
وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم پرهیز از عادی انگاری 
ها در شرایط کرونا و اهمیت اعتای رفتار بهداشتی 
مــردم در این دوران، گفــت: در کنار خواهش های 
مســتمر، رویکرد جدیدمان فشار و جریمه است و 
اگر کسی حریم شکند و پروتکل ها و شیوه نامه ها را 
شکست، باید برخورد سنگین کرد.دکتر سعید نمکی 
در نشســت مجازی با وزرای بهداشــت کشورهای 
منطقه مدیترانه شرقی با اشاره به اینکه ایران جزو 
یکی از هفت کشــور برگزیده در شرق مدیترانه در 
عرصه مدیریتی کووید ۱۹ اســت، گفت: با توجه به 
جایگاه ایران، پس از سخنرانی مدیر محترم منطقه 
امرو اولین کشوری که ســخن گفت ما بودیم.  در 
این نشست از فعالیت هایی که داشتیم گزارشی ارائه 
کردیم. یکی از نگرانی های عمده در شرایط پاندمی 
پرداختن به بیماری کووید ۱۹ و غفلت از بقیه موارد 
است. گزارشی ارائه کردیم که گرچه در روزهای اول 
گرفتاری پاندمی، پوشــش واکسیناسیون مان مثل 
همه  کشــورها دچار افت شد و رســیدگی به زنان 
باردار و ســایر مراقبتها افت یافت که مقداری از آن 
به دلیل ترس و وحشت مراجعه به مراکز و مقداری 
هم به دلیل مشغله ما برای بیماریابی کووید ۱۹ بود، 

اما خوشبختانه با برنامه منسجم ملی امروز پوشش 
واکسیناسیون در حد شرایط عادی قبلی قرار رفت.

وی افزود: مراقبت  از زنــان باردار با انتخاب مراکز 
در سطح شهرســتانها و مراکز حاشیه شهر و مراکز 
عاری از کووید۱۹ برای بقیه شــهروندان فعالیتهای 
بهداشــتی در حال بازگشــت به سطح قابل قبولی 
اســت.نمکی خاطرنشان کرد: پیشــنهاد دادیم در 
منطقه شرق مدیترانه بتوانیم منطقه را با کشورهای 
محدودتر تعریف کنیــم؛ تا با توجه به کووید ۱۹ و 
غافلگیری های آن و احتمــال آنفلوآنزای فصلی در 
منطقه و بیماری های غیرواگیر و واگیر دار دیگر مثل 
مااریا، سل، ایدز و ... منطقه محدودتری را تعریف 
کنیم که کشورهای کمتری در کنار هم قرار گیرند و 
مدیریت ها را تقسیم کنند.وی گفت: ما در منطقه ای 
قرار گرفتیم که شهروندان کشورهای همسایه مانند 
پاکستان و افغانســتان و عراق بیشترین تاثیر را بر 
نظام ســامت ما دارند. پیشــنهاد دادیم با این سه 

کشــور بتوانیم در منطقه ای کنار هم قرار بگیریم 
و مدیریــت یکپارچه ای را در مدیریت بیماری های 
انســان و دام، بیماریهای واگیر و غیرواگیر تشکیل 
دهیم. جمهوری اسامی ایران در مدیریت بیماری ها 
در منطقه خواهد توانست به عنوان لیدر و رهبر این 

گروه نقش برجسته خود را بروز دهد.

خستگی شش ماهه کادر درمان
نمکی تصریح کرد: امروز در حال بازگشت به شرایط 
کاهش بســتری و مرگ و میرها هستیم که حاصل 
دو پدیده اســت؛ اول رعایت مجدد مردم در شیوه 
نامه های بهداشتی و دوم تاشی که بی وقفه و شبانه 
روزی همکارانم در سراســر کشــور داشتند. امروز 
همکارانم در فشار شش ماهه دچار خستگی شدند؛ 
گرچه هنوز با محبت و جانفشانی خدمت می کنند؛ 
از بهورزان و تکنسین های اورژانس تا آزمایشگاهیان 

و پزشکان و پرســتاران و... هنوز هم عاشق خدمت 
هســتند، اما باور کنیــد به قول حضــرت حافظ 
»خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد 
کنی شــرط مروت نبود«.وزیر بهداشــت ادامه داد: 
اینکه باز هم همکاران مان را به دلیل بی احتیاطی و 
عادی انگاری در شرایط سخت قرار دهیم، شرمنده 
می شــویم. وقتی رهبر معظم می فرمایند که »من 
از آن پرســتار خجالت می کشم«، پس این سرباز 
کوچک باید در مقابل این شرمساری ها ذوب شود. 
من خجالت می کشم از خانواده پزشک نازنینی که 
در بالین بیماران مثل پروانه ســوخت و به شهادت 
رســید. گاهی این شهادت به دلیل هجمه سنگین 
بیماری اســت و همه در کنار هم تاش کردیم؛ به 
هر حال بیماری در خیلی از جاهای دنیا قربانی می 
دهد اما گاهی از دســت دادن این نازنین ها به دلیل 
سهل انگاری و عادی انگاری هاست که دل ما را به 

درد می آورد.

رویکرد جدیدمان فشار و جریمه است
نمکی تاکید کرد: در کنار خواهش های مستمر، 
رویکرد جدیدمان فشــار و جریمه اســت و اگر 
کســی حریم و قانون شکنی کند و زیان و ضرر 
وارد کند، قطعا باید به شکل محکم با او برخورد 
کرد و اگر پروتکل ها و شیوه نامه ها را شکست، 
باید برخورد ســنگین کرد. کسی که می گوید 
خسته شــدم و نمی توانم ماسک بزنم، پس آن 
پزشک و پرستار ساعت ها این شرایط را چگونه 
باید تحمل کننــد؟ اینکه بــرای هواخوری به 
جایــی برویم و از زحمات عزیــزان کادر درمان 
غافل شــویم، درست نیست. خواهشم آن است 
که باز هم مردم در اعتای رفتار بهداشتی خود 
تاش کنند و از همه مسووان اعم  از نیروهای 
نظامی، انتظامی، قضایــی و همه می خواهم در 
این شرایط سخت به یاری ما بیایند و نگذارند با 
شکستن پروتکل بار سنگین عزیزان ما در عرصه 
سامت سنگین تر شــود.وی از اصحاب رسانه 
که در رساندن خبرها به مردم و تقویت روحیه 
همکاران پزشک در این روزها از هیچ کوششی 

دریغ نکردند تشکر کرد.
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نوامبر، انتخابات آمریکا محل تردید
امروزه در دنیا کیست که باور نداشته باشد که سرنوشت سیاسی ترامپ 
با تحوات و متغیرهایی همانند کرونا و اعتراضات تبعیض نژادی و بحران 
اقتصادی ناشــی از بیکاری و فرو ریختــن آمار تولید ناخالص داخلی و 
تنش بین آمریکا و چین  گره خورده است؟ با این وجود هنوز نمی توان 
رقیب ترامپ، جو بایدن را برنده انتخابات سوم نوامبر دانست و باید دید 
این متغیرها ظرف چند ماه آینده چگونه نشان میدهند و آیا متغیرهای 
دیگری در فضای سیاسی آمریکا ظاهر خواهند شد که برگزاری انتخابات 
در سوم نوامبر را تحت الشعاع خود قرار دهند؟ ژنرال جیمز ماتیس وزیر 
دفاع پیشین که پس از برکناری به وسیله ترامپ از انتقاد به وی پرهیز 
می کنــد، اخیرا در مصاحبه با مجله آتانتیک دهــان به نقد از ترامپ 
گشــوده و حمله بی ســابقه ای به ترامپ کــرده و وی را به تاش برای 
تقسیم آمریکا ]منظور فروپاشــی فداراتیو[ متهم کرده است. او تلویحا 
میگویــد، این نگرانی در میان ایه  های جمهوری  خواه ســرایت کرده 
اســت که پیامدهای تداوم رفتار خشونت آمیز با معترضین در ایالتهای 
آشــوب زده و هم چنین مدیریت سئوال برانگیز شیوع کرونا ویروس و 
ادامه شــرایط ناگوار اقتصادی با این وضعیــت، می تواند فراتر از باخت 
ترامپ رفتــه و آن ها را نیز به بازنده انتخابات کنگره  نیز تبدیل کند و 
آنها اکثریت مجلس ســنا را نیز واگزار نمایند. دونالد ترامپ در مواجهه 
با اعتراضات رویکردی میلیتاریستی در پیش گرفته و از نیروهای مسلح 
خواســته است تا مداخله کرده و به اعتراضات پایان دهند و برای فریب 
افکار عمومی همراه وزیر دفاع )مارک اســپر( و رئیس ســتاد مشترک 
)مارک میلی( به کلیســای مقابل کاخ ســفید رفته و انجیل به دست 
تاش کرده تا عناصر زور ارتش و تزویر مذهب را در خدمت سیاســت 
به کار گیرد که البته با افشــا گری رسانه های مخالف وی کارگر نیفتاد 
و با واکنش تند نظامیان و روحانیون کاتولیک نه تنها در آمریکا که در 
جهان مسیحیت مواجه شد. رفتار ترامپ میرود که ارتش ایاات متحده 
را به ســرپیچی از دســتور ترامپ در مواجهه با مردم قرار دهد. همین 
موضوع  باعث شــد که مارک اسپر و مارک میلی نیز از ایده وارد کردن 
نیروهای مسلح به ماجرای برخورد با مردم در ایالت اورگان عدول کرده 
و در مقابل ترامپ بایســتند. عدم تمکین ارتش از رئیس جمهور، برای 
وی بی اندازه گران تمام شده است و زمینه فراهم آمدن شرایطی شده 
است که احتماا وزیر کنونی دفاع خود یعنی » اسپر« را نیز برکنار کند. 
در کنار متغیرهای منفی برای ترامپ همین مســاله هم در حد خود بر 
چالش هــای وی خواهد افزود. اگر چه ترامــپ در اظهار این نظریه که 
انتخابات را به تاخیر بیندازد با واکنش هم حزبی های خود مواجه شده 
و حرف خود را پس گرفت اما هیچ بعید نیست اگر زمینه باخت ترامپ 
برای هم حزبی های او مسجل شــود به چنین سیاستی روی آورده با 
ترامپ در ابراز بهانه شرایط نامساعد برای برگزاری انتخابات همراه شوند. 
بســیاری از استراتژیســت ها در اتاقهای فکر در جهان و حتی در خود 
آمریکا معتقدند که آمریکا امروز در شرایط فقدان ثبات به سرمی برد و 
این شــرایط میتواند بحران های ناخواسته را بوجود آورده یا دامن بزند. 
اگر انتخابات در آمریکا به تعویق کشیده شود باز هم در چنین شرایطی 
موضوع به ســود جمهوری خواهان پیــش نخواهد رفت چرا که رئیس 
کنگره اداره کشــور را بدســت خواهد گرفت که قطعا بسود جمهوری 
خواهان نخواهد بود. دموکراتها اما از شرایط سردرگمی کاخ سفید کاما 
بسود خود استفاده کرده و در چند ایالت آرای مردم را بسمت خود سوق 
داده اند. هم جو بایدن و هم نانسی پلوسی در مصاحبه ها و موضع گیری 
های خود به ناکارامدی سیاســتهای ترامپ و همراهانش در کاخ سفید 
اشــاره میکنند و ترامپ را در شرایط سخت تری قرار داده اند. با افشای 
استعفای برایان هوک این نظریه در رسانه های آمریکا بیشتر قوت گرفته 
که ممکن اســت ترامپ سیاستهای »گروه اقدام علیه ایران« را مسئول 
شکســتهای خود در مواجهه با ایران معرفی نموده و ترس از ورود ایران 
به همکاری راهبردی با چین را متاثر از سیاســتها تند روانه دانسته در 
این ماجرا دست به اقدامات برگشت به گذشته زده و رفتار خود با ایران 
را  تعدیل نماید. روزنامه »نیویورک  تایمز« نیز در این باره نوشت خروج 
هوک ۵۲ ساله هر گونه شانس باقی مانده برای دیپلماسی با ایران قبل 
از اتمام دوره اول ریاست جمهوری ترامپ را از بین خواهد برد. بر اساس 
این گزارش، »الیوت آبرامز« که در حال حاضر نماینده دولت آمریکا در 
امور ونزوئا اســت جایگزین برایان هوک خواهد شد. این تغییرات در 
سیاستهای کاخ سفید بیشتر موید این نکته است که آمریکا روز به روز 
به بی ثباتی بیشتر در راهبردهای خود دامن خواهد زد و این بی ثباتی 

میتواند انتخابات در نوامبر را محل تردید قرار دهد. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رییس ستاد انتخابات کشور:
تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس مجازی انجام می شود

رییس ستاد انتخابات کشور از برگزاری دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسامی با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی خبر داد و گفت:  تبلیغات ایــن دوره از انتخابات صرفا در فضای مجازی انجام 
می شــود و برپایی هرگونه تجمع و کارناوال ممنوع است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، 
»جمال عرف«  با اعام تصویب نهایی برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اسامی در روز ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹، تاکید کرد: طبق مصوبه صریح ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا، 
مقرر شــد انتخابات، طبق پروتکل و دستورالعمل بهداشــتی ویژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی برگزار شود.رییس ستاد انتخابات کشور افزود: به همین منظور، در جلسه عصر روز گذشته ستاد 
انتخابات کشــور، مصوب شد کمیته ای با حضور دبیر ستاد انتخابات کشور، نماینده وزارت بهداشت، 
نماینده شورای نگهبان، دبیر کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و کمیته حقوقی ستاد انتخابات 
کشور تشکیل و پروتکل و دستورالعمل مربوطه را با ضمانت اجرایی مشخص، تدوین و پیشنهاد کنند.

عرف اضافه کرد: همچنین مقرر شد رییس دانشگاه علوم پزشکی استان هایی که مرحله دوم انتخابات 
در آنها برگزار خواهد شــد، به عنوان عضو مدعو در جلسات ستاد انتخابات استان شرکت کنند.معاون 
سیاســی وزیر کشور هم چنین با اشاره به شرایط کشــور در خصوص کرونا و ضرورت نظارت جدی 
بر شــیوه تبلیغات انتخاباتی طبق پروتکل های بهداشتی، اظهار داشت: طبق مصوبه ستاد، مقرر شد 
تبلیغات انتخاباتی برای مرحله دوم، صرفاً در فضای مجازی و بدون برگزاری هر گونه تجمع انتخاباتی، 
بدون برنامه هایی هم چون میزبانی افراد در ستادهای انتخاباتی و یا برگزاری جلسات خانگی و عمومی 
برای تبلیغات انجام شــود.وی افزود: هم چنین هر گونه تجمع انتخاباتی یا کارناوال های شــادی بعد 
از برگزاری انتخابات نیز ممنوع خواهد بود. جزییات و دســتورالعمل اجرایی در این خصوص متعاقباً 
اعام خواهد شــد.عرف تصریح کرد: مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی در 
حوزه های یازده گانه به منظور انتخاب ۱۱ نماینده از میان ۲۲ نفر از نامزدهایی که بیش ترین آرا را در 
مرحله اول کسب کرده اند، برگزار خواهد شد. لنجان، میانه، سمیرم، بیجار، کرج – اشتهارد و فردیس، 
دهلران- دره شــهر- آبدانان و بدره، اهواز- باوی- حمیدیه و کارون، زنجان و طارم، اسام آباد غرب و 
دااهو، کرمانشاه، کردکوی- ترکمن- بندر گز و گمیشان، ۱۱ حوزه انتخابیه ای است که دومین مرحله 

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی در آنجا برگزار خواهد شد.

فرمانده کل سپاه پاســداران انقاب اسامی گفت: روند رخدادها و حوادث 
عالم و به خصوص مواجهه انقاب اســامی با مســتکبران نشان می دهد، 
جهاد پایان ناپذیر است. با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی، 
جانشــین، معاون هماهنگ کننده و تعــدادی از معاونان فرماندهی کل در 
ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه جلسه مشترک هیئت رئیسه فرماندهی 
و نمایندگی برگزار شد.ســردار سرلشکر حسین ســامی در این جلسه با 
بیان اینکه سپاه یک نهاد منتظر جهاد نیست، اظهار داشت: در سپاه جهاد 
بی وقفه و غیرمنقطع جاری اســت. ســپاه تنها نهادی اســت که از ابتدای 
تشــکیل تا به امروز هرگز از جهاد خارج نشده اســت. این لباس جهاد بر 
اندام ســپاه پوشیده اســت و آن طوری که روند رخدادها و حوادث عالم و 
به خصوص مواجهه انقاب اســامی با مستکبران نشان می دهد، این جهاد 
فعًا پایان ناپذیر اســت.وی ادامه داد: سپاه یک شــجره ای است برآمده از 
یک میدان گســترده از جهاد؛ اما نکته مهمی که وجود دارد این است که 
شکل این جهاد مدام تغییر می کند و هرچه زمان پیش می رود، نقش خود 
پاســداران در استمرار این مسئله گســترش پیدا می کند و نقش ساح ها 
کمتر می شود.فرمانده کل سپاه ادامه داد: ما آنچه به عنوان تفاضل بین سپاه 
و سایر نیروهای مســلح متعارف در جهان می شناسیم، ابزار نیست؛ یعنی 
هیچ وقت ابزارهای ما معیار فضیلت ما نسبت به دیگران نیست.وی با اشاره 
به اینکه قلب،  فؤاد، بصر و اُُذن ســپاه اســت که آن را به عنوان یک هویت 
حقیقی منحصر به فرد از دیگران متمایز می کند، گفت: ســپاه قلبی دارد 
که به وســیله آن می  اندیشــد؛ یعنی صاحب عقانیت، اندیشه و تفکر و آن 
هم با ماهیت انقابی و اعتقادی اســت. سپاه زبانی دارد که آن زبان، زبان 
اسام و انقاب است. سپاه انبساط دهنده عملیاتی تفکر راهبردی ولی فقیه 
است که در دامنه آن قله ایستاده و آن چشمه جوشان حکمت را بر کالبد 
جامعه و در درون خودش جاری می کند.ســردار ســامی ادامه داد: سپاه 
دارای گوشی است که می شنود؛ گوش سپاه به روی واقعیت ها بسته نیست؛ 
لذا یک قوه عاقله قوی، یک بصیرت عمیق، یک گوش شــنوا وجود دارد و 
اینها خصوصیات یک موجود زنده ای است که در جست وجوی حقیقت است 

و به همین دلیل می توانیم سپاه را معیار مجسم حقیقت بدانیم.وی افزود: 
سپاه میزان است؛ این میزان بودن سپاه درجه تفاضل اوست؛ یعنی اعتقاد 
ما این است که سپاه یک نهاد مرجع انقابی است که نه تنها حافظ انقاب، 
بلکه الهام بخش و الگوساز است.فرمانده کل سپاه با اشاره به موقعیت و جایگاه 
حوزه نمایندگی در سپاه ادامه داد: حوزه نمایندگی مظهر بیان سپاه است؛ 
یعنی وقتی معاونت سیاسی با هادیان سیاسی برای ناوبری سیاسی سپاه و 
جامعه تاش می کند، این کام سپاه است که دارد منتقل و منتشر می شود.

