
دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعام کرد
سفر ماکرون به لبنان 

دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعام کرد، رئیس جمهوری این کشور 
امروز )پنج شنبه( در  لبنان خواهد بود.به گزارش سایت النشرة، دفتر 
ریاست جمهوری فرانســه دیروز )چهارشنبه( اعام کرد که امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری این کشــور امروز )پنج شنبه( برای دیدار 
با مســؤوان لبنانی به این کشور سفر خواهد کرد.در این رابطه دفتر 
نخســت وزیری لبنان در بیانیه ای اعام کرد، حسان دیاب، نخست 
وزیر تماس تلفنی از سوی ماکرون دریافت کرد که او به دیاب اطاع  
داده امروز به بیروت ســفر می کند تا در این مرحله دشوار به لبنان 
کمک کند.دفتر نخست وزیری لبنان افزود: دیاب از ماکرون تشکر و 
از حمایت همیشــگی فرانسه از کشورش تقدیر کرد. او ماکرون را در 
جریان فاجعه لبنان قرار داد.پیش از این ماکرون تاکید کرده بود که 
کشــورش در پی انفجار بیروت یک تیم از نیروهای دفاع مدنی اعزام 
و چندین تن کمک های پزشکی را برای کمک به لبنان ارسال کرد.

ماکرون ضمن ابراز همبســتگی با مردم لبنــان پس از انفجاری که 
هزاران کشــته و زخمی و حجم باایی خســارت در بیروت بر جای 

گذاشت، گفت: فرانسه همواره در کنار لبنان است.

۱۸۵ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتا و فوتی ناشی از کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت 
گذشته را اعام کرد. دکتر سیماسادات اری گفت: از دیروز ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و ۶۹۷ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که  یک هزار 
و ۳۳۱ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۳۱۷ هزار و ۴۸۳ 
نفر رسید.اری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۷ هزار و ۸۰۲ نفر رسید.وی همچنین گفت: 
خوشبختانه تا کنون ۲۷۴ هزار و ۹۳۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

اری افزود: ۴۱۲۹ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت 
قرار دارند.به گفته اری، تا کنون دو میلیون و ۵۸۷ هزار و ۸۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 

انجام شده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب به  مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و ۱۳۵ تن از محکومان 
محاکم عمومی و انقاب، ســازمان قضایی نیروهای مســلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حجت ااسام والمسلمین ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم در نامه ای به رهبر انقاب اسامی پیشنهاد 
عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده های عفو آنان در کمیســیون عفو و بخشــودگی بررسی شده و واجد شرایط ازم تشخیص داده 

شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت اه خامنه ای قرار گرفت.

www.sobh-eqtesad.ir

به  مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم انجام شد؛
موافقت رهبر انقاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

info@sobh-eqtesad.ir

بورس بی نظارت یعنی خسارت نظام
بازار ســرمایه از ارکان نظام اقتصادی یک کشــور محسوب میشود. 
بــه عبارتی میتوان گفت وزن بــورس در یک نظام اقتصادی با وزن 
کل بانکها مقایسه میشود زیرا ماموریت بانکها اداره حداکثری نظام 
پولی و ماموریت بورس هم اداره حداکثری نظام مالی در یک کشور 
اســت. حال فرض کنیم ســاختار امنیت آفرین در کشور برعملکرد 
بانکها نظارتی نداشته باشند و بانکها اجازه پیدا کنند از مقررات حاکم 
بر رفتار آنها علیه مردم عدول کنند، اتفاقی که می افتد این اســت 
که جیب طبقه تســهیات بگیر بنفع جریان بانکی خالی و خالی تر 
میشود. حال اگر بانکها دولتی بوده باشند طبعا بیت المال به کثافت 
انباشت مال حرام از قبل ظلم به مردم  کشیده میشود و از مال حرام 
و اموال به تزویر از مردم گرفته پر میشود و حال اگر بانکها خصوصی 
باشند وضع بد تر میشود چرا که صاحبان سهام بانکها در اصل مردم 
را به نفع خود چاپیده و ارکان اعتماد ملی را از هم گسسته و در هم 
میریزند. در یک کشــور، نظام اقتصــادی با تصمیمات خود میتواند 
فاصلــه طبقاتی را کاهش بدهد و در مردم حس رضایتمندی فراهم 
آورد و برعکس میتواند تصمیماتی اتخاذ کند که مردم از همه طبقات 
احساس رضایتمندی نداشته باشند. امروز پنجره اقدامات پولی بین 
دولت و مردم بانکها و بیمه ها و موسســات مالی هســتند. بیش از 
سی سال اســت که صدای کارشناسان علیه اقدامات بانکها و ربوی 
بودن رفتار آنها علیه ملت بلند است ولی اتفاقی نمی افتد. سی سال 
است دستور العمل اصاح نظام بانکی در میان کمسیونهای مجلس 
شورای اســامی و نهاد های نظارتی و اتاقهای فکر دست به دست 
میچرخد و بانکها مسرور از قدرت اختاپوسی خود به رفتار خود ادامه 
میدهند. حال و با توجه به رونق گرفتن تک وجهی بازار سرمایه این 
نگرانی برای مردم بوجود آمده اســت که آیا بازار مالی و سرمایه نیز 
به همین بیماری اختا پوسی مبتا شده است؟ آنچه امروز در بورس 
کاا میگذرد ناشی از تفکر اختاپوســی جلب سود آوری بدون در و 
پیکر در شرکتهای سهامی عام است. ابطال معامات خرید و فروش 
کاا در طول اردیبهشــت ماه تا کنون و رسانه ای شدن تبانی پشت 
معامات حاکی از همین بیماری در شــاکله بورس بازی است. عده 
ای پشــت پرده بطور قطره چکانی کاا را در بورس عرضه میکنند و 
بازار تشنه در رقابت قیمت ها را به گرانی میکشاند و تاثیر مستقیم 
آن در تورم نمایش داده میشود. آیا این روش بازی با بازار یک عمل 
ضد ملی و بهم ریختن ارکان اقتصادی کشــور نیســت؟ در بورس 
اوراق بهادار هم همین اتفاقها در شــرف انجام است. من باب مثال ) 
یکی از صد تا ( سهام فنرسازی خزر را ماحظه کنید. مجمع برگزار 
میشود ناظر بورس هم حضور دارد کرونا مانع تجمع سهامداران است 
گزارشی آبکی تقدیم مجمع میشود و مردم میپرسند با افزایش قیمت 
محصول چرا در ســال گذشته افشــای بند الف نداشته اید؟ هیات 
رئیسه به هم نگاه میکنند و از موضوع در میگذرند و ناظر بورس هم 
این اشکال مهم را ندیده میگیرد. حال مردمی که خرید سهم کرده 
انــد هاج و واج مانده اند که این ایا تبانــی بین ناظر و هیات مدیره 
نیست؟ با چنین رفتاری به جرات میتوان گفت که متاسفانه بورس 
کاا و بورس اوراق بهادار ناظر جدی ندارد. خیمه شــب بازی جالبی 
در مســیر چپاول جیب مردم از مسیر بازار سرمایه براه افتاده است 
در اصل باید گفت پنجره شــیک فریب براه افتاده اما زد و بندها در 
پنهان صورت میگیرد. بــورس و بانک و بیمه و همه نهادهای مالی 
اگر با منطق اداره ملی و با هدف اصاح ساختار رابطه مردم با تولید 
دیده نشوند میتوانند نظام اقتصادی را به قهقرا برده و امکان اصاح 
را برای همیشه از آن سلب کنند. در سالهای گذشته به دعوت اتاق 
بازرگانی از بورس کشــور آفریقای جنوبی دیدن میکردیم. متولیان 
بورس آنجا توضیح میدادند که ناظر بورس در این کشــور دادستان 
کل کشور است. اختیار تفحص بر ارکان پشت و روی جریان با اوست. 
نماینده دادســتان به مجرد دریافت اطاعات مشکوک دستور توقف 
نماد را صادر میکند. آیا در ایران هم همینطور است؟ معاون اقتصادی 
دادستان کل کشور را به رسانه ملی دعوت میکنند و ایشان از اینکه 
اختیار مواجهه با فســاد در بورس را ندارد گله مند است. وای بر این 
شــیوه مدیریت که کار به جریانهای پشت پرده کشیده شده و نظام 
نظارتــی بی اطاع از آنچه اتفاق می افتد، فقط گله مند اســت. در 
چنین شــرایطی مجلس مثا انقابی شورای اسامی بهتر است به 
ماجرا ورود کند و برای بورس، قانون متناســب بدهد. تا بورس بازان 
هــم قدرت مکیدن خون مردم را همانند بانکها نیابند و این ماجرای 

بازار سرمایه هم سرنوشت بازار پولی را پیدا نکند. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

خورشــید روز چهارشــنبه در حالی در بیروت طلوع کرد که از این شهر زیبا 
که زمانی عروس خاورمیانه نامیده می شــد، خرابه ای بیشتر برجا نمانده است. 
به ندرت ســاختمانی در این شــهر یافت می شــود که از انفجار ۲۷۵۰ تن 
نیترات آمونیوم با قدرت یک پنجم انفجار هســته ای هیروشیما بی تاثیر مانده 
باشــد. خیابان پشت خیابان، ســاختمان ها بدون بام و پنجره هستند و داخل 
ســاختمان ها براثر شدت انفجار خراب شده اســت.پس از یک شب شوک و 
وحشــت میزان تخریب و تلفات در بیروت غیرقابل باور اســت، بیمارستان ها 
امکانــات و حتی جایی برای پذیرش مجروحــان ندارند و هنوز دود غلیظی از 
ساختمان های نیمه سوخته رو به آسمان است.تعداد جان باختگان انفجار روز 
سه شــنبه، در بیروت، پایتخت لبناِن به ۱۰۰ نفر  و شمار زخمی ها به بیش از 
۴ هــزار نفر افزایش پیدا کرد. وزیر دفاع لبنان تأکید کرده اســت که عامان 
انفجارهای بندر بیروت مجازات خواهند شد.اســتاندار بیروت گفته اســت که 
نیمی از شــهر در اثر انفجار تخریب شده اســت، قاضی مروان عبود، استاندار 
بیروت با اشاره به اینکه نیمی از شهر در اثر انفجار آسیب دیده یا ویران شده، 
گفت: انفجار بیروت شــبیه به انفجار هیروشیما و ناگازاکی بود.او افزود: حجم 
خسارات وارده به بندر بیروت و اطراف آن در اثر انفجار روز گذشته بین ۳ تا ۵ 
میلیارد دار و چه بسا بیشتر برآورد شده است.حتی فرودگاه اصلی بیروت که 
شــش مایل با بندر فاصله دارد در اثر انفجار تخریب شده است. و تخمین زده 

می شود که بیش از ۳۰۰ هزار نفر آواره شدند.

دلیل انفجار چه بود؟
میشــل عون، رئیس جمهوری لبنان در خصوص این انفجار تایید کرد که ۲ 
هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم که در تهیه کودها و بمب ها مورد استفاده قرار 
می گیرد به مدت شش سال در بندر بیروت و بدون تمهیدات ایمنی نگه داشته 
شــده و دلیل انفجار نیز همین بوده است.بنا بر گزارش ها، این نیترات آمونیوم 
از یک کشتی که در سال ۲۰۱۳ میادی در بندر بیروت مستقر شده تخلیه و 
سپس در یکی از انبارها ذخیره شده است.نیترات آمونیوم کاربردهای مختلفی 
دارد ، اما دو مورد رایج آن اســتفاده به عنوان کود کشاورزی و همچنین مواد 
منفجره است. این ماده شیمایی در هنگام برخورد با آتش بسیار انفجاری عمل 
می کند و می تواند گازهای سمی از جمله اکسیدهای ازت و گاز آمونیاک آزاد 
نماید.از آنجایی که این ماده بســیار قابل اشتعال است قوانین سخت گیرانه ای 
در مورد چگونگی نگهداری آن وجود دارد. از جمله این الزامات این اســت که 
محل ذخیره باید کاما ضد آتش باشــد و هیچ زهکشی، لوله یا کانال دیگری 

نباید در محل باشد که نیترات آمونیوم بتواند از آن برای انفجار استفاده کند.
ایــن انفجار به اندازه ای قوی بوده که حتی تــا ۲۴۰ کیلومتر دورتر در جزیره 
قبرس در شرق دریای مدیترانه احساس شده و مردم این جزیره تصور کردند 

زمین لرزه ای به وقوع پیوسته است.

عزای عمومی، وضعیت اضطراری
عون با اشــاره به غیرقابل قبول خواندن این حادثه، خواســتار تشکیل جلسه 
اضطراری کابینه در روز چهارشنبه شد. او همچنین اعام کرد از روز چهارشنبه 
ســه روز عزای عمومی در لبنان اعام می شود و به مدت دو هفته نیز وضعیت 
اضطراری در کشور برقرار خواهد بود.میشل عون از تخصیص ۱۰۰ میلیارد لیر 
معــادل ۶۶ میلیون دار بودجه اضطراری برای وضیت کنونی خبر داد.این در 
حالیست که در ماه های اخیر لبنان شــدیدا با بحران اقتصادی که به کاهش 
ارزش پول ملی این کشور، افزایش بیکاری و گرانی منجر شده، دست و پنجه 
نرم می کند. حسان دیاب در ماه مه، از صندوق بین المللی پول درخواست کرده 
بود وام پنج ســاله به مبلغ سالیانه ۱۰ میلیارد داری به این کشور اعطا شود.

درخواســت وام لبنان در حالی وصول شــده که این کشور حدود ۹۰ میلیارد 
دار بدهی هــای داخلی و خارجــی دارد که ۳۰ میلیارد دار از آن به صندوق 
بین المللی پول و دیگر طلبکاران خارجی این کشور است.با وجود اشاره عون، 

هنوز مقامات این کشور نگفته اند دلیل وقوع انفجار در این انبار چه بوده است. 
برخی از رسانه های محلی لبنان گزارش داده اند جوشکاری روی سوراخی که 

در این انبار وجود داشته باعث آغاز انفجار شده است.

افزایش تلفات، شمار باای مفقودین
در همین حال افزایش ســریع تعداد تلفات و زخمی ها نگرانی ها در خصوص 
وضعیت انســانی را افزایش داده است. جورج کتانی، رئیس صلیب سرخ لبنان 
به شبکه المیادین گفت: »ما شاهد یک فاجعه بزرگ هستیم، قربانیان و تلفات 
در همه جای شهر دیده می شوند و هر لحظه نیز بر تعداد آنها افزوده می شود.

حســان دیاب، نخست وزیر لبنان به مردم این کشور قول داد تا این حادثه را 
پیگیری خواهد کرد و کســانی که باعث آن شــده اند هزینه آن را را پرداخت 
خواهند.اما نگران کننده تر از تعداد ۱۰۰ کشته افرادی هستند که پس از حادثه 
روز گذشته مفقود شده اند. مردم از شب گذشته به اورژانس های بیمارستان های 
مختلف سر می زدند و سراغ عزیزان خود را می گرفتند، این در حالی است که 

قطعی برق کار را دشوارتر نیز کرده است.

واکنش های بین المللی
شــورای امنیت روز دوشنبه آینده به درخواست کشورهای عربی برای بررسی 
انفجار بیروت تشکیل جلسه خواهد داد.اما مشاهده فیلم های عجیب و غریب 
این انفجار در شبکه های اجتماعی موجی از گمانه زنی را در میان افراد مختلف 
در خصوص دلیل این حادثه پدید آورد.دونالد ترامپ، پس از مشاهده فیلم های 
اولیه این حادثه استدال کرده دلیل این انفجار یک حمله احتمالی بوده است.

وی که در کنفرانس خبری کاخ ســفید صحبــت می کرد ضمن ابراز آمادگی 
واشنگتن برای کمک به دولت لبنان گفت: »به نظر می رسد که انفجار بیروت 
یک حمله وحشتناک باشد.«رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که سران نظامی 
آمریکا ارزیابی کرده اند که به نظر می رسد انفجارهای بیروت ناشی از یک حمله 
یا یک بمب باشد.این در حالی است که چندین منبع امنیتی در دولت آمریکا 
پس از بررسی جوانب مختلف ماجرا، به خبرگزاری رویترز گفته اند که اطاعات 
موجود با استدال  ترامپ مغایر است.سه مسؤول وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
به شــبکه سی ان ان گفتند: تا شامگاه سه شنبه هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر 
اینکه انفجارهای مهیب بیروت "حمله" بوده، وجود نداشت. ما نمی دانیم دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا چه می گوید.پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های 
جهان برای لبنان و قربانیان این انفجار دســت به دعا برداشــت و گفت:لبنان 
با لحظه بســیار تراژیک و دردناکی روبرو است اما با کمک جامعه بین المللی 
بر این بحران بزرگ فائق خواهد آمد.گابی اشــکنازی، وزیر امور خارجه دولت 
اســرائیل گفت: این انفجار بزرگ که در بندر بیــروت رخ داد به احتمال زیاد 
حادثه ای ناشــی از آتش ســوزی بوده اســت و پیشــنهاد می کنم که درباره 
گمانه زنی ها احتیاط شــود. من دلیلی نمی بینم که گزارش های بیروت مبنی 
بر اینکه انفجار یک حادثه بوده است، باور نشود.اشکنازی و بنی گانتس، وزیر 
جنگ اسرائیل نیز در بیانیه مشترکی اعام کردند که طبق دستور این دو وزیر، 
اسرائیل از طریق کانال های دفاعی و دیپلماتیک بین المللی با لبنان درباره ارائه 
کمک های پزشکی بشردوستانه به دولت این کشور صحبت کرده است.امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در ساعات پایانی روز سه شنبه با میشل عون، 
همتای لبنانی خود بصــورت تلفنی گفتگو کرد و به او خبر داد که گروهی از 
امدادرسان های فرانســه را برای کمک به بیروت می فرستد.مقامات آلمان نیز 
اعام کردند که پس از وقوع انفجار بزرگ در بیروت، به لبنان کمک هایی ارسال 
خواهد شــد. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس از آمادگی کشورش برای 
کمک به لبنان خبر داد.جانســون در توئیتی نوشت: تصاویر، ویدئوها از بیروت 
بُهت ایجاد می کرد و تمام اندیشه و دعای من با کسانی است که در این حادثه 

هولناک آسیب دیده اند.
ادامه در صفحه هفتم

دستیابی به حداقل معیشت هر روز دشوارتر  می  شود

 غـم رفـاه و درد نـان
معاون روابط کار؛

 حق مسکن کارگران 
دوشنبه آینده نهایی می شود

صندوق بین المللی پول:

تقاضایجهانینفت۸درصدسقوطمیکند

معاون روابط کار با بیان اینکه دوشنبه آینده حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت تعیین تکلیف می 
شود گفت: حق مسکن کارگران بعد از انقاب تنها ۵بار افزایش یافته است. حق مسکن چیزی نیست که هر ساله 
اضافه شــود. حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیرکار درباره بیمه سخت و زیان آور خبرنگاران گفت: خبرنگاری 
ماهیتش سخت و زیان آور است. خبرنگارانی که عنوان شغلی شان خبرنگاری است و کارفرمای مشخصی دارند 
مشکلی در سخت و زیان آوری ندارند ولی خبرنگارانی که از بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد استفاده می کنند، مشکل 

دارند که در حال بررسی و حل مشکات آنها هستیم.

به رغم تنش های اخیر؛
مقامات تجاری چین وآمریکا مذاکره می کنند

معاون سازمان نظام پزشکی مطرح کرد

افزایشبیمارانبدحالدربیمارستانها
معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه شکست دادن کرونا در چند ماه آینده و بازگشتن 
به زندگی عادی میســر نیست، در عین حال بر لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و همچنین 
برطرف کردن دغدغه های جامعه پزشــکی کشور تاکید کرد.دکتر علیرضا سلیمی -  رییس انجمن 
متخصصان بیهوشــی کشور گفت: روزهای سختی را پشــت سر می گذاریم. از همکارانم در جامعه 
پزشکی که با ایثار و از خودگذشتگی در حال خدمت رسانی هستند، تشکر می کنم. از خبرنگاران نیز 
تشکر ویژه دارم؛ چراکه هم در بحث آموزش همگانی کمک کردند و هم مشکات و لحظات حساس 
جامعه پزشکی را ثبت کردند و به گوش مردم رساندند.وی افزود: این روزها سخت است. شعار بسیار 
خوب »کرونا را شکست می دهیم« شعار خوبی است که باید آن را برای طوانی مدت حفظ کنیم، اما 
اکنون انتظار ما این است که شعارهایی برای کوتاه مدت هم تعریف شود. مهم ترین شعاری که برای 
کوتاه مدت نیاز داریم »قطع زنجیره انتقال«، »کاهش ابتا و مرگ و میر« و حفظ جامعه پزشکی« 

می تواند شعار کوتاه مدت ما باشد.

صحنه های دردناک از ابتای متخصصان در بیمارستان ها
وی با بیان اینکه میزان ابتا در حوزه ســامت بیش از حد معمول است، گفت: البته در تمام دنیا ابتای 
افرادی که در خطوط اول حوزه سامت قرار دارند، چندین برابر جامعه معمولی است. به نظر می رسد که 
میزان ابتای جامعه پزشکی در ایران زیاد است. به طوری که فقط در  تهران بیش از ۶۰۰۰ نفر مبتا و 
۱۵۰ شهید داشته ایم. دیشب یکی از پزشکان را بعد از دست و پنجه نرم کردن طوانی در آی سی یو از 
دست دادیم که یک متخصص بیهوشی با ۲۰ سال سابقه بود و حقیقتا جایگزین کردن این نیروها سال ها 
وقت می برد. فراموش نمی کنم که در یک بیمارستان چهار متخصص بیهوشی در کنار هم در آی سی یو 

خوابیده بودند. این صحنه ها دردآور است.

