
۱۰۱ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته 
ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی ۱۶۸۲ بیمــار مبتا به 
کروناویروس در کشور طی شــبانه روز گذشته خبر داد. دکتر اری 
گفــت: تا دیروز ۱۱ شــهریور ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، یک هزار و ۶۸۲ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ۷۸۶ نفر از آنها بستری شدند.وی ادامه داد: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۳۷۶ هزار و ۸۹۴ نفر رسید.اری گفت: 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۱ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۱ هزار و 
۶۷۲ نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تا کنون 
۳۲۵ هزار و ۱۲۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شده اند.وی گفت: ۳۷۰۹ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت 
شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اری افزود: تا کنون سه 
میلیون و ۲۵۶ هزار و ۱۲۲ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور 
انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: بر اساس 
آخرین اطاعات کرونا در کشور، استانهای تهران، مازندران، گیان، قم، 
اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، 
سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.وی ادامه داد: 
همچنین استانهای آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، 
اردبیل، بوشهر، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، 
مرکزی، ایام، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضعیت 
هشدار قرار دارند.اری در تشریح وضعیت بیماری در استان سمنان، 
گفت: در اسفندماه سال گذشــته شاهد خیز شدید و قابل ماحظه 
در موارد ابتا و بســتری روزانه در اغلب شهرستانهای استان سمنان 
بودیم. از فروردین ماه تعداد موارد ابتا و بســتری رو به کاهش رفت 
و این روند کاهشــی تا اواخر خرداد ادامه یافت. متاسفانه از نیمه تیر 
ماه مجددا شاهد روند صعودی در موارد ابتا و بستری روزانه در اغلب 
شهرستانهای این استان هستیم و گرچه در مردادماه تا حدی از روند 

افزایشی کاسته شد.
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سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ستمگران را به حکمت های نهفته در سنت های الهی و سیاست ائمه و معصومین راهی نیست ،خاطرنشان کرد: ما اطمینان داریم که 
سیاست تحریم و فشار بر مردم ما بزودی با شکستی به یادماندنی مواجه خواهد شد و از امروز می توان نشانه های این شکست و درماندگی را در چهره رهبران رژیم 
آمریکا دید. تصادفی نیست که پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا ناکام ترین وزیر در تاریخ آن کشور شناخته شده و این نشان از شکست فشار حداکثری است.سخنگوی 
دولت تاکید کرد :آمریکا باید بداند فشار حداکثری تجربه ای شکست خورده است و این مانور جدید هم هیچ چیز جدیدی برای ما نیست. رژیم آمریکا در تاش است 

از ابزار شورای امنیت استفاده کند و تجارب نشان داده برای خروج از برجام از وجهات و حقوق بین الملی.....

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی دولت:
 آمریکا چیز جدیدی برای تحریم در چنته ندارد

info@sobh-eqtesad.ir

موشک ۱۲۰۰ کیلومتربُرد، آزموده شد
نام موشک کروز که ایران در همین دهه اول محرم به آزمایش گذاشت 
» ابومهدی المهندس « اســت این موشک یک موشک کروز با ۱۲۰۰ 
کیلومتر برد اســت که اگر هر نقطه از مرزهای ایران را محل شــلیک 
بگیریم قابلیت تخریب و تهاجم ایــران را از هر نقطه مرزی به ۱۲۰۰ 
کیلومتر افزایش میدهد. اگر این موشــک را بــه ونزوئا بدهیم از هر 
نقطه مرزی این کشور تا ۱۲۰۰ کیلوکتر امنیت ایجاد میکنند. اگر به 
لبنان بدهیم این توانمندی همه غرب اســیا تا عمقی از افریقا و حتی 
کشــورهای اروپای شرقی را زیر پوشش خواهد داشت. البته اینکه این 
موشک را به یمنی ها بفروشیم یا نفروشیم هم در دستور تحلیل بررسی 
و ارزیابی در مدار شیوه تقویت ژئوپولوتیک است. انبوه سازی تنها همین 
یک موشک ســرزمین ایران را از بسیاری گزندها مصون خواهد نمود. 
در خلیج فارس ناوهای موجود همه زیر تیررس این موشــک خواهند 
بود. رونمایی از این موشک را میتوان یک دستاورد استراتژیک دانست 
که به آثار بازدارندگی آن  به حد کافی پرداخته نشــده اســت. فرض 
کنید زمینه پاسخ گفتن به یک شیطنت آمریکایی فراهم شود قبل از 
شــروع  تنش بین ایران و آمریکا، ارتش آمریکا برای در امان بودن از 
موشکهای کروز دریایی  قبا تست و آزموده شده مجبور بود ناوهایش را 
تا فاصله ۷۰۰ کیلومتری از سواحل جنوبی ایران عقب ببرد که آخرین 
بار همین چند ماه گذشــته مجبور به این ابتکار عمل هم شد. چرا که 
آنها در حساســترین شرایط تجربه کرده اند که بیشترین برد  موشک 
کروز ضدکشتی ایران، موشــکی با نام  » یاعلی« با برد ۷۰۰ کیلومتر 
و ۵/۹۸ درصد تاثیر موفق  اســت. امروز با رونمایی از خط تولید انبوه 
سازی موشک کروز  ابومهدی با برد ۱۲۰۰ کیلومتر، ناوهای آمریکایی 
مجبورند در صورت هر گونه تنش و برای اطمینان از اینکه در دسترس 
موشک های ایران نباشند تا فاصله باای ۱۲۰۰ کیلومتر به عقب کوچ 
نموده موضع بگیرند. با این فاصله قدرت جنگندگی آنها به مراتب افت 
می کند. چرا که جنگنده های » F۳۵c « که مخصوص برخاســتن از 
روی ناوهای هواپیمابر هســتند در حالت غیر مسلح )بدون بمب( در 
حــدود ۲۲۰۰ کیلومتر و در حال رزمی با حمل بمب در حدود ۱۰۰۰ 
کیلومتــر بُرد عملیاتی دارند. در نتیجه فاصلــه گرفتن ناوها تا فاصله 
۱۲۰۰ کیلومتری باعث می شــود که جنگنده  های از این قبیل  برای 
رسیدن به ســواحل ایران مجبور به طی مسافت ۲۴۰۰ کیلومتری » 
رفت و برگشت « باشند که حتی در حالت غیرعملیاتی و بدون حمل 
بمب هم چنین امکانی برای حمله از روی ناو برایشــان متصور نیست. 
برد عملیاتی موشکهای کروز به ایران این امکان را میدهد که در تنش 
های احتمالی نظامی در منطقه دست برنده را محفوظ نگهدارد. صرف 
نظــر از اینکه قدرت نظامی ایران به حد کافــی و تمام عیار بازدارنده 
خواهد بود اکن باید توجه داشت دشمن های منطقه ای ایران اعم از 
سعودی و اخیرا امارات و اقمار صهیونیستی انگلیسی آمریکایی آنها در 
حال ســرمایه گذاری روی ناراضی تراشی در ایران هستند و برای این 
موضوع شدیدا و بطور هنگفتی سرمایه گذاری کرده اند. در سرزمینهای 
ســنی نشین ایران با ترویج اهداف و افکار تجزیه طلبی و در استانهای 
مرکزی با قیافه و شکل و شمایل  ظاهرا ملی اما در صدد به تنگ آوردن 
مردمند. فضای مجازی امروز برای جریان برانداز ریل گذاری شده و این 
جریان ظاهرا همسو، در اصل با نیات و حیله های دشمن همسوتر است 
اما به لطف بلوغ انقابی و دقت مردم ایران گور خود را می کنند. نفوذی 
با رفتار و عمل خود، خود را به مردم میشناساند و بلطف عزاداری های 
خالصانه در این دهه ماه محرم پشــتیبانی خاندان رسول را هم خواهد 
داشــت. امروز صبر زینب گونه زمینه افشــای دشمن درونی را فراهم 
نموده و میرود که با رسوایی آنها بستر حکومت و دولت کریمه را برای 

سال ۱۴۰۰ فراهم آورد. ان شا اه. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

امیر حیدری:
قدرت نظامی ایران، نماد و قدرت برتر در منطقه است

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: قدرت سیاسی و بازدارندگی نیرو های مسلح جمهوری اسامی ایران 
به نماد و قدرت برتر منطقه تبدیل شده است.، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش 
در بازدید از پادگان ۲۵۸ شــهید پژوهنده این نیرو در شهرستان نهبندان گفت: امروز قدرت سیاسی و 
بازدارندگی نیرو های مســلح جمهوری اسامی ایران باعث شده استکبار جهانی حتی جرأت حضور در 
منطقه را نداشته باشد و با ترس منطقه را ترک کند.وی با اشاره به توان باای دفاعی و قدرت رزمی نیروی 
زمینی ارتش افزود: تولید تجهیزات و تسلیحات نظامی در نیروی زمینی ارتش موجب شد تا این نیرو در 
قدرت دفاعی به جایگاه مطلوبی برسد.فرمانده نیروی زمینی ارتش، امنیت پایدار در شرق کشور را مرهون 
تاش و جانفشانی همه نیرو های مسلح دانست و گفت: هم اکنون امنیت بسیار خوبی در مرز های شرقی 
و جنوب شرقی کشور و شمال شرقی کشور برقرار است که این حاصل حضور قدرتمند یگان های ارتش 
جمهوری اسامی ایران، سپاه پاسداران انقاب اسامی و نیروی انتظامی است و تاش می کنیم تا مردم 

این مناطق در امنیت پایدار زندگی کنند.

تخت روانچی:
آمریکا صاحیت استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: آمریکا صاحیت استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد. استدال های 
حقوقی اکثریت اعضای شورای امنیت و جمع بندی رئیس آن قاطع و روشن است.مجید تخت روانچی 
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در ســخنرانی خود در نشست مجمع عمومی این سازمان که برای 
بررســی گزارش ساانه شورای امنیت به مجمع برگزار شده بود، تاکید کرد: آمریکا صاحیت استفاده از 
مکانیســم ماشه را ندارد. اســتدال های حقوقی اکثریت اعضای شورای امنیت و جمع بندی رئیس آن 
قاطع و روشن است و بر اساس آنها آمریکا صاحیت استفاده از سازوکار بازگشت تحریم های گذشته را 
ندارد.وی افزود: آمریکا ماجراجویی خود علیه ایران را به حدی رساند که در اقدامی تروریستی به دستور 
مستقیم رئیس جمهوری این کشور، قهرمانان منطقه ای ضدتروریست شامل سردار سلیمانی را به شهادت 
رساند و با اینکه اکثر حقوقدانان از این اقدام به عنوان نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین الملل 
یاد کردند، شــورای امنیت سکوت کرد. این کشــور در ادامه تاش های خود، قطعنامه ای را برای اعمال 
تحریم تسلیحاتی علیه ایران ارائه کرد که توسط ۱۳ عضو شورا رد شد.تخت روانچی گفت: متعاقب آن، 
آمریکا با تســلیم نامه ای تاش کرد وانمود کند سازوکار ماشه را فعال کرده است ولی ۱۳ عضو شورای 
امنیت، ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور دفاعی و سیاست خارجی، طی نامه هایی این اقدام 

آمریکا را رد کردند.

حضرت آیت اه خامنه ای فرمودند: از ملت عزیز ایران تشــکر می کنم به 
خاطر حسن رفتارشان در دهه  عاشــورا که واقعاً امسال را به عنوان یک 
پدیــده در تاریخ کشــور ماندگار کرد. حضرت آیــت اه خامنه  ای رهبر 
معظم انقاب اسامی صبح دیروز )سه شنبه( در ارتباط تصویری با وزیر، 
معاونان، مدیران و رؤســای وزارت آموزش و پرورش در سی و چهارمین 
اجاس آموزش و پرورش، با تشــکر صمیمانــه از مردم برای عزاداری پر 
شور حســینی و حرکت عظیم معنوی همراه با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، معلمان را »افسران سپاه پیشرفت کشور« خواندند و با تأکید بر 
ضرورت تربیت انســان های مؤمن، خردمند، اندیشمند، دانشمند و دارای 
اخاق اســامی در این دستگاه بسیار مهم گفتند: سند تحول آموزش و 
پــرورش باید با تبیین صحیح و تنظیم و اجــرای برنامه جامع عملیاتی، 

زمینه ساز پرورش چنین افرادی شود.

قیام زینبی، ابعاد مختلف عاشورا را برای بشریت تثبیت کرد
ایشان با تسلیت سالروز شــهادت امام سجاد )ع(، حرکت عظیم حضرت 
زینب)س(، امام ســجاد)ع( را قیام به معنای حقیقــی کلمه خواندند و 
افزودند: پس از قیام حسینی در عاشورا، قیام زینبی ابعاد مختلف حادثه 
عاشورا و شهادت حضرت سیدالشهدا را برای بشریت تثبیت و ماندگار کرد.

رهبر انقاب، سوگواری ملت در دهه اول محرم امسال را پدیده ای در تاریخ 
کشور دانســتند و افزودند: با وجود محدودیت های شدید ناشی از کرونا، 
مردم، گویندگان و مرثیه خوانان، ضمن حفظ شــور حسینی و تشکیل 
مجالس عظیم و معنوی، دستورالعمل ها را رعایت کردند که به عنوان یک 

ُمرید اهل بیت، صمیمانه از همه عزیزان تشکر می کنم.

 زحمــات مجموعه آمــوزش و پرورش پس از شــیوع کرونا 
بی سابقه بود

حضــرت آیت اه خامنه ای همچنین با تشــکر از زحمات چند ماه اخیر 
مجموعــه آموزش و پرورش و گزارش خوب وزیــر گفتند: برنامه ریزی و 
اقدامات این مجموعه پس از شــیوع کرونا بی ســابقه بود چون تجربه ای 
در این زمینه نداشتیم که از همه قدردانی می کنم.ایشان در محور اصلی 
سخنانشــان، منطق و هدف آموزش و پرورش در همــه دنیا را »تربیت 
انسان شایسته« خواندند و افزودند: البته با توجه به تعاریف گوناگون انسان 

شایسته در مکاتب مختلف، نوع آموزش ها و پرورش ها  متفاوت می شود.
رهبر انقاب افزودند: در نظام اسامی  برونداد و حاصل ۱۲ سال تعلیم و 
تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان باید تربیت انسان های مؤمن، خردمند، 
متفکر و اندیشمند، دانشمند، با نظم، با انصاف، دارای اخاق اسامی و در 
یک کلمه انسان های مجاهد و اهل عمل باشد.حضرت آیت اه خامنه ای 
با طرح این ســؤال که برای تربیت چنین انســان هایی، دستگاه آموزش 
و پرورش باید چه ویژگی هایی داشــته باشد، افزودند: برای تحقق منطق 
و هدف انسان ســازی، آموزش و پرورش به عنوان لشکر عظیم فرهنگی 
نیازمند زیر بنای مستحکم و تحول بنیادی است.رهبر انقاب با اشاره به 
گذشت ۹ سال از تنظیم ســند تحول آموزش و پرورش افزودند: در این 
سند اهداف کان و راهبردهای کلی مشخص شده است که باید بر اساس 
سیاست ها، برنامه اجرایی تنظیم شود.ایشان افزودند: برنامه اجرایی سند 
تحول با وجــود تاش های دولت های مختلف هنوز به طور کامل تنظیم 
نشده است که شورایعالی آموزش و پرورش و مدیریت کان آن باید این 

مسئولیت را انجام دهند.

ترمیم سند تحول آموزش و پرورش باید پیگیری شود
رهبر انقاب  ترمیم دوره ای ســند تحول با نگاه تکمیلی را از مفاد سند 
تحول و وظیفه شــورایعالی انقاب فرهنگی خواندند و افزودند: مسئوان 

آموزش و پرورش، این موضوع را پیگیری کنند.

ایشان »زمان بندی« و »تعیین شاخص های پیشرفت« را در برنامه جامع 
اجرای ســند تحول ضروری خواندند و افزودند: برنامه جامع باید متقن و 
در بردارنده همه اهداف سند تحول باشد.حضرت آیت اه خامنه ای تبیین 
صحیح سند تحول را هم مهم دانستند و گفتند: سند تحول باید برای همه 
سطوح آموزش و پرورش، به روشنی و جذاب تبیین شود تا همه مدیران 

و معلمان برای اجرای دقیق آن انگیزه پیدا کنند.

معّلمان افسران سپاه پیشرفت کشور هستند
رهبر انقاب اســامی، معلمان را عناصر تعیین کننده در دستگاه عظیم 
فرهنگــی آموزش و پرورش خواندند و با تأکید بر لزوم صیانت از شــأن 
و نقش معلمان گفتند: معلمان به معنای واقعی افســران سپاه پیشرفت 
کشور هستند و حفظ شــأن و جایگاه معلم در درجه اول به عهده خود 
آنان است و هر معلمی باید این احساس را داشته باشد که او آینده ساز 
اســت.حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: آمــوزش و پرورش نیز باید از 
شــأن و جایگاه معلمان حمایت کنــد و این هدف باید با کمک مجلس 
و دســتگاههای مرتبط همچون ســازمان برنامه و بودجه محقق شود.

