
۱۸۸ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: با شناســایی ۲۵۱۰ بیمار جدید 
کووید۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته، شمار مبتایان کرونا در 
کشور به بیش از ۳۳۳ هزار نفر رسید.دکتر سیماسادات اری گفت: 
تا دیروز ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۵۱۰ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی 
شــد که یک هزار و ۸۹ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۳۳۳ هزار و ۶۹۹ نفر رسید.اری گفت: 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۸ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۸ هزار و 
۹۸۸ نفر رسید.وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۲۹۰ هزار و ۲۴۴ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.اری 
گفت: ۳۹۴۰ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 
بیمــاری تحت مراقبت قرار دارند.به گفتــه وی، تا کنون دو میلیون 
و ۷۶۳ هزار و ۲۲۵ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام 
شده است.وی در توضیح اســتان های در وضعیت قرمز کرونا گفت: 
اســتان های مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، 
اصفهان، البرز، خراســان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، 
مرکــزی، یزد و گیان در وضعیت قرمز قــرار دارند.اری همچنین 
درباره استان های در وضعیت هشدار گفت: استان های فارس، ایام، 
لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، 
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار 

قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهوری گفت: همه باید تاش کنیم که در شرایط سخت تحریم کشور را اداره کنیم. با کسی که شوخی نداریم! این حرفها را کنار بگذاریم. کسی که به کار 
دولت در این زمینه ایراد می گیرد، بیاید و لطفاً بگوید راهکارش چیست.حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت گفت:  دشمنان ما فکر 
می کردند ظرف چند ماه در برابر فشار شدید آنها قدرت تاب آوری نخواهیم داشت و دو سال و نیم است که دولت و ملت در برابر این فشار، تهدید و فشار اقتصادی 
تروریســتی علیه ملت ایران، پابرجا ایســتاده اند و راه خود را ادامه می دهند.وی افزود: در میدان جنگ البته زخمی شدن و شهادت وجود داشته است و ویژگی های 

خاص خود را دارد. قرآن کریم این واقعیت را اشاره می کند که در میدان جنگ فراز و نشیب فراوانی وجود دارد....
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 روحانی: 
مقایسه شرایط صلح با شرایط جنگ خطاست

info@sobh-eqtesad.ir

دورخیز فتاح ، کاندیداتوری ۱۴۰۰
هفته گذشته فضای رسانه های داخلی و خارجی اعم از فضای رسمی 
و غیررســمی و مجازی ، مملو از اظهار نظرهای گوناگون در خصوص 
مصاحبه ای بود که سید پرویز فتاح در سیمای جمهوری اسامی ایران 
داشت. تقریبا یکســال از حضور او در سمت رئیس بنیاد مستضعفان 
میگذرد و او ســعی کرده دارایی های بنیاد را در یک نظام حسابداری 
و البته نه حسابرســی احصا نموده و به رســانه ها بیاورد. قصد نهانی 
این مصاحبه ها برای کســی معلوم نیست و قضاوت در خصوص آنها 
مشکل است اما از منظر حاکمیت و اداره ثروتی عظیم و به رخ کشیدن 
قدرت و توانایی اداره آن البته میطلبد که مردم بدانند که در بنیاد چه 
خبر است. در طول جریان های اسیب زای طبیعی فتاح سعی کرد در 
مواردی مانند ســیل و زلزله و اخیرا هم کرونا در حد میسور به کمک 
مردم آسیب دیده بشتابد و همه این اقدامات را هم رسانه ای کند.  او با 
ارائه ارقام نجومی کار خود و کشور را بسیار سخت کرده است. او در باره 
درامد های بنیاد و درباره وضعیت فروش و سودآوری بنیاد مستضعفان 
میگوید :»  در حال حاضر بنیاد مســتضعفان ۱۶۹ شرکت ثبت شده 
دارد که البته برخی از این شرکت ها سودده، برخی ضررده و برخی نیز 
عملکرد سر به ســر دارند؛ در حال حاضر نیز با توجه به اینکه مجمع 
بنیاد مستضعفان به دلیل کرونا هنوز برگزار نشده، ولی کل فروش بنیاد 
مســتضعفان در سال ۹۸، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است که 
شــامل فروش ملک یا کاا بوده و با کم کردن هزینه ها،  سود ناخالص 
بنیاد مستضعفان قبل از کسر مالیات حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده 
اســت که  حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان مالیات ســال ۹۸ خواهد بود 
والبته  این سود کسب شده به نسبت ۶۰ درصد و ۴۰ درصد بین بنیاد 
مستضعفان و شرکا تقسیم می شود که سهم بنیاد مستضعفان از سود 
خالص تقریباً ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می شــود«. اینکه این ارقام 
توسط ایشان رســانه ای میشوند خود محل تامل بسیار عمیقی است 
که نشان میدهد ایشــان عاقه دارند همه در جهان بدانند ایشان چه 
میزان مدیر قدرتمند و توانایی هســتند و این دانسته ها شاید زمینه 
کاندیداتوری ایشــان را برای ۱۴۰۰ فراهم آورد.) تف به ریا( مصاحبه 
جنجالی ایشان در خصوص کاخ مرمر و اماکی که در اختیار احمدی 
نژاد اســت و دکتر غامعلی حداد هم ملک بنیاد را نمیدهد هم با این 
زاویه نگاه نوعی رقیب کشی بنظر میرسید. اینکه سید پرویز فتاح فردی 
پاکدســت و مورد اعتماد نظام است را نقد نمیکنم زیرا ایشان امتحان 
خود را در ســمت وزیر و و کمیته امداد کاما در پاکدستی پس داده 
اند اما در مدیریت هرگز. اوا عملکرد ایشــان در وزارت دوران احمدی 
نژاد محل و زوایای بســیار عمــده ای از نقد و عملکرد یک نفره و غیر 
تیمی داشــت که موجب اتاف و خســارت  وقت و فرصت گردید در 
کمیته امداد هم ایشان سوابقی از خود باقی گذاشته اند که هم اکنون 
داد مدیران کمیته از عملکرد ایشان بلند است.مضاف بر همه اینها  اما 
قصد ایشان در مصاحبه جنجالی را خدایی نمیدانم . چرا که از جنس 
مصاحبه های احمدی نژاد با هاشمی و موسوی بود که نشان دهد من 
پاکدستم و شما نه. افشــای غیر مدبرانه سونا و جکوزی در کاخ مرمر 
چقدر بهانه بدســت ضد انقاب داد؟ این اموال دســت چه عواملی از 
نظام بوده ؟ ما با اینگونه ســخن گفتن خود زنی نمیکنیم؟ بهتر نبود 
ایــن گزارش محرمانه به قوه قضاییه داده میشــد و محرمانه آن ابنیه 
غیر متناســب با شان ساختمان ، تخریب میشد؟ مهمتر از این مطلب 
اینکه اموال بنیاد مســتضعفان از کجا جمع شده است؟ اموال دولت از 
کجا بدست آمده مگر بنیاد را جزئی از نظام اسامی نمیدانیم ؟ فرض 
کنیــد این دارایی را گرفته و موزه کرده اید چه دردی از کشــور حل 
میکنید؟ دعوای با دکتر حداد و خانم ابتکار و احمدی نژاد باید در قوه 
قضاییه حل میشــد نه در سیمای جمهوری اسامی ایران که اینگونه 
برخورد هرگز دلســوزی برای نظام نبوده و نقشــه کشی برای شخص 
خود تلقی میشود. مصاحبه ایشان دست به دست در میان رسانه های 
ضد انقاب میچرخد و خوراک برای فاسد نشان دادن عوامل نظام شده 
است. کجای این رفتار تدبیر است؟ به زعم من فتاح به کاهدان زد. نقشه 
داشــت احمدی نژاد دوم شود که بیراهه رفت و نشان داد مردم و نظام 
وسیله اند و میتوانند هزینه امیال شخصی برای آرزوهای ایشان شوند. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

ذوالفقاری:
 لغو طرح ترافیک تا پایان مرداد ادامه دارد

 رییس کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: لغو طرح ترافیک و کاهش حضور 
کارمندان تا یک سوم تا پایان مردادماه تمدید شد.»حسین ذوالفقاری« دیروز چهارشنبه در حاشیه نشست 
کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران، مدیریت و کنترل هوشمند 
فاصله گذاری هوشمند در بیماری کرونا را از محورهای نشست امروز کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مقابله 
با کرونا عنوان کرد و گفت: در این نشست اعضا چند سامانه برای این موضوع معرفی کردند و در نهایت قرار 
شد در صورت تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، مرکز دیتابیس در نظر گرفته شود تا هم مدیریت و کنترل 
هوشمند بیماری کرونا را در این بستر تقویت کنیم و هم در کاهش این بیماری تاثیرگذار باشیم.معاون امنیتی 
انتظامی وزیر کشور ادامه داد: امروز همچنین مقرر شد نهادها و سازمان ها تا حداکثر یک ماه برنامه یک ساله 
خود را با در نظر گرفتن کاهش بیماری کرونا ارائه کنند که این برنامه ها پس از تصویب در ستاد ملی مقابله 
با کرونا در همه دستگاه ها ازم ااجرا است.وی با بیان اینکه نهادها باید در برنامه پیشنهادی متولی سازمان 
متبوع برای پیگیری و اجرای برنامه ها را مشخص کنند، تصریح کرد: با توجه به گزارش جلسه، روند بیماری، 
اپیدمی و مرگ و میر در تهران در دو هفته گذشته روند کاهشی  داشته است به همین دلیل لغو طرح ترافیک 
و کاهش حضور کارکنان تا یک سوم تا پایان مرداد ماه تمدید شد.معاون وزیر کشور با بیان اینکه مرحله دوم 
انتخابات مجلس شورای اسامی ۲۱ شهریور ماه امسال در ۱۱ حوزه انتخابیه برگزار می شود، گفت:  ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اصل برگزاری انتخابات موافقت کرد و در نهایت دســتورالعمل چگونگی برگزاری انتخابات 
برای کاندیداها، ستاد تبلیغاتی و مجریان مشخص شد و کاندیداها، ستاد تبلیغاتی و مجریان باید ضوابط در 
نظر گرفته شده را رعایت کنند تا آسیبی به مردم نرسد.وی افزود: دستورالعمل حذف اثر انگشت در مرحله 
دوم  انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسامی در نشست کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد 
ملی مقابله با کرونا مطرح و تصویب شــد.ذوالفقاری با اشاره به آسیب های متوجه مسایل اجتماعی و صنوف 
در بیماری کرونا، خاطرنشان کرد: دستگاه های مسوول ماموریت یافتند تا ظرف یک هفته به طور کامل این 

موضوع را بررسی و گزارش دقیقی از سطح جامعه، مشاغل و اصناف تهیه کنند .