افزایش بیماران بدحال در بیمارستانها
وی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره وضعیت تخت های آی سی یو، گفت: تا حدودی در رفتار ویروس کرونا 
و مشکاتی که در بیمارستان ها بوده نسبت به اسفند ماه تغییراتی داشتیم. در اسفند ماه بیماران زیادی 
به بیمارستان ها مراجعه می کردند، اما تعدادی از آنها حال عمومی خوبی داشتند و به منازل برگشت داده 
می شــدند، اما در حال حاض بیمارانی که به بیمارستان ها مراجعه می کنند، بیماران بدحالی هستند که 
عمدتا نیاز به بستری در آی سی یو و مراقبت های ویژه دارند که این موضوع کار را در بیمارستان ها بیشتر 
کرده و باعث شده که نیازمان از تخت های معمولی به سمت تخت های ویژه رود و فشار زیادی روی برخی 

تخصص ها به ویژه روی متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه افزایش یابد.

هشدار نسبت به خستگی کادر درمان
ســلیمی افزود: در هر حال لحظات ســختی را برای پیدا کردن و خالی کردن تخت می گذرانیم. تا این 
لحظه با صرف وقت و تاش بسیار موفق بودیم. یکی از نکاتی که در حال حاضر نیاز به هشدار دارد، بحث 
نیروی انسانی است. نیروی انسانی که در آی سی یو کار می کنند، اعم از پرستاران، همکاران پیراپزشک و 
متخصصین در حال خســته شدن هستند که این خستگی پیامدهای زیادی را به دنبال دارد. اول اینکه 
خستگی، ایمنی بدن را کاهش داده و حساسیت را برای محافظت شخصی پایین آورده و در نتیجه شانس 
بیماری در همکاران مان را افزایش می دهد. همچنین ممکن است به تدریج کارایی و کیفیت درمانی را که 

ارائه می دهند، تحت تاثیر قرار دهد.

بر سه شنبه داغ بیروت چه گذشت؟

اندوه لبنان... بیروت خاکستر شد
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روحانی در جلسه هیات دولت :گزیده خبر

تسلیم شدن در برابر دشمن خواست ملت ما نیست
رییس جمهور با اشــاره به اینکه تسلیم شــدن در برابر دشمن 
خواست ملت ما نیست، تاکید کرد که اگر همه در کنار هم باشیم، 

تا پایان سال رشد اقتصادی ما می تواند منفی نباشد.
حجت ااسام والمسلمین روحانی در جلسه دیروز هیات دولت 
با تبریــک وادت امام علــی النقی )ع( و ســیر زندگی امامین 
عسگریین و زندگی آنان در پادگان، اظهار کرد: روز عید غدیر خم  
عید و ایت، سیاســت ،حکومت و مردمسااری است که پیامبر 
)ص(در جمع حاجیان مســأله وایت را بیان کردند و خواستند 
اهمیت وایت را به مردم بیان کنند. این نشــانگر این اســت که 
در اســام دین و سیاست و فعالیت اجتماعی از فعالیت اخاقی 
جدا نیســت.وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۱۴سال از مشروطه 
گذشته است و ایران پیشگام مردم سااری و تأسیس پارلمان در 
منطقه اس، گفت: ملت ما در این مدت روزهای بســیار ســخت 
و راحت داشــتهاند اما تا زمان پیروزی انقاب اسامی،حکومت 
به ظاهر مشــروطه بود اما در عمل کمتر مشروطیت را مشاهده 
کردیم و انقاب اسامی، مشروطیت را کامل کرد.وی افزود: امروز 
مردم سااری دینی داریم و تا روزی که به آرای مردم احترام می 
گذاریم، هیچ قدرتی به ما نمی تواند آســیب بزند.وقتی حکومت 
توسط مردم انتخاب می شود، معنی ندارد کسی در کاخی برای 
پایــان حکومت در ایران تصمیم بگیرد.این ها حرف های کهنه و 
بی اساس است.تا زمانی که انتخابات است، جمهوری اسامی هم 
می ماند البته می توانند ما را اذیت کنند اما نمی توانند حکومت 
را از مردم بگیرند.روحانی با اشاره به بیانات رهبری درباره جریان 
تحریف خاطرنشان کرد: تحریم بسیار رنج آور است، ولی تحریف 
بسیار دردآور است؛ تحریم را دشمن انجام می دهد، اما تحریف را 
گاهی دشــمن انجام داده و گاهی در داخل انجام می شود. ما در 
میدان جنگ هستیم اما کسی در بیرون ایستاده و طعنه می زند 
که زخمی بر بدن ما نشسته است، او درک نمی کند که سرباز ما 
در حال جنگ با دشمن است و در جنگ، زخم و رنج وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تسلیم شدن در برابر دشمن خواست ملت ما 
نیست، افزود: رشد اقتصادی کشورهایی که تحریم نیستند هم تا 
سی درصد کاهش یافته است و رشد اقتصاد جهانی هم پنج درصد 
کاهش یافته اســت. ما در شــرایط جنگ با دشمن هستیم ولی 
اگر همه در کنار هم باشــیم، تا پایان سال رشد اقتصادی ما می 
تواند منفی نباشد.وی با انتقاد از اینکه گفته می شود چرا دولت 
مشــکات را برطرف نمی کند، گفت: باید میدان تشخیص داده 
شود. آیا دولت در بیابان سبز مشغول استراحت است یا در میدان 
جنگ است؟ دولت در یک شرایط سخت تحریم، کار خود را آغاز 

کرد و توانست در صد روز اول تحریم را به طور موقت بشکند و به 
توافق کوتاه مدت رسیدیم.در زمستان۹۴ از تحریم خارج شدیم و  
آن سال زمان تنفس ما بود.روحانی ادامه داد: هرچند طرف مقابل 
به تمام تعهدات خود عمل نکرد، اما ما توانستیم نفت و کااهای 
خود را بفروشــیم و فعالیت های بانکی ما انجام می شد.داشتیم 
آماده می شدیم که از سایر کشورها اعتبار اخذ کنیم و کشورهای 
بســیاری برای سرمایه گذاری در ایران صف بسته بودند تا اینکه 
آدم های ناشی در کاخ ســفید روی کار آمدند. فکر آنها این بود 
که با اعمال تحریم شدید، نظام را از بین ببرند، آنها هیچ گاه هم 
با این صراحت اعام نکرده بودند که با تحریم شــدید نظام را از 
بین می برند و در۲۲ بهمن نظام جشــن پیروزی نخواهد داشت.

رییس جمهور خاطرنشــان کرد: در ســال۹۷یک رییس جمهور 
اروپایــی به من گفت که ترامپ به او اعام کرده اســت که اروپا 
فقط سه ماه صبر کند زیرا بعد از  سه ماه جمهوری اسامی ایران 
از بین می رود که من خندیدم و به او گفتم که سه ماه دیگر هم 
را خواهیم دید و ســال بعد این موضــوع را به آن رییس جمهور 
یادآوری کردم.دشمن به دنبال این بود که نظام جمهوری اسامی 

و مردم ســااری را از بین ببــرد و در ایران نظامی حاکم کند که 
نوکر آنها باشد، اما ما امروز قوی تر از دیروز هستیم.روحانی تاکید 
کرد: شــرایط ما بهتر شده است، ما از بین نرفتیم، بلکه ایستادیم 
و می ایســتیم. وزیر راه اعام کرده است که عاوه بر آزادراه ها و 
خطوط راه آهن ساخته شده، تا پایان دولت، ۵۱۸کیلومتر آزادراه 
و۱۴۰۰ کیلومتر راه آهن دیگر افتتاح می شود. آمار پتروشیمی، 
فواد، آب، برق، کشــاورزی و بورس نشــان می دهد ما قوی تر 
شده ایم.رییس جمهور با تشکر از بیانات رهبری درباره تحریم و 
تحریف، اظهار کرد: تحریف دردناک تر از تحریم است.ما برای حل 
مشــکات تاش می کنیم اما بعضی از دور وزوز کرده و بر روی 
نقطه زخم نشســته و میگویند چرا این مشکل حل نشده است؟ 
چرا آنها مشــکاتی که حل شده است را بیان نمی کنند؟ هشتاد 
درصد مشکاتی که حل شده را بگویند، بیست درصد مشکاتی 
را که حل نشــده اســت را هم بگویند.روحانی با بیان اینکه یک 
اشکال بزرگ ما این است که پایان زمان انتخابات در ایران اعام 
نمی شــود، تصریح کرد: وزیر کشور زمان آغاز انتخابات را اعام 
مــی کند، اما انتخابات ما پایان نــدارد و دعوا و رقابت ادامه پیدا 

می کند، روزی که منتخب اعام شــد، دیگر نباید رقابت داشته 
باشیم. انتقادات و حرف ها باید در زمان انتخابات بیان شود و بعد 
از انتخابــات باید همه با هم کار کنیم زیرا دولت به تنهایی نمی 
تواند همه مشــکات را حل کند. مجلس، قوه قضاییه، نیروهای 
مسلح و صداوسیما باید در کنار دولت باشند. ما با هم می توانیم با 
دشمن مبارزه کنیم، زیرا دشمن برای نابودی نظام آمده است.وی 
همچنین با تاکید بر اینکه نباید تحریف دشــمن در داخل دنبال 
شود، افزود: اشکال از تحریم آمریکاست، البته ممکن است برخی 
اشکاات دیگر هم وجود داشته باشد اما باید شرایطی که اقدامات 
مثبت و منفی انجام می شود را ببینیم.عده ای اشکال تحریم ها 
را نمی بینند. ما قادریم تحریم ها را بشــکنیم به شرطی که اول 
تحریف را بشکنیم. اگر مردم را نگران و مایوس کنیم، شکست می 
خوریم، اما اگر تحریف را کنــار بگذاریم و واقعیات را زیر خنجر 
تحریف ذبح نکنیم، موفق می شویم.روحانی در ادامه اظهار کرد: 
سرپرســت وزارت صمت اعام کرده است که به جای واردات، در 
شــش ماه گذشته ۹۰میلیون دار قطعات در داخل کشور تولید 
کــرده ایم و۴۳۲واحد که خوابیده بود، راه افتاده اســت.این آمار 
جای افتخار دارد. رهبری هم دســتوراتی داده اند که باید آنها را 
اجرایی کنیم.دیروز در جلسه سران قوا، طرحی بحث شد و نظرات 
بسیار به هم نزدیک بود.سه قوه در کنار هم هستند و اگر این طرح 
در جلســه بعد به نتیجه برسد و رهبری موافقت کنند، گشایشی 
به لحاظ اقتصادی ایجاد شده و دست دولت مقداری باز می شود. 
یکسال زمان زیادی برای حل مشکات است و مردم در این مدت 
خواهند دید که طرح های زیاد و بســیار مهمی افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه مجلس و قوه قضاییه در کنار دولت هســتند و 
شرایط کشــور را لمس می کنند، تصریح کرد: برخی می گویند 
مجلس دنبال زمین زدن دولت اســت، اما من در جلسات سران 
قوا چنین رویکردی را نمی بینم. ســایر قوا در تاش برای کمک 
به دولت هســتند. امیدوارم با کمک هم دشمن را وادار کنیم که 
بفهمد از راه تحریم نمی تواند ما را به زانو درآورد .صبر و مقاومت 
ما را به پیروزی می رســاند. وی با تقاضا از وزرا برای انجام عرضه 
های اولیــه در بورس گفت: در روزهای گذشــته در یک عرضه 
۶۲۰میلیارد تومان و در عرضه دیگر ۷۶۳میلیارد تومان ســهام 
عرضه شــد و باز هم اینکار انجام می شود و شاهد تحرک بسیار 
خوبی در مســائل اقتصادی خواهیم بود.روحانی در پایان با اشاره 
به در پیش بودن ایام عزاداری محرم گفت: مراســم عزاداری در 
چارچوب پروتکل هایی که مورد تاکید وزارت بهداشت و رهبری 

انقاب است، برگزار شود.

سرلشکر سامی: 
 آماده کمک به آسیب دیدگان حادثه

 بیروت هستیم
فرمانده کل سپاه در پی وقوع انفجار شدید در بندر بیروت که منجر به جان باختن 
و مجروحیت جمع کثیری ازمردم لبنان شد، پیام تسلیتی خطاب به سید حسن 
نصــراه صادر کرد.در پی وقوع انفجار شــدید در بندر بیروت که منجر به جان 
باختن و مجروحیت جمع کثیری از مردم لبنان گردید، سردار سرلشکر پاسدار 
حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی این فاجعه مصیبت بار 
را به ملت و دولت این کشــور و حجت ااسام و المسلمین سید حسن نصراه 

دبیرکل حزب اه لبنان تسلیت گفت.
متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
انا ه و انا الیه راجعون

فاجعــه مصیبت بار انفجار در بندر بیروت که منجر به جان باختن و مجروحیت 
تعداد کثیری از مردم عزیز و مقاوم لبنان گردید، را به ملت و دولت این کشور و 
به ویژه مجاهد نستوه برادر مکرم حجت ااسام و المسلمین سید حسن نصراه 
دبیرکل حزب اه و رهبر مقاومت اسامی لبنان تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

اینجانــب با قلبی آکنده از غم و اندوه، ضمن اعام آمادگی »ســپاه پاســداران 
انقاب اســامی« برای هرگونه یاری بخشی به دولت و مردم لبنان برای کمک 
به آسیب دیدگان و خسارت دیدگان این حادثه از درگاه حضرت حق تعالی برای 
جان باختگان واامقام رحمت و مغفرت، برای مجروحین عزیز شــفای عاجل و 
برای خانواده های داغدیده و آحاد ملت شریف این کشور صبر و شکیبایی طلب 

می کنم.

 سرلشکر پاسدار حسین سامی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی

رییس قوه قضاییه:
ستاد حقوق بشر لغو تحریم و فشارها علیه 

لبنان را پیگیری می کند
رییس قوه قضاییه گفت: ســتاد حقوق بشر جمهوری اسامی پیگیری حقوقی 
برای لغو فشارها و دفاع از حقوق مردم رنج دیده لبنان را در دستور کار خود قرار 
خواهد داد.رییس قوه قضاییه حادثه دلخراش انفجار در بندر بیروت که منجر به 

کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم  لبنان شد، را تسلیت گفت. 
پیام تسلیت حجت ااسام والمسلمین رییسی بشرح زیر است: 

»بسم اه الرحمن الرحیم 
حادثه دلخراش انفجار در بندر بیروت که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی 
از مردم عزیز لبنان شد، قلب دوستداران مردم آن کشور و ملت مقاومش را آزرده 
کرد. آسیب دیدن بخش مهمی از زیرساخت های اقتصادی بیروت و تبعات آن، 
مصیبت را برای مردم این کشــور دو چندان کرده است.اینجانب این مصیبت را 
به ملت شــریف، دولت محترم و مقاومت محبوب لبنان تسلیت می گویم.اقدام 
ضروری امروز، ضمن حفظ انسجام ملی و مراقبت از فتنه گری و اختاف افکنی 
های احتمالی دشمنان ملت و دولت لبنان، رسیدگی فوری به نیازهای اولیه مردم 
لبنان است که در اثر این حادثه تامین آن با اختال مواجه شده است. این حادثه 
دردناک در شرایطی به وقوع پیوست که هنوز زخم های ناشی از اشغالگری رژیم 
صهیونیســتی و تجاوزهای مکرر این رژیم ضد انسانی بر جان و تن ملت لبنان 
التیام نیافته که این ملت مظلوم زیر تازیانه های تحریم های ظالمانه رژیم آمریکا 
تحت فشــار قرار گرفته است.با توجه به تحریم های ظالمانه و ضد حقوق بشری 
که در ماه های گذشته از سوی رژیم جنایتکار امریکا علیه ملت لبنان وضع شده 
و مانع جدی در رسیدگی به نیازهای ضروری مردم لبنان است، تاش برای لغو 
فوری این تحریم ها در جهت جلوگیری از ایجاد فاجعه انســانی باید در دستور 
کار دولت های دوســت لبنان و مجامع بین المللی قرار بگیرد. ستاد حقوق بشر 
جمهوری اســامی پیگیری حقوقی برای لغو این فشارها و دفاع از حقوق مردم 

رنج دیده لبنان را در دستور کار خود قرار خواهد داد. 

سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه«

ظریف اعام کرد؛
 ایران در حال ارسال بیمارستان صحرایی

 و دارو به لبنان است
وزیر امور خارجه از ارسال بیمارستان صحرایی و دارو از سوی ایران برای کمک 
به امدادرسانی در برابر فاجعه انفجار روز گذشته در بیروت خبر داد.محمدجواد 
ظریف در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: در تماس با آقای شربل وهبه 
وزیر امور خارجه لبنان، همبســتگی قاطع و راسخ ایران با لبنان را تکرار کردم.

وی تاکید کرد: ایران در حال ارســال بیمارستان صحرایی و دارو برای کمک به 
امدادرسانی در برابر این فاجعه است. ایران در کنار لبنان می ایستد.رئیس دستگاه 
دیپلماسی دیروز در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه لبنان با اعام مراتب همدردی 
با ملت و دولت لبنان، جان باختن شهروندان لبنانی در حادثه انفجار مخزن در 
بندر بیروت را به همتای لبنانی و ملت و دولت این کشــور تسلیت گفت.وی در 
این گفتگو با اعام اینکه جمهوری اسامی ایران در تمامی سطوح در کنار ملت 
و دولت لبنان قرار دارد، آمادگی کشــورمان بر اساس دستور ریاست جمهوری 
اسامی ایران برای ارائه کمک در قالب نیازهای ضروری و زیرساختی و همچنین 
نیازهای فوری خصوصاً در حوزه انساندوستانه به کشور دوست و برادر لبنان را به 

اطاع وزیر امور خارجه لبنان رساند.

ذوالفقاری: دستورالعمل عزاداری های 
محرم نهایی شد

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور از نهایی شدن دستورالعمل های عزاداری 
ماه محرم خبر داد.حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در 
بیست و نهمین جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 
بیمــاری کرونا ضمن تبریک عید غدیر خم و هم چنین تبریک روز خبرنگار 
اظهار داشت: جمع بندی جلسه امروز به ستاد ملی کرونا ارسال خواهد شد و 

در صورت تصویب به عنوان قانون قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
وی افزود: ضرورت دارد همه دستگاه ها بر اساس درخواستی که وجود دارد 
مکلّف شــوند که حداقل برنامه یک ساله خود را برای مقابله با بیماری کرونا 
آماده کنند تا ما در این کمیته با تعامل وزارت بهداشت یکی از این برنامه ها 
را نهایــی کنیم. این کار با هدف صیانت از کارکنان، مراجعین و مورد توجه 
قرار گرفتن بایدها و نبایدهای هر یک از این دســتگاه ها در حوزه های کاری 

مربوط به خود، انجام می شود.

 جهانگیری:
شرایط آنقدر سخت نیست که بخواهیم به 

سمت »کاابرگ« برویم
معاون اول رییس جمهور گفت: وقتی کســی می گوید که کاابرگ باید ایجاد 
شود، اول باید سازوکار دولتی آن را ایجاد کند، ایجاد آن سازوکار یعنی هزینه 
سنگین، گروه انســانی بسیار زیاد و توزیع مناســب صورت گیرد، اما ما فکر 
می کنیم اکنون شرایط ما هنوز به شکلی است که می توانیم نیاز مردم را برطرف 

کرده و کااهای مورد نیاز مردم را به وفور به دست آن ها برسانیم
، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی، در حاشیه نشست دیروز هیات دولت در پاسخ به سوالی درخصوص 
طرح بازگشــت کاابرگ به اقتصاد کشور که توسط مجلس مطرح شده است، 
گفت: دوســتان باید توجه داشته باشند که کاابرگ یعنی، دولتی که خودش 
تامین کننده و توزیع کننده باشد و کاا را به اقصی نقاط کشور برساند و توزیع 
کاا را برعهده بگیرد.وی ادامه داد: این مســاله در زمان جنگ ایجاد شــد که 
در آن دوران یک ســتاد بســیج اقتصادی بود و یک تشکیات وسیعی در این 
خصوص وجود داشت که کاا را تامین می کرد و خودش سیستم توزیع داشت 
و به سراسر کشور می رساند، خب آن سازوکار در این سال ها به طور کامل به هم 
خورده و برچیده شــده است و در حوزه توزیع کاا در کشور تقریبا یک نظام 
آزادی شکل گرفته است.جهانگیری در ادامه اظهار داشت: وقتی کسی می گوید 
که کاابرگ باید ایجاد شود، اول باید سازوکار دولتی آن را ایجاد کند، ایجاد آن 
سازوکار یعنی هزینه سنگین، گروه انسانی بسیار زیاد و توزیع مناسب صورت 
گیرد، اما ما فکر می کنیم اکنون شــرایط ما هنوز به شکلی است که می توانیم 
نیاز مردم را برطرف کرده و کااهای مورد نیاز مردم را به وفور به دســت آن ها 
برسانیم و شــرایط آنقدر سخت نیست که بخواهیم به سمت کاابرگ برویم.

