکات اســت.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ریاســت جمهوری، »محمــود واعظی«دیروز دوشــنبه در دیدار »خورخه 
ماِکز« فرســتاده ویژه رییس جمهوری ونزوئا، دیدارها و رایزنی ســران و 
مسئوان دوکشور در عرصه های مختلف را سازنده و مثبت دانست و گفت: 
جمهوری اسامی ایران همواره برای دولت و ملت ونزوئا احترام قائل است 
و از توســعه روابط و همکاری ها با این کشور استقبال می کند.رییس دفتر 
رییس جمهوری با اشــاره به روابط دوســتانه ایران و ونزوئا در زمینه های 
گوناگون، بر ضرورت تاش در راستای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه 
مناسبات و همکاری های تهران-کاراکاس تاکید کرد.واعظی با اشاره به اینکه 
امروز آمریکا با تحریم و اعمال فشــار بدنبــال توطئه افکنی علیه دولت ها و 
ملت های مقاوم و آزادی خواه به ویژه ایران و ونزوئا است، اظهار داشت: باید 
با همبستگی و توسعه روابط و همکاری های فی مابین اجازه ندهیم تحریم 
دشمنان نسبت به توسعه و رفاه مردم خدشه ای ایجاد کند.وی با قدردانی از 
پیام محبت آمیز رییس جمهوری ونزوئا ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط 
و رفع بیماری کرونا در جهان، رییســان جمهوری و دیگر مقامات دو کشور 

بتوانند همچون گذشته دیدارها و رایزنی های خوبی با هم داشته باشند.

قدردان حمایت ها و کمک های ایران هستیم
»خورخه ماکز« فرســتاده ویژه رییس جمهوری ونزوئــا نیز در این دیدار 
با تحویل پیام کتبی »نیکاس مادورو« رییس جمهوری این کشــور برای 
حســن روحانی رییس جمهوری کشورمان، اظهار داشــت: ایران و ونزوئا 
روابط بســیار خوبی با هم دارند و ما همواره قدردان حمایت ها و کمک های 
برادران ایرانی خود بوده و خواســتار توسعه و تقویت همه جانبه مناسبات و 
همکاری های میان دو کشور هستیم.فرستاده ویژه رییس جمهوری ونزوئا 
با بیان اینکه مردم این کشــور ملت ایران را به عنوان ملتی قهرمان و بزرگ 
شناخته و همواره مورد تحسین قرار می دهند، افزود: ورود کشتی های ایرانی 
حامل بنزین به ونزوئا، روز جشــن برای ملت ونزوئا بود.وی با بیان اینکه 
امپریالیســم آمریکا، دشمن مشــترک ایران و ونزوئا بوده و باید با اتحاد و 
همبســتگی برابر آن ایستادگی و مقاومت کنیم، گفت: مطمئنا هیچ نیروی 
خارجــی قادر نخواهد بود در برابــر اراده ملت های آزادی خواه مانند ایران و 

نزوئا به اهداف خود دست پیدا کند.

قالیباف در دیدار سفیر قطر؛
  همکاری های مشترک اقتصادی ایران 

و قطر ارتقاء یابد
 رییس مجلس شــورای اســامی رفتار مداخله جویانه آمریکا در منطقه را 
تهدیــدی جدی علیه امنیت خلیج فارس خواند و بر لزوم افزایش ســطوح 
همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و قطر تاکید کرد. محمدباقر 
قالیباف رییس مجلس شــورای اســامی دیروز دوشنبه با محمد بن حمد 
الهاجری ســفیر دولت قطر در تهران دیدار و گفت وگو کرد. قالیباف سطح 
همکاری های سیاسی ایران و قطر را مناسب دانست و گفت: بدون شک حربه 
اعمال تحریم سعودی علیه قطر، تصمیم نادرستی است؛ این رفتار نادرست و 
یک جانبه گرایانه را آمریکا هم علیه برخی ملت ها اعمال کرده است.قالیباف 
ضمن تاکید بر لزوم افزایش همکاری های اقتصادی بین دو کشور، اظهار کرد: 
انتظار می رود دو کشور به فرصت ها و همکاری های اقتصادی مشترک توجه 
بیشــتری داشته باشند.وی با اشاره به امنیت منطقه خصوصاً خلیج فارس، 
گفت: بدون شک امنیت منطقه خلیج فارس با همکاری جمعی کشورهای 
همسایه محقق می شود.رییس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: هر گاه 
کشــورهای بیگانه خصوصاً آمریکایی ها در منطقه ای حضور داشتند، سبب 
افزایش ناامنی شــده اند.قالیباف با اشاره به اهمیت همکاری فرهنگی و نیز 
همکاری های مشترک افزود: همکاری کشــورهای اسامی در زمینه های 
مختلف فرهنگی از جمله گردشگری مورد توجه ایران است.رییس قوه مقننه 

از رییس مجلس قطر برای سفر به جمهوری اسامی ایران دعوت کرد

 امیر نصیرزاده خبرداد: 
آمادگی نهاجا برای ساخت شبیه سازهای 

غیرنظامی
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: در آینده نزدیک کار ساخت شبیه ساز هواپیمای 
P۳f را آغــاز می کنیم.امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش دیروز امروز  
در  مراسم رونمایی از شبیه ساز هواپیمای ایلوشین76 طی سخنانی اظهار داشت: 
نیروی هوایی از ناوگان بلوک شــرق و غرب تشــکیل شــده و بخش اعظم شبیه 
سازهای این ناوگان به دست متخصصان نهاجاساخته شده است. وی افزود:چیزی 
که امروز اتفاق افتاده کار جدید در حوزه شبیه ساز است و این گام بزرگی که امروز 
برداشــته شد این نوید را به ناوگان ترابری نظامی وغیر نظامی کشور می دهم که 
همه فرمانده نیروی هوایی ارتش ادامه داد: توان تولید شبیه سازهایی هواپیماهایی 
که در کشور در حال پرواز هستند در داخلکشور وجود دارد. امروز این امکان فراهم 
شده که بتوانیم شبیه سازهای ناوگان هوایی را بسازیم و به این ترتیب از خروج ارز 
از کشور جلوگیری کنیم. امیر نصیرزاده عنوان کرد: شبیه ساز یکی از عوامل مهم 
در ایمنی پرواز و جلوگیری از حوادث اســت. در آینده هم بنا داریم تا شبیه ساز 
p۳f را بسازیم و درحوزه بقیه شبیه سازها هم به مباحث تاکتیکی پرورد کرده ایم. 

سردار پاکپور:
   لرزه بر اندام معاندان و گروهک  های 

تروریستی   در مرزهای کشور می اندازیم
ـ فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب 
اســامی بر تقویت مرزها و تعامل ســازنده بین دو نیرو تأکید کردند.به گزارش 
خبرگزاری پایگاه خبری پلیس، سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی نیروی 
انتظامی در حاشــیه سفر به استان سیستان و بلوچستان با سردار محمد پاکپور 
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی دیدار و گفت وگو کرد.سردار 
گودرزی در این دیدار با تأکید بر اینکه مرزهای جنوب شرق کشور نیازمند تجهیز 
و تقویت اســت، گفت: تعامل بین سپاه و مرزبانی در این منطقه، موجب امنیت 
پایدار مرزها می شود که ضروری است این تعامل بیش از پیش ارتقا یابد.فرمانده 
مرزبانی ناجا تأکید کرد: مرزبانان اســتان سیستان و بلوچستان در امر مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر، اشــرار مسلح و گروهک های تروریستی اهتمام ویژه دارند و با 
هرگونه ناامنی در مرزهای جنوب شرق کشور برخورد خواهند کرد.سردار  محمد 
پاکپور  فرمانده نیروی زمینی سپاه پاســداران نیز در این دیدار، امنیت مرزهای 
جنوب شــرق کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مرزبانان اولین سنگر دفاعی 
نظام در مرزها هستند و بحمداه مرزبانان در ایفای وظایف دفاعی خود عملکرد 
قابل قبولی را ارائه کردند.فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاسداران با تأکید بر لزوم 
تقویت مرزها افزود: تعامل سازنده بین سپاه پاسداران و مرزبانی در مناطق مرزی، 
امنیت و احساس امنیت را برای عموم مردم و مرزنشینان دوچندان می کند و از 
طرفی لرزه بر اندام معاندان و گروهک  های تروریستی در نواحی پیرامونی مرزها 

می اندازد. 

امیر دادرس:
تجهیزات نظامی را براساس توانمندی 

دشمن می سازیم
جانشــین فرمانــده کل ارتش گفت: ما دشــمن را به خوبی می شناســیم 
و براســاس توانمندی هــای او تجهیزات مورد نیــاز را تولید می کنیم.امیر 
محمدحسین دادرس جانشــین فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران 
در مراســم رونمایی از شبیه ساز هواپیمای ایلیوشین اظهار داشت: تعهد و 
تخصص دو بال پرواز امروز نیروی هوایی ارتش اســت.وی با اشاره به تاش 
کارکنان نیروی هوایی ارتش برای ارتقای توانمندی دفاعی کشــور، گفت: 
زندگی خلبانان امروز نشــان از تعهد و تدینی دارد که ما در مشــاغل دیگر 
کمتر آن را سراغ داریم.جانشین فرمانده کل ارتش، نیروی هوایی را تخصص 
محور دانســت و افزود: جنگ های امروز بر محور تخصص و حرفه ای شدن 
است. سربازی که بر مرز دانش حرکت می کند، سیلی محکم تری بر دشمن 
می زند، می تواند دشــمن را بشناسد و بر توانمندی های دشمن سیطره پیدا 

کند و از این طریق بر توان بازدارندگی بیفزاید.

 دبیر ستاد حقوق بشر گفت: آتش زدن 
پرچــم آمریــکا توســط شــهروندان 
آمریکایی، عمًا روز استقال این کشور 
را به روز شــرم حاکمــان و حاکمیت 
آمریــکا تبدیل کرد.به گــزارش پایگاه 
اطاع رسانی ســتاد حقوق بشر، اخبار 
منتشــر شده توسط رســانه های غربی 
نشــان می دهد معترضان آمریکایی در 
اعتراض به ســخنرانی ترامپ در مراسم 
روز استقال آمریکا، در مقابل کاخ سفید 
پرچم این کشــور را به آتش کشیدند و 
خواســتار نابودی تمــام نمادهای برده 
داری و تبعیض نژادی در سراسر ایاات 
آمریکا  مختلف  شدند.شهرهای  متحده 
در روزهای گذشــته شــاهد عملیات 
وســیع نیروهای امنیتی و پلیس برای 
دســتگیری ده ها نفــر از فعاان مدنی 
و افــرادی اســت که در ســازماندهی 
اعتراض های ضدنــژادی علیه پلیس و 
دولت نقش داشــته اند.علی باقری روز 
گذشته در حاشیه  جلسه مسؤوان عالی 
قضایی در خصوص تحوات اخیر آمریکا 

اظهار داشــت: »امروز بیش از هر زمان 
دیگری، دنیا هوشمندی راهبردی ملت 
ایران در ایستادگی در برابر زورگویی های 
رژیم آمریــکا که در شــعار »مرگ بر 

آمریکا« متبلور است، می ستاید، چراکه 
اکنون پرچم آمریکا حتی در داخل این 
کشــور و در میان شهروندان آمریکایی 
نیز به عنوان نماد برده داری، نژادپرستی 

می شود«.معاون  شناخته  سلطه گری  و 
امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه 
درادامه تصریــح کرد: »آتش زدن پرچم 
آمریکا توسط شــهروندان آمریکایی در 
روز اســتقال، عمًا »جشنواره برپایی 
رژیم آمریکا« را به«سوگواره نژادپرستی 
و بــرده داری« در ایــن کشــور تبدیل 
کرد و »اعتراض و اشــک« را جایگزین 
»شادی و خنده« نمود و موجب شد روز 
اســتقال امریکا به روز شرم حاکمان و 
حاکمیت آمریکا تبدیل شــود«.وی در 
پایان خاطر نشان کرد: »فریاد اعتراض 
مردم آمریکا علیه حاکمان واشنگتن در 
کاخ سفید و کنگره در روز استقال این 
کشــور، بیش از پیش گستره و شدت 
بیگانگی حاکمیت و حاکمان آمریکا از 
توده های مــردم و دغدغه های آنها را به 
افکار عمومی جهانی نشــان داد و پوچ 
بودن ادعای لیبرال دمکراسی در ایجاد 
جامعه انسانی ِبرخوردار از رفاه مادی و 
آرامش معنوی را حتی نزد غربگرایان و 

غربزدگان برما کرد«.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:

روز استقال آمریکا به روز شرم 
حاکمان این رژیم تبدیل شد

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه برخی با شعار 
عزت، حکمت و مصلحت شــعاری برخــورد می کنند، 
گفت: وزارت امور خارجه برای پیگیری و اجرای کارهای 
حســاس باید از پشــتوانه قوی برخوردار باشد.  اسحاق 
جهانگیری عصر دیروز - دوشنبه - در نشست با مدیران 
ارشــد وزارت امور خارجه گفت: کرونا تغییر عمده ای در 
فعالیت های وزارت امور خارجه ایجاد کرده اســت. دکتر 
ظریف که عمدتا در سفر بودند و ما توفیق کمتری برای 
دیدن ایشــان داشتیم، امروز بیشتر در ایران هستند.وی 
با بیان اینکه در برابر تهدید کرونا باید برنامه مناســبی 
طراحی کرد، ادامه داد: ســال آخر دولــت برای وزارت 
خارجه معنایی ندارد. آنقدر مسائل با دنیا مهم است که 
حتی ســاعات آخر هم برای وزارت خارجه بســیار مهم 
اســت و وزارت امور خارجه باید با تمام توان و ظرفیت 
به کارها بپردازد.معاول اول رییس  جمهوری اظهار داشت: 
ماموریت وزارت امور خارجه برای هر کشوری مهم است 
و برای امروز ایران شــاید مهمتر از هر کشــور دیگری 
باشد. ایران در چهارراه حوادث قرار داشته و حتی قدرت 
تاثیرگذاری ایران هم از نظــر تمدنی و هم فرهنگی به 
گونه ای بوده که حتــی اقوام مهاجم از فرهنگ و تمدن 
ایران تاثیــر می گرفتند.جهانگیری با بیان اینکه همواره 
تاش ما کاهش تهدیدها و خلق فرصت های جدید بوده 
است، تصریح کرد: هر دولتی بر سرکار آمده، گفتمانی را 
در پیش می گرفته که برگرفته از هویت دینی و ملی ایران 
و اندیشه های امام و سیاست های رهبری بوده است که 

از نظر مبنایی تفاوت چندانی هم با یکدیگر نداشته اند.

 برخی با شعار عزت، حکمت و مصلحت شعاری 
برخورد می کنند

وی افزود: بعضی از دوســتان در برابر سیاست  حکیمانه 

رهبری مبنی بــر عزت، مصلحت و حکمت شــعاری 
برخورد می کنند و برخی به دنبال حراست و سربلندی 
کشور در عرصه بین المللی هســتند. در دولت تدبیر و 
امید، گفتمان ما در عرصه سیاست خارجی تعامل گرایی 
ســازنده با جهان بود. یادمان نرود شرایط سختی بود و 
تحریم های متعددی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم فشار 
وارد کرده بود.معــاون اول رییس  جمهوری اضافه کرد: 
اولویت دولت تدبیر و امید این بود که هم از تحریم ها و 
فشــارها عبور کرده و هم به زندگی مردم سامان دهیم. 
در هر دو بخش دســتاوردهای خوبی پیدا کردیم. این 
کار بسیار سختی بود که با 6 قدرت جهانی به گفت وگو 
نشستیم و به توافقی رسیدیم که دستاورد بزرگی برای 
ایران تلقی شود به گونه ای که هم حق هسته ای تضمین 
شــود، هم تحریم ها لغو و هم امنیتی سازی ایران از بین 
رود.جهانگیری اظهار داشــت: اینکه تصور کنیم در یک 
دوره همه قطعنامه های تحریمی لغو شود، شدنی نیست.

 وزارت خارجه باید از پشتوانه قوی برخوردار باشد
معــاون اول رییس  جمهوری خاطرنشــان کرد: من در 

مجلس دوم بودم مجلس از وزیر خارجه وقت ســوالی 
کرد. آن سوال سختی نبود ولی امام )ره( برخورد سختی 
کردند که شرایط آن ها به کل عوض شد. در دوره سوم، 
از وزیر خارجه ســوال شد که رهبری تذکری دادند که 
عوض شد. وزارت خارجه باید از پشتوانه قوی برخوردار 
باشــد که کارهای حســاس را دنبال کرده و حل کند.

جهانگیری اضافه کــرد: آمریکایی ها راهبردهایی مانند 
بردن پرونده ایران به شــورای امنیت را دنبال می کنند 
که ان شااه با پیگیری های وزارت امور خارجه موفق هم 
نمی شوند.  این افتخاری برای کشور بود که در نشست 
اخیر شورای امنیت، ۱۴ کشــور در مخالفت با رویکرد 
آمریکا سخن گفتند و نگذاشــتند اجماعی علیه ایران 

شکل بگیرد و این برای کشور سرمایه است.  