وی افزود: خود حوزه نمایندگی در سپاه هم همین ویژگی های سپاه را دارد 
و یک دستگاه مرجع است؛ یک دستگاه مختصات مرجعی است که دیگران 
موقعیت خودشان را در انقابی بودن، وایی بودن، اعتقادی بودن و مکتبی 
بودن با آن می سنجند.فرمانده کل سپاه با ابراز اینکه حوزه نمایندگی نقش 
برجســته و ممتازی را در صیانت از سپاه دارد، ادامه داد: در سپاه اعتقاد و 
ایمان و بصیرت و بینش سلسله مراتبی نیست؛ یعنی این قاعده وجود ندارد 
که حتماً فرمانده کل ســپاه باید به اندازه ای که از یک درجه داری یا سربازی 
که در موقعیت سازمانی بااتر است، حتماً ایمان بااتر، درک بااتر، بینش 
و بصیرت بااتری داشته باشد.وی تأکید کرد: همه آدم های سپاه باید بصیر، 
مؤمن و متقی باشند، به اندازه هم؛ ما چنین قاعده ای نداریم که آدم هایی که 
در سطوح مدیریت پایین تری هستند، از ایمان کمتری هم برخوردارند؛ برای 
همین کار سخت است؛ یعنی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان، 
باید به اندازه خود نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب فضیلت، بصیرت، عمق، 
معنا و معرفت باشــد تا بتواند این معرفت را به آحاد پاسداران منتقل کند؛ 
یعنــی واقعاً انتقال و رواج معرفت و معنویت و بینش و دانش و بصیرت و... 
که خیلی کار بزرگی است.فرمانده کل سپاه در پایان گفت: نمایندگی موظف 
به تبلیغ و ترویج معارف دین در ســپاه است و چون سپاه باید آینه معارف 
اسامی باشــد، این کار بسیار مهمی است. سپاه یک نهاد الگوست، میزان 
نمــاد انقاب و آینه تمام نمای فضائل انقاب اســت؛ به تعبیر امروزی، برند 
انقاب اســامی اســت؛ لذا هر کجایی که نگاه می کنیم، باید فضیلت ها و 

ارزش ها در عمل و کام موج بزند.

از سوی وزیر اقتصاد

زمان عرضه دارا دوم اعام شد
رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
 فروش نفت در بورس گامی مهم

 در مقابله با تحریم

اما و اگرهای حقوق بازنشسته ها

رییس جمهور با تاکید مجدد بر اینکه دولت تا آخرین ساعت کارخود، با همه توان انجام وظیفه خواهد کرد، 
اظهارداشت: مردم باید در زمینه تاش دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد اطمینان خاطر داشته باشند 
و بدانند برای حفظ معیشــت و دارایی آنان از هیچ تاشــی فروگذار نخواهیم کرد. حجت ااسام والمسلمین 
حســن روحانی دیروز سه شنبه در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره 
به دغدغه های متخصصان و اقتصاددانان در زمینه حجم نقدینگی موجود در جامعه و لزوم هدایت آن به مسیر 

تولید و مقابله باتحریم و جنگ اقتصادی دشمنان، تاکید کرد...

 مدیرعامل پاایشگاه تهران:

 احتمال بروز حادثه مشابه بیروت صفر است

 سرلشکر سامی:  ۲ سنـاریوی احتمـالی لبنـان

جهاد در سپاه پایان  ناپذیر است
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وزیر بهداشت درخواست یاری از مسووان نظامی، انتظامی و قضایی برای اجرای پروتکل های بهداشتی

۱۸۴ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته رویکرد جدیدمان، فشار و جریمه است
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۳۴۵ بیمار جدید کووید۱۹ در 
کشور طی ۲۴ساعت گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه ۱۸۴ بیمار نیز 
جان خود را از دست دادند. دکتر سیماسادات اری گفت: از دیروز ۲۱ 
مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۴۵ 
بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و 
۲۶۹ نفر از آنها بستری شدند.وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به ۳۳۱ هزار و ۱۸۹ نفر رسید.وی افزود: متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر رسید.اری 
گفت: خوشبختانه تا کنون ۲۸۸ هزار و ۶۲۰ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.وی افزود: ۳۹۸۳ نفر از بیماران 
مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند.به گفته وی، تا کنون دو میلیــون و ۷۳۶ هزار و ۵۱۴ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.وی درباره استانهای در 
وضعیت قرمز گفت: ستانهای مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان 
شــمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراســان رضوی، کرمان، سمنان، 

آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیان در وضعیت قرمز قرار دارند.
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سخنگوی قوه قضاییه مطرح کردگزیده خبر

۲۰ سال حبس برای دو جاسوس
ســخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا ۵ مورد دستگیری در وزارت 
امور خارجه، صنایع و شرکت های قطعات و پشتیبانی کننده حوزه 
انرژی، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی داشته ایم و در همین ایام 

دو نفر از جاسوسان حکم محکومیت قطعی گرفتند.
 غامحســین اسماعیلی در نشســت خبری دیروز که به صورت 
آناین برگزار شد ضمن تبریک اعیاد غدیر و روز خبرنگار، گفت: 
از خدمات و زحمات جامعه رســانه ای کشور تشکر می کنم به 
ویژه خبرنگاران حوزه قضایی و حقوقی که ما امروز در قوه قضاییه 
این جمع را از همکاران خودمان محسوب می کنیم و از همکاری 
که با قوه قضاییه و حوزه ســخنگویی داشته اند تشکر می کنم.

وی افــزود: امروز جامعه از ناحیه دشــمنان و بدخواهان این مرز 
و بوم با دوگانه تحریم و تحریف مواجه است همانگونه که کشور 
با یک جنگ اقتصادی مقابله و مواجه دارد ما شــاهد جنگ تمام 
عیار امپراطوری رســانه ای دشمن با اســتفاده از ابزار تحریم در 
مقابل نظام جمهوری اسامی مواجه ایم. اهمیت حرفه خبرنگاری 
در جامعه امروز ما و در مواجهه با جنگ رســانه ای و تحریف از 
ناحیه دشــمنان بیش از پیش بر ما اشکار و روشن می شود. آنجا 
که خبرنگاران با رعایت امانت و صداقت و شفافیت و امیدافرینی 
خنثی کننده تهاجم رســانه ای دشمن هستند.وی افزود: جلب 
مشارکت گروه های  مختلف مردمی به ویژه گروه های نخبگانی 
تاثیرگذار از برنامه های اولویت دار قوه قضاییه به شمار می رود و 
در این برنامه تحولی خبرنگاران و جامعه رسانه ای کشور در حوزه 
ترویج گفتمان عدالت و مبارزه با مظاهر فساد نقش مهمی دارند. 
ما در ماه های اخیر شــاهد نمونه های خوبی از گزارشگری فساد 
توســط جامعه رسانه ای کشور بوده ایم. در این حوزه خبرنگاران 
ما را همکاران خود بدانند و ما آنها را همکار خویش می پنداریم 
و چشم و گوش بینا و شنوای دستگاه قضایی در یافتن مشکات 
و آسیب ها به شمار می آیند.وی افزود: ما در هر جامعه ای امکان 
وقوع اشتباه و تخلف و حتی ارتکاب جرم از ناحیه معدودی از افراد 
هر یک از اقشــار و گروه ها و جوامع را مغتنم می دانیم و توجه 
داریم که دشمن تاش زیادی انجام می دهد تا در هر یک از گروه 
های مذکور عامل نفوذی داشــته باشد و در نتیجه گاهی اوقات 
تشکیل پرونده و رســیدگی قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد 
بود اما آنچه که مهم اســت سیاست و رویکرد دستگاه قضایی در 
رسیدگی به جرایم و تخلفات حوزه رسانه است که در دوره تحول 
تاش شده است که به جای رویکرد سخت گیرانه و سزادهی به 
رویکردی توام با مدارا و اصاحی و اقناعی سرلوحه رسیدگی های 
قضایی ما قرار گیرد و رسیدگی های حوزه قضایی در مطبوعات با 
این رویکردها انجام شد.اسماعیلی تصریح کرد: سیاست اصلی قوه 
قضاییه در حوزه مطبوعات و رســانه این است که اوا رسانه ها و 
خبرنگاران محترم خودشان قانون و مقررات را رعایت کنند. ثانیا 
با اعمال نظارت های صنفی و انجمن های صنفی مربوطه اگر تخلف 
و اشتباهی انجام می شــود در واحدهای صنفی مورد رسیدگی 
قرار گیرد. ثالثا هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت محترم ارشاد 
به عنوان نهادهای متولی در این حوزه قبل از ورود دســتگاه قضا 
و رسیدگی های قضایی ماموریت های قانونی خودشان را به نحو 

شایســته ای در این حوزه انجام دهند تا نوبت به رسیدگی های 
قضایی نرسد.

در یک سال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه 
قضاییه توقیف نشده است

سخنگوی دســتگاه قضا ادامه داد: در یکساله اخیر اقدامات ویژه 
ای در قوه قضاییه در حوزه رسانه انجام شده است از جمله فعال 
شــدن شــورای حل اختاف و صلح و سازش اصحاب فرهنگ و 
رسانه  و برگزاری جلسات توجیهی و پیشگیری و تذکر از ناحیه 
همکاران ما در حوزه فرهنگ و رســانه با مدیران مسئول و دیگر 
دســت اندرکاران حوزه خبر و صدور بخشنامه رییس محترم قوه 
قضاییه در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی در چارچوب قانون 
جرم سیاسی و ترویج این رویکرد و نهادینه شدن در قوه قضاییه 
که در همیــن یکی دو ماه اخیر تعــدادی از پرونده هایی که در 
وضعیت مشــابه در جرایم عمومی و امنیتی رسیدگی می شد به 
عنوان جرم سیاســی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال 
شده و با حضور هیات منصفه رســیدگی شده است. در یکسال 
اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده 
است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبا با محکومیت 
هایی مواجه شــده بودند در دوره اخیر از عفو مقام رهبری ازادی 
مشــروط و سایر ارفاق ها برخوردار شدند. توصیه ما این است که 
جامعه رسانه ای ما خط قرمزها را مراعات کنند و علی رغم اینکه 
گفتن این حرف مناسب نباشد این است که چاره ای نیست اگر 
جرم و تخلفی انجام شــد به ویژه در حوزه امنیت و عبور از قرمز 
رســیدگی ماموریت اصلی ماست.اسماعیلی تاکید کرد: با تاش 
همکاران ما در شورای حل اختاف از آغاز سال ۹۹ تا امروز ۱۶۶ 
مورد از پرونده های محکومیت به قصاص با گذشــت اولیای دم 
اجرای قصاص منتفی شده است و محکومان به قصاص حیات و 
زندگی مجددی پیدا کردند.وی ادامه داد: در یکســاله اخیر تمام 

تاش قوه قضاییه بر این بوده است که ضمن رسیدگی به پرونده 
های قضایی تاش شــده که به هیچ عنــوان کارگاه و کارخانه و 
واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشــود و به هیچ عنوان کارگری 
بیکار نشــود. ما امروز اعام می کنیم که در ســال گذشته هیچ 
واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل نشده است و جایی 
کــه برخی از افراد و گروه های دیگر بــه دنبال تعطیلی واحدها 
بودند با مداخله دستگاه قضایی از تعطیلی جلوگیری شده است 
و ما تعطیلی کارخانه را به هیچ عنوان بر نمی تابیم از ناحیه هیچ 
کس اعــم از اینکه بانک و کارگر و کارفرما و ســایر طلبکاران و 
مدعیان باشد.اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص فساد در 
حوزه خودرو گفت: قوه قضائیه نسبت به این حق مردم بی تفاوت 
نبوده اســت و از ناحیه خودروسازان پیگیری های متعددی انجام 
شــد. در حوزه برخی از شرکت های خودرویی که با سوء استفاده 
موجب گرانی می شــدند اقداماتی انجام شد. مدیران قبلی هر دو 
شرکت خودروساز تحت تعقیب قرار گرفتند و در زمره محکومین 
پرونده های ما هستند. در زمینه گرانی خودرو بازرسی کل کشور 
ورود جدی انجام داد. در یک نمونه در بازرسی از ایران خودرو به 
این نتیجه رسیدند که یکی از تأمین کننده ها با تبانی مبادرت به 
گران نمایی و گران فروشی می کرده و علیرغم اینکه فواد آلیاژی 
می توانسته از داخل تولید شود از خارج تهیه شده است. در مورد 
یکی از شــرکت هایی که فواد آلیاژی به خودرو ساز می فروخت 
بیش از ۵۴۴ میلیارد تومان هزینه اضافی به گردن خودرو ســاز 
گذاشته بود که با پیگیری ها ۵۳۳ میلیارد بازگردانده شده است.

اسماعیلی با اشاره به تعطیلی یکی از کارخانه ها گفت: خبر از اتقان 
ازم برخوردار نبود این بیم میرفت که در مسیر وصول مطالبات 
کارخانه تعطیل شــود اما انعکاس رسانه ای موضوع انجام شد و 
خوشــبختانه شرکت تعطیل نشده بود و تعطیل نخواهد شد.وی 
همچنین گفت: روزهای گذشته تعدادی جاسوس توسط سربازان 
گمنــام امام زمان در وزارت امــور خارجه و صنایع تامین کننده 

قطعات و حوزه انرژی و وزارت دفاع و انرژی هســته ای دستگیر 
شــدند. یکی از کسانی که دستگیر شد شارمهد از گروه تندر بود 
کســی که عزاداران امام حسین را در حسینیه شیراز به شهادت 
رسانده بود دستگیر شد و عجیب این است که کشورهای مدعی 
حقوق بشر مامن تروریســت ها شده اند و حتی امکانات و رسانه 
به این تروریســت ها می دهند و موجبات انحرافات عمومی را به 
وجود می آورند.اسماعیلی تصریح کرد: اخیرا ۵ مورد دستگیری 
در وزارت امور خارجه، صنایع و شرکت های قطعات و پشتیبانی 
کننده حوزه انرژی، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی داشته ایم و 
در همین ایام دو نفر از جاسوسان حکم محکومیت قطعی گرفتند 
که مســعود مصاحب در قالب دبیر کل انجمن دوســتی ایران و 
اتریش با ســرویس موساد و آلمان مبادرت به جاسوسی می کرد، 
ده سال حبس گرفته و حکمش قطعی است. نفر دوم فردی به نام 
شهرام شیرخانی بود که جاسوس بود و برای انگلیس در حوزه های 
مختلــف اطاعات می فروخت و به دنبال آلوده ســازی مدیران 

داخلی بود که این فرد هم به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

احیای محرم و صفر منجر به احیای دین و نظام است
وی گفت : در آستانه محرم هستیم و جامعه مذهبی ما مؤمنین 
بیش از ســایر هموطنــان پروتکل های بهداشــتی را رعایت 
می کنند و محافل مذهبی بهترین رعایت را داشته اند و قرار بر 
این است که در محرم جامعه مذهبی پروتکل ها را رعایت کنند 
و یــک محرم الگو و نمونه ای رقم بخورد. احیای محرم و صفر 
منجر به احیای دین و نظام اســت و من مطمئنم از شب اول 
محرم با رعایت پروتکل بهداشــتی حسینه ای به وسعت ایران 
اسامی برپا می شــود، با رعایت همه فاصله ها و انشاه نماد 
جدید از فرهنگ حسینی مردم در محرم امسال رقم می زنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره »ادعای ۶۵ میلیاردی میرسلیم 
علیه قالیباف« گفت: گزارشی به قوه واصل شده است و در حال 
بررسی هستیم و رسیدگی ها شروع شده است و یک نماینده 
ســابق مجلس بازداشت شده اســت. هنوز ماهیت و جزییات 
موضوع روشــن نشده اســت و مطمئن باشید ما در رسیدگی 
ها آنچه از تخلفات به دســتمان برسد رسیدگی خواهیم کرد 
و حتما مورد رســیدگی قرار خواهد گرفت. رییس قوه قضاییه 
گفته اند که پرونده زیر میزی نداریم و همه پرونده ها روی میز 
اســت  اما نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی های قضایی است 
و نتیجه آن به ســمع مردم خواهد رسید. موضوعی که هنوز 
رسیدگی نشده به جای پرداختن در رسانه با اعتماد به ما اجازه 
بدهند در دســتگاه قضایی رسیدگی شود.اسماعیلی در مورد 
اخرین وضعیت پرونده شــرکت کروز گفت: پرونده در مرحله 
دادسراســت و به دادگاه ارسال نشــده است و منتظر تکمیل 
تحقیقات در دادسرا هستیم. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به 
سوالی درباره پرونده تسهیل ازدواج اظهار کرد: از هرکسی که 
شرایط ازدواج را تسهیل کند قدردانی میکنیم تا یکایک جوانان 
به زندگی خود سروسامان دهند تاکنون شکایتی از مجلس به 

ما واصل نشده است و دریافتی از این بابت نداشته ایم.

