
۱۶۳ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته
 ۲۶ استان در وضعیت قرمز و هشدار

ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از 
کووید-۱۹ در ۲۴ ســاعت گذشته را اعام کرد و گفت: متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دســت دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری 
در کشــور به ۱۸ هزار و ۴۲۷ نفر رسید. دکتر سیماسادات اری 
گفــت: از دیروز ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، دو هزار و ۲۰ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ۹۶۱ نفر از آنها در مراکز درمانی بستری شدند.

وی افــزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۳۲۶ هزار و 
۷۱۲ نفر رسید.اری گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۱۶۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختــگان این بیماری به ۱۸ هزار و ۴۲۷ نفر رســید.بنابر اعام 
اری، خوشبختانه تا کنون ۲۸۴ هزار و ۳۷۱ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.وی ادامه داد: ۴۰۲۲ نفر 
از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبــت قرار دارند.اری گفت: تا کنون دو میلیون و ۶۸۶ هزار و 
۴۹۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.وی 
در تشریح اســتانهای در وضعیت قرمز بیماری گفت: استانهای 
مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، 
البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، 

یزد و گیان در وضعیت قرمز قرار دارند.
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زخم بیروت، زخم غفلت بود
شــوک خبری انفجار مهیب در بندر بیروت جهــان را در حیرت برد. 
۲۷۵۰ تن آمونیم نیترات دپو شده در یک انبار در بندری که شاهرگ 
حیاتی اقتصاد لبنان بود به معنای مطلق کلمه غفلت محسوب میشود. 
حتی اگرکه گفته شــود آمونیوم نیترات )AN( با فرمول شــیمیایی 
NH۴NO۳ یک کود شیمیایی بوده است و برای نیتراته کردن خاک 
در بهاوری محصول کشــاورزی بکار می رود اما در عین حال این ماده  
یک ماده منفجره نیزبوده است. آمونیوم نیترات بعضا بجای کود ) اوره ( 
استفاده میشود و مقدار ازت در هر گرم آن برابر با ۳۴ درصد و همین 
خاصیت به این ماده  هم قدرت انفجاری می بخشد و هم قدرت بقای 
بیشتر در آتمسفر. کارشناسان کشاورزی معتقدند مزیت کود آمونیوم 
نیترات نســبت به اوره، پایدارتر بودن آن در خاک است چرا که وجود 
ازت موجب ماندگاری و عمر بیشــتر برای یک کود شیمیایی است. در 
میان مواد انفجاری این ماده را با خاصیت خود انفجاری نمیشناسند اما 
اگر حرارت و یا چاشنی انفجاری موجب احتراق در این ماده شود قطعا 
همانند یک ماده منفجره با موج شــتاب دار عمل میکند. بیروت امروز 
حاصل این انفجار اســت که در اثر آتش سوزی اول در انبار جانبی این 
ماده عملی تخریبی و غیر قابل باور فراهم آورده است. اخباری که بعد از 
انفجار در بندر بیروت منتشر شده حاکی از این مطلب است که مقامات 
و قوه قضائیه در لبنان از دپوی این حجم از این مواد در بندر مطلع بوده 
اند. بعد از انفجار خبرگزاری رویترز گزارش کرده که محموله ای با این 
حجم در انبار بندری بیروت هفت سال پیش از یک کشتی باربری که 
این محموله را از گرجستان به موزامبیک حمل میکرده مصادره شده 
بود و در این انبار تا تعیین تکلیف حقوقی نگهداری میشده است. این 
 RHOSUS « کشــتی علی الظاهر یک کشتی روســی به نام رسوس
« بوده اســت که با مجوز و پرچم مولداوی دریانوردی میکرده اســت. 
کانال تلویزیونی  LBCI لبنان هم پیشتر اعام کرده بود که این حجم 
سنگین از ماده آمونیوم که قدرت انفجاری بسیار باایی دارد، در سال 
۲۰۱۴ میادی در کشــتی مذکور با پرچم کشــور مولداوی به هنگام 
حرکت به مقصد افریقا، دچار نقص فنی شــد و زمانی که برای انتقال 
آن به بندر تاش می شد، کاشف به عمل آمد که کشتی مذکور حاوی 
ماده آمونیاک بوده است، این ماده شیمیایی در ادامه به مکانی مناسب 
و از آنجا به انبار شــماره ۱۲ در بندر بیروت  انتقال داده شــد تا زمانی 
که تکلیف این کاای ممنوعه روشــن شــود، در آن نگهداری شود. بر 
اساس اطاعات موجود و اظهارات و روایت کارشناسان امنیتی انفجار 
مذکور به هنگام جوشکاری در و پرتاب جرقه های آن به مواد محترقه 
موجود در انبار روی داده که در پی انفجار این مواد محترقه و ســرایت 
 LBCI آن به آمونیوم موجود، این انفجار سهمگین رخ داده است. کانال
همچنین اعام کرده است که در پی انفجار مذکور همه گندم موجود 
در بقیه انبارها و سیلوها نابود شده و ساختمان سیلوها تقریبا غیرقابل 
استفاده و بندر نیز شبه ویرانه شده است. اینکه رسانه ها در مورد این 
انفجار چه میگویند البته مهم اما قابل باور نیســت. گقته میشــود که 
ساعاتی بعد از انفجار مهیب سه شــنبه بیروت، دو رسانه رسمی یکی 
العربیه و دیگری ایندیپندنت، اعام کردند که انفجار کار اسرائیل بوده 
اســت و این هزینه ای است که مردم لبنان به خاطر حضور حزب اه در 
این کشــور می پردازند. حسین شریعتمداری در کیهان استدال می 
آورد که  عربســتان امروز هم یک کشــور عربی و در عین حال یکی 
از نزدیک  ترین کشــورهای دنیا به رژیم صهیونیستی است و نمی توان 
پذیرفت که روزنامه العربیه که سیاستهای آل سعود را منتشر میکند، 
این رژیم را به جنایت هولناک انفجار بیروت متهم کند! ولی چرا چنین 
می کند؟ مورد سئوال است. العربیه گفته است: »  باید حزب اه لبنان 
از دایره سیاسی و امنیتی این کشور حذف شود تا  اتفاق مشابه دیگری 
در پی نباشد«! اگر قرار باشد این برداشت را تهدید رژیم صهیونیستی 
به لبنان بدانیم بیان تهدید از قلم آل ســعود بیشتر امر رسانه ای است 
و میتواند مقرون به واقع نباشــد. حقیر اما معتقدم » زخم بیروت زخم 
غفلــت قوه قضائیه و مقامات بندری لبنان بوده اســت و دامن زدن به 

گمانه های اشوب برانگیز بسود منطقه نیست. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

کرونا عاوه بر تاثیر در بازار کار، موجب نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور نیز 
شده است، زیرا طبق برآوردها دست کم تاپایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی 
ناشــی از این ویروس خواهیم بود. پس از شــیوع ویروس کرونا، اقتصاد اغلب 
کشورهای درگیر با چالش های بزرگی مواجه شده است؛ عمده ترین چالش پیش 
روی کشــورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه مساله مربوط به تعطیلی 
بنگاه ها و رشد روزافزون بیکاری است.دولت ها برای جلوگیری از ریزش شدید 
نیروی کار برنامه های مختلفی را در نظر گرفتند که در ایران، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با پرداخت تســهیات به شرط حفظ نیرو به بنگاه های آسیب 
دیده از کرونا، تاش دارد تا از ریزش خارج از قاعده افراد شاغل جلوگیری کند.

وضعیت بازار کار در بهار 99
با این حال بررســی آخرین آمار مربوط به اشتغال کشور تأثیر محسوس شیوع 
ویروس کرونا را در بازار کار نشــان می دهد.بر این اســاس در بهار سال جاری 
اگرچه نرخ بیکاری به ۹.۸ درصد رســیده است اما کاهش نرخ بیکاری همیشه 
به معنای بهبود وضعیت بازار کار نیست زیرا در صورتی که کاهش نرخ بیکاری 
همراه با افزایش نرخ مشــارکت و نسبت اشتغال باشد، وضعیت بهبود یافته که 
البته در بهار امسال این طور نبوده است.به گونه ای که طبق گفته جواد حسین 
زاده رئیس مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به جمعیت 
غیرفعال افزوده شده است و همچنین یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت 

شاغلین کشور کاسته شده است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ بیکاری ایران
بر اســاس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال 
۲۰۲۰ به حدود ۱۶.۳ درصد افزایش می یابد؛ بررســی های صورت گرفته، نرخ 
بیکاری در ایران همانند سایر کشــورها از دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار 
تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.از یک طرف تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های 
اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و از طرف دیگر، 
عرضه کار نیز چه به طور مستقیم با درگیر شدن بخشی از نیروی کار با بیماری و 
چه غیرمستقیم با اقدامات خود مراقبتی و کاهش تعامات، کاهش خواهد یافت. 
از این رو، کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال در سال ۹۹ محتمل خواهد بود.

کرونا و تولید ناخالص داخلی
به گزارش مهر، عاوه بر افزایش بیکاری و کاهش نرخ مشــارکت، اضافه شدن 
بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بر پیامدهای تحریم موجب نگرانی نسبت 
به آینده اقتصاد کشــور شده اســت، زیرا آسیب دیدن کسب و کارهای خرد و 
فعاان اقتصادی می تواند موجب کاهش بیش از پیش تولید ناخالص داخلی نیز 
شود.در نمودار زیر رشد اقتصادی ایران طی سال های ۹۰ تا ۹۸ ذکر شده است؛ 
طبق اعام معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد ایران 
در حالی با بحران کرونا مواجه شــده که دو سال سخت ۹۷ و ۹۸ را پشت سر 
گذاشته است، هر چند پیش بینی می شد اقتصاد ایران در سال ۹۹ رشد مثبت 
غیرنفتی هر چند اندک را تجربه کند، اما کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد 
ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد. این وضعیت 
خود به تنهایی نگران کننده است که باا بودن نرخ تورم در دو سال ۹۷ و ۹۸ 
و پیش بینی تورم باای ۲۵ درصد در ســال ۹۹ شرایط را دشوارتر کرده است.

حال به این وضعیت، شیوع کرونا را هم اضافه کنیم متوجه عمق رکود می شویم؛ 
در واقع کاهش تقاضا برای محصوات صادراتی، تقاضای کل را از طرف تجارت 
خارجی متأثر کرده اســت. در بخش داخلــی نیز تقاضای کل به دلیل کاهش 
درآمد خانوار و هم کاهش تقاضای برخی کااها و خدمات که نیازمند تعامات 
اجتماعی بیشتری هستند )مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، فعالیت های 
آموزشی و…( تحت تأثیر قرار گرفته اند. عرضه کل اقتصاد نیز با یک شوک منفی 
مواجه شده است. اختال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی 
از واحدهای صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه کرده است.در این بین، باید 

تاکید شــود که طبق اعام وزارت تعاون، اثرگذاری شیوع کرونا بر فعالیت های 
خدماتی در اســتان های تهران، خراســان رضوی، اصفهان، خوزستان و فارس 
می تواند بیشترین تأثیر منفی را بر تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد، از 
این رو این استان ها توجه بیشتر دولت را می طلبند.مطابق با برآوردهای انجام 
شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، کاهش رشد اقتصادی )غیرنفتی( ساانه 
ناشی از آسیب به کسب و کارهای یادشده برای مدت سه ماه )اسفند، فروردین 
و اردیبهشــت( حدود ۱.۴ درصد است که به اقتصاد ایران هزینه های هنگفتی 
را تحمیل خواهد کرد. همچنین پیش بینی شده است به دلیل کمبود تقاضا و 
عدم فروش کاا و خدمات طی ۳ ماه ناشی از رکود شدید در فعالیت های آسیب 
دیده، ۶۴.۹ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد شود.به طور کلی، چه 
در صورت کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم 
آن تا پایان سال، اقتصاد ایران دست کم تا پایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی 

ناشی از این ویروس خواهد بود.

تعداد شاغان آسیب پذیر در برابر کرونا
بر اساس این گزارش، در نمودار زیر که توسط وزارت تعاون تهیه شده، مشاغل 
آسیب پذیر و تعداد شاغانی که تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند نشان داده شده 
است.بر این اساس از ۲۴.۱ میلیون نفر شاغل در کشور، ۲.۲ میلیون نفر کسب 
و کار خرد دارند و یا بدون کسب و کار هستند که آسیب پذیرترین اقشار جامعه 
در بحران کرونا محســوب می شــوند؛ حدود ۶.۸ میلیون نفر نیز در بنگاه های 
غیررسمی فعالیت می کنند که به احتمال زیاد آسیب فراوانی دیده اند.همچنین 
حدود ۳.۴ میلیون نفر در بنگاه ها و شرکت های رسمی دارای کد بیمه پردازی 
مشغول هســتند که احتمال آسیب پذیری این قشر کمتر از دو قشر یاد شده 
است.حدود ۶.۲ میلیون نفر از شاغان جزو بخش خصوصی و تعاونی محسوب 
می شوند که ۲.۶ میلیون نفر بیمه و ۳.۶ میلیون نفر بدون بیمه هستند، طبق 
برآورد وزارت تعاون، میزان آســیب پذیری این قشــر کمتر از گروه های دیگر 
است.حدود ۵.۴ میلیون نفر نیز در دستگاه های دولتی و اجرایی مشغول به کار 
هستند که با توجه به اینکه این قشر از شاغان دستمزد و حقوق ماهیانه دریافت 
می کنند و اشتغالشان از شیوع کرونا تحت تأثیر قرار نمی گیرد، آسیب پذیری 

کمتری از شیوع کرونا دارند.

کرونا و وضعیت رفاه خانوارها
با توجه به اینکه وضعیت بازار کار و درآمد افراد تأثیر مستقیم روی وضعیت رفاه 
خانوارها می گذارد، شــیوع ویروس کرونا که منجر به طرح هایی از جمله فاصله 
گذاری اجتماعی و همچنین رکود شده، به طور مستقیم رفاه را نشانه رفته است 
زیرا درآمد بسیاری از شاغلین کاهش یافته و در مواردی حتی با بیکار شدن صفر 
شده است.در این بین بررسی های معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی حاکی از آن است که رشد حقیقی هزینه خانوار در دهک های هزینه ای 
در سال ۹۸ نشانگر آن است که تمام دهک های هزینه ای با رشد حقیقی منفی 
روبرو بوده اند یعنی ســبد مصرفی خانوارهای ایرانی کوچک تر شده است. اما با 
دقیق تر شدن در دهک های هزینه ای، ماحظه شد دهک اول شهری و روستایی 
به ترتیب رشد منفی ۱۶ و منفی ۱۷.۲ درصدی و دهک دهم شهری و روستایی 
به ترتیب رشد حقیقی منفی ۶.۴ درصد و منفی ۱۳.۵ درصد را تجربه کرده اند 
که گویای آن است که دهک های پایین درآمدی از تورم آسیب بیشتری دیده اند.

عوامل عمده اثر گذار بر وضعیت رفاه خانوار تورم و رشــد اقتصادی اســت؛ در 
چنین شــرایطی بروز بحران همه گیری ویروس کرونا بی شــک منجر به بدتر 
شــدن رفاه خانوار خواهد شد.از سویی دیگر با توجه به اینکه درآمدهای دولت 
نیز در نتیجه رکود ناشی از بحران و همچنین کاهش درآمدهای نفتی محدود 
شده شاهد ایجاد بار هزینه ای جدیدی بر دوش دولت هستیم، از این رو انتظار 
شدت گرفتن کسری بودجه دولت دور از ذهن نیست. بنابراین انتظار می رود در 
ماه های آتی شاهد افزایش تورم باشیم. این دو موضوع در کنار یکدیگر بیش از 

پیش به افت وضعیت رفاهی خانوار خواهد انجامید.

حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )س(

مشکات کشور با اقدامات محدود حل نمی شود
 نرخ های مصوب رعایت نمی شود

افزایش دوباره قیمت لبنیات

۶0 درصد سهام عدالت قابل معامله شد

درحالی که قیمت فرآورده های لبنی در ۴ تیر ماه سال جاری  بر اساس  مصوبه کارگروه تنظیم بازار به طور رسمی 
۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش یافت، دوباره شاهد افزایش قیمت غیرقانونی این محصوات هستیم.درحالی که قیمت 
فرآورده های لبنی در ۴ تیر ماه سال جاری  بر اساس  مصوبه کارگروه تنظیم بازار به طور رسمی ۲۲ تا ۲۸درصد 
افزایش یافت دوباره شاهد افزایش قیمت غیرقانونی این محصوات هستیم.به طور مثال هر بطری یک لیتری شیر 
کم چرب که ۵ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد توسط یک برند ۵ هزار و ۹۰۰  تومان و  توسط برندی دیگر ۶ هزار 

و ۸۰۰ تومان و حتی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت...

وزیر اقتصاد:
 هیچ بانکی اجازه خرید سهام عدالت کمتر

 از ارزش بازار را ندارد

۲0 تا ۲۵ درصد مردم به کرونا مبتا شده اند 

 کرونا از یک ماه پیش از شناسایی 
رسمی در ایران بود

رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انســتیتو پاستور درباره مطالعات انجام گرفته شده 
به وســیله تست های سرولوژی گفت: تست های سرولوژی مبتنی بر کیت های اایزا است و از فروردین 
ماه برای انجام مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفت. مطالعاتی که توسط معاونت تحقیقات وزارت 
بهداشت در شهرهای مختلف و به خصوص شهرهای بزرگ انجام شد، نشان می دهد حدود ۱۸.۵ درصد 
جمعیت عمومی در اوایل اردیبهشــت ماه سرم مثبت برای کووید-۱۹ بودند. اگر برخی ایراداتی که به 
این مطالعه ها وارد است را جدی نپنداریم، امروز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت کشور آلودگی به کرونا 
را تجربه کرده اند. دکتر احسان مصطفوی دیروز در ایو اینستاگرامی کرسی ترویج علم یونسکو درباره 
اپیدمیولوژی کروناویروس در ایران و جهان با بیان این که کووید-۱۹ بیماری ای با تظاهرات تنفســی 
است که اواخر دسامبر ۲۰۱۹ توسط چین به دنیا معرفی شد، گفت: مقااتی که بعدتر منتشر شد، نشان 
داد که این ویروس ماه ها زودتر در چین و کشــورهای دیگر در حال گسترش بوده است.وی با اشاره به 
این که این بیماری در ابتدا به عنوان یک بیماری تنفسی شناخته می شد، اما بعدتر نشانه های دیگری 
هم به عائم آن اضافه شــد، خاطرنشان کرد: امروزه مطرح می شود ۴۰ تا ۵۰  درصد افرادی که به این 
ویروس آلوده می شــوند، ممکن اســت هیچ تظاهراتی از بیماری نشان ندهند و درصد قابل توجهی از 
مبتایان نیز به صورت خفیف به این بیماری دچار شوند که اصا شاید شک به کروناویروس برای آن ها 
مطرح نشود. درصد کمی از افراد به فرم های شدید بیماری مبتا می شوند و به ناچار شاید بستری شوند 
و متاسفانه فوت کنند.  افرادی که به صورت شدیدتری به این بیماری مبتا می شوند، اغلب سن باا و 
بیماری  زمینه ای دارند.عضو هیئت علمی انستتیو پاستور خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم برای این ویروس 
واکسن موثری به جامعه جهانی معرفی کنیم، می توانیم خوش بین باشیم که شیوع ویروس تحت کنترل 
بیشــتری قرار گیرد، ولی باید در خصوص واکسن واقع بین باشیم. واکسن قرار نیست معجزه ای ایجاد 
کند؛ چرا که ابهام های زیادی در خصوص این بیماری وجود دارد. در تولید واکســن هایی که قرار است 
ساخته شوند هدفگذاری صددرصدی مطرح نیست، بلکه کارخانه های واکسن سازی به دنبال اثرگذاری 
۶۰ تا ۷۰ درصدی هستند.مصطفوی بیان کرد: با در نظر گرفتن مدت زمانی که واکسن ایمنی می دهد، 
دفعات تزریق واکســن و زمان توزیع آن در ایران، در کوتاه مدت نباید به ابزار استفاده از واکسن امیدوار 
باشیم. فاصله گذاری فیزیکی، شست وشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک همچنان ابزارهایی هستند 
که انتظار می رود از واکسن اثرگذاری بیشتری داشته باشد.به گفته  رئیس مرکز تحقیقات بیماری های  
نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور، دو شاخص case fatality rate  و infection fatality rate در بیماری های 
عفونی وجود دارد. مورد اول میزان مرگ ومیر در افرادی که تظاهرات بالینی را نشان می دهند مشخص 
می کند در خصوص کووید-۱۹ از همان روزهای ابتدایی شیوع این میزان دو تا سه درصد مشخص شده 
بود. اما با توجه به این که بخش قابل توجهی از افراد بدون عائم بالینی به این بیماری مبتا می شوند 
شاخص infection fatality rate مطرح می شود. این شاخص میزان مرگ ومیر در افرادی که عفونی شده اند 
را بیان می کند که در کووید-۱۹ ۰.۴ الی ۰.۵ اســت. یعنی ازهر هزار نفر چهار الی پنج نفر در اثر ابتا 
به این ویروس ممکن است فوت کنند. در مقایسه با آنفلوآنزای فصلی، میزان کشندگی کرونا چهار الی 
پنج برابر آنفلوآنزای فصلی است.وی با اشاره به آمار جهانی ابتا و مرگ ومیر کووید-۱۹ گفت: سازمان 
بهداشــت جهانی اعام کرده اســت که تاکنون ۲۰ میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتا شده اند و 
از میان آن ها ۷۳۰ هزار نفر جان باخته اند. این آمار و ارقام با تســت pcr تایید شــده اند و اکثر قریب به 
اتفاق افرادی که از آن ها نمونه گرفته شــده اســت، دارای عائم بوده اند. انتظار داریم در جامعه  جهانی 
تعداد مبتایان ده ها یا صدها برابر آن چه که اعام می شود باشد. میزان مرگ میر ناشی از کرونا هم از 
آن چه توسط سازمان بهداشت جهانی اعام شده، بیشتر است. تست pcr در همه  جای دنیا به راحتی 
قابل دسترســی نیست، زمان، ابزار و مهارت نمونه گیر مهم اســت و همه  این موارد در تعداد مبتایان 
مهم اســت.مصطفوی درباره کانون های شــیوع کووید-۱۹ بیان کرد: بیماری ابتدا از چین آغاز شد، اما 
بعد از یکی دو ماه کانون اصلی شیوع بیماری اتحادیه اروپا شد و پس از مدتی هم کانون اصلی بیماری 
به قاره آمریکا منتقل شــد. خاورمیانه و شمال آفریقا چهارمین منطقه درگیر کرونا در جهان محسوب 
می شود.  ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نسبتا زودتر درگیر اپیدمی شد و در نتیجه تعداد موارد 
گزارش شده ایران را در رتبه دهم یا یازدهم تعداد موارد ابتا قرار داده است.عضو هیئت علمی انستیتو 
پاســتور ادامه داد: یکی از مهم ترین عوامل جایگاه قرارگیــری در این رتبه بندی، جمعیت و امکانات و 
تجهیزات کشورها است. انتظار می رود کشورهایی که دارای جمعیت بیشتر و یا تجهیزات پیشرفته تری 
هســتند، موارد ابتای بیشــتری را گزارش کنند. عاوه بر آن، کشورهایی که شفافیت بیشتری دارند 
گزارش هــای دقیق تری نیز ارائه می دهنــد. اگر جدول آمار مبتایان را بر اســاس تعداد ابتا در یک 
میلیون نفر دسته بندی کنیم، ایران جایگاهی بااتر از ۵۰ دارد و قطر در این رتبه بندی کشور اول است.

این اپیدمیولوژیست با بیان این که روند بیماری اکنون در دنیا متفاوت است، گفت: اروپا در هفته های 
اخیر به طور نسبی شیوع بیماری را کنترل کرده است، اما گزارش های چند هفته  اخیر در آلمان و ایتالیا 

گویای این است که شیوع بیماری در این کشورها در حال افزایش است.

تاثیرات کرونا بروی بازارکار 

بحران در وضعیت رفاهی خانوارها
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FATF به کلی منتفی است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه صحبت از پذیرش FATF نوعی تحریف است، گفت: اگر پذیرش FATF را به مصلحت 
کشــور می دیدیم، آن را تصویب می کردیم؛ اما معتقدیم FATF چیزی جز خســارت برای ملت ایران به دنبال ندارد.حجت ااســام و 
المسلمین غامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به برخی گمانه زنی ها درباره اینکه گشایش اقتصادی 
موردنظر رئیس جمهور پذیرش FATF خواهد بود، اظهار داشــت: گشایش اقتصادی با پذیرش FATF، نمونه تحریف و آدرس غلط دادن 
به مردم اســت.وی افزود: موضوع پذیرش لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به کلی منتفی است و به وعده رؤسای جمهور و مجلس برای 
گشــایش اقتصادی ربطی ندارد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اگر پذیرش  FATF را به مصلحت کشور می دیدیم، آن 
را تصویب می کردیم؛ اما معتقدیم FATF چیزی جز خســارت برای ملت ایران به دنبال ندارد.مصباحی مقدم با اشــاره به اینکه اکنون 
جمهوری اسامی ایران فعالیت های اقتصادی خود را به گونه ای انجام می دهد که تحریم ها مانع آن نیستند و آمریکا هم نمی تواند جلوی 
این فعالیت ها را بگیرد، خاطرنشــان کرد: سال گذشته 42میلیارد دار صادرات محصوات غیرنفتی داشتیم و بیش از 41میلیارد دار 
کااهای مورد نیازمان را وارد کردیم.وی گفت: همه این کارها به صورت دور زدن تحریم  بوده اســت و اگر FATF تصویب شــود، امکان 
این که یک دار جنس از کشور خارج یا وارد کشور شود، وجود ندارد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: آنهایی که دلبسته 
FATF هســتند بدانند که این یک دام اســت و صحبت از پذیرش آن جز تحریف قدرت جمهوری اسامی ایران در غلبه بر تحریم های 

ظالمانه آمریکا چیز دیگری نخواهد بود.

روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا:
محدودیت های شدیدامکانپذیر نیست

رئیس جمهور با بیان اینکه محدودیت های شدید دیگر امکان پذیر نیست، گفت: 
در مراسم های امســال محرم باید سامت و سوگواری در کنار هم قرار گیرند.

حجت ااســام حســن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )یکشنبه( در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: از مردم تشکر می کنم که این ایام انفاق 
مومنانه ای را در سراســر کشور شروع کردند. یکی از ویژگی های امیرالمومنین 
دســتگیری از فقرا و انفاق بود. انفاق امام علی )ع( هم در خفا بود هم در عیان 
و مردم هم همان راه موا را تبعیت و اجرا کردند.وی عنوان کرد: به ایام محرم 
نزدیک می شویم و باز هم مردم نذوراتی دارند و خرج هایی می کنند که امسال 
ممکن است شکلش تغییر کند و حتماً از لحاظ بهداشتی باید مراعات شود که 
از طرفی هم تبرک است و هم کمک. از مردم عزیز استان ها نیز تشکر می کنم. 
استان هایی که در مرحله اول مردم به خوبی مراعات کردند و دستورالعمل ها را 
اجرا کردند و در مرحله دوم کادر درمان و پزشکی مجاهدت شبانه روزی انجام 
دادند و فداکاری کردند و در مرحله سوم همه مسئولین در رده های مختلف و 
آنهایی که امر نظارت را بر عهده دارند، این بار را بر دوش گرفتند.روحانی تاکید 
کرد: وقتی نمودارها را با شیب مشاهده می کنیم مخصوصاً آنهایی که شیب تند 
نزولی پیدا می کنند خوشــحال کننده اســت. در نموداری که می بینیم از اول 
مرداد تغییر محسوسی تا امروز که 1۹ مرداد هستیم، به تدریج آغاز شده است 
و امیدواریم تا پایان مرداد با کمک مردم شاهد روزهای بهتری باشیم. همانطور 
که در سایه تاش خود مردم و مراعات مردم این اتفاق افتاده است.رئیس جمهور 
بیان کرد: زمانی مراعات مردم ۷۷ درصد بود و در ســایه آن شاهد بودیم که از 
ســه رقم فوتی عبور کردیم و به دو رقم رســیدیم و برای مدتی هم فوتی ها دو 
رقمــی بود. از آن مراعات ۷۷ درصدی نزول پیدا کردیم تا 1۷ درصد که مردم 
ســهل گرفتند و مجدد دچار یک موج شدیم. البته در کشورهای دیگر هم این 
موج دوم را کامًا مشــاهده می کنیم. برای مثال یکی از کشورهای اروپایی که 
در پارلمان آن نیز بحث بود و نخســت وزیرش می خواست اختیار قرنطینه بار 
دوم را بگیرد، همه چیز را آزاد کرده بود که با افزایش تعداد بیماران ناچار شدند 
محدودیت ها را شدید کنند.وی خاطرنشان کرد: شاید این باا و پایین رفتن به 
اعمال خودمان مربوط می شود، حاا چه مسئولین و چه مردم. آنجایی که همه 
مراعات و توجه می کنیم باعث می شــود حالت ثبات باشد و تا وقتی مراعات ها 
عادی می شود آمار باا می رود و ما را گرفتار می کند. به هر حال تخت، پزشک 
و پرســتار ما محدود است و فشار روانی کار و کادر درمان خسته کننده است. 
اینکه ببینند ۳۰ درصد یا ۵۰ درصد تخت خالی شــد روحیه شان افزایش پیدا 
می کند.روحانی افزود: در مجموع در هفته های اخیر هم در کشــور خود و هم 
در دنیا شــاهد افت و خیز بودیم. واقعیت این است که شش ماه است که ما با 
این ویروس مواجه هستیم شاید ابتدا به مردم می گفتیم ماه و سال مدنظر است 
نــه روز و هفته، بعضی می گفتند چرا می گوئید زیرا ما این ویروس را از پای در 
می آوریم. شش ماه گذشته است و ما فراز و نشیب های زیادی داشتیم. کار کادر 
درمانی ما خوب بوده است بخش تولید و بخش علمی ما کامًا در صحنه فعال 
بودند و مردم ما هم همراهی کردند.رئیس جمهور تصریح کرد: حداقل باید در 
نظر بگیریم که ۶ ماه دیگر و بیشتر با همین وضعیت مواجه هستیم تا روزی که 
واکسنی یه دست ما برسد و مؤثر باشد و ما بتوانیم توزیع کنیم و مردم استفاده 
کنند، اینکه واکســن یک نوبته و دو نوبته باشد و به شرایط مناسب برسیم. اما 
تا آن زمان شــرایط جدیدی حاکم می شــود و تا آن زمان باید همه ما مراعات 
کنیم.وی تصریح کــرد: ما این روزها دو طرف را می بینیم. یک بار عده ای نامه 
می نویســند که چرا محدودیت ها را زیاد می کنید؟ ماه محرم اســت. از طرف 
دیگر عده ای هســتند می نویسند محرم معنا ندارد و امسال حج که واجب بود 
نداشتیم، عزاداری محرم که مستحب است. ما باید یک مسیر اعتدالی را انتخاب 
کنیم. عده ای هم بودند می گفتند مغازه ها نباید باز باشــد و مردم نباید از خانه 
بیرون بیایند. برای مدتی این کار ازم بود اما نه می توانیم فعالیت های آموزشی، 
اقتصــادی و فرهنگی را کامًا تعطیل کنیم و این کار امکان پذیر نیســت و نه 
می توانیم مانند سابق عمل کنیم. ادامه محدودیت های شدید امکان پذیر نیست 
زیرا جامعه را دچار التهاب، اضطراب و افســردگی می کند.رئیس جمهور ادامه 
داد: ســامت جسم و روح برای ما مهم است. افسردگی اگر ایجاد شود زندگی 
و نفس کشــیدن برای مردم سخت می شود. در دنیا آنهایی که معتدانه رفتار 
کردند موفق بودند. ما هم باید معتدانه رفتار کنیم و خودمان را آماده کنیم و تا 
یکسال دیگر برنامه ریزی کنیم برای زندگی، سازگاری با این ویروس. از آن طرف 
زندگی، اشــتغال، تولید، کااهای اساسی، مواد بهداشتی و حمل و نقل هست 
اما اگر با پروتکل نباشد ما را با مشکل مواجه می کند.روحانی بیان کرد: اعتدال 
در این اســت که فعالیت باشد و پروتکل ها دقیقاً اجرا شود و در این شرایط ما 
پیش می رویم پس این حالت اعتدال را باید کامًا مورد مراعات قرار دهیم. چند 
نکته قابل بیان اســت، اول اینکه کسی فکر نکند این ویروس دو روز و پنج روز 
دیگر خواهد رفت بلکه باید حداقل برای یک سال زندگی با نشاط برنامه ریزی 
کنیم. عدم رفت و آمد و ماسک خسته کننده و سخت است اما چاره ای نیست 
جز اینکه با شــرایط خاص زندگی خود را ادامه دهیم.وی اضافه کرد: کلید واژه 
»شفا« را باید مد نظر قرار داد که راه درمان ما آن است. »ش« همان شستشو 
است، دست شستن، نظافت و بهداشت فردی اصل اول است و همه باید رعایت 
کنند. »ف« فاصله گذاری اســت و نمی توانیم مانند قدیم کنار هم بنشــینیم. 
»الف« اســتفاده از ماسک و »الف« دوم اجتناب از ترددهای غیر ضروری است 
و »الف« سوم اجتناب از تجمعات غیر ضروری است.رئیس جمهور، بیماریابی را 
یکی دیگر از راه های مقابله با گسترش ویروس کرونا دانست و گفت: بیماریابی 
بســیار مهم اســت زیرا وقتی ما بیمار را یافتیم، به سراغ کسانی می رویم که با 
وی در ارتباط بوده اند. همه مردم باید دســتورالعمل ها را رعایت کرده و فاصله 
اجتماعی را با افرادی که تســت کرونای آنهــا مثبت بوده، حفظ کنند. افرادی 
که به کرونا مبتا شــده اند باید اصول را رعایت و خودشان را قرنطینه کنند و 
اگر این کار را نکردند، باید با آنها برخورد شــود زیرا دیگران را مبتا می کنند.

روحانی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلســه امروز مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت، اعمال قانون در خصوص کسانی است که اصول بهداشتی را رعایت 
نمی کنند البته مردم ما با قانع شدن، اصول را رعایت می کنند و نیازی نبوده که 
از مجازات اســتفاده کنیم اما همواره عده ای وجود دارند که باید با تنبیه اجازه 
ندهیم که تخلف کنند؛ این عده مراعات نکرده و دیگران را نیز گرفتار می کنند. 
موارد قانونی برای تنبیه افراد در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفت و ان شاءاه 
در جلســه دیگر، موارد اجرای آن برای مردم، اصناف و ادارات اباغ می شود.وی 
تغییر سبک زندگی را یکی دیگر از موارد اساسی برای مقابله با گسترش بیماری 
کرونا دانست و گفت: باید بپذیریم که از پایان بهمن سال گذشته زنگی به صدا 
درآمده و به ما اعام کرده که »سبک زندگی اجتماعی شما تا اطاع ثانوی باید 
تغییر پیدا کند« و هرکس این زنگ را نشنیده، ضرر کرده است؛ نمی شود مانند 
گذشته رفت وآمد داشــت و میهمانی برگزار کرد. در برخی کشورهای اروپایی 
دیدیم که اعام کردند اگر کسی میهمانی برگزار کند، مجازات بسیار سنگینی 
برای او در نظر گرفته می شود. دیگر نمی شود مانند سابق عروسی و عزا برگزار 
کرد. ترددهای غیر ضرور نیز باید کم شــود. همه ما می دانیم که تابستان است 
و بچه ها خسته شده اند ولی همه باید بدانیم که در شرایط ویژه هستیم و باید 

تمام دستورالعمل های بهداشتی را مراعات کنیم.

رییس ستاد اجرایی فرمان امام )ره ((خبر داد
 آغاز تست انسانی واکسن کرونا

 از دو هفته دیگر
رییس ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( اعام کرد که تست انسانی واکسن کرونا 
ظرف دو هفته آینده آغاز می شود .محمد مخبر در حاشیه مراسم ارسال ۵۰۰۰ 
جهیزیه برای نوعروسان مناطق محروم در جمع خبرنگاران گفت: سیاست اصلی 
ستاد اجرایی، توانمندسازی و اشتغالزایی است ودرحال حاضر روزانه ۳۰۰ طرح 
خرد و خانگی با 1۰۰۰ شغل جدید در کشور ایجاد میکنیم..رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام بااشــاره به فرمان رهبرانقاب درخصوص حمایت از آسیب دیدگان 
کرونا افزود: از ابتدای شیوع کرونا در کشور ماهانه ۳۰۰ میلیارد تومان بسته های 
معیشتی، باعوض و بهداشتی در سراســر کشور توزیع کردیم و تقریبا هر 4۵ 
روز یکبار توزیع اقام معیشتی و بهداشتی را در دستور کار داریم.وی با اشاره به 
اهدای ۵ هزار جهیزیه به زوجهای جوان افزود:با احتساب این جهیزیه ها، ظرف دو 
سال 1۷ هزار جهیزیه در مناطق کم برخوردار کشور توزیع کرده ایم که ارزش هر 
جهیزیه 14 میلیون تومان و شامل 1۰ قلم جنس ایرانی میباشد.مخبر در پاسخ 
به سئوالی درخصوص مراحل ســاخت »واکسن کرونا« توسط محققان دارویی 
ستاد اجرایی فرمان امام نیز گفت:از سه مسیر تست حیوانی واکسن کرونا انجام 
شده اســت و با در نظر گرفتن پروتکل ها و اخذ مجوزهای وزارت بهداشت طی 

یک الی دو هفته آینده تست انسانی آن شروع خواهد شد.

تفاهم نامه همکاری مشترک بسیج 
مستضعفین و پدافند غیرعامل امضا شد

روسای سازمان بسیج مستضعفین و پدافند غیرعامل کشور تفاهم نامه ای را برای 
ارتقای ســطح همکاری های مشترک امضا کردند. سردار غامرضا جالی رئیس 
ســازمان پدافند غیرعامل کشور با ســردار »غامرضا سلیمانی« رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار که جمعی از مسئوان ارشد 
دو سازمان حضور داشتند، بر تعامات بیشتر و انجام همکاری های مشترک در 
زمینه پدافند غیرعامل تأکید و در انتها تفاهم نامه مشــترکی مابین دو سازمان 
امضا شد.همچنین محمدکاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه نیز با حضور در 
ستاد سازمان بسیج مســتضعفین، با سردار سلیمانی دیدار و در خصوص ادامه 

همکاری ها گفتگو کرد.

شمخانی: 
با مقاومت فعال و همبستگی ملی از 
چالش های موجود عبور خواهیم کرد

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: ایران با مقاومت فعال و همبستگی ملی از 
چالش های موجود عبور خواهد کرد.، علی شمخانی در توییتی نوشت: جلوگیری 
از همکاری راهبردی ایران با شرق و تداوم وابستگی اقتصاد ملی به نفت، مبنای 
قبض و بسط سیاسی غرب نسبت به کشور ماست. ایران مدت هاست تصمیم به 
ایــن دو کار گرفته و با مقاومت فعال و  همبســتگی ملی از چالش های موجود 

عبور خواهد کرد.

سرتیپ نصیرزاده:
  نام خلبان لشکری با تار و پود مقاومت

 گره خورده است
- فرمانده نیروی هوایی ارتش در پیامی نوشت: نام و یاد سرلشکر خلبان شهید 
حسین لشــکری، با تار و پود مقاومت گره خورده و شکیبایی او شکوه بی مانند 
را رقم زده اســت که در حیات و ممات، نام او را می توان مترادف واژه زندگی و 
امید قرار داد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ارتش، سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده 
دیروز یکشــنبه به مناسبت سالروز شهادت سرلشکر خلبان حسین لشکری در 
پیامی اظهارداشت: درود مقربان درگاه الهی به روح ملکوتی آزاده ای سربلند که 
در مدت قریب به هجده ســال اســارت در بند رژیم بعثی، صبر از بردباری او به 
ستوه آمد و ناامیدی و شکست، پیش سربلندی او سر افکنده شد.فرمانده نیروی 
هوایی ارتش افزود: نام و یاد سیدااســرای ایران، سرلشکر خلبان شهید حسین 
لشــکری، با تار و پود مقاومت گره خورده و شــکیبایی او شکوه بی مانند را رقم 
زده است که در حیات و ممات، نام او را می توان مترادف واژه زندگی و امید قرار 
داد.نصیرزاده عنوان کرد: امروز در ســالروز شهادت آن همرزم نستوه که میدان 
مبارزه اش از جایی پیش تر از خط مقدم، در قلب استخبارات دشمن و در جبهه ای 
به پیچیدگی جبهه جنگ روانی بود، به خود یادآور می شویم که درس بزرگ آن 
رادمرد مقیم بهشت، رقم زدن سرنوشت به دست اعتماد به وعده نصرت الهی و 
استقامت است.وی خاطرنشان کرد: آن شهید عزیز نه فقط شناسنامه عزتمندی 
آزادگان این ســرزمین، بلکه نماد تربیت عاشورایی برای دست رد زدن به سینه 
امان نامه ها بود. او که خاک سرزمین سلمان را توتیای چشم کرد اما تن به ذلت 
تســلیم و تطمیع و تهدید نداد تا به عزیزی و خوشــنامی برسد. یادش ماندگار 
و راه روشــنش پررهرو باد.سرلشگر حسین لشکری خلبان نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسامی ایران بود که پس از 1۸ سال اسارت در عراق به ایران بازگشت. 
او دارای درجهٔ جانبازی ۷۰٪ بود، و در طول جنگ ایران و عراق تا پیش از اسارت 
توانست در 12 عملیات هوایی شرکت کند. او دارای لقب »سید ااسرای ایران« 
بــود.  با موافقت فرمانده کل قوا در تاریخ 2۷ بهمن 1۳۷۸ درجهٔ نظامی وی به 
سرلشــگری ارتقاء یافت. وی در تاریخ 1۹ مــرداد 1۳۸۸ در تهران به همرزمان 

شهیدش پیوست.

معاون سابق سازمان هواپیمایی گفت: واپس گرایان، 
صنعــت هوانــوردی را تحریف می کننــد. حتی با 
حضــور واپس گرایان کــه در مواقعــی هم موفق 
بوده اند توانستم آرامش را به صنعت برگردانم.، علی 
عابدزاده در مراســم تودیع خود از ریاست سازمان 
هواپیمایی کشــوری با بیــان اینکه بایــد اینجا از 
عباس آخوندی تشکر کنم که بنده را وارد مدیریت 
ســازمان هواپیمایی کشــوری کرد، گفت: در حال 
حاضر ســازمان هواپیمایی هیچ وابستگی به بودجه 
ندارد و حتی یک ریال هم از بودجه دولت اســتفاده 
نمی کنیــم.وی افــزود: زمانی که عبــاس آخوندی 
پیشنهاد مدیریت سازمان هواپیمایی را به بنده داد، 
گفتم که به زودی بازنشســته می شوم و بهتر است 
یــک فرد جوان انتخاب شــود و در همان زمان هم 
پیشــنهاد بنده پذیرفته شــد اما به هر حال به اجرا 
نرســید.وی ادامه داد: با ورود به سازمان هواپیمایی 
با ده ها پرونده قضایی مواجه شــدم که توانستم به 
مرور این مشکات را حل کنم و آرامش به ایراین ها 
رسید.معاون سابق ســازمان هواپیمایی با تاکید بر 
اینکــه تفکر از هم گسســتگی مدیریتی به صنعت 
هوانوردی آسیب زده است، اظهار داشت: آنهایی که 
قصد آسیب به صنعت را دارند شناسایی نمی شوند.

عابدزاده تاکید کرد: واپس گرایان، صنعت هوانوردی 
را تحریف می کنند. حتی با حضور واپس گرایان که 
در مواقعی هم موفق بوده اند توانســتم آرامش را به 
صنعت برگردانم.وی ادامــه داد: واپس گرایان باعث 
ناامیدی در صنعت هوانوردی شــدند و این افراد در 
دادسرا، نهادهای نظارتی و مجلس نفوذ دارند.معاون 

سابق ســازمان هواپیمایی با اشاره به افراد پرنفوذی 
که باعث آســیب به صنعت شده اند، گفت: چند نفر 
محدود هستند که همه جا نفوذ دارند به طوری که 
وقتی فردی را حذف می کنیم اما با نظر ایشــان آن 
افراد در سیستم باقی می مانند و هنوز دادگاه انتظامی 
کارکنــان دولت این افراد را اخراج نکرده و دلیل آن 
نفوذ باای این افراد است.عابدزاده همچنین با اشاره 
به ســقوط هواپیمای یاسوج اظهار داشت: اطاعات 
ضبط شده از صدای خلبان نشان می دهد که هواپیما 
در ارتفاع 1۵ هزار پا فیکس شده است و کوه باای 
14 هزار پا ارتفاع دارد و همین نشــانه های سقوط 
هواپیما اســت. البته عــده ای می گویند ما صدایی 
نشنیده ایم.رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری 
همچنیــن درباره مدرک تحصیلــی خود که گفته 
می شود جعلی است، تاکید کرد: چند سال است که 
نمی توانند از من ایراد بگیرند حاا می گویند مدرک 
عابدزاده ایراد دارد.عابدزاده افزود: من در ســال ۵۷ 
استخدام ســازمان هواپیمایی کشوری شده ام. حال 
سوال این است که بدون مدرک دانشگاهی می توان 
در جایی استخدام شد؟ می گویند عابدزاده مدرکش 
را دو ســال اســت که گرفته اما دو سال نبود و پنج 
ســال بود.وی در رابطه با اینکه معدل لیسانسم ۸۸ 
درصد و فوق لیسانســم ۹2 درصد بود، گفت: حتی 
یک تابستان هم در دوره تحصیلم استراحت نداشتم.

رئیس ســابق سازمان هواپیمایی کشوری همچنین 
دربــاره پرونده هواپیمای اوکراینی تاکید کرد: ما در 
این پرونده روسفید هســتیم. می خواستند برای ما 

پرونده سازی کنند اما جلوی آن را گرفتیم.

عابدزاده همچنین دربــاره خرید هواپیمای فایت 
 چک که در آن زمان گفته می شــود تخلف عمده ای 
در خرید این هواپیما صورت گرفته، اظهار داشــت: 
عــده ای گفتند فایت  چک گران خریداری شــده 
است. این هواپیما توسط بنده خریداری شد و سند 
آن هم موجود اســت.وی افزود: 11 میلیون و ۹۰۰ 
هــزار یورو قیمت آن بود اما از آنجایی که هواپیمای 
خوبــی بود توانســتیم آن را ۹ میلیون و 2۵۰ هزار 
یــورو بخریم و 2 میلیون یــورو زیر قیمت بازار این 
هواپیما برای صنعت هوانوردی خریداری شد.رئیس 
سابق سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: فردی 
که معلوم نیســت هویت آن چیست نامه می نویسد 
و می گوید این هواپیما گران خریداری شــده است 
و چطور اســت که این افراد چنیــن نفوذی دارند و 
این اطاعات غلط را انتقــال می دهند! FIF آن هم 
۳ میلیــون و ۹۵۰ میلیون یورو بــود اما عده ای با 
سندسازی گفتند قیمت آن در بازار ۹۵۰ هزار یورو 
اســت. این افراد که هویت آنها معلوم نیســت چرا 
توانستند چنین جوســازی را انجام دهند؟عابدزاده 
ادامه داد: عده ای منتظر هســتند تا ببینند من چه 
می گویم تا برای من پرونده سازی کنند.وی همچنین 
درباره پرونده سقوط هواپیمای ایران 141 )هواپیمای 
طبس( گفت: در جریان این پرونده عده ای به دنبال 
ایــن بودند که به دادگاه رشــوه بدهند اما ما آنها را 
شناسایی کردیم.رئیس سابق ســازمان هواپیمایی 
کشــوری تاکید کرد: تمام این اقدامات خط عامت 
دشــمن بود تا سازمان هواپیمایی کشوری در ایکائو 

تهدید شود که ما جلوی آن را گرفتیم.

 رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری:
اجازه پرونده سازی در جریان هواپیمای اوکراینی را ندادیم

سه تن از شخصیت های سیاسی به اظهارا ت اخیر رئیس بنیاد مستضعفان درخصوص 
نحوه اســتفاده آنها از اماک و زمین های متعلق به این بنیاد واکنش نشــان دادند.