مجلس شــورای اسامی صبح دیروز چهارشــنبه به ریاست محمد قالیباف 
بررســی برنامه و صاحیت حســین مدرس خیابانی بــرای تصدی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و اخذ رای اعتماد را در دستور کار جلسه علنی امروز 
نمایندگان قرار داد ولی در نهایت او نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست 
آورد. اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور  به همراه امیری معاون 
پارلمانی رییس جمهور در جلسه علنی صبح دیروز چهارشنبه مجلس شورای 
اســامی برای بررسی صاحیت و برنامه های حســین مدرس خیابانی وزیر 

پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حضور یافت.

مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت
مدرس خیابانی قابلیت مقابله با مافیاهای مختلف را ندارد

محســن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شــورای اســامی در 
جلســه علنی صبح دیروز چهارشنبه در بخشی از سخنانش به عنوان مخالف 
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان این که اقتصاد کشور در دست 
مافیاهای مختلف صنعت، معدن و کااهای اساسی است، گفت: وزیر پیشنهادی 
صنعت، معدن و تجارت قابلیت مقابله با مافیاها را ندارد.وی گفت: مخالفت ما 
با شخص آقای مدرس خیابانی نیست بلکه با یکسال عملکرد ضعیف بزرگترین 
وزارتخانه اقتصادی دولت است که معیشت، تولید و اشتغال به آن گره خورده و 

ایشان به عنوان قائم مقام سهمی در این ناکامی داشته است.

ما با خیابانی ها اختاف کارشناسی نداریم
حســینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسامی در 
جلسه علنی صبح روز چهارشنبه در بخشی از سخنانش به عنوان مخالف وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که عدم توجه به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، رصد نکردن هوشمندانه صادرات و واردات و نداشتن روحیه 
کار جهادی از مهمترین دایلی اســت که نباید به آقای خیابانی رای اعتماد 
داد.وی بیان کرد: آقای خیابانی از نســل قدیم بازرگانی است، ایشان از نسل 
چرتکه و ماموران تعزیزات در مغازه ها و نســل نمایشگاه های عرضه مستقیم 
کااها اســت که دیگر این مفاهیم در حــوزه رقابت و فناوری اطاعات قابل 
درک نیست. ما با خیابانی ها اختاف کارشناسی نداریم بلکه مشکل ما قانون 

شکنی آنها است.

مدرس خیابانی 1۵ ماه بااترین اختیارات را داشته و باید پاسخگو باشد
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شــورای اسامی  در جلسه 
علنی صبح روز چهارشــنبه در بخشی از ســخنانش به عنوان مخالف وزیر 
پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکــه مدرس خیابانی ۱۵ ماه 
بااترین اختیارات را در وزارت صنعت داشته گفت: مدرس خیابانی به جای 
اینکه کاندیدای اخذ رأی برای وزارت باشد باید در جایگاه پاسخگو قرار گیرد.

وی گفت: امروز روز امتحان برای مجلس یازدهم است. ما هیچ دعوای جناحی 
با هیچ یک از مســئوان کشور نداریم بلکه شاخص ما انقاب، منافع مردم و 

معیشت اقشار ضعیف است. ما دلسوز دولت هستیم.

مدرس خیابانی قیمت ها را دو برابر و تنظیم بازار را خراب کرده است
علی اصغر عنابســتانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسامی   در 
جلسه علنی صبح روز چهارشنبه در بخشی از سخنانش به عنوان مخالف وزیر 
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: اقای مدرس خیابانی با یک تیر سه 
نشــان می زند هم تنظیم بازار را خراب کرده و هم قیمت ها دو برابر افزایش 
یافته و صادرات نیز کاهش یافته است.وی گفت: استخوان های مردم مظلوم 
و بی پناه زیر چرخ گرانی، تورم و بی ثباتی ناشی از سیاست های غلط دولت 
خرد شده اســت. آقای مدرس خیابانی سوابق طوانی در وزارت بازرگانی و 
خارج از دولت دارد. ایشان ۱۰ الی ۱۵ سال در شرکت های مختلف بوده اند. از 
آن جا که رئیس جمهور با تشکیل وزارت صمت مخالف بود و مدام به ایجاد 

وزارت بازرگانی تاکید می کرد در عمل وزارت صمت ایجاد نشد و معرفی آقای 
مدرس خیابانی به همین منظور است.

موافقان وزیر پیشنهادی صنعت
مبارزه با فساد یکی از ویژگی های مدرس خیابانی است

حجت ااســام سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه  در جلسه علنی صبح روز 
چهارشــنبه در بخشی از سخنانش به عنوان موافق وزیر پیشنهادی صنعت، 
معدن و تجارت مبارزه با فســاد را به عنــوان یکی از اولویت های کاری وزیر 
پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت عنوان و اظهار کرد: یکی از ویژگی های 
آقای مدرس خیابانی فراجناحی عمل کردن و توجه به تخصص و توانمندی 
اســت.مبارزه با فساد هم یکی از ویژگی های مدرس خیابانی است.وی گفت: 
نباید همه مشکات کنونی کشور را به گردن آقای مدرس خیابانی انداخت. 
نباید همه نواقص و آســیب ها را به ایشان منتسب کرد و صغرا، کبرا چید و 
نتیجه گرفت. کما این که بعد از معرفی آقای خیابانی، ایشان در کمیسیون ها 

و فراکسیون ها به سواات متفاوت پاسخ داده و رفع ابهام کردند.

کسانی که برای گرانی خودرو تاش داشتند نمی خواهند به خیابانی 
رای دهیم

علی بابایی کارنامی رییس فراکسیون کارگری صبح روز چهارشنبه در بخشی 
از ســخنانش به عنوان موافق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید 
کرد: کســانی که تــا دیروز در حوزه صنعت خــودرو در جهت گرانی تاش 
داشته امروز قصد دارند ما را مدیریت کنند که به مدرس خیابانی رای ندهیم.

نماینده مردم ساری گفت: مخالفین عزیز سخنان شما صحیح است، ولی چرا 
مدرس خیابانی باید پاسخگو باشد؟ آقای حاجی دلیگانی بدانید آقای مدرس 
خیابانی دارای کارنامه روشنی است؛ چرا وی باید پاسخگوی مجلس هشتم، 

نهم و دهم باشد؟

رای به مدرس خیابانی یعنی رای به خودکفایی و ثبات بازار
محمد خدابخشــی نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســامی صبح روز چهارشنبه در بخشی از ســخنانش به عنوان موافق وزیر 
پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که مدرس خیابانی مدیری 
شــجاع، مدبر، توانمنــد و متعهد بــوده و کارآمدی خود را در پســت های 
متعددی در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشــته اســت به اثبات رسانده 
اســت.وی بیان کرد: ســمت مدیریت و وزارت امانت الهی است که به وزیر 
ســپرده می شــود و باید از این امانت الهی مراقبت کنند. بنده قصد دارم به 
معیارهای انتخاب مدیران و وزیران در چند ســال اخیر نگاهی داشته باشم. 
ویژگی های شــخصیتی، ســوابق اجرایی و مرتبط با حوزه کاری ویژگی های 
علمی و تخصصی، مســئولیت  پذیری اجتماعی، توجه به شایسته سااری، 
توانایی های جســمی و ذهنی، مهارت ارتباط انسانی، آگاهی و توانمندی در 
انجام وظایف از جمله معیارهایی اســت که در انتخاب مدیران و وزیران باید 

مورد توجه قرار گیرد.

سامت و دیانت از ویژگی های مدرس خیابانی است
احمد رســولی نژاد نماینده دماوند،  صبح دیروز چهارشــنبه در بخشــی از 
ســخنانش به عنوان موافق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت سامت 
و دیانــت را به عنوان ویژگی های وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت 
برشــمرد و گفت: نباید تمام مشکات ۷ سال دولت را برگردن آقای خیابانی 
انداخت.وی گفت: بنده در دوره های قبلی کمتر به عنوان موافق وزیر صحبت 
کردم و عمدتا مخالف بودم. در دولت های ســازندگی و اصاحات در مجلس 
حضور داشتم و آقای جهانگیری هم خاطرش است که در آن زمان به عنوان 

مخالف وزیر صنایع صحبت کردم.
ادامه در صفحه سوم

با آزاد سازی 30درصد دوم سهام عدالت

مشکات اصلی فروش سهام عدالت
ظریف در حاشیه جلسه دولت:

قطعنامه ضدایرانی رأی نمی آورد

ذوالفقاری:

 لغو طرح ترافیک تا پایان مرداد ادامه دارد

وزیر امور خارجه گفت: آمریکایی ها به کشورهای مختلف سفر کردند و به این نتیجه رسیدند که قطعنامه علیه 
ایران برای تمدید تحریم تسلیحاتی در نهایت کمتر از ۵ رأی می آورد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیش 
از ظهر دیروز در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تاش امریکا برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران، اظهار کرد: آمریکایی ها از تمام توانشان در دوران کرونا در بااترین سطوح وزارت امور خارجه 
استفاده کردند، شخص وزیر خارجه شان سفرهایی داشت به کشورهای مختلف اما به این نتیجه رسیدند که این 

قطعنامه در نهایت کمتر از ۵ رأی می آورد ...

 واعظی: 

 مردم می توانند به اندازه توان خود
 بشکه نفت بخرند

رییس بانک مرکزی تشریح کرد:

 چهار راه حل تأمین سالم کسری بودجه
رئیس کل بانک مرکزی گفت: فروش اوراق ســلف نفتی که تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، 
انتظارات تورمی را مدیریت می کند و نســبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است 
و ســود بیشــتری دارد. عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به 
طرح دولت برای انتشــار اوراق ریالی سلف نفتی اشاره کرد و دایل دولت برای اتخاذ این تصمیم 

را توضیح داد.