ایشــان تأکید کردند: نگاه به آموزش و پرورش باید نگاه به یک دستگاه 
زیربنایی باشــد نه مصرفی، و هزینه کردن در آموزش و پرورش همچون 
ســرمایه گذاری در مسائل زیربنایی در نظر گرفته شود.نگاه به آموزش و 
پرورش باید نگاه به یک دستگاه زیربنایی باشد نه مصرفی، و هزینه کردن 
در آموزش و پرورش همچون سرمایه گذاری در مسائل زیربنایی در نظر 
گرفته شود.رهبر انقاب اسامی، فرهنگ ســازی برای ترویج احترام و 
اکرام معلمان در جامعه را عامل ســوم در صیانت از جایگاه و شــأن این 
قشر مهم و تأثیرگذار دانستند و گفتند: دستگاههای فرهنگی بویژه صدا و 
سیما در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند و باید این کار ازم را بصورت 
مســتمر و هنرمندانه انجــام دهند.حضرت آیــت اه خامنه ای موضوع 
جذب و تربیت معلم را بســیار مهم برشــمردند و با اشاره به دو دانشگاه 
فرهنگیان و شــهید رجایی، خاطرنشان کردند: باید بگونه ای برنامه ریزی 
و ظرفیت ســازی شود که معلمان سراسر کشــور، فقط از مسیر این دو 
دانشــگاه وارد آموزش و پرورش شوند و مجلس شورای اسامی نیز باید 
در تصویب طرح ها بگونه ای عمل کند که خارج از مسیر این دو دانشگاه، 

ورودی به آموزش و پرورش وجود نداشته باشد.

نباید اجازه ورود نیروی بی کیفیت به آموزش و پرورش داده شود 
ایشــان، در نظر گرفتن صاحیت های دینی، اخاقی و سیاسی را در جذب 
معلمــان مورد تأکید قرار دادند و گفتند: باید در جذب معلمان یک گزینش 
صحیح و خردمندانه انجام شــود و اجازه ورود نیروی بی کیفیت به آموزش 
و پرورش داده نشــود.رهبر انقاب اسامی به موضوع »عدالت آموزشی« نیز 
اشــاره کردند و افزودند: در مورد عدالت آموزشی و بهره مندی دانش آموزان 
از سهم مناسب خود در همه نقاط کشور بویژه مناطق دوردست و شناسایی 
و پرورش اســتعدادهای درخشان در مناطق محروم بارها صحبت شده است 
و اکنون که مســئله آموزش مجازی مطرح اســت، موضوع عدالت آموزشی 
حســاس تر از گذشته اســت.حضرت آیت اه خامنه ای با تأکید بر توجه به 
خانواده هایی که تمکن مالی جهت خرید ابزار و وســائل مورد نیاز به منظور 
استفاده از آموزش مجازی را ندارند، افزودند: صداوسیما باید از طریق آموزش، 
بخشی از خاء عدم امکان استفاده از آموزش مجازی را جبران کند.حضرت 
آیــت اه خامنه ای با تأکید بر توجه بــه خانواده هایی که تمکن مالی جهت 
خرید ابزار و وسائل مورد نیاز به منظور استفاده از آموزش مجازی را ندارند، 
افزودند: صداوسیما باید از طریق آموزش، بخشی از خاء عدم امکان استفاده 
از آمــوزش مجازی را جبران کند.ایشــان یکی از مــوارد مربوط به عدالت 

آموزشی را، موضوع »مدارس دولتی« برشمردند و گفتند: 
ادامه در صفحه دوم

 نرخ تورم به کانال ٢٥ درصد رسید
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر 

منافع اجرای طرح رایگان 
کردن برق مشترکان کم مصرف

سازمان توسعه تجارت اعام کرد

کرونا چند درصد از صادرات ایران را کم کرد؟

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و ســخنگوی صنعت بــرق در خصوص طرح برق امید گفت: این 
طرح فرصت مناسبی برای همه مشترکان ایجاد می کند که مصرفشان را کم کنند و از تخفیف صد درصدی 
بهای برق برخوردار شوند.، مصطفی رجیب مشهدی، سخنگوی صنعت برق در خصوص طرح برق امید اظهار 
داشت:  در این طرح مشترکان به سه دسته پرمصرف، خوش مصرف و کم مصرف تقسیم بندی می شوند و 
ما امیدواریم که اجرای طرح برق امید باعث هجرت دو گروه دیگر به جمع مشترکان کم مصرف شود.رجبی 
مشهدی با بیان این که ۳۶ میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک به ۳۰ میلیون 

مشترک خانگی هستند خاطرنشان کرد:...

سردرگمی واردکنندگان در شرایط دشوار ارزی

 در فصل بهار؛

 نرخ رشد اقتصادی بدون نفت 
منفی ۱.۷ درصد شد

مرکز آمار ایران اعام کرد: رشــد اقتصادی با نفت در فصل بهار امســال منفی ۳.۵ و بدون نفت نیز 
منفی ۱.۷ درصد بوده است.محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال 
۱۳۹۹ به رقم ۱۶۵۶ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۴۴۵ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده 
اســت، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه ســال قبل با نفت ۱۷۱۶ هزار میلیارد ریال و بدون 
نفت ۱۴۷۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.۵- درصدی محصول ناخالص داخلی با 
نفت و ۱.۷- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل 
مشابه سال قبل دارد.نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۳۹۹ رشته فعالیت های گروه 
کشــاورزی ۰.۱، گروه صنایع و معادن ۴.۴ - و گروه خدمات ۳.۵- درصد نسبت به فصل بهار سال 
۱۳۹۸، رشــد داشته است.محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از 
۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می شود که بر این اساس گروه کشاورزی 
شــامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن 
شــامل زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، 
برق و گاز طبیعی و ســاختمان است و گروه خدمات شــامل زیر بخش های عمده وخرده فروشی، 
فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطاعات و ارتباطات، 
فعالیت  های مالی و بیمه، مستغات، کرایه وخدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و 
خدمات شهری، آموزش، فعالیت  های مربوط به سامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات 

عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

سخنرانی رهبر انقاب در اجاس سالیانه رؤسا و مدیران آموزش و پرورش

 امارات خیانت کرد؛ امیدوارم زود بیدار شوند
عزاداری امسال در تاریخ کشور ماندگار شد
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سخنگوی دولت:گزیده خبر

 آمریکا چیز جدیدی برای تحریم در چنته ندارد
سخنگوی دولت با اشــاره به پیش بینی افزایش شیوع کرونا در 
فصل ســرما و اعام اینکه بر این اساس تولیدات داخلی کفاف ما 
را نمی دهد، گفت: هفت میلیون واکســن آنفلوآنزا را هم سفارش 
داده ایم که به کشور وارد شود. علی ربیعی در ابتدای این نشست 
با تســلیت ایام ســوگواری محرم اظهار کرد: ایام محرم هرساله 
فرصــت بی نظیری برای درس آموزی از غنای فرهنگ حســینی 
است. درس های ماه محرم، واقعه کربا برای ابنای بشر شمردنی 
نیســت اما در این روزها که مردم ما در زیر فشار تحریم، تبعیض 
و ستم شقی ترین دولتمردان آمریکایی هستند، باید یکبار دیگر 
خاضعانه به پای مکتب ساار شهیدان بنشینیم و درس های ماه 
محرم را نه تنها برای خود، بلکه برای همه ملت های عالم بازخوانی 
کنیم.وی افزود: بگذاریم همه زورگویان بدانند ملتی که حســین 
و محرم و عاشــورا دارد، نه به ستمگری کرنش می کند و نه عزت 
را با خفت به معامله می گیرد. ملت امام حســین)ع( و آزادگی و 
ایســتادگی و ایثار و نیز ملت امام حســن )ع( با صبر و صلح هم 
هســتیم. البته غریب نیست که دشمنان ملت ما از شناخت این 

پیچیدگی ها مستاصل اند.

آمریکا چیز جدیدی برای تحریم در چنته ندارد
ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ســتمگران را به حکمت های 
نهفته در سنت های الهی و سیاست ائمه و معصومین راهی نیست 
،خاطرنشان کرد: ما اطمینان داریم که سیاست تحریم و فشار بر 
مردم ما بزودی با شکســتی به یادماندنی مواجه خواهد شد و از 
امروز می توان نشــانه های این شکســت و درماندگی را در چهره 
رهبران رژیم آمریکا دید. تصادفی نیســت کــه پمپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا ناکام ترین وزیر در تاریخ آن کشور شناخته شده و 
این نشان از شکست فشار حداکثری است.سخنگوی دولت تاکید 
کرد :آمریکا باید بداند فشــار حداکثری تجربه ای شکست خورده 
است و این مانور جدید هم هیچ چیز جدیدی برای ما نیست. رژیم 
آمریکا در تاش است از ابزار شورای امنیت استفاده کند و تجارب 
نشان داده برای خروج از برجام از وجهات و حقوق بین الملی تهی 

بوده و فاقد مشروعیت در نزد افکار عمومی است.

برای دولت سال آخر به معنای پایان تاش نیست
وی یاد آور شــد : رییس جمهور نقشــه راه اقتصادی یک سال 
باقــی مانده به قرن جدید را با مردم در میان خواهند گذاشــت 
که شــامل برنامه ها و پروژه های مهم و اثرگذار در زندگی مردم 
است. این پیام روشنی است مبنی بر اینکه دولت با همه تنگناها 
و فشارها و محدودیتها، هیچگاه در رساندن کشورمان به جایگاهی 
که سزاوارش اســت، از پا نخواهد نشست و با درک سختی های 
تحمیل شده بر زندگی مردم، امیدوارانه به سوی آینده ای روشن تر 
برای مردم ایران حرکت خواهد کرد.وی افزود :برای دولت ســال 
آخر به معنای پایان تاش نیست و با نگاه به فرصت ها و قوت ها و 
با اتکا به ظرفیت های بزرگ ملی، این نقشه راه را با جدیت تعقیب 
خواهد کرد. ســال آخر نه یک پایــان بلکه پایانه عزیمت به قرن 

جدید است.وی همچنین با تشکر از همراهی مردم عزادار و همه 
کسانی که در آشــتی دادن سیاست سامت و مراسم سوگواری 
ایام محرم نقش آفرینی کردند، اظهارکرد :امســال ما شیوه ای از 
عزاداری را بنیان گذاشتیم که هم عزای حسینی زنده نگه داشته 
شد و هم سامت عزاداران و تضادی بین اصل سامت و عزاداری 
نداشــتیم. امسال هیاتهای جمعیتی بزرگ، به طور کامل موازین 
بهداشتی را مراعات کردند و درخواست داریم که برخی از هیات 
و مراسم ها نیز تا پایان عزاداری ها بر حفظ موازین و رعایت نکات 
بهداشتی تاکید بورزند.امیداوریم تا پایان این ایام، سیاق رهبری 

به عنوان الگو راهنمای عمل عزاداران قرار گیرد.

دستور رئیس جمهور برای خرید واکسن کرونا از خارج از 
کشور

ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با توجه به درپیش رو بودن 
پاییز و احتمال شیوع آنفلوآنزا در کنار کرونا، دولت چه تمهیداتی 
برای تهیه واکسن این ویروس انجام داده تا با توزیع گسترده آن 
در مراکز بهداشتی شــاهد کمبودها در این زمینه نباشیم و نیز 
آیا مذاکره ای با کشورهایی که از واکسن کرونا رونمایی کرده اند، 
انجام شده تا در صورت تایید سازمان بهداشت جهانی این واکسن 
در اختیار ما نیز قرار گیرد، اظهار کرد: ما در مورد شیوع آنفلوآنزا 
و تولید واکسن برای آن، خوشبختانه فرایند تولید را در کشور از 
ماه های گذشته آغاز کرده ایم و به پیشرفت های مناسبی رسیدیم 
تا محصول ایرانی واکســن آنفلوآنزا را بــا کیفیت جهانی به بازار 
برسانیم و شــرکتهای دانش بنیان ما این کار را شروع کرده اند و 

امیدوارانه پیش می روند.

مکانیزم ماشــه یا به اصطاح اسنپ بک، یک واژه جعلی 
است

وی در پاســخ به این پرســش که باتوجه به تهدیــد آمریکا در 
روزهای گذشته نسبت به عدم همراهی آنها را در مکانیسم ماشه 

، درصورت همراهــی اتحادیه اروپا با آمریــکا واکنش ایران چه 
خواهد بود، گفت: مکانیزم ماشــه یا به اصطاح اسنپ بک، یک 
واژه جعلی اســت که ایاات متحده از روز اول سعی کرده آن را 
بر سر زبانها بیندازدکه نه در برجام نه در قطعنامه ۲۲۳۱ نیامده 
است.ســخنگوی دولت تاکید کرد: آنچه ایاات متحده آمریکا به 
آن استناد می کند از اساس مبنای حقوقی ندارد؛ این کشور عضو 
برجام نیســت که بخواهد از یکی از بندهای برجام استفاده کند. 
واشنگتن تفسیری بسیار ناشــیانه، کودکانه و زورگویانه را از سر 
استیصال ارائه کرده است که تقریبا هیچ کشوری آن را نپذیرفته 
است. بعد از درخواست توزیع »اطاعیه« از سوی آمریکا، تمامی 
دیگر اعضای دائم شورای امنیت، به عاوه آلمان و قریب به اتفاق 
اعضای غیر دائم، اظهار کردند که آمریکا اساسا چنین حقی ندارد 
که حال بخواهیــم در مورد مبانی حقوقی آن بحث کنیم.ربیعی 
تصریح کرد: اما تصمیم گیری در مورد پاســخ جمهوری اسامی 
ایران به هرگونه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، بر مبنای مصوبه 
مجلس شورای اسامی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. 
حق مجلس شورای اسامی، هماهنگ با سیاست کلی و منسجم 
نظام متخذه در شورایعالی امنیت ملی، در بررسی همه گزینه های 
متناسب، همچنان محفوظ است. دولت نیز در تعاملی نزدیک با 
مجلس شورای اسامی، به رایزنی با نمایندگان مجلس و شنیدن 
مباحث و طرح های پیشنهادی آنها در خصوص تحوات سیاست 

خارجی ادامه خواهد داد.

تحریم ها تنها می تواند در دنیای خیالی وزیر امور خارجه 
آمریکا بازگردد

ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی درباره واکنش ایران به 
اجرایی شــدن اقدام آمریکا برای بازگشت تحریم های گذشته و 
پیامدهای آن اظهار کرد: بعد از دوبار شکست فضاحت بار آمریکا 
در شورای امنیت سازمان ملل، تحریم ها تنها می تواند در دنیای 
خیالی وزیر امور خارجه آمریکا بازگردد. البته رژیم سرکش آمریکا 

ثابت کرده که این شکســت ها نمی توانــد به خیاات این رژیم 
خاتمــه دهد. تهدید با جار و جنجال هرگز نتوانســته جایگزین 
حقوق و مقررات بین المللی شــود و پافشاری آمریکا هم نخواهد 
توانست این واقعیت را تغییر بدهد. »نه« ی بلند ملت های جهان 
در ســازمان ملل متحد برای فهماندن این حقیقت به آمریکای 
زورگو کافی بود که بعد از پایان آن سی روز دروغین، هیچ اتفاق 

تازه ای نخواهد افتاد.
ربیعی تاکید کرد: البته ما رفتار همه کشورها را زیر نظر داریم و 
هرگونه پیروی از این قانون شکنی یکجانبه را به منزله سرپیچی 
از آشــکارترین اجماع جامعه جهانی حول قوانین بین المللی در 
نظر خواهیم گرفت و در صورت لزوم، بطور متناســب نیز پاسخ 
خواهیم داد.وی در پاســخ به این پرســش کــه دولت در مورد 
پیگیری های حقوقی ازم برای آزادسازی وجوه ایران در خارج از 
کشور که بالغ بر ۱.۷ میلیارد دار است چه اقداماتی انجام داده، 
تاکید کرد: آمریکا طی سالهای اخیر از روش های مختلفی برای 
توقیف ۱.۷ میلیارد داری که به صورت اوراق ارزی نزد موسسه 
»کلیراستریم« لوکزامبورگ است، استفاده کرده که خوشبختانه 

در هیچ موردی موفق نبوده و شکست خورده است.