پرویز فتاح رئیس بنیاد مســتضعفان طی سخنانی در برنامه تلویزیونی نگاه یک، به 
برخــی انتقادات از نحــوه عملکرد افراد و نهادهای مختلف در اســتفاده از اماک و 
زمین های متعلق به این بنیاد پرداخت که حواشــی زیادی در پی داشت.در همین 
رابطــه، برخی افراد به اظهارات وی واکنش نشــان دادند کــه از جمله آنها محمود 
احمدی نژاد رئیس جمهور ســابق، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده و شــهیندخت مواوردی معاون سابق رئیس جمهور بودند. دفتر محمود 
احمدی نژاد در این باره طی بیانیه ای نوشــته اســت که »ایــن دفتر و جناب آقای 
دکتر احمدی نژاد هیچگاه درخواســتی برای در اختیار گرفتن ســاختمان به بنیاد 
مســتضعفان نداده اند.«در این بیانیه آمده است: »این دفتر همچنین هیچ دخالتی 
در تعیین یا انتخاب محل مورد نظر که ســاختمانی متروکه بوده و بعداً بازســازی 
گردید، نداشته اســت. محل مذکور در آبانماه 1۳۹2 با انتخاب و پیشنهاد و دستور 
رئیس محترم وقت بنیاد مستضعفان و با عقد قرارداد در اختیار این دفتر قرار گرفته 
است.«طبق آنچه در این بیانیه آمده، »این دفتر به ویژه پس از پیشنهاد سال 1۳۹۶ 
جناب آقای دکتر احمدی نژاد به مقام معظم رهبری دائر بر فروش تمامی أموال بنیاد 
مستضعفان و توزیع آن بین مردم، خصوصاً محرومین، همواره آماده تخلیه این محل 
بوده اســت.«دفتر احمدی نژاد همچنین گفته است: »طی سال گذشته و با افزایش 
نجومی قیمت ها، این دفتر ابتدائاً و رأســاً پیشنهاد تخلیه را به مسئولین بنیاد داده 
اســت، لیکن از طرف آنان تا کنون هیچ درخواستی حتی تلویحی برای تخلیه ارائه 
نشده است. با این حال آمادگی داشته و داریم که ساختمان مذکور را تخلیه نماییم 
و خواهیم کرد. کافی بود مسئولین مربوطه درخواست خود را مستقیماً به این دفتر 
اعام می نمودند.«معصومه ابتکار نیز در توئیتی خطاب به رئیس بنیاد مســتضعفان 
نوشت:»آقای فتاح خیلی ها شــمارا به دیانت می شناختند! صحبت دیشب شما اما 

اشتباه زیاد داشت و نام بردن از من و خانم مواوردی با حقیقت ماجرا سازگار نیست 
که گویا رانت یا نفع شخصی بوده است.»به گفته ابتکار، »ساختمان اوایل دهه ۷۰ با 
نظر امام به موسسه مطالعات زنان داده شد که ما مسئولیتی نداشتیم؛ رسانه ملی باید 
فرصت پاسخ دهد.«ابتکار می گوید: »یکی از اشتباهات آقای فتاح همینکه ۵ میلیارد 
برای ســاختمان موسسه مطالعات زنان رفته، نه بحساب کسی. موسسه هم دفتری 
را براســاس قیمت کارشناســی برای کار زنان خریداری کرده. من وخانم مواوردی 
هیچکدام مســؤلیت اجرایی در موسسه نداشته و نداریم.برای تخریب و اتهام زنی با 
کلمات و ارقام بازی نکنید.«شــهیندخت مواوردی نیز در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشته است:»آقای فتاح شما را به سامت نفس می شناختم. کاش در جایگاه 
مهمی که قرار گرفته اید در روایت هایتان بیش از پیش دقیق تر و مسئوانه تر باشید 
تا با مغلطه طوری وانمود نشود که »گر حکم  شود که مست گیرند...«. منتظر جوابیه 
مستند و مستدل هیات مدیره موسسه بمانید.«به گفته مواوردی، »این موسسه که 
کاما غیرانتفاعی است، هیچ گونه نفع و مابه ازای مالی برای اعضای هیات امنا و مدیره 
خود ندارد و ملک طلق کســی هم محسوب نمی شود. هیات امنای آن هم که اخیرا 
به عنوان عضو آن )از 12 عضو( انتخاب شده ام فقط سالی یکی دو بار جلسه دارد؛ به 

عبارتی امروز هست و فردا نیست!«

پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به فتاح:
از مسئوان محترم انتظار میرود در اظهارات خود دقت ازم را معمول دارند

وابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اظهارات رئیس بنیاد مستضعفان 
بیانیه ای صادر کرد و به این اتهامات پاسخ داد. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در پی اظهارات پرویز فتاح، رئیس  بنیاد مستضعفان در برنامۀ گفتگوی زنده شبکه 

یک سیمای جمهوری اسامی ایران، توضیحاتی به این شرح منتشر کرد:
1- تا زمان فوت مرحوم آقای هاشــمی رفسنجانی، ساختمان کاخ مرمر بعنوان دفتر 
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بهره برداری قرار می گرفت، پس از آن 
براساس تدابیر مقام معظم رهبری مبنی بر تمرکز امور مجمع)سازمانی و ساختمانی( 
به درخواست دبیر مجمع و موافقت معظم له مبنی بر انتقال مجمع به ساختمان قدیم 
مجلس شورای اسامی، در مرداد ماه 1۳۹۷ و در زمان ریاست مرحوم آیت ا... هاشمی 
شاهرودی بر مجمع، ساختمان کاخ مرمر تحویل ریاست وقت بنیاد مستضعفان، جناب 

آقای مهندس سعیدی کیا گردید.
2- عاوه بر ســاختمان کاخ مرمر، دو ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک که توسط 
جناب آقای دکتر روحانی و ســپس جناب آقای دکتر وایتی مدیریت میشــد نیز در 

مرداد ماه 1۳۹۷ به ریاست وقت بنیاد، جناب آقای مهندس سعیدی کیا تحویل شد.
۳- پس از تحویل ســاختمان های فوق الذکر به بنیاد مســتضعفان، مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، هیچگونه بهره برداری از ساختمان های مذکور نداشته است.
با عنایت به موارد مذکور، ضمن استقبال از لزوم شفافیت در امور، از مسئوان محترم 
انتظــار میــرود در اظهارات خود دقت ازم را معمول دارند تا باعث ســوء برداشــت 

مخاطبین نگردد.

 واکنش احمدی نژاد، ابتکار ، مواوردی و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به اظهارات جنجالی فتاح
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گزیده خبر حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )س(

مشکات کشور با اقدامات محدود حل نمی شود
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )س( با اشــــاره به اینکه باید بپذیریم که مشــکات 
فعلی کشــور بــا اقدامات محــدود به هیچ وجــه حل نخواهد شــد، ادامه داد: بی شک 
رفع مشکات نیازمند راهکارها و اصاحات ســــاختارى اســــت؛ این در حالی اســت 
که تغییر یکســــرى متغیرهاى محــــدود نمی تواند گشایش جدى در اقتصاد کشور 
ایجاد کند.حســین راغفــــر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )س( د با بیان اینکه در 
حال حاضر بنــــده هیچ نظر خاصــی در رابطه با خبر خوب رئیــس جمهور مبنی بر 
گشــــایش اقتصادى که قرار اســــت در این هفته اتفاق بیفتد ندارم، گفت: در مرحله 
نخســت ذکر این نکته ضرورى اســت که اگر رئیس جمهور قرار اســت اتفــاق خوبی 
را در اقتصاد رقم زند تا ســــبب گشــــایش اقتصادى شود، چرا این خبــر را در همان 
موقع که نویدش را می دهد اعام نمی کند؟ وى با بیان اینکه اعام چنین خبرى در یک 
روز خاص از نکات مهم به شــــمار مــی رود،افزود: اگر قرار اســت چنیــن اتفاقی در 
اقتصاد رخ دهــــد که نتایج مثبتی بر زندگی مردم داشــته باشــد، هر چه زودتر باید 

به اطاع مردم برســد.

 به طرح های گشایش اقتصادی کشور خوش بین نیستم
راغفر با اشــــاره به اینکه مســائل و مشــکات اقتصادى که امروز در کشــور وجــود 
دارد محصول سیاست ها و اقدامات گذشته دولت است بیان کرد: بی شک اتفاقات خوب 
و بدى که در اقتصاد کشــور در جریان اســت محصول سیاست هاى از گذشته تاکنون 
مســئوان است از این رو در حــال حاضر چندان به این گونه طرح ها خوش بین نیستم.

عضوهیئت علمی دانشگاه الزهرا)س( افزود: با در نظر گرفتن ســاختار سیاســت گذارى 
کشــور متوجه می شــویم بهبود اقتصاد نیازمند یک تغیرات ساختارى و اساسی اســت.

افزایش نرخ دار با اراده کل حاکمیت انجام شد

این اقتصاد دان در ادامه با بیان اینکه افزایش نرخ دار موضوعی برنامه ریزى شــده است 
که با اراده کل حاکمیت انجام می شــود، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که نوسانات و 
افزایش نرخ دار موضوعی اســت که تنها به دولت باز نمی گردد. وى با اشــاره به اینکه 
بی شک تضعیف پول ملی محصول سیاســت هاى غلط سه دهه گذشته کشور اســت، 
بیان کرد: از این رو اراده سیاســــی کشور براى تامین کاســتی هاى بودجه عمومی در 
ســــال هاى گذشته، ساده ترین راه را که همان افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی 

بوده، انتخاب کرده است.

کاهش ارزش پــول ملی محصول اراده جمعی است
این اقتصاد دان با بیان اینکه در شــــرایط فعلی که درآمدهاى نفتی کاهش یافته خیلی 
نمی توان به تقویت و افزایش پول ملی امیدوار بود، ادامه داد: کاهش ارزش پــــول ملی 
در ســــال هاى گذشــته محصول اراده جمعی و حاکمیتــی و در جهت تامین بودجه 
هاى عمومی کشــور بوده است.راغفر ادامه داد: اگرچه دولت ها در ســــال هاى گذشته 
می توانســتند براى تامین بودجه از راه حل هاى منطقی و علمی اســــتفاده کنند، اما 
متاسفانه بنا به دایل متعدد، دولتمردان براى تامین بودجه تن بــه افزایش نــرخ ارز و 
کاهش پول ملــی کردند که بی شک پیامدهاى این اتفاق به مراتب براى مردم و جامعه 
بسیار سنگین است.وى در ادامه با اشــاره به صحبت هــاى همتی رئیس بانــک مرکزى 
مبنی بر کاهش نــرخ ارز در روزهاى آتــی ادامه داد: بایــد ببینیم که  ایشان قرار اســت 
نرخ ارز را نســبت به کدام شــاخص ارزان تر کنند؛ این در حالی اســت که نرخ دار در 
دو ســال و نیــم گذشــته از 3500 به حــدود 25 هزار تومان افزایــش یافت.وى در 
این باره افزود: اگر منظــور دکتر همتــی از کاهش نرخ دار رســیدن قیمــت به 22 
الی 21 هــزار تومان اســت باید این واقعیــت را بپذیریم کــه این اقدام را بــه هیچ وجه 
نمی توان کاهش محســــوب کرد چــــرا که این اقدام افزایش قیمت دار نســبت به 

اقداماتی است که در دو سال گذشته انجام شده است.این اقتصاد دان با اشــاره به اینکه 
در سال هاى اخیر به مراتب مســــئوان چندین بــــار وعده کاهش نــرخ دار را به 
مــردم داده اند، خاطر نشان کرد: اما عملی شدن این اتفاق نیازمند یک اصاحات ساختار 
بسیار جدى در کشور اســت که عملیاتی شدن این مهم نیازمند یک عزم جدى سیاسی 
در سطح کان جامعه و فراتر از تصمیمات بانک مرکزى است.وى در پایان یادآور شد: با 

توجه به شــرایط موجود، خیلی به اصاحات و بهبود اقتصاد امیدوار نیستم.

 جزئیات وام ودیعه مسکن
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزى با بیان این که نرخ تسهیات یک ساله وام ودیعه 
مسکن 13 درصد و تسهیات سه ساله 12 درصد است گفت در طرح یک ساله، 
اقســاط وام در تهران 5۴2 هزار تومان است.، سید علی اصغر میرمحمد صادقی 
افزود: با رعایت ماحظات شــرعی مورد تایید شوراى فقهی بانک مرکزى، این 
تســهیات در قالب عقد مرابحه خرید کاا و خدمات و در دو صورت یک و سه 
ســاله به افراد مشمول این وام پرداخت خواهد شــد.وى افزود: این وام در شهر 
تهران 500 میلیون ریال، در هشت کانشهر اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، 
قم، کرمانشــاه و کرج 300 میلیون ریال و در ســایر شهر ها 150 میلیون ریال 
خواهد بود.میرمحمد صادقی در خصوص اقســاط این وام ها نیز گفت: در طرح 
یک ساله، صرفا 12 قسط پرداخت و در سررسید اصل وام به بانک عودت می شود 
که در این قالب، اقساط وام در تهران 5۴2 هزار تومان، در کانشهر ها 325 هزار 
تومان و در ســایر شــهر ها 162 هزار و 500 تومان است.وى افزود: در طرح سه 
ساله بخشــی از تسهیات و بخشی از سود با نرخ 12 درصد بازپرداخت خواهد 
شــد که اقســاط وام تهران یک میلیون و 660 هزار تومان، در شهر هاى بزرگ 
996 هزار تومان و در سایر شهر ها ۴98 هزار تومان خواهد بود.به گفته مدیرکل 
اعتبارات بانک مرکزى، این وام ها از طریق 15 بانک عامل پرداخت خواهد شد و 
افرادى که در سامانه وزارت راه و شهرسازى ثبت نام کرده و صاحیت آن ها مورد 
تایید قرار گرفته باشــد، به تدریج براى تکمیل مدارک و تودیع وثیقه به بانک ها 
معرفی خواهند شــد.وى سقف وام پرداختی بانک مرکزى در قالب مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا را 20 هزار میلیارد تومان اعام کرد و افزود: بر اساس پاایش 
مشخصات و محل سکونت افراد واجد شرایط، ممکن است که تعداد مستاجران 
کم درآمد گیرنده تسهیات، بر اساس توزیع استانی این تسهیات تغییر یابد.وى 
همچنین در خصوص ضمانت وام نیز گفت: گواهی کسر از حقوق یا استفاده از 
مستمرى یا سهام عدالت و در صورت عدم امکان تودیع، سپردن چک، سفته و 
ضامن مورد قبول بانک هاى عامل خواهد بود و اگر فردى بخشی از ضمانتنامه را 
نتواند به بانک بدهد، مشمول بند 8 مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهد شد 
که در ســقف وام هاى 30 و 50 میلیون تومانی، چک، سفته و یک ضامن و در 

سقف وام 15 میلیون تومانی، چک و سفته بدون ضامن خواهد سپرد. 

 نرخ هاى مصوب رعایت نمی شود
قیمت لبنیات دوباره افزایش یافت

درحالی که قیمت فرآورده هاى لبنی در ۴ تیر ماه سال جارى  بر اساس  مصوبه 
کارگروه تنظیم بازار به طور رســمی 22 تا 28 درصد افزایش یافت، دوباره شاهد 
افزایش قیمت غیرقانونی این محصوات هستیم.درحالی که قیمت فرآورده هاى 
لبنی در ۴ تیر ماه ســال جارى  بر اســاس  مصوبه کارگروه تنظیم بازار به طور 
رســمی 22 تا 28درصد افزایش یافت دوباره شــاهد افزایش قیمت غیرقانونی 
این محصوات هســتیم.به طور مثال هر بطرى یک لیترى شیر کم چرب که 5 
هزار و 600 تومان قیمت دارد توســط یک برند 5 هزار و 900  تومان و  توسط 
برنــدى دیگر 6 هزار و 800 تومــان و حتی 7 هزار و 500 تومان قیمت خورده 
یا شــیر نیم چرب که یک لیترى که 5 هزار و 900 تومان قیمت دارد 5 هزار و 
780 تومان قیمت گذارى شده است. همچنین شیر بطرى پرچرب که 6 هزار و 
500 تومان قیمت دارد توسط یک برند به قیمت 6 هزار و 600 تومان و توسط 
برندى دیگر 7هزار تومان قیمت گذارى شده است.آخرین قیمت مصوب و قانونی 
محصوات لبنی که توسط کارگروه تنظیم بازار مصوب شده به شرح زیر است: 
یک لیتر شیر بطرى کم چرب 1.5درصد چربی 5هزار و 600 تومان، شیر بطرى 
نیم چرب 2درصد چربی 5هزار و 900 تومان، شیر بطرى پرچرب 3درصد چربی 
6هزار و 500 تومان و شــیر کامل 3.2درصد چربی 6هزار و 600 تومان تعیین 
شــد، همچنین قیمت شیر نایلونی 900گرمی ۴هزار تومان اعام گردید.قیمت 
هر 900 گرم ماســت کم چرب 1.5 درصد چربی 6 هزار و 300 تومان و ماست 
پرچرب 900گرمی 3درصد چربی 7هزار و 300تومان تعیین گردید.نرخ ماست 
دبه اى کم چرب 1.5 درصد چربی 2500گرمی 17 هزار و 500 تومان و ماســت 
پرچرب 3درصد چربی 2500گرمی 18هزار و 900 تومان تعیین گردید.قیمت 

پنیر یو.اف. ۴00گرمی نیز 10هزار و 600 تومان تعیین شد.

فهمیمی؛
۹۶ درصد متقاضیان فروش سهام عدالت، 

پول خود را دریافت کردند
سخنگوى ستاد آزادسازى سهام عدالت اظهار داشت: باید بگویم 96 درصد افرادى 
که نسبت به فروش سهام اقدام کردند، پول خود را دریافت کردند. ۴ درصد باقی 
مانده به دلیل عدم ارائه اطاعات درســت از شماره همراه و شماره شباى خود 
تاکنون نتوانســتند پول حاصل از فروش 30 درصد سهام خود را دریافت کنند.

حســین فهیمی در نشست خبرى ارائه دریافت تسهیات با وثیقه گذارى سهام 
عدالت اظهار داشت: دو مولفه بسیار مهم براى ارائه خدمات به مشموان سهام 
عدالت شــماره شبا و شماره همراه متعلق به فرد است.وى با تاکید بر اینکه اگر 
این دو اطاعات صحیح نباشــد، هیچ وامی نمی توانیم به افراد بدهیم، گفت: هر 
مشــمولی که این اطاعات را درســت وارد نکرده سریعا به سایت سهام عدالت 
مراجعه و نسبت به تصحیح اطاعات خود اقدام کند.سخنگوى ستاد آزادسازى 
سهام عدالت افزود: اخبارى مبنی بر عدم واریز وجه افرادى که نسبت به فروش 
ســهام عدالت خود اقدام کردند منتشر شده است. باید بگویم 96 درصد افرادى 
که نسبت به فروش سهام اقدام کردند، پول خود را دریافت کردند. ۴ درصد باقی 
مانده به دلیل عدم ارائه اطاعات درســت از شماره همراه و شماره شباى خود 
تاکنون نتوانستند پول حاصل از فروش 30 درصد سهام خود را دریافت کنند.وى 
گفت: افرادى هم که متقاضی دریافت وام سهام عدالت هستند باید این اطاعات 
را درست وارد کرده باشند و اگر شماره شبا و شماره تلفن همراه خود را اشتباه 

ثبت کرده باشند امکان پرداخت وام به آنها وجود ندارد.

وزیر اقتصاد:
 هیچ بانکی اجازه خرید سهام عدالت کمتر از ارزش

 بازار را ندارد
وزیــر امور اقتصــادى و دارایی گفت: هیچ بانکی اجازه ندارد، کمتر از ارزش بازار بورس ســهام عدالت را 
خریدارى کند. فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادى و دارایی به نقل از خانه ملت ، در واکنش به انتقادات 
مردمی نســبت به عدم واریز پول فروش ســهام عدالت توسط برخی بانک ها به حساب سهامداران گفت: 
هیچ بانکی اجازه ندارد، کمتر از ارزش بازار بورس سهام عدالت را خریدارى کند بلکه سهامداران می توانند 
متناسب با شرایط بازار و به موجب فرمول تعیین شده سهام عدالت خود را به بانک ها بفروشند.وى تاکید 
کرد: احتماا اشتباهی در محاسبات ارزش بازار بورس صورت می گیرد و این موضوع موجب تاخیر در واریز 
پول خرید سهام عدالت می شود.دژپسند اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی شرایطی را فراهم کرده تا مردم 

بتوانند با استفاده از سهام عدالت خود به عنوان وثیقه وام دریافت کنند و دیگر سهامشان را نفروشند.

۶۰ درصد سهام عدالت قابل معامله شد
وعده رئیس جمهور درمورد 30 درصد دوم سهام عدالت در روز عید غدیر محقق شد و مشموانی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، از امروز می 
توانند نسبت به فروش 60 درصد سهام خود اقدام کنند.بر این اساس و طبق آمار، از ۴9 میلیون نفر مشمول سهام عدالت، 13 میلیون و 600 هزار نفر روش 
مستقیم را براى مدیریت سهام خود انتخاب کردند. این افراد از هشتم خردادماه امکان فروش 30 درصد از سهام خود را با مراجعه به بانک ها یا کارگزارى 
ها داشتند. بر این اساس چندى پیش حسن روحانی وعده داد که 30 درصد دیگر سهام عدالت براى عید غدیر و 30 درصد دیگر هم براى 22 بهمن آزاد 
می شود.وعده اى که نیمی از آن محقق شد و از امروز مشموانی که روش مدیریت مستقیم را براى سهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند نسبت به 
فروش 60 درصد سهام خود اقدام کنند؛ بنابراین مشموانی که روش مستقیم را براى مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و تاکنون اقدام به فروش 
سهام خود نکرده اند، می توانند براى فروش 60 درصد سهام خود اقدام کنند.افرادى هم که پیش از این 30 درصد سهام خود را فروخته بودند، می توانند 
نسبت به فروش 30 درصد دیگر سهام خود اقدام کنند. سهام داران باید توجه داشته باشند براى فروش سهام خود محدودیت زمانی ندارند و اگر امسال 
هم اقدام به فروش سهام خود نکنند، حق فروش از آن ها سلب نخواهد شد.بر اساس این گزارش،  ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴92 هزار تومان 

امروز کمی بیشتر از 18 میلیون و 150 هزار تومان است که 60 درصد آن حدود 10 میلیون تومان می شود. 

 کارگران  ساختمانی و شرایط دشوار زندگی آن ها
کارگران که خانه می سازند اما بی خانه هستند

درحالی که زحمت بســیارى می کشند با مشکات متعدد مانند نداشتن بیمه و نداشتن 
قرارداد کار روبرو هســتند. آن ها کارگران ســاختمانی هستند.»کارگران ساختمانی« یا 
»کارگران فصلی« از جمله اقشــار کم درآمد و ضعیف جامعه هستند که با توجه به رکود 
ســاخت و ساز، در وضعیت برزخ گونه اى به ســر می برند؛ آنان از یک سو چشم امید به 
گشایش در بازار مسکن دارند و از سوى دیگر بازگشت دست خالی شان به خانه، افکارشان 
را آشفته می کند.نبود بیمه و قرارداد مشخص کارى و نداشتن درآمد مطلوب باعث شده 
است که روزگار کارگران ساختمانی با دشوارى سپرى شود. روزگارشان به سختی می گذرد، 
اگر بنایی بلند و ســاختمانی احداث شود، معیشت آنها نیز قدرى فراهم می شود؛ روزمزد 
هســتند، یعنی اگر روزى کار باشد، معاش آن روزشان فراهم است و در اوقات تعطیلی و 
بیکارى، آن چیزى که زودتر از همه برچیده می شود، سفره آنهاست؛ ساختمان هاى بلند 
و نیمه تمام بخشــی از امیدشان است که هر روز سر راه شأن چشم به آنها می دوزند که 
اگر فعالیتی در آنها باشــد، شــاید نور امیدى براى کار کردن شأن باشد.کارگران روزمرد 
ساختمانی را می گویم؛ اینها نه وزارت خانه اى دارند، نه سازمانی و نه دفتر و محل کارى؛ 
میدان هاى شهر تبدیل به اداره کاریابی آنها شده است؛ قشرى که تضمینی براى کارشان 
وجود ندارد و در بهترین حالت، فقط چند ماه در سال براى آنها کار وجود دارد و به هیچیک 
از جوامع کارگرى تعلق ندارند.این کارگران جزو افرادى هستند که در شهرها و حاشیه ها 
زندگی می کنند؛ بیشــتر آن ها به امید یافتن کار، ســاعت ها در سر چهارراه ها و میادین 
می ایستند تا بتوانند نانی براى خانواده شــان تهیه کنند؛ این در حالی است که کارگران 
ســاختمانی کار دائمی ندارند و مشمول هیچ گونه حمایت اجتماعی هم نیستند، حتی 
شهردارى ها هم حرمت و شــأن آن ها را نگه نمی دارند و هیچ کارى در جهت ساماندهی 
آن ها انجام نمی دهند.کاهش ساخت و سازهاى بزرگ در چند سال اخیر، بدقولی هاى مکرر 
پیمانکاران و کارفرمایان و ورود کارگران ارزان قیمت از دیگر شــهرها باعث شده تا تورم و 

بیکارى سفره هاى کوچک آنها را هر روز کوچک تر از روز قبل کند.

کارگران ساختمانی خانه می سازند اما بی خانه هستند
عباس زاده امامی، نماینده مجلس در اظهاراتی  درباره مشکات کارگران ساختمانی می 
گوید: کارگران ساختمانی قشرى زحمتکش هستند که خانه می سازند اما بی خانه هستند 
و به اقتضاى شغلشان در گرماى طاقت فرساى تابستان و سرماى سخت و سوزان زمستان 
نمی توانند از وسایل گرمایشی و سرمایشی استفاده کنند و این سختی کار مشکات آن ها 
را مضاعف کرده است.وى بیان می کند: دست هاى پینه بسته و خشن، چهره هاى تکیده 
و شیار جبین کارگران ساختمانی نشان از زحمات بسیار این قشر دارد اما غفلت دولت و 

عدم حمایت از آن ها خستگی بیشترى را در چهره آن ها نمایان می کند.