متن کامل یادداشت به این شرح است:
*مدیریت بازار ارز و پول و نهایتاً کنترل تورم، در شرایط اقتصادی امروز، وظیفه اصلی بانک مرکزی 
است. کسری بودجه دولت، بخاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است وتامین مالی سالم این 
کسری، بدون استقراض از بانک مرکزی، نیز، یک ضرورت است. تامین مالی سالم کسری بودجه 
دولت، چهار راه حل بیشتر ندارد:کاهش هزینه ها-افزایش درآمدهای مالیاتی-فروش سهام و اموال 

دولت-انتشار اوراق بدهی پیش فروش کااهایی نظیر نفت، در شرایط تحریمی.
* ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری، با عنایت به 
کرونا، مشــخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز، 

تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.
* طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عمًا فروش قطعی می باشد و تحویل آن دو سال دیگر 
خواهــد بود، دو ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی را مدیریت می کند .۲- نســبت به اوراق قرضه 
کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، 
واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، 

ضروری است.
* انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه های دولت و کاهش 
نوسانات اقتصاد کان است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده، چندان 
با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره با سیاســت های مالی در اقتصاد حضور دارند. 
در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه باا، کســری بودجه تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، 
حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سالهای آتی و متضرر شدن مردم در 

آینده خواهد بود.

بررسی صاحیت وزیر پیشنهادی صنعت

مدرس خیابانی » وزیر« نشد
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 روحانی: گزیده خبر

مقایسه شرایط صلح با شرایط جنگ خطاست
رئیس جمهوری گفت: همه باید تاش کنیم که در شرایط سخت 
تحریم کشور را اداره کنیم. با کسی که شوخی نداریم! این حرفها 
را کنار بگذاریم. کسی که به کار دولت در این زمینه ایراد می گیرد، 
بیاید و لطفاً بگوید راهکارش چیست.حجت ااسام حسن روحانی 
رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت گفت:  دشمنان ما فکر 
می کردند ظرف چند ماه در برابر فشار شدید آنها قدرت تاب آوری 
نخواهیم داشــت و امروز دو سال و نیم است که دولت و ملت در 
برابر این فشار، تهدید و فشار اقتصادی تروریستی علیه ملت ایران، 
پابرجا ایستاده اند و راه خود را ادامه می دهند.وی افزود: در میدان 
جنگ البته زخمی شــدن و شــهادت وجود داشــته اســت و 
ویژگی های خاص خود را دارد. قرآن کریم این واقعیت را اشــاره 
می کند که در میدان جنگ فراز و نشــیب فراوانی وجود دارد؛ ما 
بایــد توجه کنیم که در پیشــگاه خداوند قــرار داریم و خداوند 
می تواند دست ما را بگیرد.رئیس جمهور تصریح کرد: آمریکایی ها، 
صهیونیست ها و ارتجاع منطقه فکر کرده بودند با تحریم سال 97 
کشــور را از لحاظ اقتصادی دچار بحــران می کنند و این بحران 
اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل می شود و بحران اجتماعی نیز 
به بحران امنیتی تبدیل می شــود ولی در هر سه مرحله ناموفق 
بودند و بحران های اقتصادی و اجتماعی و امنیتی درســت نشد.

روحانی گفت: زندگی مردم در تحریم با سختی توأم خواهد بود و 
مردم ما هم این واقعیت را لمس و در برابر آن مقاومت می کنند، 
مقایسه شــرایط جنگ با شرایط صلح خطاســت.وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشــاره به پایان تحریم تســلیحاتی 
کشــورمان در مهرماه و تاش آمریکایی ها برای جلوگیری از آن 
تصریح کرد: آمریکا دیروز قطعنامه ای را برای ضربه زدن به برجام 
و قطعنامه 2231 مطرح کرده است؛ طبق قطعنامه 2231 و طبق 
برجام از اواخر مهرماه امســال تحریم تسلیحاتی ایران برداشته 
می شود. قطعنامه هایی که علیه ایران در زمینه تسلیحاتی بوده در 
مقام عمل »کان لم یکن« می شود و ایران می تواند ساح بفروشد و 
ساح بخرد و این یکی از آثار توافق هسته ای بوده است که اجرایی 
می شود.رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی ها قطعنامه ای را علیه 
این بخش از قطعنامه 2231 مطرح کردند که آن را نقض کنند، 
اظهار داشت: ما امید فراوان داریم که آمریکا دچار شکست شود و 
انزوای خود را ببیند ولی موضع ما در هر شرایطی روشن است و 
اگر چنین قطعنامه ای علیه بخشی از قطعنامه 2231 در سازمان 
ملل تصویب شود، به معنای آن است که نقض فاحش برجام انجام 
گرفته و عواقبش به عهده بانیان این کار و کسانی است که در این 
زمینــه تاش می کنند.روحانی اضافه کــرد: آمریکا در تمام این 
طرح هــا ناموفق خواهد بود و این حکومت از روز اول شکســت 
خورده است و این فرد اآن می گوید »اگر انتخاب شدم بافاصله 
با ایران به مصالحه می رسم«، اگر راست می گویید و دنبال صلح 
هســتید که هیچ وقت دنبال صلح نبودید، چرا این کارها را علیه 
ملت ایران، ملــت آمریکا و منطقه انجام می دهید؟ این کارها چه 
خاصیتی برای شما داشته است؟ چرا حتی همین امروز هم علیه 
ملت ایران دشمنی می کنید؟ معلوم است که راست نمی گویید و 
به عهد خود پایبند نیستید.وی بیان کرد: آمریکا از لحاظ سیاسی 
تا امروز شکســت خورده اســت و باز هم شکست خواهد خورد؛ 
آمریکا نمی تواند افکار عمومی دنیا را جذب و قانع کند و دنیا حس 
کرد که ایران کشور قانونی، اخاقی و پایبند به تعهدات خود است 

و نمی تــوان به هیــچ عهدی از ســوی آمریکا اعتماد داشــت.
رئیس جمهور هم چنین در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه 
هیئت دولت تصریح کرد: حواس کشورهای همسایه ما جمع باشد 
که مبادا آمریکا از آنها سوءاستفاده کند و از آنها بخواهد اطاعیه ای 
صادر کنند؛ البته اطاعیه ای هم که صادر شــده گمنام اســت و 
اجاس رسمی برگزار نشده است و کسی گفته است که باید ایران 
را تحت فشار قرار داد و تحریم تسلیحاتی ادامه یابد.روحانی تأکید 
کــرد: به برخی کشــورهای منطقــه می گویم و البتــه اکثریت 
کشــورهای منطقه با ما رابطه صمیمی دارند و این چند کشوری 
که در جنوب ما هستند به خوبی بدانند قدرت دفاعی و تسلیحاتی 
ایران به نفع منطقه اســت و ما از ساح و امکانات خود برای دفاع 
استفاده می کنیم و قدرت و ساح ما علیه شما نیست. آنها که پول 
و منابع شــما را غارت می کنند و به شما اسلحه می فروشند تا به 
مردم یمن حمله کنید، به ضرر شما عمل می کنند.وی در همین 
زمینه یادآور شــد: روزی که صدام به کویت حمله کرد ما اولین 
کشوری بودیم که این کار را محکوم کردیم و کویت جزو این شورا 
بود ولی ما قبل از اعضای این شورا این اقدام را محکوم کردیم؛ ما 
ســاعت 3 بعدازظهر روز حمله، این اقدام را محکوم کردیم و در 
مقام عمل به مردم کویت کمک کردیم و به صدام کمک نکردیم. 
اگر به صدام چراغ ســبز نشــان داده بودیم، صدام فردای اشغال 
کویت، کل عربستان و قطر و امارات را اشتغال می کرد؛ صدام در 
نامه اش به مرحوم آیت اه هاشمی رفسنجانی نوشته بود که »مرز 
مشترک ما با شما در آب 800 کیلومتر است«. صدام گفت »این 
کشورها برای ماست و ما با شما 800 کیلومتر مرز آبی داریم« و 
این در حالی بود که مرز آبی ما با عراق 18 کیلومتر بوده اســت. 
اگر ما برای ثبات منطقه نمی ایســتادیم، صدام همه شــماها را 
خورده بود.رئیس جمهور ادامه داد: ما همواره حامی و برادر شــما 
بوده ایم و امروز هم هستیم و بدانید که آمریکا علیه ایران ناموفق 

اســت و ایران پیروز خواهد بود.روحانی هم چنین درباره حوادث 
اخیر لبنان با یادآوری اینکه مردم لبنان دچار خســارت عظیم و 
بزرگی شدند، ابراز کرد: با حادثه ای که روز سه شنبه قبل رخ داد 
و مردم کشــته و مجروح شدند و کابینه این کشور دچار مشکل 
شده است، اآن وقت آن نیســت که کسی از حادثه اخیر لبنان 
سوءاســتفاده کند و امروز، روز کمک به مردم لبنان است و همه 
باید کمک کنیم و جمهوری اســامی ایران از ساعت اول کمک 
خود را آغاز کرد و روز چهارشــنبه دو هواپیمای 747 فرستاد و 
روزهای اخیر دو هواپیما فرستاد. ما دارو، تجهیزات و اقام مورد 
نیاز آنها را فرستادیم و من در تماس تلفنی به رئیس جمهور لبنان 
قول دادم که نیاز خود را بگویند و ما در امور بازســازی بندر نیز 
آماده کمک هستیم.وی بیان کرد: از سایر کشورها می خواهم در 
این شرایط به مردم لبنان کمک کنند و لبنان احتیاج به آرامش 
و یاری دارد. مطمئن هستم که مردم قوی و بزرگوار لبنان که در 
حوادث مختلف ایســتادگی کرده اند از این مشــکات نیز عبور 
خواهند کرد.روحانی گفت: آمریکایی ها در بخش سیاسی در طول 
مدت 2 ســال و نیم تاش کردند که طرح های سیاســی خود را 
پیــش ببرند و تا امروز ناموفق بودنــد. آمریکایی ها هر طرحی را 
آوردند، شکســت خوردند، از برجام خارج شــدند به امید اینکه 
بافاصله اروپا هم خارج شود، ناموفق بودند، هرچقدر که التماس 
کردند اروپایی ها گوش نکردند، آمریکایی ها از برجام خارج شدند 
به امید اینکه ما هم بافاصله از برجام خارج شــویم و توسط همه 
قطعنامه ای علیه ما صادر شود، ناموفق بودند. ما حساب شده عمل 
کردیم. آنها در لهســتان کنفرانس برگزار کردند برای اینکه علیه 
ملت ایران اقدام انجام دهند، ناموفق بودند و شکست خوردند، در 
شــورای امنیت ســازمان ملل در همان سال 97 تشکیل جلسه 
دادند و خود این آقا که رئیس جمهور آمریکاســت آمد و ریاست 
جلســه را به عهده گرفت هر 14 عضو با وی مخالفت کردند.وی 