اختصاص ارز 4200 تومانی اجتناب ناپذیر است
ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت تصمیم دارد همچنان 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را که برای واردات اختصاص می یابد و مفاسدی 
به دنبال داشته اســت، همچنان توزیع کند، اظهار کرد: همواره 
تفاوتهای ارزی می توانند فســادزا باشــند. اساسا هر گونه تفاوت 
در دل خود فســادزایی دارد، اما در خصــوص ارز ۴۲۰۰ تومان 
که بنابر منابع حفظ زندگی مردم اتخاذ شــده این تعبیر شما را 
نمی پسندم. برخی اوقات موضوعی به صورت قطعی و بدون ذکر 
مصادیق مطرح می شود که این شیوه صحیحی نیست.سخنگوی 
دولت تاکید کرد: در ســالهای اخیر با توجه به فشار اقتصادی به 
طبقــات پایین و البته عموم مــردم و همچنین به منظور حفظ 
قدرت خرید در کااهای اساسی و تامین دارو و مایحتاج زندگی 
مــردم، این تخصیص با احتمال برخی نقاط ضعف صورت گرفته 
است.وی گفت: در خصوص شــیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دیدگاه هــا و نظرات زیادی وجود دارد اما اصل آن اجتناب ناپذیر 
اســت و دولت از ســال ۹۷ تاکنون فرآیندها و سازوکارهایی را 

اندیشیده که شبهه سوءاستفاده کاما کنترل شود.

اقدام امارات را تهدید می دانیم
سخنگوی دولت در پایان در پاسخ به پرسشی درباره مواضع ایران 
در خصوص اقدامات اخیر امارات و رابطه این کشــور با اسرائیل، 
تاکید کرد: اقدام دولت امارات متحده عربی برای باز شــدن پای 
رژیم صهیونیستی به منطقه را تهدید می دانیم و این مساله برای 
ایران قابل پذیرش نیست. وزیر امورخارجه کشورمان هشدارهای 
ازم را در ایــن زمینه داده اســت و امیدواریم همســایگانمان 

خردگرایی که به نفع مردم منطقه باشد را رعایت کنند.

سخنرانی رهبر انقاب در اجاس سالیانه رؤسا و مدیران آموزش و پرورش

 امارات خیانت کرد؛ امیدوارم زود 
بیدار شوند

عزاداری امسال در تاریخ کشور ماندگار شد
ادامه از صفحه اول

نباید ســطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به گونه ای شود 
که دانش آموزان احســاس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آنها در 
کنکور کمتر است و خانواده ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی پناه 

می فرستند.

شبکه شاد اقدام خوبی است اّما باید مراقب آسیب های فضای مجازی بود
رهبر انقاب اســامی دربــاره آموزش مجازی و برخی زیان هــای احتمالی آن 
خاطرنشــان کردند: راه اندازی شبکه شاد، اقدام بســیار خوبی است اما آموزش 
مجازی نباید موجب شــود که دانش آموز در معرض آسیبهای فضای مجازی و 
خطرات اخاقی و اعتقادی قرار گیرد.ایشان به بُعد پرورشی در آموزش و پرورش 
اشــاره کردند و با گایه از کم توجهی به فعالیتهای پرورشی و عقب ماندگی در 
این زمینه به رغــم تأکیدهای مکرر، گفتند: با توجه به موضوع آموزش مجازی، 
باید برای فعالیتهای پرورشــی، شیوه های جدیدی را طراحی کرد تا این موضوع 
مورد غفلت بیشتر قرار نگیرد.رهبر انقاب اسامی، مدارس پرورش استعدادهای 
درخشــان یا همان سمپاد را از مسائل مهم و اساسی آموزش و پرورش خواندند 
و با اشاره به اباغ مصوبه مربوط به مدارس سمپاد که با تأخیر هم انجام شد، بر 
جدی گرفتن موضوع شناســایی و پرورش استعدادهای درخشان تأکید کردند و 
افزودند: جایگاه کشور در المپیادها نیز باید بهبود و ارتقاء یابد زیرا در سال های 

اخیر وضعیت ما برجسته نبوده است.

وضعیت مهد کودک ها به هیچ وجه خوب نیست
حضرت آیت اه خامنه ای در ادامه به وضعیت مهد کودک ها و پیش دبستانی ها 
اشاره کردند و با اظهار تأسف از رها بودن مهدکودک ها به دلیل اختافات برخی 
دستگاههای دولتی، گفتند: براساس گزارش های رسیده وضیعت مهدکودک ها 
به هیچ وجه خوب نیســت و نباید به مهد کودک ها نگاه مراکز خدماتی داشت 
بلکه مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند.حضرت آیت اه خامنه ای همچنین 
با اشاره به اصرار غربی ها برای نفوذ در آموزش و پرورش کشورها با انگیزه تحمیل 
سبک زندگی غربی، از سند ۲۰۳۰ و یا نفوذ در آموزش و پرورش برخی کشورهای 
منطقه به عنوان نمونه  یاد کردند و گفتند: امروز فلســفه اجتماعی غرب در خود 
غرب شکســت خورده و مظاهر فسادانگیز آن از هالیوود تا پنتاگون کامًا نمایان 
اســت.رهبر انقاب اسامی با تأکید بر حساسیت در مقابل نفوذ دشمن افزودند: 
دشــمن قصد دارد کاری را که بوســیله نظامی از انجام آن ناتوان است، با نفوذ و 
از راههایی مانند ســند ۲۰۳۰ و ساختن انسان هایی تربیت کند که مثل او فکر 
و اهداف عملیاتی او را پیاده کنند تا زمینه غارت ملتها فراهم شود.دشــمن قصد 
دارد کاری را که بوسیله نظامی از انجام آن ناتوان است، با نفوذ و از راههایی مانند 
ســند ۲۰۳۰ و ساختن انسان هایی تربیت کند که مثل او فکر و اهداف عملیاتی 
او را پیاده کنند تا زمینه غارت ملتها فراهم شــود.رهبر انقاب اسامی در بخش 
پایانی سخنانشان، اقدام دولت امارات متحده عربی در عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیســتی را خیانتی به دنیای اســام، جهان عرب و کشورهای منطقه و به 
مسئله مهم فلســطین خواندند و گفتند: البته این وضعیت دیری نخواهد پایید 
اما لکه ننگ آن بر پیشــانی کسانی که غصب کشور و آواره کردن ملت فلسطین 
را به بوته فراموشــی سپردند و پای صهیونیســتها را در منطقه باز کردند، باقی 

خواهد ماند.

امیدوارم اماراتی ها زود بیدار شوند
ایشان با ابراز تأسف از همکاری دولت امارات متحده عربی با اقدامات قساوت آمیز 
رژیم صهیونیستی و عناصر خبیث صهیونیســت در هیأت حاکمه آمریکا علیه 
مصالح جهان اسام و منطقه، افزودند: امیدواریم اماراتی ها زودتر بیدار شوند و این 
کارشان را جبران کنند.پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، آقای حاجی میرزایی 
وزیر آموزش و پرورش با بیان گزارشــی از فعالیت های این وزارتخانه گفت: تولید 
بســته و محتوای یادگیری، سیاست گذاری در فرایند جذب و به کارگیری معلم، 
طــرح هر دانش آموز یک مهارت، افزایــش حقوق معلمان، آغاز عملیات احداث 
۴۳ هزار واحد مسکن فرهنگیان و افزایش ظرفیت دانشگاههای فرهنگیان جزو 
برنامه ها و اقدامات آموزش و پرورش است.آقای حاجی میرزایی سرعت آموزش و 
پرورش در واکنش به کرونا را مناســب دانست و گفت: کمتر از یک هفته پس از 
کرونا، برنامه تلویزیونی آموزشی و حدود یک ماه بعد از آن، شبکه شاد را راه اندازی 
کردیم و در سال تحصیلی جدید نیز تضمین می دهیم که همه دانش آموزان به 

آموزش دسترسی داشته باشند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
 اجازه نمی دهیم تکانه های اقتصادی توسعه 

کشور را تحت تأثیر قرار دهد
 رییس جمهوری با بیان اینکه نباید اجازه دهیم تکانه های اقتصادی چون تحریم یا 
تنگناهای کرونایی آهنگ توسعه کشور را کند کرده و به اقتصاد خانوار و معیشت 
و رفــاه مــردم ضربه بزند، گفت: دولت تاش کــرده در دو حوزه اقتصاد کان و 
اقتصاد خانوار سیاست ها و برنامه های دقیقی در این زمینه تدوین و اجرایی کند.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، حجت ااسام والمسلمین حسن 
روحانی دیروز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید کرد: با 
وجود اینکه تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم ها و شیوع ویروس کرونا در برخی 
حوزه ها لطماتی را به اقتصاد کشــور زده اســت، اما دولت تمام تاش خود را به 
کار بســته اســت که در حد امکان فضای توسعه و رونق در تولید و کسب و کار 
را حفظ کند و در عین حال تأمین کااهای مورد نیاز مردم مســیر خود را ادامه 
دهد.رییس جمهوری اختصاص تسهیات و وام های خاص در ابتدای سال جاری 
برای خانوارها و صاحبان کسب و کارهای زیان دیده از محدودیت های کرونایی را 
از جمله اقدامات دولت برای جبران خســارت ها و زیان های وارد شده به زندگی 
مــردم عنوان نمود و مقرر کرد کــه وزارتخانه های رفاه، اقتصاد و بانک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه طرح های جدیدی در خصوص تسهیات خرید کاا برای 
حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که درآمد ثابت و مشخص دارند را پیگیری 
و اجــرا کنند.روحانی با تأکید بر اینکه تأمین کااهای ضروری و مورد نیاز مردم 
و کنترل و مدیریت قیمت آنها اولویت نخســت دولت است، اظهار داشت: دولت 
نگذاشته و نخواهد گذاشت که موضوع کااهای اساسی موجب نگرانی مردم شود و 
در این جهت دستگاه های مرتبط با برنامه ریزی منظم و با هماهنگی عمل خواهند 
کرد.رییس جمهوری خاطر نشــان کرد: دولت همان طور که تاکنون اجازه نداده 
مشکات و معضات برنامه های اقتصادی کشور را مختل کند، با هماهنگی ها و 

اقدامات مؤثر تاش خواهد کرد.

عراقچی با اعام برگزاری نشست کمیسیون برجام طبق روال همیشگی
دیدارم با گروسی در راستای اجرای بیانیه 

مشترک ایران و آژانس است
معاون سیاسی وزیر امور خارجه از دیدار خود با مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در وین خبر داد . سید عباس عراقچی که برای شرکت در نشست 
کمیسیون مشــترک برجام به وین سفر کرده است، گفت:  در جریان این 
سفر با آقای رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز دیدار  
و رایزنی می کنم .  این دیپلمات ارشد کشورمان در مورد  اهداف این دیدار 
نیز تاکید کرد  : این دیدار در ادامه ســفر آقای گروســی به تهران صورت 
می گیرد . همان  طور که می دانید در جریان ســفر هفته پیش ایشان به 
تهران موفق شــدیم یکی از مشکات جدی که در روابط ایران و آژانس به 
وجود آمده بود را به نحو مطلوبی حل و فصل کنیم و در این ارتباط بیانیه 
مشترکی نیز صادر شد . عراقچی افزود: در راستای اجرای این بیانیه ماقاتی 
با ایشان در وین  خواهم داشت.عراقچی، همچنین در مورد اهداف برگزاری 
نشست کمیسیون مشترک برجام گفت:  نشست روز سه شنبه کمیسیون 
مشترک برجام ، نشست متعارف و روتین کمیسیون مشترک برجام است 
که طبق روال موجود در برجام باید هر ســه ماه یکبار برگزار شود که البته 
این بار به خاطر شرایط کرونا با تاخیر برگزار می شود.وی با بیان اینکه این 
جلسه، یک جلسه معمولی کمیســیون مشترک برجام است و طبق روال 
کاری خود به مســائل مربوط به اجرای برجام در بعد  هســته ای و تحریم 
ها می پردازد، خاطرنشان کرد: این جلسه همزمان با وقایع  که در نیویورک 
صورت گرفته یعنی  تاش های آمریکا برای برگرداندن قطعنامه های سابق 
شورای امنیت علیه ایران  و نابودی برجام برگزار می شود و این مسائل به 
این جلسه ویژگی های خاص خود را داده است.عراقچی با بیان اینکه اعضای 
برجــام مواضع محکمی در نیویورک در برابر آمریکا اتخاذ کرده اند و تاش 
این کشور برای فعال کردن ساز و کار حل اختاف را رد کرده اند ، تصریح 
کرد :  دیگر اعضای شورای امنیت نیز  با تاش های آمریکا برای فعال کردن 
این ســازوکار و تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران مخالفت کرده اند و در 
واقع طی روزهای اخیر آمریکایی ها دو بار در نیویورک با شکســت مواجه 
شــدند.این دیپلمات ارشد کشورمان، در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری 
صدا و سیما خاطرنشان کرد: دنیا در حال حاضر نگاه می کند که جامعه بین 
الملل چگونه در برابر تاش های یکجانبه گرایانه آمریکا ایستادگی می کند 
و در همین قالب مهم اســت که  کمیسیون مشترک برجام چه موضعی را 
اتخاذ می کند و  چگونه با این مسیر برخورد می کند .عراقچی با بیان اینکه 
موضوع برجام ، موضوع اصلی کمیســیون مشترک  برجام است و آمریکا با 
هدف قرار دادن برجام ، موضوع چندجانبه گرایی را در عرصه بین الملل هدف 
قرار داده است، خاطرنشان کرد: کشورهای عضو برجام در نیویورک جداگانه 
مواضع  خود را در مورد تاش های آمریکا  بیان کرده اند، سه کشور اروپایی 
عضو برجام  با یکدیگر به رئیس دوره شــورای امنیت نامه نوشتند و  چین 
و روسیه  نیز با اقدامات آمریکا مخالفت کردند .وی افزود:  ما امیدواریم که 
این مســائل در جریان  برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام در این 
دوره بحث و بررســی شود تا بتوانیم مســیر حرکت در هفته ها و ماه های 

آینده را ترسیم کنیم.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور درباره انتخابات دور دوم 
مجلس شورای اســامی در روز ۲۱ شهریور در ۹ استان و 
۲۴ شهرستان، گفت: دستورالعمل تامین نظم و امنیت به 
اســتان ها و همچنین ضوابط بهداشــتی اباغ شده است. 
نامزدها حق تشکیل ستاد انتخابات ندارند و از فرصت فضای 
مجازی و صداسیما می توانند استفاده کنند. مجریان شعب 
از قبل غربالگری می شــوند. حسین ذوالفقاری در نشست 
خبری دیروز خود به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: بعد از 
اینکه دستورالعمل بهداشتی برای محرم اعام شد، آموزش 
۹۲ هزار هیات ثبت شده کشور  و ۸۵ هزار بازدید از هیات ها 
انجام شد. بیشترین رعایت ضوابط بهداشتی از ابتدای شیوع 
بیماری کرونا را از سوی برنامه های مذهبی و دینی داشتیم 
از جمله در مراسم ایام محرم. در این ایام بیشترین همکاری 
ها از سوی تولیت آستان ها، هیات ها و مداحان وجود داشت 
و مــوارد نادری هم از عدم رعایت ها بود که تذکر دادیم.وی 
با اشاره به تصویب ۲۶ پیشنهاد کمیته امنیتی اجتماعی در 
ستاد مرکزی مقابله با کرونا، ادامه داد: این پیشنهادها شامل 
مواردی همچون طرح تب سنجی، فاصله گذاری اجتماعی، 
محدودیت تــردد و  تعطیلی مدارس بود؛ همچنین کمک 
های مومنانه مردم ســاماندهی شد.معاون امنیتی انتظامی 
وزارت کشــور همچنین با اشاره به ضرورت رعایت پروتکل 
های بهداشتی از ســوی همگان، افزود: کارها و فعالیت ها 
باید ادامه یابد و من خواهش می کنم که مردم رعایت کنند. 
بر اساس پیشنهاد کمیته امنیتی اجتماعی، ستاد مرکزی 
مقابله با کرونا تصویب کرد که همه دستگاه ها در همه قوا در 
۱۵ روز برنامه همزیستی با کرونا را تهیه کنند تا به تصویب 
ســتاد مرکزی برسد. ارائه خدمات دستگاه ها نباید موجب 
تجمع مردم شود. تهیه سامانه یکپارچه مدیریت و کنترل 
هوشمند بیماری کرونا می تواند به ما کمک کند.ذوالفقاری 
درباره انتخابات دور دوم مجلس شورای اسامی در روز ۲۱ 
شهریور در ۹ اســتان و ۲۴ شهرستان، گفت: دستورالعمل 
تامین نظم و امنیت به اســتان ها و  ضوابط بهداشتی هم 
اباغ شده است. نامزدها حق تشکیل ستاد انتخابات ندارند 
و از فرصت فضای مجازی و صداســیما می توانند استفاده 
کنند. در شــعب اخذ رای باید فاصله دو متری رعایت شود. 
مجریان شعب از قبل غربالگری می شوند. اولویت محل شعب 
در  فضای باز است و شعب از قبل ضدعفونی می شود. رای 