بنیان گــذار گروه قطعــات خودروى 
عظام با تبریــک روز خبرنگار به اهالی 
رســانه گفت: بــا بازدیــد از مجموعه 
عظام صداقت ما را درباره مســائلی که 
در دو ســال گذشــته مطرح کردیم را 

مــورد ارزیابی قــرار دهید.،بنیان گذار 
گروه قطعــات خودروى عظام به اهالی 
رسانه با روایت شهادت صارمی خبرنگار 
جمهورى اســامی ایران و چهار تن از 
دیپلمات هاى ایران به دست مزدوران 
طالبان در مزار شــریف، گفت: پس از 
شهادت این عزیز 17 مرداد به نام روز 
خبرنگار نامگذارى شــد و من هم این 
روز را به همه اهالی رسانه و خبرنگاران 
عزیز تبریــک عرض می کنم.ایروانی با 
بیــان اینکه همیشــه کار خیر باید در 
خفا انجام شــود، اما گاهی مواقع براى 
الگوسازى باید آشکارا انجام شود، افزود: 
در دو ســال گذشــته که مشکاتی بر 

سر راه مجموعه عظام ایجاد کردند به 
موضوع خبرنگار و رســانه نیاز مبرمی 
پیدا کردیم.او با بیان اینکه پیش از این 
خیلی اعتقادى به معرفی فردى نداشتم 
و معتقد بودم که خدا باید از عملکرد ما 
آگاه باشد، تصریح کرد: در حال حاضر 
بنا ندارم که بگویم ما اشتباه کردیم یا 
آنها اشتباه کردند و ... در واقع معتقدم 
اگر ما هم اشــتباهی کردیم ما را به راه 
راســت بیاورند و اگر آنها اشتباه کردند 
خودشــان را اصاح کننــد، زیرا نباید 
تمام وقت خــود را در این بخش تلف 
کنیم که مانعی براى اشتغال و توسعه 
خواهد بود.ایروانی بــا دعودت از همه 

خبرنگاران بــراى بازدید از گروه قطعه 
ســازى عظام ، اظهار کرد: همه رسانه 
ها و تصویر برداران می توانند ســرزده 
یا با اطاع روابط عمومی به گروه عظام 
سربزنند و ببینند مسائلی که در این دو 
ســال مطرح کردیم آیا صداقت داشته 

ایم یا خیر؟

ایروانی با تبریک روزخبرنگار اعام کرد؛

صداقت ما در دو 
سال گذشته را 
در بازدید از عظام 
بسنجید
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گزیده خبر

آرامش بازار نفت از محاات استنگـــاه

بزودیجنگنفتیعراقوعربستانآغازمیشود
رئیس گــروه مرکز مطالعات انرژی وین با بیان اینکه ســطح 
ذخیره ســازی در چین، به حدی رســیده که این کشور، حاا 
شــروع به صادرات هم کرده اســت، گفت: من منتظر جنگ 
سهم بازار جدیدی بین عربستان و عراق در آینده ای نه چندان 
دور هستم.فریدون برکشلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره تداوم روند تغییرات تقاضا و ذخیره ســازی در بازار 
جهانی نفت اظهار داشــت: در نوامبر 2019، تقاضای جهانی 
معادل 100.24 میلیون بشکه در روز را ثبت کرد. این بااترین 
میزان تقاضای جهانی نفــت در طول تاریخ صنعت نفت بود. 
پیش بینی های دبیرخانه اوپــک و آژانس بین المللی انرژی، از 
رشد 0.7  الی 1.2 میلیون بشــکه اضافی روزانه برای 2020 
را، بــرآورد کرده بودند. بنابراین شــرایط بــازار جهانی نفت، 
برای تولیدکنندگان کم و بیش مطلوب ارزیابی می شــد. البته 
نشــانه هایی از کاهش رشــد اقتصادی چین و در نتیجه افت 
تقاضای نفت در این کشــور، تولیدکنندگان را نگران می کرد. 
پیش بینــی ما برای قیمت  جهانی نفــت در طیف ۶0 دار در 

بشکه تخمین زده می شد.

قلب تپنده تقاضای نفت مورد هدف قرار گرفت
وی ادامه داد: شیوع ویروس کرونا، اما در مدت کوتاهی، صحنه 
را دگرگــون کــرد. تقاضای جهانی  نفت و انرژی با ســقوطی 
تاریخی مواجه شد. در حقیقت به طور نسبی، چنین سقوطی 
از تقاضای نفت، در هیچ یــک از بحران های عمده اقتصادی، 
دیده نشــده بود. کرونا، قلب تپنده تقاضای نفت یعنی بخش 
حمل و نقل را هدف قرار داد، قرنطینه و کاهش چشمگیر تردد 
ناشی از آن، موتور رشد مصرف را از کار انداخت. تخمین میزان 
کاهش تقاضا، بین 20 الی 30 میلیون بشکه در روز بود. البته 
ارقام عملکرد واقعی برای ســه ماهه دوم و سوم 2020 ممکن 
است قدری کمتر از پیش بینی های اولیه باشد. برآورد آژانس 

بین المللی انرژی کاهش تقاضا را در سطح 14.7 می داند.

چین صادرکننده نفت شد
رئیــس دفتر مرکز مطالعات انرژی وین تصریح کرد: البته یک 
عامل مهــم در این میان افت قیمت هــا و در نتیجه افزایش 
سطح ذخیره ســازی در تعدادی از کشورها، چین است، هند 
هم ســطح ذخیره ســازی را افزایش داده، اما با کمبود مخزن 
کافی برای ذخیره سازی مواجه است. کره جنوبی، ژاپن و برخی 
از اروپایی هــا هم در قیمت های پایین و با احتســاب، امکان 

افزایش قیمت ها در سه ماهه آخر سال و 2021-2022 دست 
به ذخیره ســازی زده اند که در واقع، تقاضای کاذبی برای نفت 
و فراورده های نفتی ایجاد کرده اســت. سطح ذخیره سازی در 
چین، به حدی رســیده که این کشور، حاا شروع به صادرات 

هم کرده است.

تا 2021 روی عادی شدن شرایط حساب نکنیم
وی گفت: تاریخ چندان دقیقی برای پایان و یا ادامه شــرایط 
کنونی، نمی توان تعیین کرد. بیشــتر کشورها، تحت شرایط 
اقتصادی ناشی از کاهش چشمگیر فعالیت های اقتصادی و به 
ویژه گردشــگری که از عوامل مهم در ایجــاد تحرک و تردد 
بین المللی اســت، می کوشــند تا با طراحی تدابیری، حمل و 
نقل را به حالت مطلوب تری بازگردانند. به نظر نمی رسد که تا 
انتهای 2021 بتوان روی عادی شدن شرایط اقتصادی حساب 

کرد.

کاهش سرمایه گذاری در شورون، اکسان موبیل، کونکو، 
توتال

برکشــلی دربــاره تغییر سیاســت های شــرکت های نفتی 
خاطرنشــان کرد: روند ســرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز 
کاهش یافته اســت. در واقع روند سرمایه گذاری ها در بیشتر 
بخش های صنعتی و خدمات تغییر کــرده زیرا بخش انرژی، 

تابعی از سایر فعالیت هاست. رونق کنونی در اقتصاد کشورها، 
متوجه فعالیت هایی است که به حداقل جابه جایی نیاز دارند. 
شــرکت های عمده بین المللی مانند شــورون، اکسان موبیل، 
کونکو، توتال، جملگی از برنامه های سرمایه گذاری و طرح های 

توسعه ای خود کاسته اند.

افق کدر بازار نفت
وی ادامه داد: بیشترین میزان ســرمایه گذاری های جدید در 
شــرکت ملی نفت در اوپک و تولیدکنندگان غیراوپک انجام 
می شود. اگرچه شرکت های ملی نفت هم از اهداف توسعه ای 
خود کاسته اند. البته کرونا و کاهش ضرب آهنگ اقتصاد جهان 
بــه کنار، قیمت های کنونی نفت و افق کــدر، آینده بازار هم، 
رغبت برای ســرمایه گذاری در بخش انرژی را کاســته است. 
کاهش سرمایه گذاری، متوجه انرژی های نو و تجدیدپذیر هم 
شده است. در قیمت های پایین و آینده مبهم، سرمایه گذاران و 

بانک ها برای سرمایه گذاری احتیاط می کنند.

تغییر رویکرد شرکت های بزرگ به سمت پایین دستی
وی یــادآور شــد: امکان تغییر ســاختار وجــود دارد. عمده 
تغییرات ساختاری در ادغام شرکت های متوسط و بلکه بزرگ 
در یکدیگــر خواهد بود. این رونــد در دهه 1980 هم به طور 
گسترده ای انجام شــد. در واقع ادغام شرکت های در یکدیگر، 

ضریب تاب آوری آنها را ارتقا می بخشد. نکته ای که شاید ازم 
اســت اشاره کنیم، این است که شرکت های بزرگ بین المللی 
از اوایل دهه 2010 به تدریج ســطح حضور خود در عملیات 
باادستی را کاهش دادند. شرکت های عمده نفتی، حاا بیشتر 
به پایین دســتی، فن آوری، نوآوری و فعالیت های دارای ارزش 
افزوده باا عاقمند شده اند. عملیات باادستی را به شرکت های 

ملی نفت و اوپک واگذار کرده اند.

یک پیام قوی از اوپک پاس
رئیس گروه مرکز مطالعات انرژی وین در پاســخ به اینکه آیا 
نفت روزهای آرام و بدون تنشــی را طی می کند، توضیح داد: 
تصمیمات اوپک و همراهی تولیدکننــدگان غیراوپک، نقش 
مهمی در ثبات بازار داشت. اوپک پاس با کاهش جمعی 9.7 
میلیون بشکه در روز از ژانویه 2019 که اکنون با بازگشت ثبات 
نســبی به بازار از اول ماه اوت به 7.7  میلیون بشــکه در روز، 
پیامی قوی به بازار جهانی فرستاد که آماده است و توانایی دارد 
که بازار را تثبیت کند. باید توجه داشــت که کشورهای عراق، 
نیجریه، آنگوا و قزاقســتان که در ماه های پیش نتوانســتند، 
تمام تعهدات خود به اوپک پاس را عملی ســازند، هم در سه 
ماهه ســوم و چهارم 2020، از تولید خواهند کاست، بنابراین 
کاهش عملیاتی اوپک پاس معادل 8.3 میلیون بشکه در روز 
خواهدبود. اوپک پاس مصمم است که این سطح از کاهش را 

تا پایان 2022 ادامه دهد.

انفجار بیروت نفت را صعودی کرد
وی ادامــه داد: البته اجاس اوپک پاس مصمم اســت تا در 
صورت، بروز بی ثباتــی در بازار جهانــی، در تصمیمات خود 
تجدیدنظر کند.در هر صورت هنوز زود اســت که بتوان گفت 
که بــازار نفت دوران آرامی را می گذراند. در واقع صنعت نفت 
و بازار جهانی نفت اصا هیچگاه روزگار آرامی ندارد. به طوری 
کــه فردای انفجار در بیروت یعنــی 5 اوت قیمت نفت از مرز 
45 دار گذشــت، بازار نفت، هر لحظه می تواند با پدیده های 
دور از انتظاری مواجه باشد. هنگامی که آرامش ظاهر می شود، 
اختافات درون ســازمانی برای سهم بازار بین تولیدکنندگان 
شروع می شــود. من منتظر جنگ ســهم بازار جدیدی بین 
عربســتان و عراق در آینده ای نه چندان دور هســتم. در بازار 
نفــت واژه ای بنام آرامش نداریم و یا اینکــه به گونه ای دیگر 

معنا می شود.

 آیا ائتاف اوپک پاس رو به پایان است؟
نفت 40 دار در هر بشــکه اعضای ائتاف اوپک پاس را کنار هم نگه می دارد 
ولی نفت بااتر از این قیمت به سختی می تواند روسیه را برای ادامه کاهش تولید 
و همراهی با اوپک حفظ کند. به گزارش اویل پرایس، سال جاری میادی سالی 
پر فراز و نشــیب برای ائتاف اوپک  پاس بوده اســت. این ائتاف که از اعضای 
معمول ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت و روسیه تشکیل شده ، مسئول 
سقوط قیمت نفت در اواخر ماه آوریل بود. به دنبال کاهش شدید تقاضا به خاطر 
همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان، اختاف بین عربستان و روسیه باعث 
یک جنگ تمام عیار قیمت و پر شــدن بازار از نفت شــد. کمبود منابع ذخیره 
ســازی نفت به خاطــر عرضه بیش از حد آن، قیمت نفت خام وســت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا را به محدوده منفی کشــاند. نفت آمریکا در 30 آوریل حدود 
40 دار زیر صفر معامله شــد. ائتاف اوپک  پــاس پس از آن قرارداد جدیدی 
بســت تا تولید نفت را پایین آورده و از قیمت آن حمایت کند. ولی بسیاری از 
کشورها نتوانستند به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کنند. عراق این هفته پس 
از یک مکالمه تلفنی با وزیر نفت عربســتان متعهد شد 400 هزار بشکه در روز 
تولیــد خود را در ماه های اوت و ســپتامبر پایین می آورد. ولی بهبود بازار نفت 
و تعهد کشــورهایی مثل عراق تضمین کننده بقای ائتاف اوپک پاس نیست. 
در ابتدا پیوســتن روسیه به اوپک نقطه امیدی برای بازارهای نفت بود ولی حاا 
آرزوهای متفاوت ریاض و مســکو می تواند باعث نابودی این ائتاف شود.تاریخ 
نشــان داده تمام ائتاف ها یک دشمن مشترک دارند که در این مورد بی ثباتی 
بازار نفت است. نفت 40 دار در هر بشکه اعضای ائتاف اوپک پاس را کنار هم 
نگه می دارد ولی نفت بااتر از این قیمت به سختی می تواند روسیه را برای ادامه 
کاهش تولید و همراهی با اوپک حفظ کند. در حال حاضر دایل کافی برای کنار 
هم نگه داشــتن عربستان و روسیه وجود ندارد. این دو کشور دورنمای متفاوت 
و قیمت متفاوتی برای متعادل نگهداشــتن بودجه خود دارند که می تواند باعث 
جدایی آنها شــود. نابودی ائتاف اوپک پاس می تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی 

سختی برای خاورمیانه و حتی کل جهان داشته باشد.

صنعت نفت آمریکا ۱ میلیارد دار برای 
انتخاب دوباره ترامپ هزینه کرده است

دونالد  ترامپ از ماه اوت ســال جاری میادی، 93۶155 دار از صنعت نفت و 
گاز کشور برای کمپین انتخاباتی خود دریافت کرده است در حالی که جو بایدن 
تنهــا 2۶5397 دار از این صنعت کمک گرفته اســت. به گزارش خبرگزاری 
اویل پرایس، به نظر می رســد صنعت نفت آمریــکا در انتخابات 2020 آمریکا 
حامی ترامپ باشــد. این صنعت حدود یک میلیــارد دار به کمپین انتخاباتی 
ترامــپ اعطا کرده، در حالی که تنها 2۶5 هزار دار به کمپین بایدن اختصاص 
داده است. طبق اطاعات به دســت آمده، دونالد  ترامپ از ماه اوت سال جاری 
میادی، 93۶155 دار از صنعت نفت و گاز کشور دریافت کرده است در حالی 
کــه جو بایدن تنهــا 2۶5397 دار از این صنعت کمک گرفته اســت. در دور 
قبلی انتخابات، تفاوت بین کاندیداهای جمهوریخواه و دموکرات بسیار کمتر بود. 
دونالد ترامپ 1.2 میلیون دار از صنعت نفت و گاز در 201۶ کمک گرفت و یک 
میلیون دار هم به هیاری کلینتون رسید. بزرگترین شرکت هایی که بیشترین 
کمک را به کاندیداها و احزاب سیاســی در انتخابات 2020 کرده اند عبارتند از  
شرکت کخ اینداستریز، چورون، ماراتون پترولیوم، انرژی ترانسفر، اکسون موبیل 
و کونوکو فیلیپس.دونالد ترامپ از زمان رســیدن به ریاست جمهوری حمایت 
خود را از صنعت نفت  و پروژه های بزرگ خط لوله نفتی نشــان داده اســت، از 
جمله باز کردن فرصت های بیشــتر برای حفاری و همچنین احیای پروژه خط 
لوله »کی استون ایکس ال« که اوباما رد کرده بود.این خط لوله با موانع قانونی 
برای آغاز کار مواجه بود. دولت ترامپ بیش از هر دولت دیگری در تاریخ آمریکا 
از صنعت نفت و گاز حمایت کرده است.ترامپ ادعا کرده آمریکا به خاطر تولید 
باای نفت شیل از نظر انرژی به استقال رسیده و دیگر هیچ گاه به هیچ عرضه 
کننــده خارجی محتاج نخواهد بود.صنعت نفت تگزاس از روی کار آمدن بایدن 
هــراس دارد. بزرگترین ترس مدیران نفــت و گاز تگزاس برای 12 ماه آینده نه 
رکود است و نه همه گیری ویروس کرونا، بلکه احتمال پیروزی بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری است.نظر سنجی ها نشان می دهد 7۶ درصد از مدیران اجرایی 
نفــت و گاز در تگزاس می گویند انتخاب جو بایدن بزرگترین تهدید برای منافع 

اقتصادی شرکت های آنهاست.

سود خالص آرامکوی عربستان ۷۳ درصد 
کاهش یافت

سود خالص شرکت آرامکوی عربستان 73.4 درصد در سه ماهه دوم سال جاری 
میــادی کاهش یافت و به 24.۶ میلیارد ریال )۶.57 میلیارد دار( رســید. به 
گزارش رویترز، شــرکت آرامکوی عربســتان گزارش داد سود خالص آن 73.4 
درصد در ســه ماهه دوم ســال جاری میادی کاهش یافته است. این کاهش 
بسیار سریع تر از آن چیزی بود که تحلیلگران انتظار داشتند. قیمت پایین نفت 
و کاهش حاشیه های سود پاایشگاهی و شیمیایی ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا باعث کاهش سود دهی شرکت آرامکو شده است.سود این شرکت در سه 
ماهه دوم سال جاری میادی به 24.۶ میلیارد ریال )۶.57 میلیارد دار( رسید. 

این رقم در سال گذشته برابر با 92.۶ میلیارد ریال بود.

فاجعه ای بزرگتر از انفجار بیروت در کمین 
لیبی

رئیس شرکت ملی نفت لیبی نسبت به رخ دادن فاجعه ای بزرگتر از انفجار 
بیروت در این کشور در پی توقف صادرات نفت و وجود انبارهای نفت هشدار 
داد.به گزارش شبکه الحره، مصطفی صنع اه، رئیس شرکت ملی نفت لیبی 
در سخنانی نســبت به خطر رخ دادن یک فاجعه در بنادر نفتی این کشور 
درپــی افزایش حضور نظامی و وجود تانکرها و انبارهای پر از نفت به دلیل 
بسته بودن این میادین هشــدار داد.وی در این باره اظهار کرد: بنادر نفتی 
بسته بوده و صادرات نفت متوقف شده است و اگر انبارهای نفت در معرض 
هر منبع گرما یا اشــتعال قرار بگیرند فاجعه ای بزرگتر از انفجار بیروت رخ 
خواهد داد.صنع اه تصریح کرد: نظامی شدن تاسیسات نفتی، وجود مزدوران 
و تشــدید حضور نظامی، خطرات هیدروکربن و مواد شیمیایی ذخیره شده 
در بنادر نفتی را برای کارگران و ســاکنان محلی افزایش می دهد و ممکن 
اســت باعث بروز فاجعه ای بزرگتر از انفجار بندر بیروت شــود و این اتفاق 
ویرانــی زیادی را به دنبال خواهد داشــت.وی ادامه داد: این ویرانی لیبی را 
برای ســالهای طوانی از بازار نفت خارج خواهد کرد.از سوی دیگر، سفارت 
آمریکا در طرابلس اعام کرد که ریچارد نوراند، سفیر این کشور در لیبی در 
تماسی تلفنی با فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی درباره تاش ها برای 
دستیابی به فرمول نهایی حل و فصل بحران لیبی و پیشبرند روند سیاسی 
این کشــور با حمایت سازمان ملل گفت وگو کردند.طبق این بیانیه، نوراند 
رهبری الســراج را ســتود و از طرف های مسئول در لیبی خواست که برای 
دفاع از حاکمیت این کشــور و ازسرگیری فعالیت حیاتی شرکت ملی نفت 
لیبی متحد شوند.سفارت آمریکا در طرابلس همچنین اعام کرد که نوراند 
در تماس تلفنی دیگر با فتحی باشــاغا، وزیر کشــور دولت وفاق ملی لیبی 
نیز درباره تاشها برای اعتماد سازی میان طرف های مختلف لیبی و حل و 
فصل همه جانبه مســأله دو شهر سرت و الجفره گفت وگو کرد.در این بیانیه 
همچنین آمده است: ســفارت آمریکا همچنان با طرف های لیبیایی مانند 
دولت وفاق و پارلمان طبرق که مداخله خارجی در کشورشان را رد می کنند 

و برای گفت وگوی مسالمت آمیز تاش می کنند در ارتباط و همکاری است

مجلس با سلب فوریت از طرح تخصیص 
قیر رایگان مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شــورای اسامی با سلب فوریت از طرح تخصیص قیر 
رایگان مخالفت کردند. در جریان بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره 
به تبصره یک قانون بودجه ســال 1399، درخواست سلب فوریت از این 
طرح در دستور کار قرار گرفت.مالک شریعتی به عنوان نماینده متقاضیان 
ســلب فوریت در این باره اظهار کرد: اصل موضوع که پیگیری طرح های 
عمرانی و راه های روستایی اســت مورد حمایت همه قرار دارد و هدف ما 
این اســت که دقت در نحوه اجرا صورت گیرد تا زمینه ســاز فساد نباشد.

وی ادامه داد: گزارشــی که کمیسیون داده برای تنظیم راه های روستایی 
و تامین اعتبار برای طرح هاســت در حالی که طبق قانون پیشنهاداتی که 
منبع درآمد مشــخصی ندارد قابل طرح نیســت و زمانی قابل طرح است 
که ردیف مشخص جایگزین داشته باشــد بنابراین کسی با اصل موضوع 
مخالفتی ندارد اما باید مطمئن باشیم که شورای نگهبان آن را رد نمی کند.

شریعتی یادآور شد: هشتم مردادماه سال جاری سازمان بازرسی خطاب به 
ریاســت مجلس شورای اسامی گزارشی دادند و از انحرافات 1.8 میلیون 
تنی در تامین قیر سال 139۶ سخن گفتند و این که زمینه ی سوء استفاده 

فراهم شده است.

وزیــر نیرو با تاکید بر ضرورت دوری از تمرکزگرایی در 
مدیریت منابع آب گفت: ساختارهای شدیدا« متمرکز 
دیگر پاسخگوی نیازهای کشور در بخش آب نیست و 
این ساختار باید بازطراحی شود.به گزارش وزارت نیرو، 
»رضا اردکانیان« دیروز یکشنبه در نشست هم اندیشی 
بازطراحی ساختار کان بخش آب کشور که با حضور 
نمایندگان دســتگاه های ســتادی و اجرایی مرتبط با 
موضوع آب برگزار شــد، افزود: نادیده نگیریم که ما در 
یک ساختار کاما« معیوب و غیر همراه با عرصه مدیریت 
منابع آب فعالیت می کنیم؛ ساختاری که از بدو تاسیس 
شدیدا« متمرکز اســت.وی افزود: این تمرکزگرایی در 
دهه های نخست عمر خود به دلیل وجود جمعیت کم 
در کشــور، گره گشا بوده است تا مشکل ساز، اما چنین 
ساختاری هم اینک با 31 استان با گستردگی و جمعیت 
83 میلیونی قطعا« دیگر جوابگو نیست و کشور در عین 
تمرکز گرفتار بای بخشی نگری است.اردکانیان گفت: 
ســاختارهای ما قبل از خود ما ســاختارهای شدیدا« 
بخشی است و ما در این ساختار، مظروفی هستیم که 
به شکل ظرف درآمده ایم؛ خارج از این ظروف، همه باور 
داریم که عرصه مدیریت منابع آب عرصه ای بین بخشی 
است و بدون کار کردن با هم به جایی نخواهیم رسید، 
اما به محضی که داخل ظروف می شویم ظاهر آن ها را 
به خود می گیریم و از قبل تــا به امروز این گونه بوده 
است.وی تصریح کرد: این عرصه به منزل نخواهد رسید 
مگر این که از این دو بیمــاری مزمن »تمرکزگرایی« 

و »بخشی نگری«، ولو موقتی فاصله بگیریم.وزیر نیرو 
خطاب به شــرکت کنندگان در این نشست گفت: در 
این راســتا همه »مسئولیت ها« را متوجه وزارت نیرو و 
در این وزارتخانه متوجه شخص بنده بدانید و من همه 
این مسئولیت ها را می پذیرم. اما همه »اختیار« را باید به 
اشتراک بگذاریم تا با توان علمی و تجربه چندین ساله 
هر کدام از شما حاضران، بتوانیم به یک نتیجه مناسب و 
مشترک برسیم.اردکانیان افزود: در عرصه هایی از جمله 
آب یک دستگاه هماهنگ کننده می شود، ما متولی آب 
هستیم اما این تولی گری باید بازتعریف شود؛ این بدان 
معناست که متولی آن هستیم که به عنوان هماهنگ 
کننده مسئله آب را برطرف کنیم.وی همچنین گفت: 
زمان مناســب یک سری کارها سال آخر دولت است و 
یکی از این کارها همانی است که نشست امروز به خاطر 
آن تشکیل شده است.اردکانیان ادامه داد: ظرفیت بسیار 

خوبی در هر ســه کمیسیون تخصصی مجلس و مرکز 
پژوهش هــای مجلس وجود دارد. در همه دســتگاه ها 
هم افراد عاقه مند و متخصص داریم؛ در همین جلسه 
نیز افــراد حقیقی باتخصص و توانمندی باایی حضور 
دارند که این تصمیم بزرگ، نیازمند ایفای نقش فعال 
توسط آنهاســت، هر زمان هم اقتضا کند سریعا لباس 
مســئولیت حقوقی را به تن کرده و از آن جایگاه نقطه 
نظرات را دنبال می کنیم.گفتنی اســت در این نشست 
هم اندیشی، مدیران ستادی شرکت مدیریت منابع آب 
ایران و مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای سراسر 
کشور هم از طریق ویدئوکنفرانس مباحث و نقطه نظرات 
حاضران نشســت را دنبال کردنــد. همچنین در این 
نشست، صدیقه ترابی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی کان 
آب و آبفا و مرتضی بخشــایش، مدیرکل دفتر توسعه 
مدیریــت و تحــول اداری، مباحث مربــوط به قانون 
مدیریت کان آب کشور و موارد پیشنهادی وزارت نیرو 
برای اصاح و تغییر ساختار مدیریت کنونی بخش آب 
را ارائه کردند.همچنین در این نشســت نمایندگانی از 
مرکز پژوهش های مجلس، سازمان های محیط زیست، 
بازرســی کل کشــور، برنامه و بودجه کشور و اداری و 
استخدامی کشور، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری و وزارت جهاد کشــاورزی، کشــور، اقتصاد 
و صمت حضور داشــتند و نقطه نظرات خود را درباره 
ساختار جدید آب کشــور و چالش های پیش رو ارائه 

کردند.