بیان کرد: این یکی از جلســات تاریخی ســازمان ملل است که 
شورای امنیت به رهبری رئیس جمهور آمریکا تشکیل داد و همه 
14 عضو با او مخالفت کردند. حاا چند رئیس جمهور هم که به 
وی تاختند و خیلی محکم با وی صحبت کردند و بقیه هم با وی 
مخالفت کردند و یک چنین شکستی آمریکا در تاریخ خود ندیده 
اســت.روحانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: باید 
آمار رشد اقتصادی در سال های 93 تا 96 را مقایسه کنیم، ما رشد 
14درصدی هم داشــته ایم و رشــد اقتصادی 5درصدی به طور 
متوســط داشتیم. وقتی رشــد اقتصادی با نفت داریم ولی نفت 
تحریم می شود، رشــد اقتصادی منفی می شود و مخلوط کردن 
اینها درســت نیست. این که یک روزنامه ویا مؤسسه اینها را کنار 
هم می چیند و می گوید »این دولت رشد اقتصادی نداشت«، باید 
گفت دولت کشــور را در شرایط رشــد اقتصادی منفی7 تحویل 
گرفته و با رشد متوسط 5 درصد آن را اداره کرده است.وی با بیان 
اینکه »رشــد اقتصادی ما در سال 98، 1.1 درصد و مثبت بود«، 
خاطرنشــان کرد: توجه کنیم که در زمین دشمن بازی نکنیم و 
دشمن می خواهد به مردم ما القا کند که »من از لحاظ اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی به موفقیت رسیدم« و ما در عمل می خواهیم 
اثبات کنیم که دشــمن شکست خورده اســت. دولت در بخش 
اقتصادی همه توان خود را به کار گرفته است تا نقدینگی را کنترل 
و با تحریم نفتی مقابله کند و بتواند فروش نفت را با چارچوبی که 
نهایی می کند انجام دهد. دولت می خواهد در بخش بودجه ای بین 
منابع و مخارج تعادل ایجاد کند و سرمایه مطمئنی برای مردمی 
که به آینده نگاه می کنند ایجاد کند، سرمایه مطمئنی در اختیار 
آنها باشــد؛ دولت حداقلی را تضمین کند و البته حداکثری هم 
هســت که مردم می توانند بر مبنای آن برنامه ریزی کنند و جان 
تازه ای نیز به بورس بدهد. این مجموعه طرحی است که در ستاد 
اقتصادی دولت تصویب شده و در دو جلسه سران قوا نیز روی آن 
بحث صورت گرفته و کلیات آن به تصویب رسیده است که بعد از 
مراحل نهایی، دولت آیین نامه اجرایی آن را خواهد نوشــت و در 
زندگی مردم مؤثر خواهد بود.رئیس جمهور گفت: کاری که دولت 
و قوای دیگر هم زحمت کشیدند، افرادی که من نمی دانم مبانی 
آنها برای دلســرد کردن مردم چیست به مردم می گویند »دولت 
طرحی دارد که ممکن است در دولت آینده زحمتی برای پرداخت 
درســت کند و دولت می خواهد خودش را از فشار خاص کند«؛ 
این حرف کامًا دروغ و بی اســاس است. امروز که این همه طرح 
پتروشیمی افتتاح می کنیم و امسال 17 پتروشیمی بزرگ افتتاح 
می شود؛ اگر کسی بگوید این دولت به نفع دولت بعدی کار می کند 
و مرتب در پارس جنوبــی فازها را تکمیل می کند و اثرش برای 
دولت بعدی است. دولت در روستاها آب و برق می کشد و اثرش 
برای دولت بعدی اســت، این حرف کودکانه و بچه گانه است. این 
دولت و دولت بعد نداریم و ما همه خادم مردم هســتیم و این و 
دولت بعدی نیز منتخب مردم است.روحانی عنوان کرد: کسی که 
به طرح دولت ایراد می گیرد، بگوید که راه حل چیست؛ با فحاشی 
و با ردیف کردن جمات درشت مشکلی از کشور حل نمی شود.

وی با بیان اینکه »ما به مردم قول دادیم که در شــرایط تحریم 
تسلیم نمی شویم و به این قول خود عمل کردیم«، تصریح کرد: ما 
به مردم قول دادیم که آمریکا در طرح شکســت ملت در بخش 

اقتصادی ناموفق خواهد بود و این کار را هم انجام می دهیم. 

ظریف در حاشیه جلسه دولت:
قطعنامهضدایرانیرأینمیآورد

وزیر امور خارجه گفت: آمریکایی ها به کشورهای مختلف سفر کردند و به این 
نتیجه رسیدند که قطعنامه علیه ایران برای تمدید تحریم تسلیحاتی در نهایت 
کمتر از 5 رأی می آورد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیش از ظهر دیروز 
در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تاش امریکا 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، اظهار کرد: آمریکایی ها از تمام توانشان در 
دوران کرونا در بااترین سطوح وزارت امور خارجه استفاده کردند، شخص وزیر 
خارجه شــان سفرهایی داشت به کشورهای مختلف اما به این نتیجه رسیدند 
کــه این قطعنامه در نهایت کمتر از 5 رأی می آورد و در برخی پیش بینی ها در 
نیویورک گفته شد که این قطعنامه یک یا دو رای می آورد. این کار باعث می شد 
کــه انزوای آمریکا در دنیا کامًا به صورت واضح نشــان داده شــود.وی افزود: 
آمریکایی ها این ســند را پخش کردند و اعام کردند که روز دوشنبه به صورت 
رســمی پخش می کنند و روز سه شنبه رای گیری می کنند، دیروز بعد از ظهر 
شــنیدیم که رای گیری را به عقب انداختند و یک قطعنامه کوتاه در چند بند 
و بــا همان هدف تنظیم کردند و بــه صورت موزیانه تاش کردند همان هدف 
را در چند بند به نتیجه برســانند زیرا برای شعور اعضای شورای امنیت احترام 
قائل نیســتند و فکر می کنند اگر یک مطلــب را از 5 صفحه به 5 خط تبدیل 
کنند اعضای شورای امنیت فکر می کنند این مطلب تغییر محتوایی کرده است.

وزیر امور خارجه گفت: قطعنامه بسیار غیرقانونی است، آمریکایی ها می خواهند 
از مکانیزم شورای امنیت برای نابودی شورای امنیت استفاده کنند و من یقین 
دارم که این قطعنامه رأی نخواهد آورد و تعداد آراء آن بسیار کم خواهد بود و 
بــه احتمال زیاد ما با قطعنامه جدید روبرو نخواهیم بود.وی افزود: آمریکایی ها 
می داننــد این قطعنامه رأی نمی آورد و ادعا کردند بعد از اینکه قطعنامه شــان 
شکست خواهد خورد از روش »اسنپ بک« استفاده می کنند. این روش کامًا 
مشــخص است و آمریکا از لحاظ حقوقی هیچ جایگاهی برای اسنپ بک ندارد 
و ســه متحد اروپایی آمریکا اعام کردند که آمریکا نمی تواند اسنپ بک بکند، 
درواقع نماینده اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده برجام است به صراحت اعام 
کرد که امریکا حق اســنپ بک ندارد و روسیه و چین هم موضع شان مشخص 
است.ظریف گفت: این مســاله از لحاظ حقوقی انقدر مشخص است که همان 
روزهــای خروج ترامپ از برجام آقای بولتن کــه درواقع طراح خروج آمریکا از 
برجام بود صریحاً در پاسخ به سوالی که آیا شما می توانید از اسنپ بک استفاده 
کنیــد، گفت ما از برجام خارج شــدیم و این حق را نخواهیم شــد، زیرا فکر 
می کردند خروج از برجام و فشــار حداکثری می تواند ایران را ظرف چند ماه از 
پای دربیاورد.وزیر امور خارجه گفت: امروز که آمریکایی ها در آن سیاست خود 
شکست خورده اند، فکر می کنند حقوق بین الملل هم با شکست و باا و پایین 
شــدن آمریکا تغییر می کند و معتقدند که می توانند اسنپ بک کنند.وی ادامه 
داد: آمریکا اگر اســنپ بک بکند، هیچ ارزش قانونی ندارد و نتیجه ای که از این 
اسنپ بک حاصل شود به اذعان همگان بی ارزش خواهد بود و درواقع هیچ اثری 
نخواهد داشت. چین و رسیه موضع شان را اعام کردند و کشورهای دیگر عضو 
برجام هم علیرغم برخی مواضع غیر قابل قبولشان با این قضیه موافق نیستند.