دهندگان باید فواصل را رعایت کرده و از ماســک استفاده 
کننــد. برگزاری هرگونه تجمع ممنوع اســت. اگر نامزدی 
رعایت نکند، از حضور در شــبکه تلویزیونی استانی محروم 
می شــود و حتمی ممکن است به دستگاه قضایی معرفی 
شود.وی با اشاره به وضعیت امنیتی کشور، خاطرنشان کرد: 
کشور با هوشیاری مردم و تاش نیروهای نظامی، امنیتی، 
انتظامی و بسیج و شــورای های تامین و مرزبانی از امنیت 
خوبی برخوردار اســت. تحریم ها، حمایت مالی و اطاعاتی 
دستگاه های اطاعاتی کشورهای متخاصم برای ناامن کردن 
کشور انجام می شود. تحریک مردم در فضای مجازی انجام 
می شــود و منشاء هشتک ها برای ایجاد تجمع در خارج از 
کشــور است. این اقدامات برای ناامن سازی و سوری سازی 
کشــور است. در این زمینه به هوشیاری بیشتری نیاز است 
و حتی در برخی موارد هوشــیاری مردم بیشــتر از برخی 
مســئوان اســت.معاون امنیتی انتظامی خاطرنشان کرد: 
رویکرد شورای امنیت کشور، پیشگیری است و ۸۵ درصد 
فعالیت ما در حوزه پیشــگیری است. مســایل مربوط به 
نارســایی ها در خدمت رسانی به مردم، مسایل اقتصادی و 
اجتماعی، مساسل صنفی و کارگری را رصد کردیم و ۶۱۰ 
پیشنهاد به مســئوان ارائه کردیم و این باعث شد از تنش 
های اجتماعی جلوگیری شــود. در ۹ جرم شــاهد کاهش 
و در ۱۰ جرم شــاهد افزایش هســتیم و در مجموع شاهد 
تغییر در میزان مراسم نیستیم. در پنج ماه اول سال گذشته، 
۵۱۹ فراخوان عمده داشتیم  و امسال ۱۷۲۲ مورد داشتیم. 
با کنترل های اطاعاتی شــاهد کاهش اقدامات تروریستی 
هستیم. در سه ماه اول امســال،  ۱۴ تروریست کشته و ۳ 
نفر از نیروهای ما شهید شــدند.ذوالفقاری گفت: اقدامات 
تروریســتی کاهش نیافته است بلکه کنترل ما بیشتر شده 
است. در سال ۹۷، ۱۹ نفر از عوامل ما و  در سال ۹۸ ، ۹ نفر 
از نیروهای ما شهید شدند. در سال ۹۷، ۲۰ تروریست توسط 
ما کشته شدند در سال ۹۸، ۴۴ نفر کشته شده اند.وی درباره 
وضعیت برگزاری مراسم اربعین امسال، گفت: سفیر ایران در 
بغداد به ما اعام کرد که مسئوان عراقی به صراحت اعام 
کرده اند که امســال به خاطر بیماری کرونا  زائر خارجی را 
نمی پذیرند.معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور در پاسخ 
به پرسشــی درباره افزایش بحران های اجتماعی در دولت، 
تصریح کرد: در دولت یازدهم کمترین بحران های اجتماعی 

را داشتیم. از سال ۹۶ اتفاقاتی در کشور رخ داد که منجر به 
افزایش بحران ها شد. ریشه های بحران به مسایل اقتصادی 
، سیاسی باز می گردد و ریشه برخی مسایل، خارج از کشور 
است  و بحران ها  تک علتی نیست.وی بیان کرد: مستندات 
مکتوب وقایع ســال های ۹۶ و ۹۸ و ریشه های ایجاد آن 
وجود دارد. شورای امنیت  وقایع آبان ۹۸ را پیش بینی کرده 
بود و نظر ما این بود که قیمت بنزین تک نرخی باشد. پیش 
بینی اعتراضــات را هم کرده بودیم. ما پیامدهای اجتماعی 
اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را پیش بینی کرده بودیم. 
قرار بود سال گذشته قســمت گازوییل افزایش یابد که ما 
گفتیم این کار شدنی نیست . درخواست کردیم قبل اجرای 
طرح، مسئوان مزایای طرح را برای مردم توضیح دهند اما 
معتقد بودیم زمان اجرای طرح اعام نشود تا مردم به پمپ 
بنزین ها نروند. در ساعات اولیه اجرای طرح، مشکلی وجود 
نیامد اما از ظهر جمعه برخی مسئوان داخل کشور و یک 
گروه از خارج کشور اقداماتی را آغاز کردند و عده ای از مردم 
هم اعتراض کردند و بعد حوادث دیگری رخ داد. گزارش های 
مستند و مکتوب این وقایع وجود دارد و اگر روزی ازم باشد،  
آمادگی داریم تا شرح اتفاقات را به صورت مستند ارائه کنیم . 
این گزارش ها در شــورای امنیت وجود دارد.معاون امنیتی 
انتظامی وزیر کشــور در پاسخ به پرسشــی درباره آخرین 
وضعیت پرونده اسیدپاشــی اصفهان اعام کرد: این پرونده 
واقعا رســیدگی شد. عزم همه این بود که پرونده حل شود 
ولی پرونده هنوز باز اســت و معلوم نشد که این کار توسط 
چه کسی انجام شد. با کمال تأسف این پرونده هنوز به نتیجه 
نرسیده است.وی در مورد موضوع اتفاقات اخیر در روستای 
ابوالفضل بیان کرد: متاسفانه برخی دوستان بدون اطاعات از 
موضوع صحبت می کنند. این منطقه ۳۰۰ هکتار است که 
۱۰۰ هکتار آن قباً توسط بنیاد واگذار شده اما ۲۰۰ هکتار 
آن اصا در محدوده شهری نیست. افراد سودجو اقداماتی در 
آنجا صورت دادند و زمین ها را غیرقانونی واگذار کرده بودند 
و بنیاد مستضعفین هم  یک فنس دور زمین نکشیده بود. 
اکثر زمین ها به صورت باغ ویا درآمده اســت و فقط  ۳۵ 
خانوار در آنجا ساکن هستند. بنیاد مستضعفین حکم قضایی 
برای تخریب  گرفته است و تدبیر شورای تامین این بود که 
بخش منطقه باغ ویا تخریب شود. اصا ما نام این روستا را 

در تقسیمات کشوری نداریم. 

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور مطرح کرد
 وضعیت انتخابات میان دوره ای مجلس، اربعین ۹۹،

 پرونده اسیدپاشی اصفهان و روستای ابوالفضل
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گزیده خبر معاون اول رئیس جمهور:

تامین دارو و کااهای اساسی؛ مهم ترین اولویت امسال است
معــاون اول رئیس جمهور گفت: مدیران باید برای حل مســائل 
کشــور با شــجاعت و به موقــع تصمیم گیری کنند. اســحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلســه بررســی مسائل 
مربوط به تامین کااهای اساســی و دارو که پیش از ظهر دیروز 
)سه شنبه( به ریاست وی برگزار شد، با تاکید بر اینکه در سال 99 
هیچ موضوعی مهمتر از تامین دارو و کااهای اساســی مورد نیاز 
کشور وجود ندارد، گفت: مهمترین اولویت در سال جاری تامین 
کااهای اساسی و دارو و مراقبت از وضعیت معیشتی مردم است 
و همه دستگاه ها باید بر این موضوعات تمرکز جدی داشته باشد.

وی همچنین از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی نیز 
خواست با اولویت بندی دقیق، برنامه ریزی های ازم را برای تولید، 
واردات و تامین دارو و واکسن آنفوانزا و واکسن کرونا انجام دهند 
تا مردم دغدغه ای در خصوص این اقام ضروری نداشــته باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش های ارائه شده مبنی 
بر عدم تمایل برخی شــرکت های وارداتی برای ترخیص کاا از 
گمرکات کشــور تصریح کرد: در شرایط محدودیت های ارزی، به 
هیچ عنوان قابل قبول نیست که برخی شرکت های وارداتی که 
برای واردات کااهای اساسی ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند، 
ترخیــص کاا از گمرکات را به تاخیر بیندازند.جهانگیری با بیان 
اینکه جفا به کشور اســت که وجود برخی فرآیندها و روال های 
اداری باعــث تاخیر در روند ترخیص کااهای اساســی شــود، 
گفت: دســتگاه های مسئول نظیر وزارتخانه های جهاد کشاورزی 
و صنعت، معدن و تجارت که مجوز تخصیص ارز به شــرکت های 
وارداتی صادر می کنند، باید عملکرد این شــرکت ها را به صورت 
روزانه و مستمر پیگیری کنند و در صورتی که بازرسی های انجام 
شده نشان دهد که شرکت های وارد کننده بدون توجیه و دایل 

منطقــی فرآیند ترخیص کااها را به تاخیــر انداخته اند، باید در 
این خصوص پاســخگو باشند.وی در ادامه این جلسه با تاکید بر 
اینکه مدیران بایــد در زمان ازم تصمیمات مورد نیاز برای حل 
مشــکات را بدون واهمه اتخاذ کننــد، افزود: نباید وجود برخی 
ماحظات مانع از اتخاذ تصمیمات ازم برای پیشبرد امور کشور 

شــود و مدیران دستگاه های اجرایی باید با شجاعت در خصوص 
مســائلی که منجر به گشایش و حل مســائل پیش روی مردم 
می شود، به موقع تصمیم گیری کنند.معاون اول رئیس جمهور با 
اشاره به اهمیت تامین استیک به خصوص برای ناوگان حمل و 
نقل کشور، گفت: تامین استیک نقش موثری در جابجایی کاا 

و تامین اقام مورد نیاز مردم دارد که ازم اســت وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجــارت و راه و شهرســازی برنامه ریزی ازم 
را برای حل مشــکات پیش روی تامین اســتیک برای بخش 
حمل و نقل کشــور انجام دهند.جهانگیــری همچنین از بانک 
مرکزی خواست تخصیص ارز برای واردات نهاده هایی نظیر بذر،  
کود و ســموم مورد نیاز کشــت را با اولویت انجام دهد چرا که 
این گونه اقام باید در زمان مقرر به دســت کشــاورزان برسد تا 
مشکلی بر سر راه کشت و تولیدات کشاورزی کشور ایجاد نشود.

در این جلسه وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی 
از اقدامات صورت گرفته برای تولید و واردات واکســن آنفلوآنزا 
و پیش خرید واکســن کرونا ارائه کرد و گفــت: این وزارتخانه با 
جدیت تاش می کند تا مشــکلی برای کمبود دارو و تجهیزات 
پزشکی به خصوص در فصل پاییز و زمستان ایجاد نشود.سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از روند 
تخصیص ارز برای تامین کااهای اساسی نظیر گندم، روغن خام، 
شــکر و برنج ارائه کرد و به بیــان توضیحاتی در خصوص میزان 
ذخایر استراتژیک برخی کااهای ضروری پرداخت.در این جلسه 
که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، رییس کل گمرک و 
رییس ســازمان غذا و دارو نیز حضور داشــتند،  رییس کل بانک 
مرکزی هم گزارشــی از روند تامین و تخصیص ارز برای تولید و 
واردات کااهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کرد.در این 
نشست راهکارهای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز برای تولید و 
واردات دارو و کااهای اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
و همچنین مقرر شــد وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، 
معدن و تجارت برنامه ریزی های ازم را برای تامین استیک مورد 

نیاز ناوگان حمل و نقل کشور انجام دهند.

مدیر فنی طرح سهام عدالت:
فروش سهام عدالت تنها با اجازه سهامداران 

امکان پذیر است
مدیر فنی طرح سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات( گفت: فروش سهام عدالت بدون اجازه سهامداران انجام نمی شود.

به گزارش دیروز سه شنبه شرکت ســپرده گذاری مرکزی، »محمود حسنلو« 
درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر فروش ۳0 درصد دوم سهام مشموان سهام 
عدالت بــدون اجازه آنها افزود: بانک ها و کارگزاران تنها بعد از ثبت ســفارش 
ســهامداران، اجازه فروش سهام عدالت مشموان را دارند.وی اظهار داشت: در 
روزهای اخیر برخی از فروشندگان سهام عدالت اعام کرده اند که وجوه اضافی 
به حسابشان واریز شده است و این امر شائبه فروش بیش از ۳0 درصد از سهام 
عدالت ایشان را به وجود آورده بود که این موضوع تنها به دلیل نحوه محاسبه 
و زمان فروش سهام عدالت این افراد است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

حســنلو در مورد فرایند فروش سهام مشموان ســهام عدالت افزود: سفارش 
فروش ســهام عدالت از طریق شعب بانک ها به صورت ۳0 درصد و ۶0 درصد 
اســت، اما این سفارش ها در شــرکت های کارگزاری به صورت انتخاب سهم و 
بین یک تا ۶0 درصد انجام می شود.مدیر فنی طرح سهام عدالت گفت: شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی تنها وظیفه فراهم کردن زیرساخت های سفارش گیری 
معامات را برعهده دارد و نقشی در فرایند معامات و فروش سهام عدالت ندارد.

معاون گمرک مطرح کرد؛
 ترخیص ۳.۳ میلیون تن کاای اساسی

 منتظر تامین ارز
معــاون گمرک اعام کرد: مطابق آمار ارائه شــده موجــودی برنج در بنادر و 
گمرکات بیش از 200 هزار تن تخمین زده می شود و تصمیم ستاد تنظیم بازار 
مبنی بر این است که با توجه به اینکه ترخیص برنج از گمرکات با مشکل تایید 
منشــا ارز و تخصیص ارز مواجه بوده، بانک مرکزی به قید فوریت در خصوص 
تایید منشــا ارز برنج هایی که قبل از تاریخ سی و یکم مرداد ماه سال جاری به 
بنادر رســیده اند و قبض انبار دارند، اقدام کند و گمرک هم اجازه ترخیص این 
کااها را بــا رعایت مقررات مربوطه بدهد.مهرداد ارونقــی، معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران درباره میزان کااهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات 
اظهار داشــت: میزان کااهای اساسی موجود ۳ میلیون و  ۳00 هزار تن است 
که اکثر کااهای مزبور  در انتظار تامین ارز  رسمی هستند.  وی ادامه داد: برای 
تسریع در ترخیص این میزان کاای اساسی، متعاقب توافق به عمل آمده میان 
وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی؛ گمرک به صاحبان کاا اعام کرده است 
می توانند کاای خود را بدون کد رهگیری بانک ترخیص کنند اما صاحبان کاا 
چندان رغبتی به اســتفاده از این تسهیات ارایه شده نداشته اند.معاون گمرک 
درباره علت عدم اســتقبال صاحبــان کاا از ترخیص بدون کد رهگیری بانک 
گفت: دلیل اول این اســت که در برخی از محموله هــای وارده، ارز مربوط به 
خرید کاا به فروشــنده خارجی انتقال نیافتــه بنابراین مالکیت نیز به خریدار 
داخلی منتقل نشده است؛ دلیل دوم را نیز می توان به برنامه ریزی صاحبان کاا 
از اینکه برای این کااهای اساســی که معمواً به صورت اعتباری خریداری و 
مالکیت نیز انتقال پیدا کرده است مرتبط دانست که درصدد اطمینان از اقدامات 
تأمین ارز ترجیحی برای این محموله های وارد شــده هستند.  ارونقی درباره 
ماندگاری کااهای گروه چهار در بنادر کشور اظهار داشت: به نظر می رسد تمام 
کااهای گروه چهار طبق مصوبه تعیین تکلیف شدند و هیچ کاای گروه چهار 
قابل توجهی در بنادر نیست. این کااها یا طبق مقررات مربوطه ترخیص و یا به 
خارج از کشور مرجوع شده اند. در هر صورت، درحال حاضر به غیر از خودروهای 
حائز شرایط مصوبه مربوطه، مهلت اظهار کااهای گروه 4 مطابق مصوبه مربوطه 
به پایان رسیده و تمدید مصوبه مربوط به ترخیص اقام گروه 4 نیز کمکی به 
اظهــار این اقام - ولو اندک - نمی کند.وی همچنین درباره موجودی برنج در 
بنادر و گمرکات و تعیین تکلیف آن گفت: مطابق آمار ارائه شده موجودی برنج 
در بنادر و گمرکات بیش از 200 هزار  تن تخمین زده می شود و تصمیم ستاد 
تنظیم بازار مبنی بر این است که با توجه به اینکه ترخیص برنج از گمرکات با 
مشــکل تایید منشا ارز و تخصیص ارز مواجه بوده، بانک مرکزی به قید فوریت 
در خصوص تایید منشــا ارز برنج هایی که قبل از تاریخ ســی و یکم مرداد ماه 
سال جاری به بنادر رسیده اند و قبض انبار دارند، اقدام کند و گمرک هم اجازه 

ترخیص این کااها را با رعایت مقررات مربوطه بدهد.