 وزیر نیرو:
ساختارهای شدیدا« متمرکز مدیریت منابع آب دیگر پاسخگو نیست

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی کیپ پیام 
شــرکت سهامی خاص به شــماره ثبت 3993 و شناسه ملی 10100233005 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
شرکت بعلت فروش محل فعالیت شرکت و در تاریخ 1399/03/25 منحل گردید - آقای 
رحیم خرقانی با کد ملی 0051775530به سمت مدیر تصفیه برای مدت دوسال انتخاب 
گردید. - نشانی محل تصفیه استان البرز شهرک صنعتی اشتهارد بلوار غزالی غربی خیابان 

سعادت سوم خیابان کیمیا یک قطعه 441 کدپستی 3188114137 می باشد.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرج )914315(

مدیران اجرایی بسیاری از شرکت های 
بزرگ نفتی اعام کردند ارزش سرمایه 
ها و تولید خود را پایین آورده اند چون 
انتظــار دارنــد در شــرایطی که مردم 
کمتر سفر و ســوخت کمتری مصرف 
مــی کنند، تقاضا برای نفت تا مدت ها 
در ســطح پایین باقی بماند. به گزارش 
رویترز، پنج شــرکت بزرگ نفت جهان 
حدود 50 میلیارد دار از ارزش سرمایه 
های خود را در ســه ماهه دوم ســال 
جاری میادی به خاطر کاهش قیمت 
و تقاضای نفــت در نتیجه همه گیری 
ویــروس کرونا، کم کردند و تولید خود 

را پایین آوردند.
 کاهش شدید ارزش سرمایه های این 
شرکت ها و پایین آمدن تولید آنها نشان 
دهنده عمق مشکات آنها در سه ماهه 
دوم ســال جاری میادی است. تقاضا 
برای ســوخت در یک مقطع زمانی در 

این سه ماهه 30 درصد در سراسر جهان 
کاهش یافت و هنوز هم بسیار پایین تر 
از سطح قبل از بحران کروناست.مدیران 
اجرایی بسیاری از شــرکت های نفتی 
اعام کردند ارزش ســرمایه های خود 
را پاییــن آورده اند چــون انتظار دارند 
در شــرایطی که مردم کمتر سفر می 
کنند و ســوخت کمتــری مصرف می 
کنند، تقاضا بــرای نفت تا مدت ها در 
ســطح پایین باقی بمانــد.از میان پنج 
شــرکت بزرگی که از آنها یاد کردیم، 
تنها اکسون موبیل کاهش چندانی در 
ارزش ســرمایه های خود نداده است. 
ولی طرح های این شرکت باعث کاهش 

20 درصد معادل 4.4 میلیارد بشکه از 
ذخایر نفت و گاز آن می شود. بریتیش 
پترولیوم 17 میلیارد دار خسارت دیده 
است. این شرکت قصد دارد هزینه های 
خود را در ســال های آینده بیشــتر بر 
انرژی های تجدیدپذیر متمرکز کند تا 
نفت و گاز طبیعی. تقاضای پایین یعنی 
تولیدکننــدگان نفت بایــد طرح های 
تجاری خود را مورد بررسی قرار دهند و 
هدف آن ها تولید آن مقدار از نفت باشد 
که برایشان پول نقد می آورد نه هزینه 
های اضافی. بریتیش پترولیوم که مقر 
آن در لنــدن قرار دارد قبا اعام کرده 
بود قصد دارد تولید خود را یک میلیون 

بشــکه در روز تا پایان 2030 نسبت به 
3.۶ میلیون بشکه در روزی که اکنون 
تولید می کنــد، پایین بیاورد. از این 5 
شرکت، اکسون بزرگترین تولید کننده 
بــا تولید 3.۶4 میلیون بشــکه در روز 
است. تولید این شــرکت در نیمه اول 
ســال جاری میادی 408 هزار بشکه 
در روز پایین آمد. این پنج شــرکت که 
شامل شرکت های چورون، رویال داچ 
شــل و توتال هم می شوند، هزینه های 
سرمایه خود را هم 25 میلیارد دار در 
این مدت کاهش داده اند. پس از سقوط 
بازار نفت در ماه آوریل، تولید نفت خام 
در سراســر دنیا کاهــش قابل توجهی 
داشت. سازمان کشورهای صادر کننده 
نفت و متحدانش از جمله روسیه توافق 
کردند حدود 10 میلیون بشکه در روز 
تولید خــود را پایین بیاورند تا عرضه و 

تقاضا در بازار متعادل شود.

 کاهش 1 میلیون بشکه ای تولید 
روزانه غول های نفتی جهان 
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گزیده خبر مدرس خیابانی اعام کرد:

نشاندن »جهش تولید« بر سر سفره های مردم
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجــارت گفت: به فرموده 
رهبر معظم انقاب »جهش تولید باید در سفره مردم بنشیند« 
که بخشی از آن با تکمیل طرح های نیمه تمام محقق می شود، 
زیرا با تکمیل هر پروژه، اشتغال پایدار در منطقه ایجاد شده و 
درآمد آن بر سر سفره کارگران می آید.حسین مدرس خیابانی 
دیروز یکشــنبه افزود: جهش تولید به فرمــان رهبر معظم 
انقــاب یک تکلیف عمومی برای همه دســتگاه های دولتی، 
نهادهــا و آحاد مردم اســت و وزارت صنعت به عنوان متولی 
بخش صنعت، معدن و تجارت، نقش پررنگ تر و مســوولیت 
سنگین تری در این راستا دارد.وی بیان داشت: مهمترین اقدام 
به منظور تحقق شــعار سال در سال ۹۹ هدفگذاری در حوزه 
های مختلف بود، اکنون برش های کاایی و استانی این هدف، 
مشخص شده و چهار مسیر برای تحقق اهداف در نظر گرفته 

شده است.

استفاده از ظرفیت های خالی
مدرس خیابانی، راهکار نخست را استفاده از ظرفیت های خالی 
عنــوان کرد و گفــت: اکنون فقط از ۵۲ درصــد ظرفیت های 
تولیدی صنایع کشور استفاده می شود و هدف گذاری امسال ما 
ارتقای آن به ۶۵ درصد است.به گفته این مقام مسوول، مصداق 
بارز این مهم افزایش تولید انواع ماسک های صنعتی، کارگاهی و 
خانگی است که از میزان روزانه ۱۹۰ هزار عدد در ابتدای شیوع 
کرونا به بیش از ۱۱ میلیون عدد در روز رسیده است.وی گفت: 
بخش عمده ای از افزایش تولید در سال جاری از همین مسیر 
پیگیری می شود و افزایش هایی که در چهار ماهه نخست امسال 
در رسته های مختلف از جمله آلومینیوم، فواد، مس، خودرو، 

تایر و لوازم خانگی ثبت شده به همین طریق بوده است.

تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام
مدرس خیابانی، راهکار دوم تحقق شعار سال را تکمیل طرح ها 
و پروژه های نیمه تمام بیان داشت و یادآور شد: اکنون چهار هزار 
طرح باای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد که 
همه هفته تا مردادماه ۱۴۰۰ با پویش »تولید، تداوم امید« چند 
مورد از این طرح ها تکمیل شــده و به بهره برداری می رسد.وی 
ادامه داد: از بین چهار هزار طرح یاد شده، ۲۰۰ فقره آنها طرح 

های بزرگ صنعتی و معدنی اســت که ۷۰ هزار میلیارد تومان 
حجم ســرمایه گذاری آنها بوده، ۵۰ هزار نفر را به طور مستقیم 
و بیش از نیم میلیون نفر را به صورت غیرمســتقیم مشغول به 

کار خواهند کرد.

راه اندازی واحدهای راکد
این مقام مســوول خاطرنشــان کرد: راهکار سوم برای تحقق 
جهش تولید، راه اندازی واحدهای تعطیل و غیر فعال صنعتی و 
معدنی است که به این منظور یک هزار و ۵۰۰ واحد از مجموع 
۹ هزار و ۵۰۰ واحد تعطیل موجود در شــهرک های صنعتی و 
همچنین یک هزار و ۲۰ واحد معدنی تعطیل در ســال جاری 
راه اندازی خواهند شد.وی گفت: وقتی این واحدهای تعطیل به 
چرخه تولیــد بازگردند آمار تولید افزایش یافته و جهش تولید 

اتفاق خواهد افتاد.

فناوری های نوین، چهارمین راهکار
مدرس خیابانی، در نهایت دســتیابی به فناوری های نوین را 
راهکار چهارم برای تحقق شــعار سال عنوان کرد و افزود: هر 
کجا فناوری با تولید عجین شده، تولید در مقیاس باا افزایش 
یافته اســت.وی بیان داشت: در چهار ماهه نخست امسال در 
همســنجی با پارسال، تولید خودرو سواری ۱۹ درصد، تولید 
وانت ۲۳ درصد، تولید آلومینیوم ۴۹ درصد، تولید تلویزیون 
۴۴ درصد و تولید ماشین  لباسشویی ۵۰ درصد رشد داشته و 
به مرور تا پایان سال با طرح هایی که افتتاح می شود به ارقام 
و رکوردهای بااتری خواهیم رسید که با تامین به موقع مواد 
اولیه و نقدینگی و هموار کردن مسیر صادرات میسر می شود.

توسعه صادرات غیرنفتی
سرپرســت وزارت صنعت، در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر 

بازار داخل و کاهش درآمدهای مردم، گفت: جهش تولید که 
در راس برنامه های امسال قرار گرفته، باید در یک جا مصرف 
شــود، آنچه مسلم اســت بازار داخل نمی تواند همه افزایش 
تولیــد را جذب کند و باید راه را برای صــادرات هموار کرد.

به گفته این مقام مسوول، اکنون بیش از ۹۰ درصد مرزهای 
تجاری کشــور فعال کشور باز شــده و تجارت به روال عادی 
برگشــته و امید می رود صادرات نیز به روال قبل بازگردد.وی 
در پاسخ به اینکه چه مشوق ها و تسهیاتی برای رونق صادرات 
در ســال جهش تولید در نظر گرفته شده، یادآور شد: اکنون 
که جمهوری اســامی در سطح بین الملل از طریق تحریم ها 
محدود شده، نقطه قوت ما تجارت مرزی با همسایگان خواهد 
بود.مدرس خیابانی گفت: مهمترین مشوق صادراتی، نرخ ارز 
اســت، امروز نرخ ارز در مقایســه با پارسال رشد چشمگیری 
داشته که همین مســاله مزیت های صادراتی کااهایمان را 
افزایش می دهد.وی خاطرنشــان کرد: با اجرایی شدن توافق 
نامه تجاری با اتحادیه اوراسیا، همچنین انجام مذاکراتی برای 
اجرای توافق نامه تجاری با افغانســتان و پاکستان، به دنبال 
افزایش صادرات به کشــورهای همســایه و منطقه هستیم و 
با توسعه زیرســاخت های تجاری مثل پایانه های صادراتی، 
تکمیل ناوگان حمل و نقل و اتصــال ریل ها به امر صادرات 
کمک خواهد شد.سرپرســت وزارت صنعت اظهار داشــت: 
مهمترین ماموریت سازمان توسعه تجارت در این راستا توسعه 
بازاریابی است و باید تاش کرد تا اطاعات بازار را به درستی 
به تجار، بازرگانان و صادرکنندگان منتقل کرد.وی از بســته 
های بانک مرکزی به عنوان یکی دیگر از مشوق های صادراتی 
یاد کرد و گفت: صادرکنندگان همواره از »تعهدات ارزی« به 
عنوان یکی از دایل کنــدی صادرات یاد می کنند، اما بانک 
مرکزی رضایــت داد افرادی که از ارز حاصل از صادرات خود 
را در مدت ســه ماه به کشور بازگردانند از ۱۰ درصد معافیت 
بازگشــت ارز برخوردار شوند.این مقام مسوول اضافه کرد: در 
همین پیوند، مقرر شده امســال سازمان امور مالیاتی نیز در 
موضوع بازگشت مالیات بر ارزش افزوده نیز سرعت بیشتری 
بدهــد.وی در پایان تاکید کرد: امروز به ارز حاصل از صادرات 
برای تامین مواد اولیه کارخانجات، همچنین کااهای اساسی 

و ضروری مردم نیاز داریم.

رئیس دفتر رئیس جمهور:
صنعت خودروسازی کشور طی سال های 
اخیر پیشرفت بسیار خوبی داشته است

رییس دفتر رییس جمهوری با اشــاره به روند روبه 
رشد صنعت خودروسازی کشورمان، بر ضرورت توجه 
به خودکفایی، تحقیق و توســعه و ساخت خودروی 
تمام داخلــی در این بخش تاکیــد کرد.به گزارش 
ســایپانیوز به نقل از ایرنا، محمود واعظی شــامگاه 

پنجشــنبه در حاشیه آئین رسمی توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید، 
رونمایی رسمی از محصول جدید گروه خودروسازی سایپا و آغاز تولید انبوه 
دو محصول فیس لیفت ســاینا و کوئیک، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه 
خوشبختانه صنعت خودرو در کشورمان طی سال های اخیر پیشرفت بسیار 
خوبی داشته است، گفت: امروز زنجیره تولید خودرو اعم از خودروساز و قطعه 
ســازان همه با هم در تاش هستند تا خودرو را با کیفیت تحویل مردم عزیز 
بدهند.رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه در سال جهش تولید، 
خودکفایی، توجه ویژه به تحقیق و توسعه و تولید داخلی علی رغم فشارهای 
ناشی از تحریم، مسیر اصلی صنعت خودرو کشور است، اظهار داشت: بر اساس 
گزارش مدیران و مسئوان این بخش از یک سال و نیم گذشته تا کنون حدود 
۵۰ درصد ارزبری خودرو کاهش یافته و مهندســان و طراحان ما توانسته اند 
خودروهایی صد در صد داخلی تولید کنند که  زیبایی، کیفیت و ایمنی دارند.

واعظی با اشاره به توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید پس از ۲۷ سال، 
افزود:  اتفاق امروز این اســت که اگر یک خودرو از خط تولید خارج شده، به 
ازای آن قرار است دو خودروی داخلی به مردم عرضه شود.رئیس دفتر رئیس 
جمهوری تصریح کرد: بر اساس گزارشات در ۴ ماه گذشته که هم با بیماری 
کرونا مواجه بودیم و هم فشــار تحریم افزایش یافته، تولید خودروی سواری 
در کشور ۱۹ درصد و خودروی وانت حدود ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته اســت و آن طور که مدیران خودروساز کشور قول داده اند، قرار 
است این افزایش تولید ادامه پیدا کند.واعظی خاطرنشان کرد: با افزایش تولید 
و عرضه مستقیم آن به دســت مصرف کننده، انتظار داریم تا قیمت خودرو 

کاهش پیدا کرده و از واسطه گری ها و دالی ها در بازار جلوگیری شود.

مدیرعامل مجتمع فواد صنعت بناب اعام کرد؛
ورود فواد صنعت بناب به بورس در سال 

جهش تولید
مدیرعامــل مجتمع فواد صنعت بنــاب اعام کرد: 
پــروژه بزرگ ذوب و نــورد در مجموع با ظرفیت ۲ 
میلیون تن وهمچنین ۵ کارخانه توسعه اي فروآلیاژي 
با اعتباري بالغ بر یک میلیارد یورو با تامین از محل 
صندوق توسعه ملي در سال جاری به اجرا درخواهد 

آمد.به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی گروه 
مالی گردشگری، بابک علیزاد شهیر در جمع خبرنگاران گفت: در سال جهش 
تولید شــاهد یکي از بزرگترین پروژه هاي در حال احداث کشور خواهیم بود 
که مي تواند ســهم بسزایي را در تولید محصوات فوادي و اشتغال واقتصاد 
منطقه داشته باشــد.وی از افزایش تولید در سال جاري خبر داد و افزود: در 
خرداد ماه امســال توانستیم رکورد تولید در ۱۰ سال اخیر را بهبود داده و در 
جهت دســتیابي به تولید بااي یک میلیون تن گام برداریم که هم در ذوب 
و هم در نورد رکورد تولید شکســته شد که در چند سال اخیر بي سابقه بود.

علیزاد شــهیر ادامه داد: همچنین به منظور باا بردن میزان تولید و افزایش 
بهره وري اقدامات ازم در فرآیند تولید انجام گرفته و بر اســاس پیش بیني 
و برنامه ریزي انجام شــده بیش از ۱۵۰ هــزار تن محصول فوادي به خارج 
از کشــور صادرخواهد شد که مي تواند نقش بســزایي در ارزآوري و افزایش 
صادرات غیرنفتي در کشور داشته باشد.عضو هیات مدیره فواد صنعت بناب 
از ورود این مجتمع به بورس در ســال جهش تولید خبر داد و گفت: تا پایان 
امســال در بورس حضور خواهیم داشت و سهام مجتمع فواد صنعت بناب 
نیز عرضه خواهد شــد که مي تواند تاثیر مثبتي در روند پیشبرد اهداف این 
مجتمع داشته باشد.وي امســال را براي فواد صنعت بناب سال پاک عنوان 
کرد و افزود : با اصاح نحوه مصرف مواد اولیه در واحد هاي ذوب شاهد کاهش 
چشمگیر آایندگي بودیم که به این منظور در کوره ي ذوب قوس شارژ آهن 
اســفنجي به ۱۰۰ درصد رسیده و در کوره هاي القائي نیز شارژ ۸۵ درصدي 
آهن اســفنجي را داریم که باعث کاهش محســوس آایندگي شده است.بر 
اساس این گزارش، مجتمع فواد صنعت بناب با برخورداري از دو واحد ذوب 
و ریخته گري و ۷ خط نورد توان تولید ســاانه به ظرفیت اسمي ۲ میلیون 
و ۴۵۰ هزارتن را داراســت که براي رســیدن به این ظرفیت گام بر مي دارد 
تــا محصوات فوادي خود را با کیفیت باا با حضوري پرنگ تر در بازارهاي 

داخلي و خارجي تجربه کند.

مدیرعامل فوادمبارکه به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک:
 ارادۀ فوادمبارکه برحمایت از ظرفیتهای 

ارزشمند صنایع کوچک و داخلی است
۲۱ مردادماه ســال ۱۳۹۹ در تقویم رسمی کشــور روز حمایت از صنایع 
کوچک نام نهاده شــده اســت؛ صنایعی که نقش آن ها در رونق اقتصادی و 
جهش تولید اگر بیشــتر از صنایع بزرگ نباشد، به طور قطع کمتر نیست. 
بخش اعظمی از صنایع کوچک کشور را واحدهای صنعتی تشکیل می دهند 
که هریک از آن ها در شــرایط فعلی می توانند نقش فزاینده ای در استمرار 
حرکت چرخ اقتصادی کشور داشته باشــند. ازآنجا که راه اندازی پروژه های 
بزرگ و سنگین در شــرایط فعلی که با مشکاتی نظیر تحریم ها و کمبود 
نقدینگی مواجهیم به ســختی امکان پذیر اســت، ایجاد و یا تقویت صنایع 
کوچک در شهرســتان های مختلف بهترین راهکار برای ایجاد فضای تولید 
و اشــتغال اســت. همچنین نباید از نظر دور داشــت که صنایع کوچک از 
توانایی های خاص خود در کمک به صنایع دیگر برخوردارند؛ بنابراین نوسازی 
و بازسازی صنایع کوچک به همراه تقویت استارت آپ ها و صنایع روستایی و 
شهرک های صنعتی و همچنین ایجاد مشوق هایی برای آن ها می تواند برای 
کل چرخۀ صنعت کشور کارگشا باشد.صنایع کوچک به لحاظ اینکه عمدتا 
توسط بخش خصوصی تأسیس و اداره می شوند از چابکی خاصی برخوردارند 
و در صورت حمایت می توانند تأمین مواد اولیۀ صنایع بزرگ تر و همچنین 
فروش و صادرات بسیاری از کااهای مهم را با استفاده از ظرفیت های بالفعل 
خود به خوبی تسهیل کنند.صنایع کوچک بهترین محل برای حضور بخش 
خصوصی است؛ آوردگاهی که اقتصاد و فضای کسب و کار و اشتغال کشور 
ما امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیازمند است.باید در نظر داشته باشیم 
اطاع رســانی و آگاهی از ظرفیت های هریک از این صنایع می تواند به حل 

مشکات سایر صنایع کمک کند.

افزایش ۴۵ درصدی سهم صنعت و معدن 
از تسهیات بانکی

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در دو ماه نخست امسال بخش صنعت و معدن بیشترین 
ســهم از کل تسهیات پرداختی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری را به 
خود اختصاص داده و سهم این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش 
از ۴۵ درصد افزایش داشــته است. بر اساس این آمار در دو ماهه اول امسال 
۳۴.۸ درصد از کل تسهیات پرداختی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری، 
معادل ۴۳ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن پرداخت شده 
که نســبت به پرداخت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال 
گذشته ۴۵.۳ درصد افزایش یافته است.بعد از بخش صنعت و معدن، بخش 
خدمات با اختصاص ۳۳.۴ درصد از کل این تسهیات به خود، دومین بخشی 
است که بیشترین تسهیات بانکی را دریافت کرده است؛ به طوری که بخش 
خدمات در دو ماهه اول امســال ۴۱ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان تســهیات 
از سوی بانک ها و موسســات اعتباری دریافت کرده که نسبت به مبلغ ۴۱  
هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان در مدت مشــابه ســال قبل ۰.۸ درصد افزایش 

داشته است.

افزایش بیش از دو برابری تسهیات پرداختی به بخش بازرگانی
بخش بازرگانی با اختصاص ۲۱.۱ درصد از کل این تسهیات به خود، در رتبه 
سوم قرار دارد، به طوری که بخش بازرگانی در دو ماهه اول امسال ۲۶ هزار و 
۳۸۸ میلیارد تومان تسهیات از سوی بانک ها و موسسات اعتباری دریافت 
کرده که نسبت به مبلغ ۱۱ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در مدت مشابه سال 
قبل ۱۲۶.۵ درصد افزایش داشــته است.در این میان مسکن و کشاورزی با 
تخصیص ۵.۴ و ۵.۲ درصد از کل تســهیات پرداختی از ســوی بانک ها و 
موسسات اعتباری به خود، کمترین تسهیات را در این مدت دریافت کردند. 
البته تسهیات پرداختی به بخش کشاورزی افزایش چشمگیری داشته و با 
افزایش ۱۳۲.۴ درصدی از  ۲۸۲۶ میلیارد تومان در دو ماهه اول سال قبل 
به شش هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

تسهیات پرداختی به بخش مسکن نیز در دو ماهه اول امسال معادل ۶۷۶۳ 
میلیارد تومان بوده که نسبت به مبلغ ۶۰۵۵ میلیارد تومان در مدت مشابه 

سال قبل ۱۱.۷ درصد افزایش داشته است.

تقدیر از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
بعنوان مؤدی مالیاتی نمونه استان یزد

مدیر کل امور مالیاتی یزد: چادرملو از شرکت های اثر گذار در رشد اقتصادی 
و اجتماعــی منطقه و درآمدهای مالیاتی بوده اســتدر مراســمی با حضور 
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره، سید محمود سیدی 
مدیر امور مالی و اقتصادی، ایمانی مدیر امور حسابرســی داخلی شــرکت 
معدنــی و صنعتی چادرملو که در محل اداره کل امور مالیاتی اســتان یزد 
برگزار شد  ضمن تجلیل از عملکرد شفاف و انجام تکالیف مندرج در قوانین 
و مقررات مالیاتی چادرملو، لوح تقدیر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
توسط مدیر کل امور مالیاتی استان یزد تقدیم مدیر عامل چادرملو گردید .