 هماهنگی وزارت خارجه و ســردار سلیمانی در 
موفقیت کشور اثرگذار بود

وی با تاکید بر اینکه همواره ســعی کردیم برای داخل 
کشور ابزارهای مورد نیاز دیپلماسی را فراهم کنیم، بیان 
کرد: کسی به رشــادت رزمندگان و شهدا شکی ندارد 
ولی آنچه موجب پایان جنگ شد، مقاومت دیپلمات ها 
در مذاکرات ۵۹۸ بود. من تقریبا هر ماه یک بار ســردار 
ســلیمانی را می دیدم و ناهاری با هم می خوردیم. فکر 
می کنم ایشان این گونه فکر می کردند هماهنگی شان با 
وزارت خارجه در موفقیت کشور در منطقه اثرگذار بوده 
اســت.معاون اول رییس  جمهوری با بیان اینکه آمریکا 
می خواســت اقتصاد کشــور را نابود کند، گفت: اکنون  
اقتصاد کشــور در عرصه غیرنفتی رشد مثبت داشته و 
اقتصاد منهای نفت بیرون آمده و مطمئن هستیم تورم 
کاهش یافته، رشد اقتصادی افزایش یافته و اشتغال هم 

بیشتر می شود.

جهانگیری: 

وزارت امور خارجه باید از پشتوانه قوی برخوردار باشد
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گزیده خبر شریعتمداری:

دستمزد امسال کارگران قرار نیست بازنگری شود
وزیر کار در مورد اینکه ایا دســتمزد کارگران در نیمه دوم سال 
بازنگری می شود یا خیر، گفت: امسال روند تصویب مزد طوانی 
شــد و همین روال ادامه خواهد یافت. محمد شریعتمداری در 
حاشیه وبینار بین المللی تجربه نگاری الگوهای کسب و کارهای 
تعاونی در کشورهای منتخب، در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوال در مورد اینکه سازمان بازرسی کل کشور گفته دولت قول 
داده اســت که در نیمه دوم سال، مزد کارگران را بازنگری کند، 
اظهار داشــت: شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه 
نسبت به افزایش ایتم های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این 
کار در سال ۹۹ انجام شد.وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا 
مبحث مطرح شــده از سوی سازمان بازرسی را تأیید می کنید 
یا خیر، گفت: بر اســاس قانون مکلف به انجام این کار )تصویب 
حداقل دستمزد( بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد 
را برگزار می کنیم امســال متأسفانه این روند طوانی شد و در 
ســال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد 
کرد.شــریعتمداری همچنین در مورد بدهــی دولت به تأمین 
اجتماعی، تصریح کرد: قرار شــد بخشی از بدهی مسجل شده 
دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود که منتظر مصوبه هیأت 
دولت هســتیم و میزان آن نیز بعــد از تصویب در هیأت دولت 
مشــخص می شــود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی افزود: با 
واگذاری ۱۰ درصد از ســهام شســتا در بورس، ارزش بازار ۱۰ 
درصد افزایش یافت و میزان ارزش بازار این شرکت نیز از ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان بــه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

شــریعتمداری ادامه داد: در ۱۱ تیرماه ۹۹ بزرگترین هلدینگ 
سیمانی کشور از زیرمجموعه های تأمین اجتماعی به ارزش ۲۳ 
هزار میلیارد تومان عرضه اولیه شد که در این عرضه اولیه ۴.۵ 
میلیون نفر از هم وطنانمان شــرکت کردند و به هر فرد تا سقف 
۵۰۰ هزار تومان ســهام از بزرگترین هلدینگ ســیمانی کشور 
رسید.وی گفت: منابع این عرضه اولیه صرف اقدامات زیربنایی 

می شود که یکی از اقدامات زیربنایی افزایش سرمایه بانک رفاه 
کارگران اســت که سرمایه این بانک که در خدمت کارمندان و 
بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار دارد، از ۲۰۰ میلیارد تومان به 
۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد و تسهیاتی که به 

بازنشستگان پرداخت می شود نیز افزایش خواهد یافت.

بخشــی از دارایی های دولت در قبــال بدهی به تأمین 
اجتماعی پرداخت می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشــت: در پی 
دســتور رئیس جمهور برای پرداخت بدهی های مسجل دولت 
به ســازمان تأمین اجتماعی، این کار در دســتور قرار گرفته و 
بخشــی از دارایی های دولت در قبال بدهی به تأمین اجتماعی 

به این ســازمان پرداخت می شــود که میزان این بدهی بعد از 
مصوبه هیأت دولت اعام می شود.شــریعتمداری همچنین در 
مورد کمک بیمارستان های تأمین اجتماعی به بیماران کرونایی 
گفت: بعد از بیماری کرونا، ۲۷ هزار نفر از مبتایان به کرونا در 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی زیرنظر تأمین اجتماعی بستری 
شدند و میزان فوتی های کرونایی در این بیمارستان ها به نسبت 

استاندارد کشور کمتر بوده است.

پرداخت ســاانه 50 میلیون تومان تسهیات خرید به 
بازنشستگان

وی همچنین در مورد وضعیت بازنشستگان گفت: برای خدمات 
بهتر به بازنشســتگان، بیمه های تکمیلی بازنشستگان توسعه 

پیدا می کند و باشــگاهی برای بازنشستگان فراهم می شود که 
بازنشســتگان بانک رفاه را از آن خود بدانند و مشــکات مالی 
آنها با تســهیات این بانک برطرف شود.شــریعتمداری افزود: 
براساس طرحی ساانه تا ســقف ۵۰ میلیون تومان تسهیات 
خرید به بازنشستگان با اقساط ۳۶ ماهه و سود ۱۵ درصد اعطا 
می شود تا قشر بازنشسته شرایط مطلوب تری از نظر زندگی پیدا 
کنند.وی ادامه داد: قرار اســت با مصوبه هیأت امنای ســازمان 
تأمین اجتماعی، امســال برای بار دوم برخــی از موارد جنبی 
حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم تا قدرت خرید بازنشستگان 
تقویت شــود و این افزایش موارد غیر از حقوق بازنشســتگان 
امســال برای دومین بار اجرا می شود.به گفته شریعتمداری در 
راســتای همسان سازی حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی، 
تاش برای ارتقای حداقل مصوبه بازنشستگان تأمین اجتماعی 

انجام می شود.

دعوت پیامکی از کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا
وزیــر تعاون همچنیــن در مورد شناســه کســب و کارهای 
آســیب دیده از کرونا گفت: برخی از کســب و کارها که بنا به 
ماهیت شــان در شرایط کرونا آسیب دیدند یا کسب و کارهایی 
که با دســتور ســتاد ملی کرونا تعطیل شدند شناسایی شده و 
همچنین کسب و کارهایی که در ۱۴ رسته شغلی مصوب ستاد 
کرونا بوده اند، اطاعات آنها در اختیار سازمان تأمین اجتماعی 
بوده که این اطاعات به اپراتورهای تلفن همراه اعام شده و از 
طریق پیامک به این افراد اطاع داده می شود تا برای گرفتن وام 
کسب و کارهای کرونایی به بانک ها مراجعه کنند.شریعتمداری 
افزود: رئیس جمهور به خاطر تأخیر ارســال پیامک به کسب و 
کارها کرونایی تذکر داده و قرار شد اپراتورهای تلفن همراه برای 
باقی مانده دارندگان مشــاغل آسیب دیده از کرونا پیامک برای 

دریافت وام ارسال کنند.

رئیس بنیاد مسکن خبر داد
 افزایش وام مسکن روستایی به

 ۵۰ میلیون تومان
رئیس بنیاد مسکن گفت: هفته گذشته در هیات دولت افزایش سقف تسهیات 
مسکن روستایی از ۴۵ به ۵۰ میلیون تومان مصوب شده که به محض اباغ بانک 
مرکزی اجرا می شــود.علیرضا تابش در مراسم امضای تفاهم نامه اعطای وام ۱۵ 
میلیون تومانی مسکن روستایی که بین بنیاد مسکن و بانک قرض الحسنه مهر 
ایران انجام شد، اظهار کرد: هفته گذشته سقف تسهیات مسکن روستایی از ۴۵ 
به ۵۰ میلیون تومان در هیات دولت به تصویب رسید که به محض اباغ به بانک 
مرکزی اجرا می شود.وی افزود: امروز تفاهم نامه ای را با بانک امضا می کنیم که بر 
اساس آن تسهیات ۱۵ میلیون تومانی با وام ۴۵ میلیون تومانی مسکن روستایی 
تجمیع می شود. در این خصوص ۳۰ میلیارد تومان نزد بانک مهر ایران قرار داده 
ایم و با تخصیص ۶۰ میلیارد تومان این بانک تا سقف ۹۰ میلیارد تومان برای ۶ 
هزار واحد مسکن روستایی، تسهیات ۱۵ میلیون تومانی پرداخت می شود.تابش 
با بیان اینکه مدت بازپرداخت این تسهیات، ۳۶ تا ۶۰ ماه خواهد بود تصریح کرد: 

سهم هر استان مشخص شده و بر اساس ضوابط بانک اعطا خواهد شد.

تسهیات جدید به کمک گردشگری روستایی می آید
در این نشست، عزیزاه مهدیان معاون نوسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن 
گفت: تسهیات ۱۵ میلیون تومانی می تواند به توسعه گردشگری روستایی، بوم 
گردی و اشــتغال روستایی اختصاص یابد.همچنین توکلی، رئیس هیئت مدیره 
بانک قرض الحســنه مهر ایران از پرداخت تســهیات به ۲۸ هزار واحد مسکن 
روستایی از محل تفاهم نامه مذکور خبر داد.وی با بیان اینکه واحدهای مسکونی 
در سه استان ایام، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان از محل منابع داخلی 
این بانک، پوشــش بیمه حوادث غیرمترقبه دریافت کرده اند گفت: شرکت های 
بیمه تا سقف ۳۰ میلیون تومان به واحدهای مذکور پرداخت می کنند.در بخش 
دیگری از این نشست، تابش رئیس بنیاد مسکن اظهار کرد: طی حدود یک سال 
گذشته ساخت ۵۴ هزار واحد مسکونی در ۱۴ استان برای محرومان آغاز شده که 
سهم آورده متقاضیان را دولت معادل ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به همراه وام بانکی 
پرداخت می کند که برای ســاخت یک واحد ۶۰ متری در نظر گرفته می شود. 

تاکنون ۲۰ هزار واحد از ۵۰ هزار واحد تکمیل شده است.

اختصاص زمین برای ساخت 53 هزار مسکن ملی در تکلیف بنیاد مسکن
وی همچنین با اشاره به تکلیف بنیاد مسکن برای ساخت ۱۳۰ هزار واحد طرح 
اقدام ملی در شهرهای مختلف گفت: تاکنون برای ساخت ۵۳ هزار واحد مسکونی، 

زمین به بنیاد مسکن اختصاص یافته است.

 سهام عدالت ۵۳۲هزارتومانی ۱۵میلیون 
و ۵۴۳هزار تومان شد

ســامانه استعام لحظه ای ارزش ســهام عدالت بِروز شد و ارزش سهام عدالت با 
ارزش اولیه ۵۳۲هزارتومانی به ۱۵میلیون و ۵۴۳هزار تومان رسید.، در پی صدور 
دستور آزادسازی سهام عدالت، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
با راه اندازی سامانه استعام و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی 
واقعی سهام عدالت مشموان به تفکیک شرکت های بورسی و ارائه تعداد و ارزش 
هر ســهم آنها کرد.این سامانه بار دیگر در پایان معامات روز گذشته بِروزرسانی 
شــده است و مشموان می توانند با مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش سهام 
عدالت خود که بر اســاس قیمت های پایانی روز گذشته تهیه شده است آگاهی 
یابند.ازم به ذکر است تنها کســانی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را 
انتخاب کرده اند می توانند جزئیات سهام خود را در سامانه استعام مشاهده کنند.

بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت آن ها ۵۳۲ هزار تومان 
است در پایان معامات روز یکشنبه ۱۵ تیر ارزش سهام عدالتشان به ۱۵ میلیون 
و ۵۴۳ هزار و ۱۲۱ تومان رسیده است. این رقم در روز کاری ۱۱ تیر ۱۵ میلیون 
و ۱۳هزار تومان گزارش شــده بود که بر این اساس سود ۴۴۰هزارتومانی طی ۲ 

روز کاری عاید مشموان سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲هزارتومانی شده است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
آذربایجان شرقی پیشگام در دستیابی به 

جهش تولید است
تبریز -آقای وحید خوش زرع: سرپرســت اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی در نشست با روح ا.. متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر 
و عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسامی با بیان نقش راهبردی این اداره کل 
در حفظ و صیانت از نیروی کار، مدیریت بر تولید و اشــتغال و گسترش و توسعه 
تعاون در کشور اظهار کرد: با وجود نمایندگان متخصص و متعهد در مجلس شورای 
اسامی شــاهد تحوات عظیم و نقش آفرینی مردم در توسعه و شکوفایی کشور 
خواهیم بود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حسین فتحی افزود: آذربایجان شرقی 
یکی از قطب های صنعتی کشــور محسوب می شور و با وجود ظرفیت های ویژه 
یکی از استان های پیشگام و پیشرو در دستیابی به جهش تولید است.نماینده مردم 
تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسامی نیز در این دیدار گفت: مجلس باید 
مسیر را برای توسعه و شکوفایی اقتصادی و جهش تولید در کشور هموار کند. روح 
ا.. متفکر آزاد با اشاره به اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عهده دار مهم ترین و 
پر مخاطره ترین مسئولیت های اجتماعی است، افزود: باید دانش و فهم فضای کاری 
و هم افزایی را در کشور نهادینه کنیم تا زمینه های سرمایه گذاری برای توسعه همه 
جانبه کشــور فراهم گردد. وی افزود: کارآفرینان و کارگران نقش مهمی در توسعه 
کشور دارند و تاش بی وقفه آنان در عرصه کار و تاش تاثیر مستقیم و مثبتی در 

چرخه تولید داشته و باعث پویایی در عرصه اقتصادی می شود.

ســفیر ایران در ترکیــه از افزایش 
تعرفــه ۱۰ تا ۲۰ درصــدی ۴۰۰ 
قلم کاای وارداتــی به ترکیه خبر 
داد. ســفیر ایران در آنکارا )ترکیه( 

از افزایش تعرفــه واردات ۴۰۰ قلم 
کاا توســط وزارت تجــارت ترکیه 
خبــر داد.در این نامه آمده اســت: 
به اطاع می رســاند وزارت تجارت 
ترکیه تصمیم گرفته است بمنظور 
حمایــت از تولید داخــل و کاهش 
تاثیر ویروس کرونا بــر اقتصاد این 
کشور و همینطور مدیریت واردات، 
تعرفه گمرکی چهار صد قلم کاای 
وارداتــی را حداکثر تــا میزان ۲۰ 
درصد افزایش دهد. بر اســاس این 

تقســیم که در روزنامه رسمی نیز 
منتشر گردیده است. تعرفه گمرکی 
۴۰۰ قلــم کاای وارداتی از جمله 
پوشاک و منسوجات، دستگاه های 
ریخته گری و جوشکاری، تجهیزات 
و ماشین آات صنعتی ماشین آات 
پمپ،  های  دســتگاه  کشــاورزی، 
جرتقیل های کشــتی، تریلر، اسید 
ســیتریک، شیشــه، آجر، کمربند 
ایمنی، انواع چســب ها، اجاق گاز، 
آهن و فواد، زیــور آلت گرانبهای 

کابل و ســایر اقام به صورت موقت 
تا ماه سپتامبر تا میزان بیست درصد 
و پس از آن نیز با نرخ های پائین تر 
در حدود ده درصد، افزایش خواهد 
یافت.با عنایت به اینکه بخشــی از 
کااهای صادراتی جمهوری اسامی 
ایران به مقصد ترکیه جزو کااهای 
فوق الذکر می باشــد، خواهشمند 
است مراتب به منظور اطاع و اتخاذ 
تصمیمات مناسب به مراجع ذیربط 

منعکس گردد.