وی ادامه داد: خوشــبختانه هنوز با محدودیت کاا مواجه نشدیم و ان شاءاه 
نخواهیم شــد و همین اان که در حال ســپری کردن سخت ترین تحریم ها 
هستیم، در سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دار حجم تجارت خارجی کشور است و 
کشوری که در سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دار حجم تجارت خارجی دارد جزو 
کشورهای باا از نظر حجم اقتصادی در دنیا است و من احساس نمی کنم که 

در این مقطع فعلی نیاز باشد که چنین کاری انجام دهیم.

قالیباف در گفتگوی تلفنی با رئیس مجلس لبنان؛
 ایران درکنار دولت و مردم لبنان است

رئیس مجلس شــورای اسامی در تماس تلفنی با رئیس مجلس نمایندگان 
لبنان درباره حادثه انفجار در بندر بیروت،گفت: جمهوری اســامی ایران در 
گذار از این بحران در کنار ملت و دولت لبنان خواهد بود. محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسامی در تماس تلفنی با »نبیه بری« رئیس مجلس 
نماینــدگان لبنان پیرامون حادثه انفجار در بنــدر بیروت گفتگو کرد.رئیس 
مجلس شــورای اسامی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه، جان باختن جمعی 
از مردم بیروت را تسلیت گفت و برای مجروحان و مصدومان از درگاه خداوند 
آرزوی بهبودی و سامتی کامل کرد.قالیباف با بیان اینکه اطمینان دارم مردم 
لبنــان با روحیه مقاومــی که دارند، از این بحــران و حادثه تلخ با صبوری و 
شــکیبایی عبور خواهند کرد، گفت: جمهوری اســامی ایران در گذار از این 
بحران در کنار ملت و دولت لبنان خواهد بود.رئیس مجلس شــورای اسامی 
بر آمادگی جمهوری اسامی ایران برای ارسال کمک های انسان دوستانه به 
بیروت تاکید کرد.در ادامه این گفتگو، نبیه بری ضمن تشکر از تماس رئیس 
مجلس شــورای اسامی از پشتیبانی و حمایت های دلگرم کننده جمهوری 

اسامی ایران قدردانی کرد.

 معــاون حقوقی و امور بین الملــل وزارت امور خارجه 
از برگزاری دورآتی مذاکرات بــا طرف اوکراینی درباره 
سانحه سقوط هواپیمای این کشور در نیمه دوم مهرماه 
در تهران خبر داد و گفــت: مبنای پرداخت غرامت در 
این خصوص اســناد بین المللی اســت که نســبت به 
آن تعهد داریم و ســعی می کنیــم از عرف هم فاصله 
نگیریم.»محســن بهاروند« دربــاره آخرین پیگیری ها 
پیرامون ســانحه ســقوط هواپیمای اوکراینی و فرایند 
خوانش جعبه های ســیاه در فرانســه گفت: جعبه های 
سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه و در حضور نماینده 
کشــورهایی که به نحوی در این موضوع دخیل بودند، 
انجام و بر اساس آن تحلیل هم ارائه و صورتجلسه شد و 
همکاران سازمان هواپیمایی کشوری اینها را با خودشان 
به ایران برگرداندند.وی با بیان اینکه جزئیات اندکی باقی 
مانده که به زودی گزارش نهایی آن منتشــر می شود، 
اظهار داشــت: این گزارش به اطاع سازمان بین المللی 
هواپیمایی )ایکائو( و همچنیــن مردم خودمان خواهد 
رسید. در نهایت، توصیه هایی در این گزارش خواهد آمد 

که چگونه از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنیم.

انتشار گزارش حادثه موضوعی بدیهی است
بهاروند درباره درخواست کشورهای ذینفع برای انتشار 
کامــل اطاعات اظهارداشــت: این صحبت هــا، تکرار 
مکررات بوده و بدیهی است چون گزارش در نهایت باید 
منتشر شود و اصواً انجام تحقیقات برای جلوگیری از 
تصادفات مشــابه است بنابراین باید این گزارش منتشر 
شود. توصیه هایی هم مطرح می شود که کشورهای دیگر 
از این تجربه اســتفاده کرده و از بروز چنین تصادفاتی 
در آینده جلوگیری شود.وی افزود: بعضی از کشورها به 
گونه ای صحبت می کند که گویی موضوع و درخواست 
جدیدی از ســوی آنها مطرح شــده و یا ایران را تحت 
فشــار قرار دارد که ایــن کار را انجام دهد در حالی که 
مسئله انتشار گزارش کامًا بدیهی و روتین است.معاون 
وزارت امور خارجه درباره ســفر هیات ایرانی به ریاست 
خود به کی یف در هفته گذشــته هم گفت: این سفر به 
همراه هیاتی متشکل از ۹ نفر از نمایندگان سازمان های 
ذیربط از نیروهای مسلح، قوه قضاییه، ریاست جمهوری 
و سازمان هواپیمایی کشوری به اوکراین انجام شد و با 

همکاران اوکراینی مذاکرات خوبی داشتیم.

جلسه بعدی با اوکراینی ها نیمه دوم مهر در تهران 
برگزار می شود

بهارونــد در خصــوص مذاکــرات با طــرف اوکراینی 
اظهارداشــت: در روز اول ســفر با نماینــدگان ذیربط 
اوکراینــی و نمایندگان وزارت امور خارجه این کشــور 
مذاکره داشــتیم.  در روز دوم هم بــا وزیر امور خارجه 

اوکراین مذاکره کردیم. ما نسبت به مذاکراتی که انجام 
شد تا اینجا خوش بین هستیم و تفاهم خوبی با همکاران 
اوکراینی داشــتیم و سعی کردیم که سوءتفاهم ها رفع 
شــود.وی اضافه کرد: به دلیل شــیوع کرونا و بعضی از 
مســائل حقوقی، این دیدارها مقداری با تاخیر مواجه 
شــده بود که تا حدودی مسائل را در دیدار با همکاران 
اوکراینی برطرف کردیم و قرار شد در نیمه اول ماه اکتبر 
-حدود نیمه دوم مهرماه- جلسات در تهران ادامه پیدا 
کند.این مقام مسئول در وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
در دور آتی مذاکرات سه جلسه فنی برگزار خواهد شد، 
عنوان کرد: یکی از این جلسات در مورد بحث های فنی 
است که سازمان هواپیمایی انجام خواهد داد. یک جلسه 
در مورد مســائل قضایی است که همکاران قوه قضاییه 
انجام می دهند و یک جلسه هم در مورد مسائل حقوقی 
درباره میزان غرامت افراد و هواپیماست.بهاروند با بیان 
اینکه پس از آنکه این سه گروه با یکدیگر ماقات کرده و 
پیشرفت حاصل شد، یک جلسه عمومی خواهیم داشت، 
یادآور شد: در آن جلسه، من و همتای اوکراینی به عاوه 
همه گروه هایی که با هم مذاکره کردند، حضور خواهیم 
داشت و پیشرفت های آنها را می بینیم.وی ادامه داد: اگر 
راهنمایی ازم باشــد، راهنمایی هایی را انجام می دهیم 
و قدم های بعــدی را تعریف می کنیم کــه دور بعدی 
مذاکره باشد. سعی مان این است که هر چه سریعتر در 

کوتاه ترین زمان به نتیجه برسانیم.

مبنای ایران در پرداخت غرامت اسناد بین المللی 
و عرف است

این دیپلمات ارشــد در پاسخ به ســوال دیگری درباره 
اظهارات اوکراینی ها مبنی بر دریافت حداکثر غرامت از 
ایران بیان کرد: در مورد اصل غرامت ما موافق هستیم. 
بهرحال اشتباهی از جانب ما صورت گرفته و مشکلی در 
این مورد نیست ولی مبنای غرامت باید مشخص شود. 
ما به همکاران اوکراینی گفته ایم که مبنای ما اســناد 
بین المللی اســت که عضو آن هســتیم و نسبت به آن 
تعهد داریم.بهاروند با بیان اینکه مبانی پرداخت غرامت 
را می توان براساس اسناد بین المللی تعریف کرد، گفت: 
هر دو طرف می دانند این اولین تصادف هوایی نیســت 
بنابراین کاری هم که ما انجام خواهیم داد، خیلی دور از 
تجربه سایرین در اتفاقات مشابه نباید باشد. ما هم اسناد 
بین المللی که به آنها تعهد داریم را در نظر می گیریم و 
هم اینکه سعی می کنیم اگر امکانش وجود داشته باشد 
از عرفی که در سیســتم بین المللی وجود دارد، خیلی 
فاصله نگیریم.وی در پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات 
به شکل دوجانبه میان ایران و اوکراین به پایان می رسد 
یا ممکن است به نهاد واسط مانند داوری بکشد، اظهار 
داشت: ما با همکاران اوکراینی تفاهم نسبتاً خوبی داریم. 

احتمااً نیاز به نهاد واسط یا چیزی مثل داوری و اینها 
نخواهد بود. برداشت ما این است که پیشرفت مذاکرات 

خوب بوده و خودمان می توانیم به نتیجه برسیم.
معاون وزارت امور خارجه در پاســخ به این سوال که آیا 
پروسه قضایی منوط به پایان یافتن این مذاکرات است؟ 
تصریح کرد: فرایند قضایی مســتقا کار خواهد کرد و 
صاحیت رسیدگی به این موضوع در اختیار دادگاه های 
ایران اســت. زیرا این اتفاق در قلمرو ایــران رخ داده و 
کسانی هم که اشتباه کرده اند، اتباع ایران هستند و در 

اختیار دستگاه قضایی ایران قرار دارند.

کشورهای دیگر اوکراین را نماینده خود انتخاب 
کرده اند

بهاروند افزود: فرایند قضایی مســتقل از این موضوعات 
کار خــود را انجام خواهد داد و اگر تقصیر و قصور بوده 
حتماً به آن رسیدگی می شود که این کار هم اکنون نیز 
در حال انجام شدن است. ولی ممکن است یک جلسه 
قضایی هم میان دو کشــور برگزار شــده و طرفین با 
یکدیگر تبادل اطاعات کنند. اگر اسناد و مدارکی دارند 
برای هم بفرستند و به صورت کلی طرف مقابل از روند 
پیشرفت کار در بخش قضایی مطلع شود.وی در پاسخ به 
این سوال که  آیا با سایر کشورهایی که اتباع آنها در این 
هواپیما حضور داشــته اند مذاکرات جداگانه ای خواهید 
داشت، گفت: مذاکره با اوکراین در مورد مسائل مربوط 
به هواپیما و... اســت که به صورت مستقل و به صورت 
دوجانبه انجام می شود. در مورد بحث جبران خسارت، 
کشــورهای دیگر هم اوکراین را به عنوان ســخنگو و 
نماینده خودشان قبول کرده اند که اگر با اوکراین توافق 

کنیم آنها هم به توافق می رسند.

ایکائو و کشورهای حاضر فرایند بررسی جعبه های 
سیاه را تایید کردند

وی درباره حضور نماینه ایکائو در پاریس برای خوانش 
جعبه های ســیاه هم بیان کرد: نماینده سازمان ایکائو 
در پاریس حضور داشــت و روند کار را کامًا تایید کرد. 
نمایندگان سایر کشــورها هم کامًا تایید کردند. این 
تایید شــامل دو مورد می شود؛ نخست تایید کردند که 
جعبه های ســیاه هیچگونه دستکاری نشده و کامًا به 
همان شــکل طبیعی خود با وجود تصادفی که داشته، 
بوده است.معاون وزارت امور خارجه استخراج اطاعات 
از جعبه های ســیاه و تحلیل آن را یک امر تخصصی و 
تکنیکی دانســت و یادآور شــد: اســتخراج، خوانش و 
تحلیل اطاعات هم مورد تایید نماینده سازمان ایکائو 
و نمایندگان سایر کشورها بوده است. ضمن اینکه از کار 
جمهوری اســامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری 

ایران هم تشکر کردند.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه مطرح شد؛

مبنای ایران در پرداخت غرامت اسناد بین المللی و عرف است
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گزیده خبر دستیابی به حداقل معیشت هر روز دشوارتر  می  شود

 غم رفاه و درد نان
آمار منتشر شــده شــاخص قیمت مصرف  کننده به تفکیک 
دهک  های درآمدی حاکی از این است که شکاف تورمی نقطه 
به نقطه میان دهک اول و دهم درآمدی در این ماه به ۸درصد 
افزایش یافته  اســت. اما به هیچ وجه ایــن موضوع را نباید بر 
دشوارتر شــدن زندگی گروه  های درآمدی باا نسبت به گروه 
درآمدی پایین تفسیر کرد؛ چرا که سطح دغدغه این دو گروه 

درآمدی کامًا متفاوت است.
اقتصاد آناین - علی کریمی؛ بر اســاس اعام مرکز آمار، تورم 
ماهانه در تیر ماه امســال به 6.42 درصد رســید تا بار هزینه  
زندگی بیش از پیش بر دوش خانوار ســنگینی کند. خانواری 
که از ابتدای ســال جاری با افزایش 13.6 درصدی هزینه های 
زندگی مواجه بوده اســت. این در حالی اســت که بسیاری از 
کســب و کارها در این مدت تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا 
آسیب دیده اند؛ به ویژه کارگران روزمزد که بیش ترین آسیب را 
در این شرایط متحمل شده اند. شرایطی که خانوار ایرانی را در 
جنگ با هزینه هایی قرار داده است که هر روز قوی تر می شود و 
درآمدی که هر روز ضعیف تر.هفته گذشته با اعام تورم ماهیانه 
به تفکیک دهک های درآمدی، مشخص شد که خانوارهای با 
سطح درآمدی پایین )دهک های پایین( و خانوارهای با سطح 
درآمدی باا )دهک های باا( در تیر ماه افزایش هزینه یکسانی 
را تجربــه کرده اند. جایی که تــورم ماهانه دهک اول و دهک 
دهــم درآمدی در این مــاه به ترتیب برابر بــا 7.21 و 7.19 
درصد گزارش شده اســت. همچنین دهک های میانی در این 
ماه کم ترین افزایش هزینه را تجربه کرده اند؛ به گونه ای که تورم 

ماهانه دهک های پنجم و ششم به ترتیب برابر با 6.56 و 6.55 
ثبت شده اســت. با وجود آنکه تــورم ماهانه دهک های باایی 
و پایینی درآمدی در ماه گذشــته برابر بوده اســت اما مقایسه 
هزینه های زندگی در تیر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته )تورم نقطه به نقطه( نشان می دهد که هزینه های دهک  
دهم درآمدی نسبت به دهک اول درآمدی با افزایش بیش تری 
همراه بوده است؛ به گونه ای که تورم نقطه به نقطه دهک دهم 
و اول در تیر ماه به ترتیــب برابر با 32.3 و 24.3 درصد ثبت 
شده اســت که حاکی از شکاف تورمی ۸ درصدی می باشد؛ به 
بیان دیگر، هزینه های گروه های باای درآمدی طی یکســال 
گذشته ۸ درصد بیش تر از هزینه های گروه های پایین درآمدی 
افزایش یافته اســت که در مقایســه با خرداد ماه این شکاف 
تورمی افزایش  یافته اســت. این بدان معناست که هزینه های 
زندگی پردرآمدها با شــتاب بیش تری در حال افزایش است.

آیا این قیاس که هزینه هــای زندگی دهک های درآمدی باا 
با افزایش بیش تری طی یکسال گذشته همراه بوده است، این 
مفهوم را در پی دارد که این گروه شرایط دشوارتری را نسبت 
بــه دهک های درآمدی پایین تجربه می کنند؟! پاســخ منفی 
اســت. برای آنکه بتوان درک درســتی از آمار و ارقام منتشر 
شــده داشت، بهتر است این مسئله را به طریق دیگری مطرح 
کنیم:»طی یکسال گذشته هزینه زندگی خانوارهای با سطح 
درآمدی باا افزایش یافته اســت به این معنا که هزینه رفاه و 
آسایش آن ها بیش تر شده است. در نقطه مقابل هزینه زندگی 
خانوارهای با ســطح درآمدی پایین افزایش یافته است به این 

معنا که هزینه حداقل های زندگی افزایش یافته است. همانگونه 
که مشخص اســت این دو اصًا قابل قیاس نیست و این فکر 
که هزینه زندگی گروه های درآمدی باا با شــتاب بیش تری 
نسبت به گروه های درآمدی پایین افزایش می یابد را نمی توان 
به این مفهوم که زندگی برای دهک های درآمدی باا نســبت 
به دهک های پایین دشوارتر شده است، تفسیر کرد.«برای آنکه 
بتوان تصویر روشن تری را از شرایط موجود بدست آوریم، باید 
نگاهی به تورم خانــوار به تفکیک گروه های کاایی بیاندازیم. 
در گروه  کاایی خوراکی ها و آشامیدنی ها که در حقیقت جزء 
حداقل های زندگی محسوب می شــود، تورم ماهانه در دهک 
درآمدی اول برابر با 4.2۸ درصد است. این در حالی است که 
تــورم ماهانه این گروه کاایی برای دهک دهم درآمدی کم تر 
از یک درصد می باشد. در نقطه مقابل تورم ماهانه حمل و نقل 
در تیر ماه بــرای بااترین گروه درآمدی برابر با 1.9 درصد به 

ثبت رسیده  که این رقم برای دهک درآمدی اول برابر با 0.19 
درصد بوده اســت. به عبارتی دیگر، دهک های پایین درآمدی 
که غالباً از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، تورم 
باایــی را در تیر ماه تجربه نکرده اند. این در حالی اســت که 
گروه های درآمدی باا که از وســایل حمــل و نقل همچون 
خودرو شخصی و یا تاکسی های دربست استفاده می کنند، در 

این ماه افزایش هزینه بااتری داشته اند.
بنابراین می توان به وضوح مشاهده کرد که برابری تورم ماهانه 
دهک هــای درآمدی باا و پایین و یا افزایش شــکاف تورمی 
نقطه به نقطه میان سطوح درآمدی باا و پایین، به هیچ وجه 
نمی تواند دال بر فشار هزینه ای بیش تر بر روی دهک های باا 
تفسیر شــود. چرا که ســطح دغدغه های این دو گروه کامًا 
متفاوت است؛ یکی درد نان دارد و دیگری به فکر حفظ سطح 

رفاه فعلی خود است.

معاون روابط کار؛
حق مسکن کارگران دوشنبه آینده نهایی 

می شود
معاون روابط کار با بیان اینکه دوشنبه آینده حق مسکن کارگران در کمیسیون 
اقتصادی دولت تعیین تکلیف می شود گفت: حق مسکن کارگران بعد از انقاب 
تنها 5بار افزایش یافته اســت. حق مسکن چیزی نیســت که هر ساله اضافه 
شــود. حاتم شــاکرمی معاون روابط کار وزیرکار درباره بیمه سخت و زیان آور 
خبرنگاران گفت: خبرنگاری ماهیتش ســخت و زیان آور است. خبرنگارانی که 
عنوان شغلی شان خبرنگاری است و کارفرمای مشخصی دارند مشکلی در سخت 
و زیان آوری ندارند ولی خبرنگارانی که از بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد استفاده 
می کنند، مشکل دارند که در حال بررسی و حل مشکات آنها هستیم.شاکرمی 
همچنین در مورد پرداخت 4 درصد بیمه خبرنگاران مرتبط با مشاغل سخت و 
زیان آور گفت: با توجه به اینکه قانون شغل خبرنگاری را سخت و زیان آور تلقی 
کرده، کارفرما برای خبرنگاران موظف است 4 درصد مربوط به مشاغل سخت و 
زیان آوری را بپردازد و در این زمینه تفکیکی بین رسانه ها و خبرگزاری و روزنامه 
وجود ندارد. صفت شغل سخت و زیان آور باعث می شود کارفرما 4 درصد سخت 

و زیان آور را بپردازد.

تعیین تکلیف حق مسکن کارگران دوشنبه آینده
وی درباره تصویب حق مسکن گفت: دوشنبه آینده آخرین جلسه بررسی حق 
مســکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت اســت. امیدواریم بافاصله در 
هیأت دولت تصویب شــود.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در پاسخ به این اینکه چرا شورای عالی کار اختیار تصویب مصوبه افزایش حق 
مســکن را ندارد گفت:به نظر من این یکی از مشــکات قانون کار است، البته 
مصوبات شورای کار همگی ازم ااجراست، فقط در حق مسکن است که قانون 
گفته اســت باید به تصویب دولت برسد، وگرنه موارد دیگر مانند حق خواربار، 
پایه ســنوات کارگری و حداقل مزد کارگران همگی جز اختیارات شورای عالی 
کار اســت و فقط حق مســکن باید به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید دولت 
برســد. امیدواریم که در هفته آینده افزایش حق مســکن کارگران به تصویب 
دولت برســد. وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار 
ماه گذشته از سال عطف بماسبق می شود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به 
نظر و تصویب دولت دارد.  حق مســکن کارگران چیزی نیســت که هر سال 
تصویب شــود. از ابتدای انقاب تاکنون فقط 5بار حق مسکن کارگران افزایش 
یافته اســت و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، 
بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای 

عالی کار بسیار مهم است. 