در این مراســم، منوچهر اســدی، مدیر کل امور مالیاتی استان یزد با بیان 
نقش شــرکت بزرگ معدنی و صنعتی چادرملو در توسعه اقتصادی استان 
یزد و چایگاه این شرکت در حوزه اقتصادی کشور گفت: چادرملو از شرکت 
های اثر گذار در رشد اقتصادی و اجتماعی  منطقه و درآمدهای مالیاتی بوده 
است . وی افزود تعامل بســیار مطلوبی بین امور مالیاتی استان و چادرملو 
وجود دارد چرا که  این شرکت در سخت ترین شرایط اقتصادی  به تعهدات 
قانونی خود عمل کرده و از خوش حسابترین مؤدیان مالیاتی استان و کشور 

محسوب می شود .

 در چهار ماه نخست سال؛
تجارت خارجی کشور به ۱۹.۶ میلیارد دار رسید

ایران در چهار ماهه نخست امســال ۸.۷ میلیارد دار صادرات و 
۱۰.۹ میلیارد دار واردات داشــته و در مجموع رقم کل تجارت 
کشور طی این مدت به ۱۹.۶ میلیارد دار رسیده است. معاونت 
بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی 
تجارت کاای بدون نفت خام ایران طی چهار ماهه نخست امسال 
پرداخته و نوشــته اســت: طی این مدت ایران ۸.۷ میلیارد دار 
صادرات داشته که ۴۱ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال قبل 
است.همچنین ایران طی این مدت ۱۰.۹ میلیارد دار واردات کاا 
از کشــورهای مختلف داشته که این رقم نیز ۲۴ درصد کمتر از 
مدت زمان مشــابه سال ۱۳۹۸ است. با این حســاب تراز تجاری کشور طی مدت زمان مورد گزارش ۲.۲ 
میلیارد دار منفی و به نفع واردات بوده اســت. ایران در چهار ماهه نخســت سال قبل ۱۴.۵ میلیارد دار 
صادرات و ۱۴.۴ میلیارد دار واردات داشت.صادرات ایران از نظر وزنی نیز تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ رقمی معادل 
۳۰.۳ میلیون تن بوده که این رقم افتی ۳۹ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل داشته است. ایران 
در مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ رقمی معادل ۴۹.۷ میلیون تن صادرات داشت که ۱۹.۴ میلیون تن بیشتر 
از چهارماهه امسال است.با این حال واردات از نظر وزنی در مدت زمان مورد گزارش تنها یک درصد کاهش 

یافته و از ۱۱.۹ میلیون تن در چهار ماهه ۹۸ به ۱۱.۸ میلیون تن در پایان تیرماه امسال رسیده است.

آذری جهرمی اعام کرد:
درخواست وزارت 

ارتباطات برای رفع فیلتر 
توییتر

 وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات از درخواست 
وزارتخانه متبوعش برای رفع فیلتر توییتر خبر 
داد.محمدجــواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطاعات دیروز یکشــنبه در گفت 
و گو بــا خبرگزاری خانه ملت از درخواســت 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطاعات برای رفع 
فیلتر توییتر خبر داد و گفت: این موضوع جزو 
حوزه هایی است که مربوط به کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه است اما تاکنون در دستور کار 
قرار نگرفته است.پیش از این نیز وزیر ارتباطات 
اعام کرده بود که مدتهاست در حال پیگیری 
رفع فیلتر است اما امکان اجرایی شدن این کار 
از اختیار او خارج است و باید گروهی برای آن 

تصمیم بگیرند.

ســهامدار ایرانسل در راســتای خروج از بازار خاورمیانه، 
قصد دارد ســهام خود در اپلیکیشن تاکسی آناین ایرانی 
اسنپ را به فروش برســاند.رالف ماپیتا، مدیر مالی گروه 
MTN  کــه بزرگتریــن اپراتور تلفن همراه آفریقاســت، 
اظهار کرد: اگرچه اســنپ جایگاه برتر را در بازار تاکسی 
اینترنتی ایران در اختیار دارد اما MTN ســرمایه گذاری 
در این اپلیکیشــن را یک کسب و کار غیراصلی می بیند. 
از سوی دیگر شــرکت MTN ایرانسل همچنان برای این 
 MTN گروه کلیدی است.راب شــوتر، مدیرعامل شرکت
اواخر هفته گذشــته اعام کرد این شــرکت قصد دارد از 
بازار خاورمیانه خارج شده و در بازار آفریقا متمرکز شود.به 

گفته وی، فضای خاورمیانه پیچیده تر شده و این منطقه 
ســهم کمتری در درآمدهای این گروه پیدا کرده اســت.

گروه MTN در اســنپ که روزانه دو میلیون سفر در ایران 
 ،MTN دارد، ۴۳ درصد سهم دارد.به گفته مدیرعامل گروه
خروج این شرکت از خاورمیانه تدریجی انجام خواهد شد 
و در ابتدا زیرمجموعه هایش در یمن، افغانستان و سوریه 
به فروش گذاشته خواهد شد. این بازارها تنها حدود چهار 
درصد در درآمد ناخالص MTN سهم داشته اند. سهم ۴۹ 
درصدی این شــرکت در MTN ایرانســل در مدت سه تا 
پنج سال آینده فروخته خواهد شد.مدیرمالی MTN اظهار 
کرد: درآمد خدمات ایرانسل یک سوم رشد کرده و فروش 

دیتای این شرکت در سال گذشته در بحبوحه چالشهای 
ناشی از کاهش ارزش ارز و تورم باا، تحریمهای اقتصادی 
و شیوع ویروس کرونا، دو برابر شد. خارج کردن درآمد از 
ایران که دومین بازار بزرگ MTN از نظر شمار مشترکان 
اســت، به دلیل تحریمهای وضع شــده از سوی رییس 
جمهور آمریکا دشوار بوده است. این شرکت پیش از وضع 
مجدد تحریمهای آمریکا در ماه مه ســال ۲۰۱۸، موفق 
شــد یک میلیارد دار از درآمدش را از ایران خارج کند.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، گروه MTN به دنبال واگذار 
کردن داراییهای فرعــی و یکپارچه کردن فعالیتهایش و 

تهیه نقدینگی برای کاهش بار بدهی خود است.

اسنپ به فروش می رسد
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 معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد:گزیده خبر

پرداخت وام بانکی سهام عدالت با سود ۱۸ درصدی
معــاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتــی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با وثیقه ۵۰ درصد ارزش روز 
ســهام عدالت، مشموان می توانند از شبکه بانکی وام دریافت 
کنند و مدت زمان بازپرداخت این وام سه ساله و سود آن ۱۸ 
درصد خواهد بود. عباس معمارنژاد در نشست خبری در مورد 
ارایه کارت اعتباری با وثیقه گذاری سهام عدالت اظهار داشت: 
نقش بانک ها در تامین مالی اقتصاد در ایران بسیار پررنگ است 
به طوری که در ســال گذشته بیش از ۸۲ درصد حدود ۹۷۵ 
هزار میلیارد تومان تامین مالی توســط بانک ها انجام شد.وی 
ادامه داد: مابقی تامین مالی از ســوی بازار ســرمایه با ارزش 
۱۱۰ هزار میلیارد تومان و بازار بدهی با ارزش ۹۵ هزار میلیارد 
تومان انجام شد.معاون وزارت اقتصاد با بیان اینکه سهام عدالت 
برای مردمی شدن طراحی شد، گفت: وقتی سهام عدالت آزاد 
شــد قیمت آن ۸ میلیون تومان بود اما امروز به ۱۹ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان رســیده است و ارزش این سهام در ۴ ماه دو 
برابر شده اســت.وی از امکان دریافت وام با ارایه وثیقه سهام 
عدالت خبر داد و گفت: با وثیقه ۵۰ درصد ارزش روز ســهام 
عدالت، مشموان می توانند از شبکه بانکی وام دریافت کنند.

معمارنژاد تاکید کرد: به جز همین ســهام عدالت، هیچ وثیقه 
دیگری نیاز نیســت و فقط خود سهام عدالت به عنوان وثیقه 
نزد بانک ها قرار می گیرد.معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مدت 
زمان بازپرداخت این وام سه ساله و سود آن ۱۸ درصد خواهد 
بود.معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نوع قرارداد برای این وام قرارداد 
مرابحه و کارت اعتباری مرابحه اســت، افزود: بانک ها چشمی 
به ســهام عدالت مردم ندارند و فقط بــه منظور تامین مالی 
انجام می شود. معمارنژاد با اشاره به فروش سهام عدالت گفت: 
تاکنون ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ســفارش گذاری شــده 
است و برای افرادی که اطاعات آنها کامل باشد، این پول واریز 
شده است.معمارنژاد ادامه داد: امروز اولین شرکت استانی سهام  
عدالت وارد بازار سرمایه می شــود.وی درباره سقف وام گفت: 
ســقف وام حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد بود و محدودیت 
زمانــی ندارد. معــاون وزیر اقتصاد با اشــاره به طرح مجلس 
درباره جاماندگان سهام عدالت تاکید کرد: دولت سهمی برای 
واگذاری به جاماندگان سهام عدالت ندارد اما اگر طرح مجلس 

به تصویب برسد موظف هستیم آن را به اجرا برسانیم.

 تسهیات ۹۰۰میلیارد ریالی بانک آینده به 
شرکت های دانش بنیان از آغاز سال 13۹۹

 بانک آینــده در راســتای تحقق شــعار »جهش 
تولیــد« و هم گام با سیاســت های کان اقتصادی، 
نســبت به حمایت از فعــاان اقتصــادی به ویژه 
شــرکت های دانش بنیــان )تولیــدی، صنعتی و 
خدماتی«، از طریق تأمین مالی آن ها، اقدام نموده 
است. شــرکت های دانش بنیانی که از ســوی صندوق نوآوری و شــکوفایی 
به بانک آینده معرفی می شــوند، می توانند پس از انجام بررســی ها و طی 
 مراحل ازم، نســبت به دریافت تسهیات درخواســتی خود، اقدام نمایند.

 بانــک آینــده هم چنیــن در تعامل با صندوق توســعه ملی، تســهیات 
ســرمایه در گردش به شــرکت های دانش بنیانی که داروهــا و تجهیزات 
 مرتبــط با درمان و مقابله با ویــروس کرونا را تولید می کنند، اعطا می کند.

 تسهیات پرداختی بانک آینده به شــرکت های دانش بنیان )در حوزه های 
دارویی و تجهیزات پزشــکی، تولید کننده محتــوا و نرم افزار، صنعت نفت، 
پتروشیمی و پلیمر( از آغاز سال ۱3۹۹ تا نیمه مردادماه امسال، بیش از ۹۲۰ 
میلیارد ریال بوده است. بانک آینده، مصمم است؛ این روند فزآینده را تا پایان 

سال ۱3۹۹؛ سال »جهش تولید«، با قوت و قدرت بیش تری، ادامه دهد.

خدمات ویژه  مرکز ارتباط با مشتریان 
)CRM( بانک پاسارگاد

مشتریان بانک پاســارگاد می توانند موارد پیشنهاد، 
انتقاد، مغایرت، ســؤال و شــکایت خود را از طریق 

سامانه )CRM( ثبت و از نتیجه ی آن آگاه شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، این بانک 
به منظور پیشبرد اهداف مشتری مداری و در راستای 
یکپارچه سازی فرآیند ثبت و پیگیری سئواات، نظرها، مغایرت ها، شکایت ها 
و... اقدام به اســتقرار ســامانه )CRM( کرده و مشتریان می توانند عاوه بر 
تماس تلفنی با مرکز، درخواســت خود را از طریق شعبه های این بانک در 
info@( و ایمیل )www.bpi.ir/crm( سراسر کشور، وب ســایت بانک

bpi.ir( اعام و پیگیری کنند.خدمات ارائه شده در این مرکز مورد استقبال 
بســیار خوب مشتریان قرار گرفته است. به طوری که طبق آمار اعام شده از 
ســوی این بانک، در۴ ماهه ابتدای ســال جاری بیش از ۱۲۶ هزار تماس 
به شــکل های مختلف )ثبت و ارســال پرونده، ایمیل، تماس تلفنی و ...( با 
این مرکز گرفته شده است که نسبت به چهار ماهه اول سال ۱3۹۸، رشدی 
معادل ۱3۰ درصد داشته اســت. خدمات کارت و رمز پویا، بانکداری مدرن 
)اینترنت بانک و موبایل بانک(، اســتعام حواله های بین بانکی پایا و ساتنا، 
آموزش انجام عملیات بانکی و ... از موضوعاتی هستند که بیشترین تماس در 

خصوص آن ها با مرکز صورت می گیرد.

پیش بینی کارشناسان بازار جهانی
 ماراتن طا برای شکستن قیمت بااتر

 ادامه دارد
برخی از تحلیلگران بازار جهانی بر این باورند که قیمت طا عقب نشینی کند یا 
نه، طا همچنان به ثبت رکوردهای جدید ادامه می دهد و به سوی مرز ۲۱۰۰ 
دار و بااتر از آن در حرکت است.تحلیلگران اظهار می کنند عاقه بسیار باای 
سرمایه گذاران به فلزات ارزشمند، روند صعودی طا را پرقدرت نگه می دارد و از 
سوی دیگر عوامل کان که در افزایش قیمت طا موثر بوده اند، تغییر نکرده اند 
و از تداوم روند صعودی این فلز ارزشمند پشتیبانی می کنند.طا هفته گذشته 
برای نخســتین بار از مرز ۲۰۰۰ دار و سپس از مرز ۱۰۵۰ دار عبور کرد و تا 
رکــورد ۲۰۸۹ دار هم چیش رفت. هر اونس طــا در معامات بازار نیویورک 
۴۱ دار و ۴۰ ســنت معادل دو درصد ســقوط کرد و در ۲۰۲۸ دار بسته شد 
امــا همچنان باای مرز روانی مهم ۲۰۰۰ دار ماند و برای کل هفته ۲.۲ درصد 
رشد ثبت کرد.تحلیلگران به کیتکونیوز گفتند: تدابیر محرک مالی و پولی جهانی، 
طوفان کاملی برای طا فراهم کرده اند و با وجود سقوط دو درصدی قیمت این 
فلز زرد در معامات روز جمعه، روند کلی بازار بســیار مثبت مانده است.چارلی 
ندوس، استراتژیست ارشد بازار در گروه اسال فیوچرز به کیتکونیوز گفت: عقب 
نشــینی قیمتها برای بازار خوب اســت و اجازه می دهد از حباب قیمت کاسته 
شــود. باید به خاطر داشت که قیمت طا به سرعت و بدون اصاح صعود کرد. 
طا ممکن اســت پیش از ادامه روند صعودی، تا ۲۰۱۱ دار که میانگین قیمت 
۱۰ روزه است، عقب نشینی کند. با این حال انتظار می رود عقب نشینی قیمتها 
با افزایش تقاضای خرید روبرو شــود زیرا سرمایه گذاران در حاشیه بازار نشسته 
و منتظرند تا در قیمت خوب وارد بازار شوند.در شرایطی که بانکهای مرکزی به 
چاپ پول برای حمایت از اقتصادهای آســیب دیده از شیوع ویروس کرونا اقدام 
کرده اند، طا به عنوان ســدی در برابر تورم و یک دارایی امن دیده می شــود.

با این حال تحلیلگران هشــدار دادند اگر طا به پایین قیمت ۲۰۲۵ دار نزول 
کند، احتمال کاهش بیشــتر فروش این فلز ارزشمند وجود دارد.به گفته دانیل 
پاویلونیس، کارگزار ارشــد کاا در شرکت آر جی او فیوچرز، مردم طا و نقره را 
پناهگاه واقعی ســرمایه خود می دانند. یکی از دایل افزایش قیمت این فلزات، 
چاپ پول بوده که بازده واقعی را منفی کرده اســت. با منفی شــدن یا کاهش 
نرخهای بهره، سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای نگهداری پولهایشان در 
بانک، به خرید طا بپردازند.پاویلونیس انتظار دارد طا تا پایان ســال نزدیک به 
3۰۰۰ دار صعود کند.سرمایه گذاران در هفته جاری به مذاکرات بسته محرک 
مالی در واشنگتن باید توجه دقیقی داشته باشند. تصویب یک بسته محرک مالی 
عظیم دیگر احتماا به معنای چاپ پول بیشتر، دار ضعیفتر و قیمت بااتر طا 

است.با این حال مذاکرات در این خصوص پیشرفت نکرده است. 

همسایگان ایران چقدر ذخایر ارزی دارند؟
عربستان بیشترین میزان ذخایر ارزی را در بین همسایگان ایران دارد.داده های 
جمع آوری شــده توسط موسسه سی آی سی سی نشــان می دهد در بیشتر 
کشــورهای عرب حوزه جنوب خلیج فارس، میزان ذخایر ارزی در مقایسه با ماه 
های قبلی روندی نزولی داشته است که دلیل اصلی آن، کاهش درآمدهای دولتی 
و تزریق ارز به بازار برای کاهش نوســان ها بوده اســت. کاهش قیمت نفت در 
بازارهای جهانی نیز یکی دیگر از دایلی است که باعث این روند نزولی بوده است. 

عربستان
تا پایان ماه ژوین میزان ذخایر ارزی عربستان معادل ۴3۵ میلیارد و ۸۰۵ میلیون 
دار بوده که این رقم در مقایســه با ماه قبل، یک میلیارد و ۹۹۵ میلیون دار 
کاهش داشته است. طی بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، بیشترین رکورد ثبت شده 
ذخایر ارزی در این کشــور مربط به اوت ۲۰۱۴ با ۷3۱ میلیارد و ۲۱۷ میلیون 
دار و پایین ترین کورد ثبت شده نیز مربوط به سپتامبر ۲۰۰۲ با 3۷ میلیارد و 

۴۲۴ میلیون دار بوده است. 

امارات
تا پایان مــاه ژوین میزان ذخایر ارزی امارات معادل ۹3 میلیارد و ۷۰۶ میلیون 
دار بوده که این رقم در مقایســه با ماه قبل، یک میلیارد و 3۰۰ میلیون دار 
کاهش داشته است. طی بازه زمانی ۱۹۷3 تا ۲۰۲۰، بیشترین رکورد ثبت شده 
ذخایر ارزی در این کشــور مربط به فوریه ۲۰۲۰ با ۱۰۹ میلیارد و ۵.۲ میلیون 
دار و پایین ترین کورد ثبت شــده نیز مربوط به ژوین ۱۹۷3 با ۵۴ میلیارد و 

۲۰۰ میلیون دار بوده است. 

قطر
تــا پایان ماه ژوین میزان ذخایر ارزی قطر معادل 3۷ میلیارد و ۴۷۵ میلیون 
دار بوده که این رقم در مقایســه با ماه قبل، ۷۲ میلیون دار کاهش داشته 
است. طی بازه زمانی ۱۹۶۶ تا ۲۰۲۰، بیشترین رکورد ثبت شده ذخایر ارزی 
در این کشور مربط به نوامبر ۲۰۱۴ با ۴۵ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دار و پایین 
ترین کورد ثبت شده نیز مربوط به ژوین ۱۹۶۷ با پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

دار بوده است.

بانک مرکزی، ضمن  اعتبارات  مدیرکل 
تشــریح ســازوکار اعطای کمک ودیعه 
مســکن )تســهیات مرابحــه کاا و 
خدمات( به مستأجران کم درآمد گفت: 
امروز توزیع بانکــی در ۱۵ بانک انجام 
و ســهمیه بانک ها در این زمینه تعیین 
می شــود.به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکــزی، ســیدعلی اصغــر میرمحمد 
صادقــی درخصوص هــدف از اعطای 
تسهیات »مرابحه خرید کاا و خدمات« 
گفت: باتوجــه به گرانی هــای اخیر و 
به ویژه در بخش مســکن در راســتای 
ایجاد ثبات در بــازار اجاره و حمایت از 
مستأجران کم درآمد در شرایط اقتصادی 
تحمیل شده بر کشــور ناشی از شروع 
ویروس کرونا، مقرر شــد به گروه های 
های هــدف و خانوارهــا دراین زمینه 
مساعدت هایی انجام گیرد. براین اساس 
موضوع اعطای »تسهیات مرابحه خرید 
کاا و خدمات« از محل بخشی از منابع 
مالی اختصاص یافته ســتاد ملی مقابله 
با کرونا در این ســتاد مطرح شد. مقام 
مســئول بانک مرکزی درباره مشموان 
دریافت تسهیات یاد شده، عنوان کرد: 
این طرح به منظور حمایت از مستأجران 
کم درآمد اجرایی می شــود و شــامل 
افراد کارگــر یا حقوق بگیــر ثابت )در 
خصوص حقوق بگیران ثابت نیز اولویت 
با ازدواج هــای جدید و خانوارهای پنج 
نفره و بیشــتر(، مشموان کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، ســازمان بهزیستی و 
زنان سرپرست خانوار می شود. ذکر این 
نکته ضروری است که تعیین گروه های 
هدف با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی 
اســت.وی درخصوص ضمانت هایی که 
در این طرح از متقاضیان اخذ می شود، 
تصریح کرد: به منظور اعطای تسهیات 
از این افراد ضمانت هایی شامل، کسر از 
حقوق یا گواهی استفاده از مستمری یا 
ســهام عدالت اخذ می شود و در صورت 
عــدم امکان تأمین موارد ذکر شــده از 

ســوی متقاضی، چک، سفته یا ضامن 
برای پرداخت تسهیات توسط بانک ها 
پذیرفته می شود.میرمحمدصادقی یادآور 
شد: در صورتی که برخی متقاضیان این 
سه ضمانت یعنی کسر از حقوق، گواهی 
اســتفاده از مستمری یا سهام عدالت را 
نداشته باشند، مشمول بند ۸ ستاد ملی 
کرونا می شوند و ازم است براین اساس 
افرادی که در ســقف ۱۵ میلیون تومان 
وام می گیرند، چک و سفته خودشان را 
بدون ضامن ارائه کننــد و در خصوص 
ســقف هــای 3۰ و ۵۰ میلیون تومانی 
تسهیات نیز چک، سفته و یک ضامن 
اخذ می شــود. مدیرکل اعتبارات بانک 
مرکزی با بیان اینکه تاکنون جلســات 
متعــددی با مدیــران عامــل بانک ها 
برگزار شــده، گفت: در این جلسات بر 
لزوم تســریع و تسهیل در پرداخت این 
تسهیات تأکید شده است، ضمن اینکه 
جلســه دیگری نیــز در این خصوص با 
حضــور رئیس کل بانــک مرکزی برای 
هماهنگی های بیشــتر تشکیل خواهد 
شــد که در این جلسه تأکید می کنیم 
کــه بانک ها صرفاً ضمانــت هایی را که 
ستاد ملی کرونا تعیین کرده است، اخذ 
کننــد. وی تأکید کرد: در صورتی که از 
بانک ها تخلفی سر بزند، متقاضیان می 
توانند این موارد را به بخش نظارت بانک 
مرکزی گزارش کنند. این امر به منظور 
تسهیل شرایط بهره مندی متقاضیان از 
تسهیات یاد شــده، انجام گرفته است.

میرمحمد صادقی ضمن تأکید بر اینکه 
تعیین گروه هــای هدف برعهده وزارت 
راه و شهرســازی اســت، اظهــار کرد: 
متقاضیان در سامانه ابن وزارتخانه ثبت 

نام کننــد و این وزارتخانه مســئولیت 
ثبت نــام، کنترل و پاایــش نهایی را 
برعهــده دارد، بنابرایــن در این زمینه 
صرفــاً افرادی به شــبکه بانکی معرفی 
می شــوند که وزارت راه و شهرســازی 
آنها را معرفی کند.مقام مســئول بانک 
مرکــزی با بیان اینکه افراد به تدریج به 
شــبکه بانکی معرفی می شوند، گفت: 
به منظور جلوگیری از ازدحام، افراد به 
صورت تدریجی به شبکه بانکی معرفی 
می شوند و درخواست تسهیات آنها در 
بانک ها مورد بررسی قرار می گیرد. وی 
درخصوص سقف های تسهیات اعطایی 
بــه متقاضیان، اظهار کرد: مقرر شــده 
اســت مبلغ حداکثر ۲۰۰ هزار میلیارد 
ریال از محــل بخشــی از منابع مالی 
اختصاص یافته به ســتاد ملی کرونا به 
منظور پرداخت تسهیات خرید مرابحه 
کاا و خدمات در نظر گرفته شود. براین 
اساس، تسهیات یاد شده در سقف های 
۵۰۰ میلیــون ریال در شــهر تهران، 
3۰۰ میلیون ریال در سایر کانشهرها 
)شهرهای باای یک میلیون نفر جمعیت 
شامل مشهد،اصفهان،کرج،شیراز،تبریز، 
قم، اهواز و کرمانشــاه( و ۱۵۰ میلیون 
ریال در ســایر شــهرها، با هدف کمک 
به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه 
اجاره های مســکن اقشــار کم درآمد و 
آسیب پذیر در سال جاری اعطا می شود.