 آیت اه نوری همدانی:
اخراج آمریکا از منطقه یکی از ابعاد انتقام 
سخت خداوند از دشمنان اسام خواهد بود

آیت اه نوری همدانی در پیامی به دومین نشســت هم اندیشی احزاب و گروه 
های جبهه مقاومت، نوشت: اخراج آمریکا از منطقه یکی از ابعاد انتقام سخت 
خداوند از دشمنان اسام خواهد و با بازتولید آموزه های وحدت گرایانه مکتب 
فکری شــهید سلیمانی، اصل راهبردی در تقویت جبهۀ مقاومت به شمار می 
آید.حضرت آیت اه نوری همدانی در پیامی به دومین نشســت هم اندیشــی 
احــزاب و گروه هــای مقاومت که از صبح امروز و به صــورت مجازی در حال 
برگزاری است، تاکید کردند: اخراج آمریکا از منطقه یکی از ابعاد انتقام سخت 
خداوند از دشمنان اسام خواهد و با بازتولید آموزه های وحدت گرایانه مکتب 
فکری شــهید سلیمانی، اصل راهبردی در تقویت جبهۀ مقاومت به شمار می 

آید.
متن این پیام به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم 
الحمده رب العالمین الصاة والسام علی سیدنامحمد واله الطاهرین

باسام وتحیت به آن مجمع محترم وگرامیداشت ایام دهه وایت وعیدغدیر؛ 
در عصری به سر می بریم که قدرت های استکباری به صورت مستمر بر آتش 
اختاف و تفرقه در جهان اســام می دمند، لیکن  مقاومت جهانی نظام های 
عدالت طلبانه با نقش آفرینی بی بدیل شــهید سلیمانی، میوة شیرین نابودی 
داعش و شکست و اضمحال حامیان تروریسم در منطقه را چیده است.پس از 
پیروزی مقاومت؛ ترامپ که به زعم باطل خود میخواست بازنده جنگ نباشد 
در صدد برآمد تا با ترور شهید سلیمانی، ماجرای نقش آفرینی مؤثر حاج قاسم 
در منطقــه را در تاریخ دفن کند، لیکن در عمل قافیه را باخت و اان با نفرت 
عمومی مردم جهان و شعار بین المللی مردم برای خون خواهی سردار سلیمانی 
مواجه شده است که اخراج حتمی آمریکا از منطقه یکی از ابعاد انتقام سخت 
خداوند از دشمنان اسام خواهد بود.فارغ از این مسأله، باید در چگونگی تداوم 
اقتدار جریان مقاومت در راستای تحقق تمدن نوین اسامی در سال های پسا 
سلیمانی اندیشید و به این مسألۀ راهبردی رهنمون شد که در مقابله فکری و 
علمی در برابر آمریکا و متحدانش چگونه باید عمل کرد؛ زیرا تداوم پیروزی ها 
و استمرار اقتدار روز افزون جبهۀ مقاومت مقوله ای نرم افزاری است و در کنار 
نوســازی سخت افزاری کشــورهای منطقه باید بر نوسازی علمی و نظری در 
راستای تحقق تمدن نوین اسامی تأکید کرد.در این میان بازتولید آموزه های 
وحدت گرایانه مکتب فکری شــهید سلیمانی، اصل راهبردی در وحدت امت 
اسامی، تقویت جبهۀ مقاومت و تســریع مطالبۀ تمدن سازی نوین اسامی 
به شمار می آید.در تبیین این مسأله باید گفت وحدت امت اسامی از جمله 
عوامل حیاتی شکوفایی تمدن اســامی است؛ تأمل در نظام معنایی سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی نشــان می دهد آن شهید واا مقام خود را فدایی 
مسلمانان و عموم انســان ها می دانست و اینگونه سپهبد سلیمانی در طول 
مبارزات خود علیه داعش، به شــاخص و اسطوره ای برای امت اسامی تبدیل 
گردید.هم چنین تحقق تمدن ســازی نوین اسامی در گرو مواجهه مثبت و 
ســازنده با جهان متکثر فارغ اقوام ، زبان ها، فرهنگ ها و مذاهب اسامی در 
ممالک اســامی و دیگر جوامع بشری اســت، که این اصل نیز در پرتو  اصل 
مهاجرت، در بســتر  فرهنگ محوری و تعامل گرایی و صلح طلبی شکل می 
گیرد.شهید سلیمانی به تعبیت از امام خمینی )رحمه اه( که فرمود، »انقاب 
ما محدود به ایران نیســت« ومبناومنظومه فکــری رهبرمعظم انقاب برای 
تشــکیل جبهۀ بدون مرز حق علیه باطل، ترک وطن کرد، و مرزهای قومیت، 
نژاد، ملیت و حتی مذهب را درنوردید و جهان وطنی خود را عاوه بر شیعیان 
، بر مدار تعامات میان مذهبی با برادران اهل سنت و حتی پیروان دیگر ادیان 
الهی به ویژه مسیحیان در منطقه تعریف نمود تا جبهه ای بی مرز علیه ظلم و 
جنایت آمریکا و تروریست های تکفیری به منصۀ ظهور رساند.آری افق معنایی 
و تمدنی شهید سلیمانی به قومیت، مذهب، ملیت یا مرزهای خودساخته بشری 
خاص اختصاص نداشــت، بلکه ایصال جهان اســام و دیگر جوامع بشری به 
امامت، از طریق ارتباطات دانشی و فقه میان مذهبی، مهمترین شاکلۀ معرفتی 
این چهرة بین المللی مقاومت بود.در حقیقت مبنای توحیدی سردار سلیمانی 
در مبارزات ظلم ستیزانه به شدت با عنصر حکمت، امامت، وایت و فقاهت گره 
ارِ ُرَحَماُء بَْیَنُهْم؛ در برابر کّفار  اُء َعلَی الُْکَفّ خورده اســت، لذا بر مبنای آیۀ»أَِشَدّ
سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند« دچار خشونت نمی شد، بلکه با 
حکمت و عقانیت فقهی فضای ضد تقریبی را شکست و اینچنین با  اهتمام به 
جغرافیای فرهنگی وحدت و بازشناسی اشتراکات معرفتی، برای شکل گیری 
تمدن نوین اسامی تاش نمود. بی تردید شهادت سردار سلیمانی خون تازه 
ای را در رگ های مقاومت جاری کرد، لیکن از آن مهمتر، آن مکتب فکری و 
معرفتی شهید سلیمانی است که جهان بینی باشکوهی از ساختار تمدنی در 
جهان اســام رقم زده است  و چارچوب جهانی تمدن نوین اسامی را ترسیم 
خواهد کرد.درپایان ازم میدانم ازهمه برگزارکنندگان این جلسه بویژه حزب 
انقابی و باسابقه مؤتلفه اسامی و خصوصا جناب آقای بادامچیان تشکر نمایم. 

توفیق همگان را ازخداوند متعال مسئلت می کنم. 
 قم مقدسه - حسین نوری همدانی

۲۱مرداد ۱۳۹۹ 
از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه انجام شد

تکذیب ادعای لغو »تحریم های به اصطاح 
غیرهدفمند«

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش های خبرنگاران، ضمن رد خبر 
منتشــره در برخی رسانه ها به نقل از یک منبع ناشناس در خصوص لغو موقت 
بخشی از تحریم های به اصطاح غیرهدفمند، این قبیل اظهارات را خبرسازی 
های غیرواقعی دانســت که مشخص نیست با چه اهدافی صورت می گیرد.سید 
عباس موســوی افزود: اینکه شکست سیاســت های تحریمی آمریکا موضوع 
مجادله اروپا و آمریکا باشــد بعید نیســت، اما آنچه به جمهوری اسامی ایران 
مربوط می شــود آن است که تحریم های یکجانبه آمریکا غیر قانونی و ظالمانه 
هستند و بر اســاس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، آمریکا موظف است کلیه تحریم 

هایی که با خروج خود از برجام مجددا اعمال کرده است را لغو و بااثر نماید.

ســخنگوی دولت با بیان این که ترامپ چهار سال فرصت داشت که با انتخاب یک مسیر 
درست، توافق شــده و قانونی، دیپلماسی موفقی را با ایران آغاز کند، گفت: او نه تنها این 
کار را نکرد بلکه بدترین خطاهای آمریکا را در دهه های گذشته مرتکب شد.»علی ربیعی« 
دیروز سه شنبه درباره ادعای دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه در صورت 
انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه، به سرعت با ایران به توافق 
خواهد رسید، گفت: آقای ترامپ چهار سال فرصت داشت که با انتخاب یک مسیر درست، 
توافق شده و قانونی، دیپلماسی موفقی را با ایران آغاز کند. او نه تنها این کار را نکرد بلکه 
بدترین خطاهای آمریکا را در دهه های گذشــته مرتکب شده است.سخنگوی دولت افزود: 
حتی اگر ترامپ برای بار دوم انتخاب شــود، تا وقتی به سیاست فشار بر ایران ادامه دهد، 
هیچ موفقیتی در رسیدن به توافق بدست نخواهد آورد.دستیار ارتباطات اجتماعی رییس 
جمهوری اظهار داشــت: در صورت تداوم سیاست خصمانه علیه ملت ایران، آماده ایم که 
مقاومت حداکثری ایران را تا هر زمان که نیاز باشــد، ادامه دهیم.وی گفت: اگر ترامپ در 
مســیر جبران اشتباهات گذشته، جدی باشد از آن استقبال می کنیم، اما به نظر نمی رسد 
که ادعای اخیر او، هدفی فراتر از جلب رای در انتخابات داشته باشد.ربیعی همچنین درباره 
ادعای یک افســر اطاعاتی آمریکا درباره دخالت ایران، روسیه و چین در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا گفت: ادعای بی پایه دخالت ایران در انتخابات آمریکا، به منظور اســتفاده 
انتخاباتی از ایران هراســی است. همانگونه که بارها تکرار کرده ایم، جمهوری اسامی ایران 
هیچ عاقه ای به مداخله در سیاست های حزبی در آمریکا ندارد و هیچ مزیتی در برتری یکی 

از دو حزب آمریکا بر دیگری نمی بیند.

ایران به هر اقدام تحریک آمیز آمریکا پاسخ قاطع می دهد  
ربیعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پیامدهای ارائه قطعنامه آمریکا به شورای امنیت 
برای تداوم تحریم تسلیحاتی ایران تصریح کرد: آمریکا به اعتراف رهبرانش از برجام خارج 
شــده و تا زمان بازگشــت کامل به آن و انجام تمامی تعهداتش، هیچ حقی چه در ارتباط 
با متن توافق و چه مرتبط با قطعنامه شــورای امنیت ملل متحد در حمایت از آن ندارد.

ســخنگوی دولت افزود: رژیم آمریکا به خوبی می داند که این تاش مخرب، قانون گریزانه 

و بدخواهانــه، بــه ناکامی فاجعه آمیز و منزوی کننده دیگری تبدیل خواهد شــد و اصرار 
آمریکایی ها به تداوم این مســیر از پیش شکســت خورده نمی تواند معنایی جز سماجت 
در برابر پذیرش واقعیت ها داشته باشــد.ربیعی اظهار داشت: واقعیت این است که جامعه 
بین المللی مصمم در پاســداری از قوانین، توافقات و مقررات حاکم میان کشورها و سدی 

بلند و غیرقابل عبور برای آمریکا در متزلزل کردن پایه های ثبات و امنیت جهانی است.
ســخنگوی دولت ایران تصریح کرد: به نظر می رسد که سیاســتگذاران گمراه در آمریکا 
حاضرند پافشــاری به ناتوانی خود در درک حقایق بین المللی را تا جایی ادامه دهند که 
آمریکا و نحوه رهبری آن را بی اعتبارتر از همیشــه کنند.  ربیعی تاکید کرد: اقدام آمریکا 
قبل از اینکه تهدید ایران باشــد، استفاده از ســاز و کار شورای امنیت سازمان ملل متحد 
برای تهدید این شورا و به سخره گرفتن ساز وکار چند جانبه گرایی است.وی افزود: آمریکا 
می خواهد با استفاده از اهرم شورای امنیت علیه شورای امنیت و نهادهای بین المللی و ساز 
و کارهای چندجانبه اقدام کند.سخنگوی دولت ایران خاطر نشان کرد: جمهوری اسامی 
ایران آماده اثبات این موضوع است که کمترین مسامحه ای در ارائه پاسخی متناسب و قاطع 
بــه هرگونه اقدام تحریک آمیز و غیرقانونی نشــان نخواهد داد.ربیعی تصریح کرد: هر نوع 
قطعنامه ای در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد غیرقابل قبول بوده 

و به استهزا گرفتن قوانین بین المللی است.

ایران به ارسال کمک های بشردوستانه به لبنان ادامه می دهد
ربیعی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره حوادث لبنان با بیان اینکه »منتظر بررسی 
های دولت لبنان و اعام نتایج از ســوی آن کشور هستیم« گفت: جمهوری اسامی ایران 
از همه کشــورها می خواهد که از هرگونه دخالت فرصت طلبانه در تعیین سرنوشت لبنان 
خــودداری کنند. به ویژه ریاکاری آمریــکا در ادعای کمک به لبنان در حالی که حتی در 
این شرایط تاسف انگیز، حاضر به لغو تحریم های غیرانسانی خود نیست، مایه نگرانی است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اطمینان داریم که ملت لبنان به شرط حفظ اتحاد و تکیه بر 
منابع و نیروهای داخلی، قادر به پشت سرگذاشتن این دوران سخت است.ربیعی تاکید کرد: 
جمهوری اسامی ایران در تماس نزدیک با دولت لبنان، به ارسال کمک های بشردوستانه و 

اقام مورد نیاز مردم آسیب دیده ادامه خواهد داد.

مرحله دوم انتخابات مجلس 21 شهریورماه برگزار می شود
ربیعی در پاسخ به ســوال دیگری درباره زمان قطعی انتخابات میان دوره ای مجلس گفت: 
بنابر نظر وزارت کشــور، مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسامی در 
۲۱ شــهریور ماه برگزار می شــود.وی یادآور شــد: در صورت موافقت ستاد ملی مقابله با 
کرونا، پیشنهاد دولت انجام تبلیغات یک هفته ای به روش های غیرتجمعی همراه با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی وزارت بهداشت  به خصوص اســتفاده از فضای مجازی است زیرا 
تجمعات در زمان تبلیغات قابل کنترل نیست.ســخنگوی دولت اضافه کرد: انتخابات میان 
دوره ای مجلس شــورای اسامی در خصوص سه حوزه تهران، آستانه اشرفیه و تفرش در 
ســال ۱۴۰۰ و همراه با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسامی شهر وروستا برگزار 

می شود.

ربیعی: 
ایران به هر اقدام تحریک آمیز آمریکا پاسخ قاطع می دهد  

سرلشکر باقری اعام کرد؛
درمان ۲۰ هزار بیمار مبتا به کرونا 

در بیمارستان های نیروهای مسلح
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح 
گفت: تعداد بیمارانــی کرونایی که 
تاکنون در بیمارستان های ما بستری 
شــده اند، بالغ بر ۲۰ هــزار نفر بوده 
است.سرلشــکر محمد باقری رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح دیروز در 

حاشیه جلسه قرارگاه بهداشــتی درمانی امام رضا )ع( نیروهای 
مســلح در جمع خبرنگاران، گفت: این قــرارگاه پنج و نیم ماه 
است که به صورت دائم در ســطح نیروهای تشکیل شده است.

وی افزود: ما همچنان در بیمارستان های نیروهای مسلح پذیرای 
بیماران مبتا به کرونا هستیم و هم اکنون حدود ۶۵۰ بیمار در 
بیمارستان های نیروهای مسلح بستری هستند؛ تعداد بیمارانی 
که طی این مدت در بیمارستان های ما بستری شدند، بالغ بر ۲۰ 
هزار نفر بوده اســت.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: 
فعالیت های علمی و پژوهشی نیروهای مسلح هم ادامه دارد و از 
میان بیش از ۱۰۰ طرح ارائه شــده ۱۸ طرح به تصویب رسید 
و از آن ها پشــتیبانی کردیم. این طرح ها در حوزه های مختلف 
مانند دارو و واکسن در حال اجرا است و طرح های دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه اه جزو طرح های برتر در مجموعه کشور است که 
عزیزان وزارت بهداشــت هم این را اعام کردند.سرلشکر باقری 
گفت: آنچه که در جلســه امروز بحث شد، پیرامون مطالبی بود 
که عزیزان ما در کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مطرح کردند 
این عزیزان وضعیت را تشــریح کردند و موضوع ما برنامه ریزی 
برای تداوم مأموریت های نیروهای مسلح در شرایط تداوم بیماری 
کرونا برای حداقل تا پایان ســال ۹۹ است، چون مأموریت های 
نیروهای مسلح تعطیل بردار نیست و به صورت شبانه روزی جریان 
دارد.وی ادامه داد: اینکه مراکز آموزشی نیروهای مسلح چگونه به 
فعالیت خود ادامه دهند و مأموریت های مختلف دفاعی و امنیتی 
تمرین ها و رزمایش ها چگونه ادامه پیدا کند، موضوعاتی بود که 
در این جلســه مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات ازم در این 
زمینه اتخاذ شــد. تاکنون در مراکز نیروهای مســلح هیچ مورد 
حادی نداشته ایم و همه آموزش های ما جریان دارد و تعطیل بردار 
نیست.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: میزان ابتاء 
به کرونا در بین کارکنان نیروهای مسلح از میزان میانگین ملی 
پایین تر است و این به دلیل همین پیشگیری ها است و این روند 
ادامه خواهد داشت.سرلشــکر باقری گفت: در واقع علت اینکه 
میزان ابتاء در نیروهای مســلح به نســبت متوسط مبتایان 
در کشور پایین تر اســت به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 

سختگیرانه و دقیق است.
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گزیده خبر  رییس سازمان خصوصی سازی تشریح کرد؛

چرا صندوق ETF پاایشی عرضه نشد؟
رییس سازمان خصوصی سازی دایل عرضه نشدن صندوق ETF پاایشی را تشریح کرد.

به گزارش وزارت اقتصاد، علیرضا صالح، رییس ســازمان خصوصی ســازی در گفتگویی 
توضیحاتی درباره تشکیل و معرفی مدیر صندوق ETF پاایشی و مکاتبات متعدد با وزارت 

نفت به انجام رساند که در زیر می خوانید:

چرا ETF پاایشی یعنی دارا دوم عرضه نشد؟
همانگونه که مستحضرید بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مدیریت صندوق 
های سرمایه گذاری قابل معامله صرفاً توسط دستگاه های اجرایی تخصصی که در مورد 
ETF پاایشــی وزارت نفت است امکان پذیر اســت. از آنجایی که مدیریت صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله توسط دارندگان واحدهای ممتاز همان صندوق که موسسین 
آن می باشند امکان پذیر است، تاسیس و به تبع آن مدیریت صندوق صرفاً بر عهده وزارت 
نفت است.پس از تصویب هیات وزیران در فروردین ماه سال جاری مکاتبات متعددی با 
وزارت نفت انجام شــد و طی آن درخواست معرفی مدیر صندوق از آن وزارتخانه شد با 
توجه به این که پس از گذشت چندین ماه از این موضوع و عدم تاسیس صندوق توسط 
آن وزارتخانه موضوع توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در آخرین جلسه هیات 
واگذاری که در اواســط مرداد ماه سال جاری برگزار شد، مطرح و ایشان اعام کردند که 
پیگیری های اینجانب در خصوص معرفی مدیر و رئیس صندوق ETF پاایشــی توسط 
وزارت نفت، منجر به نتیجه نشــده است و گذر زمان عرضه سهام دولت در پاایشگاه ها 

را با مشکل مواجه می کند و وزارت نفت اعام می  کند که صندوق توسط وزارت دارایی 
تاسیس شــود حال آنکه قانون گذار این موضوع را به عهده وزارتخانه تخصصی گذاشته 
اســت. لذا در این خصوص ابتــدا این موضوع که آیا می تواند موســس صندوق و مدیر 
صندوق وزارتخانه ای متفاوت از وزارتخانه تخصصی ذیربط باشــد، در هیات واگذاری به 
رای گذاشته شد که به اتفاق آرا اعضای هیات واگذاری اعام کند که باید موسس و مدیر 
صندوق یک دســتگاه اجرایی واحد باشد.از آنجایی که با توجه به نظر وزارت نفت عمًا 
ایجاد صندوق پاایشی توسط وزارت نفت منتفی شده بود، هیات واگذاری تصمیم گرفت 
که باقیمانده ســهام دولت در پاایشــگاه ها را به صورت بلوکی عرضه کند و در صورتی 
که متقاضی خرید وجود نداشــت کلیه سهام متعلق به دولت در پاایشگاه های تهران، 
بندرعباس، اصفهان و تبریز به صورت خرد و تدریجی و به صورت شــناور عرضه شــود. 
شــایان ذکر است که عرضه پاایشگاه های فوق الذکر هم اکنون آگهی شده و در شرف 

عرضه توسط بازار سرمایه است.