ظریف در پاسخ به ســوالی درخصوص طرح اروپا برای تغییر در برجام، گفت: 
اگــر اروپایی ها این طرح را به آمریکا داده اند، اما به ما نداده اند. ما هیچ طرحی 
که تغییری در برجام داده شــود را نمی پذیریم.وزیر امور خارجه در واکنش به 
ادعای ترامپ که من ظرف چند هفته با ایران به توافق می رســم، گفت: ایشان 
سه سال و نیم وقت داشته است و کسی که در این مدت نتوانسته کاری بکند 
در چند هفته هم قطعاً نمی تواند کاری بکند. واضح است که به ترامپ مشاوره 
غلط دادند. در همین بحث اسنپ بک وقتی بولتون با غرور اعام می کند ما از 
قطعنامه شــورای امنیت خارج شدیم و نمی توانیم از اسنپ بک استفاده کنیم، 
زیــرا خیال می کرد که نیازی ندارند و با فشــار حداکثری مردم ایران را به زانو 
دربیاورند.وزیر امور خارجه گفت: بعد از دو سال و نیم امتحان آن سیاست و سه 
ســال و هشت ماه دولت ترامپ، به این نتیجه رسیده اند که سیاست شان غلط 
بوده است. راه این مساله مشخص است، باید به تعهداتشان برگردند و خسارات 
مردم ایران را بدهند و شــرارت خود را درمنطقه متوقف کنند، ان زمان شرایط 
فرق خواهد کرد.ظریف با اشــاره به حادثه لبنان گفت: فاجعه ای که در بیروت 
اتفاق افتاد تمام دنیا را متاثر کرد و در یک شــوک روانی قرار داد و همه مردم 
دنیا با مردم لبنان ابراز همدری کردند. اما آمریکا علیرغم کرونا و این فاجعه هنوز 
تحریم های غیرقانونی علیه لبنان را ادامه می دهد و کشــورهای منطقه ادعای 
سیاسی بی موردی را در این زمینه مطرح می کنند.وی ادامه داد: عاوه بر اینکه 
دولت و ملت لبنان با جدیت تحقیق می کنند که در این فاجعه چه اتفاقی افتاده 
است و چه کسانی مســئول بروز آن بودند، ازم است که در اولویت به مسائل 
انســانی و بازسازی لبنان متمرکز شــوند. گروهی می تواند از این شرایط بهره 
برداری سیاسی کند، آنهایی که تاش کردند بهره برداری سایسی کنند موفق 
نبودند زیرا مردم از بهره برداری سیاسی از این حوادث واکنش نشان می دهند. 

ما معتقدیم امروز انسجام مردم لبنان ازم است.

شریف خبر داد؛
آمادهواگذاریمکانهایآموزشیوورزشی

خودبرایبرگزاریکنکورهستیم
ســردار رمضان شریف از اعام آمادگی سپاه پاسداران برای واگذاری مکان های 
آموزشی و ورزشی خود در سراسر کشور برای کمک به وزارت علوم در برگزاری 
مطلوب کنکور سراسری خبر داد. در پی بیانیه مشترک وزرای علوم و بهداشت 
مبنی بر برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در روزهای 
29، 30 و 31 مرداد و اول شــهریور ماه سال 1399، سردار سرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقاب اسامی، 
با اعام آمادگی سپاه برای کمک به تأمین فضای مورد نیاز جهت برگزاری آزمون 
کنکور سراسری کشور گفت: بر اساس تدبیر سرلشکر حسین سامی فرمانده کل 
سپاه مقرر گردید در صورت درخواست وزارت علوم و استانداران محترم سراسر 
کشور و متناســب با نیازهای اعامی، سپاه پاسداران انقاب اسامی دانشگاه ها 
و مراکز عمده آموزشــی و ورزشی خود که از اســتانداردهای ازم برای اجرای 
پروتکل های آزمون و نیز دســتورالعمل های بهداشــتی مورد تأیید ستاد ملی 
مبارزه با کرونا برخوردار هستند در اختیار مجریان آزمون قرار دهد.سردار شریف 
برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها آن هم در عصر کرونا را از رخدادهای 
بزرگ و ماندگار کشور قلمداد و تصریح کرد: بی شک تحقق مطلوب این رخداد 
مبارک آن هم در شــرایطی که آحاد ملت و از جمله داوطلبان کنکور سراسری 
در حال مبارزه نفس گیر با شــیوع بیماری کرونا هستند نیازمند یک رویکرد، 
همراهی و مشــارکت ملی است تا به فضل الهی نســل جوان دانشجوی آینده 
جامعه به عنوان سرمایه های راهبردی کشور در کمال امنیت، آرامش، سامت و 
با مراقبت و رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور موفق در آزمون کنکور، خود 
را مهیای ورود به دانشــگاه و طی مدارج علمی برای پیشرفت و سربلندی ایران 
عزیز کنند.وی تصریح کرد: سپاه و بسیج در برگزاری کنکور سراسری از هرگونه 

کمک به مجریان و دست اندرکاران آن دریغ نخواهد کرد.

 واعظی: 
مردممیتوانندبهاندازهتوانخود

بشکهنفتبخرند
رئیــس دفتر رئیس جمهور گفت: مردم می توانند به اندازه توان خود 
از یک تا 100هزار بشــکه نفت بخرند. محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور در حاشــیه جلســه دیروز هیئت دولــت و در جمع 
خبرنگاران، درخصوص طرح گشایش اقتصادی و عرضه داخلی نفت 
گفت: این ایده ابتدا در وزارت نفت مطرح شد و بعد از آن کمیته ای با 
حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و وزیر اقتصاد و امور 
دارایی تشکیل شد تا ابعاد این طرح را بررسی کنند و بعد در ستاد 
اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد.وی افزود: درباره این طرح در دو 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوا مفصل 
بحث کردیم و کلیات طرح تصویب شد و آن را خدمت رهبر معظم 
انقاب تقدیم می کنیم و پس از آن که ایشان تأیید و نظرات اصاحی 

را اباغ کنند، آن را علنی می کنیم.
رئیس دفتــر رئیس جمهور گفت: برخی اظهاراتی را مطرح می کنند 
که بر اســاس شنیده هاســت؛ روال در دولت این است تا زمانی که 
رهبر معظم انقاب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا را تأیید 
نکنند، این مصوبه تلقی نمی شود بلکه فقط یک پیشنهاد است.واعظی 
بیان کرد: نفت یک کاا و ابزار برای تقویت اقتصادی کشــور است 
و سیاست فشــار حداکثری مقداری محدودیت ایجاد کرده است. 
روزانه حدود 1.5 میلیون بشــکه نفت در بودجه برآورد شده است و 
اآن هــم هدف گذاری کرده ایم که روش های جدیدی در این زمینه 
اتخاذ کنیم تا در جلسه شورای عالی هماهنگی درباره کلیات آن به 
توافق رسیدیم که بعد از تأیید و تصویب کلیات، آیین نامه آن تدوین 
می شود. آقای رئیس جمهور دستور دادند که کمیته سازمان برنامه و 
بودجه و وزیران نفت و اقتصاد به همراه دبیر شورای عالی هماهنگی تا 
پایان این هفته آیین نامه را آماده کنند تا به محض دریافت تأییدیه 
یک گام پیش باشیم و آن را عملیاتی کنیم.وی بیان کرد: ما می بینیم 
مردم به دنبال خرید طــا و ارز می روند و قیمت این ها باا و پایین 
می رود. ما می خواهیم ایــن امکان را برای مردم به وجود بیاوریم تا 
افراد بتوانند به اندازه توان خود از یک تا 100 هزار بشکه نفت بخرند و 
با سازوکاری که آماده می شود، اطمینان داده می شود که از آنچه سود 
بانک است، کمتر نمی شود.رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: یعنی 
تضمینی داده می شود اگر کسی تعدادی بشکه نفت خریداری کرد 
اگر بخواهد سال آینده بفروشد، اگر قیمت نفت بین المللی که اآن 
مثاً شاید حدود 38 دار است، اگر آن موقع زمان 50 و یا 60 دار 

شد، مانند هر کاای دیگر می تواند به قیمت آن روز بفروشد.
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ادامه خبر با آزاد سازی 30درصد دوم سهام عدالت

مشکات اصلی فروش سهام عدالت
۳۰درصد دوم ســهام عدالت در روز عید غدیر آزاد ســازی شــد و علیرغم آنکه برخی 
اصاحات در مســیر فروش این سهام صورت گرفته اما همچنان مشکات زیادی سر راه 
سهامداران وجود دارد که باید به سرعت بر طرف شود.، سهام عدالتی که در سال ۸۵ برای 
کمک به اقشــار ضعیف ایجاد شده بود نهایتاً پس از کش و قوس های فراوان با پیشنهاد 
ریاســت جمهوری و اباغ رهبر معظم انقاب آزاد شد. در این آزاد سازی دو روش پیش 
روی سهامداران عدالت قرار گرفت. در یکی از روش ها سهامداران می توانستند برای اولین 
بار مستقیماً سهام خود را مدیریت کنند و در صورت نیاز آن را بفروشند.در فروش سهام 
عدالــت، چه در صورت مراجعه به بانک و چــه مراجعه به کارگزاری، کارگزاری محوری 
جایگزین فرد محوری در فروش شــد. به این معنی که نمادهای سهام عدالت مستقیماً 
وارد پرتفوی ســهامداران عدالت نشــد و بدلیل برخی ماحظات از جمله جلوگیری از 
ریزش بورس و توانایی مدیریت سفارشــات کارگزاری ها مکلف به فروش ســهام شدند. 
به این صورت که هر ســهامدار درخواست فروش خود را به کارگزاری ها اعام می کند و 
کارگزاری مربوطه سفارشات را تجمیع می کند و بر اساس وضعیت آن نماد )صف فروش، 
بســته نبودن و …( اقدام به فروش سهام سفارش شده می کند و به محض فروش، مبلغ 
ســهام را برای مردم واریز می کند.برای فروش در ابتدا تصمیم گرفته شد که ۳۰ درصد 
سهام عدالت معاماتی شود. یعنی سهامداران نهایتاً می توانستند تا سقف ۳۰ درصد، سهام 
عدالت خود را به فروش برســانند. اما معضلی که در این بین وجود داشــت این بود که 
تغییر وضعیت نمادهای بورس باعث شد که واریزها به صورت قطره چکانی صورت بگیرد 
و مبالغی حتی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان به طور مکرر برای مشمولین واریز شود. در این 
باره، حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: علت اینکه 
برخی رقم پایینی دریافت کردند این اســت که برخی نمادها بسته است و امکان فروش 
نیســت و به دلیل اینکه اختیار فروش با کارگزاری است ممکن است کارگزاری مربوطه 

تصمیم بگیرد که سهام را بفروشد یا نفروشد اما نکته حائز اهمیت این است که کارگزاری، 
آن بخش از پول فروخته شــده حتی اگر ۲۰۰ هزار تومان باشد را نگه نمی دارد تا یکجا 
بپردازد بلکه همان موقع واریز می کند.مشکلی اصلی ای که در این زمینه وجود دارد، عدم 
شفافیت برای سهامداران است. بانک ها و کارگزاری ها اطاعاتی درباره سهام فروخته شده 
و مبلغ واریز شــده بر اساس آن به مردم نمی دهند. این موضوع محور اصلی انتقاد مردم 
شده است.در شرایطی که این مشکات وجود دارد و مردم دچار سردرگمی شدیدی در 
این باره هستند، حســن روحانی، ریاست جمهوری اسامی ایران، ۱۸ تیر در سخنرانی 
هیئت دولت خود خبر از آزادســازی ۳۰ درصد دیگر سهام عدالت در عید غدیر داد. وی 
بیان داشت: سهام عدالت هم که در شرایط فعلی کمک خوبی برای مردم بود، ۳۰ درصد 
این سهام قبًا آزاد شده، ۳۰ درصد دیگر برای عید غدیر و ۴۰ درصد هم برای ۲۲ بهمن 
آزاد خواهد شد.در همین راستا علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز گفت: 
دومین مرحله از آزادسازی سهام عدالت به طور قطع در روز عید غدیر انجام خواهد شد 
و مشموان این سهام عاوه بر ۳۰ درصدی که اکنون می توانند به فروش برسانند قادر به 

فروش ۳۰ درصد دیگر خواهند بود و مجموع آن به ۶۰ درصد افزایش می یابد.

