
کاهش مرگ و میر روزانه کرونا در کشور
 ۱۴۷ فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد ابتا و فوتی ناشی از 
کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته را اعام کرد و گفت: 
متاســفانه در شبانه روز گذشته ۱۴۷ بیمار جان خود را از دست 
دادند.دکتر سیماسادات اری گفت: دیروز ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ و بر 
اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۱۳۳ بیمار جدید 
مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۹ نفر از 
آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۳۴۳ هزار و ۲۰۳ نفر رسید.وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۱۴۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۹ هزار و ۶۳۹ نفر رسید.

اری گفت: خوشبختانه تا کنون ۲۹۷ هزار و ۴۸۶ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.وی افزود: ۳۸۸۱ 
نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری 
تحت مراقبــت قرار دارند.اری گفت: تا کنون دو میلیون و ۸۶۱ 
هزار و ۸۲۵ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده 
است.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: استانهای مازندران، تهران، 
قم، گلستان، خراسان شــمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان 
رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیان 

در وضعیت قرمز قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 وزیر دفاع در نشست خبری گفت: با توجه به شرایط خوبی که در تولید ساح داریم آماده ایم نیازمندی های تسلیحاتی لبنان را تامین کنیم اما انتخاب با خود آنها 
است. صبح دیروز و در آستانه ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی، نشست خبری امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.وی در ابتدای این نشست با 
اشاره به توانمندی های صنایع دفاعی کشور، گفت: صنعت دفاعی در حقیقت پشتوانه  و عمق راهبردی دفاع و امنیت کشور است و علم و فناوری هم پشتوانه صنعت 
دفاعی است.وزیر دفاع ادامه داد: ما با یک تحوات عمیق گسترده در منطقه مواجهیم و در واقع این تحوات به گونه ای است که ما را با محیط سیال مواجه می کند 

و نام های مختلفی بر این دوران گذاشته می شود که رهبر معظم انقاب از آن با نام دوره ی گذار یاد کردند.....

www.sobh-eqtesad.ir

امیر حاتمی:
رونمایی از موشک کروز جدید در روز صنعت دفاعی

info@sobh-eqtesad.ir

با کودتاچی مذاکره ممنوع
در طــول این یک ماه گذشــته  که دونالد ترامــپ در انتخابات از 
رقیب خود جو بایدن عقب افتاده سیگنالهای معنی داری به ایران 
و ســران کشورهای اروپایی و روسیه فرستاده که هر کس بین او و 
جمهوری اســامی ایران پا درمیانی کند پاداش خوبی دریافت می 
کند و به همین دلیل آلمانها و روسها به فکر دریافت پاداش افتاده 
اند. این البته در شــرایطی بود که قطعنامه آمریکا در سازمان ملل 
در جریان تجدید تحریم خرید تجهیزات نظامی توسط ایران به گل 
نشست و فقط دومینیکن یک کشور فسقلی کار مورد عاقه ترامپ 
و دستگاه دیپلماسی اش را انجام داد و قطعنامه با خاموشی و رای 
ممتنع اروپایی ها رای نیاورد و آمریکا شکست سختی را تجربه کرد. 
این روزها همه از هم می پرســند آیا این جهان همان جهان است 
که در ســال ۳۲ آمریکایی ها با یک خیمه شب بازی در عملیات 
های چکمه و آژاکس کار دولت محمد مصدق را یک سره کردند و 
محمدرضا پسر رضاخان را به قدرت برگردانیده و نفت را بین خود 
و انگلیس ها حتی با ملی شــدن منافع آن توسط مجلس  تقسیم 
کردند و امروز قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل چنین 
وضعی می یابد؟ می پرســند چه جریانی باعث ذلیل شدن آمریکا 
شده است؟ شاید آن زمان هم اگر مردم در صحنه می ماندند کودتا 
اتفاق نمی افتاد. کلیدی ترین دلیل برای شکســت مصدق این بود 
که او مسلمان نبود و در جریان حمایت های مردم از او، روحانیت 
متوجه خیانت او به دین مردم  شــد و از پشتیبانی او دست کشید 
و مردم هم به تبع از مشی روحانیت از او حمایت نکردند. به حسب 
آمار البته این درست است که با اقدام مجلس و ملی شدن صنعت 
نفت، درآمد صادرات نفت ایران را از ۴۰۰ هزار دار در سال ۱۳۲۹ 
به چیزی حدود ۲ میلیون دار در سال ۳۲ رسیده بود. همین روند 
افزایش درامد زمینه شد تا انگلیسها خود را به آمریکا نزدیک نموده 
و با این پیغام که منافع نفت در ایران به دســت حزب توده خواهد 
افتاد و لذا صاح است نگذاریم کشور از دست شاه ایران خارج شود 
و عملیاتهای چکمه بــا مدیریت انگلیس و تبدیل آن به آژاکس با 
مدیریت و دارهای نفتی آمریکا زمینه به خیابان آوردن اوباش به 
سرکردگی شعبان جعفری ) شعبون بی مخ ( را فراهم نمود و فضل 
اه زاهدی از ارتش برای ترســاندن مردم استفاده کرده و کودتای 
ننگیــن ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را تحقق بخشــیدند. اشــتباه راهبردی 
دکتــر محمد مصدق با غفلت از مایوس کردن روحانیت از خود در 
ترسیم چهره خطرناکی از حکومتش با حمایت حزب توده و دولت 
کمونیستی شوروی با این ترفند که برای گرفتن حمایت از آمریکا 
در برابر دولت بریتانیا به تظاهر نیازمند اســت نیز تمام موانع را در 
موفقیت انگلســتان در همراه کردن آمریکا برای کودتا برطرف و با 
قدرت گرفتن »آیزنهاور« به جای »ترومن« فضا برای ایجاد کودتای 
نظامــی و مضمهل کردن دولت قانونی مصدق در ایران کاما مهیا 
گردید. لذاست که بخشی از اختافات میان آمریکا و ایران مربوط 
می شود به کودتای ۲۸ مرداد؛ وقتی که آمریکا با دخالت مستقیم 
در امور ایران، حکومت اســتبدادی شــاه را را در نوکری خود برای 
ربع قرن مجددا بر جان و مال مردم ایران مسلط کرد و شاید بتوان 
گفت اولین حلقه زنجیر بی اعتمادی ملت ایران نسبت به آمریکا از 
ســال ۳۲  در این کودتا بسته شد. حال کدام عاقلی در ذهن خود 
این موضوع را باور میکند که یک کشور کودتاچی قابل اعتماد باشد 
و بتوان به آن کشور و عوامل تا خرخره نوکر صهیونیسم آن اعتماد 
کرد و با او وارد مذاکره شــد. خود آمریکایی ها به بی شــرف بودن 
خود اذعان و اعتراف دارند. گفته ویلیام داگاس وزیر دادگســتری 
وقت آمریکا، هنوز هم رساترین جمله در باره  ۶۰ سال به باد رفتن 
شرف و درستی آمریکا یی هاست؛ آنجا که گفته است: » هنگامی 
که مصدق در ایران تجدید ســازمان کرد آژیر خطر ] کمونیسم [ 
را برای ما به صدا درآورد... ما با انگلیســیها همدست شدیم تا او را 
تباه کنیم و در این کار موفق شــدیم، ولی از آن زمان به بعد دیگر 
در خاورمیانه ناممان با شرف و افتخار همراه نبوده است«. ما با این 
پشتوانه مملو از ننگ تاریخی و رفتار بعد از انقاب اسامی آمریکا 

نسبت به انقاب اسامی ایران هرگز با آمریکا مذاکره نمیکنیم.

 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

همکاری ۱۵ بانک در پرداخت تسهیات به مستاجران
پرداخت وام ودیعه مسکن به واجدان شرایط از هفته آینده

مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی با اعام این مطلب که ۱۵ بانک پرداخت تسهیات 
وام ودیعه مســکن را برعهده خواهند گرفت از پرداخــت آن نهایتا تا هفته آتی خبر داد.  پروانه اصانی در 
خصوص جزئیات پرداخت وام ودیعه مســکن به مستاجران واجد شرایط، بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، 
اعام کرد: مقدمات پرداخت وام ودیعه مسکن که شامل شناسایی و ثبت نام متقاضیان واجد شرایط استفاده 
از این تسهیات بوده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی ادامه داد: هم اکنون اسامی واجدان شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانک ها اعام شده است 
و پیش بینی می شود با برنامه ریزی هایی که انجام گرفته در هفته جاری و یا نهایتا هفته آینده، پرداخت وام 
ودیعه مســکن به مستاجران واجد شرایط آغاز شــود.اصانی افزود: ۱۵ بانک از جمله بانک های ملت، ملی، 
سپه، صادرات، پرداخت این تسهیات را برعهده خواهند گرفت و متقاضیان واجد شرایط می توانند با اعام 
قبلی برای دریافت این تسهیات در زمان اعام شده به بانک ها مراجعه کنند.وی با یادآوری این مطلب که 
وام ودیعه مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان، در سایر کانشهرهای باای یک میلیون نفر جمیعت از جمله 
مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان 
اســت، توضیح داد: ســقف وام ودیعه مسکن طبق اعام رسمی پرداخت می شود مگر آنکه متقاضیان خود 
درخواست مبلغی پایین تر را داشته باشند.اصانی گفت: وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنندگان وام ودیعه 
مسکن واجد شرایط را به بانک های پرداخت کننده معرفی کرده است. بانک ها ظرف چند روز آینده پرداخت 
وام ودیعه مسکن را آغاز خواهند کرد.وی اعام کرد: هنوز پرداخت ها آغاز نشده است اما پیش بینی می شود 
وام ودیعه مسکن با هماهنگی بانک ها طی این هفته و یا نهایتا هفته آتی به واجدان شرایط، پرداخت شود.

گروه های مشــمول دریافت تسهیات وام ودیعه مسکن، کارگران و حقوق بگیران ثابت با اولویت ازدواج های 
جدید و خانواده های پنج نفر و بیشــتر، مشموان تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی کشــور، و همچنین زنان سرپرست خانوار هستند. همچنین شرایط ازم برای دریافت تسهیات 
شــامل داشتن فرم ج سبز در سامانه وزارت راه و شهرسازی، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، 
متاهل یا سرپست خانوار بودن، داشتن سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، و اجاره نامه رسمی یا 

اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامات اماک و مستغات و کد رهگیری است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: چنانچه اتفاقی در منطقه خلیج فارس 
بیفتد و امنیت ملی جمهوری اسامی ایران دچار خدشه هرچند اندک شود 
ما آن را از چشم کشور امارات متحده عربی می بینیم و تحمل نخواهیم کرد. 
سردار سرلشکر پاســدار محمد باقری رئیس ستادکل نیرو های مسلح صبح 
دیروز )یکشــنبه( در نشست »هم اندیشــی و هماهنگی فرماندهان نیرو های 
مســلح و مدیران رسانه ملی« که در محل ســتادکل نیرو های مسلح برگزار 
شــد، با اشاره به آخرین تحوات منطقه اظهار داشت: متأسفانه در این ایام با 
مصیبت بزرگ ایجاد ارتباط بین رژیم امارات متحده عربی و رژیم کودک کش 
صهیونیستی مواجه شــدیم که فوق العاده جای تأسف و تأثر دارد.وی گفت: 
امروز در شــرایطی که همه آزادگان جهان از ایجاد ارتباط و دوستی با رژیم 
صهیونیستی ابراز تنفر و دوری می کنند، یکی از همسایگان جمهوری اسامی 
بــا وقاحت تمام اعام برقراری ارتباط با این رژیم کودک کش می کند که این 
جای تأسف دارد؛ چرا که رژیم صهیونیستی برای بقای خود دست وپا می زند 
و بدون توجه به موازین اسامی و موازین دین یهود نسبت به هرگونه ظلم و 
ستم در جهان اسام و حتی با مردم خود و همسایگانش از هیچ گونه اقدامی 
ابایی ندارد.سرلشکر باقری بیان داشت: برای کشور امارات به عنوان یک کشور 
عربی و مســلمان چنین رابطه ای به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که با رژیم 
متعرض به قبله اول مسلمین که مردم فلسطین را آواره کرده و مورد کشتار 
و زندانی قرار داده است، ایجاد رابطه سیاسی و اقتصادی و آن را به طور علنی 
اعام کند.رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: قطعاً رویکرد ملت ایران به این 
کشور همسایه از اساس تغییر خواهد کرد و نیرو های مسلح جمهوری اسامی 
نیز به این کشــور با محاسبات دیگری نگاه خواهند کرد و چنانچه اتفاقی در 
منطقه خلیج فارس بیفتد و امنیت ملی جمهوری اسامی ایران دچار خدشه 
هرچند اندک شــود ما آن را از چشم کشور امارات متحده عربی می بینیم و 
تحمل نخواهیم کرد.وی تصریح کرد: توصیه می کنیم تا دیر نشده است کشور 
امارات متحده عربی نسبت به این تصمیم تجدید نظر کند و مسیری را ادامه 
ندهد که به ضرر امنیت منطقه و کشــورش باشد که این قابل پذیرش نیست.

سرلشــکر باقری در ادامه این نشست توجه به دفاع مقدس را یکی از مسائل 
فوق العاده مهم و حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: دفاع مقدس مسئله کوچکی 
نیســت و در تاریخ ایران اســامی نقطه عطفی محسوب می شود؛ چراکه در 
طــول دو قرن اخیر از تاریخ کشــور همواره در جنگ ها با شکســت و دادن 
سرزمین و عقب نشینی و حقارت مواجه بودیم، اما در دوران دفاع مقدس که 
بعد از پیروزی انقاب اسامی به وجود آمده است توانستیم با دست خالی در 
برابر رژیم بعثی که از حمایت ۳۰ کشــور به انضمام دو ابرقدرت بلوک غرب و 
شرق برخوردار بود، به پیروزی برسیم و اجازه ندهیم حتی یک وجب از خاک 
کشــور به تصرف دشمن در آید.وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسامی ایران 
توانســت در دوران دفاع مقدس منطق اســامی و انسانی را مقابل چشمان 
جهانیان به اثبات برســاند و مستضعفان جهان را امیدوار کند که با کمترین 
تجهیزات و با قدرت ایمان نیز می توان در برابر مســتکبران به پیروزی دست 

یابند.رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابراز کرد: حقیقتاً دفاع مقدس با آن ابعاد 
عالی گنجی است که همه ما باید برای استخراج این گنج عظیم تاش کنیم و 
آن را به نسل امروز و نسل های بعدی نیز انتقال دهیم. ما باید به گونه ای عمل 
کنیم تا این واقعه عظیم که موجب سربلندی، افتخار، امید به آینده و حرکت 
جهادگونه اســت در جان انســان ها به ویژه ملت ایران و مستضعفین جهان 
بنشــیند.وی گفت: صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران به عنوان مهم ترین 
رسانه اثرگذار ملی کنار سایر ارگان های کشور تاش می کند تا برای برگزاری 
مناسب چهلمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس و نمایش این واقعه عظیم 
تاریخی کار ویژه ای انجام دهد.سرلشــکر باقری با یادآوری اینکه امروز مسئله 
دفاع و امنیت برای همه کشــور های جهان مهم ترین موضوع ملی محسوب 
می شود، افزود: اگر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سایر ارزش ها در جوامع محقق 
می شود؛ مقدمه و زمینه ساز آن وجود امنیت و دفاع مطمئن و پایدار از کشور 
و منافع و مردم اســت. امروز نیرو های مسلح افتخار دارند که این مسئولیت 
را برابر قانون اساســی و قوانین موضوعه کشور و اوامر فرمانده معظم کل قوا 
به عهده دارند و در این رابطه نیز حداکثر تاش را انجام می دهند.وی با اشاره به 
اهمیت برگزاری نشست میان فرماندهان نیرو های مسلح و مدیران رسانه ملی 
گفت: امروز به دلیل حیطه بندی هایی که وجود دارد بســیاری از فعالیت های 
نیرو های مسلح از منظر مردم و جامعه دور است و طبیعی است که همکاری 
بین سازمان صدا و سیما و نیرو های مسلح سبب نمایش هوشمندانه فعالیت ها 
با رعایت اصول امنیتی و حفاظتی می تواند در این حوزه کمک کننده باشد و 
بسترساز ایجاد روحیه ملی، سربلندی ملی، هویت ملی و اسامی در جامعه و 
تحقق امنیت و دفاع پایدار در کشور شود.سرلشکر باقری گفت: عزیزان ما در 
صدا و سیما حقیقتاً نقش بی بدیلی در آگاه سازی ملی و عملیات رسانه کشور 
و همچنین مقابله با عملیات روانی و شــناختی دشــمن به عهده دارند که ما 
قدردان زحمات رئیس محترم صدا و سیما، معاونین ایشان و مدیران شبکه ها 
و یکایک عزیزان و همکارانمان در صدا و سیما هستیم.وی افزود: صدا و سیما 
حقیقتاً جزو سازمان های موفق کشور است که همواره در حوزه دفاع مقدس 
و همکاری با بخش های دفاع و امنیت کشور و همچنین نمایش دستاورد های 
صنایع دفاعی کشــور کاری جهادی انجام می دهد که ما قدردان زحمات این 
عزیزان هستیم.سرلشکر باقری با تصریح به ضرورت اجرای جلسات فی مابین 
گفت: برگزاری این جلســات در هم افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر و اجرای 
برنامه های تدوین شــده مؤثر است؛ البته جلساتی بین بدنه دو سازمان به طور 
مکرر وجود دارد که این جلســات نیز توســعه و تــداوم خواهد یافت.وی در 
پایان گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران اعم از ارتش، سپاه، نیروی 
انتظامی، بســیج و وزارت دفاع همه یک ید واحد هستند و حضور فرماندهان 
عالی رتبه و جانشینان آنها در این جلسه نشان می دهد که ما همچون انگشتان 
یک دست کنار یکدیگر هستیم و همچون یک مشت جلوه پیدا کرده ایم و با 
اقتدار کار را پیش خواهیم برد؛ لذا امروز وحدت نیروهای مسلح به عنوان یک 

اصل اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

 بیکاری 3 تا 6 میلیون ایرانی براثر کرونا
 دبیر کارگروه اقدام ارزی:

2۵00 کارت بازرگانی تعلیق شدند

دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات بانکی
اوراق سلف نفتی چه کارکردی در عملیات بانکی دارد؟

پرداخت وام ودیعه مسکن از هفته آینده

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اعام کرد: سیاست ما معطوف بر تشویق است 
تا تنبیه، اما نظر وزارت صمت که ما اعام کردیم این اســت که تا پایان شهریورماه کارت های بازرگانی واحدهای 
تولیدی صادراتی تعلیق و ابطال نخواهد شد اما کارت بازرگانی واحدهای بازرگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات 
آنها برای سال های ۹۷ و ۹۸ تقریبا صفر است تعلیق خواهند شد که تا امروز حدود ۲۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق 
شده است، البته با تساهل در نظر گرفته شده و در صورت عمل به تعهدات، به فوریت کارت بازرگانی آنها از حالت 

تعلیق خارج خواهد شد......