چگونه شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی صندوق دارایی یکم را تاسیس و 
واحد های آن را پذیره نویسی و در نهایت واحدهای آن را قابل معامله در بازار 

سرمایه کرد؟
مستحضرید که وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه تخصصی بانک ها و بیمه ها است، 
لذا بافاصله پس از اباغ مصوبه هیات وزیران، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مسئول 

تاسیس صندوق دارایی یکم را به سازمان خصوصی سازی معرفی نمود و این سازمان اجازه 
تاســیس صندوق دارا یکم را به معاونت بانک، بیمه و شــرکت های دولتی آن وزارتخانه 
صــادر کرد.به نظر بنده این حرکت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که حاضر شــده 
شرکت های خود را در بورس به صورت صندوق ETF عرضه نماید، می بایست به عنوان یک 
الگو برای سایر وزارتخانه ها باشد و در اینجا جا دارد از اقدام شایسته وزیر امور اقتصادی 

و دارایی تشکر و تقدیر داشته باشیم.

اماواگرهایحقوقبازنشستهها
در حالی ســازمان برنامه و بودجه به نوعی تضمین کرده بود که همسان سازی 
حقوق بازنشســته ها از مهرماه انجام شود که اکنون پای تامین اعتبار کافی برای 
اجرای کامل این طرح مطرح شده و ممکن است همسان سازی به دونیم تقسیم 
شده و تا سال آینده طول بکشد.طبق ماده )۳۰( قانون برنامه ششم توسعه دولت 
مکلف به ایجاد شــرایط مناسب و عدالت در پرداخت ها به بازنشستگان است؛ به 
طوری که باید بررســی جهت برقــراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و 
متناســب ســازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شــاغان، بازنشسته ها و 
مستمری بگیران کشوری و لشــگری سنوات مختلف را انجام دهد.بر این اساس 
در چند ســال این همسان ســازی به صورت مرحله ای در دستورکار دولت قرار 
گفت که البته امســال زمانی بود که ترمیم حقوق بازنشسته ها در ابعاد مختلف 
بیش از گذشــته در مطرح بود و اقداماتی انجام شــد؛ به طوری که با افزایش دو 
برابری منابع برای همســان سازی این رقم در ســال جاری به ۱۰ هزار میلیارد 
تومان رســید.در ابتدا افزایش حقوق شاغان به میزان کارکنان رسید و به طور 
متوسط تا ۳۰ درصد حقوق بازنشسته ها در سال جاری افزایش پیدا کرد و هیچ 
کدام از آنها کمتر از دو میلیــون و 8۰۰ هزار تومان دریافتی ندارند.به دنبال آن 
موضوع استفاده از افزایش 5۰ درصدی امتیاز حقوق طبق قانون مدیریت خدمات 
کشوری مطرح شد و بازنشسته ها نیز مانند شاغان مشمول این قانون شدند.در 
ادامه ســازمان برنامه و بودجه وعده دیگری به بازنشسته ها داد مبنی بر همسان 
سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان و شاغان هم تراز که قرار بود این موضوع 
از مهرماه اجرایی شــده و چندین بار نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه بر آن 
تاکید شده بود.در حالی بازنشسته ها منتظر بودند تا حدود دوماه دیگر این وعده 
همسان سازی اجرایی شده و حقوق آنها تا ۹۰ درصد شاغان هم تراز تغییر کند 
که اعام اخیر انصاری -رییس سازمان اداری و استخدامی- اما و اگرهایی در این 
رابطه ایجاد می کند؛ چرا که ظاهرا ماجرای تامین مالی مطرح است.  طبق آنچه 
که انصاری اعام کرده ســازمان برنامه و بودجه در خصوص تامین اعتبار جدید 
برای همســان سازی حقوق بازنشسته ها با شاغان اعام آمادگی کرده و امیدوار 
هستند که بتوانند طی یک مرحله این کار را انجام دهند، ولی موضوع این است 
که اگر ســازمان برنامه و بودجه نتواند اعتبار کافی را تامین کند، آنگاه همسان 
سازی در دو مرحله انجام می شود.بر ایناساس اگر اعتبار کافی برای همسان سازی 
وجود داشته باشد که از مهرماه و به عبارتی در نیمه دوم سال  همسان  سازی به 
میزان 85 تا ۹۰ درصد حقوق شاغان برای بازنشسته ها نیز اعمال خواهد شد، اما 
اگر این اعتبار تامین نشود آنگاه  در دو مرحله  شش ماه خواهد بود که بخشی در 
نیمه دوم امسال و بخشی دیگر احتماا به ابتدای سال آینده موکول خواهد شد.

ورودکمیسیونامنیتملیبهتحوات
بازاربورس

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حضور 
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در جلســه این کمیسیون گفت که در این 
جلســه تاکید شد در دستورالعمل های صدور مجوز کارگزاری ها بازنگری شود.

ابوالفضل عمویی، در توضیح جلسه صبح دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی در جلسات گذشته خود به بررسی 
فعالیت های بازار سرمایه در کشور پرداخته بود. پیش از این جلساتی با سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس ســازمان غذا و دارو برگزار شــد و امروز 
میزبان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بودیم.وی افزود: آقای قالیباف رئیس 
سازمان بورس گزارشی از روند تحوات و فعالیت در بازار بورس ارائه کرد، توضیح 
داد که بازار سرمایه با سرعت خوبی رو به رشد است و در این چهارچوب سرمایه 
های مردم بیش از قبل وارد بازار سرمایه شده و مشارکت مردم افزایش پیدا کرده 
است.عمویی خاطرنشان کرد: در این جلسه تاکید شد که باید درباره آموزش مردم 
برای حضور در بازار سرمایه اقداماتی صورت گیرد. این کار از طریق سازمان بورس 
و رســانه ها دنبال شود. در عین حال به مردم توصیه شد از طریق شرکت های 

واسطه سرمایه گذاری کنند تا امنیت سرمایه آنها حفظ شود.

از سوی وزیر اقتصاد
زمانعرضهدارادوماعامشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در اولین چهارشــنبه شــهریورماه نسبت 
بــه عرضه صنــدوق دارا دوم اقدام می شــود که در ایــن خصوص هماهنگی 
ازم با وزارت نفت انجام شــده اســت.درحالیکه پیش از این اعام شــده بود 
که پذیره نویسی دومین صندوق سهام های دولتی )شامل چهار پاایشگاه( در 
مرداد یا شهریورماه انجام می شود اما روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در 
پاایشگاه ها از طریق ETF  پاایشی به نتیجه نرسید و رئیس سازمان خصوصی 
ســازی در این زمینه توضیح داد: به دلیل مخالفــت وزارت نفت با عرضه دارا 
دوم در ETF، ســهام  پاایشی دولت تا سه هفته آینده به صورت بلوکی عرضه 
می شود.به گفته وی،  در صورتی که متقاضی خرید وجود نداشت، کلیه سهام 
متعلق به دولت در پاایشگاه های تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز به صورت 
خرد،  تدریجی و شناور عرضه می شود. همچنین، عرضه پاایشگاه های فوق هم 
اکنون آگهی شده و در شرف عرضه توسط بازار سرمایه است.پس از طرح این 
موضوع،  ناظر مجلس در شورای عالی بورس از توقف عرضه سهام شرکت های 
نفتی به صورت بلوکی خبر داد و گفت که دولت موظف اســت ســهام خود را 
در شرکت های پاایشی به صورت صندوق پذیره نویسی کنند. در این زمینه، 
وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اعام کرد که در اولین چهارشنبه شهریور 
)پنجم شــهریورماه( در هفته دولت نســبت به عرضه صندوق دارا دوم اقدام 
خواهد شد که در این خصوص هماهنگی ازم با وزارت نفت انجام شده است.

وی دربــاره ویژگی های صندوق های ETF، گفت: همه مردم می توانند ســهام 
دومین صندوق  ETF را خریداری کنند که سقف خرید آن برای دارا یکم معادل 
۲ میلیون تومان بوده و ما این ســقف را برای دارا دوم با تصویب هیئت دولت 
به 5 میلیون تومــان افزایش می دهیم. همچنین،  در این معامله خریداران از 
تخفیف ۳۰ درصدی هم برخوردار می شــوند کــه در کل مزایای زیادی برای 

آن ها دارد.

رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
فروشنفتدربورسگامیمهم

درمقابلهباتحریم
رییس جمهور با تاکید مجدد بر اینکه دولت تا آخرین ساعت کارخود، با همه 
توان انجام وظیفه خواهد کرد، اظهارداشــت: مردم باید در زمینه تاش دولت 
برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد اطمینان خاطر داشــته باشــند و بدانند 
برای حفظ معیشت و دارایی آنان از هیچ تاشی فروگذار نخواهیم کرد. حجت 
ااسام والمسلمین حسن روحانی دیروز سه شنبه در یکصد و پنجاه و هشتمین 
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به دغدغه های متخصصان و 
اقتصاددانــان در زمینه حجم نقدینگی موجود در جامعه و لزوم هدایت آن به 
مســیر تولید و مقابله باتحریم و جنگ اقتصادی دشــمنان، تاکید کرد: دولت 
بویژه ستاد اقتصادی همواره در تاش برای اتخاذ و اجرای سیاست ها وتدابیری 
در جهت کنترل نقدینگی و هدایت آن به مســیر درست و چرخه تولید بوده 
اســت.رئیس جمهور طرح فروش داخلی نفــت و عرضه آن در بورس انرژی را 
از جملــه طرح های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی موثر در راســتای 
ســامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی 
دشــمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب 
نهایی و تدوین شــیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند. روحانی 
با اشــاره به تدوین نقشه راه اقتصادی این ستاد برای هشتمین سال کار دولت 
و در راستای گشایش در معیشت مردم بر مبنای جهش تولید و بهبود محیط 
کســب و کار، ارتقاء سرمایه گذاری و اشــتغال، گفت: این نقشه راه مجموعه 
منسجمی از سیاست های کان در حوزه های مختلف اقتصادی  است که برای 
یک سال پیش رو طراحی و تدوین شده تا دولت بتواند در عین مقابله با جنگ 
اقتصادی دشــمنان و گذر از مشکات و تنگناهای به وجود آمده در اثر شیوع 
کرونا، اقتصاد را از تکانه های بیرونی حفظ کرده و گشایش هایی را در زندگی 

و معیشت مردم ایجاد کند.

چهکسانیدراولویتدریافتسهام
عدالتهستند؟

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی از ادامه بررسی طرح 
ســاماندهی سهام عدالت در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت که احتماا 
رای گیری نهایی در هفته آینده انجام خواهد شد.سید کاظم موسوی، با اشاره 
به جلســه صبح دیروز سه شنبه کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: در این 
جلسه پیشنهاداتی در مورد طرح سهام عدالت مطرح شد و چکش کاری هایی 
صورت گرفت، اما احتماا رای گیری در باره این طرح یکشنبه هفته آینده در 
کمیسیون انجام خواهد شــد.    وی افزود: در این طرح ۱۰ میلیون خانوار به 
عنوان جا ماندگان از ســهام عدالت تعیین تکلیف می شوند. ۶ میلیون خانوار 
کسانی هستند که اصا سهام عدالت ندارند ۱.8 میلیون دیده نشدند و ۲.۱۰۰ 
میلیون نیز افراد تحت پوشــش بهزیستی و کمیته امداد هستند که قرار است 

با اولویت روستاییان و عشایر در مورد سهام عدالت آنها تعین تکلیف شود.

اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین 
گــزارش خــود به بررســی وضعیت 
بازارهــای اصلــی اقتصادی کشــور 
پرداخته و میزان سودی که از بهار ۹8 
تا بهار ۹۹ عاید سرمایه گذاران شده را 
محاسبه کرده است. بر اساس اطاعات 
ارائه شده از سوی این اتاق، میانگین 
قیمت هر ســکه طرح قدیم در بهار 
ســال ۹8، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان بوده و این عدد در بهار امسال 
به شــش میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
رســیده و به این ترتیــب ۴5 درصد 
رشد داشته است.میانگین قیمت هر 
سکه طرح جدید نیز از چهار میلیون و 
8۰۰ هزار تومان در بهار ۹8 به هفت 

میلیون تومان در بهار امسال رسیده و 
رشدی بیش از ۴۴ درصدی را تجربه 
کرده اســت.میانگین قیمت دار در 
بــازار آزاد از حدود ۱۴ هزار تومان در 
بهار سال قبل به ۱۶.5 در بهار امسال 
رســیده و به سرمایه گذاران این بازار 
۱۹ درصد سود داده است. هر یورو نیز  
بهار سال قبل ۱5.8 هزار تومان قیمت 
داشــته که به ۱8 هزار تومان در بهار 

امسال رسیده و ۱۴ درصد رشد قیمت 
داشته اســت.در بازار مسکن، سودی 
بیش از ۳۷ درصدی نصیب ســرمایه 
گذاران شــده اســت. بر اساس اعام 
اتاق بازرگانی تهران در بهار سال قبل، 
میانگین قیمت هر متر خانه در تهران 
۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده و 
این عدد در بهار امسال به بیش از ۱۷ 
میلیون تومان رســیده است.بااترین 

میزان سوددهی در بازارهای اقتصادی 
ایران همچنان مربوط به بازار سرمایه 
است. طبق اعام اتاق بازرگانی تهران، 
در طول یک سال منتهی به بهار ۹۹، 
ارزش سهام معامله شــده در بورس 
تهران رشــدی بیش از ۶۴۷ درصدی 
را تجربه کرده و از نظر تعداد ســهام 
معامله شــده نیز رشدی ۹۱ درصدی 
به ثبت رســیده است.همچنین طبق 
بررســی های این اتاق، شاخص بهای 
کااهای مصرفی در خانوارهای شهری 
۲۱ درصد و در خانوارهای روســتایی 
۱۹.5 درصد افزایش یافته است و این 
عدد در استان تهران به ۲۴.5 درصد 

رسیده است.

از بهار 98 تا بهار 99
 کدام بازارها بیشترین سود

 را دادند؟

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.

وم
ت د

نوب

عضو اتاق مشــترک ایران و روسیه از راه اندازی خط 
دائمی کشــتیرانی کانتینری در دریای خزر بین این 
دو کشور و حرکت اولین کشتی در سپتامبر ۲۰۲۰ 
خبر داد.به گزارش وزارت راه و شهرســازی، ســید 
جلیل جالی فر با اعام خبــر راه اندازی خط دائمی 
کشتیرانی کانتینربر در دریای کاسپین اظهار داشت: 
سال هاست به واســطه فقدان کشتی های کانتینربر 
در دریای کاســپین موفق به افزایش حجم صادرات 
محصوات کشــاورزی و غذایی کشورمان به کشور 
روســیه نبوده ایم.وی ادامه داد: امروز دولت دو کشور 
روسیه و ایران با عزمی راسخ با اقدامات زیرساختی به 
دنبال فعال سازی کریدور شمال و جنوب هستند و 
در این راستا اقدامات زیادی با جدیت در حال انجام 
است.عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه 
با اشاره به برخی از این اقدامات تصریح کرد: اجرای 
عملیات ساختمانی خط ریلی رشت به بندر کاسپین، 
ساخت اسکله رو - رو )row-row( واگن بر و کامیون 
بر در بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی، آمادگی کامل 
زیرساختی بندر انزلی که از قدیمی ترین بنادر شمال 
ایران محســوب می شود، اجرای عملیات ساختمانی 
خط ریلی بندر چابهار به شــبکه ریلی در راســتای 

راهبرد سواحل مکران، همکاری گسترده سازمان بنادر 
و دریانوردی در بنادر شمال و جنوب کشور، همکاری 
بسیار خوب شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران 
در حمل ریلی کااهای ترانزیتی، تاش فراوان منطقه 
آزاد لوتوس آســتاراخان و کارخانه کشــتی سازی 
واقع در این منطقه آســتاراخان جهت ساخت انواع 
کشتی با ظرفیت های مختلف در قالب تأمین اعتبار 
لیزینگ ساخت تا ســقف 8۰ درصد از طرف دولت 
روســیه برای متقاضیان حقوقی و حقیقی ایرانی از 
جمله اقداماتی اســت که در این راســتا از سوی دو 
دولت ایران و روســیه در حال انجام است.وی افزود: 
همچنیــن مجموعه کارگروه با تــاش و با پیگیری 
منطقه آزاد لوتوس آستاراخان تا کنون موفق به جلب 
نظر شرکت های بزرگی از کشورهای مختلف شده که 
به عضویت این کارگــروه درآمد اند. این کارگروه در 
حال جذب صاحبان کااهای ترانزیتی از کشورهای 
عراق، هند، پاکســتان، افغانستان و کشورهای حوزه 
خلیــج و فارس اســت.جالی فر با اشــاره به این که 
صاحبان کااهای ترانزیتی می توانند برای حمل کاا 
از مسیر کریدور شمال – جنوب متناسب به حجم آن 
از تخفیفات مناسب و ویژه ای برخوردار شوند، اظهار 

داشــت: اولین خط اینری کشتیرانی کانتینری که 
قادر خواهد بود کانتینرهای یخچالی را در این مسیر 
حمل و نقل کند فعالیت خود را در سپتامبر ۲۰۲۰ 
آغاز خواهد کرد.وی تصریح کرد: در این زمینه برابر 
تصمیمات کارگروه مشترک کریدور شمال و جنوب، 
متشــکل از مناطق آزاد لوتوس آستاراخان روسیه – 
مناطق آزاد انزلی و چابهار )جمهوری اسامی ایران( 
در راســتای توسعه کریدور بین المللی حمل و نقل 
شــمال- جنوب، تردد ۲ فروند کشتی کانتینری که 
قابلیت حمل کانتینرهای یخچالــدار را نیز دارد، به 
زودی آغاز خواهد شد.وی ادامه داد: این ۲ فروند در 
مسیر اصلی بندر آستاراخان روسیه و ۲ بندر منطقه 
آزاد انزلی )کاسپین – غازیان( و همچنین سایر بنادر 
شمالی ایران و بالعکس سازماندهی و برنامه ریزی شده 
اســت. این ناوگان اینری شرکت کشتیرانی روسی 
قادر خواهد بود بنا به درخواســت صاحبان خارجی 
کاا، کلیه کااهای تخصصی و حساس و آسیب پذیر 
را از مســیر بنادر آستاراخان روسیه به بنادر شمالی 
و به صورت حمل ترکیبی با همکاری و مشــارکت 
ســازمان بنادر و راه آهن جمهوری اسامی ایران به 
بنادر جنوبی کشور و به کشورهای مقصد حمل کند.