5 مشکل اصلی فروش سهام عدالت چیست؟
در این باره احسان همتی، کارشناس بورس گفت: مشکات مردم در فروش سهام عدالت 
پنج مشکل اصلی است که برخی از آنها به مرور رو به بهبود است اما برخی از آنها کماکان 
حل نشده است. مشکل اول عدم امکان ثبت نام برخی سهامداران در سامانه سهم عدالت 
کارگزاری هاست. این سهامداران هنگام ثبت نام با پیغام »شماره نامعتبر است« رو به رو 
می شوند در صورتی که شماره دقیقاً به نام فرد است. این افراد متأسفانه با وجود گذشت 
بیش از ۲ ماه از آزادســازی سهام عدالت هنوز امکان فروش سهام عدالت خود را ندارد.

وی ادامه داد: دسته دوم مشکات مربوط به کدتایید کارگزاری برای فروش سهام عدالت 
اســت. این مشکل زمانی به وجود می آید که سهامدار سفارش فروش خود را ثبت کرده 
است اما برای تأیید نهایی باید برای وی کدی ارسال شود. این کد برخی مواقع یا ارسال 
نمی شود و یا کد ارسال شده را سیستم تأیید نمی کند. البته با اصاحاتی که صورت گرفته 
اســت روز گذشته مشکل کمتری در این باره گزارش شد.همتی افزود: مشکل سوم نیز 
عدم شفافیت مبالغ واریزی است. به عنوان نمونه فردی دو ماه پیش سهامش را فروخته 
است اما مبالغ بسیار کمی برایش واریز شده است و در این زمینه نیز شفافیت کمی وجود 
دارد و در ســایت کارگزاری مشخص نیســت که کدام سهام، به چه اندازه فروخته شده 
است. این معضل درباره کسانی که سهام خودشان را در بانک فروخته اند بیشتر است.این 
کارشناس بورس با اشاره به سایر مشکات فروش سهام عدالت، اضافه کرد: مشکل چهارم 
 sahamedalat.ir درباره ســهامدارانی است که شماره شبایشان مشکلی داشته و در سامانه
شــماره شبایشان را اصاح کرده اند. این عزیزان به دلیل اینکه باید در انتظار تأیید بانک 
مرکزی بنشــینند بعضاً مدتی از تغییر شماره شبایشان می گذرد اما هنوز بانک مرکزی 
این شماره را تأیید نکرده است. معضل پنجم نیز عدم پاسخگویی بانک ها و کارگزاری های 
مربوطه است. درگاه پاسخ به مشــتریان کارگزاری ها عمدتاً به دلیل مراجعه بسیار زیاد 
فعاان بازار سرمایه شلوغ است و عمًا امکان پاسخگویی وجود ندارد و مردم دستاویزی 
برای حل معضات فروش خود ندارند.وی خاطر نشان کرد: در حالت کلی روند اصاحات 
رو به جلو اســت اما کافی نیست و باید ســازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی 
همت خود را برای این اصاحات بیشتر کنند. پیشنهادی که در این زمینه مطرح می شود 
نیز این اســت که ســهام عدالت به پرتفو ی مردم وارد شود تا مردم بتوانند خودشان با 
توجه به شــرایط بازار سهامشان را بفروشــند اما برای ضربه نخوردن به شاخص بورس، 

محدودیت هایی برای فروش ایجاد شود.

بررسی صاحیت وزیر پیشنهادی صنعت
مدرس خیابانی »وزیر« نشد

ادامه از صفحه اول
مدرس خیابانی: اطمینان می دهم از واردات بی رویه جلوگیری کنم

وزیر پیشــنهادی صمت ضمن تشریع برنامه های خود عنوان کرد: اطمینان 
می دهم وزارت صنعت در دوره جدید فعالیت خود همچون ماه های گذشته 
با هرگونه واردات بی رویه به شــدت ممانعت کند و از این آســیب مراقبت 
ازم را به عمل آورد.حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی وزارتخانه صمت 
در بخشــی از سخنان خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: امیدوارم به 
یاری خداوند و با کمک نمایندگان و همت مردم به ویژه صنعت گران، تولید 
کنندگان برای خدمتگذاری و برای پیشــبرد اهداف نظام جمهوری اسامی 
در این شــرایط کوشا باشم.وی افزود: شــرایط کنونی کشور سخت و البته 
اعتابخش، ســخت به دلیل جنگ اقتصادی و تحریم و همراه شدن شیوع 
کرونا ویروس با آن که بی ســابقه ترین فشــار اقتصادی را در پی آن شاهد 
هستیم و اعتابخش از جهت فرصت هایی که این شرایط برای خودکفایی و 
بلوغ توانمندی های تولید و صادرات ایجاد می کند،در کنار هم قرار گرفتن 
حاکمیت، مردم و نهاد های انقابی در مدیریت شــیوع کرونا در کنار ابتکار 
هوشــمندانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جهش تولید از مصادیق 

این تعالی بخشی است.

مدرس خیابانی وزیر نشد
بعد از توضیح وزیر و اظهارات مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی، رأی گیری 
آغاز شــد و نمایندگان دولت جلسه علنی مجلس را ترک کردند.نمایندگان 
بــا ۱۰۴ رای موافق، ۱۴۰  رای مخالــف و ۱۰ رای ممتنع  از مجموع ۲۵۴ 
با انتخاب حســین مدرس خیابانی به عنــوان وزیر صنعت، معدن و تجارت 
مخالفت کردند.قالیباف رییس مجلس پس از اعام رای عدم اعتماد به مدرس 
خیابانی گفت: از رییس جمهور می خواهیم هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی 

صنعت را به مجلس معرفی کند.

توضیح قالیباف درباره عدم حضور رئیس جمهور در جلســه دیروز 
مجلس

جلســه بررســی صاحیت حســین مدرس خیابانی با حضور وزیر اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و رئیس جمهور در این جلسه 
برای دفاع از او حضور نداشــت.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلســه 
علنی صبح دیروز )چهارشــنبه( مجلس و در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی 
درباره عدم حضور رئیس جمهور در جلسه بررسی صاحیت وزیر پیشنهادی 
صنعت گفت: هم آقای امیری معاون امور مجلس ریاســت جمهوری به من 
نامه نوشــتند که این را متذکر شــوم و هم چند روز قبل نامه دفتر ریاست 
جمهور به من ارسال شده بود که رئیس جمهور از ستاد مبارزه با کرونا برای 
حضور در مجلس استعام کرده و آن ها از جهت کرونایی، حضور ایشان را به 
مصلحت ندیده بودند. این نامه مکتوب است و معاون رئیس جمهور هم نامه 

کتبی دادند که آن را به اطاع دوستان در جلسه برسانم.

وزیــر اقتصاد تأکید کــرد که ایحه افزایش ســرمایه 
شرکت های بورسی باعث هدایت نقدینگی به بازار سرمایه، 
 شفاف سازی بورس و مشارکت مردم در اقتصاد می شود.

فرهاد دژپسند در جلسه علنی دیروز )چهارشنبه( و در 
جریان بررسی کلیات ایحه افزایش سرمایه شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران 
از طریق صرف ســهام با سلب حق تقدم گفت: تمامی 
دغدغه ها به بازار سرمایه ناظر بر اقبال و استقبال پرشور 

از طریق آحاد جامعه به خصوص دارنده های سرمایه های 
خرد به بازار بورس است که باید پاسخ درخوری به اعتماد 
آن ها به بازار ســرمایه داد. اقتضای این امر آن است که 
بتوانیم در بازار اولیه سرمایه اقدامات درستی انجام دهیم. 
امروز ۳۰ درصد نقدینگی در عرض حدود پنج ماهه اول 
سال جاری جذب شده و به بازار سرمایه رفته که باید این 
ظرفیت را به خوبی جذب کرد.وی ادامه داد: باید بررسی 
کرد که چطور این نقدینگی را می توان در بازارهای اولیه 
و ثانویه جذب کرد؟. برای تقویت بازار اولیه باید نقدینگی 
به صورت درست هدایت شــود. یکی از نیازهای فوری 
امروز کشور سرمایه گذاری جهت هدایت نقدینگی است. 
دولت برای این کار سهام شناور را به ۲۵ درصد افزایش 
داد و شرکت های دولتی موظف به عرضه سهام در بورس 

شدند. شرایط برای شرکت های خصوصی برای ورود به 
بورس هم تســهیل شد. این ها همه برای شفافیت بازار 
بورس و ایجاد محیط رقابتی اســت. برای رونق عرضه 
اولیه، تسهیات ازم برای بخش های دولتی و خصوصی 
فراهم شد تا بتوانند به خوبی وارد این بازار شوند. این کار 
را بخش خصوصی بــرای تأمین مالی کمک می کند تا 
بتوان سرمایه را به سمت تولید حرکت دهند.وزیر اقتصاد 
گفت: این ایحه نقش طایی برای افزایش سرمایه واقعی 
با مشــارکت بخش حقیقی و ســهامداران خرد دارد و 
می توان با آن مدل مشارکت مردمی در اقتصاد را اجرایی 
کرد. افزایش سرمایه شــرکت ها هم به دو شرط صرف 
سهام و سلب حق تقدم صورت می گیرد که نتیجه نهایی 

آن جذب سرمایه خواهد بود.