تاثیرگذاری کشورهای دیگر در انتخابات آمریکا

نامه قالیباف و رئیسی به رهبر انقاب 
درباره تصمیم دولت برای فروش نفت 

نماینده نجف آباد گفت: روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه ای به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با 
تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعام کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خاف 
آن چیزی است که در جلسه ســران قوا مطرح شده است.ابوالفضل ابوترابیاظهار کرد: گشایش اقتصادی 
مدنظر دولت همان فروش اوراق سلف نفتی در بورس است، اما دولت، مجلس شورای اسامی و قوه قضاییه 
را دور زده اســت چون آنچه که امروز اجرا شد با آنچه که دولت در جلسه سران قوا مطرح کرده، متفاوت 
اســت.ین نماینده مجلس شورای اســامی توضیح داد: قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح 
شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر 
لحظه ای باشند اما دولت این طرح را به گونه ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می گیرد اما پرداخت 
پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می افتد آن هم در 
دو سال بعد با سود ۱۹ درصد داده می شود.ابوترابی ادامه داد: با توجه به این موضوع روسای قوای قضاییه 
و مقننه در نامه ای به مقام معظم رهبری اقدام دولت برخاف مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا 

را اعام کرده و تاکید داشتند آنچه دولت اجرا می کند مغایر با این مصوبه است.

 سرلشکر باقری: 

 رویکرد ایران نسبت به امارات تغییر خواهد کرد
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 امنیت ملی ایران دچار خدشه شود تحمل نمی کنیم

وقوع یک جنــگ جهانی می تواند تقریبــاً ۱۵ تریلیون دار 
خســارت اقتصادی به همراه داشته باشد در حالی که تخمین 
زده می شــود شیوع ویروس کرونا موجب خسارت سرسام آور 

۳۰ تریلیون داری یعنی دو برابر جنگ جهانی شود.
 موسســه بین المللی و تحقیقاتی مکنزی پیش بینی کرد که 
اگر در طول شــیوع ویروس کرونا اختال در تولید کشــورها 
حداقل ۱۰۰ روز ادامه داشــته باشــد، می توانــد در کل ۳۰ 
تریلیــون دار به اقتصاد جهانی خســارت وارد کند.این پیش 
بینی هشدار دهنده توسط مؤسســه مکنزی همراه با بررسی 
سناریوهای فاجعه آمیز مختلف در جهان مانند درگیری های 
نظامی، حمات سایبری و اختافات تجاری انجام شده است.

این شرکت مشاوره آمریکایی به صورت فرضی طیف گسترده 
ای از حــاات ممکن و پیامدهای آنان را بر کل اقتصاد جهانی 

تحلیل کرده اســت.بر اساس این پیش بینی، وقوع یک جنگ 
جهانی می تواند تقریباً ۱۵ تریلیون دار خسارت اقتصادی به 
همراه داشــته باشد در حالی که شیوع ویروس کرونا می تواند 
موجب خســارت سرسام آور ۳۰ تریلیون داری یعنی دو برابر 
جنگ جهانی شود.خســارت ناشی از رکود اقتصادی بزرگ در 
ســال ۲۰۰۸ نیز ۱۰ تریلیون دار تخمین زده شده است که 
نشــان می دهد ویروس کرونا سه برابر بیشتر به اقتصاد جهان 
ضرر وارد خواهد کرد.پس از تحلیل وضعیت مالی ۳۲۵ شرکت 
بین المللی در ۱۳ صنعت جهان، موسســه مکنزی همچنین 
متوجه شــد که اختال در زنجیره های ارزش می تواند بیش 

از ۴۰ درصد از ســود طی هر دهه را کاهش دهد.با این حال، 
یک حادثه به شدت شیوع بیماری کرونا ویروس در صورتی که 
بیش از ۱۰۰ روز طول بکشد می تواند درآمد کامل یک سال در 
برخی صنایع را از بین ببرد.در این گزارش، زنجیره های ارزش 
با نیروی کار زیاد و فشرده مستعدترین بخش برای تحت تاثیر 
قرار گرفتن پیامدهای ناشــی از این بیماری همه گیر هستند 

مخصوصاً شرکت هایی که بر تولید پوشاک متمرکز هستند.
در حال حاضر، بخش تولید پوشاک با ایجاد بیش از ۲۵ میلیون 
شغل در سراسر جهان بیشترین اشتغال زایی نسبت به صنایع 

دیگر داشته است.

 کرونا 2 برابر جنگ 
جهانی به اقتصاد دنیا 
خسارت می زند
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امیر حاتمی در نشست خبری:گزیده خبر

رونمایی از موشک کروز جدید در روز صنعت دفاعی
 وزیر دفاع در نشســت خبری گفت: با توجه به شــرایط خوبی 
که در تولید ســاح داریم آماده ایم نیازمندی های تســلیحاتی 
لبنــان را تامین کنیم اما انتخاب با خود آنها اســت. صبح دیروز 
و در آســتانه 31 مرداد روز صنعت دفاعی، نشســت خبری امیر 
حاتمی وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.وی در 
ابتدای این نشست با اشاره به توانمندی های صنایع دفاعی کشور، 
گفت: صنعت دفاعی در حقیقت پشــتوانه  و عمق راهبردی دفاع 
و امنیت کشــور است و علم و فناوری هم پشتوانه صنعت دفاعی 
اســت.وزیر دفاع ادامه داد: ما با یک تحوات عمیق گسترده در 
منطقه مواجهیم و در واقع این تحوات به گونه ای اســت که ما 
را با محیط سیال مواجه می کند و نام های مختلفی بر این دوران 
گذاشــته می شود که رهبر معظم انقاب از آن با نام دوره ی گذار 
یاد کردند. رســانه ها در این شرایط ســیال نقش ویژه ای را ایفا 
می کنند. رسانه های دشــمن تاش می کنند روی افکار عمومی 
تاثیــر بگذارند و این تاثیر تا جایی اســت که دشــمن را به جای 
دوســت معرفی می کند و تاش می کند به ما آســیب بزند. در 
مقابل آن یک خط مقدمی اســت که رســانه های خودی تاش 
می کنند تا نشان دهند واقعیت چیست.امیر حاتمی تصریح کرد: 
زمانیکه بحران عراق و سوریه اتفاق افتاد، رسانه های بیگانه جوری 
وانمود کردند که این تروریست ها برای نجات مردم منطقه آمدند 
اما رسانه های جمهوری اسامی در روشنگری این موضوع نقش 
مهمی ایفا کردند اما نقش بزرگ را خون شــهدا و خون شــهید 
سلیمانی ایفا کردند. در همین حادثه لبنان هم می بینیم که توقع 
منصفانه این است تا مشکات مردم را منعکس و کمک ها را جذب 
کنند. همانطور که جمهوری اسامی عمل کرد اما در این فضا هم 
باز تاش می کنند از این حادثه ســوء استفاده کنند.وی تصریح 
کــرد: در این فضا برخی نقش های خود را خوب ایفا کردند که از 
آن جمله رســانه ها و نیروهای مسلح جمهوری اسامی است. از 
مسائلی که بسیار موثر بود قابلیت دفاع راهبردی و اطمینان بخش 
بود که ما توانستیم با کمترین هزینه این موضوع را محقق کنیم 
هرچند دشــمن تاش زیادی کرد که نگذارد ما این کار را انجام 
دهیم اما ما توانستیم قدرت ازم برای دفاع و امنیت را ایجاد کنیم 
و به دنیا هم گفتیم که این توان برای تهاجم به هیچکس نیست 
اما هرجا امنیت مــا به خطر بیفتد برخورد می کنیم.وزیر دفاع با 
بیان اینکه یک مولفه مهم قدرت دفاعی، تسلیحات دفاعی است، 
اظهار داشت: ما امروز باای نود درصد می توانیم نیازهای دفاعی 
خودمان را با کیفیت خوب تهیه کنیم. ما توانســتیم چشم انداز 
صنعت دفاعی را در افق 1404 محقق کنیم در حالیکه پنج سال 

با آن چشم انداز فاصله داریم. این کار به دست دانشمندانی انجام 
شده که توانســتند این بلوغ فناورانه را ایجاد کنند. این ظرفیت 
فناورانه و انسانی در خدمت صنعت کشور و مردم عزیز است و در 
عین حال که نیاز دفاعی را تامین می کند و در هرجایی که اعام 
نیز بشــود صنایع دفاعی آماده کمک هستند، دقت هم می کند 
که حریم اصل 44 قانون اساســی رعایت شود.وی ادامه داد: در 
این مســیر، شــرکت های دانش بنیان شریک ما هستند در این 
ســال ها هم در حوزه همکاری با این شرکت ها همکاری خوبی 
داشــتیم و در این سال ها هم این شــرکت ها سهم بسزایی در 
تولیدات دفاعی داشته اند.وزیر دفاع درباره برنامه این وزارتخانه در 
صورت پایان تحریم های تسلیحاتی گفت: ما در این دوره و بعد از 
قطعنامه 2231 و برجام تحریم نبودیم یعنی با محدودیت هایی 
در این 5 ســال مواجه بودیم و اگر می خواستیم خرید یا فروش 
کنیم باید از شورای امنیت اجازه می گرفتیم و چون می دانستیم 
شــورای امنیت تحت نفوذ آمریکا اســت از این شورا هیچ وقت 
درخواست نکردیم.وی ادامه داد: شاهد بودیم که آمریکا هم اخیرا 
در شورای امنیت شکست مفتضحانه ای خورد و هیچ کشوری از 
تحریم استقبال نمی کند اما محدودیت برای ما مانع نبوده و همه 
دستاوردها در شــرایطی بوده که ما در اوج تحریم ها بوده ایم و 
تاش کردیم تحریم را به فرصت تبدیل کنیم. اگر فرصتی برای 
ما اتفاق بیافتد هم برای تامین نیازهای فناور انه و تسلیحاتی و هم 

برای فروش از ظرفیت کشورهای دوست استفاده می کنیم.امیر 
حاتمی درباره ارتقا تانک های نیروهای مسلح عنوان کرد: یکی از 
توانمندی هایی که علم و فناوری برای ما ایجاد می کند این است 
که بتوانیم بخوبی اســتفاده کنیم. تانکی را ساخته بودیم به نام 
تانک کرار که قابل مقایسه با تانک تی 90 بود. ما از فناوری هایی 
که برای ساخت تانک کرار بدست آورده بودیم یک بسته ای را به 
نیروهای مسلح معرفی کردیم و گفتیم تانک های موجود شما را 
می توانیم به اســتاندارد تانک تی 90 برسانیم. این کار ادامه پیدا 
می کند و تانک های موجود ما با این کار ارتقا پیدا می کند.وی 
در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به توافقنامه امارات 
و اســراییل و همچنین حضور ناوهای خارجی در سواحل لبنان 
و نیز انتقال فنــاوری دفاعی به محور مقاومت  عنوان کرد: رژیم 
صهیونیستی یک رژیم غاصب و کودکش و شر به تمام  معناست. 
این کاری که اتفاق افتاد خیانت در حق مردم فلســطین و مردم 
منطقه اســت و اگر بخواهند پای این رژیم را به منطقه باز کنند 
نا امنی را ایجاد خواهد کرد که مســئولیت آن به عهده کســانی 
اســت که این نا امنی را ایجاد کردند و شر آن دامنشان را خواهد 
گرفت.حاتمی گفت: مردم عزیز لبنان دوست ما هستند و در دوره 
مقاومت به آنها کمک کردیم و به همه کسانی که با ظلم اسراییل 
مبارزه می کنند کمک می کنیم. با توجه به شرایط خوبی که در 
تولید ســاح داریم آماده ایم نیازمندی های تسلیحاتی لبنان را 

تامین کنیم اما انتخاب با خود آنها است. وی تصریح کرد: درباره 
خروج آمریکا از منطقه گام های موثری برداشته شده است و این 
خواست همه مردم منطقه است. این اتفاق اخیر در سازمان ملل 
هم صدای شکســتن استخوان های  ابر قدرتی آمریکا را به گوش 
رســاند.وزیر دفاع درباره پیشرفت های دفاعی در حوزه تجهیزات 
رزم انفرادی  برای نیروهای مرزبانی  عنوان کرد: در دو ســه سال 
گذشــته یکی از برنامه هایی که بــه صورت مرتب اجرا کردیم با 
نیروی انتظامی بوده اســت. ما سال 97 نسبت به سال 96 رشد 
دو برابری در تامین اقام نیروی انتظامی داشــتیم و برای ســال 
99 یک خط اعتباری 450 میلیاردی برای تامین نیازهای نیروی 
انتظامــی در نظر گرفته ایم. ما اقام خوبی در تجهیزات انفرادی 
و مراقبت مرزی و همچنین تحهیزات ســنگین تر مانند شناور 
حیــدر را در نظر گرفته ایم. البتــه جایگزینی تجهیزات قدیمی 
با تجهیزات جدید کمی زمانبر اســت.امیر حاتمی درباره برنامه 
های فضایی گفت: ماهواره بر ذوالجناح سوخت جامد است و می 
تواند از یک پرتابگر سیار استفاده کند و امسال هم احتماا پرتاب 
خواهد داشت و در صورت موفقیت آن را رسانه ای می کنیم. البته 
این پرتاب ها تحقیقاتی است. در ادامه برای وزن های سنگین تر 
ماهواره بر ســریر را در دســت اقدام داریم و برای مدار 36000 
کیلومتر ماهواره بره ای ســروش را در دست اقدام داریم.وی ادامه 
داد: دربــاره رزمایش ها باید گفت کــه این کار معمول نیروهای 
مســلح است و این تعامات ها بین ما و کشورهای دوست وجود 
دارد و به محض فراهم شــدن شرایط بعد از کرونا رزمایش ها را 
در برنامه خواهیم داشت.وی درباره فعالیت وزارتخانه متبوعش در 
حــوزه مقابله با کرونا با بیان اینکه همکاری وزارت دفاع با وزارت 
بهداشت ستودنی است عنوان کرد: ما روزانه 200 هزار لیتر مواد 
ضد عفونی کننده تولید می کنیم و در اختیار وزارت بهداشت قرار 
می دهیم. در عین حال تاش می کنیم نیازهای نیروهای مسلح 
را نیز تامین کنیم. در مورد واکسن هم دانشمندان صنعت دفاعی 
به دوستان وزارت بهداشت کمک می کنند و پیشرفت های خوبی 
هم در این حوزه حاصل شده است.امیر حاتمی با اشاره به فعالیت 
های وزارت دفاع در حوزه خودروسازی تاکید کرد: خودرو سازی 
یک صنعت راهبردی است که به بخش قابل توجهی از نیازهای 
مردم مرتبط است. بنا به تکلیفی که رییس جمهور به ما اباغ کرد 
قبول کردیم که با شرایطی به خودروسازن کمک کنیم. لذا اعام 
کردیم در جاهایی که خارجی ها رفتند و ما هم می توانیم به شما 
کمک کنیم آماده همکاری هستیم و دوستان ما در وزارت دفاع 

هم همه درخواست ها را پاسخ داده اند

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
 عرضه های متنوع و سودآور دارایی های 

دولتی و عمومی ادامه دارد
 رییس جمهوری گفت: عرضه های متنوع، ســودآور و مطمئن از دارایی های 
دولتی و عمومی در بورس طبق برنامه ریزی های انجام گرفته با نظم و استمرار 
تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی صورت بگیرد.به 
گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، حجت ااسام و المسلمین حسن 
روحانی دیروز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اصلی ترین 
سیاســت دولت را ایجاد آرامش در اقتصــاد و همچنین ثبات در تصمیمات و 
سیاست ها و نبود ابهام و نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور دانست و تاکید 
کرد: ایجاد فضایــی مطمئن، آرام و باثبــات و دادن اطمینان خاطر به مردم 
نســبت به آینده اقتصاد کشــور همواره مورد تاکید و توجه دولت بوده است.