کشتی آرای: 
۲ دلیل اصلی افزایش قیمت طا و سکه

کشتی آرای گفت: افزایش قیمت جهانی و قیمت ارز باعث شد تا مجدداً قیمت 
طا و سکه سیر صعودی داشته باشد؛ قیمت سکه نسبت به آخرین روز کاری 
قبل از تعطیات با افزایش ۶00 هزار تومانی همراه شد.درباره وضعیت بازار طا 
و ســکه در روزجاری اظهار داشت: امروز قیمت جهانی طا نسبت به دیروز با 
۳5 دار افزایش به 199۳ دار رسید ضمن اینکه قیمت ارز نیز در بازار داخلی 
از کانال 2۳ هزار تومان وارد کانال 24 هزار تومان شــده و افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه هر دار امریکا هم اکنون در بازار 24 هزار و ۳۶0 تومان قیمت 
خورده است، افزود: افزایش قیمت جهانی و قیمت ارز باعث شد تا مجدداً قیمت 
طا و سکه سیر صعودی داشته باشد؛ قیمت سکه نسبت به آخرین روز کاری 
قبل از تعطیات با افزایش ۶00 هزار تومانی همراه شد.نایب رئیس اتحادیه طا 
و جواهر ضمن بیان آخرین قیمت طا و سکه با توجه به اونس جهانی و قیمت 
ارز، گفت: هم اکنون قیمت ســکه طرح قدیم 10 میلیون و 950 هزار تومان، 
ســکه طرح جدید 11 میلیون و 400 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 550 
هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و 150 هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و 
7۳0 هزار تومان است.کشتی آرای با تأکید بر افزایش تمام قطعات سکه نسبت 
به روزهای گذشــته تصریح کرد: این درحالی اســت که بازار اصلی طا و سکه 
کشور تعطیل است ولی داد و ستدها با توجه به قیمت اونس طا و ارز در سطح 

شهر درحال انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
همسان سازی برای ۹۰درصد بازنشستگان 

اجرایی شد
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: همسان ســازی بــرای 90 درصد 
بازنشســتگان اجرایی شد.، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۳٫5 میلیون 
نفر از بازنشســتگان تامین اجتماعی مشمول متناسب سازی حقوق شده اند که 
در مردادماه با اعتبار ۳2 هزار میلیارد تومان متناسب ســازی انجام شد.محمد 
شریعتمداری ادامه داد: مشابه این اقدام نیز برای بازنشستگان کشوری در حال 
انجام اســت که آن ها نیز بتوانند از افزایش حقوق برخوردار شوند. در مجموع 

حقوق حدود 90 درصد بازنشستگان از این طریق افزایش خواهد داشت.

 عقبگرد بورس به کانال یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار واحد

شاخص بورس که بعد از کاهشی چشم گیر روند افزایشی به خود گرفته و مجددا 
وارد کانال یک میلیون و 700 هزار واحد شــده بود، امروز دوباره نزولی شد و به 
کانال یک میلیون و ۶00 هزار واحد عقب گرد کرد.، معامات دیروز بازار سرمایه 
درحالی به پایان رســید که شاخص کل این بازار با 4۳ هزار و 295 واحد نزول 
رقم یک میلیون و ۶۸4 هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 
۶514 واحد کاهش و رقم 455 هزار و 991 واحد را ثبت کرد.معامله گران یک 
میلیون معامله انجام دادند که 102 هزار و 299 میلیارد ریال ارزش داشت.صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پاایش نفت اصفهان، 
مخابرات ایران، پاایش نفت تهران و معدنی و صنعتی گل گهر نســبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر منفی و در مقابل ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثی=یر مثبت را روی بورس گذاشتند.فواد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، پاایش نفت اصفهان، ایران خودرو، بانک تجارت، پاایش 
نفت بندرعباس و سایپا نمادهای پربیننده این بازار بودند.شاخص کل فرابورس 
نیز که وارد کانال 1۸ هزار واحد شده بود، دیروز با ۳70 واحد کاIA رقم 17 هزار 
و 7۸۸ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار 401 هزار معامله انجام دادند که 
۳0 هــزار و ۸74 میلیارد ریال ارزش داشت.ســنگ آهن گهر زمین، پلیمر آریا 
ساسول، پتروشیمی تندگویان، سهامی ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی زاگرس 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پتروشیمی مارون و بیمه 
پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

نمادهای پربیننده این بازار نیز سرمایه گذاری پویا، بانک دی، سهامی ذوب آهن 
اصفهان، پلیمر آریا ساسول، پتروشــیمی تندگویان، صنایع ماشین های اداری 

ایران و س. توسعه و عمران استان کرمان بودند.

مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس خبر داد؛
 توزیع 5۰ بسته حمایتی به یتیمان 

منطقه زهکلوت
مدیرعامــل بنیــاد نیکــوکاری یاس 
اعــام کرد: چهار مدرســه ســاخته 
شده توســط این بنیاد در شهریور ماه 
جاری تحویل ادارات آموزش و پرورش 
مناطق محروم اســتان های هرمزگان 
و سیستان و بلوچســتان می شود.به 
گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، فائض فرخی گفت: ساخت بیست 
و یکمین و بیســت و دومین مدرسه کیمیای دانش در شهرستان حاجی آباد 
اســتان هرمزگان و همچنین مدارس بیست و سوم و بیست و چهارم کیمیای 
دانش در شهرســتان دلگان در استان سیستان و بلوچستان نهایی شده و در 
شهریور ماه جاری تحویل آموزش و پرورش مناطق یاد شده می شود.وی افزود: 
همچنین یک باب مدرسه در روستای عثمان آباد چابهار در دست ساخت است 
که امیدواریم تا پایان ســال جاری، تکمیل و به آموزش و پرورش این منطقه 
تحویل شــود.فرخی تصریح کرد: بنیاد نیکوکاری یاس به مناسبت ایام محرم 
امسال بیش از 900 بسته حمایتی شامل اقام غذایی و خوراکی برای مناطق 
محروم آماده و توزیع کرده است.وی ادامه داد: بنیاد یاس در راستای مسئولیت 
اجتماعی، برای 50 نفر از کودکان یتیم شناســایی شــده منطقه زهکلوت در 
جنوب کرمان، بســته های حمایتی شامل لوازم بهداشتی، نوشت افزار و اقام 
غذایــی و خوراکی به اضافه یــک کارت هدیه آماده کرده و به زودی بین آنان 
توزیع می کند.فرخی گفـت: یکی از اقدامات بنیاد یاس در سال جاری، کلنگ 
زنی مجتمع ورزشی شامل استخر و فضای تفریحی ورزشی در شهرستان بناب 
استان آذربایجان شرقی بود که گروه مالی گردشگری در فاز نخست مبلغ 50 
میلیارد ریال برای احداث آن اختصاص داده اســت. این مجتمع در زمینی به 
مســاحت ۸100 مترمربع در دست احداث است.وی افزود: بنیاد یاس در سال 
جاری با حمایت گروه مالی گردشــگری و هلدینگ هــای تابعه، در حد توان 
خود به کســانی که به دایلی چون کرونا شغل خود را از دست دادند، کمک 
کرده است.به گفته فرخی از دیگر اقدامات مهم بنیاد یاس که با حمایت بانک 
گردشگری انجام شد، توزیع بیش از 15 هزار بسته غذایی و خوراکی به ارزش 
25 میلیارد ریال بود که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری تحت عنوان 
کمک های مومنانه در ماه مبارک رمضان بین نیازمندان توزیع شد.رئیس بنیاد 
نیکوکاری یاس در پایان ضمن تشکر از مساعدت های بانک گردشگری اظهار 
کرد : تداوم کمک رسانی به مناطق محروم و ادامه نهضت مدرسه سازی از اهم 

برنامه های این بنیاد تا پایان سال جاری است.

مرکز آمار اعام کرد: بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
خانوارهای کشــور مربوط به استان هرمزگان )۳1.1 
درصــد( و کمترین آن مربوط به اســتان  آذربایجان 
غربی )21.۶ درصد( اســت.  مرکز آمار اعام کرد: در 
مرداد ماه 1۳99 عدد شــاخص کل برای خانوارهای 
کشــور )100=1۳95( به 2۳5,9 رسید که نسبت به 
ماه قبل ۳.5 درصد افزایش نشان می  دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به 
استان لرســتان با 5.5 درصد افزایش و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به اســتان قــم و مازندران با 2.۳ 
درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای کشــور ۳0.4 درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان )۳4.۸ 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی 
)24.۸ درصد( اســت. نرخ تــورم دوازده ماهه منتهی 
بــه مرداد ماه 1۳99 برای خانوارهای کشــور به عدد 
25.۸ درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به اســتان هرمزگان )۳1.1 درصد( و کمترین 
آن مربوط به اســتان  آذربایجان غربی )21.۶ درصد( 
اســت. خانوارهای شــهری در مرداد ماه 1۳99 عدد 
شــاخص کل برای خانوارهای شهری )100=1۳95( 
به 2۳4,7 رســید که نســبت به ماه قبل ۳.5 درصد 
افزایش نشان می  دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای شــهری مربوط به استان لرستان با 
5.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان قم با 2.2 درصد افزایش است. درصد تغییر 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهای شــهری کشور ۳0.۶ درصد 
است. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای 
شــهری مربوط به اســتان هرمزگان )۳5.2 درصد( 
و کمتریــن آن مربــوط به اســتان آذربایجان غربی 
)24.2 درصد( اســت. نرخ تــورم دوازده ماهه منتهی 
به مرداد ماه 1۳99 برای خانوارهای شــهری به عدد 
25.9 درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه 

مربوط به اســتان هرمزگان )۳0.۸ درصد( و کمترین 
آن مربوط به اســتان آذربایجان غربی )22.1 درصد( 
اســت. خانوارهای روستایی در مرداد ماه 1۳99 عدد 
شاخص کل برای خانوارهای روستایی )100=1۳95( 
به 242,5 رســید که نســبت به ماه قبل ۳.2 درصد 
افزایش داشته اســت. در این ماه بیشترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای روســتایی مربوط به اســتان یزد با 
5.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 
به اســتان زنجان با 1.7 درصد افزایش اســت. درصد 
تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای روستایی 29.۶ درصد 
می باشــد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
اســتان  همدان )۳7.9 درصد( و کمترین آن مربوط 
به اســتان ایام )22.4 درصد( است. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهــی به مرداد ماه 1۳99 بــرای خانوارهای 
روســتایی به عدد 25.4 درصد رسید. بیشترین نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان هرمزگان )۳1.7 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان  آذربایجان غربی 
)20.۳ درصد( اســت.مرکز آمار اعام کرد: در مرداد 
ماه 1۳99 عدد شــاخص کل برای خانوارهای کشور 
)100=1۳95( به 2۳5,9 رسید که نسبت به ماه قبل 
۳.5 درصد افزایش نشان می  دهد. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشــور مربوط به استان 
لرســتان با 5.5 درصد افزایــش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اســتان قم و مازندران با 2.۳ درصد 
افزایش اســت.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
کشــور ۳0.4 درصد است. بیشــترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به اســتان هرمزگان )۳4.۸ درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی  )24.۸ 
درصد( اســت.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد 
ماه 1۳99 برای خانوارهای کشور به عدد 25.۸ درصد 
رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
هرمزگان )۳1.1 درصد( و کمترین آن مربوط به استان  

آذربایجان غربی )21.۶ درصد( است.

خانوارهای شهری
در مرداد ماه 1۳99 عدد شاخص کل برای خانوارهای 
شــهری )100=1۳95( به 2۳4,7 رسید که نسبت به 
ماه قبل ۳.5 درصد افزایش نشان می  دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به 
استان لرستان با 5.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان قم با 2.2 درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای شــهری کشور 
۳0.۶ درصد اســت. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
خانوارهای شــهری مربوط به استان هرمزگان )۳5.2 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی 
)24.2 درصد( اســت.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
مرداد ماه 1۳99 برای خانوارهای شهری به عدد 25.9 
درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان هرمزگان  )۳0.۸ درصد( و  کمترین آن  مربوط 

به  استان  آذربایجان غربی )22.1 درصد( است.

خانوارهای روستایی
در مرداد ماه 1۳99 عدد شاخص کل برای خانوارهای 
روســتایی )100=1۳95( به 242,5 رسید که نسبت 
به ماه قبل ۳.2 درصد افزایش داشــته اســت. در این 
ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روســتایی 
مربوط به اســتان یزد با 5.4 درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان زنجان با 1.7 درصد 
افزایش اســت.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
روســتایی 29.۶ درصد می باشد. بیشــترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان  همدان )۳7.9 درصد( 
و کمترین آن مربوط به اســتان ایــام )22.4 درصد( 
است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1۳99 
برای خانوارهای روســتایی به عدد 25.4 درصد رسید. 
بیشــترین نرخ تــورم دوازده ماهه مربوط به اســتان 
هرمزگان )۳1.7 درصد( و کمترین آن مربوط به استان  

آذربایجان غربی )20.۳ درصد( است.

 نرخ تورم به کانال 2٥ درصد رسید

یک مقام مسئول کارگری می گوید وام 
مســکن به کار کارگران نمی آید و آنها 
با حقوق حداقلی و دریافتی اندکی که 
دارند 200 سال باید کار کنند تا صاحب 
یک خانه شــوند. علی اصانی  درباره 
تاثیر پرداخت وام مسکن در صاحبخانه 
شدن کارگران، گفت: شاید نیت از دادن 
وام های مســکن کمک بــه خانه دار 
کردن کارگران و گروه های کم درآمد و 
محروم جامعه باشد ولی با تجربه ای که 
در این زمینه داریم این وام ها چندان به 

کار کارگران نیامده است.

کارگــر توان قســط 1.2 میلیون 
تومانی را ندارد

وی با بیان اینکــه در حال حاضر 70 
درصد کارگران حداقل بگیرند و توان 
پرداخــت ماهی یک میلیــون و 200 
هزار تومان قســط را ندارند، گفت: با 
وضعیتی که در بحث قیمت مســکن 
بــه وجود آمده کارگــران از این طرح 
ها استقبال نمی کنند. وقتی کارگر با 
حداقل حقوق کار می کند و یک خانه 
دست کم 500 میلیون تومان برایش 

آب می خورد او باید 200 ســال کار 
کند تــا از عهده خرید یک خانه برآید 
مگر اینکه دولت به میدان بیاید و مثل 
مسکن مهر یکسری امکانات و منابع و 
زمین هــای دولتی را برای این منظور 

اختصاص بدهد.

برای  دولتی  های  زمین  اختصاص 
مسکن کارگری

کار  اســامی  کانون شــورای  رئیس 
البرز با تاکید بر اختصاص زمین های 
دســتگاه های دولتی بــرای خانه دار 
شدن کارگران، گفت: در جلسه اخیری 
کــه در معاونت فرهنگی وزارت کار در 
خصــوص راهکارهای تامین مســکن 
کارگران داشــتیم پیشــنهاد شد که 
تعاونی های مســکن کارگــری ایجاد 
شــوند و ظرفیت تشکل های کارگری 

در معرفی کارگران فاقد مسکن مورد 
استفاده قرار گیرد. همچنین مقرر شد 
در بحــث پرداخت وام طرف حســاب 
بانک نشــویم و قرارداد بیــن بانک و 
سازنده منعقد شــود.اصانی در ادامه 
درباره ســاخت مســکن کارگری در 
جوار شهرک های صنعتی ابراز عقیده 
کرد و گفت: طبعا ســاخت خانه برای 
کارگران شاغل در شهرک های صنعتی 
تاثیرگذار اســت و به متعادل شــدن 
قیمت ها در بازار منجر می شــود ولی 
قبل از هــر چیز باید وضعیت کارگر و 

کارفرما مشخص شود.

تعیین وضعیــت کارگر و کارفرما 
قبل از ساخت واحد مسکونی  

وی با بیان اینکه بیــش از 95 درصد 
کارگران دارای قرارداد موقت هستند، 

گفت: کارگــر قــرارداد موقت امنیت 
شغلی ندارد و هر زمان نگران از دست 
دادن شغل خود است. به همین دلیل 
ابتــدا باید وضعیت کارگــر و کارفرما 
مشخص شــود کارگر به دلیل ترس از 
عدم تمدید قرارداد و از دســت دادن 
شغل ناچار به واگذاری خانه مسکونی 
و درگیر دادگستری نشــود.این مقام 
مســئول کارگری در پایــان بر لزوم 
استفاده از ظرفیت تشکل های کارگری 
تاکید و خاطرنشان کرد: وزارت کار می 
تواند از تشکل های کارگری در فرایند 
خانه دار شــدن کارگران و شناسایی 
کارگران فاقد خانه دعوت کند.بسیاری 
از کارشناسان و فعاان کارگری ساخت 
مســکن کارگــری در شــهرک های 
صنعتی را اقدامی راهگشا در جهت رفع 
دغدغه مسکن کارگران می دانند. اواخر 
سال گذشته تفاهم نامه همکاری میان 
وزارتخانه های کار و راه و شهرســازی 
به منظور ســاخت 200 هــزار واحد 
بازنشستگان  کارگران،  برای  مسکونی 
و مستمری بگیران تامین اجتماعی به 

امضا رسید.