مشکات کارگران هفت تپه
وی همچنین در مورد مشکل کارگران هفت تپه و حقوق عقب افتاده آنها گفت: 
آنطور که مدیران هفت تپه می گویند، حساب های آنها توسط مقام قضایی بسته 
شده است، در این زمینه جلساتی برگزار کردیم و نمایندگان همه دستگاه های 
مرتبط با شرکت هفت تپه و همچنین معاون قوه قضائیه نیز حضور داشت و در 
آنجا دو تصمیم گرفته شــد، یکی پرداخت حقوق معوق کارگران که دو سه ماه 
عقب مانده و قرار شد حقوق کارگران به روز شود. مسئله دوم، این بود که چون 
آینده گروه صنعتی هفت تپه شــامل یک مجتمع بزرگ است، نیاز به طرح های 
توسعه دارد، قرار شد طرح های توسعه ای در این مجتمع به بهره برداری برسد و 
کارفرما تعهد کرده ظرف سه ماه آینده پنج واحد توسعه این مجتمع را راه اندازی 
کند.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد مشکل 
کارگران هفت تپه گفت: بهانه ای که می آورند این است که می گویند حساب های 
شرکت مسدود شده است که در جلسه مشترک قرار شد با کمک دستگاه قضایی 
بخشی از حساب ها رفع مسدودی شود که البته این دراختیار مقام قضایی و قوه 
قضائیه اســت و این گونه نیست که مســبب اصلی مشکات شرکت را به مقام 
قضایی ربط دهیم، بلکه کارفرما باید تعهدات خود را عمل می کرد.  امیدواریم با 
پرداخت حقوق کارگران در هفت تپه به تجمع کارگران خاتمه داده شود.شاکرمی 
همچنین در مورد امکان برگشــت کشت و صنعت هفت تپه به دولت گفت: این 
مسئله در صاحیت سازمان خصوصی سازی قرار دارد و وزارت کار هیچ نقشی در 
واگذاری واحدها ندارد و این هم یک خأ قانون است که وقتی شرکت ها واگذار 
می شود، وزارت کار در جریان نیست، اما وقتی مشکات کارگری ایجاد می شود، 
بایــد آن را برطرف کنیم. اگر در زمان واگــذاری تصدی های دولتی به ویژه در 
زمینه صاحیت حرفه ای متقاضی با وزارت کار هم مشورت شود، مشکات کمتر 
خواهد شد. به گفته وی، امیدواریم با حفظ صاحیت فنی و بنیه مالی متقاضیان، 
روند تولید و اشتغال در واحدهای واگذار شده ادامه پیدا کند. طبق جلسه ای که 
در مورد هفت تپه برگزار شد، مقرر شد تا 10 مردادماه با رفع مسدودی تعدادی 
از حساب های شــرکت هفت تپه حقوق کارگران پرداخت شود که امیدواریم با 

همکاری دستگاه قضایی هر چه زودتر این مشکل حل شود. 

 رونق بازار اماک ترکیه به خاطر
 خریداران ایرانی!

یک روزنامه ترک از افزایش قیمت مســکن در شهر ازمیر به دلیل تمایل باای 
اتباع ایرانی به خرید ملک در این شهر خبر داد. روزنامه دیلی صباح در گزارشی 
نوشــت: با افزایش تقاضا برای خرید ملک توسط سرمایه گذاران ایرانی، میزان 
فروش خانه به اتباع خارجی در شهر ساحلی ازمیر در حاشیه دریای اژه به اتباع 
خارجی برای نخستین بار از زمان شیوع بحران کرونا روندی صعودی پیدا کرده 
است. به گفته نمایندگان اماک، کسانی که برای سرمایه گذاری در بازار مسکن 
از ایران به ترکیه می آیند، نسبت به ازمیر از خود عاقه نشان داده اند.  به گفته 
یک مشــاور اماک در ازمیر که هشت ســال پیش از ایران به این شهر آمده، 
تســهیات جدید بانک های ترک در افزایش رغبت ایرانیان به خرید ملک در 
این کشور موثر بوده است. بانک های دولتی زراعت بانک، وکیف بانک و هالک 
بانک از اوایل ماه ژوین وام های رهنی کم سابقه ای را در اختیار مشتریان خود 
قرار می دهند.  این مشــاور مسکن با اشاره به اینکه یکی از دایل اصلی خرید 
ملک در ترکیه توســط ایرانیان، کسب شــهروندی این کشور است می افزاید: 
عاوه بر ایرانی ها، عراقی ها، افغانســتانی ها و شــهروندان برخی از کشورهای 
اروپایی، بیشترین عاقه را به خرید ملک در شهر ازمیر دارند.  از سال 2013 و 
با تغییر در قوانین خرید ملک توسط اتباع خارجی در ترکیه، میزان فروش خانه 
به خارجی ها در این کشور افزایش محسوسی را تجربه کرد که بعدها این روند 
با تصویب قانون جدید شــهروندی سرعت بیشتری هم پیدا کرد. طبق قوانین 
جدیــد، اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش 250 هزار دار و بیشــتر می 
توانند شهروندی ترکیه را به دست آورند.  طبق اعام مرکز آمار ترکیه، در بازه 
زمانی ژانویه تا مارس امســال میزان فروش خانه به اتباع خارجی به 11 هزار و 
6۸ واحد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش نشان می 
دهد.  در مجموع سال قبل نیز اتباع خارجی بیش از 45 هزار واحد خانه را در 

ترکیه خریداری کرده بودند.

یک کارشناس، سودهای سفته بازانه، انتظارات 
تورمی و ورود نقدینگی از بورس به بازار مسکن 
را در رشــد قیمت خانه موثر دانست و گفت: 
بــا اجرای قانون مالیات بــر خانه های خالی و 
مالیات بر عایدی ســرمایه، روند رشــد قیمت 
مســکن متوقف می شود.عباس زینعلی اظهار 
کرد: از آغاز زمستان سال گذشته تا کنون چند 
عامــل از جمله انتظارات تورمی و ســودآوری 
بازارهای موازی به شکل رشد تدریجی قیمت 
مسکن خود را نشان داد.وی افزود: کسانی که 
با افزایش یافتن نرخ ارز یا ســرمایه گذاری در 

بورس، ســرمایه خود را افزایش دادند اقدام به 
خرید مســکن کردند که به رونق نسبی بازار 
مسکن منجر شــد.این کارشناس بازار مسکن 
با اشــاره به قول دولت برای ارسال اولین برگه 
های مالیاتی برای صاحبان خانه های خالی در 
تابستان جاری مدعی شد: در همه جای دنیا با 
وضع مالیات های سنگین، هزینه فعالیت های 
سوداگرانه و دالی را باا می برند اما طی حدود 

50 سال گذشته برخی دست اندرکاران در ایران 
به دلیل منافعی که در بخش مسکن داشته اند 
مانع اجرای مالیات بر عایدی اماک و مالیات 
بر خانه های خالی شــده اند. این مسئله باعث 
شده تا متقاضیان مصرفی، توان خرید مسکن 
را از دســت بدهند و مدت زمــان انتظار خانه 
دار شدن مرتباً طی دهه های گذشته افزایش 
یابد.زینعلی درباره پیش بینی از وضعیت بازار 

مســکن در ماههای آینده گفت: روند رشــد 
قیمت مسکن در شــهر تهران و کان شهرها 
با اجــرای مالیات بر خانه هــای خالی متوقف 
می شود. در شهرهای اطراف نیز قیمتها تا 50 
درصد نرخ شــهرهای اصلی باا می رود؛ کما 
اینکه شــاهدیم در شــهرهای اقماری تهران 
قیمت ها در حال افزایش است.وی تاکید کرد: 
ضریب رشد قیمت در شهرهای اطراف با تهران 
متفــاوت خواهد بود اما به این دلیل که قیمت 
خانه در شــهرهای اقماری در استطاعت گروه 
اصلی متقاضیان بازار مسکن است رونق در این 

بخشها طی ماههای آینده ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، میانگین قیمت مسکن شهر 
تهــران در تیرماه 1399 به 20 میلیون و 910 
هزار تومان رسیده که نسبت به خرداد امسال 
10.4 درصد و نســبت به تیرماه پارسال 56.6 
درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر طبق 
اعــام بانک مرکزی در تیر ماه تعداد معامات 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 14 هزار 
و 47 واحد رســیده که در مقایســه با خرداد 
امسال 30.3 درصد و نسبت به تیرماه پارسال 

193 درصد رشد یافته است.

  مجیری از نوسازی و بازسازی بازارهای 
روز کوثر اصفهان خبر داد

محمد مجیری با اشاره به اینکه نخستین مأموریت این سازمان ساماندهی مشاغل است 
و معتقد هســتیم از 120 هزار واحد صنفی شهر تنها تعدادی از آنها باید ساماندهی 
شــوند.وی تاکید کرد: در موضوع ساماندهی مشاغل شهری به هیچ عنوان نمی توان 
ســلبی عمل کرد بلکه با جلب مشارکت این هدف محقق خواهد شد.وی با اشاره به 
زمان کلنگ زنی مجتمع صنفی موتورسیکلت و دوچرخه برای رفع سد معبر واحدهای 
صنفی مربوطه در خیابان های سروش، اله و زینبیه، تصریح کرد: احداث این مجتمع 
دغدغه مدیران شهری است تا مردم در این خیابان ها تردد راحت تری داشته باشند؛ 
البته صنوف باید توجه داشــته باشند که این مزاحمت ها برای تردد شهروندان نوعی 
حق الناس است.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 16 هزار متر فضا در خیابان سروش برای احداث 
مجتمع صنفی موتورسیکلت و دوچرخه در نظر گرفته شده که از طریق مشارکت با 
بخش خصوصی اجرا خواهد شد، البته اکنون سرمایه گذار در حال مطالعه پروژه است 
تا بتوانیم کلنگ این پروژه را به زمین بزنیم. مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان با اشــاره به نوسازی و بازسازی 
بازارهای روز کوثر، گفت: به دلیل مساحت کم بازار و استقبال زیاد شهروندان از بازار 
کوثر سپاهان شــهر و درخواست مدیر منطقه پنج، امام جمعه سپاهان شهر و مردم، 
زمینی به وسعت دو هزار مترمربع در مجاورت این فروشگاه فعلی با همکاری شهرداری 
منطقه پنج تملک شد که تا یک ماه آینده مناقصه آن برگزار و عملیات احداث را آغاز 
خواهیم کرد.وی افزود: بازار کوثر جدید شــماره دو سپاهان شهر می تواند با گسترش 
فضا، نیازهای مردم را در شــرایط مطلوب تری تأمین کند.مجیری با بیان اینکه بازار 
کوثر 15 در شهرک زاینده رود به اتمام رسیده و در حال تجهیز است، گفت: این بازار 
تا یک مــاه آینده تجهیز و مورد بهره برداری قرار می گیرد.وی ادامه داد: طرح نهایی 
فروشــگاه کوثر 16 واقع در شهرک شهید کشــوری نیز تأیید شده تا پس از انتخاب 
پیمانکار آغاز عملیات مجدد عمرانی آن را تا دو ماه آینده شــاهد باشــیم.مدیرعامل 
ســازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری اصفهان در 
ارتباط با تعامل با فروشگاه رفاه، تصریح کرد: رفاه چند شعبه در شهر دارد به طوری 
که اخیراً یکی از شــعب خود را در میدان امام علی )ع( دایر کرد، در صدد هســتیم 
رابطه خوبی بین کوثر و رفاه داشــته باشیم و زمین هایی را برای راه اندازی فروشگاه 
در اختیار آنها قرار دهیم زیرا معتقدیم هر چه توان سرمایه گذاری را در شهر افزایش 

دهیم به نفع شهروندان است.

نماینده وزیر بهداشت در مازندران:
ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی به منظور 

کاهش بیماران کرونایی
 نماینده تام ااختیار وزیر بهداشت و درمان در مازندران گقت: آسیب پذیری استان از 
پیک دوم شیوع ویروس کرونا نسبت به موج نخست بیشتر است.دکتر محمد مهدی 
ناصحی  افزود : آمارها نشــان می دهد که تعداد بیماران کرونایی و حتی فوتی ها نیز 
با مقایسه زمانی شیوع موج اول و دوم در این استان بیشتر است.وی اضافه کرد: هم 
اکنون نیز اکثر تخت های بیمارستانی مازندران در اشغال بیماران کرونایی قرار دارد و 
درمانگران ما نیز نسبت به موج نخست شیوع ویروسدر استان درگیری بیشتری پیدا 
کردند.رییس اسبق دانشگاه علوم پزشــکی مازندران دلیل افزایش بیماران کرونایی 
اســتان را در موج دوم ناشی از شروع فصل کشاورزی و پراکندگی نیروهای کارگری 
در روســتاها بیان کرد و اظهارداشــت: در موج اول به دلیل محدودیت های کرونایی 
روســتاهای استان آسیب کمتری از لحاظ تعداد بیماران مبتا به کووید-19 داشتند 
در حالی که با در موج دوم شــیوع آغاز فصل کشاورزی و افزایش مرادوات و برگزاری 

آیین های عروسی و عزا روستاها به کانون بیماری تبدیل شدند.

رشد قیمت مسکن تا کجا ادامه دارد؟
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صندوق بین المللی پول:استانها

تقاضای جهانی نفت ۸ درصد سقوط می کند
 صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود اعام کرد بحران ویروس کرونا باعث شــده تقاضای جهانی برای نفت حدود 
۸ درصد در سال جاری میادی نسبت به سال قبل کاهش داشته باشد. به گزارش اویل پرایس، صندوق بین المللی پول در 
گزارش جدید خود اعام کرد بحران ویروس کرونا باعث شده تقاضای جهانی برای نفت حدود ۸ درصد در سال جاری میادی 
نسبت به سال قبل کاهش داشته باشد. صندوق بین المللی پول در گزارش خود با عنوان »بی ثباتی های جهان و بحران ویروس 
کرونا« اعام کرد قیمت نفت در سال جاری میادی 41 درصد کمتر از 2019 خواهد بود. تأثیر مستقیم قیمت پایین نفت بر 
تجارت جهان در اقتصادهای مختلف متفاوت و نشان دهنده وابستگی آنها به صادرات و واردات نفت است. پیش بینی صندوق 
بین المللی پول برای تقاضای نفت در جهان در ســال جاری همگام با پیش بینی سایر نهادها مثل آژانس بین المللی انرژی 
و اوپک اســت.  آژانس بین المللی انرژی ماه گذشته در آخرین گزارش خود از بازار نفت اعام کرد تقاضای جهانی برای نفت 
7.9 میلیون بشکه در روز در سال جاری میادی کاهش می یابد. این آژانس اعام کرد افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا در 
سراسر جهان و اعمال دوباره قرنطینه در بسیاری کشورها بی ثباتی در مورد تقاضای جهانی نفت در 2020 را افزایش می دهد. 
انتظار می رود جهان در سال جاری میادی به طور متوسط 92.1 میلیون بشکه در روز نفت مصرف کند.مصرف جهانی نفت 
به طور معمول ساانه برابر با 100 میلیون بشکه در روز است.اوپک انتظار دارد کل تقاضای نفت جهان ۸.9 میلیون بشکه در 
روز در 2020 کاهش یابد و سپس 7 میلیون بشکه در روز در 2021 باا برود. این رقم هنوز هم پایین تر از سطح تقاضا در 
2019 است. سقوط قیمت نفت و کاهش تولید پس از همه گیری ویروس کرونا به صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال 
آفریقا ضربه سختی زده است. صندوق بین المللی پول ماه گذشته اعام کرد انتظار می رود کل درآمد نفت این کشور ها 270 

میلیارد دار کمتر از سال گذشته میادی باشد.

  عملکرد شرکت گاز استان اردبیل 
در چهار ماهه سالجاری

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل 
سردار اســماعیلی مدیر عامل این شــرکت، عملکرد 
سالجاری شرکت گاز استان را بدین شرح توضیح داد: 
در چهار ماهه ابتدایی ســال جــاری بیش از 4 هزار و 
163 مصرف کننده جدید در بخشهای مختلف اعم از 
خانگی،تجاری و صنعتی جذب این شــرکت گردیده اســت که در همین راستا 
تعداد مشــترکین گاز طبیعی از بدو تأســیس این شــرکت به 494 هزار 537 
مشــترک رسیده است.سردار اسماعیلی روســتاهای بهره مند ازگاز طبیعی در 
سطح اســتان اردبیل را 131۸ روستا برشــمرد و جمعّیت شهری بهره مند از 
گاز طبیعی در ســطح استان را صد در صد و جمعیت تحت پوشش روستایی را 
بیش از 94 درصد عنوان کرد و افزود : اســتان اردبیل دارای 29 شهر می باشد 
که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود در خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات اظهار 
داشت : ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 61 کیلومتر شبکه گاز به شبکه های 
گازرسانی این استان اضافه شــده است که با این وجود میزان شبکه گذاری از 
ابتدای تأســیس شــرکت تا کنون به بیش از نه هزار و 6۸7 کیلومتر رسیده  و 
تعداد یک هزار  و 670 عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده 
که تعداد انشــعابات نصب شده در سطح استان اردبیل  تا کنون به 23۸ هزار و  

95۸ انشعاب رسیده است.

از 20 مرداد ماه جاری؛
طرح توزیع الکترونیکی گازمایع در آذربایجان 

شرقی اجرا می شود
آذربایجان شرقی – وحید خوش زرع: مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی از 
اجرای طرح توزیع الکترونیکــی گازمایع با هدف ارائه 
خدمات مطلوب به شهروندان و تحقق دولت الکترونیک 
از 20 مرداد ماه در اســتان خبر داد.به گزارش خبرنگار 
ما در آذربایجان شــرقی، علی روح اللهی با اشــاره به اینکه توزیع نفت ســفید 
خانوارهای فاقد گاز طبیعی و نفتگاز مورد نیاز مصرف کنندگان جزء در اســتان  
با زیر ساخت بانکی انجام می گیرد، گفت: به منظور ساماندهی توزیع گاز مایع و 
شناسایی مصرف کنندگان مجاز طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع نیز از 20 مرداد 
ماه ســال جاری به مرحله اجرا در خواهد آمد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی افزود: این طرح عاوه بر 12 استان کشور 
که به صورت پایلوت درحال اجرا می باشد در راستای تحقق دولت الکترونیک و 

حقوق شهروندی در این استان نیز عملیاتی خواهد گردید.

اجرای 44 کیلومتر شبکه گذاری گاز در گیان
شرکت گاز اســتان گیان در تیرماه ســال جاری 44 کیلومتر عملیات شبکه 
گذاری گاز در اســتان را به انجام رســانده است.محمدپور_ رشت؛ حسین اکبر 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیان با اعام خبر اجرای 44 کیلومتر عملیات 
شــبکه گذاری گاز در استان، اظهار داشت:  با انجام این عملیات، مجموع طول 

شبکه گاز در گیان به بیش از 21 هزار و 135 کیلومتر افزایش یافته است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیان افزود: با وجود برخــورداری بیش از 95 
درصدی خانوارهای روســتایی گیان از نعمت گاز طبیعی، این شرکت با همت 
و جدیت فراوان برای گازدار شــدن همه روستاییان تاش می نماید و سهم ۸9 
درصدی بخش روســتایی از عملیات شــبکه گذاری در تیرماه امسال گواه این 

رینگ داخلــی و بین الملل بورس انرژی مدعاست.

ایران امروز شــاهد عرضه انواع فرآورده 
پاایشــی و پتروشــیمی خواهــد بود.

به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از 
وزارت نفت، رینــگ داخلی این بورس، 
مردادمــاه(   15 )چهارشــنبه،  امــروز 
پنتــان پاس  شــاهد عرضه کااهای 
پتروشــیمی پارس، حــال 402 عمده 
پاایش نفــت بندرعباس و ریفورمیت و 
بوعلی  پتروشیمی  سنگین  هیدروکربن 

سیناســت و برش 4 کربنه پتروشیمی 
تبریز، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین 
پتروشیمی بوعلی سینا، سوخت هوایی 
و نفتای ســنگین شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، میعانات گازی 
مجتمــع گاز پارس جنوبی، نفتای ترش 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس و نفتای 
ســنگین پاایش نفت اوان در رینگ 
بین الملل عرضه می شــود.روز سه شنبه 

)14 مردادماه( کااهای آیزوریسایکل و 
حال 406 پاایش نفت اصفهان، برش 
سنگین و گاز مایع صنعتی پتروشیمی 
بنــدر امام و حــال 402 پاایش نفت 
بندرعبــاس در رینــگ داخلی و بنزین 
اکتــان ۸7 و گازوئیــل شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 

معامله شد.