روحانی خاطرنشــان کرد: دولت اجازه نداد که بدخواهان ایران به اهداف خود 
در آسیب زدن به اقتصاد کشور دست یابند اگر چه ممکن است در این جنگ 
شــدید اقتصادی، کندی هایی در تحقق اهداف و روند اجرای برنامه های دولت 
ایجاد شــده باشد.رییس جمهوری با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه افزایش 
مشــارکت مردم در اقتصاد و کمک به جهش تولید، تقویت بازار سرمایه را از 
جمله راه های تحقق این هدف برشــمرد و افزود: بازار ســرمایه ظرفیت قابل 
توجهی برای هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و افزایش سرمایه گذاری 
و اشــتغال دارد.روحانی با اشــاره به تصمیم دولت در اجرای سیاست تقویت 
بورس اظهار داشت: عرضه های متنوع، سودآور و مطمئن از دارایی های دولتی 
و عمومی در بورس طبق برنامه ریزی های انجام گرفته با نظم و استمرار تداوم 
خواهــد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی صورت بگیرد.رییس 
جمهوری گفت: کارشناسان بازار ســرمایه نوسانات تصحیح کننده در بورس 
را امــری عادی و طبیعــی می دانند اما در عین حال بایــد از ناهماهنگی در 

اظهارنظرها و اقدامات اجتناب شود.

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی سازوکار 
پیش فروش نفت

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی گفت که مجلس 
برای بررسی جزییات سازوکار پیش فروش نفت جلسه غیرعلنی تشکیل دادند. 
حجت ااسام سیدمحمدرضا  میرتاج الدینی در جمع خبرنگاران درباره جلسه 
غیرعلنی مجلس شورای اسامی اظهار کرد: در حال حاضر آقای پورابراهیمی 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی به ارائه ی توضیحاتی درباره 
جزییات و سازوکارهای پیش فروش نفت به مردم و همچنین انتشار اوراق سلف 
نفتی در بورس انرژی می پردازد.به گفته وی قرار است قالیباف رییس مجلس 

شورای اسامی هم گزارشی به نمایندگان در این باره ارائه کند.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه شد

سعید خطیب زاده به عنوان دوازدهمین سخنگوی وزارت امور خارجه معرفی 
شد.مراسم تودیع و معارفه سخنگویان قبلی و جدید وزارت امور خارجه صبح 
دیروز در محل وزارت امور خارجه و با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
برگزار شــد .همان طور که پیش از این در برخی اخبار رســانه ای مطرح شده 
بود، در این مراســم سعید خطیب زاده به عنوان  سخنگوی جدید وزارت امور 

خارجه معرفی شد.

اولین دستور وزیر کشور برای جلوگیری از 
تخلف در انتخابات ۱۴۰۰

ســخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور برای تشدید نظارت بر عملکرد 
شوراها و شهرداریها تا انتخابات1400 خبر داد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
وزارت کشور؛ سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور 
اظهار کرد: با توجه به نزدیک شــدن به ماه هــای پایانی منتهی به برگزاری 
انتخابات شوراها، وزیر کشور دستور داد با تشکیل کمیته ای در وزارت کشور با 
استفاده از ابزارهای قانونی نظارت جدی تر و با حساسیت بیشتری بر عملکرد 
شوراها، شهرداریها و دهیاریها با هدف رعایت قانون در تصمیم گیری ها صورت 
پذیرد.وی در ادامه یادآور شــد: گزارش نظارتی این وزارتخانه بصورت نوبه ای 
به وزیر کشور ارائه و با تخلفات احتمالی بدون اغماض برخورد قانونی و جدی 
می شود.سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: صیانت از خدمات و زحمات خیل 
عظیمی از شورائیان کشور در گرو برخورد قاطع با تخلفات معدودی است که 

پیشگیری از وقوع آنها همواره اولویت وزارت کشور بوده است.

ظریف: 
آمریکا می داند که نمی تواند از اسنپ بک 

استفاده کند
 وزیر امور خارجه گفت: اسنپ بک آمریکا غیرقانونی و غیرقابل پذیرش است 
و آمریکایی ها می دانند که از آن نمی تواند استفاده کنند.»محمدجواد ظریف« 
دیروز یکشــنبه در آیین تکریم و معارفه سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
اســنپ بک آمریکا آنچنان غیرقانونی است که قابل پذیرش نیست و آنها این 
را می دانند که نمی توانند از اسنپ بک استفاده کنند.وزیر امور خارجه تصریح 
کرد: خیال نکنیم اگر یک حرفی را بلند زدند و تکرار کردند حق با آنها است.

ظریف یادآور شــد: روز هشــتم می 201۸ آقای بولتون در اوج سرخوشی از 
اینکه برجام را نابود کرد و ظرف 3 ماه ایران را هم نابود می کند، در مصاحبه 
مطبوعاتی در کاخ ســفید اعام کرد که »ما دیگر عضو برجام نیستیم که از 
اســنپ بک استفاده کنیم« هنوز صورتجلســه آن در سایت کاخ سفید وجود 
دارد مگــر اینکه بروند آن جمله را بردارند.وی با بیان اینکه باید به اصل دفاع 
از جمهوری اســامی در سطح بین المللی ایمان داشته باشیم، گفت:  وزارت 
خارجه موظف اســت اگر وقتی تعارضی پیدا شــد بین دفاع از سیاست های 
خودش در داخل و دفاع از منافع کشــور در سطح بین المللی، خود را فدای 
کشور و منافع صنفی،  دستگاهی و فردی خود را فدای منافع ملی کند و اجازه 
بدهد اگــر در داخل مورد هجمه قرار گیرد،  حرفی را مطرح نکند و توجیهی 
را برای سیاســت ها و اقناع افکار عمومی مطرح نکند که به هزینه پیشــبرد 
منافع ملی در سطح بین المللی تمام شود.وزیر امور خارجه در بخش دیگری 
از ســخنانش گفت: همانطور که امام )ره( فرمودند همه چیز ما و اقتدار ما از 
مردم اســت و مردم باید نسبت به سیاست خارجی توجیه شوند و حامی آن 
باشــند. اگر ما اقتدار بین المللی می خواهیم همزمان وظیفه ما دفاع از منافع 
ملی اســت. دریافت حمایت عمومی برای سیاست خارجی بزرگترین عامل 

اقتدار در این عرصه است.

قالیباف در نطق پیش از دستور:
 جنایتکاران با رژیم صهیونیستی 

طرح دوستی می ریزند
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: کســانی که با رژیم صهیونیستی طرح 
دوســتی بریزند، خائن و جنایتکار هســتند.محمدباقر قالیباف در نطق پیش از 
دســتور دیروز مجلس شورای اســامی در واکنش به انعقاد قرارداد بین امارات 
و رژیم صهیونیســتی، گفت: ســازش ذلیانه خاندان حاکم بر کشــور امارات 
متحده عربی با رژیم جنایتکار صهیونیستی خیانتی آشکار به ارزش های انسانی، 
آموزه های اسام، امت اسامی و آرمان فلسطین است.وی بیان کرد: پرده تزویر، 
ریا و نفاق نسبت به آرمان قدس شریف دیگر برافتاده است و دشمنان انسانیت و 
خائنان به امت اسامی چهره واقعی خود را آشکار کردند.رئیس مجلس شورای 
اسامی اظهار داشت: امروز دفاع از فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی معیار 
روشن تشــخیص حق طلبان و عدالت خواهان جهان از منافقان و جنایتکاران 
اســت.قالیباف تأکید کرد: کسانی که با رژیم صهیونیستی طرح دوستی بریزند 
در نظر تمام امت اســامی خائن و جنایتکار و همدست در تمامی اقدامات شوِم 
گذشــته، حال و آینده رژیم منحوس صهیونیســتی خواهند بود.وی بیان کرد: 
به خائنان فعلی و کســانی که قصد ملحق شــدن احتمالی به این پروژه شــوم 
و ضدانسانی را داشته باشــند، هشدار می دهیم که مبارزه با رژیم صهیونیستی 
هرگز متوقف نخواهد شــد و روز به روز با قدرت و آگاهی بیشتر امت اسامی و 
مردم شریف فلسطین ادامه خواهد داشت.رئیس مجلس شورای اسامی گفت: 
صف بندی آشکار بین حق و باطل، منافقان و مسلمین، دشمنان رژیم جنایتکار 
صهیونیستی و دوستان آن، بی گمان باعث قدرتمندتر شدن محور مقاومت در راه 
آزادی قدس شریف خواهد شد.قالیباف افزود: همچنین سی امین سالگرد باشکوه 
ورود آزادگان ســرافراز و قهرمان کشــور عزیزمان را گرامی می داریم و به تعبیر 
مقام معظم رهبری، این عزیزان آزاده الماس های درخشــان هستند.وی گفت: 
در این روز یاد و خاطره ســید آزادگان مرحوم ســیدعلی اکبر ابوترابی نماینده 
دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسامی را که در دوران اسارت نقطه امید و 
راهنمای آنان بود ارج می نهیم.رئیس مجلس شــورای اسامی بیان کرد: خوب 
است در این شرایطی که کشور قرار دارد و مردم در سختی و مشقت هستند، از 
شرایط سخت این عزیزان بازخوانی داشته باشیم، چرا که الگوی صبر و بردباری 
و تحمل هستند.قالیباف ادامه داد: برخی از این عزیزان بیش از 10 سال شرایط 
سخت اسارت را تحمل کردند و عوارض فراوان جسمی و روحی از آن دوره همراه 
خود دارند و وظیفه ما در مجلس قدردانی از این عزیزان و در صورت لزوم تاش 
برای تأمین شــرایط و تصویب قوانین حمایتی برای ایثارگران اســت.وی گفت: 
امیدوارم معاونت رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مدت 
باقیمانــده از دولت دوازدهم به موضوعات، مشــکات و کمبودهای این عزیزان 
رسیدگی کنند و هر کجا ازم باشد مجلس هم در کنار این عزیزان خواهد بود.

از سوی قالیباف؛
رضایی نماینده ایران در اتحادیه مجالس 

کشورهای اسامی شد
نماینده دشتســتان در مجلس، نماینده ایران در اتحادیه مجالس کشــورهای 
اسامی شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی، ابراهیم رضایی 
نماینده مردم شریف دشتستان را جهت عضویت در » کمیته عمومی« اتحادیه 
مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسامی )PUIC( معرفی کرد.دبیرکل 
اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسامی با صدور پیامی ضمن 
ابراز خرسندی از تصمیم مجلس جمهوری اسامی ایران، مراتب آمادگی خود را 

جهت همکاری با ابراهیم رضایی نماینده ملت ایران اعام کرد.

معاون امور حقوقی و بین الملل ظریف 
گفت که آمریــکا نمی تواند از اســنپ 
بک )مکانیسم ماشــه ( استفاده کند و 
تحریم هــای بین المللی علیــه ایران را 
بازگرداند. محســن بهاروند، معاون امور 
حقوقی و بین الملل وزیــر امور خارجه 
در گفت وگــو با برنامه »للخبر بقیه« که 
از شبکه التلفزیون العربی پخش می شود 
در پاسخ به این ســوال که آمریکایی ها 
مــی گویند تهــران نباید از شکســت 
قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران در شــورای امنیت خوشحال 
باشد و واشــنگتن می تواند از مکانیزم 
بازگشت تحریم های بین المللی و وضع 
تحریم های شدیدتر استفاده کند، گفت: 
به نظر من آمریکایی ها نمی توانند درک 
کنند که بدون دیگــر طرف های برجام 
و به طــور یکجانبه از مکانیزم اســنپ 
بک اســتفاده کنند، زیرا آمریکا باید در 
چارچوب توافق فراگیر برجام اقدام کند 
در حالــی که آمریکایی ها خودشــان از 
برجام خارج شدند. دوما اینکه توافق مانع 
استفاده و به کارگیری این مکانیزم است.

وی تاکید کرد: همچنین دیگر کشورهای 
عضو جامعه بین المللی از آمریکا حمایت 
نخواهند کرد و من مطمئن هســتم که 
این کشــورها از چنین اقدامی حمایت 
نمــی کنند.معاون ظریف در پاســخ به 
این ســوال که آیا این اظهــارات بدین 
معناســت که شما به مواضع کشورهای 
اروپایی اعتماد دارید گفت: مساله اعتماد 
مساله ای پیچیده است و من نمی توانم 
به ســادگی بگویم که اعتماد می کنیم 
یا نمی کنیــم اما خود اتحادیــه اروپا و 
کشورهای اروپایی برجام را برای امنیت 
منطقه و منع انتشــار ســاح هسته ای 
مهم می دانند بنابراین فواید برجام تنها 
برای اتحادیه اروپا نیست بلکه برای تمام 
اعضای جامعه بین المللی است. همه در 
برجام منافع و فوایدی دارند و همه باید 

زمینــه را برای مذاکرات فراهم کنند اما  
آمریکا اقدامات یک جانبه اتخاذ می کند.

بهاروند در پاســخ به این ســوال که آیا 
شما نگران فشارهای واشنگتن نیستید 
زیرا آن ها اخیــرا اعام کردند که چهار 
نفتکش حامل سوخت ایران را مصادره 
کردنده اند، آیا شما منتظر خواهید ماند 
که جو بایدن در انتخابات پیروز شــود و 
ایران را از شــر ترامپ و دولت آن راحت 
کند، گفت: ما منظر آمدن هیچ فردی به 
کاخ سفید و یا پیروزی آن در انتخابات 
نیســتیم زیرا تاریخ به ما آموخته است 
که مــا باید برای منافع خود سیاســت 
های مســتقلی داشــته باشــیم ، حاا 
ممکن است که سیاست های نامزدهای 
های مختلف با هم تفاوت داشــته باشد 
اما سیاســت کلی ما یکی است. ما باید 

منتظر بمانیم و ببینیم که ترامپ و یا هر 
شخص دیگری در انتخابات پیروز شود و 
در آن زمان واکنش های تهران را خواهید 
دید.وی تاکید کرد: ما باید بر این مساله 
تمرکز کنیم که خود شخص ترامپ می 
گوید که جان بولتــون فردی دروغگو و 
دورو بود این درحالی است که ترامپ بر  
انجام سیاســت های بولتون و دیگر افراد 
پافشــاری دارد بنابراین سیاســت های 
واشنگتن پیچیده است و ما اصولی داریم 
که به آن ها پایبند هســتیم و به هیچ 
یک از نامزدها امیدوار نیستیم.محســن 
بهاروند در پاســخ به این سوال که آیا با 
شکست قطعنامه آمریکا ایران اقداماتی 
در راســتای برنامه هسته ای خود اتخاذ 
خواهد کرد و یا به برجام پایبند می ماند 
گفت: فکر نکنم که ما در این چارچوب 
اقدامات تحریک آمیز اتخاذ کنیم و تمام 
اقدامات ما در چارچوب برجام است، این 
بخشــی از سیاســت خارجی ما است ، 
عاقانه نیست که ما بخشی از یک توافق 
چندجانبه باشیم و از فواید آن استفاده 

نکنیم.

 علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر:
دلهره هدیه لیبرالیسم به انسان بود

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه در طول  75 سال گذشته، 
جهان و بشر کمتر از یک ماه را بدون جنگ و کشتار گذرانده، 
گفت: اضطراب بزرگ ترین هدیه تفکر لیبرالیسم به انسان و 
نتیجه حذف خدا و دین از صحنه زندگی بشر و حقوق بشر 
اسامی تنها ضامن حفظ حقوق انسان است.به گزارش پایگاه 
اطاع رســانی ستاد حقوق بشر، علی باقری معاون امور بین 
الملل و حقوق بشــر قوه قضاییه، در مراسم آیین بزرگداشت 
روز حقوق بشر اسامی و کرامت انسانی با اشاره به ناکامی حقوق بشر غربی در حفظ حقوق 
و کرامت انســانی، اظهار داشــت: حرف اساسی غربی ها این بود که خدا و دین موانع اصلی 
اســتیفای حقوق انسان هســتند اما نتیجه عملکرد کسانی که پس از جنگ جهانی دوم با 
روش های غیردموکراتیک بر امور کشورها تسلط یافتند، جنگ، خونریزی، قتل عام و ناامنی 
بوده اســت.باقری با بیان این که در طول  75 ســال گذشته، جهان و بشر کمتر از یک ماه 
را بدون جنگ و کشــتار گذرانده، اضطراب و دلهره را بزرگ ترین هدیه تفکر لیبرالیسم به 
انسان و نتیجه حذف خدا و دین از صحنه زندگی بشر، و حقوق بشر اسامی را تنها ضامن 
واقعی حفظ حقوق انســان دانست.دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با تأکید بر این که در 
حکومت دینی سیاست ها بر مبنای دین و با رویکرد حفظ حقوق انسان قرار دارد اما حقوق 
بشر در نگاه غربی ها دستاویزی برای رسیدن به مطامع سیاسی و اقتصادی سردمداران نظام 
ســلطه است، خاطر نشان کرد: نزاع آمریکا با ملت ایران بر سر آن است که اجازه ندهند ما 
از توانمندی خود در عرصه های مختلفی چون هسته ای و نظامی بهره ببریم و ملت ما می 

خواهد از حقوق خود صیانت کند.