معاون سازمان خصوصی سازی:
آزادسازی سهام عدالت در یک سال آینده 

نهایی می شود
معاون سازمان خصوصی سازی ضمن تشریح آخرین وضعیت بورسی شدن 
شرکت های سرمایه گذاری اســتانی، گفت: موضوع آزادسازی سهام افرادی 
که روش مســتقیم را انتخاب کرده اند مطرح است و در پروسه زمانی یک 
ساله نهایی می شود.حسن عائی، با اشاره به آزادسازی سهام عدالت، اظهار 
کرد: تا ۲۹ خرداد ماه به مشموان سهام عدالت فرصت داده شد که نسبت 
به انتخاب روش مدیریت ســهام خود تصمیم بگیرند. بر این اساس از میان 
بیش از ۴۹ میلیون نفر ســهام دار، حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را 
انتخاب کردند.وی ادامه داد: پس از آن، سازمان خصوصی سازی اطاعات را 
بر اساس روش مدیریت، تفکیک استان و تفکیک پرتفوی سبد سهام بورسی 
طبقه بندی و به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعام کرد. این شرکت در این 
مرحله، کارهای مقدماتی مربوط به ثبت پرتفوی افرادی که روش مستقیم 
را انتخاب کردند، انجام می دهد و متعاقبا روی روش مدیریت شرکت های 
ســرمایه گذاری استانی کار می کند.معاون امور سهام و بنگاه های سازمان 
خصوصی ســازی در ادامه با تاکید براینکه افرادی که روش غیر مستقیم را 
برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده اند، نیازی نیست اقدام خاصی 
انجام دهند، توضیح داد: شــیوه نامه و چارچوب بورسی شدن شرکت های 
ســرمایه گذاری استانی درحال آماده سازی است و از آنجاکه دولت هم باید 
در این مورد نظر خود را اعام کند، چارچوب ها آماده و به دولت ارائه شــده 
اســت.پربیننده ترینعائی افزود: در واقع این موضوع یک پروسه زمانی دارد 
و افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی باید بر اساس پرتفوی 
افراد آن اســتان شکل بگیرد، ثبت و مجمع برگزار شود، درخواست پذیرش 
به ســازمان بورس و اراق بهادار ارائه شــود و زمانی که در ســازمان بورس 
پذیرفته شدند، ســهام شرکت های سرمایه گذاری استانی بر اساس پرتفوی 
هر استان بین سهام داران آن استان تقسیم می شود.وی با بیان اینکه برای 
بورسی شدن شرکت های سرمایه گذاری استانی جلسات کارشناسی برگزار 
می شــود، اظهار کرد: جلساتی به صورت کارشناسی بین سازمان خصوصی 
ســازی و ســازمان بورس اوراق بهادار در سطوح مختلف برگزار و در نهایت 
به شــورای عالی بورس ارجاع داده می شود. در واقع مرجع تصمیم گیری 
شورای عالی بورس است. به طور کلی سعی می شود این موضوع با کمترین 
چالش تا پایان ســال اجرایی شود.معاون امور ســهام و بنگاه های سازمان 
خصوصی ســازی در پایان درمورد امکان فروش ۱۰۰ در صد سهام عدالت 
برای مشــمولینی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند نیز گفت: 
این موضوع به شــورای عالی بورس رفته اســت و منتظر اباغیه این شورا 
هســتیم. موضوع آزادسازی سهام افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده 
اند مطرح است و در پروســه زمانی یک ساله نهایی می شود.بر اساس این 
گزارش، اباغیه آزادسازی ســهام عدالت نهم اردیبهشت ماه از سوی مقام 
معظم رهبری صادر شد و مشموان تا ۲۹ خردادماه فرصت داشتند نسبت به 
انتخاب روش مستقیم برای مدیریت سهام خود اقدام کنند. این افراد در حال 
حاضر می توانند ۳۰ درصد از سهام خود را از طریق بانک ها و کارگزاری ها 
به فروش برسانند.افرادی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده اند نیز سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی شده اند و 

باید منتظر بورسی شدن این شرکت ها بمانند.

با پایین آمدن نرخ ارز
کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قیمت سکه

نایب رئیس دوم اتحادیه طا و جواهر از کاهش قیمت ســکه و طا در بازار 
خبر داد.محمد کشــتی آرای با بیان اینکه با پاییــن آمدن نرخ ارز، قیمت 
ســکه ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده اســت گفت: هر گرم طای خام 
۱۸ عیار، در بازار ۹۱۸ هزار تومان و هر انس طا در بازار های جهانی ۱۷۸۳ 
دار معامله شده اســت.وی افزود: هم اکنون سکه طرح جدید ۹ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان داد و ستد 
می شود.نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر همچنین افزود: هر قطعه نیم سکه 
۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و سکه 

یک گرمی هم یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان داد و ستد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
گفــت: جامانــدگان از ســهام عدالت در کشــور 
۱۰میلیون نفر هستند. محمدرضا پورابراهیمی درباره 
جاماندگان سهام عدالت گفت: در این موضوع چند 
بخش را مدنظر قرار دادیم که اولین بخش شامل ۵۲ 
میلیون نفری می شود که در زمان واگذاری سالهای 
۸۵ ــ ۸۴ اطاعــات آن ها ثبت، امــا گزارش نهایی 
توسط سازمان خصوصی سازی حدود ۴۹ میلیون نفر 
اعام شد، این در حالیست که حدود ۲ میلیون نفر با 
اینکه دارای برگه سهام هستند در فهرست اطاعات 
سامانه سهام عدالت نام و نشانی ندارند.او تعدادی از 
متولدین سال ۸۵ به بعد خانواده های تحت پوشش 
کمیته امداد، ســازمان بهزیستی و ســازمان امور 
ایثارگران را دومین دسته از این فهرست عنوان کرد 

و ادامــه داد: افرادی کــه در آن زمان جزو ۶ دهک 
کم درآمد جامعه بودند بخش ســوم از جاماندگان را 
تشکیل می دهند و همچنین کسانی که در شرایط 
کنونی وضعیت خانوار آن ها ارزیابی شــود می توانند 
مبنا در این بخش باشند.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی درباره تعداد کلی جاماندگان 
ســهام عدالت گفت: در بخش اول حدود ۲ میلیون 
نفــر و در بخش دوم حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر و درکل برآورد ها حدود ۱۰ میلیون نفر اســت.

وی افزود: براســاس واگذاری هایی که در سال های 
۸۵ ــ ۸۴ انجام شــد قــرار بر واگــذاری مجموعه 
شرکت های مشمول سهام عدالت به صورت کامل به 
مردم بود.پورابراهیمی گفت: از مجموع ۵۰ میلیون 
نفری که مشمول شدند حدود ۶ میلیون نفر تحت 

پوشش کمیته امداد، ســازمان بهزیستی و سازمان 
امور ایثارگران هســتند.وی ادامــه داد: بقیه حدود 
۴۴ میلیــون نفر از جمعیت کشــور، دولت به جای 
اینکه یک میلیون تومان ســهام بــه آن ها بدهد در 
سال ۹۵ مبلغ پانصد هزار تومان به آن ها اختصاص 
داد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حدود 
۴۸ درصد سهام شرکت های قابل واگذاری در زمان 
اجرای سهام عدالت مشــمول واگذاری صد در صد 
بودند که در حال حاضــر دولت ۴۸ درصد مالکیت 
آن ها را تصاحب کرده اســت.پورابراهیمی ادامه داد: 
ما تاش می کنیم تا ۲ هفتــه آینده این طرح را از 
کمیســیون اقتصادی به صحن مجلس بیاوریم و با 
اولویت به عنوان اولین دســتور جزو مصوبات صحن 

علنی داشته باشیم.

 خبر خوش به۱۰میلیون جامانده سهام عدالت

استانها

افزایش تعرفه 
400 قلم کاای 
وارداتی به ترکیه 
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زنگ خطر موج دوم شیوع کرونا برای نفتاستانها
قیمت نفت سه شــنبه هفته گذشته به دلیل محدودیت عرضه 
و بهبود تقاضــای جهانی، به بااترین حــد در چهار ماه اخیر 
صعــود کرد اما افزایش موج ابتا به ویروس کرونا در سراســر 
آمریکا تهدید بزرگی برای نفت محســوب می شــود و ممکن 
اســت به منزله در راه بودن یک رکود دیگر باشد.کارشناسان 
از مدتها قبل نســبت به وقوع مــوج دوم ابتا به ویروس کرونا 
هشــدار داده بودند اما افزایش ناگهانی مــوارد ابتا به ویروس 
کرونا در سراســر آمریکا، بسیاری از دولتهای ایالتی را غافلگیر 
کرد. یک متخصص بیماریهای عفونی در شــرکت بایر به سی 
ان ان گفت: موارد جدید ابتا بــه ویروس کرونا در ایالت های 
تگزاس، آریزونا و فلوریدا به ســطح فاجعه آمیزی نزدیک شده 
است و آمریکا با عبور آمار روزانه ابتا از مرز 50 هزار نفر، رکورد 
جدیدی را شکسته است.لوییس دیکسون، تحلیلگر بازار نفت در 
شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی در بیانیه ای اظهار کرد: مشاهده 
جهــش آمار روزانه ابتا به ویــروس کرونا در آمریکا برای بازار 
شوکه آور است و آمار روز پنج شنبه باعث کاهش قیمت نفت و 
محدود شدن رشد هفتگی بهای نفت شد. به نظر می رسد تنها 
محدودیت های جدید می تواند گســترش فعلی بیماری کووید 
19 در آمریکا را محدود کند و اگر قرنطینه در سراســر آمریکا 
اعمال شود، موج دوم شیوع بیماری به تقاضا برای نفت به شدت 
لطمه خواهد زد.اما آمریکا در این وضعیت تنها نیست و شیوع 
ویــروس کرونا در برزیل، هند و ســایر نقاط جهان مانند آتش 
سوزی جنگل ها در حال گسترش است.با وجود پیش بینی های 
مختلــف، تحلیلگران بازار نفت همگی بهبود پایدار تقاضا برای 

نفت در ســال 2020 را پیش بینی کرده بودند و تعداد کمی از 
آنها در پیش بینی های پایه خود، موج دوم شیوع بیماری را در 
نظر گرفته بودند. به عنوان مثال آژانس بین المللی انرژی پیش 
بینی کرده بودند تقاضا برای نفت در کل سال 2020 به میزان 
8.1 میلیون بشــکه در روز نسبت به سال 2019 کاهش پیدا 

خواهد کرد و عمده این کاهش در ســه ماهه دوم خواهد بود. 
تقاضا برای نفت در آوریل سقوط کرد اما از آن زمان بخشی از 
تقاضا احیا شــده و این آژانس بهبود سریع تقاضا در نیمه دوم 
امســال را پیش بینی کرده بود و انتظار دارد تقاضا در ســال 
2021 به میزان 5.7 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.موج 

دوم شیوع ویروس کرونا ممکن است ضربه دیگری بر تقاضای 
جهانی برای نفت وارد کند و همه سناریوهایی که احیای پایدار 
را پیش بینی کرده بودند را باطل کند. اما موج دوم کرونا همانند 
موج اول باعث نابودی تقاضا نخواهد شد زیرا بسیاری از دولت ها 
از وضع قوانین سخت گیرانه و اعمال تدابیر قرنطینه که در دور 
اول شیوع کووید 19 به اجرا گذاشته بودند، خودداری کرده اند 
و تعطیلی که به صورت هدفمنــد برای برخی بخش ها اعمال 
خواهد شــد، مانع از تکرار ریزش تاریخی تقاضا برای نفت می 
شود که در ابتدای سال 2020 مشاهده شد.با این حال شرکت 
ریستاد انرژی هشدار داده که به دلیل خوش بینی بازارها در دو 
ماه گذشته که روی بهبود پایدار تقاضا برای نفت حساب کرده 
بودند، موج دوم کرونا ریسک های جدی ایجاد می کند و ممکن 
است باعث سقوط قیمت نفت شود.این مسئله اسباب گرفتاری 
اوپک پاس خواهد شــد. این گروه کاهش تولید 9.8 میلیون 
بشــکه در روز را به مدت یک ماه تــا پایان ژوییه تمدید کرده 
و اعــام کرده که قصد دارد میزان کاهش تولید خود را از اوت 
تا دسامبر به 7.7 میلیون بشکه در روز محدود کند اما افزودن 
دو میلیون بشــکه در روز نفت به بازار همزمان با شوک جدید 
تقاضا، تاثیر مثبتی روی قیمتها نخواهد داشت.بر اساس گزارش 
اویــل پرایس، به عبارت دیگر در شــرایطی که قیمت ها تحت 
تاثیر انتظارات برای محدودیت عرضه و رشــد تقاضا، افزایش 
پیدا کرده بودند، بازار ممکن اســت روند معکوسی پیدا کند و 
با افزایــش عرضه اوپک پاس و کاهش تقاضا، دوباره قیمت ها 

کاهشی شوند.

رئیس تعمیرات برق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه مرکزی:
تعمیر اساسی ترانسفورماتور تامین کننده برق 

تاسیسات همدان
تعمیر اساسی ترانسفورماتور تامین کننده برق تاسیسات همدان در مدت یک هفته 
انجام شد.به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه 
مرکزی، حمید رحمتی رئیس تعمیرات برق این منطقه گفت: به منظور جلوگیری از 
قطع ناخواسته برق در تاسیسات همدان عملیات تعمیر اساسی ترانسفورماتور تامین 
کننده این مرکز به علت نشت روغن از ترانسفورماتور ، در دستور کار واحد تعمیرات 
برق منطقه مرکزی قرار گرفت.رحمتی تاکید کرد: پس از هماهنگی با شرکت توزیع 
برق همدان یک دستگاه ترانســفورماتور رزرو از انبار منطقه به تاسیسات همدان 
منتقل شد، و پس از تایید توزیع برق همدان، نوسازی شده و جایگزین ترانسفورماتور 
قدیمی شد.وی اذعان کرد: ترانس جدید با رعایت تمامی ماحظات ایمنی برقرار 

شده و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل پاایشگاه گاز ایام:
شرکت پاايش گاز ايام پیشرو در پیشگیري و 

مبارزه با کرونا است
مدیرعامل شــرکت پاایش گاز ایام با اشــاره به اینکه 
فرهنگ پیشگیری از ویروس کرونا در این واحد صنعتی 
بطور جدی دنبال می شود، گفت: در راستای مسئولیت 
های اجتماعی و کمک به سربازان سامت استان بیش از 
یکهزار و 500 لباس یکبار مصرف و دو هزار عدد ماسک 
N95 تحویل دانشگاه علوم پزشــکی استان شده است.به گزارش روابط عمومی ، 
دکتر »روح اله نوریان« در دیدار با معاون دانشگاه علوم پزشکی استان ایام  تصریح 
کرد: بیش از 400 لیتر آب ژاول برای رقیق سازی با 40 هزار لیتر آب به بخشداری 
چوار برای ضد عفونی معابر شــهری و روستاهای اطراف این واحد صنعتی تحویل 
شده است.وی خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات کمیته سامت با موضوع پیشگیری 
از ویروس کرونا، جمع آوری دستگاههای ثبت اثر انگشت و جایگزین آن با سیستم 
فیس آی دی، انجام تب سنجی از کلیه کارکنان در گیت های ورودی، تهیه مواد 
شوینده، گندزدا، ممانعت از ادامه کار کارکنان با بیماري زمینه اي و بیماری های 

تنفسی، تنها بخشی از اقدامات انجام شده در این واحد صنعتی می باشد.

تقدير شورای اسامی و دهیاری روستای کزاز 
از مديرعامل پتروشیمی شازند

بــه گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
پتروشیمی شازند، اعضای شــورای اسامی و دهیاری 
روســتای کزاز شهرستان شازند با اهدای لوح سپاس به 
مهندس ولدخانی مدیرعامل پتروشیمی شازند، از تاش 
های بی شائبه و زحمات صادقانه ایشان در سیاب سال 
گذشته و کمک های خیرخواهانه به اهالی روستای کزاز و همچنین ایجاد اشتغال 
برای جوانان این روستا تقدیر و تشکر کردند.متن لوح سپاس اعضای شورای اسامی 
و دهیاری روستای کزاز به شرح ذیل است:شایان ذکر است طی سالیان اخیر شرکت 
پتروشــیمی شازند در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود امتیازاتی را برای 
نیروهای بومی منطقه لحاظ نموده که در آزمون های استخدامی شرکت با هدف 
ایجاد اشتغال پایدار برای اهالی روستای کزاز امتیاز ویژه ای را در نظر گرفته و تاکنون 

تعدادی از جوانان این روستا در شرکت استخدام شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
مصرف بهینه گاز ، موثر در کاهش هزينه و 

افزايش سرمايه 
با مصرف بهینه گاز به حفظ محیط زیست، اقتصاد خانواده و ارزشمندتر شدن گاز 
از طریق تبدیل گاز به محصوات متنوع در پتروشــیمی ها کمک کرده ایم.مدیر 
عامل شرکت گاز استان اصفهان و معاونین ایشان در بازدید یک روزه از شهرستان 
شاهین شهر و میمه با فرماندار، بخشداران و شهرداران ، دیدار و درخصوص مسائل 
پیرامون به بحث و تبادل نظر پرداختند.سید مصطفی علوی ضمن بیان این مطلب 
که از مردم فهیم و با فرهنگ اســتان انتظار مــی رود الگوی مصرف گاز را رعایت 
کنند، به دمای رفاه 18 تا 21 درجه ســانتیگراد اشاره کرد و ابراز داشت : در فصل 
زمستان که مصرف گاز باا می رود بدیهی است اولویت مصرف با بخش مسکونی 
است.وی، افزود: هر چقدر مردم عزیز در بخش های صنعتی، نیروگاهی و خانگی، 
گاز را بهینه مصرف کنند و از تجهیزات با راندمان باا استفاده نمایند امکان تأمین 
گاز برای کل کشور فراهم شده ودر فصول سرد، محدودیت مصرف برای صنایع و 

نیروگاهها اعمال نمی شود.

وارد مدار شدن 2850 مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی اعم از حرارتی، برق آبی، 
تولید پراکنده و تجدیدپذیر در ســال 
گذشته برای نخستین بار قدرت سرانه 
نصب شده به ازای هر ایرانی را به 1000 
وات رساند که شاخص بسیار ملموسی 
در رشد، توسعه و رفاه اجتماعی مردم 
محسوب می شــود.با به مدار آمدن این 
نیروگاه های  میزان، مجموع ظرفیــت 
کشــور به 83 هزار و 350 مگاوات در 
پایان سال گذشته رسید. این در حالی 
اســت که با وجود تحریم های ظالمانه 
و شــرایط دشوار با توجه به قابلیت ها و 

توانمندی های متخصصان صنعت برق 
در ســاخت داخل واحدهای نیروگاهی 
کشــور حتی در سال 1398 بیشترین 
ظرفیت جدید نیروگاه های حرارتی در 
دولت های یازدهم و دوازدهم به میزان 
2251 مگاوات احداث شده که در طول 
سال های گذشته این رقم بی سابقه بوده 
است.  همچنین بیشترین ظرفیت تولید 
نیز به میزان 3348 مگاوات در سال 98 

رسید.