ســیدعلی اصغر میرمحمــد صادقی با 
بیان اینکه این تسهیات به دو صورت 
قابل پرداخت اســت، تصریــح کرد: با 
بررســی های به عمل آمده و باتوجه به 
ماحظات شرعی شــورای فقهی بانک 
مرکزی، دو روش بنا به تمایل و انتخاب 

متقاضی برای بازپرداخت تسهیات در 
نظر گرفته شــده است. وی درخصوص 
بازپرداخت اقساط گفت:  روش نخست 
در روش نخست، که به صورت یک ساله 
است، متفاضیان صرفاً سود تسهیات را 
در ۱۲ قســط خود پرداخت می کنند و 
پس از گذشت ۱۲ ماه یک جا تسهیات 
را بازپرداخت می کنند و با بانک تسویه 
می کننــد. مبلغ هر قســط بازپرداخت 
تسهیات در این روش برای مستأجران، 
در شــهر تهران )تسهیات ۵۰ میلیون 
تومانی( تقریباً ۵۴۲ هزار تومان، ســایر 
میلیــون   3۰ کانشهرها)تســهیات 
تومانــی( 3۲۵ هزار تومان و در ســایر 
شهرها )تسهیات ۱۵ میلیون تومانی( 
۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین 
نــرخ ســود در ایــن روش ۱3 درصد 
اســت.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی 
درخصــوص روش دوم در نظــر گرفته 
این تسهیات   بازپرداخت  برای  شــده 
عنوان کرد: در روش دوم که به صورت 
ســه ســاله و با بازپرداخــت 3۶ ماهه 
است، روش توامان است؛ بدین معناکه 
مستأجران بخشــی از سود و بخشی از 
تســهیات را بازپرداخــت می کنند و 
پس از گذشــت 3۶ ماه، با بانک تسویه 
می کنند. در ایــن روش که نرخ آن ۱۲ 
درصد است، مبلغ هر قسط بازپرداخت 
مســتأجران در تهران )تســهیات ۵۰ 
میلیــون تومانی( تقریبــاً ۱ میلیون و 
۶۶۰هــزار تومان، ســایر کانشــهرها 
)تســهیات 3۰ میلیون تومانی( ۹۹۶ 
هزار تومان و ســایر شهرها )تسهیات 
۱۵ میلیون تومانــی( تقریباً ۴۹۸ هزار 
تومان اســت. میرمحمد صادقی با بیان 
اینکه تســهیات یاد شده در قالب عقد 
مرابحه خرید کاا و خدمات است، تأکید 
کرد: باتوجه به افزایــش نرخ اجاره بها 
مستأجران کم درآمد، برای تامین هزینه 
مســکن خود ناگزیر به حذف برخی از 

نیازهای زندگی خود شده اند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تشریح کرد؛

سازوکار اعطای تسهیات 
مرابحه خرید کاا و خدمات

عاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ اسناد مناقصه و سایر مدارک مناقصه را از طریق 
سامانه ستاد دریافت نمایند

* تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ ۲7۹/۹8۱/۰۳۵  ریال طبق آیين نامه تضمين برای معامات دولتي تهيه و ارایه گردد. 
* در صورت واریز وجه ، وجه تضمين به حساب شماره شبا IR۰6۰۱۰۰۰۰4۱۵6۰4۲۱۵۲۵86۰67  بانک مرکزی به نام رد وجوه سپرده اداره کل 

منابع طبيعی و آبخيز داری استان کرمانشاه واریز شود.
* آخرین مهلت تحویل پيشنهادها به همراه سایر اســناد ، پایان وقت اداري مورخ ۱۳۹۹/۰6/۰۳ و گشایش پيشنهادها در ساعت ۹ مورخ 

۱۳۹۹۰6/۰4 می باشد.
* برآورد اوليه ۵/۵۹۹/6۲۰/6۹8  ریال و بر مبنای فهرست بهای واحد پایه رشته آبخيز داری و منابع طبيعی سال ۱۳۹۹ می باشد.

* مدت اعتبار پيشنهادها ۳ ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پيشنهاد ها است. 
* محل دریافت و تحویل اسناد فقط از طریق سامانه ستاد امکان پذیر بوده و گشایش پيشنهادها ٬ اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان 

کرمانشاه به نشاني کرمانشاه ، ميدان جمهوري اسامي ، سي متري منابع طبيعی با کد پستی 67۱۹7۱8۵44 مي باشد.
 نوع ، کميت و کيفيت خدمات مناقصه عبارتند از : 

شامل : 7۹۰ متر مکعب عمليات خشکه چين و ریپ رپ با قلوه سنگ و ۱/۱4۰ متر مکعب عمليات سنگی ماتی 
ارایه تصویر تایيدیه صاحيت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمان انعقاد قرارداد الزامی است

فراخوان مناقصه  ق/ 990035
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمانشاه

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه اجرای عمليات آبخيزداری در محدوده گهواره شهرستان دااهو به 
شماره مناقصه ق/۹۹۰۰۳۵ را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به پيمانکاران واجد شرایط دارای گواهينامه صاحيت 
پيمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته کشاورزی با پایه ۵ و بااتر  و دارا بودن گواهی عضویت معتبر از  سوی سازمان 

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و به شرح زیر واگذار نماید.
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نگـــاه

 ترامپ:
 دموکرات ها قصد تقلب در انتخابات را 

دارند
رئیس جمهــور آمریکا بر این باور اســت که دموکرات هــا می خواهند در 
انتخابات ریاســت جمهوری نوامبر تقلب کنند.به گزارش سی ان ان، دونالد 
ترامــپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در یــک کنفرانس خبری ادعا کرده 
است که دموکرات ها به دنبال تقلب در انتخابات و سرقت نتایج آن هستند.بر 
اساس این گزارش، ترامپ در کنفرانس خبری در کاخ سفید، از قوانینی که 
رای دهندگان را ملزم به ارائه اسناد شناسایی و هویتی می کند، حمایت کرده 
اســت.وی گفت: دموکرات ها قصد دارند جلوی قوانین مربوط به شناسایی 
هویت رای دهندگان را بگیرنــد. ما باید در کلیه ایالت ها، قوانین مربوط به 
ارائه اسناد هویتی داشته باشــیم. شما برای هر کاری که می خواهید انجام 
دهید، کارت شناســایی ارائه می کنید.به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، تاکید 
ترامپ بر عدم برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی یا اجرای قوانینی مثل 
لزوم ارائه اسناد هویتی و شناسایی توسط رای دهندگان، آخرین تاش های 
وی برای کاهش مشارکت در ایالت هایی است که امکان کسب رای پایینی 
دارد.بســیاری از رای دهندگان آمریکایی که عمدتا از طبقه محروم و فقیر 
هستند، فاقد اسناد هویتی و شناسایی هستند.ترامپ افزود: چرا دموکرات ها 
می خواهند با قانون مربوط به لزوم ارائه اســناد شناسایی و هویتی در همه 
ایالت ها مخالفت کنند؟ چه کســی از طرحی حمایت می کند که خواستار 
ممنوع کردن راســتی آزمایی با امضا است؟ قضیه چیست؟ می دانید ماجرا 
چیســت؟ تقلب. این چیزی است که دموکرات ها به دنبال آن هستند. آنها 
می خواهند این انتخابات را سرقت کنند، چون تنها روش آنها برای پیروزی 

در انتخابات است.

به گفته خبرگزاری کیودو؛
آمریکا به دنبال از سرگرفتن روابط 

دیپلماتیک با کره شمالی است
دولت ترامپ به دنبال افتتاح دفتر ارتباطی در پیونگ یانگ است تا به امید 
پیشبرد مذاکرات صلح، دیپلمات هایی را در پایتخت کره شمالی مستقر کند.

بــه گزارش »کیودو« ژاپن از وجــود گزارش هایی مبنی بر تمایل آمریکا به 
ایجاد دفتر ارتباطی در پیونگ یانگ، در راســتای تاش برای احیاء مذاکره 
هسته ای با کره شمالی خبر داد.به گفته یک منبع آگاه، آمریکا به دنبال آن 
است که هر دو کشور در پایتخت های یکدیگر، دفاتر ارتباطی داشته باشند.

آمریکا و کره شمالی در حال حاضر ارتباط دیپلماتیک ندارند و ادعا می شود 
که واشنگتن به دنبال آن است که با استقرار دیپلمات هایی در پیونگ یانگ، 

از این دفتر ارتباطی به عنوان سفارت خانه استفاده کند.

کشف فعالیت های مخفیانه اتمی کره شمالی
تصاویر ماهواره ای جدید نشــان دهنده پایگاه مخفیانه ســاخت تسلیحات 
هسته ای کره شمالی آن هم چند روز پس از آن است که سازمان ملل اعام 
کرد رهبری این کشور حاا ابزار اتمی دارد که می تواند بر روی موشک های 
بالستیک سوار شود.به نوشته روزنامه سان، این تصاویر ماهواره ای از »مرکز 
مطالعات بین المللی و اســتراتژیک« نشــان دهنده افزایــش نگران کننده 

فعالیت ها در کارخانه کنسانتره اورانیوم پیونگسان در کره شمالی است.

ترکیه در لبنان به دنبال چیست؟
ترکیه در تداوم رقابت های منطقه ای با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
و ایران، به دنبال نفوذ بیشتر در لبنان است، اما در این مسیر چالش های 
مهمی پیش روی آنکارا قرار دارد. سفر فواد اوکتای معاون رئیس جمهور 
و مولــود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به بیروت، اقدامی بود که 
در رســانه های ترکیه با آب و تاب فراوان و به عنوان نمادی از دیپلماسی 
پویای منطقه ای و انســانی، مورد ارزیابی قرار گرفت.فواد اوکتای در این 
ســفر اعام کرد که بیمارســتان ها و بنادر ترکیه در خدمت مردم لبنان 
اســت و لبنانی ها می توانند تا هر زمانی کــه بخواهند از امکانات دو بندر 
مهم ترکیه یعنی اســکندرون و مرســین ترکیه استفاده کنند.یکی دیگر 
از ابعاد مهم و عجیب ســخنان معــاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه 
ترکیه در بیروت، ســخنان و مواضع آنها در مورد ترک ها و ترکمان ها بود.

وزیــر خارجه ترکیه در این خصوص گفت: » نه تنها در لبنان بلکه در هر 
جای جهان، اگر کســی پیدا شود که بگوید من ترک هستم یا بگوید من 
ترکمان هستم و حق شــهروندی ندارم و خواهان آن هستم که شهروند 
ترکیه شــوم، ما به او حق شــهروندی خواهیم داد و این دستور مستقیم 

رئیس جمهور برای همه ماست.«
هنوز مشــخص نیست که ترکیه تاکنون به چند تن از ترکمان های عراق، 
ســوریه و ترک های کشورهای دیگر حق شــهروندی داده، اما بیان این 
موضــوع در جمع مردم بیروت و در کشــوری که بخشــی از جمعیت 6 
میلیــون نفــری آن از ترک ها و کردهای ترکیه هســتند، عجیب به نظر 
می رســد.مرکز مطالعات خاورمیانه )اُرسام( به عنوان یکی از مراکز و اتاق 
فکرهای دولتی ترکیه در این مورد نوشــته اســت:»تصمیم ترکیه برای 
کمک به لبنان، یک تصمیم به جا و شایســته است. این فقط یک وظیفه 
انســانی عادی نیست. مساله اینجاســت که ما چهارصد سال در کنار هم 
بوده ایم و هزاران خانوار ترک و ُکرد از آناتولی به لبنان رفته و ساکن آنجا 
هســتند و ترکیه بدون در نظر گرفتن تفاوت های دینی و مذهبی سنی، 
شــیعه، مســیحی و دروزی به همه لبنانی ها کمک خواهد کرد.«شواهد 
نشان می دهد که ترکیه در تداوم رقابت های منطقه ای با کشورهای عربی 

حوزه خلیج فارس و ایران، به دنبال نفوذ بیشتر در لبنان است.

ترکیه، مدیترانه و بیروت
حاا همه می دانند که توسعه قدرت و تعمیق نفوذ در مدیترانه، اصلی ترین 
هــدف سیاســت خارجی ترکیــه اســت و در این نگــرش دیپلماتیک، 
پرونده هایی همچون حمایت از معارضین ســوری، قبرس، استخراج گاز، 
رابطه با یونان، رابطه با لیبی و تونس و تنش با مصر، همگی ذیل سرفصل 
مدیترانه تعریف و تبیین می شــوند و با توجه بــه جایگاه و اهمیت بندر 
بیروت در جغرافیای مدیترانه، تقویت رابطه با لبنان و نفوذ در این ماکت 

کوچک خاورمیانه، برای دولت اردوغان، مهم و مهم تر شده است.

ترکیه، بیروت و »دیپلماسی انسانی«
نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که حکومت و دســتگاه دیپلماسی 
ترکیه در ارســال کمک به کشورهای مختلف و بهره گرفتن از ظرفیت ها 
و مواهب »دیپلماسی انســانی«، حضور قدرتمندی دارد.در دوران مبارزه 
با کرونــا، ترکیه صدها محموله دارو، ماســک و ملزومات بهداشــتی به 
کشــورهای مختلف فرســتاد و بدون تردید در محاســبات وزارت امور 
خارجه، بهــره گرفتن از آورده ها و ظرفیت های این کمک ها، نکته مهمی 
اســت که به درســتی مورد ارزیابی قرار می گیرد.اگر چه گفته می شود 
که ترکیه گهگاه در کمک های انســانی خود، به ویژه در ســوریه و عراق، 
اهداف و مطامع اطاعاتی نیز داشته اما در هر حال، در این حوزه کارنامه 
قابــل دفاعی دارد.در مورد بیروت نیز، ترکیه پــس از انفجار ناگواری که 
در ایــن پایتخت زیبای عربی روی داد، صاحب یک فرصت طایی شــد 
تا به اهدافی که در چند ســال اخیر برای لبنان داشته، یک یا چند قدم 
نزدیک تر شود و نه تنها از رقبای منطقه ای، بلکه از قدرت های اروپایی، جا 
نماند.شاید به همین خاطر بود که سخنان ماکرون در بیروت، تا این اندازه 
در روزنامه های آنکارا، برجسته شــد.یکی از اظهارات و موضع گیری های 
مهــم مرتبط با لبنان که در رســانه های ترکیه مــورد توجه قرار گرفت، 
اظهارات امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانســه بــود که در جمع مردم 
بیروت گفت: »اگر فرانســه در لبنان نقش خود را ایفا نکند، این کشــور 

جوانگاه مداخله عربستان سعودی، ایران و ترکیه خواهد شد.«

پاشنه آشیل های ترکیه در لبنان
رســانه های ترکیه به درســتی، لبنان را خاورمیانه کوچک می دانند. چرا 
که در این کشــور 7 میلیونی، دســت کم 18 نوع هویــت دینی، قومی 
و زبانــی وجود دارد و در میان آنها، ترکیه تنها با بخشــی از ســنی ها و 
بخش ناچیزی از شــیعیان ارتباط برقرار کرده و عاوه بر حزب اه لبنان، 
با جریان ارمنــی و کردها هم رابطه خوبی ندارد و در مورد دروزی ها هم 
هنوز نتوانســته رابطه چندانی ایجاد کند.امــا از همه این ها مهم تر، این 
اســت که ترکیه در لبنان، رقبای قدرتمندی همچون ایران، عربســتان 
سعودی، امارات و فرانسه دارد و برای ایجاد یک رابطه مستحکم، زاینده و 
پویا، کارت ها و گزینه های متعددی در اختیار ندارد و شاید تنها بتواند بر 

روی ظرفیت های جغرافیایی و اقتصادی حساب باز کند.

رویارویی ناپیدای ترکیه و حزب اه در سوریه
رســانه های ترکیه تاکنون چندین بار اعــام کرده اند که حضور برخی از 
نیروهای حزب اه لبنان در ادلب، کار را برای ترکیه و معارضین ســوری 
تحت حمایت آنکارا دشــوار کرده است.در عین حال، عاوه بر رسانه های 
ترکیه، المیادین و برخی رسانه های لبنانی هم از این موضوع خبر داده اند 
که هواپیماهای بدون سرنشین ترکیه چندین بار مقر نیروهای حزب اه 
لبنان در ادلب را مورد هدف قرار داده اند.همه این ها گویای این اســت که 
زمینــه ای برای تعامل و ارتباط بین ترکیه و حزب اه وجود ندارد و اتفاقاً 
پتانســیل و امکان بالقوه  برای تنش وجود دارد. اما ســران ترکیه از سر 
مصلحت و با محاســبه قدرت و نفوذ آشــکار حزب اه لبنان در سوریه و 
منطقه، معمواً در این مورد ســکوت می کنند.شاید بکر بوزداغ تنها مقام 
حزب عدالت و توســعه است که تاکنون با صراحت و به تندی علیه حزب 
اه لبنان موضع گیری کرده است.او در سال 2013 میادی و در شرایطی 
که هم به عنوان معاون نخســت وزیر و هم به عنوان معاون رهبر حزب، 
از قــدرت فراوانی برخودار بود در یک کنفرانس دینی، حزب اه لبنان را 
به خاطر حمایت از بشار اســد با لحن و الفاظی توهین آمیز مورد خطاب 
قرار داده و صفت موهن »حزب الشــیطان« را به کار برد.در هر صورت و 
با وجود تمام موانع و حساب و کتاب های موجود، ترکیه به دنبال تقویت 
رابطه با لبنان و کســب یک جایگاه مناسب در معادات سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی این کشور است و شواهد نشان می دهد که آنکارا نمی خواهد 

فرصت طایی کنونی را از دست دهد.

هدف نهایی اصاحات مکرون

کمـک یا فتـح دوبـاره لبنـان
»انگار امانوئل ماکرون فراموش کرده اســت که لبنان دیگر یک 
کشور تحت الحمایه فرانســه نیست.« خبرگزاری آسوشیتدپرس 
نوشــته است: رئیس جمهور فرانســه در بازدید اخیرش از شهر 
بیروتی که در اثر انفجار تخریب شــد، در تاش برای آرام کردن 
جمعیت پریشــان وعده بازسازی این شهر را داده و ادعا کرد که 
انفجار به قلب خود فرانسه رخنه کرده است. ماکرون اظهار کرد: 

قلب مردم فرانسه همچنان با ضربان بیروت می تپد.
منتقدانــش ایــن اقدامــات او را به عنــوان یک تاخــت و تاز 
نواســتعمارگری رهبری اروپایی در تاش بــرای بازیابی نفوذ بر 
یک سرزمین خاورمیانه ای به دردسر افتاده در ضمن پرت کردن 
حواس از مشــکات در حال انباشت در وطنش، محکوم کردند. 
کاریکاتوری در فضای مجازی در حال پخش است که به او لقب 
»ماکــرون بناپارت، امپراتور ناپلئون قرن بیســت و یکم« را داده 
اســت.اما حامیان ماکرون از جمله برخی ساکنان درمانده شهر 
بیــروت او را »تنهــا امید« خود خوانده و از بابــت بازدید وی از 
محله های تخریب شــده بیروت، جایی که رهبران لبنان از قدم 
زدن در آن بیم دارند و همچنین از بابت تاشــش برای پاسخگو 
کردن سیاستمداران لبنانی از بابت فساد و سوءمدیریتی که مقصر 
انفجار مرگبار روز ســه شنبه گذشته بوده، تحسین کرده اند.سفر 
ماکرون چالش محوری فرانسه را در ضمن تدارکش برای میزبانی 
از یک کنفرانس حامیان مالی بین المللی در امروز یکشنبه برای 
لبنان برما کرد: چطور به یک کشور بحران زده، جایی که روابط 
اقتصادی فرانسه عمیق اســت، بدون مداخله در امور داخلی آن 
کمک کند.جک انگ، یک وزیر سابق دولت فرانسه که هم اکنون 
رئیس انســتیتوی جهان عرب در پاریس است، اظهار کرد: ما در 
حال راه رفتن در لبه یک پرتگاه هستیم. ما باید که به مردم لبنان 
کمک کرده و از آنها حمایت و آنها را تشویق کنیم. اما همزمان ما 

نباید این احساس را که می خواهیم یک کشور تحت الحمایه جدید 
برقرار کنیم به وجود بیاوریم؛ چیزی که کاما احمقانه اســت. ما 
باید راه حل های جدید و هوشمندانه برای کمک به لبنانی ها پیدا 
کنیم.روابط فرانسه با لبنان به دست کم قرن شانزدهم برمی گردد، 
یعنی زمانی که پادشــاهی فرانســه با حاکمان عثمانی با هدف 
محافظت از مســیحیان مذاکره کرده و در منطقه نفوذ به دست 

آورد. تا زمان حکم 1۹20-1۹۴6 فرانسه )که لبنان تحت الحمایه 
فرانســه شــد(، لبنان دارای شــبکه ای از مدارس و سخنرانهای 
فرانســوی شــد که تا به امروز همراه با روابط نزدیک فرانسه با 
واســطه گران قدرت لبنان، از جمله برخی از آنهایی که متهم به 
دامن زدن به بحران اقتصادی و سیاسی آن هستند، بازمانده اند.در 
روزهای اخیر یک طومار اینترنتی تعجب برانگیز در راستای تقاضا 

از فرانســه برای بازیابی حکمش بر لبنان بروز پیدا کرد؛ طوماری 
که در آن گفته شد، رهبران لبنان »ناتوانی مطلق در تامین امنیت 
و مدیریت کشــور« نشان داده اند.این عمدتا یک ایده پوچ به نظر 
می رســد. خود ماکرون به مردم ساکن بیروت در روز چهارشنبه 
گفت: این به عهده شما است که تاریختان را بنویسید.همچنین 
بسیاری این ســفر ماکرون را عاوه بر داشتن هدف نشان دادن 
یــک حمایت بین المللی مورد نیاز، راهی برای به دســت آوردن 
کمک مالی برای کشــوری با انبوهی بدهــی می دانند. اما از نظر 
بســیاری نیز این سفر نوعی اعمال ریاست است. برخی به طومار 
اینترنتی مذکور و به سازمان دهنده های آن به عنوان کسانی که 
»فرانسه مادر مهربان« را گرامی می دارند، حمله کردند.کنایه های 
ظریف دیگری هم علیه این اعمال نفوذ فرانســه صورت گرفت. 
در حالی که ماکرون مشــغول گشت زدن در محله های تخریب 
شــده در اثر انفجار سه شنبه گذشته بود، وزیر بهداشت لبنان به 
بازدید از بیمارستانهای میدانی اعطا شده از سوی ایران و روسیه، 
بازیگــران بزرگ قدرت در منطقه پرداخت.لیاه، یک دانشــجوی 
مهندسی در بیروت که نخواست نام خانوادگی اش از بابت نگرانی 
به خاطر تبعات سیاسی فاش شود، عنوان کرد: من مردمی را که 
خواهان این حکم هستند درک می کنم. آنها امیدی ندارند.اما او 
شدیدا با این ایده و کسانی که ماکرون را منجی لبنان می بینند، 
مخالفت کرد.او پرسید: او )ماکرون( در کشور خودش مشکات را 
با مردمش حل نکرده است، پس چطور به ما نصیحت می کند؟!در 
پاریس مخالفان سیاســی دولت ماکرون از چپ افراطی تا راست 
افراطی به این رهبر میانه روی فرانســه از بابت »نواستعمارگری 
خزنده« و کشیدن امتیازات سیاسی از لبنان در ازای کمک هشدار 
داده اند. جولین بایو، رئیس حزب محبوب سبزهای فرانسه عنوان 

کرد: همبستگی با لبنان باید بی قید و شرط باشد.

در بحبوحه گزارشــات منتشر شــده درباره اینکه 
عربســتان و امارات گام های جدی را در راســتای 
اهداف اتمی برمی دارند، رئیــس جمهور آمریکا در 
مصاحبه ای تاکید کرد که مشکل گسترش تسلیحات 

اتمی بزرگ تر از مشکل گرمایش کره زمین است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در مصاحبه ای با وبســایت آکسیوس 
گفــت: اگر بتوانیــم در رابطه با روســیه در زمینه 
گسترش تســلیحات اتمی که مشکلی بسیار بزرگ 
اســت، کاری انجام دهیم بسیار خوب می شود چرا 
که مشکل گسترش تسلیحات اتمی در جهان بسیار 

بزرگ تر از مشکل گرمایش کره زمین است.
براســاس بیانیه منتشر شده بر روی وبسایت آژانس 
انرژی اتمی چین، موسســه تحقیقات مهندســی 
شــیمی و متالورژی پکن در تاریخ 15 ژوئیه توافق 
همکاری را با شهر علم و فن آوری پادشاه عبدالعزیز 
عربستان سعودی در زمینه استخراج اورانیوم از آب 
دریا امضا کرد.در این بیانیه آمده است: براساس این 
توافق، کارشناسان چینی و سعودی یک تحقیقات دو 
ساله درخصوص استخراج اورانیوم از آب دریا انجام 
خواهند داد. این نقطه عطف دیگری برای شــرکت 
ملی انرژی اتمی چین و عربستان سعودی محسوب 
می شــود که به دنبال برنامه آموزش منابع انسانی و 

پروژ اکتشاف اورانیوم صورت می گیرد.
علی رغم آنکه پادشــاهی ریاض این مساله را که به 
دنبال تســلیحات اتمی اســت قاطعانه رد می کند، 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در سال 2018 
میادی متعهد شد که »عربســتان نمی خواهد به 
بمب اتمی دســت پیدا کند اما بدون شک اگر ایران 
یک بمب اتمی بســازد، ما نیز در اسرع وقت همین 
کار را خواهیم کرد«.کریس مورفی، سناتور دموکرات 
آمریکایی هیچ زمانی را در محکوم کردن این توافق 
عربســتان با چین تلف نکرد.روزنامه وال اســتریت 
ژورنال به نقل از ســناتور مورفی گفت: ما توافقات 
تکنولوژی اتمی با کشــورهای دیگر داریم به طوری 
که آنها به اســتاندارد طایی و یــک روابط کاری با 
آمریکا متعهد می شــوند. ســعودی ها در تاشند تا 
هر دو طرف )چین و آمریکا( را داشــته باشند و ما 
نمی توانیم به آنها اجازه دهیم از زیر این تعهد شانه 
خالی کنند.براســاس گزارش روزنامه وال استریت 
ژورنال، این توافق ریاض-پکن بخشی از یک برنامه 
برای اســتخراج کیک زرد اورانیوم از سنگ اورانیوم 
اســت که یکی از نخستین گام های مهم و ضروری 
برای غنی ســازی و دســتیابی به یک ساح اتمی 
محسوب می شود. اســتخراج اورانیوم معموا برای 

هیچ یک از دولت ها و دیدبان های جهان نگران کننده 
نیســت اما غنی سازی اورانیوم بســیار نگران کننده 

است.