معاون ظریف:
منتظر آمدن هیچ فردی به کاخ 

سفید نیستیم

امیری:
داخلی ها مراقب باشند درگیر جریان 

تحریف نشوند
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه باید دقت داشــته باشیم 
داخلی ها درگیر جریان تحریف نشوند، گفت: بعضی مواقع افراد ممکن 
اســت سوء نیتی نداشته باشــند که در این شرایط باید هوشمندانه 
عمل کرد.حســینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه 
با بخشــی از بیانات مقام معظم رهبــری در روز عید قربان پیرامون 
جریان تحریف و تحریم اظهار داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری 
مانند همیشــه دقیق، ظریف، راهبردی و چراغ راهنمای همه ما در 
کشور اســت.  وی عنوان کرد: اشارات ایشان از موضع رهبری بسیار 
حکیمانه، داهیانه و هوشمندانه بود و همه باید تابع فرمایشات ایشان 
باشــیم.معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: عده ای در خارج از 
کشور از جمله معاندین، دشمنان و به ویژه منافقین که دستشان به 
خون بیش از 17 هزار نفر از فرزندان این کشور آلوده است، به دنبال 
ناکارآمدی نظام هستند.امیری تصریح کرد: در داخل کشور نیز ما باید 
بسیار دقت و توجه داشته باشیم تا خدای ناکرده خواسته یا ناخواسته 
افرادی درگیر تحریف نشوند. بعضی مواقع افراد سوء نیتی هم ندارند 
و ناخواســته و ندانسته ممکن است در مسیر برنامه های دشمن قرار 
گیرند که در این شــرایط باید هوشــمندانه عمل کرد. وی در پایان 
خاطرنشــان کرد: در شرایط اعمال تحریم های ظالمانه که بی تعارف 
ســختی های زیادی هم برای ما ایجاد کرده اســت اما عزت، شرف و 
غیرت دینی و ملی مردم توانسته است این شرایط را قابل تحمل کند 
و این ها در سایه رهبری حضرت آیت اه خامنه ای قابل تحقق است.



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 27 مرداد 1399  27 ذی الحجه 1441  17 آگوست 2020اقتصاد کان
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4430 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

 بیکاری 3 تا 6 میلیون ایرانی براثر کرونا
رئیس مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ضمن تبیین روند اجرای سیاست 
حمایتــی پرداخت بیمه بیکاری در ایام کرونا در ایران و دیگر کشــورهای جهان 
گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در دورۀ همه گیری در بهترین 
حالت ۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴ میلیون نفر از کل شــاغان کشــور 
کاســته می شود. روزبه کردونی در نشســت خبری با اشاره به اینکه موسسه عالی 
پژوهش در تداوم انتشــار گزارش های سیاســتی خود در زمینه تأثیرات کرونا بر 
حوزه تامیــن اجتماعی و با همکاری مرکز فناوری اطاعــات، ارتباطات و تحول 
اداری وزارت رفاه چهاردهمین گزارش سیاســتی خود را با موضوع »بیمه بیکاری 
در ایام کرونایی« تهیه کرده اســت گفت: بــا توجه  به اینکه پرداخت بیکاری جزء 
مهمی از سیاست های حمایتی اعام شده توسط ایران در مواجهه با کرونا بوده، این 
گزارش با هدف بررسی نقش طرح های بیمه بیکاری در کشورهای منتخب و ایران 
در مقابله با بحران کنونی تهیه شده است.وی افزود: بدون داشتن شناخت اولیه از 
ماهیت و کارکرد طرح های بیمه بیکاری، اســتانداردهای مرتبط با آن، ویژگی های 
اولیه طرح در ایران و کشــورهای منتخبی که نمونه بررســی هستند و در نهایت 
وضعیــت صندوق بیمه بیکاری قبل از وقوع بحران کرونا، بحث درباره اثرگذاری و 

نقش این طرح ها در بحران کرونا کامل نخواهد شد.

نابودی 135 میلیون شغل تمام وقت با کرونا
کردونی با بیــان اینکه مطابق با گزارش ســازمان بین المللی کار، کرونا همچنان 
منجر به کاهش بی سابقه فعالیت های اقتصادی و ساعات کار می شود گفت: برآورد 
می شود ۴.۸ درصد از ساعات کار طی سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ )معادل تقریباً 
۱۳۵ میلیون شــغل تمام وقت با فرض ۴۸ ساعت کار در هفته( نسبت به سه ماهه 
چهارم سال ۲۰۱۹ از دست رفته باشد.وی ادامه داد: برآوردها نشان می دهند که تا 
۱۷ می ۲۰۲۰ ساعات کار در سه ماهه جاری حدود ۱۰.۷ درصد نسبت به آخرین 
ســه ماهه ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت که معادل ۳۰۵ میلیون شــغل تمام وقت )با 

فرض ۴۸ ساعت کار در هفته( است.

 بیکاری 2.9 تا 6.4 میلیون ایرانی براثر کرونا
رئیس مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با اشــاره بــه وضعیت بیکاری در 
کشــورمان گفت: مطالعات در ایــران نیز حاکی از اثرات گســترده همه گیری بر 
اشــتغال کشــور اســت. بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در دورۀ 
همه گیــری در بهترین حالت ۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴ میلیون نفر 
از کل شــاغان کشور کاسته می شــود.وی ادامه داد: همچنین، بر اساس گزارش 
معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کســب وکارهای آســیب دیده از بحران کرونا بالغ بر 
۴.۸ میلیون شغل، که معادل ۲۰.۳ درصد از اشتغال کل است، را به خود اختصاص 
داده اند.کردونــی ضمن مروری بر اقدامات دیگر کشــورها در این باره، درباره ابزار 
دولــت ها برای کاهش تبعات کرونا گفت: طرح های بیمه اجتماعی و بیمه بیکاری 
از جمله مهمترین طرح ها هســتند. به طور مشــخص، ۱۷۱ کشور مجموعاً ۸۰۱ 

اقدام حمایت اجتماعی شــامل برنامه های مساعدت اجتماعی، بیمه های اجتماعی 
و سیاســت های بازار کار را در مواجهه با کوویــد ۱۹ برنامه ریزی، معرفی یا اجرا 
کرده اند.وی افزود: ۲۱۵ اقــدام در مقابله با کرونا در حوزه بیمه های اجتماعی در 
کشورهای مختلف به اجرا گذاشــته شده است که معادل ۲۷ درصد کل اقدامات 
حمایت اجتماعی اســت. مزایای بیکاری با مجموع ۶۱ اقدام و ســهم ۲۸ درصد 
بیشــترین  فراوانی را داشته است.رئیس موسســه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
با اشــاره به افزایش تعداد متقاضیان برای دریافــت مقرری بیکاری گفت: در این 
پژوهش ۲۱ کشــور از چهار قاره، کــه به دلیل بحران کرونــا در طرح های بیمه 
بیکاری خــود موقتاً تغییراتی ایجاد کرده و یا اقداماتــی در این حوزه انجام داده 
بودند، شناسایی و بررسی شدند.کردونی افزود: از جمله اقدامات سایر کشورها در 
زمینه بیمه بیکاری در شرایط کرونایی می توان به افزایش مقدار مقرری و تقویت 
کفایت مزایا برای حصول اطمینان از ایجاد امنیت درآمدی برای بیکاران، تسهیل 
شرایط و الزامات برخورداری از مقرری برای پوشش تعداد بیشتری از بیمه شدگاِن 
بیکارشــده در اثر کرونا به طورمثال از طریق کاهش ســوابق موردنیاز، گســترش 
پوشــش به غیرمشــمولین برای حمایت از اقشار آســیب پذیر در اثر کرونا مانند 
کارگران مهاجر یا خویش فرمایان، افزایــش مدت برخورداری از مزایا، به خصوص 
برای کســانی که استحقاقشان در دورۀ بحران به پایان می رسد، به دلیل کم بودن 
شــانس یافتن شغل جدید در طول همه گیری اشــاره کرد.به گفته وی همچنین 
برخی کشورها اقداماتی نظیر عدم کسر مدت برخورداری از مقرری در شرایط کرونا 
از استحقاق مقرری فرد بر اساس قانون، تسهیل فرایند اداری بیمه بیکاری، شامل 
کاهش دوره انتظار برای دریافت مقرری یا ایجاد بســتر آناین برای درخواســت 
غیرحضوری )برای کشــورهایی که قبًا این امکان را نداشته اند(؛ و ابداعاتی نظیر 
ارائه مقرری کاهش ســاعات کار یا یارانۀ دســتمزد از محل صندوق بیمۀ بیکاری 
برای جلوگیری از تعدیل گســتردۀ نیروی کار و نیز افزایش تعداد افراد برخوردار 

از مقرری را انجام داده اند.

 3 اقدام موثر ایران
رئیس موسســه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشــاره به اینکه با شیوع کرونا و 
تعطیلی بسیاری از کســب وکارها، به موجب مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
پرداخــت مقرری بیکاری در دســتورکار قرار گرفت گفــت: پرداخت این مقرری 
برای مدت ســه ماه )اسفندماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹( با تسهیل شرایط 
احراز برای مشــمولین قانــون کار، قانون تأمین اجتماعــی و قانون بیمۀ بیکاری 
مــد نظر قرار گرفت.کردونــی اضافه کرد: باتوجه  به اینکــه انتظار می رفت تعداد 
متقاضیان بیمه بیکاری بســیار زیاد باشــند و دورکاری و شیفت بندی در ادارات، 
امکان ثبت نام حضوری متقاضیان را محدود و دشوار می کرد، اولین اقدام در جهت 
تسهیل فرایند ادارِی درخواست برای بیمه بیکاری از طریق راه اندازی سامانه ثبت 
درخواســت بیمه بیکاری انجام شد. این ســامانه در ۲۱ اسفندماه ۹۸ با همکاری 
واحدهای مختلف مربوطه در وزارت رفاه راه اندازی شــد.وی با بیان اینکه دومین 

اقدام، هوشمندســازی سامانه در جهت تســهیل فرایند رسیدگی به درخواست ها 
بود گفت: در این  راســتا، با همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه، 
بانک داده های ســامانه تکمیل شد. بر این اســاس افرادی که مشمول قانون های 
کار، تأمیــن اجتماعی و بیمــه بیکاری نبودند و افرادی که ارتباط کاری شــان با 
کارفرما در دی ماه ۹۸ قطع شــده بود )حق بیمه برای آن ها پرداخت نشده بود( از 
عدم شــمول خود آگاهی می یافتند و در نتیجه ثبت درخواســتی توسط این گروه 
از غیرمشــموان انجام نمی شد. این اقدام البته، در آغاز نیمه دوم فروردین ماه ۹۹ 
انجام شــد و قبل از آن این امکان در ســامانه وجود نداشت.رئیس موسسه عالی 
پژوهش تامین اجتماعی ادامه داد: با این تغییر، فرایند بررســی اولیه درخواست ها 
بســیار تسریع شد. عاوه براین، به سامانه امکاناتی افزوده شد که دریافت اطاعات 
بانکی متقاضیان برای پرداخت مقرری را ممکن می کرد.وی با بیان اینکه ســومین 
اقدام مربوط به تســهیل قابل توجه شــرایط احراز مقرری بیکاری بود عنوان کرد: 
در این  راســتا، بیکاری ناشی از شــیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه )موضوع 
تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری( قرار گرفت. با تشــخیص بیکاران ناشــی از 
کرونا به عنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل شش ماه سابقه پرداخت 
حق بیمه برای کارگران رسمی و یکســال برای کارگران قراردادی برای استحقاق 
مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حق بیمه )دی ماه ۹۸( برای 
هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری قرار گرفت.کردونی ادامه داد: 
همچنین در شــرایط ناشی از کرونا، مقرری بیکاری برای تمام افرادی که مشمول 
قانــون بیمه بیکاری بودند؛ چه در ۱۴ رســته  فعالیت کار می کردند و چه در غیر 
آن مشــغول به کار بوده اند، به صورت غیر ارادی در ماه های اسفند ۹۸ و فروردین 
و اردیبهشت ۹۹ بیکار شده  بودند و حق بیمه دی ماه ۹۸ برای آن ها پرداخت شده 
بود، بدون بررســی، برقرار شــد که البته جزئیات کامل آماری این سامانه توسط 

مدیران ذی ربط به صورت منظم به افکار عمومی در حال ارائه است.

تخصیص 3000 میلیارد برای بیمه بیکاری
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با بیان اینکه در این راستا تاش های 
زیادی از ســوی ســازمان تأمین اجتماعــی و وزارت رفاه بــرای تخصیص اعتبار 
توســط دولت انجام شد گفت: مقرر شــد اعتباری به میزان ۳۰۰۰ میلیارد تومان 
توســط ســازمان برنامه وبودجه از محل صندوق توســعه ملی به پرداخت مقرری 
ســه ماه )اســفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشــت ۹۹( اختصاص یابــد و از ابتدای 
خردادماه پرداخت ها به روال گذشــته توســط تأمین اجتماعی صورت  پذیرد.وی 
افزود: همچنین دســتورالعمل اجرایی پرداخت مقرری بیکاری در شــرایط کرونا 
تنظیم و در ســتاد ملی مقابله با کرونا تصویب شــد که فرمول متفاوتی نسبت به 
فرمول قانون بیمه بیکاری را برای محاســبه مقرری تعیین می کرد. بر اساس این 
دســتورالعمل، وضعیت تأهل و تعداد افــراد تحت تکفل، در صورت وجود، و تاریخ 
بیکاری که توســط خود فرد در ســامانه اظهار شده منجر به تفاوت مقدار مقرری 

برای افراد مختلف شد.

آخرین جزییات واریز سود حاصل از فروش 
سهام عدالت

حدود ۱۹ میلیون نفر روش مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند 
و از این تعداد، ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر سهام عدالت خود را فروخته اند و ۵ هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان به حســاب این افراد واریز شده است. از ۱۹ مردادماه سال 
جاری، افرادی که روش مدیریتی غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، امکان فروش 
۶۰ درصد از سهام عدالت خود را به دست آوردند و در مرحله بعد، یعنی در دهه 

فجر تمام سهام عدالت به طور کامل آزادسازی خواهد شد.

فروش سهام عدالت و واریز سود حاصل از فروش آن
حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری بورس اوراق بهادار و سخنگوی 
ستاد آزادسازی سهام عدالت از واریز مبلغ ۵ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب 
فروشندگان ســهام عدالت که حدود ۱ میلیون ۹۰۰ هزار نفر هستند، خبر داد. 
وی با اشاره به افرادی که به درستی شماره شبا حساب بانکی و شماره سیم کارت 
را معرفی کرده بودند، به واریز پول حاصل از فروش ســهام به حساب آنها اشاره 
کردسهام موجود در سبد سهام عدالت به صورت مجزا فروخته می شود. بنابراین 
تمام فرایند فروش ســهام عدالت مشموان در چندین مرحله انجام و وجوه آن 
نیز به تدریج واریز خواهد شــد. سبد سهام عدالت سهامدارانی که روش مدیریت 
مستقیم را انتخاب کرده اند، در حال حاضر از سهام ۴۹ شرکت تشکیل شده است 
که سهام ۳۶ شرکت آن در بورس قابل معامله بوده و تعداد باقی مانده هنوز وارد 
بازار سرمایه نشده است و قابلیت معامله آنها وجود ندارد. به گفته محمد عطایی، 
مدیر نظارت بر کارگزاران ســازمان بورس و اوراق بهادار، مشموان سهام عدالت 
که قصد فروش ســهام خود را دارند، باید قبل از هر اقدامی به سامانه استعام و 
آزادسازی سهام عدالت مراجعه و در صورت مغایرت، تلفن همراه و شماره شبای 
حساب بانکی متعلق به خود را تغییر دهند.دوماه از امکان فروش ۳۰ درصد سهام 
عدالت و یک هفته از امکان فروش ۶۰ درصد آن می گذرد. اما ماجرای عدم واریز 
وجه حاصل از فروش آن برای برخی از ســهامداران، همچنان ادامه دارد و فرهاد 
دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعام کرد که فروشندگان سهام عدالت که در 
واریز مبلغ حاصل از فروش ســهام عدالتشان با تأخیر غیرمعمول مواجه شده اند، 
برای پیگیری مراتب به مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی این وزارتخانه اطاع 

دهند.

سهام عدالت فوت شدگان
بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مشــمول سهام عدالت در ۱۰ سال گذشته فوت 
شــده اند و سهام عدالت این مشــموان به وراث آنها انتقال می یابد. محمدجواد 
فرهانیان، مدیر برنامه ریزی و توســعه شرکت سپرده گذاری مرکزی درخصوص 
جدیدترین اخبار مرتبط با سهام عدالت متوفیان با اشاره به روند اداری و قانونی 
واگذاری ســهام عدالت فوت شدگان از انتقال خواســته ورثه از طریق سازمان 
خصوصی سازی به قوه قضاییه و پس از آن به شرکت سپرده گذاری مرکزی خبر 
داد. به گفته محمدجواد فرهانیان با ایجاد زیرساخت های مناسب، فرآیند انتقال 

سهام عدالت متوفیان تا پایان تابستان اجرایی می شود. 

آگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه با استناد به بند 1 مصوبه شماره 44 شورای محترم اسامی شهر کرمانشاه در نظردارد  نسبت 
به اجاره تعداد 1 جایگاه تک منظور گاز CNG خود در سطح شهر کرمانشاه از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکتهای مجاز بهره بردار 
مورد  تایید شرکت محترم پخش فرآورده های نفتی ایران بشرح ذیل اقدام نماید.لذا متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند جهت کسب 

اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده ازساعت 8 صبح مورخه 99/5/27 به سامانه setadiran.ir مراجعه فرمایند.
ضمناً شماره های تماس با سازمان 34271626و34278565-083 داخلی)17( می باشد.

 شرایط مزایده:
1- مدت اجاره جایگاهها از تاریخ عقد قرارداد )99/6/31( به مدت سه سال شمسی می باشد.