مدیر طرح ســی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفت: به منظور افزایش ایمنی خودروها و جایگاه 
ها قصد داریم تا حدود یکسال آینده جایگاه های سی ان 
جی را هوشــمند کنیم که با اجرای این طرح از سوخت 
گیری خودروهایی که به صورت غیرمجاز و غیر استاندارد 
گازسوز شده اند ممانعت خواهد شد.محمدحسین باقری 
با بیان اینکه به منظور افزایش ایمنی تردد خودرو های 
سی ان جی سوز  و جایگاههای  سی ان جی مصوبه ازم 
اخذ شده است، اظهار کرد: تاکنون هیچ حادثه ای برای 
خودروهای دوگانه سوز در حال تردد و خارج از جایگاهها 
نداشــته ایم و عموما اتفاقاتی که رخ می دهد ناشــی از 
خودروهایی است که به صورت غیر استاندارد و غیر مجاز 
و زیرپله ای گازســوز شــده اند یا تغییرات و دستکاری 
در ســاختار  مخازن یکپارچه آنها انجام شده است.وی 
افزود: تعداد این حوادث محدود اســت اما برای مقابله با 
همین حوادث محدود طرح هوشمندساذزی جایگاه های 

ســی ان جی را مدنظر قرار داده ایم تا حوادث را به صفر 
برسانیم که برای اجرایی شدن این طرح منتظر فرآیند 
انتخاب پیمانکار برای اجرا در سراسر کشور هستیم.مدیر 
طرح ســی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
تاکید کرد: با هوشمندســازی جایگاه ها، با یک دوربین 
پاکخوان که در ورودی جایگاه ها نصب می شود، جایگاه 
دار پاک خودرو را شناســایی و اصالت و صاحیت فنی 
خودرو جهت ســوختگیری را کنترل کرده و از داشتن 
معاینه فنی و نحوه تبدیل خودرو به صورت اســتاندارد 
آگاه شــده و در صورتی که خودرو شــرایط  ازم برای 
ســوختگیری  را رعایت نکرده باشــد، واجد شرط ازم 
برای ســوخت گیری نخواهد بود.باقــری افزود: تبدیل 
خودروهای بنزینی به دوگانه سوز می بایست در کارگاه 
های معتبر که دارای استاندارد و مجوزهای ازم از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( هستند، انجام و گواهی 
سامت برای آنها صادر شــود.وی با بیان اینکه اگر این 

گواهی برای خودرو صادر شــود در سیستم معاینه فنی 
ثبت می شــود و  خودروی مذکور  برای سوخت گیری  
مشکلی نخواهد داشت تصریح کرد: اما خودروهایی که 
به صورت غیر مجاز تبدیل شــده باشند، پس از اجرای 
طرح هوشمند ســازی جایگاه ها از سوختگیری آن ها 
ممانعت خواهد شــد.مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی با تاکید بــر اینکه این کار با 
هدف افزایش ایمنی صورت می گیرد، گفت:  شرح کار 
هوشمندسازی توسط مشاور نوشته شده است و در مرداد 
ماه فرایند انتخاب پیمانکار انجام می شود. پیش بینی می 
شود که از شهریورماه کار هوشمندسازی جایگاه ها آغاز 
شود و  حدود یکسال تمام جایگاه ها هوشمند شوند.وی 
از دارندگان خودروهای عمومی شامل تاکسیها و وانت بار 
ها خواســت که برای تبدیل مجاز و استاندارد به صورت 
رایگان به سایت www.gcr.niopdc.ir مراجعه و به منظور 

تبدیل از بنزینی به دوگانه سوز ثبت نام کنند.

جایگاههای سی ان جی هوشمند می شود

ممانعت از سوختگیری خودروهای دوگانه سوز غیراستاندارد

سازمان مدیریت پســماند شهرداری کرمانشاه در نظر دارد جهت جمع آوری 
و حمل پســماندهای خانگی تعداد  3۰ دستگاه خودرو مكانیزه حمل پسماند 

خانگی )زباله( بصورت ماهیانه اجاره نماید .
لذا پیمانكاران واجد شرایط جهت اطاعات بیشتر از تاریخ 13۹۹/۰۵/1۶ لغایت 
13۹۹/۰۵/31 به آدرس کرمانشــاه کیلومتر ۴ جاده سنندج  جنب بنیاد بتن 
میثم ، سازمان مدیریت پسماند شهرداری ، دفتر مدیریت سازمان مراجعه و 
یا با تلفن : ۰۸33۴۲۷1۶۲۶ داخلی 11 دفتر مدیریت و همراه ۰۹1۸۸۸۵3۹۹۵  

مدیر عامل سازمان تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

آگهی اجاره ماشین آات مكانیزه حمل پسماند خانگی )زباله(

داریــوش دریابار، مدیر خدمات فنی و پشــتیبانی 
مجتمــع فواد ســبا گفــت: در راســتای تحقق 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق شعار 
»جهش تولید« و همچنین بهمنظور دستیابی به 
اهداف کان سازمان و رشــد تولید در فواد سبا، 

با حمایت مدیر مجتمع فواد سبا و تاش مجدانۀ 
کارکنان قسمتهای مختلف، مجموعۀ خدمات فنی و 
پشتیبانی سبا فعالیتهای چشمگیری را برنامهریزی 
و اجــرا نمود تــا ظرفیت تولید در ســهماهۀ اول 
سال 1399 نسبت به زمان مشابه ســـال گذشته 
افـــزایش قـابل توجـهی داشته باشد. وی در ادامه 
از انجــام برخی فعالیت ها در این ناحیه برای اولین 
بار در فواد ســبا خبر داد و تصریح کرد: مهم ترین 
این فعالیت ها عبارت اند از: ســاخت 10 عدد قالب  
کناری ماشــین های ریخته گری ســبا؛ سنگ زنی 
تیغه های قیچی واحد ریخته گری و سرویس روتور 
موتور قفسۀ نورد و ســاخت والوهای بایند واحد 

احیای ســبا.دریابار افزود: در زمینۀ بازرســی فنی 
و در بخش هــای مختلف شــامل اعام   و   اطفا، 
کالیبراسیون، آزمایشــگاه الکترونیک و کامپیوتر، 
مخابرات، خوردگی، ماشین های دوار و جرثقیل های 
سقفی، بیش از  ۸ هزار و 200 نفر ساعت در قالب 2 
هزار و 260 استاندارد تعمیراتی و 350 درخواست 
کار در سه ماه نخست سال انجام شده است. مدیر 
خدمات فنی و پشــتیبانی فواد سبا ادامه داد: در 
بخش حمل ونقل ریلی در ســه ماه نخست امسال 
مقدار قابل ماحظه ای مواد اولیه از سبا تخلیه شده 
که حدود 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش داشته است. 

تولید 31 هزار مگاوات 
انرژی الكتریكی در 
نـیروگـاه گـازی 
مجتمع فواد سبا 

اوکراین:
 از روسیه گاز نمی خریم

شرکت دولتی گاز اوکراین اعام کرد که کی یف برنامه ای برای از سرگیری خرید 
گاز روســیه ندارد.به گزارش رویترز، شرکت دولتی گاز اوکراین )نفتوگاز( اعام 
کرد: تا زمانی که مســکو شرایط و قیمت های رقابتی در نظر نگیرد خرید گاز از 
روسیه را که از اواخر سال 2015 به حالت تعلیق درآمده است، ازسر نمی گیرد.

اوکراین پیش از تیره شــدن روابط دو جمهوری پیشین اتحاد جماهیر شوروی 
در ســال 2014 – پس از الحاق شــبه جزیره کریمه به روسیه در جریان جنگ 
داخلی اوکراین - یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی روســیه بود.

کی یــف در نوامبر 2015 خرید گاز از روســیه را متوقف کرد و در عوض خرید 
از اروپا را افزایش داد.اوکراین اصاحات بازار گاز طبیعی را با اقدام هایی از قبیل 
حذف قیمت های دولتی گاز برای مصرف کنندگان صنعتی آغاز کرده است. این 
اصاحــات یکی از پیش نیازهای تأمین اعتبار مورد نیاز این کشــور در صندوق 
بین المللی پول است.آندری کوبولیف، رئیس هیئت مدیره شرکت نفتوگاز در این 
باره در ایمیلی به رویترز اظهار کرد: اصاحات در بازار گاز اوکراین فرصتی را برای 
هر معامله گر اوکراینی یا خارجی ایجاد کرده که گاز روسیه را با قیمت مناسب و 
رقابتی بخرد، اما روســیه تاکنون با این شرایط، گاز عرضه نکرده است.وی گفت: 
اوکراین هرگز به روزهای معامات فاسد و وابستگی به روسیه در زمینه انرژی باز 

نمی گردد و مقام های روس نیز از این موضوع اطاع دارند.

قیمت سبد نفتی اوپک از 44 دار گذشت
قیمت ســبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( با افزایش یک 
داری از مرز 44 دار گذشــت.به گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت ســبد نفتی 
این ســازمان دیروز به 44 دار و 2 سنت رسید، در حالی که روز جمعه )دهم 
مردادماه( 43 دار و 2 ســنت بوده است.سبد نفتی اوپک شامل 13 نوع نفت 
خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوا، سبک رابی 
گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، 
سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئا و جنو 

کنگوست.

بورس انرژی 
میزبان عرضه انواع 
فرآورده پاایشی و 
پتروشیمی
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گزیده خبر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت

برنامه ریزی ۳.۲ میلیارد داری برای بومی سازی در ۹۹
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش تولید در بخش های مختلف صنعتی، 
توان تولید ماسک، اتمام معوقه تعهد خودرو و افتتاح طرح های بزرگ در کشور خبر داد 
و گفت: برنامه وسیعی برای بومی سازی تولید داخل وجود دارد که حدود ۳.۲ میلیارد 
دار در برنامه سال ۹۹ پیش بینی شده است.»حسین مدرس خیابانی« دیروز چهارشنبه 
در حاشــیه جلسه هیات دولت به مهمترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اشاره کرد و افزود: تقویت بخش تولید داخل، توسعه صادرات، افزایش همه ابعاد تولید 
در کمیــت و کیفیت تنوع محصول و نوع اتــکا در توان تولید داخل از برنامه این نهاد 
هستند.وی با اشاره به سخنان معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: مهمترین برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معیشت مردم و تامین کاای اساسی با توجه 
به سفره مردم است.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در حال 
مبارزه با یک جنگ تمام عیار اقتصادی با چاشنی غلیظ رسانه ای هستیم، خاطرنشان 
کرد: بر همین اساس نقش خبرنگاران و نقش رسانه بسیار مهم است زیرا مبارزه با جنگ 
اقتصادی به معنای این است که از همه داشته ها و ابزارهای خود برای مقابله با دشمن 
استفاده می کنیم و اجازه اجرایی شدن نقشه های آنان را نخواهیم داد و تمام حربه ها را 
خنثی می کنیم و تاکنون نیز شاهد آن بوده ایم.وی اقدامات و برنامه ریزی ها را به چهار 
بخش تقســیم کرد و اظهار داشت: نخست طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تحقق 
اهداف جهش تولید بود که مهم ترین برنامه نیز محسوب می شود که با اتکا به توان تولید 
داخل و قطع وابستگی بخش های مختلف صنعت خارجی و ارز پیش می رود.وی با بیان 
اینکه محور دوم تکمیل و اتمام پروژه ها و طرح های نیمه تمام اســت خاطرنشان کرد: 
در قالب پویش تولید تداوم وامید چهار هزار پروژه باای ۸۰ درصد داریم که تا قبل از 
اتمام دولت دوازدهم راه اندازی خواهد و هر پنجشنبه نیز با حضور ریاست جمهوری و 
سایر وزرا و مسئوان کشــوری و استانی به بهره برداری می رسد.وی افزود: ۲۰۰ طرح 
بزرگ صنعتی و معدنی با حجم سرمایه گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان انتخاب شده تا 
در نهمین هفته این پویش افتتاح شود.مدرس خیابانی با بیان اینکه محور سوم توسعه 
صادرات و کنترل واردات اســت تصریح کرد: مصمم به ایجاد محدودیت برای واردات 
به اســتثنای کااهای اساســی و مواد اولیه کارخانجات هستیم تاکنون حدود ۲ هزار 
و ۵۰۰ ردیــف تعرفه کااهای وارداتی را با عنوان کااهای غیر ضرور و دارای مشــابه 
داخلی برای جلوگیری از ورود به کشــور تعیین شده است.به گفته وی، برنامه وسیعی 
برای بومی سازی تولید داخل وجود دارد که حدود ۳.۲ میلیارد دار در برنامه سال ۹۹ 
پیش بینی شده است که در چهار ماه گذشته ۳۰۰ میلیون دار ساخت انجام شده و۹۰ 
میلیون دار نیز در این هفته میز ســاخت آن برقرار می شود.سرپرست وزارت صنعت، 

معدن و تجارت محور چهارم را مدیریت و کنترل بازار معرفی کرد.

در بخش های مختلف تولیدی شاهد رشد بودیم
مدرس خیابانی در خصوص آمارهای چهارماه تولیدی اظهار داشت: سواری ۱۹ درصد، 
آلمینیوم ۵۰ درصد، وانت ســواری ۲۳ درصــد، الیاف اکلیریک ۱۶۰ درصد، تلویزیون 
۷۰ درصد، انواع لوازم خانگی بین ۵ تا ۳۰ درصد، فواد ۷.۵ درصد، مس ۱.۵ درصد و 
سیمان ۵ درصد شاهد افزایش بودیم و علی رغم شرایط دشوار اقتصادی و تنگ شدن 

حلقه هــای تحریم تولید روند خود را ادامه می دهد و تاش می کنیم تولید را به رونق 
برگردانیم تا به اهداف جهش تولید دست یابیم.

شبکه توزیع محصوات فوادی از طریق بورس کاا خواهد بود
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه شدن فواد در بورس کاا 
طی ۲۰ ســال گذشته تصریح کرد: بورس یک شــبکه توزیع پذیرفته و شفاف سازی 
شده است و نقطه تاقی عرضه و تقاضا محسوب می شود و تاشی برای لغو ساز و کار 
این مرکز وجود ندارد و تمام محصوات فوادی در بورس عرضه خواهد شد.وی افزود: 
افزایش قیمت ارز که بر بورس فلزات متاثر از آن اســت موجب شده تا صادرات کااها 
بیشتر شود و تولیدکنندگان به این سمت روی بیاورند اما شیوه نامه ای به تازگی اباغ 
شــده تا به تناسب صادرات که امسال به جهت ارز آوری مورد اهمیت قرار دارد عرضه 
به بورس نیز داشته باشیم.وی با بیان اینکه کف عرضه برای تامین کارخانجات تعیین 
شده است، خاطرنشان کرد: این میزان برای اطمینان از ادامه فعالیت کارخانجات و حفظ 
اشتغال مشخص شده است و بعد مازاد تولید فواد را صادر کنیم.به گفته وی، سازوکاری 
برای تامین نیاز ورق فوادی کارخانجات لوازم خانگی و خودرو سازی دیده شده که در 

قالب یک رینگ اختصاصی در بورس عرضه شود

تولید ماسک به روزانه 15 میلیون می رسد
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه در آغاز شیوع ویروس کرونا کل تولید ماسک در کشور 
زیر ۲۰۰ هزار عدد در روز بود خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه بیش از ۱۱ میلیون 
عدد ماسک تولید کارگاه های صنعتی و صنفی است و به میزانی در این صنعت رشد 
داشــتیم که به تولید ماشین آات ماســک روی آورده ایم و از سوی دیگر درخواست 
صادرات دستگاه های تولیدی و این کاا را داریم.وی با اشاره به اینکه قصد افزایش توان 
تولید ماسک را داریم تاکید کرد: پارچه جدیدی را به وزارت بهداشت پیشنهاد کرده ایم 
که در صورت تایید می توانیم یکی از کارخانجات را با ظرفیت تولید چهارمیلیون در روز 
را برای تولید جدید آماده کنیم که بر همین اساس تولید روزانه ماسک به ۱۵ میلیون 
عدد می رســد. مدرس خیابانی درباره شــبکه توزیع ماسک نیز گفت: بخش عمده از 
تولیدات به مراکز درمانی و بیمارستان ها می رود بخشی دیگر نیز برای داروخانه تحویل 
وزارت بهداشت داده می شود.وی افزود: فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها، فروش 
اینترنتی، ایستگاه های مترو و پایانه های مسافربری از جمله مراکز توزیع ماسک هستند 
و در حال حاضر آمادگی توزیع این محصول را در هر مرکز تجمعی داریم.به گفته وی، 
کمبود ماســک وجود ندارد و در حــال حاضر باید تمرکز بر فرهنگ مصرف، تقویت و 

ترویج استفاده از ماسک از سوی مردم باشد.

واگذاری ایمیدرو در اولویت اول سهام باقی مانده شرکت های تابعه است
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش عمده ای از شرکت های 
دولتی واگذار شده است گفت: دولت در خودرو سازی ۱۳ درصد سهام دارد اما به دلیل 
ارتباط کاری رسیدگی به واحدهای صنعتی ماموریت این نهاد است.وی با اشاره به اینکه 

بخش عمده ای از واحدهای صنعتی متولی نهادهای عمومی یا دیگر وزارتخانه هستند 
خاطرنشان کرد: در حال برنامه ریزی هستیم تا واحدهای مانده را برای عمق بخشی به 
بازار بورس اوراق بهادار واگذاری کنیم کارها آن انجام شده است که در صورت واگذاری 
به عمق بخشی بورس کمک می کند. به گفته وی، واگذاری ایمیدرو در اولویت اول سهام 

باقی مانده شرکت های تابعه است

تا پایان تابستان هیچ تعهد معوق خودرویی باقی نخواهد ماند
مدرس خیابانی با اشــاره به اینکه دو ســال از ترک خودروسازهای فرانسوی و کره ای 
از ایران می گذرد، اظهار داشــت: امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برنامه تولید 
خودرو داریم که در چهار ماهه نخســت امســال بعد از دو سال رشد منفی در عرضه 
نزدیک ۲۰ درصد رشــد تولید خودرو داشــتیم و بر همین اساس۵۰ درصد تحویل را 
نســبت به گذشته اضافه کردیم.وی با اشاره به کاهش ۷۱ درصدی تعهدات خودرویی 
خاطرنشــان کرد: سایپا تا آخر شــهریور و ایران خودرو تا آخر همین ماه هیچ تعهدی 
معوقی نخواهد داشت و به همین دلیل مجوز فروش فوق العاده صادر می شود زیرا به 
خودروسازان با معوقه تحویل مجوزی داده نمی شود.وی با بیان اینکه تمام خودروهای 
ناقص پارکینگ جمع آوری شده است تاکید کرد: در حال حاضر تامین قطعات می کنیم 
و در بخش عرضه نیز مشکلی نداریم اما قیمت خودرو تابع عوامل تولید، مواد اولیه تابع 
بورس و بورس نیز تابع ارز است که با توجه به افزایش هزینه خودرو سازان در حاشیه 

زیان هستند.

عضو اتاق بازرگانی ایران اعام کرد:
بانککونلونچینباایرانهمکارینمیکند

عضو اتاق بازرگانی ایران اعام کرد: بیشترین مشکل مربوط به کااهای اساسی 
اســت که از چین و بعضا روسیه وارد می شود، چین بابت تحریم کشتیرانی و 
نقل و انتقال پول بهانه آورده و همکاری نمی کند.علی شریعتی با اشاره به عدم 
تصویب FATF و تاثیر آن بر عدم بازگشــت ارز صادراتی به خبرنگار ایلنا گفت: 
لیست جدید FATF قطعا مشکات جدیدی را بوجود آورده، حتی با کشورهای 
همسایه و اطراف هم به مشــکل برخوردیم.وی افزود: البته بیشترین مشکل 
مربوط به کااهای اساسی است که از چین و بعضا روسیه وارد می شود، چین 
بابت تحریم کشتیرانی و نقل و انتقال پول بهانه آورده و همکاری نمی کند.این 
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در دور جدید تحریم علیه ایران بانک کونلون 
چین با ما همکاری نمی کند.وی اظهار داشــت: علیرغم اینکه چین و روسیه 
خودشان در تحریم هستند اما با ماحظات بسیاری با ما کار می کنند.شریعتی 
در ادامــه تاکید کرد: وضعیت و چرایی عدم بازگشــت ۲۷ میلیارد دار ارز به 
کشــور باید به صورت جدول مقاصد و میزان صادرت مشــخص و آنالیز شود، 
زیرا عمده عدم بازگشت مربوط به صنایع پتروشیمی و فوادی است که بیشتر 
دســت اندرکاران آن غیرخصوصی هستند.وی یادآور شد: در هر حال بسیاری 
از صادرات با ارقام پایین بوده و آنچه به کشورهای همسایه صادر شده، چندان 

بانک محور نبوده اند.

دریافتنزدیکبه۲۲هزارگزارشو
شکایتپیرامونکااوخدمات

رییس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بیان کرد: در 
تیر ماه ســال جاری ۲۱ هزار و ۹۰۶ فقره گزارش و شکایت مردمی پیرامون کاا 
و خدمات از طریق ســتاد خبری مستقر در ســازمان  صنعت، معدن و تجارت 
استان ها دریافت شده است.عباس تابش در خصوص شکایات واصله به سازمان  
صنعت، معدن و تجارت استان ها در تیر ماه سال ۱۳۹۹ اضافه کرد: از این تعداد 
شکایات، ۱۸ هزار و ۷۷۹ فقره )۸۶ درصد( مربوط به کاا و ۳ هزار و ۱۲۷ فقره 
)۱4درصد( مربوط به خدمات بوده و بیشترین شکایت های واصله در بخش کاا 
مربــوط به انواع نان و مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای 
سبک و مشاورین اماک است.وی با اعام اینکه بیشترین شکایات براساس نوع 
تخلف مربوط به گرانفروشــی و تقلب می باشــد، تصریح کرد: در ارتباط با نحوه 
دریافت شــکایات در مجموع ۱4 هزار و ۲۶4 فقره )۶۵درصد( تلفنی، ۳ هزار و 
۹۰۶ فقــره )۱۸درصد( حضوری و ۳ هزار و ۷۳۶ فقره )۱۷ درصد ( کتبی بوده 
است.رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از مجموع 
شکایات رسیدگی شده، تعداد ۶ هزار و ۳۱۲ فقره )۲۹ درصد( متخلف و ۸ هزار 
و ۸۰۸ فقره )4۰ درصد( غیر متخلف شــناخته  شده و ۶ هزار و ۷۸۶ فقره )۳۱ 

درصد( تحت بررسی می باشند.