اتاق مشترک ایران و روسیه خبر داد
راه اندازی خط دائمی کشتیرانی ایران و روسیه
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 مدیرعامل پاایشگاه تهران:گزیده خبر

 احتمال بروز حادثه مشابه بیروت صفر است
مدیرعامل پاایشــگاه تهران اظهار داشــت: در حال حاضر هفت 
میلیون لیتــر در روز بنزین پاک تولید می شــود که در آینده با 
شروع واحد سی ســی آر بنزین پاک تبدیل به یورو می شود و با 
استاندار یورو 5 توزیع خواهد شد. حامد آرمانفر در نشست خبری 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت پاایش نفت تهران یکی 
از بزرگترین تولیدکنندگان فرآورده در کشور است اظهار داشت: 
خوراک این مجموعه از طریق دو خط لوله 24 و 26 اینج از حوزه 
نفتی جنوب تامین می شــود.وی ظرفیت اسمی پاایشگاه را در 
ابتدای تاســیس 85 هزار بشــکه در روز عنوان کرد که در فاصله 
ســالهای 55 تا 82 به 120 هزار بشکه در رزو افزایش یافته است.

مدیرعامل پاایشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه روند رو به رشد 
مصــرف فرآورده های نفتی و ضرورت تامین بازار داخلی منجر به 
ساخت و راه اندازی پاایشگاه دوم با ظرفیت صد هزار بشکه در روز 
شد خاطرنشان کرد: در سال 82 با انجام برخی تغییرات ظرفیت 
اســمی پاایشگاه نیز به 110 هزار بشــکه در روز افزایش یافت.

وی مجموع ظرفیت اســمی واحدهای تقطیر را 230 هزار بشکه 
پاایــش نفت خام در روز عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 250 
هزار بشکه در روز پاایش می شود.وی همچنین به واحد کاهش 
گرانروی اشــاره و تصریح کرد:  این واحدها مجموعا با ظرفیت 39 
هزار بشکه در روز وظیفه کاهش گرانروی ته مانده برج تقطیر در 
خا را به منظور تولید فرآورده نفت کوره به عهده دارد که طی آن 
فرآورده های گاز سوختی نفتا با درجه آرام سوزی پایین و نفت کوره 
حاصل می شود.آرمانفر با اشاره به واحدهای بازیابی گاز مایع گفت: 
در این واحدها با ظرفیت اسمی 14 هزار و 700 بشکه در رزو گاز 
مایع از جریان های گازی و مایعات سبک تولیدی واحدهای تقطیر 
در اتمسفر تبدیل کاتالیستی آیزوماکس ایزومریزاسیون که شامل 
مخلوطی از هیدروکربن های متان، اتان، پروپان و پنتان است.وی با 
بیان اینکه پاایشگاه تهران به دلیل مجاورت با پایتخت اهمیت دو 
چندانی دارد گفت: در حال حاضر هفت میلیون لیتر در روز بنزین 
پاک تولید می شود که در آینده با شروع واحد سی سی آر بنزین 
پاک تبدیل به یورو و با اســتاندار یورو 5  توزیع خواهد شــد.وی 
ادامه داد: گازوئیل تولیدی پاایشــگاه به لحاظ استاندارد از سایر 
پاایشگاه ها جلوتر است واحد تصفیه کننده ساخته شده و محصول 
تولیدی از اســتاندارد باایی برخوردار است.مدیرعامل پاایشگاه 
تهران با بیان اینکه محیط پاایشگاه از نظر فیزیکی پرخطر است 
خاطرنشــان کرد: علیرغم تدابیر ایمنی ممکن است اتفاقاتی نیز 
رخ دهد ضمن اینکه اخیرا به لحاظ امنیتی نیز تهدید شــده ایم. 
تمام این موضوعات وظیفه ما را سخت تر و حساسیت را دوچندان 

می کنــد.وی با بیان اینکه با توجه به شــرایط اقتصادی و تحریم 
متاسفانه در جامعه جو ناامیدی را شاهد هستیم افزود: با توجه به 
اضافه شدن کرونا به وضعیت کنونی باعث دامن زدن افسردگی در 
سطح جامعه شده که نیازمند تزریق امید هستیم.وی با بیان اینکه 
ما با انجام تمهیدات شدید بهداشتی اولین شرکت پاایشی بودیم 
که در زمان کرونا اورهال انجام دادیم گفت: در شرایط اورهال یک 
واحد عملیاتی تعطیل می شود و ممکن است هزار کارگر خارج از 
استان دعوت شود بنابراین به دلیل تراکم نیروی کار ریسک زیادی 
را تحمل می کنیم اما با رعایت موازین بهداشــتی مشکل خاصی 
نداشتیم.وی درباره افزایش ســرمایه شرکت پاایش نفت تهران 
تصریح کرد: ســرمایه فعلی شرکت 4.4 میلیارد تومان است که با 
70 درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته با مبلغ 3.1 میلیارد 
تومان به 7.5 میلیارد تومان رســیده ایم.وی با بیان ابنکه موضوع 
افزایش سرمایه اصاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی 
بوده است، یادآور شد: برای انجام افزایش سرمایه نیازمند موافقت 
سازمان بورس و تصویب مجمع عمومی فوق العاده هستیم.آرمانفر 
دربــاره موضوع عرضه دارا دوم و مباحثی که ســازمان خصوصی 
ســازی در این رابطه مطرح کرده بــود توضیح داد: در این زمینه 
بین وزارت نفت و اقتصاد هماهنگی وجود دارد بنا بر این است که 
درصدی از سهام شرکت های نفت تهران ، اصفهان و تبریز بر اساس 
نظر ســازمان خصوصی ســازی در دارا دوم عرضه شود که دیروز 
اعام شــد به صورت بلوکی و 15 درصد عرضه باشــد و قیمت ها 

نیز بااتر از ارزش بورس باشد.مدیرعامل پاایشگاه تهران در ادامه 
گفت: پروژه CCR در حال مناقصه اســت و به سمتی می رود که 
واحد احداث شود پنج شرکت در مناقصه پاکات ارائه کرده اند و در 
مرحله انتخاب پیمانکار هستند.وی درباره پروژه سیراف بیان کرد: 
در حال حاضر پاایشگاه تهران واحدهای CCR و RCD را با سرعت 
اجرا می کند اگر این پروژه ها نبود قطعا سیراف برای ما جذاب بود 

در هر حال سیراف را در اولویت بعدی قرار داده ایم.

وی هزینه واحد CCR را 200 میلیون یورو اعام کرد.
آرمانفر درباره احتمال وقوع حادثه ای مشابه بیروت در پاایشگاه 
تهران گفت: به طور کلی در این زمینه جلســات زیادی در حوزه 
پدافنــد غیرعامل و HSE برگزار کردیم به طور مرتب مانور برگزار 
می کنیم و همکاری دائمی بین سازمان های امدادرسان و شهرداری 
صورت می گیرد و مشکلی از این بابت وجود ندارد.وی تاکید کرد: 
بــه رغم تحریم و تاش هایی که داشــته ایم همــواره تهدید نیز 
می شویم مبنی بر اینکه تابســتان داغ راه اندازی می شود اما این 
اطمینان را می دهیم که اتفاقــی رخ نخواهد داد به لحاظ امنیت 
و ایمنی استانداردهای خاص خودمان را داریم و محافظت صورت 
می گیرد.وی ادامه داد: ما تجارب جنگ و بمباران پاایشــگاه ها را 
داشتیم در زمان حریق و آتش سوزی مخازن پروتکل هایی داریم 
مبنی بر اینکه مخازن کناری خنک می شــوند که آتش تســری 
پیدا نکند اما در هر حال حریق در نفت اجتناب ناپذیر اســت.وی 

درباره آلودگی اراضی کشــاورزی با نفت گفت: تمامی مسیرهای 
زیرزمینی نمونه برداری شــده و مشخص شده که آلودگی ناشی 
از بنزین یورو بوده که جزو محصوات پاایشــگاه تهران نیست و 
مربوط به انبار ری و خط لوله است اما با این حال ما تعدد زیادی 
چاه گمانه زنی حفر کردیم که میزان هیدروکربن ها را بررسی کنیم 
با حفر چاه ها 30 متر مکعب مواد استخراج کردیم و اکنون چیزی 
وجود ندارد.وی یادآور شــد: 10 میلیارد تومان هزینه کردیم که 
آب شــرب باقرشهر از پروژه آوینی تامین شود وارد دو قرارداد نیز 
با جهاد دانشــگاهی و دانشگاه تهران شــده ایم که 38 حلقه چاه 
احداث می شــود و آب زیرزمینی را استخراج مواد هیدروکربنی را 
جدا و آب را دوباره به چاه برمی گردانیم.در ادامه این نشست احمد 
خیری نیز با بیان اینکه کار در شرکت های پاایشی بسیار خطیر 
و احتمال نشتی و بروز حادثه اجتناب ناپذیر است گفت: پاایشگاه 
تهران جزو اولین شرکت هایی است که در مورد محصوات زیست 
محیطی واحدها فعالیت هایی داشته است.وی کل گازوئیل تولیدی 
پاایشگاه را هشت میلیون لیتر در روز عنوان کرد و گفت: گازوئیل 
تولیدی در استان تهران، البرز و از طریق خط لوله به مشهد ارسال 
می شود.مدیر عملیات پاایشگاه تهران افزود: کل سوخت کروسین 
جهت تولید سوخت جت و استفاده در فرودگاه امام به کار می رود.

وی با بیان اینکه هفت میلیــون لیتر بنزین تولیدی با اکتان 87 
اســت افزود: با راه اندازی واحد سی ســی آر، بنزین تولیدی ارتقا 
یافته و تبدیل به یورو 5 خواهد شد.وی یادآور شد: در حال حاضر 
فلرینگ پاایشــگاه صفر اســت و co2 تولیدی به کارخانه مجاور 
پاایشگاه ارسال می شــود.وی درباره تعمیرات اساسی پاایشگاه 
گفت: تعمیرات شامل واحدهای هیدروژن و آریزوماکس است که 
ســعی کردیم با بکارگیری نیروی کمتر و رعایت ایمنی کار را به 
اتمام برســانیم.وی درباره تامین برق مصرفی پاایشگاه نیز گفت: 
برق مصرفی با شبکه شهری سنکرون شده و در صورت عدم نیاز 
به شبکه سراسری تزریق می شود.وی همچنین به مصرف آب در 
پاایشــگاه اشــاره و تصریح کرد: ما در حال حاضر 600 لیتر در 
ثانیه فاضاب دریافت می کنیم با واحد RO قراردادی منعقد شده 
و بنا براین است که آب صنعتی پاایشگاه از فاضاب استفاده شود 
که منجر به کماهش مصرف آب شــهری می شود.خیری با اشاره 
به اینکه تجهیزات مورد نیاز پاایشــگاه را از تولید داخل استفاده 
می کنیم گفت: تا پیش از داخلی سازی کاتالیست شرکت اکسنس 
کاتالیست را در اختیار ما قرار نمی داد به محض اینکه این محصول 
داخلی سازی شد خود این شرکت پیشگام شد که با قیمت مناسب 

در اختیار ما قرار دهد اما ما از تولید داخل استفاده می کنیم.

قیمت نفت بااتر رفت
قیمت نفت در معامات دیروز سه شنبه تحت تاثیر انتظارات برای تصویب بسته 
کمک مالی جدید در آمریکا و بهبود تقاضا در آسیا افزایش بیشتری پیدا کرد.بهای 
معامات وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا 32 سنت معادل 0.8 درصد افزایش 
یافت و به 42 دار و 26 ســنت در هر بشکه رسید.بهای معامات نفت برنت 22 
سنت معادل 0.5 درصد افزایش یافت و به 45 دار و 21 سنت در هر بشکه رسید.

تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشــتی نوشتند نفت تحت تاثیر نشانه های 
اقدامات محرک مالی بیشتر صعود کرده است. قانونگذاران آمریکایی به مذاکرات 
درباره بسته کمک اقتصادی عظیم ادامه می دهند و استیون منوچین، وزیر خزانه 
داری آمریکا اظهار کرده که بخشهایی وجود دارند که مصالحه در آنها امکان پذیر 
اســت و می توان به توافق منصفانهای دســت یافت. اظهارات مقامات آرامکوی 
سعودی درباره بهبود تقاضا برای نفت هم باعث بهبود فضای بازار شد.عاملی که 
به افزایش قیمت نفت کمک کرد، توییت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا بود 
که در پیامی نوشــت: دموکراتهای کنگره خواهان دیدار با وی در خصوص بسته 
کمک اقتصادی شــده اند.مذاکرات میان دموکراتها و دولت ترامپ هفته گذشته 
بــی نتیجه ماند.اگرچه تولید نفت اوپک پاس از ماه میادی جاری افزایش پیدا 
کرده اما تولید نفت نروژ در سپتامبر 261 هزار بشکه در روز کاهش پیدا می کند.

 زنگنه:
مشکلی با وزارت اقتصاد نداریم

وزیر نفت اعام کرد: وزارت نفت به هر شکلی که بخواهند این سهام را ارائه کنند، 
همکاری می کند و هیچ مشکلی نداریم.به گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه دیروز 
)سه شــنبه، 21 مردادماه( پس از حضور در نشســت کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی در جمع خبرنگاران و در واکنش به انتشار خبری مبنی 
بر مخالفت وزارت نفت با عرضه سهام پاایشگاه ها در قالب صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله واسطه گری مالی ETF )یی تی اف( گفت: ابتدا قرار بود سهام پاایشگاه 
در قالب یی تی اف باشد، سپس گفتند عرضه به شکل بلوکی خواهد بود و پس از 
آن گفته شد در صورت ارائه بلوکی، نمی توان این سهام را به صورت یی تی اف ارائه 
کرد.وی تأکید کرد: وزارت نفت به هر شکلی که بخواهند این سهام را ارائه کنند، 

همکاری می کند و هیچ مشکلی نداریم.

مشکلی با وزارت اقتصاد نداریم
وزیــر نفــت همچنین در واکنش به انتشــار شــایعه هایی مبنی بــر مخالفت 
وزارتخانه های نفت و امور اقتصاد و دارایی با دیدگاه های یکدیگر درباره تشــکیل 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دولتی برای پاایشی ها در قالب دارا دوم نیز 
اظهار کرد: این  موارد حرف هایی است که عده ای می زنند، این طور نیست؛ عده ای 
بیکار می نشــینند این حرف ها را بال و پر می دهند، در حالی که مشکلی وجود 
ندارد.زنگنه تصریح کرد: هر وقت مشــکلی وجود داشته باشد ما تلفن یکدیگر را 
داریم و با هم صحبت و موضوع را حل می کنیم، به هیچ وجه از این بابت نگرانی 

وجود ندارد.
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گزیده خبر 6 عامل موثر بر کاهش صادرات
رئیس کمیسیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: 
عاوه بر تحریــم، از عوامل کاهش دهنده صــادرات می توان 
به شــیوع ویروس کرونا، سیاســت های ارزی بانک مرکزی، 
لجســتیک و آئین نامه هــای نامنطبق بر شــرایط کنونی و 
عدم تمرکز سیاســت های تجاری کشور نام برد.جمشید نفر 
در مورد دایــل کاهش صادرات گفــت: عوامل مختلفی بر 
کاهش صادرات مؤثر بوده که از جمله آن می توان به شــیوع 
ویروس کرونا و یا همان بیماری کووید 19 اشاره کرد. رئیس 
کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در 
سال جاری میادی با گسترش ویروس کرونا جهان با بحران 
اقتصادی سراسری و جدیدی مواجه شد، افزود: در این بحران 
جهان شمول، تمام کشورها با اقتصاد ضعیف و بزرگ غافلگیر 
و دجار آسیب شدند. وی بیان داشت: نگرانی از شرایط غیرقابل 
پیش بینی اقتصادی باعث شــده تا مردم برای حفظ شرایط 
اقتصادی خــود از خرید کااهای غیرضــروری، لوکس و به 
عبارتی غیراساسی خودداری کنند و همین موضوع بر اقتصاد 
تولیدکنندگان کااهای غیراساســی لطمه زده و اثرات منفی 
بر اقتصاد جهانی برجای گذاشــته و حتی منجر به گسترش 
بیکاری شده است. وی با تأکید بر اینکه کشور ما نیز از اثرات 
مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد مصون نبوده است، بیان داشت: 

در دو ماه اول ســال 99 صادرات کشور با بسته شدن مرزها 
مواجه شد و عمًا جریان صادرات ایران با کشورهای مختلف 
تا مرز توقف پیش رفت. نفر با اشــاره بــه اینکه تحریم های 

ظالمانه آمریکا کشــور را در شرایط جنگ اقتصادی قرار داده 
است، افزود: عاوه بر تحریم، از عوامل کاهش دهنده صادرات 
می توان به شــیوع ویروس کرونا، سیاســت های ارزی بانک 

مرکزی، لجستیک و آئین نامه های نامنطبق بر شرایط کنونی 
و عدم تمرکز سیاســت های تجاری کشور نام برد. وی افزود: 
سیاستگذاری برای تجارت خارجی کشور نیازمند تفکر جنگی 
است، در حالی که در شــرایط فعلی با وجود تمام مشکات 
حاکم بر بخش تجارت، بانک مرکزی به عنوان واحد پشتیبان 

جنگ اقتصادی ترجیح داده در جایگاه نظارت قرار گیرد. 
رئیس کمیســیون توســعه صادرات اتاق ایران بیان داشت: 
بنابرایــن تمرکز بانــک مرکزی بر انضباط ارزی اســت و لذا 
بســیاری از بازرگانان و تجار به دلیل شــرایط تحریم، امکان 
پیروی از سیاستگذاری های سختگیرانه بانک مرکزی را ندارند. 
وی گفت: سیاســت عطف به ماسبق و درگیر کردن بازرگانان 
بابت روند کاری گذشته در تعهداتی که امکان انجام آن وجود 
ندارد، بدترین نوع تصمیمات است. وی با تأکید بر اینکه مسئله 
لجستیک از عوامل مهم در کاهش صادرات است، بیان داشت: 
کشــورهای هدف صادراتی در بخش ترانزیت در حال ارتقای 
استانداردها هســتند در حالی که ایران اقدام خاصی در این 
زمینه انجام نداده است. نفر با بیان اینکه سال 99 سال سخت 
برای تجارت کشور است، اظهار داشت: اما امکان توسعه بازار 
در بســیاری از کااها وجود بنابراین برای تحقق شرایط بهتر 

در امر تجارت باید از تجربیات بخش خصوصی استفاده کرد.