2- سازمان از قبول پیشنهاد قیمت شرکتهایی که جزء لیست شرکتهای مجاز بهره برداری اعام شده توسط شرکت محترم پخش فرآورده 
های نفتی ایران نباشند معذور خواهد بود.

3- روند تکمیل مدارک مزایده بشرح ذیل می باشد:
محتویات پاکت )الف(: اصل فیش سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 300/000/000 ریال واریز شده به حساب فراگیر 1892021690 نزد بانک 

تجارت شعبه زمزم )کد18920( به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه
 محتویات پاکت) ب(:تصاویر اساسنامه ,آخرین تغییرات شرکت، وفرم مهر و امضاء شده شرایط مزایده و پیش نویس قرارداد

 محتویات پاکت )ج(: فرم تکمیل شده قیمت پیشنهادی همراه با مهر و امضاء,خوانا و بدون قلم خوردگی)از حیث عدد و حروف مشخص 
و بدون ابهام(

4- ضمنآ آخرین مهلت ارسال و بارگذاری اسناد مزایده در ســامانه تدراکات الکترونیکی دولت)setadiran.ir( ساعت 13:00 روز دو شنبه 
مورخه 99/6/10 می باشد.

5- ضمانت حســن انجام تعهدات قرارداد اجاره, مبلغ 5/000/000/000 ریال )بابت هر جایگاه( می باشد که در قالب ضمانت نامه بانکی ودر 
زمان عقد قرارداد از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

6- سپرده نفر اول در صورت انصراف به نفع سازمان ضبط و مورد مزایده به نفر دوم واگذار و این شرط برای برنده نفر دوم نیز پابرجا خواهد 
بود.

7- سپرده برندگان اول و دوم مزایده پس از انعقاد قرارداد و سایر شرکت کنندگان 30 روز بعد از برگزاری مزایده استرداد خواهد شد.
8- کلیه هزینه های برگزاری مزایده شامل کارشناسی،درج آگهی و غیره بعهده برندگان مزایده خواهد بود.

9- پس از بازگشائی پاکتها توسط اعضاء کمیسیون، برندگان مزایده برابر مقررات اعام خواهند شد.
10- به پیشنهادات مخدوش وفاقد مدارک ازم و یا خارج از وقت مقرر,ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
12- شــرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامات دولتی وکشوری می 

باشند
13- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه توسط شرکت 

کننده می باشد.
14- قرارداد پیوســت مدارک مزایده بصورت پیش نویس بوده و سازمان مجاز به  هرگونه تغییر و یا اصاح در محتوای آن در زمان انعقاد 

قرارداد می باشد. 

زمان و مکان برگزاری جلسه کمیسیون مزایده :
راس ساعت  15:00 بعدازظهر  روز دوشنبه  مورخه 99/6/10در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه خواهد بود

نام ردیف
جایگاه

مدت 
اجاره

قیمت پایه 
کارشناسی 

 اجاره
)ماهیانه(- ریال

مبلغ تضمین 
قرارداد- ریال

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مزایده- ریال

شماره آگهی 
مزایده در سامانه 
setadiran.ir

تاریخ 
انتشارآگهی 

مزایده 
درسامانه

setadiran.ir
150/000/0005/000/000/000300/000/000509905004800000999/5/27سه سالفدک3
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گزیده خبر  دبیر کارگروه اقدام ارزی:

۲۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شدند
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اعام کرد: سیاست ما 
معطوف بر تشویق است تا تنبیه، اما نظر وزارت صمت که ما اعام کردیم این است که تا 
پایان شهریورماه کارت های بازرگانی واحدهای تولیدی صادراتی تعلیق و ابطال نخواهد شد 
اما کارت بازرگانی واحدهای بازرگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها برای سال های 
97 و 98 تقریبا صفر اســت تعلیق خواهند شد که تا امروز حدود ۲۵۰۰ کارت بازرگانی 
تعلیق شــده است، البته با تساهل در نظر گرفته شــده و در صورت عمل به تعهدات، به 
فوریت کارت بازرگانی آنها از حالت تعلیق خارج خواهد شد.احسان قمری در مورد اهمیت 
بازگشت ارز حاصل از صادارت اظهار داشت: با مسائل و موضوعات به وجود آمده، از ابتدای 
سال دغدغه اصلی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی بود و با توجه به مشکات ناشی از تحریم ها و صادرات نفت خام، فرصتی بوجود 
آمد تا صادرات غیرنفتی را ارتقا دهیم. البته نامگذاری ســال جدید به سال رونق تولید از 
ســوی مقام رهبری وظیفه ما را دوچندان کرد. بنابراین اولین بسته حمایتی از صادرات 
غیرنفتی توســط معاون اول رئیس جمهور اباغ شد و ســرفصل های آن را با اولویت های 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفتیم یعنی صادرکنندگان بشرطی می توانند از 
مشــوق ها استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند.وی ادامه 
داد: با توجه به اینکه صادرات پیشران توسعه است و برای تولید و اشتغال با آن نیاز داریم، 
تشویق صادرکنندگان صرفاً از این مبنا صورت می گیرد تا ارز حاصل از صادرات به کشور 
بازگردانند بنابراین مبنای بســته حمایت از صادرات غیرنفتی براساس بازگشت ارز است. 
در کنار این موضوع اباغیه دیگری از ســوی ریاســت جمهوری داشتیم تا وزارت صمت 
ابزارهای تشویقی برای بازگشت ارز را در نظر بگیرد و صادرکنندگانی که میزان بیشتری 
از ارز خود را به کشور بازگردانند و تعهدات خود را به نحو بهتری ایفا کنند از مزایای بسته 
بهره مند شوند. بنابراین شرط اول برای پرداخت مشوق های صادراتی بازگشت ارز است و 
بین کسانی که ارز خود را به کشور بازگرداند؛ صادر کنندگانی که بیشتر به تعهدات خود 
عمل کنند در اولویت حمایت قرار دارند.دبیر کارگروه اقدام ارزی تصریح کرد: البته بخش 
اعظمی از صادرکنندگان ما ارز خود را به کشور باز می گردانند بطوریکه نزدیک به ۱۴۰۰ 
صادرکننده تقریبا صددرصد ارز حاصل از صادرات خود در دو سال اخیر یعنی تقریبا ۱۴ 

میلیارد دار را به کشــور بازگردانند و ما نیز نگاه ویژه ای به این گروه داشته ایم تا الگویی 
برای صادرکنندگان دیگر باشــند. بنابراین همه صادرکنندگان ما برای بازگرداندن ارز با 
در نظر گرفتن تحریم ها و نقل و انتقــال ارز تاش دارند و اینکه برخی از صادرکنندگان 
ادعــا دارند که ما به هیچ عنوان نمی توانیم ارز را بازگردانیم اصا قابل قبول نیســت.وی 
خاطرنشــان کرد: در طول دو ســه هفته اخیر با تاش های ما در سازمان توسعه تجارت، 
وزارت صمت و سازمان صمت استان ها روند بازگشت ارز به کشور تسریع شده و بسیاری 
از صادرکنندگان که نمی توانستند ارز را بازگردانند با مشورت ها و راهکارهای ارائه شده ارز 
را به کشور بازگرداند که در آینده نزدیک آمار آن اعام خواهد شد.مدیر کل دفتر توسعه 
خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح شاخص های بسته تشویقی اظهار 
داشت: بسته تشویقی باید بســته ای جامع باشد یعنی همه دستگاه های متولی صادرات 
شــاخص های خود را برای تشویق صادرکنندگان اعام کنند. مثًا گمرک اعام می کند، 
صادرکنندگانی که ارز بیشــتری را بازمی گرداند از مسیر سبز عبور کنند یا بانک مرکزی 
تسهیات ویژه ای را برای این گروه در نظر می گیرد. از همین روی از یک یا دو هفته پیش 
مکاتباتی را با اعضای شورای عالی صادرات داشته ایم و به همه دستگاه مختلف اعام کردیم 
که این شاخص ها و خدمات را به ما بگویند. البته ما پیش نویس بسته را تنظیم و منتظر 
اعام شاخص های آنها هســتیم. مثًا در مورد دریافت تسهیات ریالی از محل صندوق 
توســعه ملی اولویت با صادرکنندگانی است که بیشــترین ارز را به کشور برگرداند، برای 
حضور در نمایشــگاه های بین المللی پس از کرونا امتیازات ویژه داده می شود و در مورد 
تســهیات بانکی نیز بخشی از سود آن را سازمان پرداخت می کند.وی ادامه داد: بنابراین 
سیاست ما معطوف بر تشویق است تا تنبیه، اما نظر وزارت صمت که ما اعام کردیم  این 
است که تا پایان شهریورماه کارت های بازرگانی واحدهای تولیدی صادراتی تعلیق و ابطال 
نخواهد شــد اما کارت بازرگانی واحدهای بازرگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها 
برای ســال های 97 و 98 تقریبا صفر اســت تعلیق خواهند شد که تا امروز حدود ۲۵۰۰ 
کارت بازرگانی تعلیق شده است، البته با تساهل در نظر گرفته شده و در صورت عمل به 
تعهدات، به فوریت کارت بازرگانی آنها از حالت تعلیق خارج خواهد شد.قمری خاطرنشان 
کرد: بنابراین باید بین صادرکنندگان واقعی و صادرکننده نماها تفاوت قائل شد، شاید در 

ســال 97 به دلیل آنکه اولین تجربه ما بود با تعدد مقررات مواجه بودیم اما در ســال 98 
یک رویه واحد وجود داشت و  ادعای برخی از صادرکنندگان مبنی بر اینکه با قوانین آشنا 
نبودیم، قابل قبول نیست. متاسفانه ما صادرکنندگانی داریم که در یک و نیم سال گذشته، 
ارزی را به کشــور بازنگردانند.دبیر کارگروه اقدام ارزی در مورد مشــکات بانکی ناشی از 
تحریم ها در نقل و انتقال ارز اظهار داشــت: با احترام به تمامی صادرکنندگان باید گفت 
اگر مشکلی وجود دارد که حتماً هســت، برای آن ۱۴۰۰ صادرکننده هم وجود دارد. در 
مورد بازگشــت ارز از برخی کشورها مشکاتی داریم که این مشکات را بانک مرکزی و 
مجموعه ما این در حال پیگیری است بطوریکه هر صادرکننده می تواند به بانک مرکزی 
یا سازمان توسعه تجارت مراجعه کند و حتما راهکاری را برای بازگشت ارز ارائه خواهیم 
کرد. مثا برخی از صادرکنندگان نســبت به فرصت ۴ ماهه گایه داشتند که ما براساس 
نوع کاا زمان آن را تمدید کردیم بطوریکه این مهلت برای فرش دســتبافت تا یک سال 
نیز افزایش یافت.وی ادامه داد: شــبکه بانکی و صرافی هــای مجاز ما تمام تاش خود را 
انجام می دهند تا صادرکنندگان و واردکنندگان با استفاده از همه ظرفیت های خود و در 
چارچوب دســتورالعمل بازگشت ارز، بتوانند ارز خود را رد و بدل کنند تا مشکلی بوجود 
نیاید. شاید گروهی از صادرکنندگان در کشوری هستند که امکان بازگشت ارز وجود ندارد 
که در این صورت گروهی از واردکنندگان معرفی می شوند تا بر اساس توافق این همکاری 

صورت بگیرد تا مشکلی برای مواد اولیه، تولید و اشتغال نیز بوجود نیاید.

انتصاب جعفر سرقینی به عنوان سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت

رئیس جمهور در حکمی »جعفر سرقینی« را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت منصوب کرد.

به گزارش شاتا، متن حکم حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم اه الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر جعفر سرقینی
سام علیکم

بر اســاس اصل ۱3۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی 
ارزشــمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجــب این حکم جنابعالی را به 
»سرپرســتی وزارت صنعت، معدن و تجارت« منصوب می نمایم.توفیق شما را 
در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسامی، با رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال 

مسألت دارم.

بازدید نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسامی از فواد مبارکه 

حجت ااســام والمسلمین محمد تقی نقدعلی ضمن 
ابراز خرسندی از دستاوردهای شرکت فواد مبارکه در 
سنوات و ماه های اخیر به ویژه در شرایط تحریم، کسب 
این افتخارات و موفقیت ها به دست جوانان و کارشناسان 
داخلی را بسیار مســرت بخش و امیدوارکنندهارزیابی 

کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود مساعدت های  فواد مبارکه به منطقه 
پیرامون، اســتان و کشور را قابل تقدیر دانســت و ابراز امیدواری کرد: مدیران و 
کارکنان متعهد این شــرکت همچنان در راستای دست یابی به اهداف اقتصادی 
و توسعه عمرانی کشور همت گمارند و با مساعدت در رفع مسائل و دغدغه های 
مردم شریف منطقه و کشورکوشا باشند. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شــورای اسامی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید از 
سوی مقام معظم رهبری،  بر ضرورت حمایت تمامی نمایندگان به ویژه نمایندگان 
اســتان اصفهان از شرکت فواد مبارکه به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در 
کشور تاکید کرد و افزود: با توجه به سفارش های ویژۀ معظم لهبه نمایندگان این 
دوره مبنی بر ضرورت رفع مشــکات تولید و توجه بیشتر به معیشت و اقتصاد 
مردم، بنده به همراه دیگر نمایندگان این آمادگی را داریم که با اتکا به راهکارهای 
قانونی برای رفع موانع و مشــکات تولید در صنعت کشور به ویژه شرکت فواد 
مبارکه به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار کشور گام برداریم.وی در 
همین خصوص ارتباط بیشترمجلس شورای اسامیبا صنعت و برنامه ریزی های 
بهتردرعرصه نظارت و قانونگذاری را در روند رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور 
مؤثر دانست و اظهار امیدواری کرد: با این اقدامات انشاءاه شاهد بهبود فزاینده و 

رشد کمی و کیفی محصوات  فواد مبارکه باشیم. 

رئیس ســازمان توسعه تجارت از تخصیص بیش 
از ۶۰ درصد تسهیات ریالی صندوق ضمانت به 
صادرکنندگان خبــر داد و گفت: صادرکنندگان 
تا پایان شــهریورماه می توانند نســبت به ثبت 
درخواست تسهیات سرمایه در گردش صادراتی 
اقدام کنند.بــه گزارش روابط عمومی ســازمان 
توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم اظهار داشت: 
با احتســاب منابع بانکی بیــش از ۶۰ درصد از 
تســهیات ریالی منــدرج در بســته حمایت از 

صادرات غیر نفتی به ارزش ۲۴۴۰ میلیارد تومان 
به جامعه صادرکنندگان اختصاص پیدا کرد .وی 
با اشــاره به منابع ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صندوق 
توسعه ملی گفت: بانک های عامل موظف هستند 
همین میزان تسهیات را  از منابع داخلی خود به 
تسهیات ســرمایه در گردش صادرات اختصاص 
دهند که در این صورت، بانک های عامل ظرفیت 
پرداخت ۱۵۶۰ میلیارد تومان تســهیات را در 
حال حاضر دارند .رئیس ســازمان توسعه تجارت 

خاطر نشان کرد: توســعۀ دامنۀ بانک های عامل 
پرداخت تسهیات، ســرمایه در گردش از محل 
منابع صندوق توســعه ملی و همچنین استفاده 
از ظرفیت کلیه بانکهــای دولتی و خصوصی در 
ســال جهش تولید را خواستار شد.گفتنی است، 
صادرکنندگان تا پایان شهریور ماه فرصت دارند 
که ضمن اخذ  tpo codeنسبت به درج درخواست 
تسهیات ســرمایه در گردش صادراتی از طریق 

سامانه سپیدار اقدام نمایند.

 اختصاص بیش از 
۶0 درصد تسهیات 
ریالی صندوق 
ضمانت صادرات به 
صادرکنندگان
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دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات بانکیگزیده خبر

اوراق سلف نفتی چه کارکردی در عملیات بانکی دارد؟
دبیر کمیســیون حقوقی بانک ها و موسسات بانکی ضمن اعام اینکه اوراق سلف نفتی 
موجــب تامین هزینه های دولتی، جذب نقدینگی از مردم و جلوگیری از ورود نقدینگی 
به بازارهای ارز و خودرو می شود، کارکرد این اوراق در عملیات بانکی را تشریح کرد.علی 
نظافتیــان اظهار کرد: دولت از طرف مجلس ماموریت دارد که از طریق صادرات نفت یا 
میعانات گازی حداقل تا ســقف درآمدهای پیش بینی شــده در بودجه سال ۱۳۹۹ را 
تحصیل و به خزانه واریز کند اما تحریم های خاف قانون دولت های بیگانه موجب شده که 
دولت موفق به وصول این مقدار از درآمد تا پایان سال جاری نشود. به همین جهت یکی 
از مناسب ترین شیوه های وصول درآمدهای پیش بینی شده برای دولت، فروش نفت خام 
از طریق انتشار اوراق بهادار سلف نفتی است.وی درباره چیستی اوراق سلف نفتی، گفت: 
طبــق منطق بازار، فروش کاا بر نقدی بودن معامله و تحویل فوری کاای مورد معامله 
اســت اما در پاره ای از موارد تحویل فوری کاای خریداری شــده در زمان انجام معامله 
مقدور نیست و در نتیجه خریدار بهای معامله را به صورت نقدی پرداخت و قبول می کند 
که کاای مورد نظر خود را در آینده تحویل بگیرد که این معامله، پیش خرید می گویند.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری افزود: در اصطاح اهل فقه و بانکی 
نیز اینگونه معامات را ســلف می نامند که برای تامین هزینه هــای جاری و مواد اولیه 
واحدهای تولیدی پرداخت می شود و بانک با پرداخت تسهیات سلف، مقداری از تولیدات 
آن واحد تولیدی را  پیش خرید می کند اما بهای کاای خریداری شده )مبلغ تسهیات 
سلف( را به صورت نقدی در اختیار تسهیات گیرنده قرار می دهد و موافقت می کند که 
کاای خریداری شده را حداکثر به مدت یکسال دیگر یا یک دوره تولیدی دیگر تحویل 
بگیرد.نظافتیان درباره تفاوت اوراق سلف با اوراق مشارکت توضیح داد: اوراق سلف نوعی 
صکوک اســت و امنیت بیشــتری نسبت به اوراق مشــارکت دارد. در اوراق سلف نفتی 
رویدادهای حقوقی روی می دهد که طبق آن، دولت تولید کننده و مالک نفت استخراج 

شده است و از نظر مبانی حقوقی می تواند نفت تولیدی خود را به دو روش تحویل فوری 
یا پیش فروش با تعهد به تحویل محصوات نفتی بفروشد اما بهای آن را به صورت نقدی 

دریافت کند.