یک مقام مسئول کارگری؛
کارگران برای خرید خانه ۲۰۰سال 

صبر کنند!
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معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر استانها

منافع اجرای طرح رایگان کردن برق مشترکان کم مصرف
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و ســخنگوی صنعت 
برق در خصوص طرح برق امید گفت: این طرح فرصت مناسبی 
برای همه مشترکان ایجاد می کند که مصرفشان را کم کنند و 
از تخفیف صد درصدی بهای برق برخوردار شــوند.، مصطفی 
رجیب مشــهدی، ســخنگوی صنعت برق در خصوص طرح 
برق امید اظهار داشــت:  در این طرح مشترکان به سه دسته 
پرمصرف، خوش مصرف و کم مصرف تقسیم بندی می شوند 
و ما امیدواریم که اجرای طرح برق امید باعث هجرت دو گروه 
دیگر به جمع مشترکان کم مصرف شود.رجبی مشهدی با بیان 
این که 36 میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که از این 
میان نزدیک به 30 میلیون مشترک خانگی هستند خاطرنشان 
کرد: براساس آمارها 8.5 میلیون مشترک خانگی در گروه کم 
مصرف ها و 4.5 میلیون نیز جزو مشترکان پرمصرف قرار دارند 
و الباقی مشترکانی هستند که در گروه خوش مصرف ها تقسیم 
بندی می شــوند.وی ادامه داد: این طرح فرصت مناسبی برای 
همه مشــترکان ایجاد می کند که مصرفشان را کم کنند و از 
تخفیف صد درصدی بهای برق برخوردار شوند.وی تصریح کرد: 
هدف از اجرای این طرح به هیچ عنوان کاســتن از رفاه خانوار 
نیست بلکه به دنبال بهینه سازی مصرف و اختصاص آن بخش 
های تولیدی مانند کشاورزی و صنعتی هستیم.رجبی مشهدی 
با اشــاره به این که به طور مثــال یک یخچال 12 فوت در هر 
24 ساعت یک کیلووات ســاعت برق مصرف می کند، گفت: 
هرچه از یخچال و وســایل برقی با درجه انرژی بااتر استفاده 
شــود، میزان مصرف برق این نوع وسایل نیز کمتر خواهد شد. 
سخنگوی صنعت برق همچنین پراکندگی جمعیت کم مصرف 

ها را در کشــور تقریباً یکســان دانست و با بیان این که حدود 
30 درصد از مشــترکان مناطق مختلف در این گروه قرار می 
گیرند، افزود: 60 درصد از جمعیت کم مصرف های برق کشور 
در روســتاها و 40 درصد نیز در مناطق شهری هستند ولی ما 
امیدواریم با آگاه سازی و تبلیغات مناسب، جمعیت بیشتری به 
گروه های کم مصرف اضافه شوند. رجبی مشهدی در عین حال 
در خصوص الگوی کم مصرفی در مناطق عادی و گرم نیز گفت: 

این الگوها در حال بررســی های بیشــتر قرار دارد اما براساس 
آمارهــای موجود اگر الگوی کم مصرفی در مناطق عادی 100 
کیلووات ســاعت در ماه است،  این الگو در مناطق گرم 4 برابر 
بیشتر و حدود 400 کیلووات ساعت خواهد بود. وی یادآور شد: 
براســاس آمارهای موجود، 30 درصد از مشترکان خانگی در 
مناطق گرم نیز در جرگه کم مصرف ها قرار دارند.ســخنگوی 
صنعت برق اظهار امیدواری کرد: با تبلیغات مناســب و اطاع 

رســانی صحیح، تا 10 درصد از مصرف برق مشترکان خانگی 
کاهش  و به بخش های صنعتی و کشاورزی تزریق و باعث رونق 
بیشتر این بخش ها در کشور شود.رجبی مشهدی اذعان کرد: 
ممکن اســت با اجرای این طرح در کوتاه مدت هزینه هایی به 
صنعت برق وارد شود چرا که باعث کاسته شدن از درآمدهای 
برق خواهد شد اما در بلند مدت و از دیدگاه اقتصادی صحیح، 
باعث کاهش سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث نیروگاه های 
جدید و تأسیســات مورد نیاز برای انتقال و توزیع خواهد شد 
که تنها برای ساعت های محدودی در سال مورد استفاده قرار 
می گیرند و این سرمایه گذاری را می توان به بخش های دیگر 
تزریق کرد..وی در عین حال یادآور شــد: کاهش 10 درصدی 
مصــرف برق بخش خانگی از انتشــار 5 میلیــون تن گازهای 
آاینده به جو جلوگیری خواهد کرد.سخنگوی صنعت برق در 
عین حال تصریح کرد: شکل گیری روند پایدار تأمین برق نیز از 
دیگر محاسن این طرح به شمار می رود همانگونه که همکاری 
مشــترکان در دوسال متوالی)امسال و سال گذشته( باعث شد 
تابستانی بدون خاموشی و تنها با رشد 10 درصدی در پیک را 
شــاهد باشیم.رجبی مشهدی گفت: در کشور 50 تا 60 درصد 
انرژی بیشــتر برای تولید کاا و خدمات مصرف می شود که با 
شاخص شــدت انرژی سنجیده و بیان می شود و این روند در 
بخش خانگی هم وجــود دارد اما  ما امیدواریم که اجرای این 
طرح به بهینه سازی مصرف برق در بخش خانگی کشور منتج 
شود.وی یادآور شد: ما به دنبال آن هستیم که طرح برق امید 
را به طرح های تشویقی در ساعت های پیک گره بزنیم و باعث 

کاهش مصرف برق در پیک )ماه های گرم( شویم.

با وصل شدن روستای صعب العبور »گویزه« به شبکه برق:
تمامی روستاهای جوانرود برقدار شدند

همزمان با گرامیداشت هفته دولت و با حضور فرماندار 
شهرستان جوانرود، مدیران دستگاه های اجرایی استان 
کرمانشــاه و مدیرعامل، معاونان و همکاران شــرکت 
توزیع برق استان کرمانشاه مراسم برقرسانی به روستای 
»گویزه« بخش کاشــی شهرســتان جوانرود، برگزار 
شد.کرمانشــاه - الهه بهاری - امیدعلی مرآتی مدیرعامل این شرکت با اشاره به 
سختی های برقرسانی به روستای گویزه، گفت: با توجه به شرایط سخت و صعب 
العبور بودن این روستا، هیچ پیمانکاری حاضر به اجرای این پروژه نشد تا اینکه 
خود شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه آن را به صورت امانی اجرا کرد.

مرآتی بیان کرد: با توجه به اینکه تجهیزات برقی با خودرو امکان پذیر نبود، به 
ناچار و با استفاده از نیروی انسانی تعداد 18 اصله تیر چوبی جهت احداث خط 
فشار متوسط حمل و  تعداد 16 اصله تیر سیمانی نیز در ابتدای مسیر جاده ای 
به کمک جرثقیل حمل و نصب گردید تا مجموعا 1500 متر شبکه فشار متوسط 
احداث گردد.وی ادامه داد: جهت احداث خطوط فشار ضعیف هوایی داخل روستا 
نیز تعداد 28 اصله تیر چوبی ۹ متری به کمک نیروی انســانی به داخل روستا 
حمل و نصب گردید تا مجموعا 1100 متر شــبکه فشار ضعیف احداث گردد.

همچنین یک دستگاه ترانسفورماتور 50 کیلووات آمپر نیز به داخل روستا حمل 
و با رعایت تمامی جوانب در محل مذکور نصب گردید.

معاون فروش شرکت توزیع برق اصفهان
  حذف ۴۲۰۰ قبض کاغذی با راه اندازی

 طرح سبز در اصفهان
علیرضا کربایی-معاون فروش شــرکت توزیع برق اصفهان ،مهرداد جنتیان در 
جمع اصحاب رسانه با اشاره به اجرای طرح سبز در اصفهان اظهار داشت: با راه 
اندازی این سامانه درشرکت توزیع برق اصفهان با حذف 4200 قبض کاغذی 20 
هزار لیتر بنزین صرفه جویی شد.وی گفت: با راه اندازی سامانه خدمات سبز 40 
فرایند خدمات برق به صورت غیر حضوری ارائه می گردد و از این پس مردم می 
توانند درخواســت های خود را به شکل غیر حضوری مطرح کنند.معاون فروش 
شرکت توزیع برق اصفهان افزود: در سال گذشته تعداد کل خدمات غیر حضوری 
۷42 هزار و 885 درخواســت بود و پذیرش تمام درخواست ها ازطریق سامانه 
38121 بوده اســت.جنتیان بیان کرد: همچنین تا پایان مرداد ماه سال جاری، 
340 هزار تماس تلفنی با مرکز سمیع برقرار شده است که از این تعداد 30 هزار 
درخواست ثبت شده و ۷0 هزار مشاوره نیز به مشترکین داده شده است.معاون 
فروش شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
با بهره مندی از ســامانه های سمیع و نصب برچسب های کد کیو آر و همچنین 
سامانه 38121 توانسته به صورت غیر حضوری به نیازهای مشترکین پاسخ دهد.

برق رسانی به معادن شاهکوه؛ 
یک گام تا اجرا

محل احداث پست 132 کیلو ولت برق رسانی به معادن منطقه شاهکوه نهایی 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در راستای 
تحقق شعار جهش تولید و اجرای تفاهم نامه فی ما بین سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، شــرکت توانیر و استانداری خراسان جنوبی هفته 
گذشته مجید بیکی؛ فرماندار شهرســتان نهبندان، جرجانی؛ مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت خراســان جنوبی و محمودی، معاون برق منطقه ای خراسان به 
همراه نمایندگان مجتمع محدوده های اکتشافی خراسان جنوبی از مکان های 
پیشنهادی اجرای پســت 132 کیلوولت برق رسانی به معادن شاهکوه و سایر 
معادن منطقه بازدید کردند.بنا بر این گزارش پس از بازدید میدانی نقاط پیشنهاد 
شده و با کارشناسی و لحاظ همه جوانب سرانجام محل احداث پست 132 کیلو 
ولت برق رسانی به معادن منطقه در یکی از نقاط حاشیه جاده نهبندان به سمت 
میغان انتخاب و مورد تایید و امضای حاضرین قرار گرفت.بر همین اساس مقرر 
شد زمین مذکور پس از تملک، تسطیح و آماده سازی از سوی فرمانداری با قید 
فوریت در اختیار برق منطقه ای خراسان قرار گیرد تا عملیات احداث پست آغاز 
شد.شایان ذکر است؛ مطابق با تفاهم نامه فی مابین عملیات برق رسانی به معادن 
شاهکوه، طای هیرد و سایر معادن منطقه، به عنوان بزرگترین پروژه زیرساختی 

معادن کشور با اعتبار بیش از 2۷00 میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

بيش از ۲۰۰ پرونده مشترکان آسيب دیده 
از حوادث برق جبران خسارت شد

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع برق استان زنجان، مهندس علیزاده رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت از پرداخت 201 فقره خسارت مشترکین 
خســارت دیده از محل بیمه کوثر) ویژه مشــترکین خانگي و تجاري( و بیمه 
مســئولیت ســینا به جمعاً مبلغ 4.1 میلیارد ریال خبر داد.وي با اعام اینکه  
براساس قرارداد منعقده بین شــرکت توانیر و شرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان و شرکت هاي بیمه، مشترکین خانگي و تجاري در برابر حوادث ناشي از 
برق، بیمه شــدند، افزود: این بیمه مربوط به جبران خسارت هاي مالي، جاني و 
هزینه هاي پزشکي ناشي از انفجار و آتش سوزي مربوط به جریانات برق است.

وي تصریح کرد: این بیمه شامل تمام مشترکین برق خانگي و تجاري از جمله 
شهري، روستایي، عشایري، ساکنین و اشخاص ثالث در عرصه و اعیان مشترک 
یا اختصاصي، مشاعات ساختمان ها، واحد هاي مسکوني و تجاري را پوشش مي 
دهد.مهندس علیزاده خاطر نشان کرد:تمام مشترکین میتوانند در صورت بروز 
حادثه ناشــي از برق در محل سکونت یا کار، ضمن مراجعه به نشاني اینترنتي 
htp://bime.tavanir.org.ir   نســبت به ثبت اطاعات و پیگیري موضوع 

بیمه اقدام کنند.

افتتاح مجتمع آبرسانی حصار
با بهره برداری از مجتمع آبرســانی حصار، چهار روستای تحت پوشش این 
مجتمع با 213 خانوار روستاهای؛ حصار، زرده، رشتیان و هزارخانی دهستان 
فش شهرســتان کنگاور از نعمت برخورداری از آب شرب سالم و بهداشتی 
بهره مند شدند.در آیین افتتاح مجتمع آبرسانی حصار که به مناسبت هفته 
دولت به بهره برداری رسید، دکتر خزایی فرماندار شهرستان، دکتر رضایی 
نماینده مردم شهرســتان های کنگاور، صحنه و هرســین، دکتر کاکاوند 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان کرمانشــاه و تعدادی از مسئولین 
حضور داشــتند.بر اساس این گزارش  با بهره برداری از این مجتمع آبرسانی 
که با صرف30 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی به انجام رسیده 
اســت، آب آشامیدنی سالم و لوله کشی چهار روســتا و 213 خانوار تامین 

خواهد شد.

  توليد نفت آمریکا ۴۲۰ هزار بشکه 
در روز افزایش یافت

اداره اطاعات انرژی آمریکا در گزارش ماهانه خود اعام کرد تولید نفت این کشور 
420 هزار بشــکه در روز در ماه ژوئن افزایش یافته و به 10.436 میلیون بشکه در 
روز رســیده است. به گزارش رویترز، تولید نفت آمریکا در ماه ژوئن افزایش یافت 
ولی هنوز هم کاما از ســقوط وحشتناک در ماه مه خارج نشده و به سطح قبل از 
بحران کرونا بازنگشته است. اداره اطاعات انرژی آمریکا در گزارش ماهانه خود در 
روز دوشــنبه اعام کرد تولید نفت این کشور 420 هزار بشکه در روز در ماه ژوئن 
افزایش یافته و به 10.436 میلیون بشــکه در روز رسیده است. تولید نفت آمریکا 
هنوز هم بسیار پایین تر از11.۹۹ میلیون بشکه تولید شده در ماه آوریل است. تولید 
نفت آمریکا در ماه ژوئن در ایالت تگزاس، برترین ایالت تولیدکننده نفت این کشور، 
22۷ هزار بشکه در روز افزایش داشت. تولید در داکوتای شمالی هم باا رفت  ولی 
4۹ هزار بشکه در روز در خلیج مکزیک کاهش یافت. تولید نفت آمریکا ماه گذشته 
کاهش شــدیدی را تجربه کرد چون تولیدکنندگان به خاطر سقوط قیمت نفت و 
تقاضا در نتیجه همه گیری ویــروس کرونا و عرضه بیش از حد نفت در بازارهای 

جهان، عقب کشیده بودند.

ساخت پروژه پتروشيمی ۸ ميليارد داری 
عراق سرعت می گيرد

عراق قصد دارد طرحهای مربوط به پروژه پتروشــیمی هشت میلیارد داری 
با شرکت شــل را تسریع کند.، احسان اســماعیل، وزیر نفت عراق در بیانیه 
ای اعــام کرد وزارتخانه های نفت و صنعت که هــر کدام 25 درصد در این 
پروژه ســهم دارند، دیدارهایی را برای سرعت بخشیدن به پیاده سازی پروژه 
پتروشــیمی نبراس با شل که 4۹ درصد ســهم در آن دارد، برگزار کرده اند.

وی در ادامه افزود که شــرایط حقوقی و قراردادی این پروژه بایستی تا پایان 
سال نهایی شود.به گفته وزیر نفت عراق، این پروژه در شهر جنوبی بصره 1.8 
میلیون تن در سال پلی اتیلن تولید خواهد کرد و با خوراک اتان کافی تامین 
خواهد شــد.عراق در سال 2012 تفاهم نامه ای را با شرکت شل برای ساخت 
پروژه نبراس امضا کرد.بر اســاس گزارش پاتس، دارایی اصلی شرکت شل در 
عراق ســهم 44 درصدی در شرکت گاز بصره است که گازهای استخراج شده 
به همراه نفت در میادین جنوبی عراق را برای تولید برق جمع آوری می کند. 
شــرکت دولتی گاز جنوب 51 درصد و شــرکت میتسوبیشی پنج درصد در 

شرکت گاز بصره سهم دارند.