رییس شورای هماهنگی طرح احیای معادن کوچک مقیاس خبر داد:
 انجام اقدامات کلینیکی برای ۱۰۲۰ معدن

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، وجیه اه جعفری؛ 
رییس شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
با بیان این مطلب افزود: ۲ هزار و 1۳۰معدن در قالب ۳۶۴ پروژه مورد بررســی 
قرار گرفته است.جعفری در ادامه افزود: برای ۲1 استان برنامه پایش انجام شده و 
1۵۴ بلوک معدنی معرفی شده است.مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران تصریح کرد: ۳۲ تفاهم نامه شــامل 1۶ تفاهم نامه سرمایه گذاری، ۸ تفاهم 
نامه پژوهشی و آموزشی، ۶ تفاهم نامه تامین مالی و ۲ تفاهمنامه مرتبط با توسعه 
استارتاپ ها منعقد شده است.وی از برگزاری دو همایش در سطح ملی و شرکت 
در جشنواره و نمایشگاه های تخصصی به عنوان دیگر اقدامات در راستای اهداف 
اینترنت نام برد و گفت: یک ایه تحت عنوان معادن کوچک مقیاس در ســامانه 
WebGIS شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ایجاد و تنظیم شــده است.

رییس شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
همچنین تصریح کرد: در این راســتا وبسایت طرح احیا معادن کوچک مقیاس 
 ssmines.impasco.gov.ir راه اندازی شد و درگاه اینترنتی سطام به ادرس
جهت مکانیزه شدن فرآیند پیگیری های متقاضیان و سرمایه گذاران راه اندازی 
شده است.جعفری در ادامه افزود: همایشی طی دو مرحله برای آشنایی با طرح و 
سامانه سطام با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها برگزار 
شده اســت، همچنین ۳۰۶ پرسشنامه مشکات معدنی از دارندگان مجوز های 
معدنی نیز تکمیل شده که طی برنامه ای مجزا با مشارکت سازمان نظام مهندسی 
معدن ایران برای تکمیل پرسشنامه های معادن غیر فعال با هدف تسریع در فرآیند 

بررسی، در حال انجام می باشد.

 استقبال وزارت ورزش از سرمایه گذاری 
 شرکت فواد مبارکه در احداث

 دهکدۀ المپیک
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در جریان بازدید از خطوط تولید و اماکن 
ورزشــی فواد مبارکه، در خصوص پروژه های بزرگ ورزشی استان و همچنین 
عملکرد این شرکت در زمیـــنۀ ورزش با مهندس عظیـــمیان مدیرعامل فواد 
مبارکه گفت وگو و تبادل نظر کــرد. در این دیدار مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
شــرکت فواد مبارکه، ضمن تبریک انتصاب ســید محمد طباطبایی به عنوان 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان، اظهار داشــت: شرکت فواد مبارکۀ 
اصفهان به منظور عمل به مسئولیت های اجتماعی خود این آمادگی را دارد تا برای 
احداث دهکدۀ المپیک در حاشــیۀ ورزشگاه نقش جهان اقدام کند؛ چراکه اساسا 
این رویکرد را در راســتای غنی سازی ساختار ورزش استان و کشور و خدمت به 
جوانان به عنوان باارزش ترین سرمایۀ کشور می داند.مدیرعامل شرکت فواد مبارکه 
با بیان این مطلب که رویکرد شرکت فواد مبارکه توسعۀ همۀ رشته های ورزشی 

تحت پوشش باشگاه است.

دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت خبر داد
افزایش ۵۵ برابری تولید ماسک تنفسی

دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت )ســتاد لجستیک کرونا( از افزایش 
۵۵ برابری تولید ماســک تنفســی از زمان شــیوع ایپدمی کرونا خبر داد.به 
گزارش وزارت صمت، جمشــید گلپور اظهار داشــت: در راستای تولید اقام 
و محصوات بهداشــتی برای مقابله با کرونا و با برنامه ریزی های انجام شــده 
توســط وزارت صمت، تولید الکل افزایش ۲ برابری و تولید ماسک افزایش ۵۵ 
برابری داشــته است.وی با اشاره به افزایش 1.۵ برابری تولید مایع دستشویی، 
بیان کرد: از ابتدای امســال تولید دیگر اقام شــوینده مرتبط با پیشگیری از 
کرونا نیز افزایش داشــت که از جمله آن به افزایش ۳۳ درصدی تولید صابون 
می توان اشاره کرد.رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در ادامه گفت: 
همچنین در این مدت تولید انواع دســتکش افزایش ۲.۵ برابری و تولید مواد 
ضدعفونی کننده افزایش ۸ برابری داشــت.گلپور با اشاره به دیگر آمار و ارقام 
تولید محصوات مرتبط با پیشــگیری و درمان کرونا اضافه کرد: تولید محافظ 
صورت افزایش 1۰۰۰ برابری و تولید گان لمینت شــده و لباس یکســره نیز 

افزایش ۸۶۰ برابری داشت.

سخنگوی گمرک گفت: کشورمان در چهار ماهه اول امسال بیش از 1۵۳ 
میلیون دار برابر با 1۵۲ هزار و ۵۷۴ تن انواع لبنیات به ۳۰ کشور دنیا 
صادر کرده است.  سید روح اله لطیفی اظهار کرد: به همت تولیدکنندگان 
داخلی، ایران هم اکنون از یک کشــور واردکننده بزرگ لبنیات، به یک 
کشــور صادرکننده این کاا تبدیل شده اســت؛ بطوریکه کشورمان در 
چهار ماهه اول امســال اقدام به صادرات بیــش از 1۵۳ میلیون  و۷۴۲ 
هزارو ۶11 دار برابر با 1۵۲ هزارو۵۷۴ تن انواع لبنیات را به کشورهای 
مختلف جهان صادر کرده است.دبیر شورای اطاع رسانی گمرک گفت: 
علیرغم مشکات ناشی از کرونا و توقف فعالیت مرزها و محدودیت های 
تجاری در جهان، کشــورهای مقصد لبنیــات ایرانی، در چهار ماهه اول 
سال ۳۰ کشور جهان از جمله کانادا، آلمان، انگلستان، استرالیا، روسیه، 
ترکیه، مالزی، امارات متحده عربی، بحرین، افغانستان، قزاقستان، عراق، 
زاندنو و ... بودند که در این میان بیشترین سهم صادرات به کشور عراق 

با بیش از ۷۵ میلیون و 99۸ هزار و 9۷۵ دار وپس از آن افغانســتان با 
بیش از 1۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و 1۷۰ دار و پاکستان با 1۳ میلیون و 
۴11 هزار و ۲۸۶ دار اختصاص دارد.طبق اعام گمرک، لطیفی خاطر 
نشــان کرد: اقام و انواع لبنی صادراتی ایران شامل پنیر تازه، پنیر رنده 
شده، آب پنیر، کشک، مواد چرب وروغن های مشتق شده از شیر، کره 
بسته بندی شده، محصوات متشکل از شیر، دوغ پاستوریزه، شیر، خامه، 
ماست، شیر خشک صنعتی و شیر خشک ویژه اطفال است.وی افزود: با 
توجه به اقلیم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، صنعت غذای ایران 
توانسته است جایگاه ویژه ای در صادرات محصوات غیرنفتی کشور بازی 
کند. همچنین این بخش در ســال 1۳9۷ معادل 1۴ درصد و در سال 
گذشــته معادل 1۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی کشــور را به خود 
اختصاص داده که این مقدار علیرغم اینکه قابل توجه اســت، استعداد 

رشد بیشتری را نیز دارد.

گمرک اعام کرد
صادرات 154 میلیون داری لبنیات به 30 کشور
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 رکوردشکنی تاریخی در هفته گذشتهگزیده خبر

بیت کوین، ارز محبوب و جذاب
در شرایطی به سبب تشدید بیماری مرگبار کرونا در کشورهای 
مختلــف، اقتصاد جهانی در کما فرو رفته، بهای محبوب ترین 
ارز دیجیتال جهان یعنی بیت کوین رو به افزایش است و هر 
روز بر جذابیت آن افزوده می شود.قیمت بیت کوین در هفته 
گذشته با رکوردشــکنی تاریخی از میانگین قیمت چند ماه 
گذشــته خود فراتر رفت و مسیر را برای حرکت به سوی مرز 

معامله هر بیت کوین به ارزش ۱۳ هزار دار هموارتر کرد.
به گزارش راشا تودی، بیت کوین در هفته گذشته رکورد سال 
۲۰۱۹ میادی را شکســت و به بااتر از ۱۲ هزار دار صعود 
کرد.این ارز دیجیتالی محبوب در ماه گذشته میادی نیز ۲۴ 
درصد افزایش بها را تجربه کرده بود. بهای بیت کوین در ماه 
جوای )تیر-مرداد( بیشترین بهای ماهانه برای این ارز مجازی 
از ۲۰۱۷ یعنی زمانی که قیمت بیت کوین به بیشــترین رقم 

رسیده بود.

آینده ی بازار بیت کوین به چه سمتی پیش می رود؟
بــا این ســرعتی که ایــن ارز دیجیتال پیش مــی رود بنظر 
می رسد تاریخ می خواهد بار دیگر خود را تکرار کند.بر اساس 
شاخص های قیمتی بیت کوین، در حال حاضر بیت کوین در 
بیشترین سطح دامنه قیمتی خود در ماه های اخیر قرار گرفته 
اســت.پیش از این بیت کوین پس از چندین هفته معامله با 
قیمت های نزولی، در ۶ مرداد ماه جاری  مرز ۱۰ هزار دار را 
برای اولین بار از ابتدای ماه ژوئن )خرداد-تیر( شکست.به باور 
کارشناسان بهای بیت کوین تا پایان ۲۰۲۰ به حدود ۲۰ هزار 

دار افزایش خواهد یافت.

چرا قیمت بیت کوین ناگهان صعودی شد؟
آمارها نشــان می دهد میزان تقاضا بــرای خرید بیت کوین و 
ســایر ارزهای دیجیتال دیگر در ۶ ماه نخســت سال جاری 
میادی در میان سایر فلزات گرانبها مانند طا، نقره و پاتین 

با افزایش بیشــتری روبرو شده اســت.در نیمه  نخست سال 
جاری میادی، بیت کوین بیش از ۲۷ درصد رشد داشت.اگر 
چه طا در مدت زمان مذکور با رشد ۱۵ درصدی روبرو شده 
بود و موفق شد به بااترین سطح خود در مدت زمان ۸ سال 

گذشــته برسد، ولی عملکردی ضعیف تر از بیت کوین داشت. 
این در حالیست که نقره و پاتین در این نیمه نخست ۲۰۲۰ 
رشد منفی داشتند.به اعتقاد کارشناسان انفجار هفته گذشته 
در بیروت و تشدید اختافات میان چین و آمریکا و همچنین 
بااتر رفتن شــمار قربانیان کرونا،زمینه را برای روند صعودی 

بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال فراهم می آورد.

ارز دیجیتال در ایران
اســتخراج ارزهای دیجیتال به خصوص نوع بیت کوین نیاز به 
مصرف باای برق دارد به گونه ای که برای استخراج هر واحد 
بیت کوین نیاز به ۷۲ مگاوات ســاعت برق است و  بسیاری از 
ســودجویان در ایران به اســتخراج ارز دیجیتال با برق ارزان 
اقدام می کنند.این در حالی است که ارز دیجیتال تولید شده 
با این شیوه به بااترین نرخ در جهان خرید و فروش می شود.

ارز دیجیتال پیش از این با استفاده از رایانه های خانگی تولید 
می شــد اما در سال های اخیر دســتگاه های مخصوص تولید 
آن )ماینر( ساخته شــد که واردات و استفاده از آنها در ایران 

غیرمجاز است و ضربه زیادی به تولید و اقتصاد وارد می کند.
ارز دیجیتال یک پدیده جدید و نوظهور است که در بعضی از 
کشورها با شرایط و ضوابط خاص آن را به رسمیت شناخته و 
در بعضی کشــورها از قبیل ایران قانون و ضابطه خاصی برای 
آن مشــخص نشده و استفاده از دستگاه ماینر آن فاقد مجوز 
است. بنابر این دستگاه تولید این ارز به صورت قانونی و مجاز تا 
به حال وارد کشور نشده و واردات آن به معنای نقض تشریفات 

گمرکی است

هالک بانک ترکیه:
در پرونده تحریم ایران، از پیگرد قضایی 

مصون هستیم
هالک بانک ترکیه ضمن درخواست از دادگاهی در آمریکا برای رد کیفرخواستی 
که این بانک را به کمک به ایران در دور زدن تحریم های آمریکا متهم می کند، 
اعام کرد که از پیگرد قانونی در این پرونده مصون اســت.به گزارش یاهو نیوز، 
هالک بانک اعام کرده اســت که از اتهام مبرا بوده و مقررات قابل اعمال فعلی، 

سوءرفتارهای ادعایی علیه این بانک را در خارج از آمریکا شامل نمی شود.

 بانک مسکن به منظور افزایش بهره وری و 
کارایی، تعداد شعب خود را کاهش می دهد

به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، در راســتای اجرای برنامه های 
عملیاتــی بانک به منظور افزایش بهره وری و کارایی و همچنین بهینه ســازی 
شبکه شــعب برنامه عملیاتی )ســال ۹۷(، شعبه باغ صبای شــریعتی تهران 
)کد۴۴۱۶( از شعب تحت پوشش مدیریت منطقه شرق در شعبه شهید قندی 
تهران ) کد۲۴۸۷(، شعبه سپهبد قرنی تهران )کد۲۴۲۱( از شعب تحت پوشش 
منطقه مرکز تهران در شعبه طالقانی تهران ) کد ۱۲۹۵(، شعبه جام جم مراغه 
)کد۲۶۲۵( از شعب تحت پوشــش مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی در 

شعبه امام خمینی مراغه ) کد۲۲۱۸( ادغام شد.

پیام تسلیت مدیرعامل بانک سرمایه به 
 مناسبت درگذشت حجت ااسام

 والمسلمین موسویان
مدیرعامل بانک ســرمایه در پیامی به شــرح زیر، درگذشــت حجت ااسام 
والمســلمین سید عباس موسویان را تســلیت گفت:انا ه و انا الیه راجعون  با 
کمال تأســف مطلع شــدیم که حجت ااســام و المســلمین سید عباس 
موســویان، روحانی فرزانه و دانشور خبیر، دار فانی را وداع گفته اند. بی شک 
حضور ارزشمند آن فقید سعید در جایگاه های مختلِف علمی و تخصصی، به 
ویژه عضویت ایشــان در شورای فقهی بانک مرکزی، منشأ برکات فراوانی در 
ترویج نظام بانکداری اسامی بوده و ضایعه فقدانشان خصوصاً در حوزه نظریه 
پردازی پیرامون اقتصاد اسامی، بسی گران خواهد بود.اینجانب به نمایندگی 
از خانواده بانک سرمایه، این مصیبت اندوهبار را به حضور جامعه علمی کشور، 
همکارانم در شــبکه بانکی و تمامی افرادی که دل در گرو تحقق ایده واای 
بانکداری اســامی دارند، و نیز بیت معظم آن مرحوم، تسلیت عرض نموده، 

برای روح مطهر ایشان، رحمت و رضوان بی کران الهی را مسألت دارم.

فرج اله قدمی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

تعداد تراکنش های شاپرکی در تیرماه ۹۹ از دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تراکنش گذشت 
که در مقایسه با خرداد ماه ۵ درصد افزایش نشان می دهد. براساس آخرین آمار شاپرک 
بالغ بر دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تراکنش با ارزش ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در تیرماه 
۹۹ در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به خرداد ماه رشد ۵.۰۹ 
درصدی در تعداد و ۳۳.۷۸ درصدی در ارزش ریالی داشــته اســت. این در حالی است 
که در تیرماه ۹۸ بالغ بر دو میلیارد و ۳۴۱ میلیون تراکنش به ارزش بالغ بر ۲۶۴ هزار 
میلیارد تومان در شبکه پرداخت الکترونیک انجام شده که بر این اساس تراکنش های 

تیر ۹۹ نســبت به ماه مشــابه ســال ۹۸ از نظر تعدادی ۲۲.۶۱ درصد و از نظر ریالی 
۹۶.۴۹ درصد رشد داشته است.ارزش اسمی تراکنش های تیر ۹۹ نسبت به ماه گذشته 
با رشــد ۳۳.۷۸ درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها 
در تیر ۹۹ رشد ۲۵.۷۴ درصدی را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش ها در واقع 
ارزش تراکنش های شــاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم اســت. به عبارت دیگر 
ارزش تراکنش های شــاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص ســازی شده است، ارزش 
حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل می دهد.همچنین براساس این آمار ارزش اسمی 
تراکنش ها در تیرماه ۹۹ نســبت به ماه مشابه سال گذشته ۹۶.۴۹ درصد رشد داشته 
اســت که می توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی 
تفسیر کرد. این آمار همچنین نشان می دهد که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در 

نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است ۵۴.۹۳ درصد است.

 تعداد تراکنش های شاپرکی
 ۵ درصد افزایش یافت
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گزیده خبر

 ثبت رسمی واکسن کرونا
توسط پوتین

وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه امروز به طور رسمی از 
ساخت واکسن کرونا و ثبت این واکسن به نام روسیه خبر داد.

 روز گذشــته »کریل دمیتریف«، رئیس صندوق ســرمایه گذاری 
مســتقیم روسیه که در حال تأمین اعتبار آزمایشات واکسن کرونا 
در این کشــور است، اظهار داشت: روسیه به طور سنتی در تولید 
واکســن ها بسیار قوی بوده و واکسن ما در واقع نوعی کپی برداری 
از واکسن ابوا است که پنج سال پیش در مسکو تهیه شده است.

به گفته دمیتریف که در کارآزمایی های اولیه بالینی واکسن شرکت 
کرده، واکســن کرونای روسیه به این دلیل توانسته پیشروی کند 
که نسخه ارتقاء یافته از واکسن قبلی علیه ویروس سندرم تنفسی 

خاورمیانه )مرس( است.

واکنش فرانسه و آمریکا به استعفای 
دولت لبنان

کشــورهای فرانســه و آمریکا به اقدام دولت لبنان در ارائه استعفا 
پــس از ناآرامی های اخیر در این کشــور واکنش نشــان دادند. 
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانســه دوشــنبه شب پس از اعام 
اســتعفای دولت لبنان در واکنش به این مساله خواهان تشکیل 
هرچه ســریعتر دولتی »کارآمد« شد.وی در بیانیه ای اعام کرد: 
باید تشکیل دولتی »کارآمد« که ماموریتش حل چالش های اصلی 
لبنان و خصوصا بازسازی بیروت و انجام برخی اصاحات باشد در 
صدر الویت های لبنان قرار گیرد.لودریان گفت که باید به خواسته 
های مردم برای اصاحات و نحوه اداره امور گوش داد.وی گفت: در 
این دوران سخت از تاریخ لبنان، فرانسه کنار لبنانی ها است »همان 
طور که همیشه بوده است.«از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید در 
واکنش به استعفای دولت دیاب اعام کرد آمریکا از نزدیک اوضاع 
در لبنان را دنبال می کند.وی همچنین گفت که کشورش کمک 

هایی را به منطقه ارسال می کند.