روند تعیین قیمت اوراق سلف نفتی
وی با بیان اینکه مکانیزم تعیین قیمت اســمی اوراق سلف چندان پیچیده نیست، گفت: 
قیمت داری فروش هر بشکه نفت در سطح بین الملل مشخص است؛ بنابراین کافی است 
دولت قیمت ارزی آن را اعام کند اما مشکل در این زمینه نرخ تسعیر قیمت ارزی نفت 
است. دولت باید به وضوح مشخص کند که هر بشکه نفت را چند ریال می فروشد و نرخ 
آن را چگونه تسعیر می کند؟ اگر دولت بخواهد نرخ تسعیر نفت را خیلی دور از نرخ بازار 
آزاد ارز تعیین کند، این پدیده موجب رانت عظیم ارزی خواهد شد که نتیجه آن نیز ایجاد 
ثروت های باده آورده خواهد بود؛ پس به ناچار نرخ تسعیر اوراق سلف نفتی تا حدودی از 
نرخ بازار آزاد ارز تبعیت خواهد کرد.نظافتیان افزود: در این معامله خریدار اوراق سلف، بهای 
نفت خریداری شده را به صورت نقد می پردازد و در ازای آن اوراق بهادار سلف نفتی معادل 
بهای پرداخت شده را دریافت می کند که بدان معناست که دارنده آن مالک قطعی مقداری 
نفت است؛ پس دارنده اوراق حق دارد که  این اوراق بهادار را به هر شخصی که مایل باشد 
واگذار کند و عرصه این اوراق در بورس می تواند در شکوفایی بورس بسیار تاثیرگذار باشد.

به گفته دبیر کمیســیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری، تفاوت اصلی شیوه فروش 
نفت به روش صادرات مستقیم دولت و شیوه فروش نفت به صورت پیش فروش و صدور 
اوراق سلف این است که در شیوه نخست دولت مالک و در عین حال صادر کننده است؛ 
در حالیکه در اوراق سلف نفتی دارندگان اوراق بهادار، مالک نفت خریداری شده از دولت 

هستند؛ بنابراین دولت به نمایندگی از مالکان، اوراق نفت را صادر می کند.

اوراق سلف نفتی سدی در مقابل نقدینگی
نظافتیان ادامه داد: در طول مدت اوراق ســلف نفتی ممکن است که قیمت بین المللی 
نفت ایران کاهش یا افزایش یابد که برحســب تدابیر پیش بینی شده، دولت می تواند از 
طریق »بازخرید اوراق« این نوسات مالی را کنترل کند. در شرایط غیرعادی که امکانات 
ازم برای صادرات طبیعی محصوات نفتی فراهم نیســت، استفاده از اوراق سلف نفتی 
می تواند از جملــه راهکارهای مطلوب برای تامین هزینه های دولتی، جذب نقدینگی از 
مردم و جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای کاذب نظیر بازار ارز و خودرو باشــد.وی 
در پاســخ به اینکه اوراق ســلف نفتی چه کارکردی در عملیات بانکی دارد؟ توضیح داد: 
هر چند در این مورد بانک مرکزی و شــورای پول و اعتبار سیاستگذار نهایی هستند اما 
می توان از این اوراق در عملیات بانکی به عنوان وثیقه ای معتبر با قابلیت نقد شوندگی باا 
برای پرداخت تسهیات به ویژه تسهیات تولیدی، پرداخت تسهیات با توافق بین بانک 
گیرنده تسهیات برای باز پرداخت تســهیات براساس این اوراق و پرداخت تسهیات 
فروش اقســاطی به اشخاص غیر دولتی به منظور خرید اوراق سلف نفتی در قبال وثیقه 

این اسناد استفاده کرد.

تاثیر اوراق سلف نفتی بر معامات بورس
دبیر کمیســیون حقوقی بانک ها و موسســات اعتباری درباره تاثیر اوراق سلف نفتی بر 
معامــات بورس اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی در قبال واگذاری اوراق 
سلف از طریق بورس به بانک های طلبکار نیز از دیگر استفاده های اوراق سلف بدهی در 
نظام بانکی است.وی تاکید کرد: طرح فروش اوراق سلف نقدی در صورت موفقیت موجب 
رونق معامات بورســی، کنترل نقدنیگی و کاهش انتظارات تورمی از نرخ های کااهایی 

همچون ارز یا سکه می شود و دولت را نیز در کمبود کسری بودجه یاری می رساند. 

 تصویر بانک های سنتی به طور کامل
 تغییر می کند

مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به تاشها و برنامه 
ریزی های صورت گرفته در سه سال و نیم گذشته گفت: 
ما بــه عنوان اولین بانک در ایران بــه اجرای بانکداری 
دیجیتال نزدیک هســتیم. آنچه در سالهای گذشته به 
عنوان چشم انداز بانک ایران زمین مطرح بود، در حال 
تحقق است.به گزارش روابط عمومی،عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک ایران 
زمین با اشــاره به تاش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در سه سال و نیم 
گذشــته حول محور بانکداری دیجیتال در این بانک گفت: به عنوان اولین بانک 
در ایران در شــرف اجرای بانکداری دیجیتال به صورت پایلوت هستیم. آنچه در 
سال های گذشته به عنوان چشم انداز بانک ایران زمین مطرح بود، در حال تحقق 
است.پورسعید که همواره در حوزه های بانکداری الکترونیک و دیجیتال فعالیت 
داشــته، حال آزمون دیگری را به سرانجام خواهد رساند. عبدالمجید پورسعید، 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک ایران زمین است. وی سابق براین به عنوان 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره شــرکت داده پردازی بانک پارســیان، معاون مدیرعامل بانک 
پارسیان در امور طرح و برنامه و همچنین مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 

بهسازان ملت مشغول به فعالیت بوده است.

در شرایط کنونی اقتصاد کشور به ترویج 
فرهنگ ایثار و ایثارگري نیاز است

دکتر مرتضی اکبری ضمن تبریک فرارسیدن ۲۶ مرداد 
ماه سالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسامي گفت: 
پیروزي در جنگ اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتي با 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه میسر مي شود.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
دکتر اکبری با اشــاره به نقش فرهنگ ایثار و ایثارگري در جامعه بیان داشــت: 
امروز عرصه هاي ایثار تغییر کرده و بیش از هر زمان دیگري، توسعه مفهوم ایثار 
و ایثارگري در جامعه ایران نیاز است.وی افزود: در گذشته انسان ها برای تحقق 
و حفظ آرمان هایشــان از جان خویش دست مي کشــیدند، در حالي که امروز 
نگاه مادي انســان ها بیشتر گسترش یافته و نیاز است تا بار دیگر فرهنگ ایثار، 
ازخود گذشتگي و شهادت احیا شود.مدیرعامل بانک مهر ایران ادامه داد: استراتژی 
دشمنان به جنگ اقتصادی تغییر کرده و ازم است همانگونه که در دوران دفاع 
مقدس تمام اقشــار با همدلي و ایثار براي دفاع از کشور بسیج شدند، براي رونق 
اقتصادي نیز تاش کنند.وی نظام بانکی را از مهمترین ارکان اقتصاد کشور دانست 
و اظهارداشت: هر تاشی که درراستاي تحقق نقش بانک در رونق تولید و ایجاد 
اشــتغال انجام گیرد درحقیقت حرکتي براي پیروزي در جنگ اقتصادي است.

دکتر مرتضی اکبری تصریح کرد: خوشبختانه به دلیل ماهیت بانک مهر ایران این 
روحیه در میان همکاران به شدت وجود دارد.

پیام مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت روز بازگشت آزادگان
دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در پیامی سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به کشورمان را تبریک 
گفت.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، دکتر محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن در پیامی 
سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به کشورمان را تبریک گفت.متن پیام مدیرعامل بانک مسکن به شرح زیر می 
باشــد:۲۶ مرداد ماه، یادآور یکی از افتخارآمیزترین ایام، در خاطر ملت شریف، صبور و تاریخ ساز ایران است؛ 
روز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز، این اسوه های صبر و استقامت و ایثار به آغوش مهربان وطن.خاطره 
ی مجاهدت های این عزیزان، که در راه دفاع از دین، ناموس و آب و خاک، بهترین سال های عمر خود را در 
ســخت ترین شرایط سپری کردند، تا همیشه ی تاریخ در تقویم رشادت های کشورمان خواهد ماند.مفتخرم 
تا این مناســبت خجســته را به تمامی ایثارگران محترم،خانواده معّزز شهداو آزادگان سرافراز میهن عزیزمان 
صمیمانه تبریک بگویم.آرزو دارم که این روحیه صبر و جهد، ســرلوحه و الگویی در تمامی فعالیتهای ما، در 

مسیر خدمت به مردم قرار گیرد.سامتی تمامی این بزرگوران را از درگاه احدیّت مسألت می کنم.
محمود شایان

پست بانک ایران به پویش »ایران همدل« پیوست
دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران به همراه اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان این بانک با واریز کمک های خود به شماره کارت 
۶۲۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ به نام کمیته امداد امام خمینی)ره( نزد این بانک به پویش رزمایش »ایران همدل« پیوستند.به گزارش روابط عمومی 
پست بانک ایران: این اقدام ارزشمند نوع دوستانه درراستای تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص شکل گیری »نهضت تعاون و احسان« جهت 
تداوم رزمایش همدلی و فراخوان وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، همگام با آغاز مرحله دوم کمک های مؤمنانه درکشــور با توجه به وضعیت 
اقتصادی مردم درشرایط شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است.همچنین به دستور مدیرعامل پست بانک ایران و درراستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی، مبلغی نیز از محل مدیریت بهینه هزینه های جاری و صرفه جوئی در هزینه های تبلیغاتی و غیرضروری و مراسم مختلف بانک به این امر 
خداپسندانه و خیرخواهانه برای کمک به نیازمندان و خانواده های آسیب دیده از کرونا اختصاص و به حساب مربوطه واریز شد.همچنین مجموعه 
مدیران و کارکنان پســت بانک ایران در راستای تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری و پیشگام شدن در امر خیرخواهانه و با مدنظر قراردادن 
پیام ارزشمند »کسی از قلم نیفتد«، به صورت مستمر اقدام به اطاع رسانی و تبلیغات پرداخت وجه از طریق درگاه های الکترونیکی این بانک و 
شماره گیری #۱۴* با نصب پوستر درسطح شعب و باجه های بانکی و بیلبورد در سراسر کشور به عموم هموطنان و بستگان و آشنایان جهت واریز 

کمک های نقدی به ۶۲۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ نزد پست بانک ایران نموده و همگان را برای مشارکت در این پویش سراسری دعوت می نمایند.
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نگـــاه

ترامپ:
هفته آینده برای بازگرداندن تحریم ها علیه 

ایران اقدام می کنیم
رییس جمهور آمریکا می گوید تاش خواهد کرد که هفته آینده مکانیسم ماشه 
را علیه ایران فعال کند.دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکادر گفت وگویی با اشاره 
به عدم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل، گفت: برای 
فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، هفته آینده اقدام 
می کنیم.وی همچنین گفت که احتماا در کنفرانس پیشــنهادی پوتین درباره 

ایران شرکت نخواهد کرد.

طالبان با صدور بیانیه ای اعام شد؛
 با دولت افغانستان وارد مذاکره نمی شویم

گروه طالبان دیروز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعام کرد که با دولت افغانستان 
وارد مذاکــره نمی شــود.درحالیکه قرار بود از دیروز یکشــنبه مذاکرات دولت 
افغانستان با گروه طالبان موسوم به مذاکرات بین افغانی، آغاز شود اما این گروه 
با انتشــار بیانیه ای اعام کرد که با دولت کابل وارد مذاکره نمی شود.رسانه های 
افغانستانی اعام کرده اند که طالبان در بیانیه خود اعام کرده دولت افغانستان 
را به رسمیت نمی شناسد.از روز جمعه و با آغاز روند آزادسازی زندانیان طالبان، 
شــرایط برای انجام مذاکرات بین افغانی مهیا شده بود.به گزارش مهر، قرار بود 
امروز یکشنبه مذاکرات دولت افغانستان و طالبان آغاز شود اما برخی از اعضای 
گروه مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان، از تعویق این گفتگوها خبر داده 
و گفته اند هنوز معلوم نیســت که امروز یکشــنبه این گفتگوها آغاز می شود یا 
خیر!پیــش از این اعام شــده بود که گفتگوهای بین افغانی قرار اســت امروز 
یکشنبه آغاز شود، اما حال به نظر می رسد که این گفتگوها به دایل نامعلومی 

به تعویق افتاده است.
وزیر اسرائیلی: 

طرح الحاق قبل از توافق با امارات، متوقف 
شده بود

در حالی که امارات مدعی توقف اجرای طرح صهیونیستی الحاق کرانه باختری 
در قبال صلح با اسرائیل است، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی فاش کرد این رژیم 
قبل از دستیابی به توافق صلح با امارات، اجرای طرح الحاق را متوقف کرده بود.به 
گزارش سایت اسکای نیوز، یسرائیل کاتس، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفت، 
تصمیم تعلیق طرح الحاق هیچ ارتباطی به توافق صلح با امارات ندارد.وی افزود: 
این توافق می تواند پایه و اساس توسعه روابط اقتصادی باشد و در مقابل هم آنها 
به تکنولوژی پیشرفته و فناوری کشاورزی اسرائیل نیاز دارند.روز پنجشنبه ۱۳ 
اوت امارات و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا بر سر عادی سازی روابط با 
یکدیگر به توافق رسیدند.امارات مدعی است با این توافق مانع اجرای طرح الحاق 

کرانه باختری شده است.

جان بولتون:
ترامپ پیش از انتخابات ریاست جمهوری از 

ناتو خارج می  شود
مشاور پیشــین امنیت ملی آمریکا از احتمال خروج رئیس جمهوری این کشور 
از ناتو پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر خبر داد.به گزارش روسیا الیوم، 
»جان بولتون«، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا امروز -یکشنبه- تصریح کرد 
که »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری این کشور ممکن است تا پیش از انتخابات 
ریاســت جمهوری نوامبر از ســازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( خارج شود.

بولتــون در ادامه افزود: »هنوز ســه ماه تا انتخابات باقی مانــده و این مدت از 
نقطه نظر سیاست آمریکا زمانی بسیار طوانی است. احتمال بزرگ و حقیقی برای 
وقوع آنچه که ما غافلگیری اکتبر می  خوانیم، وجود دارد، آن هنگام که نشســت 
چهارم با  کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی برای اعام صلح در شبه جزیره کره و 

پایان دادن به برنامه ساح هسته ای به برگزار شود.

آغاز جنگ »بایدن« با ترکیه پیش از ورود 
احتمالی به کاخ سفید

بــاز پخش اظهارات »جو بایدن« در مصاحبه با نیویورک تایمز در رســانه های 
ترکیه، موجب واکنش مقامات مختلف آنکارا شده است.»جو بایدن« نامزد حزب 
دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، در دسامبر سال گذشته 
مصاحبه ای را با نیویورک تایمز داشت که بخشی از آن به ترکیه مربوط می شد.