مرکز آمار:
 متوسط قیمت یک متر زمین در تهران

 ۲۵ میلیون تومان شد
بررسی جداول آماری نشان می دهد که متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین 
در تهران تهران در بهار امسال  ۲۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بود که نسبت به 
فصل قبل ۲۲.۶ درصد افزایش داشت.مرکز آمار ایران نتایج طرح اطاعات قیمت 
و اجاره مسکن شــهر تهران در فصل بهار ۱۳۹۹ را منتشر کرد که براساس آن 
قیمت فروش یک مترمربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در 
بنگاه های معامات ملکی )معادل ۲۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان( نسبت به بهار 
سال گذشته ۵۰.۴ درصد رشد داشت.این افزایش موجب شد که میزان معامات 
خرید و فروش زمین در بهار ۹۹ نســبت به فصل قبل ۲۰.۹ درصد و نسبت به 
بهار ســال گذشته ۱۸.۹ درصد کم شده است.همچنین در بین مناطق ۲۲ گانه 
شــهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش در منطقه سه )با قیمت ۵۴ 
میلیون و ۹۲۴ هزار تومان( و کمترین در منطقه ۲۰ با قیمت ۶ میلیون و ۸۸۲ 
هزار تومان بود.متوســط مبلغ اجاره  ماهیانه به عاوه سه درصد ودیعه پرداختی 
برای یک مترمربع زیربنای مسکونی تهران در بهار امسال ۵۵ هزار و ۷۳۰ تومان 
اســت که نسبت به فصل قبل ۹.۸ درصد و نســبت به بهار سال گذشته ۳۸.۴ 

درصد افزایش داشته است.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
دراجرای مفاد پرونده اجرایی ۹۸۰۶۱۰ شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان دیواندره 
درنظر دارد مســاحت ۲۳/۳ هکتار زمین زراعتی دیم  ماترک مرحوم سید عبداه قیصری واقع در 
روستای کسنزان به قیمت پایه ای  ۳۷۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال را از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ 
ساعت ۱۰ صبح در دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی به فروش برساند.کسانی که تمایل به خرید دارند 
میتوانند از ملک مزبور قبل از جلسه بازدید و نسبت به اعام قیمت پیشنهادی به این اجرا اقدام و در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده باید ۱۰ درصد بهارا فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجرا تسلیم نماید و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اباغ مابقی بهای ملک را بپردازد در غیر اینصورت 

سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
عبدی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری دیواندره )۴20(

آگهی حصر وراثت
خانم آمنه سلیمانی به شناسنامه ۳۸۵۸۹۸۷۹۲۱ به شرح دادخواست به کاسه ۹۹۰۰۲۹۴ از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم عبدی در تاریخ 
۹۱/۱۰/۲۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به :۱-آمنه سلیمانی فرزند حسن به کدملی ۳۸۵۸۹۸۷۹۲۱ دختر متوفی ۲-زینب سلیمانی فرزند 
حســن ۳۸۵۸۹۹۰۲۰۵ دختر متوفی ۳-سعید عبدی فرزند محمد شــریف ۳۸۵۸۹۸۲۷۷۶ برادر 
متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکی از جراید کثیر اانتشار یک مرتبه 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
 رئیس شعبه 2شورای حل اختاف دیواندره )۴26(

آگهی حصر وراثت
آقای عطاه عزیزی به شــرح دادخواست به کاسه ۹۹۰۰۲۶۴ از این دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
خدیجه شــریفی در تاریخ ۹۹/۴/۲۸ در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :۱-عطاه به کدملی 
۳۸۵۹۵۰۴۵۱۷ فرزند ذکور ۲-حبیبه ۳۸۵۹۸۳۳۳۱۶ فرزند اناث ۳-حبیب 
اه ۳۸۵۹۵۰۴۲۶۶ فرزند ذکور ۴-تاجی ۳۸۵۹۵۰۳۹۰۱ فرزند اناث ۵-نارنج 
۳۸۵۹۵۰۴۲۷۴ فرزند اناث ۶-کتان ۳۸۵۹۵۰۴۵۲۵ فرزند اناث ۷-گلچهره 
۳۸۵۹۵۰۴۵۳۳ فرزند اناث ۸-سهیا ۳۸۵۹۵۰۵۲۱۱ فرزند اناث ۹-عبداه 
۳۸۵۹۵۰۳۹۱۱ فرزند ذکور ۱۰-ثویبه ۳۸۵۹۵۰۴۷۹۷ فرزند اناث. همگی 
شهرت عزیزی و همگی فرزندان عبدالکریم و همگی صادره از دیواندره . اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکی از جراید کثیر اانتشار 
یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه  ۱ شورای حل اختاف دیواندره )۴22(

آگهی فقدان سند مالکیت
لیلی تیربند با وکالت از ســوی وراث طبق درخواست به شماره وارده 
۱۶۱۰۸ مــورخ ۹۹/۵/۹ و با تقدیم دو برگ فرم استشــهادیه محلی 
مصدق شده دفتر ۷۹ مدعی است که سند مالکیت ششدانگ اعیان 
پاک ۱۳ فرعی از ۳۷۰ اصلی بخش یک حومه ذیل ثبت ۱۱۰۴۳۲ 
و صفحه ۳۷۸ دفتر ۵۴۸ بنام مرحوم ابراهیم تیربند صادر و تســلیم 
گردید بعلت جابجایی سند مالکیت بشماره سریال ۱۱۵۱۸۲ مفقود 
شده اســت لذا مراتب طبق ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا 
وجود ســند مالکیت در نزد آنان می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
به مــدت ۱۰ روز مراتب را به این اداره اعام دارند در غیر اینصورت 
نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه 

از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
 محمد عباسی- سرپرست واحد ثبتی حوزه ملک 

کرمانشاه ناحیه یک ) ۱065/م الف/۱2(

آگهی حصر وراثت
آقای ســید انور حســینی به شناسنامه ۴۲۶ به شــرح دادخواست به کاســه ۹۹۰۰۲۸۹ از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید احمد حسینی  به شناسنامه 
۲۳ در تاریخ ۱۳۵۶/۸/۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :۱-سید خلیل حسینی ش ش ۳۰۳ پسر متوفی ۲-سید زاهد حسینی ش ش ۵۵۰ پسر متوفی 
۳-سید انور حسینی ش ش ۴۲۶ پسر متوفی .همگی فرزندان سید احند و همگی صادره از کانی سفید و 
۴- آمنه گل محمدی ش ش ۱۷۶ همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یکی از جراید کثیر اانتشار یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه ۱شورای حل اختاف دیواندره )۴۱۸(

دژپسند:
 ایحه افزایش سرمایه شرکت های 
بورسی گامی در جهت مردمی 
کردن اقتصاد است
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پژوهشــگران آمریکایی، نوعــی آجر ابداع کرده اند کــه توانایی ذخیره 
انرژی دارد و می تواند جایگزین باتری شــود.به گزارش نیوســاینتیت، 
شــاید به زودی، یک دیوار آجری بتواند عملکرد یک باتری را داشــته 
باشد. آجرها به خاطر رنگدانه های قرمزی که دارند، می توانند به ابزاری 
کارآمد برای ذخیره انرژی تبدیل شوند.پژوهشگران »دانشگاه واشنگتن 
در ســنت لوییس«)WUSTL(، از یک پلیمر رسانای مخصوص موسوم 
به »PEDOT« اســتفاده کردند تا آجرهای ذخیره انرژی خود را بسازند. 
آنها ابتدا آجرهای قرمزی که معموا در ســاخت خانه به کار می روند، 
برداشتند و سپس آنها را با بخار اسید گرم کردند. این کار، ماده معدنی 
موسوم به »هماتیت«)Hematite( را که در آجرها وجود دارد و دلیل رنگ 

قرمز آنها است، حل کرد. 

مدارگرد شناسایی ماه) Lunar Reconnaissance Orbiter( یک فضاپیمای 
رباتیک ناسا است که از سال ۲۰۰۹ در مدار قطب آهنگ در حال گردش 
در مدار ماه و مطالعه ماه اســت.به گزارش تک اکسپلوریســت، یکی از 
دایلی که مهندسان بازتابنده را روی مدارگرد شناسایی ماه تعبیه کردند 
این بود که به عنوان یک جستجوگر جدید برای آنها خدمت کند تا آنها 
با کمک آن بتوانند قدرت بازتابنده پنل های باقی مانده در سطح ماه که 
از حدود ۵۰ ســال پیش مانده را آزمایش کنند. از زمان ورود مدارگرد 
شناسایی ماه به مدار، دانشمندان بافاصله شروع به شلیک لیزر به یک 
بازتابنده کوچک روی آن که اندازه یک کتاب رمان اســت، کردند. ناسا 
با همکاری محققان فرانسوی اعام کرد که اکنون برای اولین بار از این 

مدارگرد سیگنال دریافت کرده اند.

شرکت شیائومی به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس خود از یک تلویزیون 
شــفاف رونمایی کرد که به رغم بر اینکه نمایشگر آن مانند شیشه است، 
تصاویر را نیز به خوبی نشان می دهد.ه گزارش انگجت، شیائومی به عنوان 
 Mi« بخشی از جشن دهمین سالگرد خود یک تلویزیون شفاف موسوم به
TV Lux OLED Transparent Edition« را رونمایی کرد. آنطور که شیائومی 
می گوید، این تلویزیون وقتی خاموش است، صفحه نمایش آن مانند یک تکه 
شیشه کاما شفاف است و هنگامی که روشن می شود، به نظر می رسد که 
تصاویر در ایه نازکی از هوا شناور هستند.پنل OLED شفاف ۵۵ اینچی این 
تلویزیون احتمااً مبتنی بر صفحه نمایش ۵۵ اینچ شفاف ۵۵EW۵TF-A ال 
جی ساخته شده است و دارای همان نرخ تازه سازی تصویر یعنی ۱۲۰ هرتز، 

عمق رنگ ۱۰ بیتی و زمان پاسخ یک میلی ثانیه ای است.