ترامپ با امید به پیروزی در کارزار ۲۰۲۰؛
 جی ۷ بعد از انتخابات برگزار می شود 

روسیه هم دعوت است
رئیس جمهور آمریکا چنان به احیای جایگاه خود در کاخ ســفید 
اطمینان دارد که نشســت گروه ۷ را به بعــد از انتخابات موکول 
و پیشــاپیش میهمانان خود را هم دعوت کرده اســت.به گزارش 
رویتــرز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید در نشســت 
آتی جی ۷ )هفت کشور صنعتی جهان( که به میزبانی او تشکیل 
خواهد شد؛ از وادیمیر پوتین همتای روس نیز دعوت خواهد کرد.

اما نکته جالب آنکه وی مدعی شــد نشســت آتــی جی ۷ بعد از 
انتخابات ریاست جهوری آمریکا برگزار خواهد شد- اظهارنظری که 
حاکی از امیــدواری وی به تمدید حضور در کاخ ســفید به رغم 
نظرسنجی هایی است که پیشتازی »جو بایدن« رقیب دموکرات را 
پیش بینی می کنند.ترامپ می گوید هنوز به طور رسمی، از سران 
هیچیک از کشورها برای حضور در نشست جی ۷ دعوت نشده اما 
قرار اســت از سران کشورهایی که عضو این چارچوب نیستند نیز 
دعوت شود.روســیه زمانی در چارچوب موســوم به جی ۸ حضور 
داشت حال آنکه بعد از ضمیمه کردن کریمه به خاک خود، از آن 
کنار گذاشته شد.ترامپ پیشتر پیشنهاد بازگشت روسیه و احیای 
جی ۸ را داده بود اما متحدان اروپایی مدعی شــدند به دلیل عدم 

تغییر رفتار مسکو، تمایلی به پذیرش این پیشنهاد ندارند.

 دومین شب اعتراضات به نتایج انتخابات در باروس
 ابراز تردید و محکومیت 

از سوی اروپا و ناتو
نحوه برگزاری و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در باروس جدا از برانگیختن 
موجی از اعتراض ها و تظاهرات در این کشور واکنش جامعه بین المللی و نهادهای 
اروپایی را نیز به همراه داشــته اســت؛ هزاران نفر دوشنبه شب به خیابان های 
مینسک، پایتخت باروس رفتند و شعار دادند که لوکاشنکو در انتخابات مقابل 

رقیبش سوتانا تیخانووسکایا تقلب کرده است.
یــک نفر در دومین شــب اعتراضات در باروس پس از اعــام نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری و پیروزی الکساندر لوکاشنکو برای ششمین دوره پیاپی کشته 
شــد.نیروهای اپوزیسیون نتایج اعام شده ناظر بر شمارش موقت آرای انتخابات 
ریاســت جمهوری باروس را دور از واقعیت می دانند. بر اساس این نتایج موقت 
الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور کنونی این کشور موفق به کسب بیش از ۷۹ 
درصد از آرا شده است.رقیب انتخاباتی او، سوتانا تیخانووسکایا، بر اساس همان 
نتایج اعام شده تنها موفق به کسب ۶،۸ درصد از آرا شده است. اعام این نتایج 
باعث تجمع معترضان در مینسک، پایتخت باروس و همچنین در برخی دیگر از 
شهرهای این کشور شد.خبرگزاری های بین المللی خبر از درگیری خشونت آمیز 
بیــن نیروهای امنیتی با معترضان داده اند. گفته می شــود کــه در جریان این 
ناآرامی ها دست کم یک نفر کشته و بیش از ۱۲۰ نفر دستگیر شده اند. از تعداد 
مجروحان هنوز آمار دقیقی منتشــر نشده استطبق گزارش خبرگزاری فرانسه، 
شاهدان گفتند که پلیس از گلوله های پاستیکی، نارنجک های بی حس کننده و 
گاز اشک آور استفاده می کرد اما در مقابل تظاهرکنندگان با سنگ و موانع دست 
ساز با نیروهای پلیس مقابله می کردند.مشخص نیست که سوتانا تیخانووسکایا 
رقیب لوکاشــنکو که روز یکشــنبه در انتخابات اعام پیروزی کرده بود در چه 
وضعیتی قرار دارد. وی پس از برگزاری انتخابات از از لوکاشــنکو خواســته بود 
کناره گیری کند. برخی نگران امنیت وی هستند.گرچه روز گذشته یک سازمان 
حقوق بشری از کشته شدن یک معترض دیگر در نخستین شب اعتراض ها خبر 
داده بود اما مقام های رسمی باروس تنها مرگ یک نفر در شب دوم اعتراض ها 
را تایید کرده اند.وزارت کشــور باروس گفت: یکــی از معترضان در تاش بود 
تــا یک ماده انفجاری را به ســمت پلیس پرتاب کند اما این ماده در دســتان 
خودش منفجر شد.هنوز از شــمار زخمی های اعتراض های شب دوم اطاعات 
رســمی منتشر نشده است.سخنگوی تیخانووســکایا پس از اعام نتایج موقت 
انتخابات ریاست جمهوری باروس اعام کرد: »پذیرش نتایج چنین انتخاباتی 
ناممکن اســت«. او گفته است، »به نظر می رســد که یک موسسه نظرسنجی 
دولتی نتیجه ۸۰ درصدی پیروزی لوکاشنکو را اعام می کند و چنین نتیجه ای 
هیچ ربطی به واقعیت ندارد«.در بســیاری از شــهرهای باروس بین طرفداران 
تیخانووســکایا و نیروهای انتظامی درگیری  روی داده اســت. گفته می شود که 
هزاران نفر در میادین مرکزی شــهرها گردهــم آمده و علیه تقلب در انتخابات 
دست به اعتراض زده اند.رقیب لوکاشنکو پیش تر گفته بود که برای جلوگیری از 
»تحریکات« در تظاهرات شرکت نمی کند.سوتانا تیخانووسکایا، نامزدی که در 
انتخابات روز یکشنبه شرکت داشت، همسر سرگئی تیخانوفسکی وباگ نویس 
منتقد لوکاشــنکو است که به دلیل شــرکت در یک گردهم آیی توسط مقامات 

باروس بازداشت و از شرکت در انتخابات منع شد.

واکنش ها به انتخابات باروس
دبیرکل سازمان ملل خواســتار خویشتنداری در باروس شد؛ آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل بــه تمامی طرف های مرتبط در بــاروس تاکید کرد تا 
از اقداماتی که باعث تنش بیشــتر می شــود، اجتناب کرده و به دنبال مذاکره 
باشند.استفن دوجاریک، سخنگوی گوترش گفت، دبیرکل به پیگیری اوضاع در 
باروس با نگرانی زیاد ادامه می دهد. گوترش از مقام های باروسی می خواهد تا 
خویشتنداری حداکثری از خود نشان داده و به حق آزادی بیان و برگزاری صلح 
آمیز تجمعات احترام بگذارند. او همچنین به شــهروندان باروسی نیز اهمیت 
پیگیری صلح آمیز خواسته ها و حقوق خود را بر اساس قانون متذکر شد.مایک 
پامپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز گفت، این کشــور به شدت نگران روند انتخاباتی 
است که نه عادانه و نه آزاد بود. محدودیت های زیادی برای دسترسی کاندیداها 
به برگه های رای وجود داشت، ناظران مستقل محلی از حضور در حوزه های رای 
گیری منع شــدند و تاکتیک های ارعاب و تهدید علیه کاندیداهای اپوزیسیون 
به کار گرفته شــد و چند تن از معترضان صلح طلب و خبرنگاران نیز دستگیر 
شــدند.ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز سرکوب اعتراضات اپوزیسیون را در 
باروس به انتخابات ریاســت جمهوری این کشور محکوم و تردید خود را بابت 
عادانه برگزار شدن این روند انتخاباتی اعام کرد.وی گفت: متحدان ناتو نگرانی 
شــدید خود را بابت روند این انتخابات در باروس اعام کرده اند. ناتو همچنین 
خشونت به کار گرفته شده علیه معترضات صلح طلب را محکوم می کند. حقوق 
بنیادین باید رعایت شوند که شامل آزادی بیان و حق برگزاری اعتراضات صلح 
آمیز می شود.آلمان به عنوان نخستین کشور بزرگ اروپایی با طرح »تردیدهای 

جدی« به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در باروس واکنش نشان داد.
اشتفن زایبرت، ســخنگوی دولت آلمان و آنگا مرکل، صدراعظم این کشور با 
طرح این موضوع تاکید کرد: »ما نســبت به نحــوه برگزاری انتخابات و ماهیت 
دموکراتیک این رای گیری تردیدهای جدی داریم.«سخنگوی صدراعظم آلمان 
همچنین ضمن زیر ســوال بردن معیارهای حداقلی رای گیری در باروس که 
برای یک انتخابات استاندارد و دموکراتیک باید مد نظر قرار گرفته شود، استفاده 
از زور بر ضد تظاهرات مسالمت آمیز در مینسک و دیگر شهرهای باروس را پس 

از رسانه ای شده نتایج انتخابات محکوم کرد.
زایبرت، ســخنگوی دولت آلمان گفت: اســتانداردهای حداقلی برای انتخابات 
دموکراتیک در جریان انتخابات روز یکشــنبه ریاست جمهوری باروس رعایت 
نشــد. اصا قابل قبول نیســت. دولت فدرال آلمان دســتگیری های گسترده و 
خشونت علیه معترضان صلح طلب را محکوم می کند.یکی از سخنگوهای وزارت 
خارجه آلمان در نشســتی خبری و پس از آنکه لوکاشــنکو مدعی پیروزی در 
انتخابات باروس شد، گفت: شواهدی چند دال بر تقلب در این انتخابات وجود 
دارد.داوید ساســولی، رئیس پارلمان اروپا نیز در واکنشــی معنی دار بر اهمیت 
آزادی بیــان و حق بیان اعتراض به عنوان اصــول و ارزش های اصلی حاکم بر 
اروپا تاکید کرده است.رئیس پارلمان اروپا در ادامه ضمن تاکید بر شفاف سازی 
در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری باروس هرگونه توسل به خشونت 
و ســرکوب معترضان در این کشــور را غیر قابل قبول خوانده و خواستار توقف 
چنین رویکردی شده است.لهستان و لیتوانی نحوه سرکوب معترضان به نتیجه 
انتخابات در باروس را محکوم کرده و خواهان برگزاری اجاس فوق العاده سران 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بررسی تحوات جاری در این کشور شد.
ماتئوش موراویه تسکی، نخست وزیر لهستان با انتشار بیانیه ای اعام کرد: مقامات 
باروس بر ضد شهروندانی که خواستار تغییر در کشورشان هستند به زور متوسل 

شده اند. ما باید از مردم باروس که به دنبال آزادی هستند، حمایت کنیم.«
نخســت وزیر لهستان همچنین یادآور شد که نامه ای برای فون در این، رئیس 
کمیســیون و شارل میشل، رئیس شــورای اروپا نوشته و از آنها خواسته تا فورا 

مقدمات برپایی نشست فوری سران را فراهم کنند.

 در پی استعفای دولت حسان دیاب

 ۲ سنـاریوی احتمـالی لبنـان
 اتفاقی که دیروز در عرصه سیاسی لبنان افتاد، از جهاتی شبیه 
به زمان استعفای ســعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان در 
ســال ۲۰۱۹ بود. در آن زمان اعتراضــات مردمی در خیابان ها 
ادامه داشــت و پرونده مطالبات مردم شامل اوضاع معیشتی و 
رویکرد مبارزه با فســاد مطرح بود، البته در آن هنگام فاجعه ای 
به نام انفجار در بندر بیروت ایجاد نشــده بود و شــهر بیروت به 
زمین سوخته تبدیل نشــده بود تا صدها هزار نفر از اهالی این 
شــهر نیازمند کمک های فوری انسانی باشند، این در حالی بود 
که دولت دیاب در نهایت نتوانســت در برابر فشارهای داخلی و 
بین المللی مقاومت کند تا شاید بتواند تحوات کنونی کشور را 
مدیریت کند.رسانه های لبنان دیروز تحلیل های متعددی را در 
خصوص تحوات سیاسی دیشب به رشــته تحریر در آورده اند. 
روزنامه ااخبار در این خصوص نوشــته است: در پی استعفای 
حســان دیاب وزارت خارجه فرانسه اولویت کنونی در لبنان را 
تشکیل فوری دولت جدید معرفی کرد، اما در عین حال تأکید 
کرد که لبنان بدون اصاحات به ســمت فروپاشی پیش خواهد 
رفــت. این بیانیه چالش های دولت آینده را بازســازی بیروت و 
تعامل مثبت با مطالبات لبنانی ها در خصوص اصاحات عنوان 
کرد.این مطالب در شــرایطی مطرح می شود که منابع سیاسی 
عالی رتبه معتقدند که فرانســه به دنبال تشکیل دولت وحدت 
ملی نیســت، بلکه ضمن همراهی با آمریکا و عربستان سعودی 
از ضرورت تشکیل آن چیزی حمایت می کنند که آن را »دولت 
بی طرف« نام گذاشته اند. یک منبع نزدیک به عربستان سعودی 
نیز مدعی شــد که صحبت در خصوص دولت وحدت ملی در 
شــرایط کنونی غیرممکن است، چرا که چنین دولتی می تواند 

یک انقاب دیگر را ایجاد کند.
ااخبــار در گزارش خود به نقل از منابع سیاســی لبنان تأکید 
می کند که آمریکایی ها و فرانســوی ها و ســعودی ها نام نواف 
سام حقوقدان و دیپلمات و قاضی دادگاه اهه را به عنوان نامزد 
نخســت وزیری دولت بی طرف مطرح می کنند. البته این منابع 
تأکید دارند که میشل عون احتمال دارد از اختیارات قانونی خود 
برای مشخص کردن زمان رایزنی های پارلمانی قبل از رسیدن به 
توافق اولیه استفاده کند، اما در هر حال تشکیل دولت یک اقدام 

فوری است، چرا که کشــور نمی تواند خأ حاکمیتی را تحمل 
کند. این منابع تأکید دارند که میشــل عون و جبران باســیل 
رئیس جریان آزاد ملی مخالفتی با نخســت وزیری نواف سام 
ندارند و این در حالی است که مواضع نبیه بری رئیس پارلمان 
لبنان و حزب اه هنوز مشــخص نشده اســت.این روزنامه افق 
سیاســی لبنان در شرایط کنونی را بر اساس دو سناریو ترسیم 

کرده است:
۱ ــ انتخابات زودهنــگام پارلمانی: گرچه این طرح در محافل 
سیاسی مطرح اســت، اما امکان اجرای آن بسیار ضعیف است، 
چرا که موانع متعددی در این مســیر وجــود دارد که از جمله 
مهمترین آنها توافق بر سر قانون انتخاباتی جدید است که از چند 
سال پیش به معضل بزرگ لبنانی ها تبدیل شده است. انتخاب 

ایــن گزینه می تواند خأ قدرت و حاکمیت در لبنان را بیش از 
پیــش تقویت کند، عاوه بر این ها تقریباً هیچ یک از گروه های 
لبنانــی و معترضان خیابانی این گزینــه را تأیید نمی کنند. گر 
چه جریان هایی نظیر المستقبل یا حزب سوسیالیست ترقی خواه 
کرسی قابل توجهی در پارلمان کنونی ندارند، اما آنها به خوبی از 
کاهش محبوبیت خود در جامعه لبنــان اطاع دارند، عاوه بر 
اینکه می دانند دارهای نفتی کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
دیگر برای آنها ارســال نخواهد شد. از سوی دیگر سمیر جعجع 
نیــز می داند که حریری و جنباط از وی حمایت نخواهند کرد 

و او تنها خواهد ماند.
ـ تشــکیل دولت جدید یا تغییر ســاختارهای دولت: تغییر  ۲ـ 
ساختارهای دولتی در شرایط کنونی غیرممکن به نظر می رسد. 

البته گزینه تشــکیل دولت نیز به ویژه بعد از مشکاتی که بعد 
از استعفای ســعد حریری به وجود آمد، ســاده نیست، اما در 
نتیجه فشــار اعتراضات عمومی و خســارت های به جامانده از 
انفجار بیروت شاید امکان تحقق داشته باشد، این در حالی است 
که جامعه بین الملل و کشــورهای عربی هنوز موضع خود را در 

خصوص لبنان مشخص نکرده اند.
به ایــن ترتیب می توان گفت فرانســوی ها طرحی را در لبنان 
مطرح کرده اند که محتوای اصلی آن استراتژی آمریکایی برای 
اصاح مجدد موازنه های سیاسی در داخل دولت لبنان و تضعیف 
دشمنان آمریکا در این کشور است. آنها شرایط را برای افزایش 
فشــار بر حزب اه لبنان و جریان آزاد ملی مناسب می دانند، اما 
این ســؤال مطرح است که؛ آیا واشــنگتن می تواند در شرایط 
کنونی حزب اه را از حاکمیت خارج کنند؟ ســؤال دیگر اینکه؛ 
در شــرایطی که معترضان در خیابانها بازگشت حریری به روند 
قدرت را تقریباً غیرممکن می کنند، باید دید جایگزین ارائه شده 

برای نخست وزیری لبنان چه کسی خواهد بود؟
مختصات روزنامه الجمهوریه برای دولت آینده

روزنامه الجمهوریه یکی از تریبون های رســانه ای ۱4 مارس در 
مطلبی با اشاره به احتمال طرح مجدد نام سعد حریری به عنوان 
نخســت وزیر آینده لبنان، اولویتهای خود برای تشکیل دولت 

آینده و ویژگی های آن را این گونه برشمرده است:
ــ دولتی که بی طرف و تکنوکرات نباشد.

ــــ دولت وحدت ملــی فراگیر با حضور عناصــر متخصص از 
گروه های سیاسی مختلف.

ــ دولتی که کارکردهای زیر را داشته باشد:
الف: بازگرداندن توازن داخلی به لبنان

ب: حضور تأثیرگذار و مســتقیم میدانــی برای مهار پیامدهای 
فاجعه بیروت و ترسیم نقشه بازسازی این شهر

ج: انجــام اصاحات فوری و کامل بــرای خروج لبنان از بحران 
اقتصادی

د: اســتفاده از فضای بین المللی همگرایی ایجادشده با لبنان و 
گســترش آن از جلب کمک های انسان دوستانه به کمک های 

مالی که لبنان به آن نیاز دارد.