این مصاحبه در ژانویه ۲۰۲۰ منتشــر شد و در روزهای اخیر بار دیگر در برخی 
از رســانه های ترکیه و همچنین شبکه های اجتماعی منتشر شده و همین امر 
موجب واکنش مقامات ترکیه ای شده است.بایدن در آن مصاحبه »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه را یک »خودکامه« خوانده و به شــدت از روابط 
نزدیک ترکیه با روســیه انتقاد کرده و حتی برخی رســانه ها نیز اعام کرده اند 
که بایدن خواستار براندازی حکومت ترکیه شده است.انتشار مجدد این مطالب 
در شــبکه های اجتماعی و برخی از رســانه های ترکیه موجب واکنش دو تن از 
سخنگویان اردوغان شده اســت.»ابراهیم کالین« سخنگوی ریاست جمهوری 
ترکیه، با انتشــار مطلبی در روزنامه دیلی صباح، این اظهارات بایدن را دخالت 
در امور داخلی ترکیه خوانده است.»فخرالدین آلتون« مدیر روابط عمومی دفتر 
ریاست جمهوری ترکیه نیز با انتشار توئیت هایی زبان به انتقاد از این »رویکرد 
مداخله جویانه« گشــود.آلتون گفت: »هیچ کس نمی تواند به دموکراسی و اراده 
ملت ما حمله کند یا مشروعیت رئیس جمهور ما را زیر سوال ببرد.«بایدن در آن 
مصاحبه »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه را یک »خودکامه« خوانده 
و به شــدت از روابط نردیک ترکیه با روسیه انتقاد کرده و حتی برخی رسانه ها 
نیزا عام کرده اند که بایدن خواســتار براندازی حکومت ترکیه شده است.آلتون 
در ادامه با بیان اینکه ترکیه به هیچ وجه کشوری نیست که آلت این بازی های 
سیاسی شود گفت: ازمه دموکراســی اینست که به این اظهارات که مشخص 
است فقط برای به دست آوردن رانت های سیاسی داخلی صورت گرفته واکنش 
ازم نشــان داده شــود.»ماهر اونال« معاون حزب حاکم عدالت و توسعه نیز در 
گفتگو با شــبکه ســی ان ان ترک این اظهارات بایدن را به عنوان یک اعتراف 
تلقــی کرد و گفت از مدت ها پیش برخی اقشــار در آمریکا برای تحریم ترکیه 
تاش می کنند که اگر این تاش ها را در کنار حرف های بایدن بگذاریم متوجه 
می شــویم که چه بازی هایی علیه ترکیه در جریان اســت تا مبارزه ما را برای 
حفظ استقال کشور بی اعتبار کند. بایدن در صحبت های خود از الفاظی، چون 
حمایت از احزاب مخالف و کمک به خلق کرد استفاده کرده است که منظورش 
حزب جمهوریخواه خلق و پ ک ک می باشــد.»عمر چیلک« سخنگوی حزب 
حاکم عدالت و توسعه نیز اظهارات بایدن درباره اردوغان را به عنوان تاش برای 
کودتا علیه وی قلمداد کرد و گفــت رئیس جمهور ترکیه با رأی مردم انتخاب 
شده است، موضعگیری در برابر رئیس جمهور ترکیه به مثابه موضعگیری در برابر 
ترکیه است. مداخله خارجی برای تغییر حاکمیت در ترکیه به صراحت یک اقدام 
ضد دمکراتیک اســت.»جان بولتون« مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در کتاب 
جنجالی خود که کمتر از دو ماه پیش منتشر شد از رابطه نزدیک دونالد ترامپ 
با رجب طیب اردوغان نوشته بود، آن قدر نزدیک که ترامپ حتی در زمین گلف 
تلفنی با اردوغان صحبت می کند.با این همه روابط آمریکا و ترکیه به ویژه در یک 
سال گذشته دستخوش تاطم هایی هم بوده است، تاطم بر سر خرید تسلیحات 
روســی توسط آنکارا، سیاســت اردوغان در برابر کردها در سوریه و همین طور 

بانکی ترکیه ای که متهم است در دور زدن تحریم ها به ایران کمک کرده است.

  تماس تلفنی رئیس موساد با نخست
 وزیر بحرین

در پی قوت گرفتن احتمال عادی سازی روابط میان بحرین و اسرائیل، رسانه های 
عبری زبان از مکالمه تلفنی رئسی موساد با نخست وزیر بحرین پرده برداشتند.

در حالی که گمانه زنی ها مبنی بر پیوســتن بحرین به امارات در عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی شدت گرفته، رسانه های عبری اعام کردند یوسی 
کوهن، رئیس موساد در روزهای اخیر گفتگویی با خلیفه بن سلمان آل خلیفه، 
نخســت وزیر بحرین برای رسیدن به توافقی مشــابه امارات داشته است.شبکه 
عبری زبان »کان« اعام کرد کوهن با نخســت وزیر بحرین به عنوان مقدمه ای 
برای امضای توافق میان دو طرف گفتگوی تلفنی داشــته است.طبق اعام این 
شبکه، مسئوان بحرینی طی روزهای گذشته به صورت واضح تمایل خود را به 
امضای توافق با اسرائیل نشان داده اند.این شبکه اعام کرد مشاور پادشاه بحرین 
توییتی را منتشر و در آن از سفر نخست وزیر بحرین به خارج از کشور خبر داد اما 
مقصد وی را اعام نکرد.در همین راستا، مارک اشنایر، مشاور پادشاه بحرین هم 
اعام کرد منامه بعد از امارات دومین کشور از کشورهای شورای همکاری خلیج 

فارس خواهد بود که به عادی سازی روابط با اسرائیل می پردازد.

ترامپ عفو ادوارد اسنودن را بررسی می کند
رئیس جمهوری آمریکا گفت که عفو ادوارد اســنودن، مقاطعه کار سابق آژانس 
امنیت ملی آمریکا را که اکنون ســاکن روسیه است و افشاگری هایش در سال 
۲۰۱۳ جامعه اطاعاتی آمریکا را در بهت فرو برد، بررســی می کند.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، این اظهارات دونالد ترامپ در پی مصاحبه او با نیویورک پست 
مطرح شــد که در آن درباره اسنودن گفت: خیلی ها هستند که فکر می کنند 
رفتار ماموران اجرای قانون آمریکا با او منصفانه نبوده است.مقام های آمریکایی 
سال هاســت که خواستار بازگشت اســنودن به ایاات متحده برای حضور در 
دادگاه کیفری بابت اتهامات جاسوســی هستند.اسنودن در سال ۲۰۱۳ پس از 
افشای انبوهی از فایل های محرمانه به سازمان های خبری که از عملیات های 
جاسوسی داخلی و خارجی سازمان امنیت ملی آمریکا )ان اس ای( پرده بر می 
داشت، از ایاات متحده گریخت و در روسیه پناهندگی گرفت.نرمش ترامپ در 
مقابل اسنودن نشان دهنده یک تغییر ناگهانی است. اندکی پس از این افشاگری 
ها، ترامپ با ابراز انزجار از اســنودن، او را جاسوسی توصیف کرد که باید اعدام 
شــود. ترامپ امــا در کنفرانس خبری در کلوب گلف خــودش در نیویورک به 

خبرنگاران درباره عفو احتمالی گفت: قرار است که این را بررسی کنم.

تاثیرگذاری کشورهای دیگر در انتخابات آمریکا 
یک مقام کهنه کار اطاعاتی سابق آمریکا در مقاله ای عنوان کرد، 
محتمل ترین چالش ها برای انتخابات ریاست جمهوری اواخر سال 
جاری میادی این کشــور مســائل داخلی اعم از مناقشه بر سر 
رأی گیری پستی که دونالد ترامپ نیز به آن دامن زده خواهد بود 
اما ممکن اســت ترامپ به جهت تاش برای باقی ماندن در کاخ 
سفید به رغم شکست خوردن در انتخابات، به تدابیری که در آن 
»قدرتهای خارجی دخیل« باشند، متوســل شود. پل آر. پیار، 
عامل کهنه کار اطاعاتی سابق سازمان سیا در آمریکا در مطلبی 
در نشریه بیزینس اینسایدر نوشت: دموکراسی آمریکایی با نزدیک 
شدن به موعد برگزاری انتخابات ماه نوامبر از جوانبی که فراتر از 
مسائل کاما آشنای مربوط به دست بردن در انتخابات همچون 
محــدود کردن رای دهنده هــا و دخل و تصــرف در حوزه های 
انتخاباتی هســتند و دارای تهدید تنزل جایگاه آمریکا به جایگاه 

یک دیکتاتوری سطح پایین هستند، به خطر افتاده است.
رئیس جمهور فعلی کسی اســت که هرگز برای جلب نظر رای 
دهنده هایی فراتر از پایــگاه اقلیت حامی خودش تاش نکرده و 
در حال حاضر نیز در نظرسنجی ها عقب است. او کسی است که 
گرایش های مســتبدانه را اغلب به نمایش گذاشته و اعام داشته 
شکستش در انتخابات را نمی پذیرد.رئیس جمهور ترامپ در مسیر 
بهره برداری از هر گونه سردرگمی و آشوبی که بتواند در دوره بعد 
از انتخابات به آن دامن بزند، اســت تا صرف نظر از اراده اکثریت 
آمریکایی ها همچنین خودش را در قدرت باقی نگاه دارد.این برای 
ترامپ مهم نیست که در ظاهر از ریاست جمهوری لذت نمی برد 
و برنامه ای برای اینکه با دور دوم ریاســت جمهوری خود چه کار 
کند، نــدارد. او قطعا نمی خواهد مثل یک بازنــده بیرون برود و 
می خواهد آن روزی که به عنوان یک شهروند عادی تحت پیگرد 
قضایی قرار می گیرد را به عقب بیندازد.محتمل ترین ســناریوی 
آشوب و سردرگمی که ترامپ دستاویز قرار خواهد داد، این است 
کــه از ترس رای دهندگان از رای دادن حضوری از بابت شــیوع 
کروناویروس اســتفاده کرده و اعتبار حجم باای بی سابقه رای 
دادن پســتی را زیر سوال ببرد. ترامپ از قبل مکررا به غلط ادعا 

کرده که رای گیری پستی منجر به تقلب گسترده می شود.
به نظر میرسد آن شخص حامی ترامپ که اخیرا به عنوان رئیس 
اداره پست آمریکا منصوب شد، مشغول مانع تراشی برای قابلیت 

اداره پســت در تحویل به موقع بســته های پستی که برای رای 
گیری پستی گسترده مورد نیاز خواهد بود، است.

ترامپ احتمــاا می خواهد از بی قراری عمومی در دوران انتظار 
برای نتایج انتخابات که ممکن است چند روز یا حتی چند هفته 
همزمان با شمارش ســطح باای آرای غیابی از سوی مقام های 
انتخاباتی طول بکشد، بهره ببرد.این سناریویی است که کسانی 
که برایشــان دموکراسی آمریکایی مهم است باید بیشتر از همه 
نگرانش باشــند. حضور قدرتمند رای دهنــدگان در انتخابات و 
ســنگینی بیش از حد وزنه آرای یک طرف و عدم وجود تردید 
در مــورد اراده اکثریت و همچنین مشــاهده هــم حزبی های 
رئیس جمهور که برای دموکراســی آمریکا بیشــتر از پیروزی 
یک حزب ارزش قائل می شــوند، با این ســناریو مقابله می کند.

همه اینها مســائل داخلی آمریکا بوده و مربوط به نفوذ خارجی 
و نه حتی ویروس کووید ۱۹ نیستند. این وضعیت یادآور اظهار 
نظر بنجامین فرانکلین به یک شهروند هموطنش است مبنی بر 

اینکه کنوانسیون اساسی ۱۷۸۷ »یک جمهوری ایجاد کرد – اگر 
که شــما بتوانید نگهش دارید.«اما ترامپ همچنین می تواند در 
صورت تاش برای باقی ماندن در کاخ ســفید به رغم شکست 
در انتخابات از جوانبی بهره ببرد که در آن قدرتهای خارجی هم 
دخیل باشند. این زوایا صرفا محدود به مداخله مستقیم دولتهای 
خارجی در کمپین انتخاباتی که به او در سال ۲۰۱۶ کمک کرده 
و همچنین به عنوان یک تهدید برای انتخابات ۲۰۲۰ هم مطرح 
اســت، نمی شــوند.یک جنبه خارجی احتمالی بروز یک بحران 
بین المللی جلب توجه کننــده به ویژه یک جنگ تمام عیار که 
پای آمریکا به آن باز بشود، است. این آن رخداد خارجی است که 
از قدیــم به یک رئیس جمهور روی کار با تاثیر تجمیع همه در 
اطراف پرچم حتی در غیاب هر گونه شیطنت برای فاسدسازی 
فرآیند انتخاباتی، کمک کرده است.ترامپ همچنین ممکن است 
عــاوه بر ابهامات مربوط بــه رای گیری در خانه، به یک بحران 
خارجــی به ویژه جنگ به عنوان دلیل دیگری که باقی ماندنش 

در ریاست جمهوری را ضروری بســازد، اشاره کند.هیچ رئیس 
جمهوری در آمریکا تاش نکرده از این تاکتیک برای لغو شکست 
انتخاباتی استفاده کند. متاسفانه برخی قدرتهای خارجی رهبرانی 
دارند که مایل به دامن زدن به همان درگیری هایی هســتند که 
پــای آمریکا را به خود بازکرده و به اهداف ترامپ خدمت کنند.

یکی از آنها بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل است که 
دردسرهای سیاسی اش در کنار اتهامات فساد مطرح شده علیه 
او به ســبب خشم عمومی از جهش در شیوع کووید ۱۹ تشدید 
شده است.  ایران جبهه ای است که احتماا بیشترین قابلیت را 
برای کشــاندن آمریکا به یک جنگ تمام عیار در آینده نزدیک 
دارد و نتانیاهو البته عاشق تداوم ریاست جمهوری ترامپی است 
که به دولت نتانیاهو پوشش سیاسی نامحدودی برای انجام دادن 
هر خواســته اش در اراضی اشغالی و فتح شده با نیروی نظامی، 
داده است.محمد بن سلمان، ولیعهد و حاکم دوفاکتوی عربستان 
هم انگیزه های مشــابه و قابلیتهای مشابهی برای دامن زدن به 
دردســر با ایران که پای آمریکا را بــه خود باز کند، دارد.محمد 
بن سلمان قبا هم رویکرد بی پروای خود را نشان داده و ممکن 
است در مواجهه با شکســتها در جنگ یمن، چالشهای داخلی 
مربوط به پایین آمدن قیمت نفت و تاشــش برای دستیابی به 
قدرت شــخصی بی رقیب در داخل پادشاهی عربستان، کارهای 
بی پروای بیشتری انجام دهد. بن سلمان همچون نتانیاهو مدیون 
الطاف ترامپ از بابت کم اهمیت نشــان دادن مسائلی حتی در 
ســطح خشم عمومی در قبال وقوع قتل جمال خاشقجی است.

وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هم مسائل داخلی مختص 
به خودش را دارد که ممکن اســت او را به ســمت تاش برای 
انحراف عمده توجهات بکشــانند. او همچنــان همچون چهار 
ســال پیش انگیزه بی اعتبار ساختن دموکراسی آمریکا را دارد. 
پوتین حاا نسبت به چهار سال قبل حتی دایل بیشتری دارد 
برای آنکه روی ریاســت جمهوری ترامپ با هدف تضعیف و بی 
اعتبارسازی آمریکا در خارج از مرزهایش و نفع رسانی به روسیه 
حســاب باز کند.این که پوتین بخواهد به درگیری جدیدی در 
جایی همچون افغانستان یا سوریه دامن بزن ممکن است وابسته 
به این باشــد که او یک چنین تقابلی را در راستای رساندن نفع 

سیاسی داخلی به ترامپ ببیند یا خیر.

رئیس جمهوری لبنان در ســخنانی گفت که هیچ 
تأخیری در تحقیقات دربــاره انفجار بیروت صورت 
نگرفته و تمامی فرضیه ها درباره آن پابرجاســت.به 
گزارش شــبکه خبری المیادین، میشل عون، رئیس 
جمهوری لبنان در سخنانی اظهار کرد: هیچ تأخیری 
در زمینه تأخیر در تحقیقات درباره انفجار بیروت وجود 
ندارد، اما ما نیازمند زمان بیشتری برای مشخص شدن 
حقیقت هستیم؛ چراکه این مسأله ابعاد مختلفی دارد.

وی تأکیــد کرد که تمامی فرضیه های موجود درباره 
انفجار بیروت همچنان پابرجا هســتند و درباره هیچ 
یک از آنها نمی توان سهل انگاری کرد.این مقام لبنانی 
در ادامه درباره مخالفت با انجام تحقیقات بین المللی 
درباره انفجــار بیروت نیز عنوان کرد: کارشناســان 
خارجی و ازجمله فرانســوی و کارشناسانی از دفتر 
تحقیقــات فدرال آمریکا در تحقیقــات به ما کمک 
می کنند.میشل عون با اشــاره به سفر اخیر امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه به بیروت نیز گفت: 
تمامی ملت لبنان از ســفر ماکرون تشکر و قدردانی 
می کنند و وی به همراه کشورهای زیادی تاش قابل 
توجهی برای برگزاری کنفرانس بین المللی در پاریس 
و تعیین کمک های ازم به لبنان انجام دادند.وی تأکید 

کرد که از دولت جدید کشورش می خواهد بافاصله 
و با سرعت اصاحات را آغاز کند.میشل عون تصریح 
کرد: من فرزند این ملت هستم و در درد آنها شریک 
بوده و تماشاگر آن نیستم.رئیس جمهوری لبنان در 
ادامــه تأکید کرد که پس از اســتعفای دولت وی به 

استعفا فکر نمی کند.

پاسخ میشل عون به احتمال عادی سازی روابط 
لبنان با اسرائیل

میشــل عون در برنامه ای تلویزیونــی در واکنش به 
احتمال عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی 
درمورد مشــکات حل و فصل نشده میان بیروت و 
تل آویو صحبت کرد.به گزارش روســیا الیوم، میشل 
عون، رئیس جمهوری لبنان در پاسخ به سوال شبکه 
فرانســوی »BFM« پیرامون این کــه آیا لبنان آماده 
دست یابی به صلح با اســرائیل بود، با زبان فرانسوی 
پاسخ داد: ما مشکاتی با اسرائیل داریم و باید در وهله 
نخست این مشکات را حل کنیم.وی در اظهار نظر 
درباره توافق صلح میان امارات و اسرائیل فقط به گفتن 
این عبارت بسنده کرد که امارات یک کشور مستقل 
است.میشل عون پیرامون فرضیه استعفا از منصبش 

گفت که غیر ممکن است که به خاطر درخواست های 
مطرح شده برای استعفا بعد از انفجار بندر بیروت از 
منصبش کنار بکشد.وی ادامه داد: این امر غیرممکن 
است، چراکه به خأ در قدرت می انجامد، دولت استعفا 
داد، تصور کنیم که من نیز اســتعفا دهم، چه کسی 
ادامه نظام در لبنــان را تضمین خواهد کرد؟رئیس 
جمهوری لبنان در مورد تحقیقات درخصوص انفجار 
بیروت گفت: طبیعتاً ما خواهان پایان یافتن تحقیقات 
با سرعت بسیار هستیم، اما دریافتیم که اوضاع بسیار 
پیچیده تر است و بدین معناست که تحقیقات سریعاً 
آن طور که آرزو داشــتیم، پایــان نخواهد یافت.وی 
ادامه داد: تمامی فرضیه ها در مورد علت انفجار بندر 
بیروت همچنان وجود دارد. ما نیازمند زمان هستیم 
تا حقیقت را روشن سازیم، چراکه این مساله جوانب 
مختلفــی دارد و تمامی فرضیه ها پابرجا هســتند، 

نمی توان هیچ فرضیه ای را نادیده گرفت.