طوفان در آمریکا نفت را گران کرد
 طوفان هفته گذشته در خلیج مکزیک، تولید نفت این منطقه را تا 82 درصد 
کاهــش داد و به دنبال این کاهش تولید، قیمت نفت در بازارهای جهانی با 
رشدی یک درصدی همراه شد.طوفان لورا که هفته گذشته سواحل شرقی 
آمریکا را در نوردید، بر بازار نفت نیز تاثیر چشــمگیری داشــت، زیرا خلیج 
مکزیک به عنوان یکی از مهمترین مناطق تولید نفت آمریکا در مســیر این 
طوفان قرار داشت.  وقوع این طوفان 310 مورد تاسیسات نفتی شامل دکل 
حفاری و یا سکوی تولید نفت و گاز تخلیه شد، ضمن اینکه با فروکش کردن 
طوفان لورا،  کارکنان این تاسیسات به تدریج در حال بازگشت به محل کار 
خود هستند، اما همچنان 18۹ سکو یا دستگاه حفاری خلیج مکزیک آمریکا 
خالی از ســکنه و کارکنان است.بررسی ها نشان می دهد 1۷ درصد از نفت 
آمریکا و حدود پنج درصد از گاز این کشور درخلیج مکزیک تولید می شود 
کــه با این طوفان 82 درصد تولید نفت از این منطقه که عددی معادل 1.5 
میلیون بشکه در روز می شود، کاهش پیدا کرد.کاهش تولید بر بازار نفت نیز 

تاثیرگذار بود و قیمت نفت دیروز )سه شنبه( حدود یک درصد باا رفت.
اکنون 6 پاایشــگاه در سواحل شرقی آمریکا که ظرفیتی معادل 12 درصد 
پاایشگاه های آمریکا را دارند، از مدار تولید خارج شدند،  بنابراین قیمت نفت 
نتوانست رشد بیشــتری را تجربه کند.امروز سایه کرونا همچنان بر اقتصاد 
جهانی سنگینی می کند و می تواند در هر لحظه معادات بازار را تغییر دهد.

براســاس این گــزارش،  نفت برنــت در معامــات امروز خود با رشــدی 
1.02درصدی به قیمت 45 دار و ۷4 ســنت در هر بشــکه رســید و نفت 
شاخص آمریکا نیز 0.۹ درصد باا رفت و 43 دار در هر بشکه قیمت خورد.

اکنون شرایط بازار نفت به سمتی است که می توان امیدوار بود تا قیمت نفت 
در هفته های آینده به باای 50 دار در هر بشکه افزایش پیدا کند.

صادرات نخستين محموله نفت ليبی در 
هشت ماه گذشته

دو نفتکش نخستین کشتیهایی خواهند بود که از ژانویه امسال تاکنون در 
بندر بریقه لیبی نفت را برای صادرات بارگیری می کنند.، بلومبرگ به نقل از 
منابع آگاه نوشت: یکی از این محموله ها به میزان 600 هزار تن، به شرکت 
OMV اتریش تحویل داده می شود و محموله دیگری به میزان مشابه بوده 
اما مقصدش مشخص نشده است.بنادر نفتی لیبی از ژانویه از سوی گروههای 
مسلح وابسته به ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر مسدود 
شده اند و همه صادرات و در نتیجه عمده تولید نفت لیبی متوقف شده است. 
شــرکت ملی نفت لیبی در پی مسدود شدن بنادر و تاسیسات نفتی، برای 
صادرات نفت این کشور وضعیت اضطراری اعام کرد. این وضعیت اضطراری 
به قیمت از دســت رفتن میلیاردها دار درآمد نفتی تمام شده است.ارتش 
ملی لیبی اوایل اوت آتش بس اعام کرد و اگر این آتش بس حفظ شــود، 
نفت بیشــتری ممکن است از این کشــور آفریقایی جنگ زده صادر شود. 
حتی تولید نفت لیبی هم فلج شــده و از بیش از 1.2 میلیون بشکه در روز 
به کمتر از 100 هزار بشــکه در روز رسیده است و نفت زیادی در مخازن و 

بنادر نفتی وجود دارد.

تقاضــای نفت چیــن 16.۷ درصد به صــورت ماهانه 
افزایش یافته و به 14.16 میلیون بشــکه در روز در ماه 
جوای رسیده است که نشان دهنده بهبود اقتصاد این 
کشور اســت. به گزارش اویل پرایس، ارقام خوشبینانه 
تقاضای نفت در چین باعث شــده قیمت نفت در روز 
دوشنبه افزایش بیشتری داشــته باشد. ضعف بیشتر 
دار آمریکا عامل افزایش قیمت نفت در هفته گذشته 
بود. تاجران همچنین انتظــار دارند تولید نفت ائتاف 
اوپک پاس در ماه ســپتامبر 1.15 میلیون بشکه در 
روز کاهش داشــته باشد. افزایش قیمت نفت تا بیشتر 
از 46 دار در هر بشکه بیشتر نتیجه اختال در تولید 
در خلیــج مکزیک به خاطر طوفان هــای دوقلو بوده 
اســت. این طوفان ها 84 درصد از تولید نفت آمریکا را 
در این منطقه تحت تاثیر قــرار داده اند. تاثیر اختال 
در عرضه نفت بر بازارها چندان زیاد نبوده اســت چون 
ذخایر سوخت همچنان رو به افزایش هستند. با کاهش 

تاثیرات طوفان، شرکت بریتیش پترولیوم آماده می شود 
تولید خود را در خلیج مکزیک از سر بگیرد. تعهد چین 
به مرحله اول قرارداد تجاری با آمریکا باعث حمایت از 
قیمت نفت می شود. تقاضای نفت چین 16.۷ درصد به 
صورت ماهانه افزایش یافته و به 14.16 میلیون بشکه 
در روز در ماه جوای رســیده اســت که نشان دهنده 
قدرت بهبود اقتصادی این کشــور است. ارقام تقاضای 
نفت چین در ماه جوای از سال گذشته هم بااتر بوده 
اســت. ذخایر نفت و محصوات پاایشی چین که طی 
سقوط قیمت نفت در سه ماهه دوم سال جاری میادی 
به شــدت افزایش یافته بود، همچنان در سطح باایی 
قرار دارد و انتظار می رود روند کاهش آن آهسته باشد.

هنــد اعام کرده واردات محصــوات نفتی از چین را 
متوقــف می کند یعنی پیدا کــردن خریداران خارجی 
برای مازاد تولید پاایشــگاه های چینی بســیار سخت 
خواهد بود. پاایشــگاه های هنــد در اوایل همین ماه 

اجــاره نفتکش های متعلق به چین را برای حمل نفت 
و سوخت متوقف کردند که نتیجه درگیری های مرزی 
بین دو کشور بوده اســت. از طرف دیگر، واردات نفت 
خام آمریکا توسط چین در نتیجه قرارداد تجاری بین 
دو کشور به بااترین رقم در ماه گذشته رسید و انتظار 
می رود در ماه های اوت و ســپتامبر هم ادامه داشــته 
باشد. چین قول داده 25.3 میلیارد دار از محصوات 
انرژی آمریــکا را خریداری کند و در حال حاضر کمی 
بیشــتر از 3 میلیــارد دار وارد کرده اســت. آمریکا 
چهارمین عرضه کننده بزرگ نفت خام به چین اســت 
و پس از عربســتان، عراق و روسیه قرار دارد.  عربستان 
ســعودی قبا صادر کننده برتر نفت خام به چین بود، 
ولی کاهش تولید اوپک پاس، تعهد کمتر روســیه و 
عــراق به قرارداد کاهش تولیــد و افزایش قیمت نفت 
آرامکــو اولویت های چین بــرای واردات نفت را تحت 

تأثیر قرار داده است.

 تقاضای نفت چین 1۶.۷ درصد افزایش یافت

در مدت گذشته از اصاح مجدد قیمت بنزین و افزایش 
آن حــدود 25 هزار میلیارد تومان از مابه التفاوت ایجاد 
شده به صورت یارانه به حساب بخشی ازمردم واریز شده 
است، البته این که این مبلغ تا چه اندازه در حساب افراد 
نیازمند قرار گرفته و غیرنیازمندان از آن حذف شده اند، 
جای سوال دارد؟ طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت 
باید از زمان شروع این قانون در سال 138۹، طی حدود 
پنج سال قیمت سوخت را به نحوی اصاح می کرد که 
کمتر از  ۹0 درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشد، اما 
به هر صــورت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
این روند اصاح قیمت منظم انجام نشــد و بعد افزایش 
در ابتدای اجرا یکبار دیگر در ســال 13۹3 رشد کرد و 
دیگر تغییری نداشت تا اینکه در اواخر آبان سال گذشته 
به فاصله چند ســاله قیمت بنزین افزایش پیدا کرد؛ به 
طوری که بنزین سهمیه ای از  1000 تومان در هر لیتر 
به 1500 و قیمت آزاد آن به 3000 تومان رسید.دولت 
تصمیم گرفت مابه التفاوت ایجاد شده از افزایش قیمت 
بنزین را به صورت نقدی بین خانوارها تقســیم کند؛ از 
ایــن رو از جمعیت ۷8 میلیون نفری حدود 60 میلیون 
نفر )1۹میلیون خانوار( را به عنــوان خانوار هدف قرار 
داده و 18 میلیون نفر دیگر که گفته می شد سه دهک 
باای درآمدی هســتند را از پرداخت یارانه بنزین کنار 

گذاشت. البته همچنان این نقد وجود داشت که از بین 
60 میلیون نفر دیگر هم تعداد زیادی می توانند نیازی 
به این کمک نداشــته باشــند .به هر صورت از آبان ماه 
پرداخــت یارانه بنزینی در دســتور کار قرار گرفت و تا 
شب گذشته )10 شهریور( 10 مرحله پرداخت در قالب 
کمک های معیشــتی انجام شده است. با توجه به اعام 
قبلی دولت مبنی بر این که در ماه به طور متوسط 2500 
میلیارد تومــان بابت کمک معیشــتی پرداخت انجام 
می شود می توان گفت در این چند مرحله نزدیک به 25 
هزار میلیارد تومان از درآمدهای بنزین به صورت نقدی 
به حساب خانوارها پرداخت شــده است.البته دریافتی 
خانوارها از این مبلغ متفاوت است که برای خانواده های 
یک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار، ســه نفره 
138 هــزار، چهار نفره 1۷2 هزار و پنج نفره و بیشــتر 
205 هزار تومان اســت.از این رو، دریافتی مشموان از 
کمک بنزینی از ابتدا تا کنون برای خانوار یک نفره 550 
هزار تومان، دو نفره یک میلیون و 30 هزار تومان، ســه 
نفــره یک میلیون و 380 هزار تومــان، چهار نفره یک 
میلیــون و ۷20 هزار تومان و پنج نفــره دو میلیون و 
50 هزار تومان  بوده اســت که هر یک از این خانوارها 
یارانه نقدی 45 هــزار و 500 تومانی به ازای هر نفر را 
هم در هر ماه دریافــت می کنند.افزایش قیمت بنزین 

در اواخر ســال گذشته شــروعی برای اصاح پرداخت 
یارانه های پنهان نیز محســوب می شود؛ این در حالی 
است که آمارها از این حکایت داشت که دولت در سال 
بیــش از ۹00 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت 
می کند که حــدود 600 هزار میلیارد تومان آن مربوط 
به حوزه انرژی، نفت و مشــتقات آن بود که البته 250 
هزار میلیارد تومان از این رقم به بنزین تعلق داشــت.

بعد از افزایش قیمت بنزین دولت معتقد بود با توجه به 
صرفه جویی های انجام شده می تواند مازاد را صادر کند 
که خود نوعی درآمدزایی برای کشور محسوب می شود. 
این در حالی است که اخیرا گمرک ایران اعام کرد طی 
پنج ماه ابتدایی امســال ایران حدود یک میلیارد دار 
صادرات بنزین داشــته است.در مجموع با وجود این که 
اصاح قیمت سوخت به نوعی در مسیر اصاح یارانه های 
پنهان اســت اما باز هم  یارانه های نقدی پابرجاست و 
یارانــه بنزین بعد از حذف از کانال یارانه نقدی در حال 
پرداخت اســت، به عبارتی نه تنها با وجود نقدهایی که 
به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی وجود داشــت 
اصاحی صورت نگرفت بلکه یارانه بنزین نیز به صورت 
نقد پرداخت شــده و اکنون در کنــار هزینه 42 هزار 
میلیاردی یارانه نقدی دولت در ســال بیش از ۷0 هزار 

میلیارد تومان به صورت نقد یارانه توزیع می کند.

چقدر از درآمد افزایش قیمت بنزین به جیب مردم رفت؟
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گزیده خبر  با کناره گیری آزودو در دوره حساس رکود اقتصادی:

هشت نامزد ریاست سازمان تجارت جهانی
 با کناره گیری روبرتو آزه ودو از ریاست سازمان تجارت جهانی در 
دوره حساس رکود اقتصادی و بحران همه گیری ویروس کرونا، نام 
هشت نامزد برای جانشینی وی مطرح شده است.سازمان تجارت 
جهانی)WTO( به عنوانی ســازمانی که برای دهه ها مســوولیت 
تنظیم قوانین و قواعد تجــارت جهانی و حل و فصل  اختافات 
را برعهده داشــته اســت، اکنون به دلیل ناتوانی در دستیابی به 
توافقات تجاری جدید، بروز همه گیری کرونا و حرکت کشــورها 
به ســمت وضع گســترده قوانین حمایتی و استعفای دبیرکل و 
مشــکات مدیریتی از قدرت این سازمان کاسته و آینده آن را با 
ابهام مواجه نموده اســت.  آزودو دبیرکل سازمان تجارت جهانی 
روز دوشــنبه با کناره گیری از مقام خود، این سازمان ناظر را که 
با بزرگترین بحران در تاریخچه ۲۵ ســاله روبرو شده، ترک کرد.

روبرتو آزوودو برزیلی ۶۲ ســاله از ســال ۲۰۱۳میادی دبیرکل 
ســازمان تجارت جهانی بوده است.  با کناره گیری آزودو اسامی 
جدیدی بر نامزدهای ریاست این نهاد ناظر بین المللی مطرح شده 
اند که مهمترین آن می توان به لیام فاکس، عبدالحمید ممدوح و 

نگزی اوکونجو آیویا اشاره کرد.   
- لیام فاکس ۵۸ ســاله از انگلیس که ســه سال در دوره پس از 
تصویب برگزیت، وزیر بازرگانی بین المللی کشــورش بوده است. 
فاکس اسکاتلندی که پیش از این پزشک خانوادگی بوده، تاکنون 
۲ بار نامزد رهبری حزب محافظه کار شــده اســت. وی که در 
ســالیان پایانی مداخله نظامی کشورش در افغانستان، وزیر دفاع 
بوده، قول داده در صورت پیروزی در این رقابت، دستکم نیمی از 

مناصب بلندپایه این سازمان را به بانوان اختصاص دهد.
 - عبدالحمید ممدوح ۶۷ ســاله دارای تابعیت دوگانه مصری و 
سوئیسی، از مدیران باسابقه این سازمان به شمار می رود. وی در 
سال ۱۹۸۵ به عنوان نماینده مصر وارد گات)موافقت نامه عمومی 
تجارت و تعرفه( و در سال ۱۹۹۰ عضو دبیرخانه آن شد. وی که از 
سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ مدیر بخش های گوناگون بازرگانی سازمان 

تجارت جهانی بوده، قول داده اســت که مشکات این سازمان را 
شناسایی و در آن اصاحات و بازسازی نماید.

- امینه محمد ۵۸ ســاله وزیر امور خارجه پیشین و وزیر ورزش 
کنونی کنیا که پیش از این ریاست مهمترین نهادهای این سازمان 
را مانند کنفرانس وزیران، شورای همگانی و نهادهای حل اختاف 

و بررسی خط مشی برعهده داشته است.
 – نگزی اوکونجو آیویا ۶۶ ساله از نیجریه، نخستین وزیر دارایی 
و امور خارجه زن کشورش بوده که پیشینه ۲۵ ساله اقتصاددان 

توسعه را در بانک جهانی به همراه دارد که پس از آن مقام شماره 
۲ این نهاد پولی بین المللی را تصاحب کرده است.

– جیزز ســید ۷۳ ســاله دارای تابعیت دوگانه مکزیکی و لبنانی 
و معاون ســابق دبیرکل سازمان تجارت جهانی، اقتصاددان ارشد 
پیشین بانک جهانی و دستیار دبیرکل صندوق بین المللی پول که 
مانند ممدوح بر این باور است فردی دارای پیشینه باید مشکات 
این ســازمان را برطرف کند، سالخورده ترین نامزد این رقابت به 

شمار می رود.

او نماینده مکزیک در مذاکرات اخیر بازرگانی کشورهای آمریکای 
شمالی بوده است.