رسیدگی و پاسخگویی کامل به 69 درصد از شکایات دریافتی
تابش ادامه داد: از مجموع شکایات دریافتی طی تیر ماه سال جاری، ۶۹ درصد 
شکایات رسیدگی و پاسخگویی شده و۳۱ درصد بدلیل استعام های حقوقی و یا 
درخواست نظریه کارشناسی در مرحله رسیدگی می باشند.وی در پایان گفت: از 
مجموع شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شده اند ۷4۷ فقره با برآورد 
ارزش ۵۹ میلیارد و 4۱4 میلیون و ۷۷ هزار و ۷۲ ریال منجر به مصالحه و جلب 
رضایت شــاکیان شده و از تشکیل و ارجاع پرونده به ادارات کل تعزیرات و دیگر 

محاکم قضایی اجتناب شده است.

معاون امور صنایع وزارت صمت تاکید کرد
اختصاص۴۰درصدتولیداتخودروسازان

بهطرحهایفروش
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ســال جاری 
تولید در صنعت خودرو علیرغم محدودیت های ایجاد شده افزایشی بوده است، 
ضمن موفق دانستن طرح های فروش در تنظیم بازار اعام کرد که طبق مصوبه 
کمیته خودرو ۶۰ درصد تولیدات خودروسازان باید سهم تعهدات جاری و معوق 
باشد و 4۰ درصد به طرح های فروش اختصاص یابد. مهدی صادقی نیارکی، در 
حاشیه بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی از گروه 
صنعتی ایران خودرو، اظهار کرد:  گروه صنعتی ایران خودرو سعی کرده است با 
نوآوری بــر روی پلتفرم های موجود خود و با بهبودهایی که بر روی محصوات 
خود انجام می دهد، محصوات متنوع و باکیفیت بهتری را به بازار عرضه کند که 
این موضوع بســیار ارزشمند است.معاون امور صنایع وزارت صمت ضمن تاکید 
براینکه علیرغم محدودیت های ایجاد شــده در صنعت خودرو، افزایش تولید در 
ســال جاری برای صنعت خودرو رخ داد، گفــت: اقدامات خوبی در این صنعت 
صورت گرفته است که در این راستا ایران خودرو توانسته در حوزه توسعه ساخت 

داخل و هم در خصوص طراحی و تکوین محصوات گام های خوبی بردارد.
وی ضمن موثر دانســتن نقش طرح های فروش فــوق العاده و پیش فروش های 
صــورت گرفته در تنظیم بازار، اعام کرد: طبق مصوبه کمیته خودرو بایســتی 
۶۰ درصد تولید به تعهدات جاری و معوق اختصاص یابد و 4۰ درصد مابقی در 
قالب طرح های فروش فوق العاده، پیش فروش های ســاانه و مشارکت در تولید 
به کار گرفته شــود. براســاس این مصوبه که از اردیبهشت سال جاری به اجرا 
درآمده است، خودروسازان داخلی به طور متناوب طرح های فروش متنوعی را به 
اجرا درآورده اند که با دنبال کردن این طرح ها و ادامه روند افزایش تولید، عاوه 
براینکه خودروســازان می توانند تعهدات خود را به خوبی مدیریت کنند، یقینا 
بازار به ســمت متعادل شدن نیز حرکت خواهد کرد.صادقی نیارکی در رابطه با 
طرح های فروش افزود: با وجود اینکه در موضوع فروش فوری و پیش فروش های 
اخیر خودروســازان محدودیت های زیادی اعمال شد، اما برخی در جامعه روی 
خودرو به عنوان یک کاای سرمایه ای و مصرفی حساب می کنند و همین موضوع 
تشدید قیمت ها را به دنبال داشته است.در ادامه وی از برنامه ریزی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای تولید خودروهای کم مصرف با موتور سه سیلندر خبر داد 
و گفت: طراحی و تولید این موتورها در راستای رعایت مسائل زیست محیطی و 
اســتاندارد پیگیری می شود و در این زمینه هر دو خودروساز بزرگ کشور طرح 
و برنامه داشــته و بخش خصوصی نیز ســرمایه گذاری کرده است. ضمن اینکه 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به دنبال پیگیری این موضوع است 
که موتور یاد شده پس از بهینه سازی و تولید، بر روی خودروهای موجود، سوار 
شده و مورد استفاده قرار گیرند.معاون امور صنایع وزارت صمت خاطرنشان کرد: 
هرچقدر آپشن ها و امکانات خودروها به ویژه در حوزه الکترونیکی بیشتر می شود، 
قیمت محصوات بااتر خواهد رفت اما اثر خودروهای داخلی در کاس اقتصادی 
تولید می شوند. در جهان نیز موضوعی تحت عنوان خودروی ارزان قیمت وجود 
ندارد، اما خودروها در کاس اقتصادی تولید می شــوند. اگر قیمت خودروهای 
داخلی تولیدی خود را به دار محاســبه کنیم تقریباً هیچ خودرویی در این بازه 

قیمتی در جهان وجود ندارد.
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گزیده خبر

بانک ها

صندوق بین المللی پول:

کروناعدمترازحسابجاریجهانراتشدیدمیکند
صندوق بین المللی پول اعام کرد: عدم تراز حســاب های 
جاری جهان که در ســال ۲۰۱۹ تحت تاثیر ُکندی تجارت 
بوده اســت، در ســال ۲۰۲۰ تحت تاثیــر پاندمی ویروس 
کرونا تشدید خواهد شــد.به گزارش رویترز، گزارش بخش 
خارجی صندوق بیــن المللی پول در خصوص ارزها و عدم 
توازن حســاب های جاری در مورد ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان 
نشان داد که تراز خالص حساب جاری آنها با افت ۰.۲ واحد 
درصدی به ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی جهان رسیده 
است.صندوق در ادامه افت بیشتر تراز حساب جاری جهان 
را به اندازه ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهان در سال 
۲۰۲۰ پیش بینی کرده است که عمده دلیل آن محرک های 
کان مالی و پولی ارائه شــده از ســوی بسیاری از کشورها 
و فشار مســتمر روی تجارت جهانی است.»گیتا گوپینات« 
اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در ارائه اینترنتی 
این گزارش گفت: صادرکنندگان بزرگ کامودیتی احتماا 
باید شاهد این باشند که حساب های جاری آنان از مازاد قابل 
توجه به کسری چشمگیر تنزل پیدا کند.صندوق پیش بینی 
کرده است که عربستان ســعودی که در سال ۲۰۱۹ مازاد 
حســاب جاری ۵.۹ درصد را به ثبت رسانده است، به دلیل 
فروپاشی قیمت جهانی نفت و تقاضا، در سال ۲۰۲۰ شاهد 

کسری حساب جاری معادل ۴.۹ درصد خواهد بود.گزارش 
صندوق نشــان می دهد که دو کشــور تایلند و مالزی که 
به گردشگری وابسته هســتند، در سال ۲۰۲۰ شاهد افت 
چشمگیر مازاد حســاب جاری خود خواهند بود. این نهاد 
جهانی همچنین اضافه کرد که موضع حساب جاری داری 
آمریکا در ســال ۲۰۱۹ که از کســری ۲.۳ درصدی تولید 
ناخالص داخلی حکایت داشت، در مقایسه با آنچه پایه های 
اقتصادی این کشور تضمین می کرد، نسبتا ضعیف تر بود و 
این کسری احتماا در سال ۲۰۲۰ به ۲ درصد کاهش پیدا 
خواهد کرد اما تخمین می زند که نرخ موثر دار در ســال 
۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد زیادتر از ارزش واقعی تخمین زده 
شده باشــد.همچنین صندوق پیش بینی می کند که مازاد 
حساب جاری چین که در سال گذشته یک درصد گزارش 
شــده بود، در ســال جاری به ۱.۳ درصــد افزایش خواهد 
یافت که به شکلی گسترده با پایه های اقتصادی این کشور 
همخوانی دارد.صندوق برآورد کرده اســت که نرخ یوآن در 
سال ۲۰۱۹ حوالی ۲درصد کمتر از ارزش واقعی تخمین زده 
شده و عمده دلیل آن تنش تجاری با آمریکا بوده است. نرخ 
ارز موثر چین از میانگین سال ۲۰۱۹ تا مه ۲۰۲۰ به اندازه 

۱.۸ درصد رشد پیدا کرده است.

 وصول ۶۸۳ هزار فقره چک رمزدار 
در خرداد ماه

براســاس آمار بانک مرکزی ۶۸۳ هزار فقره چــک رمزدار در خرداد ماه ۹۹ در 
کشــور وصول شد.براســاس آمار بانک مرکزی ۶۸۳ هزار فقره چک رمزدار به 
ارزشــی بالغ بر ۱۱۶۸ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۹۹ در کل کشور وصول 
شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۳.۴ درصد و ۶.۶ درصد 
کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ۲۰۸ هزار فقره 

چک رمزدار به ارزشی بیش از ۶۲۸ هزار میلیارد ریال وصول شد.
در ماه مذکور ۴۸.۶ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران 
)۳۰.۵ درصد(، خراسان رضوی )۹.۲ درصد( و اصفهان )۸.۹ درصد( وصول شده 
اســت که بیش ترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین 
۶۶ درصد از ارزش چک های فوق در استان های تهران )۵۳.۸ درصد(، خراسان 

رضوی )۶.۲ درصد( و اصفهان )۶ درصد( وصول شده است.

چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار
حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک در خردادماه ۹۹ در کل کشــور وصول 
شــد که از ایــن تعداد بیش از ۷ میلیون فقره عــادی و حدود ۷۰۰ هزار فقره 
رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ۹۱.۱ درصد از کل تعداد چک های 
وصولی، عادی و ۸.۹ درصد رمزدار بوده اســت.در ماه مورد بررسی درکل کشور 
حدود ۲۵۲۷ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود ۱۳۵۹ هزار میلیارد 
ریال چک عادی و بیش از ۱۱۶۸ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی 
در کل کشور ۵۳.۸ درصد از کل ارزش چک های وصولی، عادی و ۴۶.۲ درصد 

رمزدار بوده است.

بانک آینده، پاسخ گوی تمامی متقاضیان حایز 
شرایط دریافت تسهیات تبصره ١۸ در کشور

بانک آینده، از ظرفیت تمامی شعب خود به منظور حمایت 
از تولیدکنندگان داخلي در سال جهش تولید استفاده 
مي نماید؛ ایــن بانک، به عنوان یکی از بانک های عامل 
بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، به فعاان حوزه تولید 
 اعم از صنعت و گردشگری، تسهیات پرداخت مي کند؛

بانــک آینــده در انطباق با ضوابط بانــک مرکزی ج.ا.ایــران و از طریق ایجاد 
تعامل موثر با متقاضیان، پاســخ گوی واحدهاي تولیدي در سراسر کشور بوده، 
تاکنون، تمامی پرونده های معرفی شــده از سوی کارگروه های استانی، بررسی 
کارشناسی شده، نتیجه به متقاضیان اعام شده است؛ در مواردی که به دلیل 
نقص پرونده یا عدم توجیه پذیري طرح پیشنهادی، فرایند پرداخت تسهیات، 
 ناخواسته کند شده، مراتب در اسرع وقت به اطاع متقاضیان رسانده می شود. 
عملکرد مطلوب این بانک در تأمین مالی واحدهای تولیدی معتبر و تاش برای 
ایجاد یا تثبیت اشــتغال در کشور، با رضایت مندی شماری از استانداری ها نیز 
توأم بوده که بعضاً با اهدای لوح سپاس از عملکرد این بانک، قدردانی نموده اند.

پیام مدیرعامل به مناسبت یازدهمین 
سالگرد بانک توسعه تعاون

یازدهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه تعاون را حضور 
مدیران بخش اقتصاد تعاونی کشــور، تعاونگران فعال 
عرصه کار و تاش، ذی نفعان بانک و مشتریان که بدون 
پشتیبانی آنان هر نهاد و سازمانی فلسفه وجودی خود 
را از دســت خواهد داد و البته کارکنان ساعی وخدوم 
ایــن تنها بانک تخصصی بخش تعاونی در اقصا نقاط کشــور صمیمانه تبریک 
عرض می نمایم.اجازه بدهید قبل از هر چیز عرض نمایم که بدون پشــتیبانی 
همه مسئولین و دلسوزان بخش تعاون و همت و تاش مجدانه کارکنان بانک 
در تمامی رسته های صف و ستادی طی این سال ها و پیش از آن از سال ۱۳۶۸ 
در قالب صندوق تعاون کشــور، امروز شاهد وجود چنین سازمانی ارزشمند و 
اثرگذار در عرصه صنعت بانکداری کشور نبودیم؛ بزرگوارانی که بسیاری از آنان 
امروز به درجه بازنشستگی نائل آمده اند. جای آن دارد که به پاسداشت این روز 
گرامی از همگی قدردانی شود.امروز، به جد و بدون هیچ تعصبی عرض می کنم 
این نهاد که وارد یازدهمین سال تأسیس خود می شود با عنایت به رزومه قابل 
قبولی که در پرتفوی خود ذخیره کرده اســت موردتوجه آگاهان شبکه بانکی 
و مسئولین عالی کشور می باشــد و باافتخار در اجرای طرح های فراگیر و ملی 
اشــتغالزائی نقشی فعال و عاملیت دارد. خداوند متعال را شاکرم که در برهه ای 
از زندگی حرفه ای تجربه چندین ســال همکاری با خانواده بزرگ بانک توسعه 

تعاون را به اینجانب اعطا کرده است.

سفر مدیرعامل بانک سینا به خراسان شمالی و رضوی
رویکرد حمایتی بانک سینا در ارائه طرح های 

تسهیاتی و خدماتی
مدیرعامل بانک ســینا با ســفر به استان خراسان 
رضوی، ضمن اشاره به شرایط شیوع کرونا در کشور، 
رویکــرد این بانک را ارائه طرح های تســهیاتی و 
خدماتی متنوع در راستای حمایت از هموطنان عزیز 
اعام کرد.دکتر ایمانــی در جمع همکاران منطقه 
خراســان با اشاره به تمهیدات بانک ســینا در حمایت از کسب و کارهای 
آسیب دیده ناشی از کرونا گفت: با توجه ضرر و زیانی که طی ماه های اخیر 
به صاحبان کسب و کارهای مختلف در کشور وارد شده، این بانک در اجرای 
وظایف خود مبنی بر حمایت از این عزیزان، با همکاری بنیاد علوی دو طرح 
مواســات و مهرآفرین را اجرایی کرده است که طی آن به واجدین شرایط، 
وام قرض الحســنه پرداخت می شود.وی با بیان آنکه خدمت به مردم، جزو 
افتخارات بانک سیناســت، افزود: این بانک همراستا با توسعه محصوات و 
خدمات و همچنین تامین زیرساخت ها و بسترهای فناورانه و نوین به جهت 
تامین شرایط ایده آل خدمت رسانی به هموطنان، در بخش مسئولیت های 
اجتماعی نیز با ارائه تسهیات متعدد اشتغالزایی جهت کمک به رونق اقتصاد 
در مناطق محروم، ســاخت مدرسه، اهدای آمبوانس، آزادسازی زندانیان و 
دیگر اقدامات، به عنوان بانکی پیشگام، عملکرد مناسبی داشته که البته این 
کافی نیست و ازم اســت با همکاری، همدلی و همراهی بیشتر، در جهت 
ایفای وظایفی که به عنوان خدمتگزار مردم عزیز برعهده ما نهاده شده تاش 

مضاعفی داشته باشیم.

بانک مرکــزی در اطاعیه ای نتیجه حراج اوراق 
بدهی دولتی )۱۴ مردادمــاه ۹۹( را اعام و در 
خصوص برگــزاری حراج جدیــد اوراق بدهی 
دولتــی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ســال جاری و 
فهرست اوراق عرضه شــده در آن اطاع رسانی 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن 

این اطاعیه به شرح زیر است:

نتیجه حــراج اوراق بدهــی دولتی )14 
مردادماه 1399(

پیرو اطاعیه روز سه شــنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۹ 
در خصوص برگــزاری حراج اوراق بدهی دولتی 
به اطاع می رســاند، طی برگزاری هشــتمین 
مرحلــه از این حراج، تعــداد ۹ بانک و صندوق 
سرمایه گذاری سفارش های خود را در مجموع به 
ارزش ۳۶.۸ هزار میلیارد ریال در سامانه های بازار 
بین بانکی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهــران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی 
و دارایی نیز با فــروش ۱۴.۸ هزار میلیارد ریال 
اوراق اراد۴۲ با نرخ بازده تا سررسید ۲۰ درصد 
موافقت کــرد. معامات مربوط بــه فروش این 

اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۱۴ 
مردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی 
در سامانه معاماتی بورس ثبت شد. همچنین، 
سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج 
از حــراج و از طریق بــورس در حدود ۷.۹ هزار 
میلیارد ریال اوراق اراد۴۲ در نرخ کشــف شده 
در حراج و همچنین ۵.۱ هزار میلیارد ریال اوراق 
اراد۴۳ را بــا نرخ بازده تا سررســید ۲۱ درصد 
خریداری کردند. در مجموع، ۲۷.۸ هزار میلیارد 
ریــال اوراق بدهی دولت در روز سه شــنبه ۱۴ 
مردادماه توســط بانک ها، نهادهای مالی و سایر 

سرمایه گذاران خریداری شد.

 21( دولتی  بدهــی  اوراق  حراج  برگزاری 
مردادماه 1399(

کارگــزاری بانــک مرکزی در راســتای عرضه 
تدریجــی اوراق در تواترهــای هفتگی، مرحله 
یازدهم حــراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش 
اعتبــاری غیربانکی،  بانک هــا، موسســات  به 
شــرکت های  ســرمایه گذاری،  صندوق هــای 
بیمه ای و شــرکت های تأمین سرمایه را در روز 
سه شــنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ اجرا خواهد کرد. 
اوراق عرضه شــده در این حــراج، مرابحه عام، 
کوپن دار و با تواتر پرداخت ســود شــش ماهه 
)پرداخت کوپن دوبار در سال( و به شرح جدول 
زیر است:بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
متقاضی شــرکت در این حراج می توانند نسبت 
به ارســال ســفارش های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ 
روز یکشــنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق 
ســامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. صندوق های 

سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای و شرکت های 
تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز 
می توانند سفارش های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ 
روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه 
مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 
ثبت کننــد. معامات مربوط بــه این حراج در 
روز سه شــنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ انجام خواهد 
شد.کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این 
حراج می توانند ســفارش های خود را در هر دو 
نماد به طور جداگانه ارســال کنند؛ شایان ذکر 
است حداقل حجم سفارش در هریک از نمادهای 
مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای 
مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می شود، 
تنوع بخشــی به ســبد دارایی های مالــی را در 

سفارش گذاری مدنظر قرار دهند. 

نتیجه حراج اوراق بدهی 
دولتی اعام شد
 شرایط برگزاری 
حراج جدید
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ادامه خبر

به رغم تنش های اخیر؛
مقاماتتجاریچین-آمریکامذاکرهمیکنند

پکن و واشــنگتن قرار اســت به رغم تنش های اخیر، به منظور ارزیابی فاز 
نخست توافق تجاری فی مابین، رایزنی داشته باشند.به گزارش  وال استریت 
ژورنال از برنامه چین و آمریکا برای ارزیابی فاز نخست توافق تجاری فی مابین 
خبــر داد.این مذاکرات قرار اســت به طور آناین، میــان »رابرت ایتیزر« 
نماینده تجاری آمریکا و »لویی هی« معاون نخست وزیر چین، برگزار شود.

فاز نخســت توافق تجاری چین و آمریکا در اواسط ژانویه ۲۰۲۰، به نتیجه 
رسید و طی آن پکن پذیرفت که طی ۲ سال آتی، ۲۰۰ میلیارد دار کاای 
آمریکایــی خریداری کند تا به این ترتیب کســری تــراز تجاری آمریکا تا 
حدی جبران شــود.این در حالی اســت که بعد از عقد این قرارداد؛ آمریکا 
جنگ سیاســی-اقتصادی تمام عیاری را علیه چین آغاز کرد و حتی مدعی 
شــد ویروس کرونا در نتیجه بی مسئولیتی چین همه گیر شده است.با این 
حال، حتی در بدترین لحظات جدال سیاســی با چیــن نیز، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا از موضع خود مبنی بر لزوم حفظ توافق تجاری دوجانبه 

عقب نشینی نکرد.