عون ضمن درخواست برای اصاحات فوری
همه فرضیه ها درباره انفجار بیروت پابرجاست

لوکاشنکو:
 پوتین قول کمک به امنیت 

باروس را داد
رئیس جمهور باروس گفت، در تماس 
تلفنی روز شــنبه با وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه، از این کشور 
قول گرفته تــا در صورت لزوم، کمک 
کامل و جامعــی را به منظور تضمین 
امنیت باروس بــرای آن فراهم کند.به گــزارش خبرگزاری 
رویترز، مکالمه پوتین و الکساندر لوکاشنکو در حالی انجام شد 
که ده ها هزار نفر از مردم، بار دیگر به خیابان های »مینسک« 
آمدند تا خواستار استعفای لوکاشنکو و پیوستن کارکنان بخش 
دولتی باروس، به موج اعتصابات و اعتراضات گسترده شوند.

لوکاشنکو که به فریب کاری در انتخابات یکشنبه گذشته متهم 
شــده، قبل تر نیز از پوتین درخواست کمک کرده بود؛ چرا که 
در حال دســت و پنجه نرم کردن بــا با بزرگ ترین چالش در 
دوران ۲۶ ساله حکومت خود و تهدید تحریم های جدید غرب 
اســت.این در حالی است که رابطه بین این دو متحد قدیمی، 
از پیش از انتخابات دچار تقا و تنش شــده بود، زیرا روســیه 
یارانه هایی که دولت لوکاشنکو را سرپا نگه داشته، کاهش داده 
اســت. روسیه، باروس را به عنوان یک سپر استراتژیک علیه 
ناتــو و اتحادیه اروپا در نظر می گیرد.خبرگزاری دولتی »بلتا« 
به اظهاراتی از لوکاشــنکو، مبنی بر آن ارجاع داد که »روسیه 
در اولین درخواســت، کمک کامل و جامعی را تأمین می کند 
تا امنیت باروس را در سایه تهدیدات نظامی خارجی تضمین 
کند«.بیانیه کرملین اشاره ای به چنین کمکی نکرد، اما گفت 
هر دو طرف اطمینان داده اند که تمام مشــکات باروس به 

زودی حل خواهد شد.

گزیده خبر
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یبوست شایع ترین شکایت دستگاه گوارش در جامعه است که با عوارض 
جانبی تأثیرگذاری بر کیفیت زندگی و هزینه های اقتصادی قابل توجهی 
همراه اســت. این موضوع، مورد توجه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی 
کردستان قرار گرفت.در این پژوهش، تأثیر یک اقدام جالب یعنی جویدن 
آدامس بدون قند بر بروز و شدت یبوست در بیماران ارتوپدی مورد مطالعه 
قــرار گرفته اســت. در این مطالعه ۶۲ بیمار مرد که به دلیل مشــکات 
ارتوپدی، تحت تراکشن یا کشش اسکلتی قرار داشتند، مشارکت کرده اند. 
نتایج جالب این تحقیق نشان داد که جویدن آدامس بدون قند به عنوان یک 
روش مکمل و غیر دارویی در کاهش بروز و شدت یبوست در بیماران فوق 
تحتانی مؤثر بوده است. لذا این روش می تواند در بیماران با استراحت مطلق 

و یا بی حرکت به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

محققان اظهار کرده اند که می توان از ردیاب چشم فرو سرخ برای بررسی 
رفتارهای نوزادان اســتفاده کرد. این مطالعه نشــان داد که می توان از 
فناوری ردیابی چشم برای ارزیابی رفتارهای کودک و بررسی عملکردهای 
شناختی خاص آنها استفاده کرد. به گفته محققان حرکات چشم برخی 
نوزادان به گونه ای است که با بررسی آنها می توان به عملکرد آنها در یک 
کار شناختی خاص پی برد. به طور کلی پزشکان پس از تولد نوزادان به 
تمام رفتارهای آنها به خصوص حرکات چشم آنها توجه می کنند اما در 
بسیاری از موارد تشخیص رفتارهای نوزاد با بررسی سریع حرکات چشم 
و بدون ابزار خاصی امکان پذیر نیست اما با استفاده از ردیاب چشم فرو 
ســرخ انجام این کار راحت تر می شــود. برای انجام این کار ما طی این 

مطالعه نوزادان را در زمانی که در آغوش مادرانشان قرار داشتند .

جهان ممکن اســت با یک انفجار بزرگ یا همان بیگ بنگ آغاز شــده 
باشــد، اما به احتمال زیاد به روشــی کامًا خاف انتظار و به آرامی در 
طول چند تریلیون ســال خاتمه می یابد. یک فیزیکدان آخرین رویداد 
قبل از پایان هســتی را محاسبه کرده است و می گوید این رویداد می 
تواند انفجار ستارگانی به نام کوتوله های سیاه باشد که البته هنوز وجود 
ندارند. سرنوشت نهایی جهان هنوز مورد بحث است، اما یکی از فرضیه 
های پیشرو این اســت که جهان دچار "مرگ گرما" خواهد شد. اصوا 
همه ســتاره ها خنک می شوند و از بین می روند، سیاه چاله ها تبخیر 
می شوند و گسترش بی پایان جهان باعث می شود تا پارچه واقعیت به 
قدری کشیده شود که ذرات زیر اتمی باقیمانده به ندرت شانس گذر از 

فاصله یک پارسکی یکدیگر را داشته باشند. 

برای خداحافظی با یبوست، 
آدامس بجوید!

استفاده از ردیاب چشم فروسرخ 
برای مطالعه رفتارهای نوزادان

جهان احتماا با یک ابرنواختر 
کوتوله سیاه به پایان می رسد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کندن گودالی بزرگ برای دفن کردن یک فیل ُمرده در اندونزی

هزینه گزافی که مرسدس بابت دیزل گیت می پردازد!
اگر عاقه شدیدی به پیگیری اخبار دیزل گیت فولکس واگن و البته پیشرانه های اکودیزل پرحرف و حدیث فیات-کرایسلر داشته و البته 
کًا این گونه خبرها را دنبال می کنید پس فرد خوش شانسی هستید زیرا دایملر هم به این جرگه پیوسته و جدیدترین خودروسازی است 
که می خواهد ادعاها درباره پیشرانه های دیزلی خود را حل وفصل کند. دایملر با انتشار بیانیه ای اعام کرده به یک توافق با سازمان های 
گوناگون آمریکا از جمله آژانس حفاظت محیط زیست، CARB، دادستانی آمریکا و آژانس حفاظت از حقوق مصرف کنندگان این کشور 
دست یافته است. این کمپانی خیلی وارد جزئیات نشده اما گفته که این توافق ادعاها درباره سیستم های کنترل آایندگی حدود ۲۵۰ 
هزار خودروی دیزلی مرسدس در آمریکا را پوشش می دهد. این شرکت آلمانی همچنین تصمیم گرفته ادعاهای مربوط به یک شکایت 
قانونی دیگر را نیز حل وفصل کند. البته که حل وفصل چنین مشکلی با هزینه گزافی همراه است زیرا دایملر گفته برای حل آن مبلغی در 
حدود ۱.۵ میلیارد دار را پرداخت خواهد کرد. دایملر همچنین برای رفع مشکات شکایت یاد شده نیز حدود ۷۰۰ میلیون دار دیگر 
را در نظر گرفته است. با جمع این ارقام به هزینه حدود ۲.۲ میلیارد داری می رسیم هرچند دایملر گفته انتظار افزایش هزینه ها را نیز 

دارد. نیازی به گفتن نیست که پرداخت این جریمه هنگفت روی سرمایه در گردش شرکت اثر خواهد گذاشت. 

ماجرای لیگ پیاده روی در ایران چیست؟
دبیر فدراسیون ورزش های همگانی ضمن توضیح کامل در مورد برگزاری لیگ پیاده روی در ایران، گفت: این طرح با اتمام شیوع 
ویروس کرونا در دو سطح سوپرلیگ و لیگ دسته اول در سراسر کشور برگزار می شود. وی اظهار کرد: پیاده روی یکی از رشته 
های ورزشــی اســت که بیشترین عاقمندی و امکان توســعه در بین مردم را دارد و در عین حال رشته ای ارزان و در دسترس 
است.وی ادامه داد: پیش از این برنامه ای تحت عنوان صبح و نشاط به میزبانی یک استان و به فراخور درخواست ارائه شده و با 
صدور مجوز برگزار می شــد که مورد آسیب شناسی قرار گرفت و مشخص شد که حضور مردم در این طرح انگیزه بیرونی دارد 
که عموما مربوط به دریافت جوایز بوده و حتی این هدایا با ورزش ســنخیتی ندارند و به طور مثال مشــخص نبود که چرا باید 
به شرکت کنندگان خودرو اهدا می شد؟ عاوه بر این در خصوص تعرفه هدایا و توزیع آن بین شرکت کنندگان مسائلی وجود 
داشت و سهل انگاری هایی رخ می داد. باقریان با تاکید بر اینکه موضوع اصلی این است که چگونه می توان پیاده روی را در بین 
آحاد جامعه نهادینه کرد، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، اقبال عمومی مردم به این رشته ورزشی ۴۵ درصد نسبت 

به سایر رشته ها بیشتر است.

کهسار چو موسی بنماید ید بیضاگلزار شود همچو جهودان عباپوش گارین صنمی شد نفس مااز هجر سَمَن باز چنان سرو شود ار کز عشق ن گارید و ه رورد گاریدهٔ حوراتُکی  ه چنو کس ه ن روردهٔ رضوان و ن وز مُشک عَلَم ساخته ر ردهٔ دیبار رده حنا بسته همه ساده رخ او ر ردهٔ دیبا سزد آن صورت زیبار صورت زیباش همه خلق نبینند دیدم  ه خلوت ر آن دلبر یغمادیدم  ه عشرت خط آن شَمسهٔ خَلُخ

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

عزت اه انتظامی از دنیــا رفت، اما آقای بازیگر هنوز 
هم چهره ای است اثرگذار در هنر ایران و روایتی است 
ماندگار؛ از جمله در کتاب هایی که از زندگی و فعالیت 
هنری او به جا مانده است.»فکر می کنم ذوق و شوقی 
که نصیب من شده است، هیچ کس آن را حس نکرده 
اســت و امروز بعد از عمری طوانی کار من در دست 
مردم است و خوشبختانه مردم از آن رضایت دارند.«؛ 
حــدود هفت ســال می گــذرد از روزی که عزت اه 
انتظامی در مراســم رونمایی از کتــاب »من عزتم، 
بچه ســنگلج« این جمله ها را بیــان کرد. چهره های 
شناخته شــده ای در این مراسم حضور داشتند، اما از 
میان آن ها حاا عنوان »زنده یاد« مانده اســت برای 
نام هایــی چون عزت اه انتظامی و محمدابراهیم باســتانی پاریزی.عمر طوانی ای که آقای بازیگر 
در آن روز زمســتانی به آن اشاره کرد تنها پنج سال دیگر دوام داشت؛ او در بیست وهفتم دی ماه 
۱۳۹۲ از شــناخت نامه اش با عنوان »من عزتم، بچه ســنگلج« رونمایی کرد و در بیست وششــم 
مردادماه ۱۳۹۷ از دنیا رفت.»من عزتم، بچه سنگلج« که از مراسم رونمایی اش این جمله عزت اه 
انتظامی که »خوشحالم که در دوران فعالیت هنری ام چیزی وارد آن نشد، نه مسائل سیاسی و نه 
غیرسیاســی« به جا مانده، توسط غزاله سلطانی به رشته تحریر درآمده و نشر سخن آن را منتشر 
کرده است. به گفته سلطانی، کار بر روی این کتاب از سال ۸۹ آغاز شد و در این مدت او با عزت اه 
انتظامی جلسه های زیادی را درباره تهیه و تنظیم آن داشت.مقدمه کتاب »من عزتم، بچه سنگلج« 
که یادداشــتی از »ژان کلود کاری یر«، فیلم نامه نویس و بازیگر فرانسوی است بارها در صفحه های 

مختلف منتشر شده است. 

مستأجر
 ،)Roland Toppor( کتاب مســتأجر اثر روان توپــور
سقوط انسانی را نشان می  دهد که جامعه او را به یک 
جانی تبدیل می  کند و به قهقهرا می  برد. تاثیر محیط و 
انسان  های پیرامون بر ناخودآگاه ترلوفسکی شخصیت 
اصلی داســتان و ســپس بازتاب این تاثیر بر زندگی 
و محیط اطرافش. این کتاب توســط کوروش سلیم 
زاده به فارســی برگردانده شده و با صدای دل نشین 
 he( آرمان سلطان زاده روایت می شود.کتاب مستأجر
Tenant(، داســتان مردی اســت به نام ترلوفسکی با 
ظاهر وبرخورد مناسب که به دنبال آپارتمانی با قیمت 
مناســب برای اجاره کردن است. در جستجوی خود 
مورد مناسبی را برای اجاره پیدا می  کند و برای بازدید 
به آن جا می  رود. داستان از این جا شروع می  شود که نظافتچی خانه به او می  گوید: مستاجری که 
قبا اینجا زندگی می  کرده خودش را از پنجره به بیرون پرت کرده اســت ولی هنوز نمرده.او برای 
پی بردن از وضعیت مستاجر قبلی به بیمارستان می  رود. سیمون شول را روی تخت بیمارستان در 
حالی  که تمام بدنش باند پیچی شده می  بیند. سیمون می  میرد و او به آپارتمان نقل مکان می  کند. 
ساختمان عجیب و اتفاق های مرموزی که در آن جا رخ می  دهد باعث می  شود که او احساس کند 
توطئه  ای در کار بوده که باعث خودکشی سیمون شده وحاا نوبت اوست.او دچار کابوس می  شود، 
سیمون شول را می  بیند، خود را می  بیند، شورشی می  شود و مرز بین حقیقت و رویا برایش از بین 
می  رود و...روان توپور )Roland Toppor( را در اروپا بیشتر از سایر نقاط جهان می  شناسند. در سال 
۱۹۹۷ در ســن ۵۷ سالگی می  میرد و هزاران دست نوشته و شعر و کاریکاتور به جا می  گذارد که 

بدون شک همه آن  ها نمایان گر برهه  ای از رویدادهای جامعه فرانسه است.

ایان ریو ماسک
 ELON REEVE :ایان ریو ماســک )بــه انگلیســی
MUSK( متولــد ۱۹۷۱ آفریقــای جنوبی، مهندس، 

طراح صنعتی،مخترع و شخص نامی تجارت در صنایع 
پیشــرفته آمریکایی و جزو ده شــخصیت تأثیرگذار 
جهان اســت.او بنیان گذار شرکت هایی همچون تسا 
موتــورز، پی پال)کــه اکنون به ای بی تعلــق دارد( و 
اسپیس اکس است. او هم اکنون مدیرعامل و مدیرفنی 
در اســپیس اکس است.ماســک همچنین در حال 
توسعهٔ یک سیستم حمل و نقل با سرعت بااست که 
تحت عنوان هایپرلوپ شناخته شده است.جان فاورو، 
کارگردان فیلم های سری فیلم های مرد آهنی از ایان 
ماســک به عنوان الگوی شخصیت تونی استارک )به 
بازیگری رابرت داونی جونیور در فیلم( نام برده است.ایان ماسک به عنوان ۳۸ امین فرد قدرتمند 
جهان، ۱۵ امین ثروتمند در حوزهٔ تکنولوژی و ۱۰۰ امین میلیاردر جهان در سال ۲۰۱۵ شناخته 
شده اســت. دارایی خالص او در ســال ۲۰۱۵، ۱۳٫۹ میلیارد دار و در اکتبر ۲۰۱۸ ۱۹٫۸ میلیارد 
دار برآورد شده است.ایان ماسک دومین کارآفرین )اولین نفر جیمز اچ کارک بود( در سیلیکون 
ولی بود که موفق شد سه شرکت با ارزشی بیش از ۱ میلیارد دار – پی پل، اسپیس ایکس و تسا 
موتورز- را ایجاد کند. ایان ماســک زندگــی کاری خود را به تکنولوژی های فضایی و انرژی های 
جایگزین اختصاص داده اســت. او ایده های مختلفی را اجرا می کند و تقریباً همهٔ آن ها هم کامًا 
موفقیت آمیز هســتند. از ویژگی های شــخصیتی ایان ماسک می توان به تفکر انتقادی، پشتکار، 
تجزیه و تحلیل دقیق و ســخت کوش بودن اشــاره کرد )او بین ۸۰ تا ۱۰۰ ساعت در هفته کار 

می کند(.

آقای بازیگر در قابی دیگر