افزایش راندمان واحدهای حرارتی
عاوه بر این طبق اعــام وزارت نیرو، 

اضافه شــدن ســالیانه بخــش بخار 
نیروگاه ها  واحدهای ســیکل ترکیبی 
)با وجود عــدم تخصیص هــای ازم 
برنامه ریزی  بودجه های ســالیانه(،  در 
دقیــق و توامان بخش تولیــد برق و 
دیســپاچینگ ملی در انتخاب آرایش 
واحدهای نیروگاهی، بهره برداری بهینه 

و برنامه ریزی زمــان تعمیرات واحدها 
)به طوری که در بیشتر اوقات واحدهای 
ســیکل ترکیبی و با حداکثر راندمان 
داخل مدار باشند( موجب شد در سال 
نیروگاه های  ســالیانه  راندمان   1398
حرارتی کشــور به بیشترین مقدار در 
طول تاریخ صنعت برق و برای نخستین 

بار به میزان 38.56 درصد ارتقا یابد.

بیش از یک چهارم برق کشــور 
فسیلی  سوخت  از  استفاده  بدون 

تولید شد
همچنیــن بیــش از 25 درصــد برق 
تولیدی نیروگاه های کشــور در ســال 
1398 توســط بخش بخار واحدهای 
ســیکل ترکیبی، نیروگاه های برق آبی، 
اتمی و انرژی های نو و بدون اســتفاده 
از ســوخت و یا سوخت اضافی فسیلی 
انجام شد. از 312 هزار و 658 میلیارد 
کیلووات ســاعت برق تولیدی در سال 

گذشــته، 79 هــزار و 459 میلیــارد 
کیلــووات ســاعت بدون اســتفاده از 
سوخت یا سوخت اضافی فسیلی بوده 
که معادل 25.4 درصد اســت.مقادیر 
سال گذشته نشــان می دهد که از 79 
هزار و 459 میلیارد کیلووات ســاعت 
انرژی، 41.94 میلیارد کیلووات ساعت 
بــا تبدیل واحدهای گازی به ســیکل 
ترکیبی و بدون اســتفاده از ســوخت 
اضافی تولید شده و این بدان معناست 
که نزدیــک به 11 میلیارد متر مکعب 
گاز در ســال 1398 صرفه جویی شده 

است.

حق انشعاب فاضاب قسطی دريافت می شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قم با حضور در سامانه 122 آبفای 
قم، به صورت تلفنی به مسائل و مشکات برخی از مشترکان پاسخ داد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان قم، برداشت غیرمجاز 
برخی از نهادها از شــبکه آب شهری، لزوم ترمیم حفاری های انجام شده 
در شــهر، واگذاری انشعاب فاضاب در مناطق تحت پوشش شبکه، لزوم 
پیامکی شــدن اخطار قطع آب، درخواست توسعه شــبکه آب شیرین، 
افت فشــار آب و... از جمله موضوعاتی بود که توســط مردم مطرح شد و 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان به صورت تلفنی به آن ها پاسخ 
گفت و در برخی از موارد که قابلیت پیگیری وجود داشــت قول مساعد 
داد.وی در پاسخ به مشــکل یکی از شهروندان ساکن یک مجتمع 400 
واحدی اظهار داشــت: کنتورهای داخلی مجتمع ها تحت نظارت شرکت 
آب و فاضاب نیست و این موضوع می بایست از طریق مدیران ساختمان 
پیگیری شود.دکتر صادق پور در عین حال تاکید کرد: ساکنین مجتمع ها 
می توانند در صورت امکان فنی از جمله جداســازی تأسیسات هر واحد و 
جانمایی کنتور، درخواســت جداسازی انشــعاب داده و پس از انجام آن، 
قبض صادره خود را پرداخت کند. وی همچنین در پاسخ به سؤال یکی از 
مشترکان در خصوص شبکه و انشعاب فاضاب نیز گفت: طبق آیین نامه 
عملیاتی شــرکت های آب و فاضاب انشــعاب های آب و  فاضاب ازم و 
ملزوم یکدیگر هستند.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قم با بیان 
اینکه پس از اجرای شبکه دفع فاضاب شهری در هر منطقه ای، مشترکین 
باید هزینه های حق انشــعاب آن را یکجا پرداخت کنند، اظهار داشت: با 
این وجود شرکت آب و فاضاب قم جهت رفاه حال مردم، حق انشعاب را 
قسط بندی کرده است.وی همچنین در پاسخ به سؤال یکی از شهروندان 
در خصوص توســعه شبکه آب شیرین شــهر یادآور شد: قم تنها شهری 
است که در بسیاری از مناطق دارای 2 شبکه آب وجود دارد ولی به دلیل 
رسیدن آب شیرین سر شاخه های دز به قم، مشتری آب شیرین کم شده 
و پیمانکار دیگر رغبتی به توسعه شبکه آب شیرین ندارد.دکتر صادق پور 
با اشاره به در دست احداث بودن تصفیه خانه آب شماره دو شهر قم گفت: 
با وارد شــدن این تصفیه خانه در مدار بهره برداری آب تمام مناطق شهر 

شیرین می شود و دیگری نیازی به شبکه آب شیرین نخواهد بود.

مدیرکل دیوان محاســبات استان اصفهان در بازدید از 
پروژه بازسازی شبکه فرســوده اصفهان،ایستگاه پمپاژ 
جنوب شرق اصفهان و تصفیه خانه فاضاب هرند و اژیه 
گفت: در سالهای اخیر بدون شک شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان یکی از بهترین دستگاههای اجرایی استان 
بوده که توانسته به رغم چالشهای موجود، خدماتی پایدار 
به مشترکین ارائه دهند. مهندس بهزاد فاطون زاده با 
اشاره به بازدید از تاسیسات آبفا ، عنوان کرد: نظارت بر 
اجرای کیفیت کار به خوبی از سوی شرکت آبفا صورت 
گرفته، بطوریکه می تــوان گفت پروژههایی ماندگار با 
طول عمر باا برای نسل های آینده احداث شده است.

وی پیرامون شیوه های حسابرســی دیوان محاسبات 
تصریح کرد:همانطور که شرکت آبفا استان اصفهان در 
اجــرای پروژه ها از تکنولوژی نوین و علم روز دنیا بهره 
مند است، دیوان محاسبات نیز به منظور بهتر و دقیق تر 
محاسبات از حسابرسی آناین استفاده می کند،که این 
امر در قالب ســامانه صاح سیستم نظارت الکترونیک 

انجام می گیرد.فاطون زاده هدف از حسابرسی آناین 
را افزایــش بهره وری دســتگاههای اجرایی دانســت 
و خاطرنشــان ساخت:بررســی و حسابرســی  آناین 
دســتگاههای اجرایی به منظور رفع ابهامات در دستور 
کار قرار گرفت تا با شناخت و درک متقابل از اجرای روند 
کارها ، بتوان حمایت بیشــتری از دستگاههای اجرایی 
نمود.مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهانبیان کرد: 
دیوان محاسبات با اطاع و آگاهی از روند اجرای فعالیتها 
در دستگاههای اجرایی می تواند با ارائه ی راه حل هایی 

به یــک وحدت رویه برای انجام بهتر وســریعتر کارها 
برسد،و حضور مشاوران دیوان محاسبات در دستگاههای 
اجرایی با هدف شفافیت و پاسداری از بیت المال است.

در ادامه مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان با بیان 
اینکه در این بازدید قطره ای  از فعالیتهای شرکت آبفا 
را با وجود بســیاری از چالشها در ارائه خدمات به مردم 
از نزدیک مشاهده کردید اظهارداشت: بسیار خرسندم 
که از نزدیک برخی از مشکات دستگاههای اجرایی در 
عملیاتی کردن پروژه ها ماحظه شد، این درحالیست 
که در قالب یک موافقت نامه و بررســی سند نمی شود 
دستگاه اجرایی را ارزیابی کرد.مهندس هاشم امینی با 
بیان اینکه شرکت آبفا استان اصفهان در 10 سال اخیر با 
وجود خشکسالی های مستمر توانست خدمات زیربنایی 
را به صورت پایدار به مردم در ســطح استان ارائه دهد 
تصریح کرد:شــرکت آبفا استان اصفهان عاوه بر تامین 
پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین، جمع آوری،دفع 
و تصفیــه فاضاب مردم را هم در دســتور کار دارد که 
این امر در سطح سامت و بهداشت عمومی بسیار موثر 
است.وی ادامه داد:در چندسال اخیر فعاان صنعت آبفا 
در خط مقدم خدمت رسانی پایدار به مردم استان،  برای 

اینکه بتوانند پاسخگوی نیاز های زیربنایی باشند.

مدیرکل دیوان محاسبات :
آبفا اصفهان پروژه های ماندگاری برای نسل های 

آینده احداث کرده است

آگهر اخطاریه ماده101- اموال غیر منقول
بدینوسیله به خانم فرح قدسی که در نشانی کرج کوی گوهر ساختمان 
گلســتان پاک 20 واحد19 شــناخته نگردیده اید اباغ می گردد در 
خصــوص پرونده اجرایی کاســه 9701548 به موجب گزارش مورخ 
97/7/26 کارشــناس رسمی دادگســتری،پاک ثبتی 155/15537 
مفــروز و مجــزی از 1640قطعه19 به مبلــغ1/885/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض می 
باشــید،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنــج روز از تاریخ اباغ این 
آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس هیات سه نفره به مبلغ 
17/250/000 ریال به دفتر این اجرا تســلیم نمایید.ضمناً به اعتراضی 
که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دســتمزد کارشناس هیات باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. ده روز پس از انتشار آگهی اخطار اباغ شده 

محسوب میگردد.
والح واجاری - معاون واحد اجرای ثبت کرج

شماره م الف 99/96792/ف

آگهی تجدید مزایده اجاره 
شماره 99-01  

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد اجاره اجاره 13178.5 مترمربع اراضی غیر فعال 
بستر رودخانه کرج را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره 
 گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده 01

) شماره سیستمی ( .... به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 99/4/15 ساعت 8صبح      

مهلت دریافت اسناد مزایده: 99/4/19 ساعت 19
تاریخ بازدید: 99/4/16 تا 99/4/18

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 99/4/25
زمان بازگشایی: 99/4/28 ساعت 10صبح                

زمان اعام به برنده: 99/4/31
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( ، 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت 

برنده بودن مزایده گران محترم  از این طریق امکان پذیر می باشد.
کلیه اطاعات موارد اجاره شــامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد اعان عمومی 

سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
 عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی

) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

www.  اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه
setadiran.ir  بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده "  موجود است.

نوبت دوم

برای نخستین بار

 قدرت سرانه نیروگاهی
هر ایرانی به 1000 وات رسید
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گزیده خبر وزارت صنعت اعام کرد:

اعام آمادگی بیش از ۳۷۰ بنگاه برای ورود به بورس
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( گفت: از ابتدای امســال تاکنون حدود ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان اوراق از طریق بخش صنعت و معدن منتشــر شده 
است.به گزارش از شاتا، نعمت اه شهبازی در نشست توسعه تامین 
مالی بخش تولید از طریق روش های نوین ویژه صنعت نساجی، 
پوشاک و سلولزی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال 
چهار جهت گیری اصلی بــا عنوان جهش تولید، اتمام طرح های 
نیمه تمام، توســعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم 
بــازار دارد.وی با بیان اینکه در همین راســتا هفت محور تدوین 
شــده که ذیل آنها ۴۰ پروژه و برنامه تعریف شــده است، تصریح 
کرد: تأمین منابع مالی و توســعه سرمایه گذاری مشتمل بر چهار 
برنامه یکی از این هفت محور است.مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و 
تامین مالی وزارت صمت در ادامه افزود: ۴۲۵ هزار میلیارد تومان 
نیاز بخش صنعت و معدن در ســال ۱۳۹۸ بوده که از این میزان 
۳۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیات از طریق شبکه بانکی 
پرداخت شــده است و این آمار نشــانگر این است که این نیاز و 

پرداخت با هم تطابق ندارد.

نیاز 575 هزار میلیارد تومانی بخش صنعت و معدن برای 
سال 1399

شــهبازی در ادامه با بیان اینکه پیش بینی نیاز بخش صنعت و 
معدن برای ســال ۱۳۹۹ حدود ۵۷۵ هزار میلیارد تومان اســت، 
گفت: پیش  بینی می شود که حدود ۴۱۵ هزار میلیارد تومان از این 
رقم به صورت سرمایه ثابت و در در گردش به حوزه تولید پرداخت 
شود که باز با کسری ۲۸ درصدی مواجه هستیم و ضرورت استفاده 
از روش های نوین بانکی را برای جبران این کســری می طلبد.وی 
با بیان اینکه سهم بخش صنعت و معدن از تسهیات بانکی باید 
اضافه بشود، گفت: البته روند نزولی این سهم سال گذشته متوقف 

شد و این سهم به ۳۲ درصد رسید.

نقدینگی 600 هزار میلیارد تومانی جامعه در سال گذشته
مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت با بیان 

اینکه با پارادوکس نقدینگی در جامعه مواجه هستیم، بیان کرد: 
سال گذشــته نقدینگی جامعه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان 
بوده اســت که باید با اســتفاده از روش های نوین نقدینگی را به 
سمت بخش های مولد همانند تولید بیاوریم.شهبازی با بیان برخی 
ضرورت های اســتفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، گفت: روند 
کاهشی سهم بخش صنعت از تسهیات بانکی، عدم تمایل شبکه 
بانکی در تامین مالی بلندمدت طرح ها، آثار تورمی منابع تزریقی از 
طریق بازار پول و آمار باای نکول تسهیات و مطالبات غیرجاری 
شــبکه بانکی از ضرورت های به کارگیری ابزارهای نوین تامین 
مالی می باشــد.وی به برخی از اهداف اســتفاده از ابزارهای نوین 
تامین مالی اشاره کرد و افزود: هدایت هدفمند نقدینگی سرگردان 
جامعه به بخش های مولد، تامین غیرتورمی منابع مالی مورد نیاز 
بخش تولید، مشارکت سرمایه گذاران خرد در راه اندازی پروژه ها 

و واحدهای راکد و تنوع بخشی به روش های تامین مالی بنگاه ها 
از اهداف استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی است.

انتشــار 2.5 درصد از اوراق مشارکت سال گذشته توسط 
بنگاه های صنعتی و معدنی

مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت با بیان 
اینکه در ســال ۱۳۹۸ یکصد هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت 
منتشر شد گفت: حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق توسط 
بنگاه های صنعتی و معدنی منتشــر شد که سهم بخش صنعت و 
معدن ۲.۵ درصد از این ابزار بوده است.شــهبازی همچنین اضافه 
کرد: در همین چندماهه امسال حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق 
از طریق بخش صنعت و معدن منتشر شده است.وی اضافه کرد: 
عرضه در بورس یکی از روش های خوب تامین مالی برای شرکت 

ها اســت و این روش عاوه بر تامین مالی سبب تقویت بنیه مالی 
شرکت ها نیز خواهد شد.

600 بنگاه خود را در بورس عرضه کردند
مدیر کل سرمایه گذاری و تامین مالی وزارت صمت با بیان اینکه 
۳۷۰۰ بنگاه دارای صد نفر اشتغال به باا داریم، گفت: از این تعداد 
۶۰۰ بنگاه خود را در بورس عرضه کردند و نشــانگر این است که 
بخش مالی بنگاه ها پابه پای بخش فنی آنها باید ارتقا یابد.شهبازی 
با بیان اینکه ســازمان امور مالیاتی پس از پذیرش یک شرکت در 
بورس متعرض به حساب های سنوات آنها نخواهد شد، گفت: این 
موضوع یکی از چالش های اصلی عاقمندی بنگاه ها برای ورود به 
بورس بوده است که با طرح موضوع در جلسه سران قوا و موافقت 
رهبری مصوب شد که بنگاه هایی که سال ۱۳۹۹ در بازار سرمایه 

پذیرش بشوند، این مشکل مالیاتی آنها حل شود.

اعام آمادگی بیش از 370 بنگاه برای ورود به بازار سرمایه
وی با بیان اینکه امسال می خواهیم ۱۰۰ بنگاه را وارد بورس کنیم 
یا برای تامین مالی آن ها اوراق مشارکت منتشر کنیم، افزود: بیش 
از ۳۷۰ بنگاه باای ۱۰۰ نفر برای پذیرش در بورس یا اســتفاده 
از روش های تامین مالی اعام آمادگی کردند.مدیر کل ســرمایه 
گــذاری و تامین مالی وزارت صمت بــا بیان اینکه به دنبال ابداع 
روشهای جدید نیســتیم، گفت: ابزارهای نوین قابل بهره برداری 
برای تامین مالی در صنعت نساجی پوشاک و سلولزی فرابورس، 
بورس کاا و تامین مالی زنجیره تامین)SCF( است.شــهبازی در 
پایان تصریح کرد: در فرابورس امکان انتشــار اوراق بدهی، عرضه 
ســهام، ادغام و تملیک وجود دارد و در بورس کاا تامین مالی از 
طریق گواهی سپرده کاایی، صندوق سپرده کاایی و انتشار انواع 
اوراق انجام می شــود. همچنین روش های سککوک و اوراق گام 
مختص تامین مالی زنجیره تامین )SCF( اســت.گفتنی است در 
این جلسه نمایندگانی از بانک مرکزی، بازار سرمایه، شبکه بانکی 
و ریاست جمهوری در کنار تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی 

صنعت نساجی، پوشاک و سلولزی حضور داشتند.

دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت:
صادرات ماسک ممنوع شد

دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت، با اشاره به مصوبه الزام استفاده از ماسک 
در کشور و با توجه به شرایط قرمز در برخی استان ها، گفت: طبق مصوبه کارگروه، 
فعا صادرات انواع ماسک به خارج از کشور ممنوع اعام شد.به گزارش شاتا، رییس 
مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، میزان تولید ماسک در کشور را متناسب با 
شرایط فعلی کشور برشمرد و از حمایت وزارت صمت از کارگاه های تولید ماسک 
خبر داد و افزود: مواد اولیه و پارچه متبلون متناســب با خط تولید و توان کارگاه 
ها، به تولید کنندگان عرضه می شود و در این راستا کارگاه ها تحت نظارت فرایند 
تولید تا توزیع قرار می گیرند.جمشید گلپور با اشاره به لزوم مشارکت مردم، بخش 
خصوصی و دولت برای مهار کرونا گفت: وزارت صمت تمام تاش خود را برای رفع 
موانع تولید، خصوصا در چرخه تولید ماسک بکار گرفته و انتظار از تولیدکنندگان 
است که مطابق نرخ مصوب، جهت رفاه عموم مردم ایران، ماسک استاندارد را در 
اختیار شــبکه های توزیع در کشور قرار دهند.دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت 
صمت، با تجلیل از فعالیت بخش خصوصی و تولیدکننــدگان، از راه اندازی وب 
سایت »باماسک« جهت عرضه ماسک استاندارد با قیمت مصوب از طریق فضای 
مجازی و اینترنت در راستای توسعه شبکه مجازی با همکاری سازمان بسیج اصناف 

کشور و بخش خصوصی خبر داد.

سخنگوی گمرک:
تخلیه ۴۰۰ کامیون متوقف شده تا آخر هفته

ســخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه مرزهای تجاری پاکستان بازگشایی شده 
اســت، گفت: حدود ۴۰۰ کامیون در مرز ریمدان متوقف بودند که با مجوز جدید 
دولت پاکستان، این کامیون ها تا پایان هفته تخلیه می شوند.روح اه لطیفی در 
مورد بازگشایی مرزهای تجاری با پاکستان، اظهار داشت: بر اساس تصمیم دولت 
پاکســتان، عاوه بر مرز میرجاوه، ۴ بازارچه مشترک ما با کشور پاکستان شامل 
ریمدان، پیشــین، کوهک و جالق به صورت دائم بازگشایی شد و هر روز پذیرش 
دارند.ســخنگوی گمرک ایران افزود: البته سقف هایی برای ورود و خروج گذاشته 
اند اما این سقف ها تقریباً ظرفیت کامل این بازارچه ها است؛ به عنوان مثال قباً از 
بازارچه های ریمدان و پیشین به ترتیب اجازه عبور ۲۰ و ۱۰ کامیون به صورت یک 
روز در میان وجود داشت اما اان به ترتیب مجوز عبور ۱۰۰ و ۶۰ کامیون به صورت 
روزانه از این دو بازارچه صادر شده است.وی ادامه داد: حدود ۴۰۰ کامیون در مرز 
ریمدان متوقف بودند که با مجوز جدید دولت پاکستان، این کامیون ها تا پایان هفته 
تخلیه می شوند.لطیفی گفت: در حال حاضر محدودیتی در ورود کاا به پاکستان 

وجود ندارد و ما می توانیم همه نوع کاا به این کشور صادر کنیم.

سازمان توسعه تجارت:
صادرکنندگانی که رفع تعهدارزی نکنند کارت 

بازرگانی شان ابطال می شود
ســازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه ۳۱ تیرماه پایان فرصت رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان اســت، اعام کرد:صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکنند 
کارت بازرگانی شان ابطال می شود.به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران با تقدیر از 
صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهد ارزی خود اقدام کرده اند طی اطاعیه ای 
متذکر شد با توجه به مســؤلیت وزارت صمت در پایش رفتار تجاری، کارت های 
بازرگانی آن دســته از بازرگانانی که تــا تاریخ ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی ننمایند 
ابطال شــده و رفع این تعلیق یا ابطال صرفاً در صورت تأیید بانک مرکزی صورت 
خواهد گرفت.بنا بر این اطاعیه تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه 
مطابق با برنامه زمانی و به روش های مذکور در دستورالعمل بانک مرکزی نسبت 
به بازگشــت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نمایند و در غیر این صورت اقدامات 

تکمیلی در مورد ایشان صورت خواهد گرفت.

براساس دستورالعمل تنظیم بازار
عرضه محصوات پتروشیمی خارج از شبکه 

تعریف شده ممنوع است
یک مقام مسئول گفت: براساس دستورالعمل تنظیم بازار محصوات پتروشیمی 
هرگونه خرید ، فروش ،واگذاری وجایگزینی محصوات پتروشیمی خریداری شده 
از بورس دربازار و سایتهای اینترنتی وفضای مجازی ممنوع است.به گزارش سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محمد حسین مواخواه اظهار داشت: 
به دنبال التهابات چند ماه گذشته در بازار پی وی سی و رقابت باای محصوات 
مذکور در بورس کاا و گزارشــات واصله متأسفانه مشاهده شده، فعالیت واسطه 
گران و داان محصوات پتروشیمی بااخص کاای پی وی سی در فضای مجازی 
گســترش یافته و علناً«مواد اولیه که بعضاً«از جمله محصوات دارای کمبود و پر 
تقاضا در بورس اســت از قبیل پی وی ســی، برای خرید و فروش در سایت ها و 
شبکه های اجتماعی آگهی و عرضه می شود. وی همچنین ادامه داد: مضافاً« تعداد 
دیگری از این سایت ها با عناوینی همچون »جهت اطاع« قیمت های منتسب به 
بازار آزاد را که اختاف فاحشی با قیمت های بورس داشته را به صورت روزانه بروز 
رســانی کرده و با ایجاد فضای روانی بر التهاب بازار دامن زده اند.مواخواه با اشاره 
به اهمیت و سهمیه بندی محصوات پتروشیمی تصریح کرد: بنا بر دستورالعمل 
ســتاد تنظیم بازار تمامی واحدهای تولیدی خریدار مواد اولیه پتروشیمی ملزم 
به اســتفاده مواد خریداری شــده در خطوط تولید بوده و هرگونه خرید، فروش، 
واگذاری و جایگزینی محصوات پتروشیمی خریداری شــده از بورس در بازار و 
سایت های اینترنتی و فضای مجازی و همچنین حمل مواد اولیه خریداری شده، 
به محلی غیر از نشــانی کارخانه مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه تحت هر 
عنوانی از نظر این سازمان مصداق تخلف عرضه خارج از شبکه محسوب گردیده و 
مشمول مجازات قانونی می شود.وی با اشاره به این که حفظ منافع تولید کنندگان 
و مصــرف کنندگان به عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه ســازمان حمایت قرار 
دارد، یادآور شــد: طی اباغیه ای به تشکل ها و تعاونی ها خواستار رعایت ضوابط 
فوق الذکر، خرید و اختصاص ســهمیه براساس تولید واقعی، مصرف سهمیه های 
دریافتــی صرفاً«در خط تولید، ثبت اطاعات تولید در ســامانه بهین یاب و ثبت 
اطاعات فروش در ســامانه جامع تجارت مورد تاکید قرار گرفت.مدیرکل نظارت 
بر کااهای غیرفلزی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اذعان 
بر اینکه، تمامی دســتگاه های نظارتی بر همکاری و تعامل بر نحوه تولید و عرضه 
محصوات پتروشــیمی نظارت خواهند داشت، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت 
در راســتای ایفای وظایف و مســئولیت های ذاتی و قانونی خود مبنی بر پایش و 
نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای تولیدی محصوات پتروشیمی و واحدهای صنایع 
پایین دست، بازرسی مستمر از کارخانجات و انبارهای پتروشیمی را در دستورکار 
بازرسان خود و سازمان های صمت استان ها قرار داده و در این راستا نیز برخی از 
این فعالیت ها شامل خرید، فروش و اطاع رسانی قیمت هایی بازار آزاد را شناسایی 
و به مراجع قضائی و دســتگاه های انتظامی بــرای برخورد جدی با این رفتار غیر 

قانونی معرفی نموده است.

رشد 5 تا 115 درصدی تولید 12 کاای 
منتخب صنعتی و معدنی در 3 ماهه امسال

طی ۳ ماهه اول امســال تولیــد ۱۲ کاای منتخب صنعتی و معدنی ۵ تا ۱۱۵ 
درصد داشته است. در این مدت تولید ماشین لباسشویی با رشد ۱۱۵ درصدی 
و انواع تلویزیون با رشد ۵۰ درصدی همره بوده است. تولید ۱۲ کاای منتخب 
صنعتی و معدنی در ۳ ماهه امسال با رشد همراه بود به طوری که تولید ماشین 
لباسشــویی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱۵ درصد، انواع تلویزیون ۵۰ 
درصد و شمش آلومینیوم ۳۲ درصد رشد داشته اند.در این مدت تولید استیک 
خودرو ۳۰ درصد، وانت ۲۳ درصد، ســیمان ۱۰ درصد، انواع سواری ۸ درصد و 
یخچال و فریزر ۷ درصد افزایش یافته است. طی ۳ ماهه امسال تولید محصوات 
پتروشیمی ۷ درصد، کمباین ۶ درصد، فواد خام ۵.۵ درصد و کامیون کامیونت 

و کشنده ۵ درصد رشد داشته است.

با حمایت فواد مبارکه و در مجتمع فواد سبا به دست آمد؛ 
ایران به جمع سازندگان رباتهای مکندۀ 

کاتالیست پیوست 
برای اولین بار در کشــور، با حمایت و همکاری شــرکت فواد مبارکه و شرکت 
دانش بنیان زاگرس صنعت آرکا، ربات مکنده که کار تخلیۀ کاتالیست ها در واحد 
 احیا مســتقیم را بر عهده دارد، طراحی و ســاخته شــد و به بهره برداری رسید.

 ســعید مــرادی، مهنــدس فراینــد دفتر فنــی تولید فواد ســبا بــا تأکید 
بــر این که بــرای اولین بــار در کشــور از ربات بــرای تخلیۀ کاتالیســت های 
ســولفورزدایی مخازن واحد احیا مســتقیم ســبا استفاده شــد، گفت: دانش 
ســاخت این ربات و اســتفاده از آن، قبل از این تنها در اختیار ســه کشور بود 
 و با اجرای این پروژه، ایران به جمع کشــورهای دارای این توانایی ملحق شــد.

وی با اشــاره به این که نقش این ربات ها در افزایش ایمنی کارکنان هنگام تخلیه 
کاتالیســت ها بسیار حائز اهمیت اســت افزود: عاوه بر این ربات ها می توانند در 
ســرعت تخلیه نیز مؤثر باشند.مرادی اظهار داشــت: این ربات مکنده که دارای 
اتاقک فرمان خارج از مخزن است و بدون هیچ جریان الکتریکی و فقط با نیروی 
هیدرولیک و پنوماتیک با خاصیت ضد انفجاری عمل می کند، در طول  شش ماه 
طراحی و ساخته شد و در پروژۀ تخلیه و شارژ مخازن سولفورزدایی سبا به صورت 

موفقیت آمیز آزمایش شد و مورداستفاده قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی خبر داد؛
افزایش 16۰ درصدی شهرک سازی در 

نواحی صنعتی خراسان رضوی
استان  مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
خراسان رضوی گفت: مطابق با برنامه ریزی هایی 
که انجام شد مقیاس شهرک سازی در شهرک ها 
و نواحی صنعتی خراســان رضوی طی سه سال 
گذشــته ۱۶۰ درصد افزایش یافته است.ســعود 
مهدی  زاده مقدم در بازدید از توســعه ناحیه صنعتی میان جلگه، ضمن 
تأکیــد بر تجهیز و تکمیل پروژه های عمرانی و ایجاد شــهرک و ناحیه 
صنعتی، اظهار کرد: در سال ۹۸ برای تجهیز زیرساخت ها و شهرک سازی 
۳۴۷ میلیارد ریال هزینه شــده که نسبت به سال ۹۷، ۲۸ درصد رشد 
داشته است.ی با بیان اینکه پروژه های عمرانی در راستای رشد و توسعه 
صنعتی اقتصادی و حمایت از صنعتگران و کارآفرینان انجام شده است، 
عنوان کرد: در سال گذشته ۶۶ پروژه عمرانی با اعتبار۳۴۷ میلیارد ریال 
اجرا شــد و امســال حدود ۵۰۰ میلیارد ریال پروژه در دست اجرا است 
تا با تجهیز شــهرک ها و نواحی صنعتی، شرایط و بسترسازی ازم برای 
تولید فراهم باشد.مهدی زاده مقدم با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در 
حوزه زیرساخت شهرک ها و نواحی صنعتی، تصریح کرد: اجرا و تکمیل 
پروژه های آب، برق، گاز، مخابرات، تصفیه خانه، راه و ابنیه و نیز ســاخت 

۳۰۱ واحد کارگاهی برای صنایع ُخرد و کوچک از جمله آنها است.

رئیس مرکز ســاخت داخل، ماشــین 
ســازی و تجهیــزات وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت گفت: در راســتای 
تحقق نهضت ســاخت داخل، اقدامات 
ترویجی نظیــر تبییــن ظرفیت های 
قانونی جهــت حمایت از تولید ملی در 
دستور کار است. محمد مهدی هادوی 
با بیان اینکه با هماهنگی مرکز آموزش 
بازرگانــی در گام نخســت دوره تبیین 
قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی 
خدماتی کشور و حمایت از کاای ایرانی 
برگزار شــد، اظهار داشــت: این دوره با 
هدف آشنایی همکاران شاغل در دفاتر 
تخصصی ستاد وزارتخانه، معاونت های 
امــور معادن و صنایــع معدنی، طرح و 
برنامه، ســازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی و سازمان صنایع 
کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی با 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کشور و حمایت از کاای ایرانی 
با همکاری اســاتید و پیشکسوتان این 
حوزه برگزار شد.وی اضافه کرد: در دوره 
برگزار شــده، فراگیران با اهداف قانون، 
مشموان قانون، نحوه ارجاع کار، بهره 

گیری از قابلیت های سامانه توانیران در 
به هم رسانی توانمندی ها و نیازمندی 
ها اشــنا می شــوند.هادوی ادامه داد: 
همچنین در این دوره اطاعات تکمیلی 
در خصوص مباحث مربوط به ابزارهای 
نظارتی حصول اطمینان از اجرای قانون، 
محدودیت ها و جرائم قانونی مقرر برای 
متخلفین از قانون، ارائه شد.رئیس مرکز 
ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات 
وزارت صمت گام دوم برداشــته شــده 

بــرای معرفی قانون حداکثر را شــامل 
برگزاری دوره جهت دستگاه های دولتی 
و نهادهای عمومی مشمول عنوان کرد.

هــادوی اعام کــرد: در ایــن دوره که 
نمایندگان وزارتخانه نفت، نیرو، وزارت 
ارتباطــات، علوم تحقیقــات و فناوری، 
میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع 
دستی، جهاد کشــاورزی، سازمان ملی 
استاندارد، سازمان ثبت اسناد و اماک 
کشــور، ســتاد اجرایی فرمان حضرت 

امام)ر ه( و ســازمان صدا و سیما حضور 
داشــتند.وی افزود: با توجــه به نقش 
ذی حسابان دســتگاه های مشمول در 
اجرای دقیق »قانون حداکثر استفاده از 
توان تولیدی خدماتی کشور و حمایت 
از کاای ایرانی« طــی مکاتبه با مدیر 
کل امور ذی حســابی های وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی و پیگیــری های 
انجام شــده در صدد برگزاری این دوره 
جهت ذی حسابان دستگاه های اجرایی 
کرد: ضرورت  تصریح  هســتیم.هادوی 
آگاهی بخشی به تشکلها و انجمن های 
تخصصــی در خصوص ظرفیت قانون و 
نقش آن در به هم رسانی توانمندی ها 
و نیازمنــدی ها و زمینه ســازی جهت 
ارجاع کار به داخل کشور، برگزاری این 
دوره بــرای فعاان این عرصه را بیش از 
پیش به ذهن متبادر می ســازد که در 
همین راستا برنامه ریزی جهت آموزش 
قانون از سوی مرکز آموزش بازرگانی در 
دســتور کار قرار گرفته تا با تامین اقام 
مورد نیاز از تولیدات ملی و ارجاع کار به 
داخل، ضمن تقویت غرور ملی در جهت 
تحقق شعار سال جهش تولید و صرفه 

جویی منابع ارزی حرکت کنیم.

 گام برای معرفی ظرفیت های قانون 
حداکثر استفاده از توان داخل
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هشدار همتی به صادرکنندگان:گزیده خبر

فرصتبرگرداندنارزتمدیدنمیشود
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از فردا ، با هماهنگی 
بانــک مرکزی ،قوه محترم قضائیه، وزارت صمت و نهادهای 
نظارتی، صادر کنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده 
انــد، در لیســت های ده نفره برای توضیــح در مورد نحوه 
ایفای تعهدات دعوت می شــوند.عبدالناصر همتی در پست 
اینستاگرامی خود نوشت: قبًا هم تأکید کرده ام، تاطم این 
روزهای بازار، عمدتاً از عــدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار 
حواله ارز، به خاطر مشکات ناشی از کرونا در ابتدای سال، 
نشــأت گرفته اســت. با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای 
تجمیع شــده ماه های قبل، و افزایش عرضه در نیما تعدیل 
خواهد شــد.وی ادامه داد: گزارشــات خوبی ازافزایش قابل 
توجه صادرات نفت و فرآورده های نفتی و صادرات غیرنفتی 
و خبرهای مثبت از آزادشدن منابع مسدودی بانک مرکزی 
دریافت کــرده ام که روندتأمیــن ارز رامتحول خواهد کرد.