ابداع آجرهایی که می توانند 
جایگزین باتری شوند!

ناسا سرانجام اولین سیگنال را 
از مدارگرد ماه دریافت کرد

شیائومی یک تلویزیون شیشه ای 
عرضه کرد!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

غذا دادن به کروکودیل ها در باغ وحشی در هند/ رویترز

بیش از 6 هزار سفارش خرید برای نسل جدید کادیاک 
پس از جوان سازی لینکلن نویگیتور برای مدل ۲۰۱۸، کادیاک هم به بازطراحی اسکالید نیاز داشت زیرا نویگیتور در نسل جدید خود کامًا 
متحول و بسیار مجلل شد و این موجب شد اسکالید که پرفروش ترین خودروی این بخش محسوب می شود احساس خطر کند. فروش 
نویگیتور از زمان معرفی نســل جدید رو به افزایش گذاشــت و اختاف فروش آن با اسکالید بسیار کاهش یافت؛ اما به تازگی نسل جدید 
اسکالید معرفی شده و در همین مدت کوتاه محبوبیت زیادی پیدا کرده است به گونه ای که تاکنون بیش از ۶ هزار سفارش خرید برای آن 
ثبت شده است.هرچند شاید این عدد چندان زیاد به نظر نرسد اما ۶ هزار دستگاه معادل یک ششم فروش اسکالید در سال گذشته می شود؛ 
بنابراین احتمااً اس یووی پرچم دار کادیاک دوباره فاصلهٔ فروش خود با نویگیتور را افزایش خواهد داد؛ اما محبوبیت اســکالید بی دلیل 
نیست زیرا کادیاک نسل جدید آن را کامًا بازطراحی نموده و به جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی های روز صنعت خودروسازی مجهز 
کرده است.طراحی بیرونی اسکالید جدید به هیچ وجه از شخصیت سنتی این ماشین فاصله نگرفته و همچنان یک اس یووی بزرگ، مجلل و 
باابهت را نشان می دهد اما درعین حال، طراحان از ویژگی های مدرنی مثل چراغ های جلوی باریک و چراغ های عقب بلند LED هم استفاده 

کرده اند؛ اما اتفاق مهم تر اسکالید در داخل آن رخ داده است.

محرومیت 4 ساله یک کشتی گیر به دلیل دوپینگ 
قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اعام کرد بهروز هدایت، کشتی گیر فرنگی کار به دلیل تخلف دوپینگ، به مدت ۴ سال 
از تمام فعالیت های ورزشــی محروم شــد.، قائم مقام دبیرکل ایران نادو با اعام این خبر و در توضیح رای صادر شده، گفت: در تاریخ ۴ 
بهمن ماه ۱۳۹۸ در جریان مسابقات کشتی جام تختی شهر شیراز، از بهروز هدایت نمونه گیری انجام شد که دو ماده ممنوعه استانوزول 
و ترنبولون در نمونه این ورزشکار یافت شد.به همین دلیل پس از طی شدن پروسه مدیریت نتیجه، وی به مدت چهار سال از ۱۳ اسفند 
۹۸ لغایت ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ از تمام فعالیت های ورزشی محروم خواهد بود. شارکی ادامه داد: این کشتی گیر درخواست استیناف مطرح 

کرده بود که درخواست وی در جلسه هفتم مرداد شورای استیناف پس از بررسی رد شد.

ر باد شده ر سر سودای تو سراای آتش سودای تو خون کرده جگرا گلها نشکفند و رآمد ه ثمرار گلشن امید ه شاخ شجر من وی ر دل زاد ز سوز تو اراای ر سر عشاق ز شور تو شغب ا پالوده ز اندیشهٔ وصل تو جگراآلوده ه خواهٔ هجر تو روان ا ر ششدر عشق تو فرو بسته گذراوی مهرهٔ امید مرا زخم زماه بسیار کند عاشق ازین گوه خطراکردم خطر و ر سر کوی تو گذشتم

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

لهستان به عنوان نخستین کشور، نماینده خود را در بخش بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار ۲۰۲۱ 
معرفی کرد.به گزارش هالیوود ریپورتر، »هرگز دوباره برف نمی بارد« اثر »مالگوژاتا شوموفسکا« نماینده 
لهســتان در رقابت های جوایز اسکار ۲۰۲۱ خواهد بود.»هرگز دوباره برف نمی بارد« که جدیدترین اثر 
کمدی درام »شوموفسکا« محسوب می شود در ماه سپتامبر با رقابت در فستیوال بین المللی فیلم ونیز 
اکران جهانیش را آغاز خواهد کرد.»الک اوتگو« بازیگر سریال »چیزهای عجیب« و »آگاتا کولشا« بازیگر 
فیلم »آیدا« در فیلم »هرگز دوباره برف نمی بارد« حضور دارند.»شوموفســکا« در سال های اخیر برای 
دریافت جوایز مختلف برای فیلم هایی همچون »به نام« ۲۰۱۳ و »چهره« ۲۰۱۸  به یکی از  مهم ترین 
کارگردانان لهســتان تبدیل شده است.این نخستین تجربه »شوکوفسکا« به عنوان نماینده لهستان در 
جوایز اسکار خواهد بود.سینمای لهستان سابقه طوانی و قدرتمند در جوایز اسکار دارد و تاکنون بارها 
به جمع نامزدهای نهایی شاخه بهترین فیلم خارجی راه یافته و یک بار نیز در سال ۲۰۱۴ با فیلم »آیدا« 
به کارگردانی »پاول پالیکوفسکی« این جایزه را کسب کرد و »جنگ سرد« دیگر ساخته این کارگردان 

نیز پیشتر در بخش بهترین فیلم بین المللی به عنوان نامزد انتخاب شد.

فلسفه مال
 A Philosophy of Boredom فلســفه مال با عنوان اصلی
اثری از ارس اسونسن، فیلسوف و نویسنده نروژی است 
و در آن به بحث دربــاره موضوعی می پردازد که تقریباً 
همه آدم ها در زندگی گرفتار آن شــده اند. لحظه ای که 
همه چیــز  پیش روی شــما معنی خودش را از دســت 
می دهد. این کتاب اگرچه در دســته کتاب های تجربه و 
هنر زندگی از نشــر نو قرار نگرفته اما به راحتی می توان 
آن را یک کتاب کاربردی در همین زمینه دانست. ارس 
اسونسن در این کتاب، موضوع مال را از دیدگاه فلسفی 

– روانشناسی بررسی می کنند.
به اعتقاد نویســنده، مال مــردم را از درون می خورد و 
دقیقا مانند غبار، بدون آنکه متوجه شــویم به سراغمان 
می آید و مانند خاکستر بر دست و چهره مان می نشیند. البته هر فردی مال را به نحوی تفسیر می کند. 
برخی آن را ریشه تمام شرها می نامند و برخی دیگر آن را امتیاز انسان مدرن و حتی وجه تمایز انسان 
و حیوان می دانند. گروهی دیگر نیز، بر این باورند که مال انسان را از انسانیت تهی می کند. اما هدف 
نویسنده در این کتاب بررسی همه دیدگاه های موجود پیرامون موضوع مال و ارائه شناختی از آن است.

در قسمتی از متن پشت جلد کتاب فلسفه مال آمده است:
مال همواره به نوعی با انسان همراه بوده است. کیرکگور می گوید »خدایان ملول بودند و بنابراین انسان 
را آفریدند. آدم از تنهایی ملول بود و بنابراین حوا را خلق کردند. از آن زمان، مال وارد جهان شــد و 
درســت به همان نسبتی که جمعیت رشــد می کرد، مال نیز بیشتر می شد.« این پدیده که در دروان 
پیشامدرن به اشراف و برخی طبقات خاص محدود بود از دوران رومانتیسم گسترش یافت و به تدریج به 

یکی از ویژگی های انسان مدرن تبدیل شد.

سانجی دات متولد
ســانجی دات متولد ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۹ در شــهر بمبئی 
می باشــد. وی با نام های مستعار سانجو یا سانجو بابا نیز 
معروف می باشــد.پدر او سونیل دات یکی از بزرگ ترین 
هنرپیشگان سینمای هند بوده است که ایفای نقش های 
منفی از جانب او همیشــه در اذهان دوستداران او باقی 
می مانــد و مــادر او نرگس نیز یکی دیگر از ســتارگان 
ســینمای هند بوده است که شــاید او را با نام مادر هند 
بشناسید.او در سال ۱۹۸۷ با Richa Sharma ازدواج کرد 
اما چندین سال بعد Richa به بیماری سرطان مبتا شد 
و در ســال ۱۹۹۶ درگذشت. حاصل این ازدواج دختری 
است به نام Trishala که در حال حاضر در ایاات متحده 
آمریکا مشــغول به تحصیل می باشــد. دو سال بعد از از 
دســت دادن همســر اول خود، با Rhea Pillai مدل هندی ازدواج کرد اما این ازدواج هم دوامی نداشت 
 Manyata Dutt و این دو در ســال ۲۰۰۵ از هم جدا شدند. او در فوریه ســال ۲۰۰۸ و برای بار سوم، با
ازدواج کرد که از او دو فرزند دوقلو به نام های شاران )پسر( و اقرا )دختر( دارد.سانجی دات دو خواهر با 
 Kaante می باشد که شاید او را در فیلم Kumar Guarav دارد و همسر خواهر او Namrata و Priya نام های
در نقش Andy دیده باشــید و ازم است ذکر شود که او فرزند راجندرا کمار می باشد.سانجو نه تنها در 
یک خانواده سینمایی به دنیا آمده بود بلکه عاقه بیش از اندازه او به سینما باعث ورود او به این عرصه 
شد. او نیز همانند پدر خود حضور در نقش های اکشن و تا حدودی منفی را دوست داشت اما علی رغم 
این قضیه او همواره فردی آرام و دوست داشتنی بود.سانجی زندگی پرپیچ و خمی داشته است. اعتیاد به 
مواد مخدر در اوایل جوانی، همچنین دستگیری و زندانی شدن او بخاطر بمب گذاری های سال ۱۹۹۳ 

که بزرگترین ضربه زندگی او بود. 

معرفی نماینده لهستان در اسکار 2021