ترامپ با انتقاد از رای گیری پستی؛
شایدنتایجانتخاباتریاستجمهوریبا

چندماهتاخیراعامشود
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر مخالفتش را با رای گیری به صورت پستی 
اعام کرد و مدعی شد، در آن صورت نتایج انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 
تــا چند ماه پس از آن اعام می شــود.به گزارش پایگاه خبری هیل، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر ادعایش مبنی بر اینکه رای گیری 
پستی می تواند به تقلب منجر شــود تاکید کرد و گفت: تقلب در انتخابات 

در سال جاری میادی که درگیر کروناویروس هستیم، بیشتر خواهد بود.
وی گفت: حاا به دلیل داشــتن ویروس ما باید در خانه بمانیم و میلیون ها 
برگه رای در سراسر کشور توزیع شود. میلیون ها میلیون برگه رای. می دانید 
این مســاله باعث می شود تا نتایج انتخابات را در عصر روز سوم نوامبر اعام 
نکنند. دو ماه بعد نتایج اعام می شود.ترامپ افزود، این یک مساله مهم است 
چون مسائل زیادی در این بازه زمانی اتفاق می افتد.رئیس جمهوری آمریکا 
همچنین گفت که کارزار انتخاباتی اش در چندین پرونده دادگاهی به دنبال 
پایان دادن به رای گیری به صورت پستی است و افزود: رای گیری به صورت 
پســتی و غیابی خوب است اگر که شــما براساس یک روند مشخص عمل 
کنید.اظهارات ترامپ در حالی مطرح می شــود که شــواهدی دال بر تقلب 

گسترده از طریق رای گیری به صورت پستی وجود ندارد.

شلیکموشککاتیوشابهمنطقهسبزبغداد
یک منبع امنیتی دیروز )چهارشنبه( از هدف قرار دادن منطقه سبز)الخضراء( 
بغداد با موشک کاتیوشا خبر داد.به گزارش سومریه نیوز، این منبع امنیتی 
اعام کرد که یک موشک از نوع کاتیوشا منطقه سبز واقع در مرکز بغداد را 
هدف قرار داد و سامانه پدافند موشکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد با 
این موشک مقابله کرده است.این منبع امنیتی همچنین اعام کرد، آژیرهای 

خطر در داخل سفارت آمریکا برای هشدار به صدا درآمد.

ریابکوف خبر داد؛
برگزارینشستکمیسیونمشترکبرجام

درآیندهنزدیک
نشست کمیسیون مشترک برجام در آینده نزدیک برگزار می شود.به گزارش 
تاس، ســرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روســیه در مورد برگزاری 
نشست کمیسیون مشترک برجام گفت: در آینده برگزاری نشست حضوری 
ممکن اســت؛ این موضوع در حال بررســی است. البته؛ هنوز هیچ تاریخی 

مشخص نشده است، اما  این نشست خیلی دور نیست.

بر سه شنبه داغ بیروت چه گذشت؟
اندوهلبنان...بیروتخاکسترشد

ادامه از صفحه اول
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز در پیامی توییتری کشــته و زخمی 
شدن شــمار زیادی شــهروندان لبنان بر اثر انفجار را به مردم و دولت لبنان 
تسلیت گفت.وی در پیام توئیتری خود به زبان عربی نوشت: »قلب های ما در 
این فاجعه بزرگ با ملت لبنان اســت. شهدا مورد رحمت قرار بگیرند و صبر و 
آرامش برای خانوده قربانیان و مجروحان نیز شــفا یابند. سام و درور خدا به 
این ملت غرورآفرین.«مسکو نیز از برنامه اش برای کمک به بیروت در مدیریت 
تبعات این حادثه از جمله استقرار یک بیمارستان سیار خبر داد.دولت روسیه 
در یک بیانیه رســمی با اعام اینکه این کشور پنج هواپیما حامل کمک های 
انسانی به لبنان می فرستد تصریح کرد: هواپیماهای متعلق به وزارت وضعیت 
اضطراری روسیه شامل یک بیمارســتان سیار به همراه گروهی از پزشکان و 
نیروهای وضعیت اضطراری است.همچنین سازمان مسؤول سامت انسانی و 
حقوق مصرف کننده روسیه یک گروه از کارشناسانش را همراه با آزمایشگاهی 
برای معاینه بیمارســتان از جهت آلودگی کرونا ویروس خواهد فرســتاد.این 
وزارتخانه خاطرنشــان کرد: همه کارشناسان مجهز به تجهیزات محافظتی و 
لباس های ویــژه خواهند بود و وضعیت مربوط به شــیوع ویروس کووید ۱۹ 
را لحاظ خواهنــد کرد.کمک های اضطراری از کشــورهای مختلف  در قالب 
کارمندان اورژانس و پرسنل پزشــکی راهی لبنان شده اند.فرانسه دو هواپیما 
به همراه کارمندان شرایط اضطراری ، یک واحد پزشکی سیار و ۱۵ تن کمک 
ارســال کرده است. دفتر رئیس جمهور ماکرون گفته است این کمک ها برای 
مراقبت از ۵۰۰ بیمار کافی خواهدبود. به عاوه حافظان صلح فرانسه در لبنان 
در صحنه حضور دارند.اردن یک بیمارستان صحرایی با پرسنل ازم اعزام کرده 
اســت.جمهوری چک گفته اســت که لبنان با اعزام ۳۷ نیروی امداد و نجات 
و ســگ های زنده یاب به بیروت موافقت کرده اســت.و دانمارک آماده ارسال 
کمک های انسانی شده است.سه بیمارستان صحرایی نیز از سوی قطر و عراق 
ایجاد می شود و بغداد مقادیری نفت را در طول بحران، برای لبنان می فرستد.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، تمیم 
بن حمد آل ثانی، امیر قطر نواف ااحمد الجابر الصباح، ولیعهد کویت عبداه 
دوم، پادشاه اردن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهوری مصر،  محمود عباس، رئیس تشکیات خودگردان فلسطین، 
اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، عبدالمجید تبون،  رئیس جمهور 
الجزایر، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، نایف الحجرف، دبیرکل شورای 
همکاری خلیج فارس از جمله کســانی بودند که بــا دولت و ملت لبنان ابراز 
همدردی کرده و برای ارســال کمک  اعام آمادگی کردند.وزیر خارجه سوریه 
نیز در تماســی تلفنی با همتای لبنانی خود ضمن ابراز همدردی با لبنان، از 

آمادگی کشورش برای ارائه تمامی امکانات خود جهت کمک به لبنان گفت.

تحلیل کارشناسان نظامی درباره انفجار بیروت
انفجار مهیب بیروت فرضیه های متعددی را درباره دایل وقوع آتش ســوزی 
در بندر مطرح کرده که به کشــته و زخمی شــدن هزاران تن منجر شــد و 
خســارات  مالی زیادی بــه بار آورد.به نقل از ســایت عربی ۲۱، صبحی ناظم 
توفیق، کارشــناس نظامی احتمال داد انفجار مهیب بیروت ناشی از یک اقدام 
برنامه ریزی شده باشد.توفیق گفت: این انفجار مهیب به دلیل موشکی نیست 
که به هدفی اصابت کرده باشد بلکه نتیجه مواد منفجره انبار شده یا بمب های 
ده ها تنی اســت.  این انفجار بسیار شــدیدتر از انفجار ۵۴ بمب در یک نقطه 
است. ما پیش بینی می کنیم که انبار شامل مواد شدید اانفجار بوده باشد.این 
کارشــناس نظامی این نظریه را که گفته می شود انفجار ناشی از مواد استفاده 
شــده در مواد محترقه آتش بازی بوده، رد کرد و گفت: انفجار ناشــی از مواد 
منفجره تی ان تی بوده اســت.توفیق گفــت: اگر مواد منفجره معمولی بوده و 
به ساح کشــتار جمعی اختصاص ندارد پس مواد ممنوعه نیست و کشورها 
حق دارند آن را در اختیار داشــته باشند اما شــرایط انبار آن جزو مسؤولیت 
دولت است و باید مواد منفجره را تحت نظارت متخصصان و در دمای مناسب 
و انبارهای حفاظت شده و محکم و ده ها کیلومتر دور از منازل نگهداری کند.

از سوی دیگر تام ساور، کارشناس مواد منفجره گفت: به صورت اولیه مشخص 
شــد که انفجار ناشی از مواد استفاده شــده در ترقه بوده اما واضح نیست که 
محدود به این مواد بوده یا مواد دیگری در جای دیگر وجود دارد یا خیر.ساور 
که در عملیات ویژه و مین زدایی و مواد منفجره در یگان دریایی آمریکا فعالیت 
کرده اســت، گفت: ویدیوهایی که از انفجار در دســت است احتمال می دهد 
که موضوع مربوط به مواد اســتفاده شده در ترقه باشد اما احتماا شامل مواد 
شیمیایی دیگری نیز بوده است.ساور گفت: دود ناشی از آتش سوزی رنگ قرمز 
و ســفید داشتند که به وجود نوعی مواد شیمیایی استفاده شده در بمب های 
دودزا و ترقه اشــاره دارد. بعد از آن انفجار دومی رخ داد که دلیل آن مشخص 
نیســت.وی افزود: احتماا نیترات آمونیوم در مکان وجود داشته و گزارش ها 
درباره وجود اکســید نیترات که در کنار ترقه انبار شــده بود مطرح هستند. 
جمــع این مواد در یکجا مواد خطرناکی را به وجود می آورد که احتماا دلیل 
انفجار بوده اســت.این کارشناس وجود مواد شیمیایی دیگری را بعید ندانست 
و گفــت: آنچه می توانم با اطمینان بگویم این اســت که حداقل مقداری ترقه 
وجود داشته اما واضح نیست که تنها همین بوده باشد. انبار مقدار زیادی مواد 
شیمیایی در یکجا نقض اصل رعایت ایمنی است چه مربوط به ترقه باشد و چه 
بمب ها یا مواد منفجره ای که احتماا در آن مکان انبار شده باشد.ساور درباره 
اینکه انفجار ساختگی بوده، گفت: مردم زمانی که این حادثه بزرگ را می بینند 
می گویند مداخله انسانی وجود داشته اما مساله احتماا تنها درباره نقض اصل 
رعایت ایمنی است.مرکز زلزله نگاری اردن اعام کرد انفجار بیروت معادل انرژی 

زلزله ای با قدرت ۴.۵ ریشتر بوده است.

استاندار بیروت حجم خسارات ناشی از انفجار را بین 3 تا ۵ میلیارد 
دار برآورد کرد

استاندار بیروت با اشاره به وجود هشداری از سال ۲۰۱۴ درباره احتمال وقوع 
انفجار در بندر بیروت، میزان خســارات وارده را سه تا پنج میلیارد دار برآورد 
کرد. به نقل از ســایت العهد، مروان عبود، استاندار بیروت دیروز )چهارشنبه( 
اظهار کرد: در یک گزارش امنیتی از ســال ۲۰۱۴ نســبت به وقوع انفجاری 
در بیروت هشــدار داده شــده بود.عبود گفت: این مواد به شــدت انفجاری از 
ســوی دستگاه قضایی لبنان توقیف شده و به شکلی بدون رعایت اصل ایمنی 
انبار شده بودند.استاندار بیروت همچنین تاکید کرد: میزان خسارت های وارده 
حدود ســه تا پنج میلیارد دار و چه بسا بیشتر اســت و عاوه بر این صدها 
تن از ساکنان بیروت اکنون مســکن ندارند.او ادامه داد: به تیم اطفای حریق 
بیروت گزارش یک آتش سوزی در بندر شهر داده شد و زمانی که آنها به محل 
انفجار رسیدند، انفجار رخ داد.عبود افزود: ابعاد این فاجعه به حدی بزرگ بود 
که کامیون های بزرگی ناپدید شده اند. خیابان های داخلی بیروت و خود شهر 
آسیب دیده هستند و نصف شهر ویران شده و هزاران تن نمی توانند دو تا سه 
ماه دیگر به منازل شــان بازگردند.او باز هــم تکرار کرد، انبار این حجم از مواد 

انفجاری شبیه انفجار بمب اتمی را رقم زد.

نیویورک تایمز

تحریمهایترامپعلیهسوریهمشکلراحلنمیکنند
»دولت دونالد ترامپ با نیت درهم شکســتن حکمرانی بشار 
اســد بر سوریه و متوقف ســاختن جنگ داخلی که جان نیم 
میلیــون نفر را گرفته، دســت به اعمال ســخت ترین دور از 
تحریم های اقتصادی علیه این کشــور زده اســت؛ با این حال 
کارشناسان حوزه دیپلماسی و کمک های انسان دوستانه نگران 
این استراتژی بوده و می گویند که صرف تحریم های اقتصادی، 
هرچقدر هم شدید باشند، تاثیری در آوردن بشار اسد به پای 
میز مذاکره نداشــته و تنها باعث بدتر شدن بحران انسانی در 
سوریه که در عین حال از بابت فروپاشی اقتصادی وخیم شده، 
میشــوند.« روزنامه نیویورک  تایمز در مطلبی درباره بی تاثیر 
بودن تحریم های دولت آمریکا علیه سوریه نوشته است:مایک 
پامپئو، وزیر خارجه آمریکا می گوید، دولتش کمپین فشار علیه 
بشــار اســد و حامیانش را تا زمانی که او با قطعنامه سازمان 
ملــل در خصوص مذاکرات صلح و انتقال قدرت موافقت نکند 
پایان نمی دهد. منتقدان همچنین هشدار می دهند که دولت 
ترامپ در صورتی که رویکرد دیپلماتیک در قبال دولت سوریه 
و هم پیمانانش را با مجازات اقتصادی همراه نکند باعث به هدر 
رفتن اختیارات گسترده اعمال تحریمی که کنگره به آن داده، 
می شود. جان ای. اسمیت، مدیر سابق دفتر کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزانــه داری آمریکا اظهار کــرد: تحریم ها به 
تنهایی مشــکل را حل نمی کنند. دیــدن اینکه دولت آمریکا 
در ســوریه کاری بجز گذاشتن مشــتی از نزدیکان حکومت 
در لیست تحریم نمی کند، سخت اســت درحالیکه آنها واقعاً 
اهمیتی به حضور نامشان در این لیست نمیدهند.جدیدترین 
دور از تحریم هــای آمریکا علیه ســوریه در چارچوب قانونی 
موســوم به »قانون حفاظت از غیرنظامیان سوری، سزار« که 
رئیس جمهور ترامپ ماه دســامبر با امضایش آن را رسما به 
قانون تبدیل کرد و از اواسط ژوئن اجرایی شد اعمال شده اند. 
آمریکا ادعا کرده که این تحریم ها شدیدتر از تحریم های قبلی 
که از سال ۱۹۷۹ تاکنون، یعنی از زمان اعام دولت سوریه به 
عنوان پشتیبان تروریسم از ســوی واشنگتن، اعمال شده اند، 
محسوب می شوند. این قانون به آمریکا اجازه می دهد داراییهای 

هر شخص یا شرکتی که با دولت سوریه تعامل داشته باشد را 
صرف نظر از ملیتشان، مسدود کند. این قانون همچنین روسیه 
و ایران را به عنوان حامیان اصلی بشــار اســد هدف می گیرد.

اســمیت عنوان کرد: کنگره دارد به شرکت های سراسر جهان 
یک انتخاب می دهد. شــما می توانید در صورتی که دوســت 
داشــته باشید با سوریه معامله داشته باشــید اما اگر این کار 
را کنید با ریسک قطع شدن از دار و نظام مالی آمریکا روبرو 
میشــوید. از ماه ژوئن بالغ بر ۴۰ تن از نخبگان سوریه شامل 
همســر و پسر بزرگ بشار اسد به همراه برخی از دیگر اعضای 
خانواده او و رهبران ارشــد ارتش این کشور هدف تحریم قرار 
گرفتند. گروهی از مقامهای تجاری که مشارکتشان در بازسازی 

سوریه ضروری است نیز هدف تحریم قرار گرفته اند. کارشناسان 
متذکر شدند که این تحریم ها باعث بروز نگرانی های گسترده 
در این کشور شده است. شرکت های عاقمند به مشارکت در 
بازســازی شهرها و مناطق مختلف ســوریه که ۲۵۰ تا ۴۰۰ 
میلیارد دار برای آن برآورد هزینه شــده، بــه این ترتیب از 
معامله کردن در منطقه گریزان می شــوند و مســیر بازسازی 
سوریه به بن بست می خورد. سوریه در آستانه اعام اولین دور 
از قانون تحریم های سزار از سوی آمریکا در اواسط ژوئن ارزش 
واحد پول خود را به میزان ۴۴ درصد کاهش داد. اما مقام های 
دولت ترامپ می گویند تاش های آنها تحت عنوان »کمپین 
مستمر اعمال فشار سیاسی و اقتصادی« تازه شروع شده است. 

آنها انتظار دارند که اقدامات خیلی بیشتری نیز در ادامه انجام 
شــود.جوئل دی. ری برن، فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا 
به سوریه اظهار کرد: این وضعیت همچنان به عنوان تابستان 
قیصر ادامه خواهد داشــت و تا زمانی که حکومت ســوریه و 
همپیمانانش کوتاه بیایند پایانی برای آن وجود نخواهد داشت.

تحریم ها در زمان علیه ســوریه تشدید می شوند که بشار اسد 
تقریباً در جنگ داخلی ۹ ســاله سوریه پیروز شده اما اقتصاد 
کشــور در حال فروپاشــی اســت. قانونگــذاران دموکرات و 
جمهوریخواه بندهایی را در قانون سزار گنجانده اند تا به موجب 
آنها سازمانهای امدادرســان بتوانند کمک های غذایی و دیگر 
کمکها را به سوریها بدهند. اما کارمندان حوزه کمک های انسان 
دوستانه که در کشور فعال هستند متذکر می شوند که با وجود 
ایــن نیت، واقعیت میدانی در آنجا متفاوت اســت. آنها تاکید 
می کنند که هم اکنون واردات دارو به داخل این کشور در حال 
دشوارتر شدن است. همچنین شرکت های بیمه به سازمان های 
امدادرســان می گویند که برخی فعالیت ها را پوشش نخواهند 
داد. دستگاه های خودپرداز نیز کار نمی کنند و این باعث شده 
که کارمندان امدادرسان زمان زیادی را در صف ها برای بیرون 
کشیدن حقوق هایشان تلف کنند. کارشناسان می گویند شاید 
کل این وضعیت مستقیما مربوط به تحریم ها نباشد اما ماهیت 
کلــی تحریم هــای آمریکا حتی با وجود ایــن که آنها ممکن 
است اجازه قانونی برای فعالیت در سوریه داشته باشند، باعث 
ترساندن شرکت ها و فراری دادنشان از منطقه شده است.بسما 
آلوش، مشاور حقوقی و سیاسی شورای آوارگان نروژ، سازمان 
امدادرسانی که در سوریه فعالیت دارد، گفت: این یک شمشیر 
دو لبه است. اگر آمریکا دارد از یک چنین تحریم های گسترده 
و فراگیری برای دســتیابی به برخی اهداف سیاسی استفاده 
می کند توجه چندانی به تبعات ناخواســته آن نمی کند. وی 
افزود: در حالی که آمریکا این فشــار مضاعف را بر مردم عادی 
عبور کرده از شــرایطی جهنمی اعمــال می کند، باید تاش 
زیادی بکند تا نشان دهد دقیقا چطور دارد از این غیر نظامیان 

محافظت می کند.

سفربلندپایهترینمقامآمریکاییبهتایوان
طی۴۰سالگذشته

وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا در راس هیاتی بلندپایه از مقام های این کشور به تایوان می رود.
به گزارش بلومبرگ، »الکس آزار« وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا در راس هیاتی بلندپایه از 
مقام های این کشور به تایوان می رود.این سفر بلندپایه ترین مقام آمریکایی به تایوان از زمان قطع رابطه 
تایپه و واشــنگتن که به بیش از ۴۰ سال قبل باز می گردد، محسوب می شود.یک موسسه آمریکایی 
مستقر در تایوان دیروز -چهارشنبه- اعام کرد که آزار طی روزهای آینده وارد تایوان می شود و قرار 

است با مقام های این کشور درباره پاسخ جهانی به پاندمی کرونا رایزنی کند.

شورایامنیتسازمانمللدرباره
انفجاربیروتتشکیلمیدهد

شــورای امنیت روز دوشــنبه آینده برای بررسی پیامدهای 
انفجار اخیر در بیروت جلســه فوق العاده تشکیل می دهد.به 
گزارش سایت اسکای نیوز، شورای امنیت به درخواست گروه 
عربی و با هدف بررسی انفجار بیروت که بحران بزرگی برای 
دولت و مردم این کشــور ایجاد کرده، این جلســه را برگزار 

خواهد کرد.