همتــس افــزود: صادرکنندگان تکیه گاه اصلــی ارز آوری 

کشور هســتند، فرصت برای برگرداندن میلیاردها دار ارز 
صادراتی در دو هفته آتی پایان می یابد. این فرصت به هیچ 
وجه تمدید نخواهد شــد. از فردا، با هماهنگی بانک مرکزی 
،قــوه محترم قضائیــه، وزارت صمت و نهادهــای نظارتی، 
صــادر کنندگانی که تاکنون تعهد خــود را ایفا نکرده اند، 
در لیســت های ده نفره برای توضیــح در مورد نحوه ایفای 
تعهدات دعوت می شوند.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: 
بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشــخیص 
خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال 
خواهد کرد. بانک مرکزی یکبار در مهرماه ســال ۹۷ توان 
خود را نشــان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو 
ســال برای فروش دارهای ۱۹ هــزار تومانی خود معطل 
ماندند. امروز نیز ریســک بازار ارز برای ســرمایه گذاری به 
شــدت افزایش پیدا کرده است و من نیز وظیفه دارم این را 

به فعاان اقتصادی گوشزد نمایم.

پیاده سازی انجام تراکنش ها بصورت دو 
مرحله ای بواسطه دریافت رمز پویا 

بانک پاســارگاد با عنایت به الزام بانک مرکزی مبنی بر 
انجام تراکنش های غیرحضوری با استفاده از رمز پویا، 
جهت رفاه حال مشــتریان و تســریع در انجام فرآیند 
انجام تراکنش بــر روی درگاه USSD، امکان تراکنش 
دو مرحلــه ای با قابلیت دریافت رمــز پویا را از طریق 
کد دستوری #۷20* فراهم کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
ارایه این خدمات موجب تســهیل در فرآینــد انجام تراکنش و دریافت رمز پویا 
در خال تراکنش با اســتفاده از کد #۷20* می شود.به این ترتیب، دارندگان 
ســیم کارت های اپراتورهای همراه اول، ایرانســل و رایتل قــادر خواهند بود با 
شماره گیری کد دستوری #۷20*، نوع تراکنش و شماره کارت خود را انتخاب 
کرده و پس از درخواســت رمز پویا و دریافت پیامک آن نســبت به وارد نمودن 
رمز پویا در مرحله ی دوم، فرآیند تراکنش خود را با شــماره گیری کد دستوری 
#۱00*۷20* ادامه دهند.بر اساس این خبر، در این نوع خدمت، ابتدا کاربر کد 
دستوری *۷20# را شــماره گیری می کند و پس از انتخاب خدمات موردنظر، 
تمامی مراحل تا انتخاب شــماره کارت را طی می کنــد. در مرحله ی بعد پیام  
مربوط به درخواســت رمز پویا نمایش داده می شود. در صورتی که کاربر پیش از 
آن، رمز پویا را دریافت کرده باشد، با انتخاب گزینه ی »نیاز به رمز ندارم و خرید 
را ادامه بده«، رمز را وارد کرده و فرآیند خرید را تکمیل می کند.اگر کاربر پیش 
از آن رمز پویا را دریافت نکرده باشــد، با انتخاب گزینه ی »دریافت رمز پویا« و 
دریافت آن از طریق پیامک، ۱20 ثانیه زمان دارد که قبل از منقضی شدن رمز 
دریافت شده، ادامه ی فرایند خرید را با شماره گیری کد دستوری ۱00#*۷20* 
ادامه دهد.از دیگر امکانات ایجاد شــده در این ســامانه این است که مشتریان 
هنگام خرید شارژ یا اینترنت، با انتخاب گزینه »تکرار آخرین خرید« می توانند 
آخرین تراکنش انجام شــده خرید خود را تکرار کنند.گفتنی است مرکز مشاوره 
و اطاع رســانی بانک پاسارگاد به شماره ی تماس 828۹0 و سامانه ی CRM در 
سایت این بانک به آدرس htps://www.bpi.ir/crm آماده ی ارائه ی اطاعات 

بیشتر به مشتریان است.

در چهارمین رخداد جشنواره ملی روابط عمومی:
روابط عمومی بانک توسعه تعاون در حوزه 

مسئولیت اجتماعی تقدیر شد
در چهارمین رخداد و جشــنواره ملی بررســی مسائل 
و چالش های روابط عمومی بــا موضوع کرونا از روابط 
عمومی بانک توسعه تعاون در حوزه مسئولیت اجتماعی 
با اهدای لوح تقدیر شد.گفتنی است در این همایش که 
هم زمان با برگزاری چهارمین رخداد و جشــنواره ملی 
بررسی مســائل و چالش های روابط عمومی ها برگزار شد از روابط عمومی های 
ســاعی در حوزه مقابله با کرونا با اعطای نشان روابط عمومی و جایزه مسئولیت 
اجتماعی تجلیل به عمل آمد.شایان ذکر اســت در حاشیه این رخداد جلد اول 
کتاب »روابط عمومی در عصـر کرونا« با حضور پروفسور سید سعیدرضا عاملی 
دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی، مهندس علیرضا زاهدیان مدیرعامل مجتمع 
فواد غدیر نی ریز و مهدی باقریان رئیس موسسه کارگزار روابط عمومی رونمایی 
شد.ازم به ذکر اســت در این همایش که با حضور روابط عمومی های مختلف 
سازمان ها و مؤسسات مختلف با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد از 

برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر گردید.

خدمات ویژه در نسخه جدید همراه بانک
مشــتریان بانک مسکن با فعال سازی همراه بانک خود 
عــاوه بر انجام تراکنش با مســکن کارت، می توانند از 
قسمت جدید »پیشــخوان« از امکان تراکنش با سایر 
کارت های بانکی عضو شــبکه شــتاب خود برخوردار 
شــوند.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، 
همراه بانک مســکن بستری برای اســتفاده از خدمات بانکی روی تلفن همراه 
هوشمند است که با استقبال صاحبان حساب های کارتی در بانک مسکن روبرو 
شده است. به کمک این سامانه امکان دسترسی مشتریان به حساب ها، کارت ها، 
تسهیات، برچسب های الکترونیکی عوارضی و .... میسر می شود. این اداره کل 
به منظور گسترش حوزه خدمات بانکداری الکترونیک و جذب رضایت مشتریان 
نســخه همراه بانک جدید را با بکارگیری تکنولوژی هــا و فناوری های نوین راه 
اندازی کرد.سامانه همراه بانک جدید که در نیمه دوم سال گذشته در دسترس 
قرار گرفت، از دو بخش »ورود متمرکز« و »پیشــخوان« تشــکیل شده است.از 
ویژگی های مهم بخش ورود متمرکز می توان به توســعه سامانه همراه بانک بر 
اساس سرویس های ارائه شده در اینترنت بانک و ظاهر و عملکرد مشابه، صندوق 
پیام، دفترچه اطاعات اشخاص، امکان بهره برداری از پروفایل حقوقی برای ارائه 
خدمات به مشــتریان حقوقی، موقعیت یاب شــعب بانک و درگاه های حضوری 
نظیر کیوسک بانک و خودپرداز، ورود به برنامه با ابزار بیومتریک، اسکن کارت به 
جای وارد کردن شــماره کارت و ... اشاره کرد.آنچه با عنوان ارائه سرویس های 
بانکی و ظاهر و عملکرد مشابه در اینترنت بانک و همراه بانک جدید مسکن میسر 
شــده، در واقع یک گام برای تحقق اســتراتژی روز صنعت بانکداری دنیا یعنی 
» OmniChannel« به شــمار می آید. این مفهــوم در واقع به منزله ایجاد تجربه 
کاربری مشــابه در هنگام استفاده از درگاه های مختلف بانکی برای دریافت یک 

سرویس یا خدمت مشخص است. 

 طرح تسهیاتی«تأمین« در بانک رفاه 
کلید خورد

بانک رفاه کارگران در راستای تکریم مشتریان و تعامل 
بیشــتر با ذی نفعان و سهامداران خود در قالب »طرح 
تأمین« تســهیات پرداخت می کند.به گزارش روابط 
عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در راستای ارتقای 
رضایتمنــدی گروه بزرگی از ذی نفعان و ســهامداران 
خود به کارکنان شاغل در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین 
اجتماعی، شــرکت های زیرمجموعه شستا، سازمان بهزیستی کشور و سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشــور تســهیات پرداخت می نماید.نرخ ســود این 
تســهیات در حال حاضر ۱8 درصد در ســال و مدت اعتبار این طرح تا پایان 
مرداد ماه سال جاری خواهد بود و متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور 
تأمین اموال و خدمات مورد نیاز )تهیه اموال و خدمات مورد نیاز/ هزینه درمان/ 
تحصیل/ تهیه جهیزیه و ازدواج فرزند/ مســافرت های زیارتی و ســیاحتی( تا 
سقف ۵00 میلیون ریال و به منظور تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحدهای 

مسکونی تا سقف یک میلیارد ریال از این تسهیات بهره مند گردند.

راه جدید برای افزایش سود سپرده بانکی
 بانک مرکزی مجوز افزایش سهم گواهی 

سپرده ۱۸درصد را داد
اطاعات دریافتی خبرنگار تسنیم بیانگر آن است که بانک مرکزی به بانک ها 
اجازه افزایش ســهم گواهی سپرده ۱8درصدی در ترکیب سپرده های خود 
را صادر کرده است؛ این یعنی بخشی از سپرده های جدید با سود ۱8درصد 
افتتاح خواهند شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  اقتصاد 
ایران طی چهار دهه اخیر ســه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر 
کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریباً سه برابر شده است.شوک نخست در سال های 
۷۱ تا ۷4 به دنبال سیاست های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد؛ 
شوک دوم در سال های ۹0 و ۹۱ به دنبال تحریم های شورای امنیت و شوک 
سوم در ســال ۱3۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام.طی روزهای اخیر هم 
نرخ ارز به دلیل رشد نقدینگی در درجه اول به دلیل سیاست انبساطی ناشی 
از کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۱ به حدود ۷ درصد برای تأمین مالی کرونا، 
تشدید تحریم ها و  محدودیت های تجاری کرونا، رقم های جدید و بی سابقه ای 
را تجربــه می کند و می رود که ضربه دیگری بــر پیکر نحیف اقتصاد ایران 
فرود آید.اما نکته مهم اینجاســت که در ابتدای هر ســه شوک نسبت پول 
به نقدینگی بیشــتر شــده و در واقع تغییر جهت داده و از پایین خط روند 
نزولی به باای آن رفته و در واقع نقدینگی ســیالتر شده است.ضمن اینکه، 
سیاستگذار در شوک های سال ۷2 و ۹۱ برای کنترل اجزای نقدینگی و نرخ 
ارز نسبت به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام نموده لکن در شوک 
ســال ۹۷ از این ابزار استفاده نشده است.همچنین طی هر سه شوک ارزی 
رشد اقتصادی کمتر از روند بلندمدت بوده و اقتصاد پس از شوک ارزی تورم 
باایی را تجربه کرده است.باتوجه به وضعیت موجود و شوک ارزی رخ داده، 
برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده اند که نرخ سود سپرده های بانکی افزایش 
یابد تا شاید کمی از آثار شوک ارزی کاسته شود. بر همین اساس اطاعات 
دریافتی خبرنگار تسنیم، بیانگر آن است که اداره اعتبارات بانک مرکزی به 
بانک ها اجازه افزایش سهم گواهی سپرده ۱8درصدی در ترکیب سپرده های 
خود را صادر کرده اســت، اگر این خبر درســت باشد بخشی از سپرده های 
جدید ۱8درصدی خواهد بود، بنابراین نرخ سود سپرده ۱۵درصدی )مصوب 
شورای پول و اعتبار( برای گواهی سپرده رسماً به ۱8 درصد افزایش خواهد 
یافت.گفتنی است، اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری با سود بااتر نسبت 
به سپرده عادی و قابلیت معامله و تضمین سود، جذابیت ویژه ای برای سپرده 

گذاران خواهد داشت.

در آینده نزدیک
آغاز عملیات اجرایی برای پذیرش 

شرکت های استانی در بورس
عضو هیئت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار، از آغاز عملیات اجرایی 
برای پذیرش شــرکت های استانی در بورس و کشف قیمت دارایی آن ها 
در آینده نزدیک خبر داد.آغاز عملیات اجرایی برای پذیرش شرکت های 
اســتانی در بورس محمدرضا معتمد به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( 
گفت: بعد از تعیین فرایند های قانونی و مصوبات مربوط به افزایش سرمایه 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی سهام عدالت و اعام آن، با همکاری 
شرکت سپرده گذاری مرکزی و اداره ثبت شرکت ها اقدامات ازم را برای 
پذیرش شرکت های اســتانی انجام خواهیم داد.وی توضیح داد: الزامات 
قانونی برای افزایش سرمایه شــرکت های استانی سهام عدالت، از سوی 
شــورای عالی بورس تعیین خواهد شد.به گفته معتمد، دارندگان سهام 
عدالت )روش غیرمســتقیم( از طریق افزایش ســرمایه شرکت سرمایه 
گذاری استانی با انتقال مالکیت سهام خود در شرکت های سرمایه پذیر به 
شرکت سرمایه گذاری استانی متناسب با ارزش سهام، سهامدار شرکت 
سرمایه گذاری استانی خواهند شد؛ همچنین سرمایه گذاران )دارندگان 
ســهام عدالت( می توانند از طریق بورس ها و بر اساس درخواست خرید 
و فروش ارائه شــده، برای معامله ســهام خــود در بورس ها اقدام کنند.

معاون نظارت بر نهاد های مالی ســازمان بــورس افزود: با توجه به اینکه 
۱00 درصد دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی، سهام 3۶ شرکت 
سرمایه پذیر بورسی است، لذا پذیرش و کشف قیمت آن ها در بورس به 
ســرعت امکان پذیر بوده و متناسب با تغییر قیمت شرکت های سرمایه 
پذیر بورسی، قیمت شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز تغییر خواهد 
کرد.معتمد اظهار داشت: شرکت های سرمایه گذاری استانی، همچنین به 
منظور مدیریت نقدینگی ســهام خود می توانند صندوق سرمایه گذاری 
بازارگردانی ایجاد کنند تا نســبت به بازارگردانی ســهام شرکت سرمایه 

گذاری استانی اقدام کنند.

شیوه نامه اجرایی اوراق گام اباغ شد
بانک مرکزی شیوه نامه اجرایی گواهی اعتبار مولد )اوراق گام( را اباغ کرد.

بانــک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونــق تولید، هدایت منابع مالی به 
فعالیت های مولد اقتصادی و تأمین ســرمایه در گردش سالم و پایدار برای 
واحدهای تولیدی، طرح گواهــی اعتبار مولد )گام( را از طریق صدور اوراق 

گام، در دستور کار قرار داده است.

افزایش قیمــت دار طــی هفته های 
گذشته از سوی مسئوان گذرا و موقتی 
خوانده و وعده کاهش نرخ آن داده شد، 
دوباره اما در روزهای اخیر افزایش هایی 
در نرخ دار رخ داده که رئیس کل بانک 
مرکزی موضوع تعادل التهابات این بازار 
را با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای 
تجمیع شده ماه های قبل و افزایش عرضه 
در سامانه نیما مطرح کرد. همچنین، این 
اتفاق با توضیحی از سوی کانون صرافان 
درباره علت روند صعودی نرخ دار همراه 
شــد. نرخ ارز که اخیرا روند افزایشی به 
خود گرفته و دلیل آن نیز از سوی رئیس 
کل بانک مرکزی اینگونه توصیف شده 
که »بازار ارز دارای شــوک های موقتی 
و گذراســت، چراکه بعد از اینکه مرزها 
باز شــد و ورود کاا به کشورهای طرف 
تجاری از ســر گرفته شد، طبیعی است 
کــه ناترازی بین عرضه و تقاضای ارز در 
بــازار وجود آید که همه این موارد و جو 
روانی که بعد از تصمیــم آژانس انرژی 
اتمی و صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد 
شد، موجب برهم خوردن تعادل بازار ارز 
شد«.این افزایش قیمت دار به گونه ای 

بوده که نرخ دار در معامات روز گذشته 
و صرافی هــای بانکی 2۱ هــزار و ۶۵0 
تومان اعام شده است و رشدهای قابل 
ماحظه ای را تجربــه کرده در حالیکه، 
صرافی های بانکی باید در معامات بازار 
ارز، نقش متعادل کننده قیمت در بازار ارز 
را داشــته باشند و اختاف قیمت ارز در 
صرافی ها و بــازار آزاد را کمتر کنند اما، 
اکنون نرخ ارز در صرافی ها نسبت به بازار 
آزاد فاصله ای چندانی ندارد که این امر، 
نشان دهنده شدت نوسانات و التهابات 
در بازار ارز اســت.در این بین رئیس کل 
بانــک مرکزی نیــز، اظهاراتی جدیدی 
درباره التهابات بــازار ارز مطرح کرد که 
طبق آن مجــدد دلیل ایــن تحوات 
ناشــی از عدم تعادل عرضه و تقاضا در 
بازار حواله ارز، مشــکات ناشی از کرونا 
در ابتدای سال، اعام شده که با فروکش 
کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده 

ماه های قبل و افزایش عرضه در سامانه 
نیما، ایــن التهابات تعدیل می شــود.