براســاس اسنادی که به دســت رویترز و 
منابع امنیتی ارشد رسیده است، مقام های 
امنیتی لبنان ماه گذشــته به نخست وزیر 
و رئیس جمهوری کشورشــان درباره خطر 
امنیتــی ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم که در 
بندر بیروت انبار شــده و اینکه در صورت 
انفجــار می تواند پایتخــت را ویران کند، 
هشــدار داده بودند.به گزارش خبرگزاری 
رویتــرز، تنهــا دو هفته بعد، ایــن مواد 
شــیمیایی صنعتی در انفجــاری مهیب 
منفجر شــدند که موجــب ویرانی بخش 
عمده ای از بندر بیروت شــد، دســت کم 
۱۶۳ کشــته بر جای گذاشت، ۶۰۰۰ تن 
دیگــر را مجروح کرد و بــه حدود ۶۰۰۰ 
ســاختمان خســارت وارد آورد. گزارش 
اداره کل امنیت کشــور لبنان درباره این 
تحوات که منجر به انفجار شد، به نامه ای 
خصوصی که برای میشــل عــون، رئیس 
جمهوری لبنان و حســان دیاب، نخست 
وزیر وقت لبنان در تاریخ ۲۰ ژوئیه ارسال 
شده بود، اشاره داشت.  گرچه محتوای این 
نامه در گزارشــی که رویترز مشاهده کرد 
وجود نداشت، یک مقام امنیتی ارشد گفت 
در واقع یافته های یک تحقیقات قضایی که 

ژانویه به جریان افتاد و به این نتیجه رسید 
که این مواد شــیمیایی باید فورا در جای 
امنی نگهداری شوند، جمع بندی شد.  این 
گزارش امنیت کشــور لبنان که مکاتبه به 
رئیس جمهوری و نخســت وزیری لبنان 
را تایید می کند، پیشتر گزارش نشده بود. 
این مقام به رویترز گفت: این خطر وجود 
داشــت که این مواد، در صورت ســرقت، 
می تواند در یک حمله تروریســتی مورد 

استفاده قرار بگیرد.او با اشاره به نامه  اداره 
کل امنیت کشور لبنان که ناظر بر امنیت 
بندر بیروت اســت و برای میشــل عون و 
حسان دیاب ارسال شــد، گفت: در پایان 
این تحقیق، بازرس کل یک گزارش نهایی 
آماده کرد و برای مقام ها ارســال کرد.این 
مقام که در نگارش نامه مذکور نقش داشت 
و خواست نامش فاش نشود، گفت: من به 
آنها هشــدار دادم که این مواد در صورت 

انفجار، بیروت را ویران می کند.خبرگزاری 
رویترز به طور مستقل نمی تواند شرح این 
مقــام از نامه مذکور را تاییــد  کند. دفتر 
نخســت وزیری و ریاست جمهوری لبنان 
به درخواســت برای اظهارنظر درباره نامه 
۲۰ ژوئیه پاســخی ندادند. دادستان کل 
لبنان هم اظهارنظری نکرد.میشــل عون 
طی روزهای گذشــته گفت کــه از وجود 
این مواد شیمیایی اطاع داشته است. او به 
خبرنگاران گفت که دبیرکل شورای عالی 
دفاعی –یک گــروه حمایتی از آژانس های 
امنیتی و نظامی لبنان به ریاســت رئیس 
جمهوری- را موظف کرده اســت تا »هر 

آنچه ازم است، انجام دهد.«
رئیــس جمهوری لبنان گفت: ســرویس 
امنیــت کشــور گفت که ایــن خطرناک 
است. من مسئول نیســتم! نمی دانم این 
را کجا گذاشــتند و نمی دانستم که تا چه 
حد خطرناک اســت. من به طور مستقیم 
هیچ مســوولیتی برای رســیدگی به امور 
این بندر ندارم. یک سلسله مراتبی وجود 
دارد و تمام کســانی که می دانستند، باید 
وظایفشــان را می دانســتند که کارهای 

ضروری را انجام دهند.

بر اساس اسناد افشا شده در ماه ژوئیه:
هشدار درباره مواد انفجاری در بندر بیروت



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

چهارشنبه 22 مرداد 1399  22 ذی الحجه 1441  12 آگوست 2020

8 صفحه    سال هفد          هم    شماره  4426 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پاک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

نتایج یک پژوهش جالب که توســط محققان ایرانی انجام شده است، 
نشــان می دهد در بعضی موارد، مشــکات حافظه ای در افراد به وضع 
ژنتیکــی آن ها و ژن هایی که به ارث برده اند، ربط دارد. پروتئینی به نام 
»عامل رشد عصبی مشتق شــده از مغز« یا به اختصار BDNF، عاملی 
اســت که از طریق رشــد دادن، تمایزپذیری و محافظت از سلول های 
عصبی، موجبات ابقاء آن ها را فراهم می کند. BDNF یکی از فراوان ترین 
عوامل زیســتی مولکولی در مغز فرد بالغ است و با رشد، شکل پذیری 
سیناپســی، یادگیری و تسهیل فرآیندهای شــناختی در ارتباط است. 
بررسی ها نشــان می دهند که برخی عوامل نظیر ورزش می توانند روی 
این عامل اثر مثبت داشته باشند. اما به گفته محققان، بروز چندشکلی 

در ژن کدکننده این پروتئین، می تواند تبعاتی را به وجود آورد.

پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود تاش کردند تا کارآیی 
امپ های LED را به کمک ایه ای از نانوذرات افزایش دهند.شــاید 
افزودن یک ایه از نانوذرات به امپ LED بتواند به آنها کمک کند 
که با اســتفاده از همان میزان انرژی، روشنایی بیشتری ارائه دهند 
و طول عمر بیشــتری نیز داشته باشند. افزایش کارآیی و طول عمر 
امپ های LED به این معناست که امپ ها انرژی کمتری مصرف 
 ،LED کنند و اثرات محیطی استفاده از آنها کاهش یابد. امپ های
کاربردهای گســترده ای دارند و در چراغ های راهنمایی و رانندگی، 
نمایشــگرهای الکترونیکی، تلفن همراه و مواردی بســیاری از این 
دست به کار می روند. پژوهشگران در این پروژه، ایه ای از نانوذرات 

را بین تراشه LED که تولید نور را بر عهده دارد.

شیمیدانان آمریکایی در مطالعه اخیر خود با انجام آزمایشات بسیار 
توانستند نســخه مصنوعی یک ترکیب ضد سرطانی قوی را ایجاد 
کنند. از این طریق دانشــمندان می تواننــد درک کنند که چگونه 
عمل ترشح باکتری ها قادر به متوقف کردن یک قطعه از ماشین های 
مولکولی موسوم به "پروتئازوم ها" هستند و ترشح باکتری راهکاری 
است که بســیاری از داروهای ســرطان موجود برای از بین بردن 
ســلول های تومور اســتفاده می کنند. محققان طــی این مطالعه 
دریافتند که "ســپافانژین یک" به دو ناحیه در پروتئازوم ها متصل 
می شود و ترکیب قدرتمند ضد سرطانی را ایجاد می کند. پروتئازوم ها 
مجموعه های پروتئینی غیرغشایی هستند که در همه یوکاریوت ها و 

آرکیاها و برخی از باکتری ها وجود دارند. 

 اگر حافظه  خوبی ندارید، ژن ها
 را سرزنش کنید!

 LED افزایش کارآیی امپ های 
با کمک ایه ای از نانوذرات

نسخه مصنوعی یک ترکیب 
ضدسرطانی ایجاد شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ایران زیباست؛ مزارع آفتابگردان »گلیداغ«

چرا خودروهای پلیس فورد محبوبیت باایی دارند؟
فورد در ماه اکتبر و با مدیرعامل جدید خود یعنی جیم فارلی تغییرات مهمی را تجربه خواهد کرد و در سال جاری هم خودروی الکتریکی 
موستانگ مک ای وارد بازار خواهد شد؛ اما یک چیز اصًا تغییر نکرده و آن هم محبوبیت باای محصوات پلیس این شرکت است. فورد 
چندین دهه است خودروهای پلیس آمریکا را تأمین می کند و ما هم می خواهیم بدانیم چرا دومین خودروساز بزرگ آمریکا دارای چنین 
رابطه مستحکمی با پلیس این کشور است. فورد حداقل از دهه ۹۰ تاکنون کنترل حدود نیمی از بازار خودروهای پلیس این کشور را 
در اختیار داشــته و مدل اینترسپتور آن سهم قابل توجهی از بازار را به دست آورده است.تأمین خودروهای پلیس بخش قابل توجهی از 
تجارت فورد را تشــکیل نمی دهد اما معمواً اهمیت باایی دارد و فورد حداقل از اواسط دهه ۹۰ میادی تاکنون بازیگر نقش اول بازار 
خودروهای پلیس آمریکا بوده است. فورد اگرچه آمار رسمی فروش خودروهای پلیس خود را منتشر نکرده اما گفته که حدود دو سوم 
بازار را در اختیار داشته و باقی مانده بازار را نیز جنرال موتورز و فیات-کرایسلر در دست دارند. خودروی پلیس فورد اینترسپتور با فاصله 
زیاد محبوب ترین خودروی ناوگان پلیس است، خودرویی که بر پایه فورد اکسپلورر به عنوان پرفروش ترین شاسی بلند تاریخ آمریکا بنا 

شده است. افزایش محبوبیت این خودروها نشان می دهد نیروی پلیس آمریکا هم همین روند بازار را دنبال می کند.

غرق شده!
امیر قلعه نویی بعد از شکست مقابل استقال، خودش را به عنوان مقصر اصلی این اتفاقات غرق کرد و از مردی که شش ماه قبل گزینه 
اصلی مربیگری تیم ملی بود، فرسنگ ها فاصله گرفت.چه کسی فکرش را می  کرد که امیر قلعه نویی با آن همه موفقیت کوچک و بزرگ 
و در فصلی که تیمش یکی از بخت های اصلی قهرمانی بود، به استعفا از تیمش رضایت دهد؟ قطعا خودش هم چنین خیالی نداشت که 
پیشنهاد مربیگری تیم ملی را هم رد کرد. کسانی که امیر قلعه نویی را می شناسند، می دانند که هنوز هم خودش را قربانی اتفاقات جام 
ملت های ۲۰۰۷ می داند و منتظر فرصتی است که دوباره توانایی های خود را به عنوان یک مربی ایرانی در دفتر افتخارات تیم ملی بنویسد.

بعد از چند فصل موفقیت آمیز در اصفهان به عنوان سرمربی ذوب آهن و سپاهان، قلعه نویی اسبش را برای قهرمانی زین کرده بود و تیم 
قدرتمند او که به گفته خودش ارزان تر از پرسپولیس، استقال و تراکتور بسته شد، از ابتدای فصل برای کسب ششمین قهرمانی خودش 
و سپاهان می تاخت.نتایج عالی سپاهان و هفته ها بدون باخت و حتی گل خورده در شرایطی که استقال، پرسپولیس و تراکتور سینوسی 
پیش می رفتند، قلعه نویی به بخت نخست قهرمانی تبدیل کرده بود و به واسطه همین نتایج بود که پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی بعد 

از ۱۲ سال روی میز ژنرال قرار گرفت.چه چیزی برای یک مربی حتی در قواره برانکو عزیزتر از پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی است؟ 

ا مگر ساقی او دوزد از آن جاه قباا مگر حاجب او سازد از آن عکس  کمر ر صرر قلمش گوش نهادست قضار مسیر قَدَمش چشم  گشادست قَدَر هم قضا را ه صرر قلمش هست رضاهم قدر را ز مسیر قدمش هست شرف دفع  کرد ازد از این شهر همه رنج و باا بدین شهر ز عدل و نظرش بهره رسید م گاه ز ازد ه دعاای مقیمان نشابور بخواهید مدا حشمت او ه و بی
سخت بی رونق و بی قد ر بود شهر شماه اگر شهر شما را نبود حشمت او

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»آنتونیــو بانــدراس« هنرپیشــه، کارگــردان و  
تهیه کننده سرشناس اسپانیایی و بازیگر فیلم هایی 
»دســپرادو«  و   )۱۹۹۸( زورو«  »نقــاب  چــون 
)۱۹۹۵(، به کرونا مبتا شد.به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، باندراس که تولد ۶۰ سالگی خود 
را جشن می گیرد، روز دوشنبه با انتشار پستی در 
صفحه اینستاگرام خود ضمن اعام این خبر نوشت 
از زمــان خود در قرنطینه برای مطالعه و نوشــتن 
اســتفاده خواهد کرد.وی افزود: حالم نسبتا خوب 
است فقط کمی بیشتر از همیشه احساس خستگی 
می کنــم. امیدوارم بــا رعایت دســتورالعمل های 
پزشــکی هرچه زودتر سامتی ام را به دست آورم. 
امید دارم این دســتورالعمل ها به من امکان غلبه بر این بیماری عفونتی که خودم و بسیاری 
از مردم جهان از آن رنج می بریم را بدهد.خوزه آنتونیو دومینگز باندراس، بازیگر و کارگردان 
شــناخته شده در سال ۱۹۶۰ در مااگای اسپانیا به دنیا آمد و فعالیت هنری خود را از سال 
۱۹۸۲ آغاز کرد. این بازیگر ۶۰ ســاله به بازی در فیلم هایی چون دســپرادو )۱۹۹۵(، نقاب 
زورو )۱۹۹۸(، روزی روزگاری در مکزیــک )۲۰۰۳( و پوســتی کــه در آن زندگی می کنم 
)۲۰۱۱( شــناخته می شود.وی فعالیت خود را با بازی در فیلم های پدرو آلمادورار کارگردان 
مشهور اسپانیایی )متولد ۱۹۴۹( آغاز کرد و در ادامه در فیلم های آمریکایی فراوانی از جمله 
فیادلفیا )۱۹۹۳( و مصاحبه با خون اشــام )۱۹۹۴( و دسپرادور را تجربه کرد.باندراس اوایل 
ســال جاری میادی برای نقش آفرینی در درام درد و شــکوه )۲۰۱۹( نامزد دریافت اسکار 

بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

یادداشت های یک دیوانه
یادداشت های یک دیوانه مجموعه داستان هایی با طعم 
طنز، اما طنزی انتقادی است. داستان اول با عنوان کتاب 
است، داســتان زندگی کارمندی است که رئیسش از او 
راضی نیســت چون کارش را درست انجام نمی دهد. او  
به زمیــن و زمان خرده می گیرد اما دردش این اســت 
که دلباختهٔ دختر رئیس شــده و ازآنجایی  که اختاف 
طبقاتی در آن  زمان به شــدت رواج داشــته، مشکاتی 
برایش ایجاد می شود. با دیدن دختر رئیس یادداشت های 
این مرد دیوانه آغاز می شود. یادداشت هایی که هیچ بویی 
از عقل و خرد نبرده اند.شاید هم شخصیت اصلی داستان 
انســان عاقلی اســت، اما زمانه با او خوب مدارا نکرده و 
نتیجه اش رفتارهای دیوانه واری است که از او سر می زند. 
در بخشی از کتاب صراحتاً به این اختاف طبقاتی اشاره می کند و معتقد است »همیشه اشراف زاده ها 
یا ژنرال ها از چیزهای خوب این دنیا بهره مند می شوند.« داستان تلخی است، اما لحن انتقادی گوگول 
که با چاشــتی طنز درآمیخته از بار این تلخی می کاهد. در فصل دوم از شریان حیاتی پترزبورگ، بلوار 
نیفسکی می نویسد. از اینکه آنجا برای مردمانش سمبل قدرت مطلق است و همه را شیفتهٔ خود کرده 
است. در واقع نیفسکی به سان شهر فرنگی است با تصاویر متنوع که هر روز به معرض نمایش گذاشته 
می شود؛ از بوی نان داغ و  مغازه هایش گرفته تا کارگران و دهاتی های روسی که در پی کارشان هستند. 
عوام و  خواص همه در این خیابان جمع می شوند و همه آن قدر غرق در گرفتاری های خودشان هستند 
که به کسی توجه نمی کنند. در این بلوار، در هر ساعتی از روز با افرادی با فرهنگ های متفاوت مواجه 
می شــویم؛ گاهی بانوان شیک پوش ظاهری موقر و آراســته به آن می دهند و گاهی عوام الناس روسی 

طوری باهم حرف می زنند که خانم ها و بچه ها در آن زمان بیرون نمی آیند.

نیکای گوگول
نیکای واســیلِیویچ گوگول نویســندهٔ بزرگ روس 
بود. گوگول بنیان گذار ســبک رئالیسم انتقادی در 
ادبیات روسی و یکی از بزرگترین طنزپردازان جهان 
اســت. در ۱۸۲۹ منظومهٔ هانس کوِشل گارتِن را به 
چاپ رســاند. این کتاب با موفقیتی روبه رو نشــد و 
تقریباً تمام نســخه های آن را خــود گوگول خرید 
و آتش زد. این ناکامی، نویســندهٔ نوپا را نســبت به 
ادبیات دلســرد کرد، ولی ســرخوردگی او طوانی 
نبود. در ســالهای ۱۸۳۱–۱۸۳۲ داستانهای منثور 
شــبهایی در قصبهٔ نزدیک دیانکا منتشــر شــد و 
تحسین الکساندر پوشکین را برانگیخت. رمانتیسم 
این داستانها در مضمونهای افسانه ای و قصه وار آنها 
و نیز در به تصویر کشــیدن زندگی خوش و بی غم مردم نمود می یافت. این اثر گویای عشق و 
عاقهٔ نویســنده به زادگاهش، اوکراین، و مردم آن اســت و در آن هنوز از خندهٔ تلخ و آمیخته 
به گریه که در مجموعهٔ بعدی داســتانهای او با عنوان میرگورود )۱۸۳۵( احســاس می شــود 
خبری نیســت. گوگول در میرگورود به نمایش زندگی پیش پاافتاده و مبتذل مردم عامی روی 
آورد. این نخســتین بار بود که در ادبیات روس نیروی هولنــاک زندگِی فاقد معنویت نمایان 
می شــد و ریشه های اجتماعی آن آشکار می گشــت. گوگول از سال ۱۸۳۵ تا ۱۸۴۲ مشغول 
نگارش مجموعهٔ داســتانهای پترزبورگی )شامل داستانهای دماغ، پرتره، کالسکه، بلوار نفسکی، 
یادداشــتهای یک دیوانه و شنل( بود که در آنها استادِی نویسنده در قلمروهای جدیدی جلوه 
می یافــت: گوگول در این داســتانها در مقام روایتگر شــهرها رخ می نماید که عمق تضادهای 

اجتماعی موجود در شهر را به چشم دیده و دریافته است.

»آنتونیو باندراس« به کرونا مبتا شد