آیا وزارت امورخارجه آمریکا، پنتاگون و دولت ترامپ 
می خواهند و باید با برنامه های اتمی این دو کشــور 
متخاصم حــوزه خلیج فارس در بحبوحه تشــدید 
تنش ها در خاورمیانه مخالفت کنند؟ عربســتان به 
ویژه بــا همکاری با چین در زمانی که دولت ترامپ 
این کشور آسیایی را بزرگ ترین رقیب و دشمن خود 
در قرن 21 توصیف کــرده، نمک به زخم متحدان 
آمریکایــی خود می پاشــد.با توجه بــه تصمیمات 
عجوانه امارات و ولیعهد عربستان در منطقه و ورای 
آن، آیا دیگر می توان به آنها با داشتن ظرفیت ها اتمی 

اعتماد کرد؟
کارشناسان می گویند »خیر«.

متیو بریزا، یکی از اعضای ارشــد شورای آتانتیک 
به خبرگزاری آناتولی گفــت: از زمانی که بریتانیا و 
فرانسه به زرادخانه های اتمی دست یافتند، سیاست 
دولت آمریکا بدون توجه به اینکه چه کســی رئیس 
جمهور این کشور بوده، دهه ها این بوده که مخالف 
هر کشوری اســت که به تسلیحات اتمی دسترسی 
می کند.به گفته این دیپلمات ســابق آمریکا و مقام 
کاخ سفید، این سیاست همچنان در رابطه با امارات 
و عربســتان نیز صدق می کند.وی افــزود: کنگره 
می توانــد برای وضع تحریم علیه عربســتان تاش 
کند درســت همان طــور که در قانــون »مقابله با 
دشــمنان آمریکا از طریق تحریم« ذکر شده است. 
البته چنین قانونی بعید اســت که در سنای تحت 
کنترل جمهوری خواهان بــه خاطر مقاومت ترامپ 
در برابر تحت فشار گذاشــتن ریاض تصویب شود. 
فکر نمی کنم از ســوی دولت ترامپ تحریمی علیه 
عربستان اعمال شود.دکتر بادرالسیف، استاد دانشگاه 
کویت به خبرگــزاری آناتولی گفت: یک خاورمیانه 
عــاری از تســلیحات اتمی راه طوانــی در کاهش 
تنش ها و برقراری صلح و ثبات در پیش دارد. آمریکا 
یکی از چندین طرف درگیر است و نباید این ماجرا 
را اداره کند. در عوض، باید بر تاش های ســازمان 
ملل در خاص کردن منطقه از تسلیحات مرگبار که 

با اسرائیل آغاز شد، تمرکز شود.  
وی افزود: تاکنون اماراتی ها در تمایاتشــان نسبت 
به اســرائیلی ها یا سعودی ها بسیار شفاف تر بوده اند. 
ما همچنیــن می دانیم که عربســتان تهدید کرده 
کــه اگر ایران بمب اتمی بســازد، ریاض نیز همین 
کار را خواهــد کرد و این برای ما یــادآور ماجرای 

هند-پاکســتان اســت. برای اجتناب از این مساله، 
جامعه بین الملل بایــد تاش هایش را بر برنامه های 
غیرصلح آمیزی که در حال حاضر آغاز شده از جمله 

برنامه اسرائیل متمرکز کند.  
لــوک کافی، مدیر مرکز آلیســون بــرای مطالعات 
سیاســت خارجی در موسسه هریتیج در واشنگتن 
به خبرگزاری آناتولی گفت: من شدیدا به پیمان منع 
گسترش تسلیحات اتمی اعتقاد دارم و این کشورها 

نباید به ظرفیت تسلیحات اتمی دست پیدا کنند.  
دکتر علی بیکر، یک تحلیل گر سیاســی مســتقر 
در آنــکارا به خبرگزاری آناتولی گفت: این مســاله 
بــه رقابت تســلیحاتی در یکــی از متزلزل ترین و 
بی ثبات تریــن مناطق جهان دامــن می زند و باعث 
افزایــش بی ثباتی می شــود و احتمــال وقوع یک 
فاجعه بزرگ تــر در این منطقه را به وجود می آورد.

وی افزود: این مســاله همچنین دولت های این دو 
کشور را متقاعد می کند که به خاطر سرکوب گری ها 
و فعالیت های مخرب منطقه ای شــان مورد پاســخ 
قرار نمی گیرند که باعث می شــود اوضاع برای مردم 
کشورشان و همین طور مردم منطقه بدتر شود.یک 
تاجر عرب-آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، 
گفت: امارات و عربستان تسلیحات اتمی می خواهند 
چرا که تمامی جنگ های توجیه پذیر خود در منطقه 
را از دست داده اند و نگران آینده رژیم های ظالم خود 
هستند. برادران و خواهران سعودی و اماراتی ما ایق 

رهبران بهتری هستند.  

نگرانی کنگره آمریکا
قانون گذاران از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
در کنگره آمریکا نســبت به بمباران های عربستان 
در یمن که در آســتانه قحطی اســت و قتل جمال 
خاشــقجی، یکی از روزنامه نگاران روزنامه واشنگتن 
پست که اکتبر سال 2018 میادی توسط ماموران 
سعودی در کنســول گری عربســتان در استانبول 
کشته و تکه تکه شد، نگران هستند.کمیته اطاعات 
مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشــته خواستار 
گزارشــی از دولت درباره تاش های عربستان برای 
انجام یک برنامه اتمی با کشــوری دیگر بجز آمریکا 

شدند؛ اقدامی که بیانگر افزایش گمانه زنی هاست.
تاکنــون ترامپ در ازای مبالغ هنگفت از پترودارها 
از عربستان و امارات، استفاده از اختیارات اجرایی اش 
را بــرای آنکه به این دو کشــور اجازه ندهد از نقض 
شدید حقوق بشــر و جنایات جنگی در یمن، لیبی 
و دیگر کشــورها بدون مجازات فرار کنند، در نظر 

نگرفته است.

آیاآمریکااهدافاتمیعربستانواماراترانادیدهمیگیرد؟

رئیس جمهــور آمریکا اطاعــات جدید مبنی بر 
آنکه روسیه در تاش اســت تا جو بایدن، معاون 
رئیس جمهور ســابق را بدنام کند، رد و ادعا کرد 
در طول دورانش در کاخ ســفید نسبت به مسکو 

موضع سختی گرفته است.به گزارش هیل، دونالد 
ترامپ روز جمعه در یک کنفرانس خبری، زمانی 
که از او درباره این اطاعات پرســیده شد، گفت: 
»فکر می کنم آخرین کسی که روسیه می خواهد در 
منصب ریاست جمهوری ببیند، دونالد ترامپ است 
چــرا که هیچ کس، هرگز به اندازه من به روســیه 
ســخت نگرفته اســت«.زمانی که یک خبرنگار، 
ترامپ را در رابطه با گزارشی مبنی بر اینکه روسیه 
در تاش برای ممانعت از رقابت بایدن در انتخابات 
است، تحت فشار گذاشت، او با عصبانیت فریاد زد: 
»اهمیتی نمی دهم دیگران چه می گویند!«رئیس 
جمهور آمریکا با اشــاره بــه افزایش بودجه ارتش 
آمریکا و فشــار آوردن به متحــدان برای افزایش 

پایبندی به ناتو، از موضعش درباره روســیه دفاع 
کرد.این انتقادات پس از آن مطرح شد که »ویلیام 
اوانینا«، رئیــس »مرکز ضدجاسوســی و امنیت 
ملی« آمریکا؛ روســیه، چین و ایــران را به عنوان 
ســه تهدید اول برای انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا تشخیص و هشــدار داد: این سه در تاش 
هستند ترجیحات و چشم اندازهای رأی دهندگان را 
منحرف کنند، درگیری ایجاد کرده و اعتماد مردم 
آمریکا به رویه های دموکراتیک ما را تضعیف کنند.

اوانینا در بیانیه ای اظهار کرد: بسیاری از بازیگران 
خارجی، دارای ترجیحی نسبت به اینکه چه کسی 
برنده انتخابات باشــد، هســتند که این ترجیح را 
از طریــق طیفی از اظهارات پنهان و آشــکار ابراز 

می کنند؛ در این رابطــه، تاش های پنهانی برای 
نفوذ، نادرتر اســت. ما عمدتاً نگــران فعالیت های 
جاری و بالقوه چین، روسیه و ایران هستیم.اوانینا 
اظهار کرد که اطاعات این نتیجه را نشان می دهد 
که چین نمی خواهد ترامپ، برنده انتخابات مجدد 
باشــد چرا که او را »غیرقابل پیش بینی می داند«. 
این در حالی است که ایران نیز سعی دارد نهادهای 
دموکراتیک آمریکا و رئیس جمهور این کشــور را 
»تضعیف کند«.رئیس جمهور آمریکا گفت: »چین 
عاشــق این است که ما انتخاباتی داشته باشیم که 
در آن دونالــد ترامپ به جو بایدن خوابالو می بازد. 
آن هــا رؤیای ایــن را دارند که صاحب کشــور ما 
باشند. اگر بایدن رئیس جمهور شود، چین صاحب 

کشــور ما می شــود«.اوانینا همچنین عنوان کرد 
که مقامات با اشاره به سیاســت های دولت اوباما 
در مورد اوکرایــن و حمایتش از رقیبان وادیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه، مشخص کرده اند که 
روسیه سعی در »بدنام کردن« بایدن دارد.ترامپ 
گفت »هیچ فردی با عقل سلیم« با این موضوع که 
روسیه طرفدار انتخاب مجدد ترامپ است، موافقت 
نمی کند.به نوشته هیل، تاش پیچیده روسیه برای 
مداخله در انتخابات سال 2016، شامل یک کارزار 
پیشرفته اطاعات اجتماعی ضد اطاعاتی و هک 
زیرساخت های انتخاباتی در هر 50 ایالت آمریکا و 
نیز شبکه های کمیته ملی دموکراتیک برای آسیب 

زدن به فعالیت هیاری کلینتون بود.

ترامپ:
هیچ کس به اندازه 
من به روسیه سخت 
نگرفته است
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مدیر انستیتو ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا گفت: ما نمی دانیم 
که کارایی واکسن "کووید-۱۹" می تواند تا چه اندازه باشد. نمی دانیم که 
۵۰ یا ۶۰ درصد خواهد بود. دوســت دارم که این کارایی ۷۵ درصد به 
باا باشد. کارشناسان ارشد بیماری های عفونی آمریکا هشدار دادند که 
یک واکسن تاییده شده "کووید-۱۹" ممکن است ۵۰ درصد مواقع موثر 
باشد. شانس تاثیر ۱۰۰ درصدی یک واکسن کووید-۱۹ "خیلی زیاد" 
نیست. هنوز نمی دانیم که تاثیر و کارایی واکسن چه اندازه خواهد بود. 
نمی دانیم شــاید ۵۰ درصد باشد یا ۶۰ درصد. من دوست دارم که این 
میزان ۷۵ درصد یا بیشــتر باشد. "رویکرد بهداشت عمومی هرگز نباید 
از بین برود" زیرا ممکن است تقریبا غیرممکن باشد که واکسنی تولید 

شود که تا ۹۸ درصد موثر است.

پژوهشــگران دریافتند که گیاهــان، این توانایی را دارند که دوســت 
و دشــمن خود را تشــخیص دهند! این گیاهان، میکروب های مفید را 
تشخیص می دهند و میکروب های مضر را می رانند. این کار برای تولید 
گیاهان سالم و ایمنی غذای جهان مهم است.این یافته های قابل توجه، 
به پژوهشگران کمک می کند تا گیرنده های ایمنی را دوباره برنامه ریزی 
کنند و به مهندسی محصوات کشــاورزی بپردازند. باقائیان با کمک 
نوعی باکتری موســوم به "ریزوبیا" که در ریشه های آنها ساکن است، 
نیتروژن جو را می گیرند. این کار به آنها کمک می کند تا میکروب ها را به 
دقت تشخیص دهند و از آنها دوری کنند. باقائیان طی این فرآیند، نوع 
متفاوتی از گیرنده های پروتئین را به کار می گیرند که در سطح خارجی 

سلول ریشه آنها قرار دارد.

محققان اظهار کرده اند که با اســتفاده از یک ســاعت هوشمند که 
می تواند مواد شیمیایی موجود در عرق را تجزیه و تحلیل کند، سطح 
داروهای داخل بدن قابل ردیابی اســت. یافته های نشــان می دهد 
اســتفاده از این فناوری های پوشیدنی می تواند راه حل خوبی برای 
ردیابی داروها درون بدن بیماران باشــد. به طور کلی داروها با این 
رویکرد که یک دوز مشخص برای تمامی افراد مناسب است تجویز 
و مورد استفاده قرار می گیرند اما دستورالعمل هایی مانند وزن و سن 
بیماران وجود دارد که آنها نیز باید در نظر گرفته شوند. اما عاوه بر 
این تفاوت های اساســی، شیمی بدن ما به طور مداوم بسته به آنچه 
می خوریم و میزان ورزشی که انجام می دهیم در حال تغییر است. در 

صدر این عوامل، آرایش ژنتیکی مخصوص هر فرد است .

معلوم نیست واکسن "کرونا" چه 
قدر موثر باشد

 گیاهان، دوست و دشمن خود
 را می شناسند!

ردیابی داروها در بدن با کمک 
یک ساعت هوشمند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

فصل برداشت »سیب زمینی« - همدان

نسل جدید نیسان GT-R سال 2023
نیسان GT-R احتمااً یکی از سالخورده ترین خودروهای حال حاضر دنیا محسوب می شود زیرا اولین نمونهٔ تولیدی این گودزیای ژاپنی 
در نمایشگاه توکیو ۲۰۰۷ به نمایش درآمد و چند ماه بعدازآن وارد بازار شد. هرچند GT-R در طول عمر خود چندین به روزرسانی را 
تجربه کرده است اما بااین حال گرد پیری کامًا بر چهرهٔ آن نشسته و دیگر نمی تواند آن طور که باید با رقبای تازه نفس به نبرد بپردازد؛ اما 
طولی نمی کشد که بتوانیم نسل جدید GT-R را ببینیم زیرا حداقل میدانیم توسعهٔ نسل جدید گودزیا در برنامهٔ تولیدات آیندهٔ نیسان 
قرار دارد. مدیر ارشــد عملیاتی نیسان »اشوانی گوپتا« به اتوموتیو نیوز گفته است که این شرکت در حال بازسازی گستردهٔ محصوات 
خود در آمریکا است و این برنامه شامل GT-R هم می شود. طبق این گزارش، نیسان هم اکنون مشغول بازطراحی GT-R است که این 
 GT-R پروژه می تواند در سال ۲۰۲۳ به نتیجه برسد. این یعنی تنها دو سال با دیدن گودزیای جدید فاصله داریم که این در مقیاس
زمان کوتاهی محســوب می شود. عاوه بر این، به گفتهٔ اتوموتیو نیوز، نیسان در حال بررسی قوای محرکهٔ هیبریدی پرفورمنس محور 
برای GT-R جدید است اما این یک سیستم KERS یا بازیابی انرژی جنبشی خواهد بود. این در حالی است که خودروی مسابقه ای لمانز 

نیسان یعنی GT-R LM Nismo هم از همین تکنولوژی استفاده می کند.

بانوی رکابزن کوهستان:
 برای دوچرخه سواری فرهنگ سازی انجام نشده است

بانوی رکابزن دوچرخه سواری کوهستان گفت: برای اینکه در تمرین مشکلی نداشته باشم مسیرهایی را انتخاب می کنم که با آنها آشنایی 
داشته باشم. فرانک پرتو آذر درباره ی اینکه درگیر این مسئله بوده که در حین تمرین مورد آزار و اذیت توسط رانندگان قرار بگیرد یا 
خیر، بیان کرد:  موضوع اذیت شــدن ارتباطی به ســطح دوچرخه سواری ندارد و مسلما برای من نیز مثل بقیه چنین مسئله ای وجود 
دارد. با توجه به تجربیاتم، در سال های اخیر مسیرهایی را انتخاب می کنم که با آنها آشنایی داشته باشم تا در طول تمرین مشکلی وجود 
نداشته باشد و بتوانم تمرکزم را روی تمرین بگذارم. او افزود: اما در زمینه معرفی، ترویج و فرهنگ سازی دوچرخه سواری کار خاصی انجام 
نشده است که فرهنگ آن هم وجود داشته باشد. پرتو آذر در مورد تامین هزینه های خود در شرایط تعطیلی اردوها و مسابقات تاکید 
کرد: چند ســالی اســت که هزینه های تمرینی ام را به صورت شخصی خودم پرداخت می کنم و با وجود همه سختی ها، تا اان جایگاه 
خودم را بدون حمایت، در ایران و آسیا ثابت کرده ام. امیدوارم فدراسیون برای چند نفری که در آسیا مدال آور هستند، برنامه بهتری 
داشته باشد.  متاسفانه حتی اگر وزارت ورزش هم قرار باشد کمکی به من انجام دهد از سوی استانم نتوانستم آن کمک را دریافت کنم.

بت من کودک و ازک لب و ازک دهن است
وز لب ازک او بازنگردم ه جفارنگردم ه جفا از دهن کوچک اوزو خطایم چو صواب است و جفایم چو وا ه شکر را بدهم من ه همه حال بهاشکری از لب اوگره ه صد دینارست ه عطا یافتم از همت فَخرُاامراه ه یک بار بهای ه شکر زان دو لبش اج دین سرور فرخ پی فرخنده لقامَجْدِ دولت سرِ میران و زرگان عَجَم آل محمود منیعی شرف و ز و عابومحمد ه ه پیروزی ازو یافته اند

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

در شرایط فعلی برگزاری جشنواره ها به شکل آناین 
منطقی تریــن و امن ترین روش برای حفظ مخاطب 
و توجه به رخدادهای هنری اســت. مرجان ریاحی 
فیلمنامه نویس ســینما  و  کارگردان، مستندســاز 
گفت: فراگیری ویروس کووید ۱۹ روابط انســانی را 
دســتخوش تغییر کرده و تاثیر غیر قابل انکاری بر 
اقتصاد، اجتماع و فرهنگ گذاشته است. سینما یکی 
از روش های نمایش این تغییر و تاثیر اســت. جامعه 
بشری در هر شرایطی به بقا فکر می کند و همزیستی 
از شروط مهم بقا اســت. چه بهتر که بستری برای 
نمایش این همزیســتی جدید در قالب یک رویداد 
سینمایی فراهم شود. دغدغه کلی برگزار کنندگان و 
شورای سیاستگذاری این جشنواره این است که امید به آینده در شرایط حساس و پیچیده فعلی 
بین جوانان و عاقمندان سینما و اهالی فرهنگ حفظ شود. برگزاری یک جشنواره جدید در این 
شرایط می تواند چنین کارکردی داشته باشد. ریاحی درباره محدودیت سه دقیقه فیلمسازی در 
این جشنواره نیز عنوان کرد: خواه ناخواه سلیقه جمعی تحت تاثیر فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی به ســمت محتوای مختصر و کوتاه گرایش پیدا کرده است. فیلم های سه دقیقه ای به 
همین دلیل می توانند افراد بیشــتری را تشــویق به تماشا کنند. مخاطبان حرفه ای فیلم کوتاه 
در کنار مردمی که تشــنه دیدن روایت های شــخصی از زندگی در این وضعیت خاص هستند 
و می خواهند بخش هایی از تجربه زیســته خود را در آینه این فیلم ها ببینند، عمده مخاطبان 
جشنواره »سلفی ۲۰« را تشــکیل می دهند. در فیلم های کوتاه مفاهیم به طور هنرمندانه تری 

به نمایش در می آیند.

یک مشت تمشک
یک مشــت تمشــک از جمله آخرین رمان هایی 
است که اینیاتسیو ســیلونه – نویسنده ایتالیایی 
– در زندگی خود نوشــته است. این رمان مشابه 
تمــام کتاب های ترجمه شــده از این نویســنده 
بــه نقد ایدئولــوژی می پردازد و تــاش دارد که 
توجــه خواننــده را به روابط انســانی جلب کند. 
در ابتــدای کتــاب با شــخصیت »مهندس روکو 
دوناتیس« آشــنا می شــویم که به شکل عجیبی 
سرخورده اســت. انگار دیگر هیچ چیزی در دنیا 
برای او اهمیت ندارد یا بهتر اســت بگوییم روکو 
از زندگی بریده است. حتی حالت چهره او عادی 
نیست: »چهره اش سرد و درهم رفته بود. دیدگان 
وحشــتزده اش گویی از شیشه ساخته شــده بود. چهره اش، مانده مرده بیرنگ بود.« کتاب 
را که بیشــتر می خوانیم متوجه می شــویم او از وضعیتی که حزب کمونیســت ایجاد کرده 
ناراضی اســت و حتی نشان شجاعت و افتخار را از طرف آن ها قبول نمی کند. از نظر روکو 
حزب زمانی اهمیت داشــت که »ّسری بود. آن موقع اعضایش را یک عده محکومین تشکل 
می دادنــد اما حاا ما هــم به نوبه خود داریم عده ای را محکوم می کنیم.« و این عده ای که 
از طرف حزب محکوم می شــوند تنها برای عدالت مبــارزه کرده اند. بنابراین روکو از حزب 
اســتعفاء می دهد اما دوســتانش همچنان در حزب می مانند. حــزب امروز دیگر آن حزب 
ســابق نیست. حزب از عده ای مرد جوان، شجاع و آزادی خواه تشکیل شده بود ولی اکنون 
تبدیل به یک ســازمان نظامی شــده. حتی در جوانبی هم که تا آن حد نفرت انگیز نیست، 

به هر حال حالت یک اداره را دارد. 

اینیاتسیو سیلونه
 ،)Ignazio Silone :اینیاتسیو ســیلونه )به ایتالیایی
)زادهٔ ۱ مه ی ۱۹۰۰ – درگذشتهٔ ۲۲ اوت ۱۹۷۸( 
از نویســندگان معاصر ایتالیا بود که در روســتای 
»پِشــینا« از بخش »اَبروتزو« به دنیا آمد.ســیلونه 
دوران کودکی را با فقر و تنگدســتی گذراند و در 
زمین لرزه سال ۱۹۱۵ ایتالیا پدر و مادر و پنج برادر 
خود را از دست داد. در ۱۹۲۱ به حزب کمونیست 
ایتالیا پیوست و با دســتگاه فاشیستی موسولینی 
به مبارزه پرداخت. در ۱۹۲۷ ســفری به شوروی 
کرد و پس از بازگشــت از آن سفر مانند همکاران 
دیگــر خود آندره ژید و آرتور کوســتلر و غیره راه 
مســتقلی در پیش گرفت، چنان کــه در ۱۹۳۰ از 
حزب کمونیســت استعفا داد. وی به علت فعالیتهای سیاسی ناگزیر شد در ۱۹۳۰ به سویس 
بگریزد و شاهکارهای خود مانند »نان و شراب« و »فانتامارا« و »دانه زیر برف« و »یک مشت 
تمشک« و »رازلوک« و »روباه و گل های کاملیا« را در آن دیار به رشته تحریر کشید. سیلونه 
در زمان جنگ جهانی دوم به وطن خود بازگشــت و در نهضت زیرزمینی ضد فاشیسم علیه 
حکومت موســولینی مبارزه کرد.در سال ۲۰۰۰ دو تاریخ نگار ایتالیایی به نام های داریو بیوکا 
و مائورو کانالی اســنادی را منتشر کردند که نشــان می داد سیلونه از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۰ 
با نام مســتعار سیلوستره برای پلیس فاشیســتی ایتالیا خبرچینی می کرده است. انتشار این 
اســناد جنجال فراوانی برانگیخت. مطابق این اسناد پیوستن سیلونه به حزب کمونیست به 
قصد نفوذ در این ســازمان بود، و او در دســتگیری بخشی از رهبران حزب کمونیست نقش 

مهمی ایفا کرد.

برگزاری جشنواره ها به صورت آناین