همچنین، بــه گفته همتی گزارش های 
خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت، 
فرآورده های نفتــی و صادرات غیرنفتی 
و خبرهــای مثبت از آزاد شــدن منابع 
مسدودی بانک مرکزی دریافت شده که 
روند تأمین ارز را متحول می کند. در پی 
این تحوات، توضیحاتی از سوی کانون 
صرافان درباره چرایی افزایش قیمت دار 
و به ثبات نرســیدن آن ارائه شده است 
که طبق اطاعات دریافتــی از فعاان 
بــازار ارز، افزایش بیــش از حد و قابل 
توجه نرخ دار متاثر از عواملی مختلف 
است که می توان مواردی چون افزایش 
تقاضا برای اسکناس ارز، بازدهی بازارهای 
دیگر و تاثیر آن ها بر بازار ارز، افزایش نرخ 
مسکن، انواع کااها، خودرو و همچنین، 
بازگشت موج دوم ویروس کرونا را اعام 

کرد.همچنین، کاهــش میزان صادرات 
در پی اعمال قرنطینه و توقف صادرات 
از مرزها، ضرب ااجل رفع تعهدات ارزی 
صادرکنندگان که در مواردی دیده شده 
صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود 
از بازار، ارز خریــداری می کنند هم در 
افزایش کنونی نــرخ دار نیز تاثیرگذار 
اعام شده اند. عاوه بر این، در این زمینه 
یک صراف توضیــح داد که بر اثر تغییر 
اولویت ها در سامانه نیما، هدایت تقاضا 
بــه ارزهای وارداتــی در مقابل صادرات 
و ارز اشــخاص، کاهش نرخ محصوات 
پتروشــیمی به علت کاهش نرخ نفت 
و ارزش صادراتــی ایــن محصــوات، 
اکنون شــاهد افزایش قیمت ها در بازار 
ارز هســتیم.در ادامه وی با بیان اینکه 
بازارهای موازی چون خودرو، مســکن، 
ارز، طا و... بر یکدیگر تاثیر می گذارند، 
گفت: بنابراین، افزایــش قیمت در هر 
کدامیک از این بازارها، سایر بازارها را هم 
متاثر می کند که در آخر، عدم همفکری 
با بخش خصوصی در تصمیم گیری ها در 
افزایش نرخ دار هــم عاملی تاثیرگذار 

است.

 بررسی علل ناآرامی های
 بازار ارز

رکورد چشمگیر صعود بورس
شاخص بورس با رقم بی سابقه 82 هزار واحد صعود کرد 
و وارد کانال یک میلیون و ۷00 هزار واحد شــد. شاخص 
بورس با 82 هزار و ۵44 واحد صعود به رقم یک میلیون 
و ۷3۷ هزار واحد رســید. شــاخص کل با معیار هم وزن 
نیــز ۱3 هزار و ۹2۶ واحد صعود کرد و در رقم 483 هزار 
و 84۶ واحد ایســتاد. در این بازار یک میلیون معامله به 
ارزش ۱3۶ هزار و ۶۱3 میلیارد ریال انجام شد.ســرمایه  

گذاری تامین اجتماعی، فــواد مبارکه اصفهان، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، س  نفت 
و گاز و پتروشــیمی تامین، گروه مدیریت سرمایه  گذاری 
امید و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس داشتند و بانک های 
ملت و تجارت، ملــی صنایع مس ایــران، فواد مبارکه 
اصفهان، پاایش نفت اصفهان، گســترش سرمایه  گذاری 
ایران خودرو و بانک صادرات ایران نمادهای پربیننده این 
بازار بودند.شــاخص کل فرابورس نیز ۵۱8 واحد صعود و 

رقم ۱۷ هــزار و 804 واحد را ثبت کرد. هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه، ســهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه  
گذاری صبا تامین، پتروشــیمی زاگرس، فواد هرمزگان 
جنوب، پتروشیمی مارون و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند 
و ســهامی ذوب آهن اصفهان، گــروه صنایع کاغذ پارس، 
بانک دی، سیمان ار سبزوار، گروه سرمایه  گذاری میراث 
فرهنگی، کشــت و صنعت شهداب ناب خراسان و صنایع 
ماشین های اداری ایران نمادهای پربیننده این بازار بودند.
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گزیده خبر

عباس در گفتگو با مرکل
آماده مذاکره با اسرائیل هستیم

تشــکیات خودگردان فلســطین در جریان گفت وگوی تلفنــی با صدر اعظم 
آلمان به بررســی طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشــغالی و 
شــیوع ویروس کرونا پرداخت.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، محمود عباس، 
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین و آنگا مرکل، صدراعظم آلمان در جریان 
گفت وگوی تلفنی با یکدیگر، در خصوص آخرین تحوات سیاسی به ویژه طرح 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشــغالی و نیز تاش ها برای مقابله 
با شــیوع ویروس کرونا به بحث و تبادل نظر پرداختند.محمود عباس در تماس 
تلفنی با مرکل، ریاســت آلمان بر اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل را 
به وی تبریک گفت.رئیس تشــکیات خودگردان فلسطین ابراز امیدواری کرد 
ریاســت آلمان بر اتحادیه اروپا و شــورای امنیت سازمان ملل به برقراری ثبات  
و حمایت از قوانین و قطعنامه های بین المللی کمک کند.محمود عباس، موضع 
آلمان در حمایت از قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل به ویژه درباره 
الحاق به زور اراضی فلســطین تقدیر و تشــکر کرد.عباس همچنین بر آمادگی 
فلسطین برای شرکت در مذاکرات با رژیم صهیونیستی طبق قوانین بین المللی و 
تحت نظارت کمیته چهارجانبه بین المللی تاکید کرد.در همین راستا، آنگا مرکل 
نیز بر حمایت آلمان از روند گفتگوهای صلح میان فلسطینیان و اسرائیلی ها بر 
اساس راهکار تشکیل دو کشوری و پایبندی به قوانین بین المللی تاکید کرد.صدر 
اعظم آلمان همچنین بر اهمیت باای حضور دو طرف فلسطینی و اسرائیلی بر 
ســر میز مذاکرات، اهمیت برقراری صلح در منطقــه و تاثیر زیاد آن بر ثبات و 

امنیت بین المللی تاکید کرد.

خط و نشان اتحادیه اروپا برای تل آویو
 اتحادیه اروپا هشــدار داد در صــورت الحاق بخش هایــی از کرانه باختری به 
سرزمین های اشغالی، وزرای امور خارجه این اتحادیه از فلسطین اشغالی دیدن 
نخواهند کرد.به گزارش پایگاه خبری میدل ایست مانیتور، اتحادیه اروپا تمهیدات 
مجازاتی علیه رژیم صهیونیســتی در صورت اجرای طرح الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری به سرزمین های اشغالی را مورد توجه قرار داده است.ین مجازات 
ها شــامل پایان سفر وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به سرزمین های اشغالی، 
جلوگیری از اعزام دانشجو و لغو تحقیقات علمی در سرزمین های اشغالی خواهد 
بود.در همین حال، »گابی اشکنازی« وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی هشدار 
داد که طرح الحاق ممکن اســت باعث تیرگی بیشــتر روابط تل آویو با اردن و 
اتحادیه اروپا شــود.وی گفت: توصیه می کنیم قبــل از اتخاذ هر تصمیمی، به 
ارزیابی های سیاسی، حقوقی و امنیتی توجه شود.مقام های رژیم صهیونیستی 
با هماهنگی واشنگتن تصمیم گرفتند از اول ژوئیه )یازدهم تیر ماه( شهرک های 
صهیونیست نشین و دره اردن در کرانه باختری تحت اشغال را به سرزمین های 
اشــغالی ضمیمه کنند.کرانه باختری شامل منطقه ای از شرق بیت المقدس از 

زمان جنگ شش روزه ۱۹۶۷ به اشغال رژیم صهیونیستی درآمده است.

 هزینه  میلیاردی حضور نظامیان آمریکایی
 در آلمان برای برلین

 در حالی که رئیس جمهوری آمریکا مدعی است حضور نظامیان این کشور در 
آلمان برای این کشــور درآمدزا است، گزارش ها حکایت از هزینه های گزاف 
این حضور برای آلمانی ها  دارد.به گزارش نشریه هاندلزبات، دولت آلمان طی 
سال های گذشته هزینه های هنگفتی بابت حضور نظامیان آمریکایی در این 
کشــور پرداخته، به طوری که تنها در ۱۰ سال گذشته این هزینه ها بر یک 
میلیارد یورو بالغ شده است.این در حالی است که حدود ۶۵۰ میلیون یورو از 
این مبلغ صرف هزینه های جانمایی و تامین مســکن نظامیان و حدود ۳۳۴ 
میلیون نیز برای مخارجی که از آن تحت عنوان »هزینه های دفاعی« مربوط 
به این نظامیان یاد می شــود، صرف شده اســت.بر این اساس بخشی از این 
هزینه ها شــامل پرداخت غرامت به زیان دیدگان و یا بازسازی اماکنی است 
که از حضور آنها و یا در حین ماموریت های نظامی متضرر می شوند.به نوشته 
هاندلز بات دولت آمریکا نیز برای استقرار نظامیان خود در اروپا ساانه حدود 
۷ میلیارد یورو هزینه می کند.این مطلب از آن رو حائز اهمیت است که رئیس 
جمهوری آمریکا مدعی اســت حضور نظامیــان آمریکایی در آلمان به خاطر 
تامین امنیت این کشــور بوده و منافع مالی زیادی برای آلمانی ها به همراه 
داشــته است.طی هفته های اخیز تصمیم »دونالد ترامپ« برای خارج کردن 
نظامیان آمریکایی از آلمان به موضوعی چالش برانگیز در مناسبات واشنگتن 
با برلین تبدیل شده و انتقادهایی را نیز از سوی شرکای ایاات متحده در ناتو 
متوجه ترامپ کرده اســت.با این حال گفته می شود رئیس جمهوری آمریکا 
تصمیم دارد برلین را به دلیل پرداخت نکردن سهمش از بودجه ناتو و نادیده 
گرفتن سیاســت های تحریمی واشنگتن علیه روسیه، مجازات کند و در این 
راســتا از کاهش تعداد نظامیان آمریکایی در آلمان به عنوان اهرم فشــاری 
اســتفاده می کند. این تصمیم انتقادهای داخلــی و خارجی به ویژه در بین 
همپیانان ترامپ در آمریکا و ناتو، به همراه داشــته است.جدیدترین واکنشها 
به طرح رئیس جمهوری آمریکا برای خارج کردن نزدیک به ۱۰ هزار نظامی 
این کشور از آلمان، انتقاد شدید هفته پیش هم حزبی های وی در کنگره بوده 
است.خبرگزاری آلمان در این باره نوشت: »مایکل مک کول« نماینده پیشرو 
جمهوریخواهان و ۵ نفر از هم حزبی های وی در کمیته روابط خارجی مجلس 
نماینــدگان آمریکا، طی نامه ای از ترامپ خواســتند، در این تصمیم تجدید 
نظر کند. آنها هشدار دادند که خروج نظامیان آمریکایی از آلمان امنیت ملی 
ایاات متحده را به خطر می اندازد.ترامپ دوشــنبه دو هفته پیش اعام کرد 
که تعداد ســربازان آمریکایی در آلمان باید بــه ۲۵ هزار نفر کاهش یابد. در 
حال حاضر حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ ســرباز آمریکایی در آلمان مستقر هستند. 
ترامپ بــا این اقدام، می خواهد آلمان را به خاطر آنچه که او پرداخت نکردن 
سهم واقعی از هزینه های دفاعی ناتو می نامد، مجازات کند. او همچنین انتقاد 
می کند که آلمان میلیاردها دار برای دریافت انرژی به روسیه می پردازد ، اما 
در عین حال می خواهد که ایاات متحده از منافع این کشــور محافظت کند.

با وجود بحث ها و گمانه زنی های فراوان در خصوص طرح اعام شده از سوی 
ترامپ برای خروج بخش  از نظامیان آمریکا از آلمان که گفته می شود تا پایان 
تابستان اجرا خواهد، هنوز در خصوص عملی شدن این طرح تردیدهای زیادی 
وجود دارد.»بن هاجر« فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در اروپا با زیرسوال 
بردن چنین تصمیمی، به خبرگزاری آلمان گفت: ما دقیقاً نمی دانیم که این 
اتفاق می افتد یا نه. ما هنوز یک برنامه رســمی برای عملی شدن این تصمیم 
از سوی ترامپ ندیده ایم. اما اگر نظامیان آمریکایی به عنوان مثال از آلمان به 
لهستان منتقل شوند، بدون پیامد نخواهد بود.هاجز تاکید کرد: این در حالی 
اســت که لهستان نیز هنوز آماده نیست؛ ما با آلمان بر سر دستورالعملی که 
تمامی جنبه های قانونی ماندن سربازان آمریکایی را در بر می گیرد ، به توافق 

رسیده ایم. اما هنوز با لهستان این توافق را نداریم.

سرنوشت نامعلوِم انتخابات 2020 آمریکا

چهار ماه سخت برای ترامپ و بایدن
تحلیلگــران اعتقــاد دارنــد هنوز نمی  تــوان نتیجــه انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا را پیش بینی کــرد. در این کارزار »جو 
بایدن« تاش دارد تا انتخابات ۲۰۲۰ را به یک همه پرســی برای 
عزل ترامپ تبدیل کند و در مقابل، رئیس جمهوری آمریکا انتخاب 
مجدد خود را بهترین فرصت برای حفظ جایگاه و تقویت اقتصاد 
ایاات متحده تبلیغ می کند.کمتر از چهار ماه تا انتخابات ریاست 
جمهــوری آمریکا در تاریخ ۱۳ آبان باقی مانده اســت و »دونالد 
ترامپ« در بسیاری از نظرسنجی ها  آمار ناامیدکننده ای را برجای 
گذاشــته و تاکنون قافیه را به رقیب دموکرات خود باخته است.  
تحوات چند سال گذشــته به ویژه پیروزی ترامپ در انتخابات 
ســال ۲۰۱۶ نشان داد که نمی توان به نتایج نظرسنجی ها  و آمار 
منتشــر شده از ســوی رســانه ها  اعتماد صددرصدی داشت اما 
باید اذعان کرد که این بار اوضاع متفاوت اســت و شــرایط برای 
جمهوریخواهان به شــدت ســخت تر از دوره قبل شده اســت.

مهمترین موضوعی که بســیاری از سیاســیون و افکار عمومی 
جمهوریخواه را نسبت به انتخاب دوباره ترامپ دلسرد کرد، نحوه 
مدیریت و رفتار رئیس جمهوری در مقابله با بحران ها  است. افول 
ترامپ از ماه های نخســت ۲۰۲۰ و با شــیوع  بیماری کرونا رقم 
خورد. ایاات متحده با ابتای بیش از ۳ میلیون نفر به کووید ۱۹ 
و مرگ بیش از ۱۳۰ هزار شــهروند این کشور مدت ها است که 
در صدر جدول کشورهای درگیر بیماری قرار گرفته است و شمار 
زیادی از آمریکایی ها سیاســت های کاخ ســفید و ناتوانی ترامپ 
را مقصر برجای گذاشــتن این تلفات می دانند.چالش دیگری که 
دولت ترامپ بابت آن سرزنش می شود تعمیق تبعیض نژادی در 
آمریکا به خاطر اظهارات و سیاست های رئیس جمهوری کنونی 
ایاات متحده است. اگرچه اعتراض به تبعیض های نهادینه شده 
در آمریــکا ســابقه ای دیرینه در این کشــور دارد اما باز هم نوع 
مدیریت و واکنش ترامپ موجب شده که از یک ماه قبل سرتاسر 
ایاات متحده به عرصه اعتراض و آشوب گسترده شهروندان این 
کشور تبدیل شود.به نوشته روزنامه »اکونومیست«، این بار وظیفه 
ترامپ و نزدیکان وی در حزب جموریخواه به شدت با دوره چهار 
سال قبل متفاوت است زیرا نحوه عملکرد و مدیریت دولت ترامپ 
به ویژه در ۶ ماه اخیر بســیاری از مردم و طرفداران وی را ناامید 
کرده اســت. در واقع اعتراضات گســترده و عمومی در آمریکا و 
ناامیدی از بحران اقتصادی ناشــی از بیماری کرونا در کنار نحوه 
مدیریت وی در مقابل ویروس کووید ۱۹ ترامپ را تنبیه می کنند 
و او را در مقابل رقیب عقب تر می رانند. اواخر ماه قبل اما اختاف 
ترامپ و بایدن در نظرســنجی های ملی به ۹ درصد افزایش پیدا 

کرد. اوضاع به اندازه ای ســخت شده که حتی ترامپ مدتی قبل 
در گفت وگو با شبکه »فاکس نیوز« از احتمال پیروزی بایدن به 
دلیل مخالفت مردم با خود سخن گفت.حتی براساس مدل های 
پیش بینی که موسسه فوق به کار گرفته است شانس ترامپ برای 
پیروزی دوباره در انتخابات ۱ به ۹ ارزیابی شده است که این آمار 
هم نســبت به ارزیابی ماه گذشته که ۱ به ۵ بود نوعی شکست 

محسوب می شود.

هراس از پیش بینی قطعی
تجربه تلخ سال ۲۰۱۶ برای رسانه ها  و تحلیلگران سیاسی باعث 
شده است که اظهارنظرها به شدت محتاطانه باشد. زیرا در آن زمان 
تا روزهای آخر رقابت های انتخاباتی کمتر نظرســنجی و تحلیلی 
می توانست پیروزی ترامپ بر هیاری کلینتون را پیش بینی کند.