بر اساس گزارش جدیدی از یک اتاق 
فکر چینی، ارتش آمریکا در ماه ژوئیه، 
۶۷ مأموریت هواپیمای شناسایی بر 
فراز دریای چین جنوبی داشــته که 
در مقایســه با ماه گذشــته، افزایش 
شاخصی به حساب می آید. نظریه ها 
برای چرایی این موضوع، می تواند فلج 
شدن مأموریت های به واسطه کشتی 
به خاطر کوویــد- ۱۹یا تاش برای 

فرستادن پیغامی به پکن باشد.
به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
روز سه شــنبه »ابتکار کاوش دریای 
چین جنوبی« یا SCSPI، اتاق فکری 
»تحقیقات  مؤسســه  بــه  وابســته 
»پکینــگ«،  دانشــگاه  اقیانــوس« 
گزارش جدیدی منتشــر کرد که ۶۷ 
پرواز شناسایی توســط هواپیماهای 

آمریکایی بر فراز دریای چین جنوبی 
را افشا می کرد.در این گزارش ضمن 
ذکر این نکته کــه تمام فعالیت های 
هواپیماهای شناسایی مستقر در ناو نیز 
خارج از محدوده یافته های آن بوده، 
آمده اســت: »عدد واقعی با توجه به 
آنکه ممکن است در فرآیند گردآوری 
و تحلیل داده ها از قلم افتادگی وجود 
داشته باشــد، بزرگ تر است. درعین 
کوچک  شناسایی  هواپیماهای  حال، 
به حساب نیامده و تمام هواپیماهای 
ارتش، همیشــه سیستم ای دی اس-

بــی خــود را روشــن نمی گذارند«.
گــزارش اتــاق فکر »ابتــکار کاوش 
دریای چین جنوبــی« همچنین به 
افزایــش قابل توجــه مأموریت های 
اشاره  پوســایدون«  »بوئینگ پی-۸ 
کرده اســت. بوئینگ ها ۷۳۷ اصاح 
شده برای شکار و نابودی کشتی های 
جنگی ســطح دریا و زیردریایی ها به 
کار می رونــد، و SCSPI نیــز در یکی 
از گزارش هــای قبلی خــود، یادآور 
شــده بود که به نظر می رسد برخی 
رفتارهــای هواپیماهای گشــت زنی 

مانند پوســایدون و »اوریون پی-۳« 
که قدیمی تر اســت، حاکی از عاقه 
به ردیابــی زیردریایی های چینی در 
است. »گوانگ دونگ«  استان  ساحل 

اســپوتنیک همچنین گــزارش کرد 
که یک هواپیمای پوســایدون، هفته 
گذشته به لطف مشــکلی در موتور 
خود که ممکن است به خاطر استفاده 
زیاد به وجود آمده باشــد، مجبور به 
فرود اضطراری در اســتان اوکیناوای 
ژاپن شده است.این گزارش می افزاید: 
انــواع هواپیماهای  مشــارکت تمام 
جنگی نظارتی و کنترل نیروی هوایی 
آمریکا، نشان دهنده تاش های ارتش 
آمریکا در ساخت میدان جنگ است 
که ایــن شناســایی از »دفاعی« به 

»مخالفت« تبدیل شده است.

اتاق فکر چینی گزارش داد

تغییر ماهیت ماموریت نیروی هوایی 
آمریکا در دریای چین جنوبی

سوزانرایساحتماابهعنوانمعاونبایدن
انتخابمیشود

با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری 
سوم نوامبر آمریکا، کنجکاوی درباره انتخاب معاون 
جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری دموکرات ها بیشتر 
می شود. دنیل ازار، روزنامه نگار و نویسنده به رادیو 
اسپوتنیک گفت گرچه سوزان رایس گزینه ای عالی 

نیست اما ممکن اســت در کنار بایدن ظاهر شود.، دنیل ازار آمریکایی در 
مصاحبه با برنامه »بلند و شفاف« رادیو اسپوتنیک گفت: او بیشترین سابقه 
را دارد و نکات منفی کاماا هریس، ســناتور دموکرات اهل کالیفرنیا را هم 
ندارد. او جدیت دارد.به گفته اریک گارســتی، معاون کمیته انتخاب معاون 
ریاســت جمهوری بایدن، او در ماه مارس وعده داد تا یک معاون زن برای 
خود انتخــاب کند و این کار را بعد از ماقات چنــد زن در هفته های آتی 
انجام خواهد داد.  گارستی سه شنبه در برنامه شبکه ام اس ان بی سی گفت: ما 
زنان فوق العاده ای داریم که بخشی از این فرایند شوند. ما همه این گزینه ها 
را داریم و همه آنها را با جدیت بررســی می کنیم. همه آنها از یک گزینش 
عبور کرده اند و در هفته های آتی بایدن کمی زمان با آنها صرف می کند.این 
کمیته پیشتر اعام کرده بود، بایدن در هفته اول اوت معاون خود را انتخاب 
خواهد کرد.در کارنامه سوزان رایس، حمله سال ۲۰۱۱ به کنسولگری آمریکا 
در بنغازی لیبی به چشــم می خورد. او در آن زمان سفیر آمریکا در سازمان 
ملل بود. در جریان این حمله چهار آمریکایی از جمله سفیر آمریکا در لیبی 
کشــته شد. چند روز بعد از آن، سوزان رایس در جمع خبرنگاران با استناد 
به یک یادداشــت ســیا مطالبی را عنوان کرد که جنجال به راه انداخت.او 
پس از دیدار با چند سناتور آمریکایی گفته بود: نکاتی که جامعه اطاعاتی 
گردآوری کرده و ارزیابی اولیه آنها، نادرســت بوده است؛ هیچ اعتراضات یا 

تجمعی در بنغازی نبود.

آمریکاپیشنویسقطعنامهجدیدیبرای
تمدیدتحریمتسلیحاتیایرانارائهکرد

آمریکا پیش نویس قطعنامه جدیدی برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران در میان اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل توزیع کرده است.در این قطعنامه از اعضای سازمان 
ملل خواسته شــده تا فروش تسلیحات به ایران متوقف 
شود و از ارائه هر گونه »خدمات یا منابع مالی، آموزشی 
و فنی، توصیه، سایر خدمات و کمک های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، 
نگهداری و یا استفاده از تسلیحات« به ایران خودداری شود.به گزارش بلومبرگ، 
قعطنامه جدید تقریباً شبیه پیش نویس قطعنامه ای است که در ماه ژوئن منتشر 
شــد.»کلی کرافت« نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه شنبه اذعان کرد که 
روسیه و چین احتمااً هرگونه قطعنامه ای را وتو کنند.برای تصویب یک قطعنامه 
در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید دست کم ۹ کشور عضو شورای امنیت با 
آن موافقت کنند و در عین حال قطعنامه از سوی هیچ یک از اعضای دائم شورای 
امنیت )آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه( وتو نشود .روسیه و چین صریحاً 
اعام کرده اند قطعنامه آمریکا برای تمدید تسلیحاتی ایران را وتو خواهند کرد.» 
واسیلی نبنزیا« نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد  یک ماه قبل اعام کرد 
که قطعنامه  پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت 
سازمان ملل متحد علیه ایران مطلقاً راه به جایی نخواهد برد .نماینده دائم روسیه 
در سازمان ملل متحد در خصوص قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه ایران تصریح 
کرد: »این قطعنامه آینده بســیار بدی دارد. باید بگویم که اصًا آینده ای ندارد. از 
همــان زمانی که آمریکایی ها کار بر روی این قطعنامه را آغاز کرد، به آنها گفتیم 
که این قطعنامه مطلقاً هیچ شانسی برای پذیرفته شدن ندارد .«این دیپلمات ارشد 
روس در ادامه تأکید کرد: »پذیرفته شدن چنین قطعنامه ای به حیات برجام پایان 
خواهد داد. مشــخص است که ایران هرگز آن را نخواهد پذیرفت و حق هم دارد 

که آن را نپذیرد .
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محققان کالج سلطنتی لندن در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه یک 
آزمایش خون شــده اند که به گفته آنها می تواند آسیب مغزی کودک را 
تنها چند ســاعت پس از تولد تشخیص دهد. انجام این آزمایش خون 
پس از تولد می تواند تشخیص دهد که کودکانی که در بدو تولد اکسیژن 
کافی دریافت نمی کنند، در معــرض خطر ابتا به بیماری های عصبی 
جدی مانند فلج مغزی و صرع هستند یا خیر. آزمایش مذکور با بررسی 
روشــن و خاموش شدن ژن های خاصی که با اختاات عصبی مرتبط 
هستند قادر به پیش بینی این موضوع است. تحقیقات بیشتر در مورد 
این ژن ها ممکن است اهداف جدیدی را برای درمان آسیب های مغزی 
قبل از پیشرفت روند بیماری ارائه دهد. این تحقیق در بیمارستان های 

هند انجام شده است.

شــرکت زیســت فناوری آمریکایی "نواواکس"  که برای توسعه واکسن 
"کوویــد-۱۹"،  ۱.۶ میلیارد دار از دولت فــدرال آمریکا بودجه دریافت 
کــرده بود، اعام کرد که اولین نتایج مقدماتی آزمایش این واکســن روی 
انسان ها "مثبت" بوده است. شرکت "نواواکس" در کارآزمایی مرحله اول، 
واکسن کرونای ساخت خود را به ۱۳۱ داوطلب سالم تزریق کرد و به برخی 
"دارونما" و برخی دیگر "دو دوز" از واکســن را تزریق کرد. البته میزان این 
دوزها از هم متفاوت بود. یکی ۵ میکروگرم و دیگری ۲۵ میکروگرم. دو هفته 
پس از دریافت دوز دوم، در اغلب داوطلبان واکســینه شده، سطح باایی از 
آنتی  بادی های خنثی  کننده تولید شد. عواملی که با ویروس می جنگند. " 
نواواکس" اعام کرد که بدن داوطلبان  به خوبی این واکسن را تحمل کرده 
و عوارض جانبی از قبیل حساسیت، سردرد و خستگی در آن ها خفیف بود. 

یک اســتارتاپ ژاپنی موفق به تولید یک ماسک هوشمند شده که 
می تواند حرف های کاربر را به هشــت زبــان ترجمه کند. زمانی که 
پاندمی "کووید-۱۹" ســبب شد استفاده از ماسک برای همگان به 
امری ضروری تبدیل شــود، استارتاپ ژاپنی از این فرصت استفاده 
کرد و یک ماسک هوشمند تولید کرد. این فناوری به منظور آسان تر 
کردن ارتباطات و فاصله گذاری اجتماعی طراحی شده است. ماسک 
هوشــمند این استارتاپ ژاپنی "ســی فیس") C-Face( نام دارد و 
می تواند متن را ترجمه کــرده، صدای کاربر را تقویت کند و گفتار 
را به هشت زبان مختلف ترجمه کند. بخش هایی در قسمت مقابل 
ماسک وجود دارد که برای تنفس حیاتی است. بنابراین این ماسک 

هوشمند یک عامل محافظ در برابر کروناویروس نیست. 

تشخیص آسیب مغزی کودکان 
تنها با یک آزمایش خون

 نتایج مثبت یک واکسن 
دیگر کرونا روی انسان

 ماسکی که حرف های کاربر
 را به 8 زبان ترجمه می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بدون شرح

50.T معرفی رسمی سوپر اسپورت گوردون مورای
سرانجام گوردون مورای اتوموتیو T.۵0 رونمایی شد. جدیدترین محصول این شرکت خاق خودرویی منحصربه فرد است. وزن این سوپر 
اسپورت تنها ۹۸۶ کیلوگرم بوده و در بطن خود یک پیشرانه ۱۲ سیلندر ۴ لیتری تنفس طبیعی با قدرت ۶۵۴ اسب بخار و گشتاور ۴۶۷ 
نیوتون متر را جای داده است. شاید این اعداد خیلی احساس برانگیز نباشند اما یک پروانه در بخش عقب قرار گرفته که خودرو را در جاده 
شلیک می کند! بخش جلویی خودرو شاید برخی افراد را به یاد مک ارن F۱ اسطوره ای بیندازد خودرویی که یکی از پروژه های گوردون 
مورای بوده است. درواقع مورای با انگیزه تولید خالص ترینو سبک ترین سوپرکار راننده محور جهان و ایده بهبود مک ارن F۱ از هر جهت 
طراحی خود را شروع کرده بود. بنابراین طراحی استایل کلی، سقف، چراغ ها و حتی باز شدن درب ها از الگوی مک ارن و به شکل مدرن 
شده ای پیروی می کنند. هر دو خودرو از دماغه ای کم ارتفاع و استایلی نرم و ورودی های کوچک در گوشه ها سود برده اند. شیشه ی جلوی 
بزرگ، شیشه های جانبی و درب های گسترده و پانل های یک دست نیز باعث شده اند فضای دل بازی ایجاد شود. یک ورودی در روی سقف 
نیز هوا را به پیشرانه ۱۲ سیلندر می رساند و تناسبات واضح پانل عقب نیز بر آئرودینامیک این خودرو تأکید دارند. چراغ های عقب طرحی 

سه بعدی دارند و چرخ های آلیاژی ۱۹ و ۲0 اینچی نیز در تایرهای میشلن S ۴ Pilot Sport پیچیده شده اند. 

فیفا به پرسپولیس : 16 مرداد کمیته انضباطی درباره شما تصمیم می گیرد
در نامه ارسالی از سوی فیفا به باشگاه پرسپولیس، صراحتا عنوان شده در صورت پرداخت نشدن مطالبات برانکو در موعد مقرر، کمیته 
انضباطی فیفا علیه پرسپولیس رای صادر خواهد کرد. بعد از شکایت برانکو ایوانکوویچ به فیفا، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان 
فدراســیون جهانی فوتبال، باشگاه پرسپولیس را محکوم به پرداخت یک میلیون و ۵۵ هزار یورو به عاوه ۵ درصد سود ساانه به برانکو 
ایوانکوویچ کرد. در نهایت پس از ثبت و تعلیق پرونده در CAS کمیته انضباطی فیفا در نامه ای رسمی پرسپولیس را تهدید کرد که اگر تا ۶ 
آگوست )۱۶ مرداد( مطالبات برانکو را پرداخت نکند، با رای کمیته انضباطی فیفا مواجه خواهد شد. در این نامه آمده است: ما می خواهیم 
به شما اطاع دهیم که موضوع در تاریخ ۶  آگوست  ۲0۲0 )۱۶ مرداد( به یکی از اعضای کمیته انضباطی فیفا ارسال می شود. در همین 
راستا، از شما می خواهیم تا ظرف شش روز از اباغ این نامه )۸جوای(، دبیرخانه کمیته انضباطی فیفا را از مدارک اثبات هرگونه پرداخت 
مبلغ مطلع و سند پرداختی را در اختیار دبیرخانه کمیته انضباطی فیفا قرار دهید. در بخش دیگری از نامه فیفا صراحتا ذکر شده است: 
در صورتی که طرف مذکور در مهلت مقرر نتواند مدارک پرداخت خود را ارائه دهد، کمیته انضباطی فیفا در مورد پرونده تصمیمی خواهد 

گرفت. این نامه فیفا که به فدراسیون فوتبال ارسال شده و از این فدراسیون خواسته شده در اختیار باشگاه پرسپولیس هم قرار گیرد.

مرصع است ه یاقوت و لولو اابلند بختا ر مدح تو قصاید من کند ثنای تو ر طبع من ه  طبع  ثنار آن گهی ه ثنای تو رورد طبعمه عقل من  ه عِقاب است و خط من ه خطاستوده دارم عقل و گزیده دارم بخت ه اهتمام تو دادست شهریار مراامارت شعرا با زار خلعت خوب زار خلعت شاه و اَمارت شعراه یافته است مگر من ه  فر دولت تو همیشه ا ه بود در را صاح و فساد
همیشه ا ه بود خلق را بقا و فنا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

یکی از اســلوونی به ایران رســیده و دیگری یا حاصل 
قرنطینه خانگی یک نویســنده ایرانی اســت و یا تجربه 
یک متخصص عفونــی در روزهای کرونایی؛ در کمتر از 
شــش ماه تعداد قابل توجهی کتاب  که عنوان »کرونا« 
را به همراه دارند، به بازار رســیده اند. حدود شــش ماه 
از هم نشــینی با مهمانی ناخوانده  که شــمایلی دیگر به 
زندگی مان داده اســت می گذرد. ویــروس کرونا که در 
روزهای آغازیِن ورودش آن چنان مشــغله ای در جامعه 
ایجاد کرده بود که برخی از نویسندگان و شاعران کمتر 
سراغ نوشــتن می رفتند حاا جای خود را در نوشته ها 
پیدا کرده اســت. »کرونا« که در ماه های اخیر موضوع 
بحث های مردم از تاکسی و اتوبوس گرفته تا داروخانه و 
کتاب فروشی شده، فرصتی را برای اهل قلم فراهم کرده است تا بیش از پیش در خانه بمانند و در این 
فرصت بتوانند به خلق آثار بیشــتری روی بیاورند. البته بعضی کتاب ها هم در این بین با این ویروس 
ناخوانده همنشین شده اند. جست وجو در فهرست کتاب های چاپی موسسه خانه کتاب نشان می دهد که 
تاکنون ۲۵ کتاب در عنوان های خود نام »کرونا« را ثبت کرده اند؛ این رقم تنها به آن دسته از کتاب هایی 
مربوط است که به طور مستقیم به ویروس کرونا ارتباط دارند و از نام این ویروس در عنوان شان استفاده 
شده است. حال آن که ممکن است کتاب های دیگری هم مرتبط با موضوع ویروس کرونا یا متاثر از آن 
اما با عنوان و زمینه ای دیگر منتشــر شده باشــند. کتاب هایی که در عنوان شان »کرونا« دیده می شود 
با موضوعاتی گوناگون و برای رده های ســنی مختلف منتشــر شده اند؛ از داستان تا اقتصاد، مدیریت و 
علوم شناختی موضوعات این کتاب هاست. در میان شان نه فقط کتاب های تالیفی بلکه ترجمه هم دیده 

می شود. »پیشگیری و مقابله با کرونا« عنوان یکی از کتاب های موجود در این دسته بندی است.

دختری که رهایش کردی
کتــاب دختری که رهایش کردی اثری از نویســنده 
اهل انگلیستان، جوجو مویز اســت که در سال های 
اخیر می تــوان از او به عنوان نویســنده ای پرفروش 
یاد کرد. نویســنده ای که هرچند کتاب هایش عمیق 
نیست و فرم استواری هم ندارد، اما داستان هایش به 
راحتی خود را در دل بیشتر خوانندگان جای می دهد. 
کتاب های جوجو مویز از طرف بسیاری از روزنامه های 
معروف مورد تمجید قرار گرفته است. روی جلد کتاب 
دختری کــه رهایش کردی نیز جملــه ای از »دیلی 
میل« به چشم می خورد که از همین موضوع حکایت 
می کند. دیلی میل درباره این رمان می نویسد: »کتابی 
که نمی توانید زمین بگذارید.« در پشــت جلد رمان 
دختری که رهایش کردی، قسمتی از متن کتاب آمده است که محتوا و پیام داستان را تقریبا به 
خوبی نشان می دهد: می  دونی چه حســی داره وقتی خودتو به سرنوشت می  سپری؟ یه جورایی 
بهت خوشــامد می   گه. دیگه نه دردی هست، نه ترسی و نه اشتیاق و آرزویی. مرگ، امید بود که 
داشــت با این تسکین به وجود می اومد. به  زودی می  توانســتم ادوارد رو ببینم. ما تو اون دنیا به 
هم می رســیدیم، چون مطمئن بودم که خدا مهربونه، خدا هرگز اون  قدری بی رحم نیست که ما 
رو از تســکین تو اون دنیا محروم کنه. کتاب های زیادی از جوجو مویز به فارســی ترجمه شده و 
تقریبا می توان گفت بیشتر از ۹0 درصد کتاب های این نویسنده چندین ترجمه مختلف نیز دارند. 
داستان این کتاب درباره دو زن با برخی ویژگی  های مشابه است که یکی از آن ها به نام »سوفی« در 
زمان اشغال فرانسه توسط نازی ها مجبور است تا از خانواده  اش در نبود شوهرش در مقابل نازی ها 

محافظت کند. زن دیگر داستان »لیو« نام دارد که در لندن زندگی می کند.

محمد بنا
محمد بنا زادهٔ ۱۵ مرداد ۱۳۳۷ کشــتی گیر و ســرمربی 
فعلی تیم ملی کشتی فرنگی ایران است. تیم ملی کشتی 
فرنگی ایران در مسابقات المپیک ۲0۱۲ لندن با هدایت وی 
موفق به کسب ۳ مدال طا شد که در تاریخ ورزش ایران 
بی سابقه بود. وی همچنین از سوی فدراسیون جهانی به 
عنوان بهترین مربی جهان شناخته شده است. بنا یک نقره 
مسابقات جهانی کیف ۱۹۸۳ و یک نشان طای مسابقات 
آســیایی تهران ۱۹۸۳ را در کارنامۀ خودش دارد. بنا تنها 
مــدال جهانی ایران در وزن ۶۸ کیلوگرم کشــتی فرنگی 
و اولین مدال جهانی کشــتی فرنگی ایران پس از انقاب 
۱۳۵۷ را در ســال ۱۹۸۳ بــه دســت آورد. وی در دیدار 
پایانی وزن ۶۸ کیلوگرم در مقابل تاپیوسی پیا کشتی گیر 
فناندی شکســت خورد و به مدال نقره رسید. بنا در دو مقطع مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران شده و 
موفقیت های قابل توجهی را با این تیم کســب کرده و یکی از برجسته ترین مربیان کشتی جهان به شمار 
می رود. بار اول در ســال ۲00۵ هدایت این تیم را بدســت گرفت. روش های کاری او به قدری مورد توجه 
کارشناسان قرار داشــت که حتی گرم کردن ورزشکاران توسط او نیز مورد فیلمبرداری قرار می گرفت. با 
هدایت او تیم ملی کشتی فرنگی ایران ۳ سال پیاپی صاحب مدال طا در رقابت های قهرمانی جهان شد. بنا 
در سال ۲00۷ در پی اختاف با محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی از مربی گری تیم ملی برکنار 
شد اما پس از شکست سنگین تیم ملی کشتی ایران در المپیک پکن دوباره مربی این تیم شد و توانست 
تیم ملی ایران را در مسابقات جهانی ۲00۹ با یک مدال طا و سه مدال برنز به مقام دوم جهان برساند. این 
اولین بار بود که کشتی فرنگی ایران روی سکوی جهانی قرار می گرفت، در حالی که ۵ کشتی گیر این تیم 

برای اولین بار در مسابقات جهانی حاضر می شدند.

کتاب هایی که »کرونا« دارند