به همین دلیل اگرچه کارشناســان و رسانه ها  اختاف ترامپ با 
بایدن را در نظرســنجی ها  زیاد می داننــد، اما راه گریزی را برای 
خود باز می گذارند و وقوع هر اتفاقی را تا انتخابات محتمل بیان 
می کنند.مهمترین دلیل افراد آشنا به عرصه سیاست و اجتماعی 
آمریکا آن اســت که بایدن از پایگاه انتخاباتی استواری برخوردار 
نیســت و بســیاری از رای دهندگان با توجه به وضعیت کنونی 
آمریکا به مخالف ترامپ تبدیل شده اند.در ایاات متحده حامیان 
قطعی رئیس جمهوری کنونی حداقل ۴۰ درصد ارزیابی می شود. 

این رای دهندگان به شــدت به وی وفادار هســتند و به برنامه و 
خــود ترامپ اعتماد کامل دارند. این افراد با برنامه هایی همچون 
ســاخت دیوار مرزی و قوانین مهاجرتی موافقند و کاهش بودجه 
پلیس را قبول ندارند و پشــتیبان کاهش مالیات و تقویت قدرت 
نظامی کاخ سفید می باشــند.به نوشته شبکه خبری »الجزیره«، 
جو بایدن اما واجد چنین پایگاه محکمی نیست و اگرچه امروزه 
از حمایت خوبی در میان آمریکایی ها  برخوردار اســت اما توانایی 
صددرصدی را برای بسیج رای دهندگان جهت رای دادن به خود 
در سوم نوامبر ندارد. به همین دلیل پیش بینی می شود روندهای 

انتخاب رای دهندگان تا چهار ماه آینده متغیر باشد.
ترامپ در یکی از ضعیف ترین موقعیت های خود در دوره ریاست 
جمهوری قرار دارد؛ تجمیع بحران های کرونا و مسائل نژادی باعث 
کاهش ۳۰ درصــدی آمارهای اقتصادی دولت به ویژه در حیطه 
رفع بیکاری شده است. اگر ترامپ در چند ماه باقی مانده قادر شود 
که به موضوع بیکاری سروسامان بدهد می تواند امیدوار باشد که 
با اختافی اندک در انتخابات پیروز می شــود.بایدن تاش دارد 
تا انتخابــات ۲۰۲۰ را به رفراندومی بــرای ترامپ تبدیل کند و 
در مقابل رئیس جمهوری آمریکا انتخاب خود را بهترین فرصت 
برای حفظ جایگاه و تقویت اقتصاد ایاات متحده تبلیغ می کند.

به نوشــته الجزیــره، تفاوت های عمده ای بیــن انتخابات ۲۰۱۶ 
و ۲۰۲۰ وجــود دارد. گرچه دیدگاه هــا  در دوره قبل به ترامپ و 

کلینتون منفی بود اما ترامپ به عنوان فردی خارج از سیســتم 
دیده می شد بنابراین وی به عنوان انتخابی بهتر برای اکثریت این 
رای دهندگان منفی نگر مطرح بود. در انتخابات ۲۰۲۰ اما ترامپ 
مقام در راس امور کشور به شمار می رود و از این جهت دیدگاه ها 
 به بایدن با نظرات در مورد ترامپ متفاوت خواهد بود.   از ســوی 
دیگر به اعتقاد تحلیلگران اکنون ترامپ به عنوان نامزدی منفرد 
مــورد ارزیابی قرار می گیرد ولــی او در رقابت های دو نفره مانند 
سال ۲۰۱۶ بهتر ظاهر خواهد شد.  کارزار انتخاباتی ترامپ تاش 
خواهد کرد تــا دیدگاه ها  به بایدن را هــم منفی کند و بهترین 
فرصت برای ترامپ در مناظره های انتخاباتی پیش می آید. اعتماد 
به نفس ترامپ به اندازه ای اســت که بتواند به تردیدها  در مورد 
وضعیت ذهنی، توانایی و سامتی بایدن دامن بزند. به همین دلیل 
وی بر برگزاری هرچه سریعتر مناظره های چهارگانه تاکید دارد.

باید توجه داشت که در سه سال گذشته ترامپ پایگاه انتخاباتی 
خود را فعال و درگیر این موضوع نگاه داشــت و اکنون می تواند 
گروه های مختلف ســنی و نژادی را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.

تحلیلگر نشــریه »فوربس« اما اعتقاد دارد نسبت به سال ۲۰۱۶ 
بایدن از وضعیت بسیار بهتری نسبت به کلینتون برخوردار است. 
برتری ۹ درصدی کنونی بایدن نســبت به ترامپ دقیقا دو برابر 
برتــری کلینتون در دوره قبل بود. حتی »باراک اوباما« نســبت 
به رقبا در ســال ۲۰۰۸ نزدیک ۵.۵ و در سال ۲۰۱۲ حدود ۲.۵ 
درصد برتری داشت.از طرف دیگر فعا بایدن بسیار محبوب تر از 
کلینتون است. وی اکنون مطلوبیتی ۴۴ درصدی را با خود دارد 
امــا این آمار برای کلینتون ۳۹.۵ درصد بود. جالب اینجا اســت 
در ســال ۲۰۱۶ بیشــتر از ۵۵ درصد از مردم آمریکا کلینتون را 
نامطلوب می دانستند.گذشته از مقایسه اقتصادی دو دولت، اکنون 
۶۸ درصد آمریکایی ها  مسیر حرکت دولت ترامپ را غلط می دانند 
و نسبت به آن دیدگاهی منفی دارند حال آنکه تنها ۲۴ درصد از 

افکارعمومی خط مشی دولت ترامپ را مناسب ارزیابی می کنند.
در هر صورت ممکن است که تصویر انتخاباتی سه ماه بعد با اان 
متفاوت باشــد. شاید اقتصاد آمریکا به حرکت در بیاید و ویروس 
کرونا مهار و اختاف دو نامزد در نظرســنجی ها  کمتر شود. این 
تحوات می توانند مســیر انتخاب ترامپ را هموار کند. به اعتقاد 
تحلیلگران در هر صورت انتخابات ۲۰۲۰ بسیار رقابتی و نزدیک 
خواهد بود. به اعتقاد بیشتر کارشناسان، ترامپ در هر صورت به 
بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری نیازمند است. اگرچه 
با این شــرایط اکنون شکست بایدن دور از ذهن است ولی چهار 

نگـــاهماه در سپهر سیاسی آمریکا یک عمر دیده می شود.
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تخت گاز

کاهش 46 درصدی 
فروش شورولت کامارو

در پایان ســال ۲۰۱۹ آمار فروش سه خودروی عضانی 
اول آمریکا با کاهش روبرو شد اما این شورولت کامارو بود 
که بدترین عملکرد را بر جای گذاشت و فاصله فروش آن 
با داج چلنچر بیش از ۱۲ هزار دستگاه گزارش شد. فورد 
موستانگ رتبه اول این مسابقه را به خود اختصاص داده 
و داج و شورولت به دنبال کسب مقام دوم بوده اند. اگرچه 
ما فقط می توانیم به آینده کامارو امیدوار باشیم اما نتایج 
فــروش این خودرو در ماه های اخیر نیز ناامیدکننده بوده 
است. آمار فروش کامارو در سه ماهه دوم امسال نسبت به 
مدت مشابه سال پیش افت ۴۶.۳۱ درصدی داشته است. 
این موضوع اصًا باعث تعجب نیســت زیرا شیوع ویروس 
کرونا تأثیر بســیار بدی روی تولیــد و فروش خودرو در 
سراسر جهان گذاشته است. البته با توجه به اینکه تمامی 
خودروســازان حاضر در بازار آمریکا همین سرنوشــت را 
داشته اند به جرات می توان گفت کامارو نسبت به چلنجر 
و موستانگ عملکرد خوبی نداشته است. فروش موستانگ 
در مدت یاد شده افت ۲۷.۳۲ درصدی داشته درحالی که 
فروش چلنجر نیز ۳۵.۱۶ درصد کاهش یافته اســت. اگر 
کامارو همین روند را ادامه دهد شاید بازهم در پایان سال 
۲۰۲۰ پشت سر چلنجر قرار گیرد. اگر چنین سرنوشتی 
برای کامارو رقم بخورد این خودرو برای سومین بار قافیه 

فروش را به داج خواهد باخت.

 شانس باای تایلند برای میزبانی فوتسال 
قهرمانی آسیا

در صورت انصراف ترکمنســتان، تایلندی ها شانس زیادی برای میزبانی فوتســال قهرمانی آسیا دارند. مسابقات فوتسال 
قهرمانی آســیا با اعام قبلی قرار است نیمه مردادماه در ترکمنستان برگزار شود اما عما خبری از آماده سازی و پذیرش 
تیم های نیست و به نظر می رسد گزینه دوم که برگزاری بازی ها در نیمه آبان ماه باشد تا حدود زیادی محتمل خواهد بود 
این در حالی است که ترکمنستانی ها مخالف برگزاری بازی ها در این تاریخ هستند و معتقدند با توجه به سختگیری های 
بهداشتی زیاد این کشور، به دلیل شیوع کرونا قادر به میزبانی در این تاریخ نیستند. در این میان خبر رسیده کنفدراسیون 
فوتبال آسیا قصد دارد این بازی ها را اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برگزار کند و احتمال این که میزبانی این رقابت ها را پس از 
کش و قوس های فراوان از ترکمنستان بگیرد زیاد است. دراین زمینه شنیده می شود با وجودی که ایران هم برای میزبانی 
این رقابت ها درخواســت داده، تایلندی ها مذاکرات فشــرده و موفقیت آمیزی با کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته اند و به 

احتمال زیاد به زودی به عنوان میزبان این مسابقات معرفی می شوند.

کارا با خیل خیل لشکر چون سیل سیل بارانبگذشته زآب جیحون وآتش زده ر اعداای کرده فتح و نصرت ر مسرق آش
از توده توده آهن چون کوه کرده امونبا فوج فوج موکب چون موج موج ریا
وزگوه گوه رایت چون شهرکرده صحرا بنهفته ر غامت دیبا ه زر آهن
پوشیده ر ندیمت آهن ه جای دیبا

گاهت ر کف گرفته کیوان مرخ وار بسته ر یک میان ه جوزاماان زم شمشیر جنگیانت ر خون شده مغرق
ری بیجاده را ه مینا چوانکه رگذا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»انیو موریکونه«، آهنگساز برجسته ایتالیایی که ساخت 
موســیقی معروف ســینمای وســترن و دیگر آثار مهم 
ســینمایی را در کارنامه داشــت، در ســن ۹۱ سالگی 
درگذشت.به گزارش هالیوود ریپورتر، این آهنگساز برنده 
اسکار که شهرت خود را برای ساخت موسیقی هفت فیلم 
از ساخته های »سرجیو لئونه« کارگردان بزرگ ایتالیایی 
در ژانر وسترن کســب کرده بود، در سن ۹۱ سالگی در 
شهر رم و یک هفته پس از شکستگی استخوان ران بر اثر 
زمین خوردن درگذشت. »موریکونه« که ساخت موسیقی 
بیش از ۵۰۰ اثر سینمایی و تلویزیونی و همچنین ۱۰۰ 
اثر کاسیک را بر عهده داشته، تا کنون پنج بار با فیلم های 
»روزهــای بهشــت« )۱۹۷۸(، »مأموریــت« )۱۹۸۶(، 
»تســخیرناپذیران« )۱۹۸۷(، »باگزی« )۱۹۹۱( و »مالنا« )۲۰۰۰( نامزد کســب جایزه اسکار شد و در 
سال ۲۰۰۷ میادی نیز جایزه افتخاری آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار را دریافت کرد و در سال 
۲۰۱۶ نیز در ســن ۸۷ سالگی برای فیلم »هشت نفرت انگیز« ساخته »کوئنتین تارانتینو« جایزه اسکار 
موسیقی متن را کسب کرد. این آهنگساز برجسته که متولد شهر رم است، فعالیت هنری خود را از سال 
۱۹۶۱ آغاز کرد و عاوه  بر »سرجیو لئونه« با کارگردانان سرشناسی مانند »برناردو برتولوچی«، »پیر پائولو 

پازولینی «، »پدرو آلمادوار«،و.. برایان دی پالما« و »بری لوینستون« همکاری داشته است.

زوربای یونانی
زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس، رمانی اســت 
که بدون شک در ذهن خواننده جایگاه ویژه ای خواهد 
داشت. نمی توان شخصیت اصلی این کتاب – یعنی 
الکسیس زوربا – را دوست نداشت، حتی کسانی که 
به برخی از رفتارهای او نقد جدی دارند، همچنان او 
را دوست دارند و فلسفه زندگی او را ستایش می کنند. 
ماجرای این کتاب از زبان یک نویســنده و روشنفکر 
جوان روایت می شــود. کســی که ۳۵ ســال دارد و 
جستجوگر حقیقت است. در ابای کتاب های بسیار 
زیادی که خوانده، به دنبال یافتن معنای زندگی است 
و اخیرا هم در مورد زندگی بودا تحقیق می کند. این 
جوان پیشنهاد دوستش را در مورد رفتن به قفقاز رد 
می کند و تصمیم می گیرد برای مدتی سبک زندگی خود را عوض کند. او به دنبال کسب تجربه ای 
تازه به فکر اســتخراج زغال سنگ در جزیره کرت اســت. این جوان – که اسم او را نمی دانیم – 
هنگامی که برای سفر به کرت به بندر می رود با الکسیس زوربا برخورد می کند. همین که نگاههای 
ما با هم تاقی کرد – مانند اینکه به دل او برات شــده بود که من همانم که می خواهد – بی هیچ 
تردیدی دست دراز کرد و در راه گشود. با قدمهای نرم و سریع از ای میزها گذشت تا به جلو من 

رسید و ایستاد

رامبرانت
رامبرانــت هارمنــزون فان راین نقــاش هلندی و از 
چهره های دوران طایِی آن کشــور بود. نماینده بارز 
مکتب و سبک نقاشی هلندی و استاد سایه و روشن 
در نقاشی است. به سبب ژرف نگری در درون آدمی، 
قــدرت تخیل، توانایی فنی و کثــرت و تنوع آثارش، 
یکی از برجســته ترین هنرمندان اروپایی به شــمار 
می آید. به عاوه او چاپگر و رســام نیز بود و در حدود 
ســیصد باســمه از وی به جا مانده اســت. نخستین 
هنرمنــدی بود که اهمیت پرداختــن به رنگ، نور و 
اسلوب رنگ آمیزی را برابر با اهمیت انتخاب موضوع 
دانســت. هدف او کاوش در دنیــای درون آدمی بود، 
خواه در خودنگاره هایی که از خودش و دیگران نقاشی 
می کرد، خواه در متون مذهبی که به تصویر کشــید. کاربست اسلوب تدرج مایم رنگسایه ها - از 
قهوه یی خاموش تا ســفید تابناک - به او امــکان داد تا حالت روانی متغیر آدمی را بنمایاند، که 
آن را روانشناســی نور نامیدند. در آثارش، نور و ســایه به آرامی و بــا ظرافت در هم می آمیزند، 
شکل ها را آشکار و پنهان می سازند، و کلیتی بصری سرشار از سکوتی روحانی و تعمقی فیلسوفانه 

پدیدمی آورد.

»انیو موریکونه« درگذشت

گروهی از محققان آزمایشگاه نانو مهندسی سطح دانشگاه تهران با الهام از بدن نوعی 
سوسک در صحرای نامیب آفریقا دستگاهی برای تولید آب از رطوبت طراحی کردند 
که اخیرا سرمایه گذاری از کشور چین متقاضی خرید این محصول است و به گفته 
آنها خط تولید این دســتگاه در چین راه اندازی می شــود. علیرضا علی محمدی از 
محققان این طرح با اشاره به طراحی دو دستگاه تولید آب از رطوبت هوا، گفت: یکی 
از دستگاه های ساخته شده برای تولید آب در رطوبت های نسبی بااتر از ۷۰ طراحی 
و ساخته شده و مناسب برای مناطق شرجی چون شهرهای شمالی و جنوبی کشور 
اســت. نیروگاه هایی که از آب به عنوان سرمایش استفاده می کنند، بخش زیادی از 
آب در قالب بخار از بین می روند و اگر این دستگاه در جلوی مسیر خروجی بخار آب 

قرار گیرد می تواند تا ۵۰ درصد آب را به چرخه باز  گرداند.

بنا به مطالعات جدید محققان، گونه جدید کروناویروس که در حال گســترش 
در آمریکا است، نسبت به گونه قبلی، افراد بیشتری را آلوده می کند ولی مردم 
را نســبت به گذشته بیمارتر نمی کند. شاخه جدید از کروناویروس که از اروپا، 
در حال گسترش به آمریکا اســت، از انواع قبلی خود واگیردارتر است. جهش 
کنونــی این کروناویروس به نحــوی بوده که به صورت غالــب، افراد را آلوده 
 "G۶۱۴" می کند. محققان معتقدند که به طرز جالبی، شواهدی مبنی بر تاثیر
بر شــدت بیماری پیــدا نکرده اند. از اول مارس ســال ۲۰۲۰ میادی، نوع " 
G۶۱۴" در خارج از اروپا نادر بوده است. اما در اواخر مارس گسترش این گونه 
در سراســر جهان افزایش یافت. در آمریکا هم پس از بازگشایی چندین ایالت، 

فعالیت کروناویروس تجدید شد.

ساخت دستگاهی برای تولید آب با الهام 
از نوعی سوسک

شاخه جدید کروناویروس شیوع بیشتری 
دارد ولی مریض تر نمی کند!