– محمد التویجی نامزد ۵۳ ســاله شهروند عربستان سعودی در 
این رقابت، پیــش از این خلبان نیروی هوایی، بانکدار و نماینده 
جی پی مورگان در عربســتان ســعودی بوده و سپس به اچ اس 

بی سی پیوسته است.
– تدور اولیانوفســچی از ژانویه ۲۰۱۸ تــا ژوئن ۲۰۱۹ وزیر امور 
خارجه مولداوی و سپس سفیر کشورش در سازمان ملل متحد و 

سازمان تجارت جهانی در ژنو بوده است.
- یو میانگ هی ۵۳ ســاله از کره جنوبی که در ســال گذشــته 
نخستین وزیر بازرگانی زن کشورش بوده و پیش از آن در زمینه 
دیپلماســی بازرگانی و امور خارجی فعالیت می کرده است. وی 
ریاســت بخش امور ســازمان تجارت جهانی در وزارت بازرگانی 
کشورش را برعهده داشته و در مذاکرات با چین و ایاات متحده، 

به توافقنامه تجارت آزاد دست یافته است.
ســازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است؛ که قوانین 
جهانــی تجارت را تنظیم و اختافات بیــن اعضا را حل و فصل 

می کند.  
اعضــای ســازمان تجــارت جهانی کشــورهایی هســتند که 
موافقت نامه هــای )حدود ۳۰ موافقت نامه( این ســازمان را امضا 
کرده اند. مقر ســازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا 

سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۶۴ کشور عضو این سازمان شده اند.  
براســاس آئین نامه این سازمان، دبیرکل تازه باید تا هفتم نوامبر 

)۱۷ آبان ماه( با موافقت همه اعضا تعیین شود.
کاهش نفوذ سازمان تجارت جهانی، افزایش تنش های بین المللی 
و حمایت  گرایی برخی کشــورها در دوره رکود ناشــی از همه 
گیــری کووید–۱۹ که عمدتا میان چیــن و دولت دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا جریان دارد، اجرای اصاحات در قوانین 

و مقررات تجارت جهانی را بیش از پیش ضروری کرده است.

بهره برداری از ۷ پروژه دریایی وبندری 
شهرستان بندرلنگه

همزمان با هفته دولت با حضور جباری نماینده حوزه غرب اســتان در مجلس 
شورای اسامی، همتی استاندار هرمزگان، حجت السام و المسلمین اسماعیلی 
نیا امــام جمعه و نیکویی فرماندار شهرســتان بندرلنگــه همچنین جمعی از 
مسئولین استانی و شهرستانی ۷ پروژه دریایی و بندری در شهرستان بندر لنگه 
به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر ودریا نوردی استان 
هرمزگان، همزمان با چهارمین روز از هفته دولت)پنجم شهریورماه( بهره برداری 
از ۷ پروژه دریایی و بندری با حضور مســئولین استانی و شهرستانی در اسکله 
ضلع شرقی بنادر و دریانوردی بندرلنگه آغاز شد.علی رضا محمدی کرجی ران 
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان درآیین افتتاح پروژه های  شهرستان بندر 
لنگه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبداه الحسین 
گرامیداشت هفته دولت اظهارداشت: عاوه بر طرح هایی که امروز به بهره برداری 
رسید بنا داریم براساس تقویم زمانبندی شده، به صورت ماهانه تاپایان سال و به 
تفکیک شهرستانهای ساحلی پروژهای دیگری نیز در حوزه دریایی و بندری به 

بهره برداری رسانده و بنادر کوچک را در ابعاد مختلف تقویت نماییم.

رویکردهای جدید توسعه ای ایمیدرو اعام شد:
در راس نظام، اراده ای برای فعال سازی 

توانمندی حوزه معدن ایجاد شده است
رییس هیات عامل ایمیدرو در گفت و گو با رادیو گفت 
و گو تاکید کرد: رویکردهایی که ایمیدرو طی سال های 
اخیر برای فعال سازی ظرفیت های معدن در اقتصاد، 
در پیش گرفته بنیادی اســت و اینگونه نیســت که با 
تغییر دولت ها،  شرایط دگرگون شود.به گزارش روابط 

عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور که به مناسبت هفته دولت با این رسانه سخن 
می گفت، تصریح کرد: نگرشــی که در توسعه اکتشافات، افزایش سرمایه بنگاه 
های بزرگ،  فعال سازی معادن کوچک،  تقویت صندوق بیمه معدن، روش های 
نوین تامین مالی و ... داشــته اســت سلیقه ای نیست که با تغییر دولت، از بین 
برود به این دلیل که مقام معظم رهبری در راس نظام، از لزوم کار بر روی سنگ 
های قیمتی و نیمه قیمتی و جلوگیری از خام فروشی این منابع با ارزش تذکر 
فرمودند. وی افزود: ایشان این مسأله که معدن می تواند جایگزین نفت باشد را 
بعنوان یک سیاست کلی بیان فرمودند، بنابراین جهت گیری نظام در خصوص 
معادن و تمرکز استفاده از این ظرفیت امیدوار کننده است، بدین سبب چون در 
رأس نظام اراده توجه ویژه از این ظرفیت دیده شــده دولت ها ملزم به پیگیری 
این سیاست ها و اهداف هستند.موضوع جایگزینی معدن با نفت و فعال سازی 

توانمندی این بخشکه نگرشی اصولی است.

نماینده مبارکه در مجلس شورای اسامی عنوان کرد:
 حمایت ازم از ذوب آهن به زودی 

انجام  می شود
پروین صالحی نماینده مردم شریف مبارکه در مجلس 
شورای اسامی در حاشــیه بازدید از غرفه ذوب آهن 
اصفهان در نمایشــگاه متالکــس۲۰۲۰ به خبرنگار ما 
گفت: ذوب آهن اصفهان مادر صنعت فواد کشور است 
و به حق بایــد مورد حمایت قرار گیــرد و این امر به 

زودی انجام می شــود.نماینده مبارکه در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: 
خوشبختانه ذوب آهن صد در صد در تولید ریل به خودکفایی رسیده و این خبر 
مسرت بخشی است. ذوب آهن اکنون توانایی تامین ریل مورد نیاز همه خطوط 
ریلی کشور را دارد و ما از اینکه می توانیم به تولیدکنندگان داخلی خود اعتماد 
کنیم به خودمان می بالیم و به شدت از آن حمایت می کنیم. وی افزود: از دولت 
می خواهیم جهت حمایــت از تولید ملی صرفا از تولیدات و محصوات داخلی 
استفاده نماید.پروین صالحی با اشاره به اینکه قاطبه نمایندگان مجلس مخالف 
خام فروشی هستند، گفت: ما در راستای حمایت از تولید ملی و تقویت صنایع و 

جلوگیری از خام فروشی مسیر خود را ادامه می دهیم.

معاون بهره برداری فواد مبارکه:
 استخدام نیروهای جدید مانند تزریق خون 

تازه در رگ های شرکت
معاون بهره برداری فواد مبارکه با حضور در محل برگزاری آزمون اســتخدامی 
فواد مبارکه گفت: تجربه ســال های قبل نشــان داده نیروهای جذب شده  با 
انرژی و افکار جدید، همیشــه منشاء اثرات مثبت و کارآمد در تولید و دستیابی 
به اهداف و ماموریت های شرکت فواد مبارکه بوده اند و نیروهای جدید مانند  
تزریق خون تازه در رگ های فواد مبارکه هســتند.به گزارش خبرنگار فواد، 
معاون بهره برداری فواد مبارکه صبح امروز در بازدید از آزمون استخدامی فواد 
مبارکه گفت: بر اســاس بازدیدی که از برگزاری آزمون داشــتیم باید گفت این 
اقدام مشترک با دانشگاه اصفهان و فواد مبارکه با کیفیت مطلوب  چه در زمینه 
اطاع رسانی از طریق رسانه ها و چه در بخش برگزاری ، شاهد اتفاق های مثبتی 
بودیم تا امروز با رعایت پروتکل های بهداشتی این آزمون به سرانجام برسد.مختار 
بخشیان در ادامه به مســئولیت سنگین فواد مبارکه در بحث مسئولیت های 
اجتماعی و اشتغالزایی اشــاره کرد و گفت: بیکاری یکی از مهمترین معضات 
کشــور ماست و در همین راستا اشتغالزایی مهمترین مسئولیت های اجتماعی 

فواد مبارکه به شمار می آید .

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
 گام های خوب سایپا برای ثبت نام و تحویل 

خودرو به متقاضیان واقعی
عضو کمیســیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه چرخ های سایپا برای تامین نیاز 
داخلی و پاســخگویی به مشتریان خوب می چرخد، گفت: این شرکت گام های 
خوبی برای حذف داان، ثبت نام و تحویل خودرو به متقاضیان واقعی برداشت.

به گزارش سایپانیوز، حجت ااسام والمسلمین سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه 
در مجلس شورای اسامی گفت: با توجه به تقاضای خرید مردم، کیفیت خودرو 
هم باید خوب باشــد. همچنین قیمت ها باید به گونه ای باشد که هم مردم توان 
خرید داشــته باشند و هم خودروســازان ضرر نکنند.عضو کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس شورای اســامی با تأکید بر حذف دال بازی و سواستفاده کنندگان در 
بازار خودرو گفت: با توجه به تقاضای زیاد خرید خودرو، خودرو باید به متقاضیان 
اصلی و مصرف کنندگان واقعی تحویل داده شود که سایپا در این زمینه گام های 

خوبی برداشته است.

هدفگذاری برای تولید ۳۳ میلیون تن شمش فواد در سال ۹۹
صنعت فوادسازی از مهم ترین دستاوردهای دولت به شمار می رود که در سال های اخیر با جهش چشم گیری مواجه شده است، 
بر اساس آمار، میزان تولید فواد در آخرین سال فعالیت دولت تدبیر و امید به ۳۳ میلیون تن خواهد رسید.، کل زنجیره فواد که 
در سال ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داشت، سال ۹۷ به حدود ۲۱۰ میلیون تن رسید و سال ۹۸ رقم حدود ۲۶۰ 
میلیون تن مطرح شــد، باین ترتیب ۱۴۰ میلیون تن ظرفیت سازی انجام گرفت. سال ۱۳۹۷ میزان صادرات فواد رقم هشت 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن و برای سال ۹۸ صدور ۱۲ میلیون ثبت شد.  میزان تولید فواد درسال ۱۳۹۷ رقم حدود ۲۵ میلیون تن 
اعام شد که سال گذشته نیز نزدیک به ۲۸ میلیون تن رسید.وزارت صنعت، معدن و تجارت براین اعتقاد است که کشورمان در 
بخش فواد از رویکرد پنج تا هفت میلیون تن واردات در اوایل دهه ۹۰، اکنون ضمن پاسخگویی به نیاز داخل، قابلیت صادراتی 
دارد که عاوه بر آسیا، آفریقا، آمریکای اتین، قاره اروپا نیز از آن استقبال می کنند.بررسی آمار تجارت خارجی گویای آن است 
که در ســال ۹۸ چند صد هزار تن فواد های خاص )آلیاژی( وارد کشــور شده و اکنون واحد های تولیدی کشور به این سمت 
هدایت می شود تا پاسخگوی نیاز داخل باشند و مانع از واردات شوند.ایران اکنون دهمین فواد ساز جهان محسوب می شود و به 
استناد آمار انجمن جهانی فواد، در سال های اخیر رشد تولید فواد ایران بیش از بازدهی ۶۵ کشور جهان بوده و این توانمندی 
در دولت های یازدهم و دوازدهم به اثبات رسید. براساس اهداف سند چشم انداز، در صنعت فواد دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون 
تن تعریف شده و این در حالی است که تاپایان ۹۷ رقم ۳۵ میلیون تن ظرفیت راه اندازی شده ثبت شد و در سال ۹۸ حدود ۴۰ 

میلیون تن، بنابراین پیش بینی می شود تحقق هدف سند چشم انداز ۱۴۰۴ دور از دسترس نیست.

 معاون امور صنایع وزارت صمت مطرح کرد:
 مدیریت واردات اقام غیرضرور و حمایت  تعرفه ای 

 از محصوات تولید داخل
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت واردات اقام غیر ضرور و حمایت  تعرفه ای  از محصوات داخلی را از جمله 
سیاست های مورد تاکید وزارت صمت برشمرد و گفت: در این راستا تعرفه واردات ۲۵۰۰ قلم کاا، اجزا و قطعات که دارای تولید داخلی 
با کیفیت مناسب بوده اند، ممنوع شده است.مهدی صادقی نیارکی در جلسه شورای مدیران معاونت امور صنایع وزارت صمت به تبیین 
شرایط اقتصادی کشور و مهمترین سیاست های صنعتی پرداخته و خواستار اتخاذ تدابیری برای تسهیل در فرآیند تولید محصوات 
داخلی و تامین مواد اولیه مورد نیاز وارداتی صنایع راهبردی با همکاری همه نهادهای تصمیم گیر شد.معاون امور صنایع وزارت صمت 
تسریع در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه واحدهای صنعتی را یکی از مهمترین دغدغه های بخش صنعت برشمرد و 
همکاری بانک مرکزی و گمرک را در شرایط کنونی بسیار ضروری عنوان کرد.صادقی نیارکی اضافه کرد: ما باید مسیر تامین مواد اولیه 
مورد نیاز صنعتگران به کشور را با کاهش بروکراسی اداری تسهیل نماییم تا تولید کنندگان با دغدغه کمتری به فعالیت صنعتی ادامه 
دهند و شاهد حفظ روند صعودی تولید در بخش های مختلف صنعتی باشیم.وی صیانت از صنایع مختلف صنعتی را مستلزم همکاری 
همه دستگاه ها و نهادهای تصمیم ساز برشمرد و افزود: با تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت، بخش عمده ای از دغدغه 

ها ونگرانی صنعتگران در بخش های مختلف صنعتی اعم از خودرو، برق الکترونیک، لوازم خانگی و...، مرتفع می شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
 سردرگمی واردکنندگان در شرایط 

دشوار ارزی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید، تغییر مداوم سیاست های 
ارزی در قبال واردات، باعث شده بسیاری از واردکنندگان عما ندانند که از چه 
طریقی باید کاای خود را به کشــور برسانند.در طول دو سال گذشته، همزمان 
بــا تحریم های آمریکا، دولت تاش کرده با ایجاد محدودیت در مســیر واردات 
کااهای جدید به کشــور، از خروج ارز جلوگیــری کرده و مدیریت منابع ارزی 
را ممکن کند. به دنبال اجرایی شــدن این سیاســت، در سال های گذشته تنها 
کااهای اساسی، کااهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اجازه ورود به 
ایران را داشته اند و در سایر موارد یا باید برای کاایی مجوزی جداگانه صادر شده 
باشد یا امکان واردات آن به کشور وجود نداشته است.در این سال ها واردکنندگان 
اعام کرده اند که با پذیرش سیاست های دولت، صرفا در حوزه ای اقدام به معامله 
می کنند که امکان واردات رســمی آن به کشــور وجود داشته باشد. در چنین 
شــرایطی ابتدا باید کاای مدنظر ثبت سفارش شود و پس از دریافت مجوزهای 
ازم به گمرک آمده و ترخیص شــود. در تمامی این مراحل منشا ارز مورد نظر 
واردکنندگان باید مشــخص باشــد که آیا از محل صادرات تامین شده یا منشا 
دیگری دارد.در ماه های گذشــته با دستورالعمل بانک مرکزی، امکان واردات در 
ازای صادرات برای تعدادی از فعاان اقتصادی به وجود آمده بود که در مســیر 
ایفای تعهد ارزی به آنهــا کمک کرد اما از چند ماه قبل بار دیگر بانک مرکزی 
این شیوه را رد کرده و همین مسئله در کنار صادرکنندگان، برای واردکنندگان 
نیز مشکل آفرین شده است.مهرداد عباد – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران – در گفت و گو با ایســنا، می گوید: متاسفانه شیوه نامه های ارزی واردات 
هرچند مدت یک بار تغییر می کند و در آخرین قدم، اســتفاده از ارز حاصل از 
صادرات برای غیر صادرکننده ممنوع شد. به این ترتیب از یک سو واردکنندگان 
یک منبع تامین ارز خود را از دســت دادند و از سوی دیگر، صادرکننده مجبور 

است خود به عرصه ای غیر تخصصی ورود کند.

فروش مرداد ماه امسال چادرملو 2 برابر 
سال گذشته شد

روش گنســانتره و محصوات فوادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 
مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۱۰۵درصد رشد داشته 
است.بر اســاس گزارش های منتشر شــده، فروش گنسانتره و محصوات 
فوادی شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در مرداد ماه امســال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۱۰۵درصد رشد داشته استهمچنین این میزان فروش 
در مرداد ماه  نســبت به تیرماه امســال از افزایش۴۹ و ۵۳ صدم درصدی 
برخوردار بوده است.از ســوی دیگر میزان فروش چادرملو در  ۵ ماهه سال 
جاری درمقایســه بامدت مشابه سال گذشته رشــد ۲۸ درصدی فروش را 

نشان میدهد .

چند ماه پس از شــیوع ویروس کرونا 
در ایران، به نظر می رسد ثباتی نسبی 
در عرصه تجاری کشور به وجود آمده، 
هرچند آمارها حاکــی از تاثیرگذاری 
کرونا بر تجارت ایران اســت. با شیوع 
ویروس کرونا از دی ماه ســال گذشته 
در چیــن و همــه گیــری جهانی آن 
از اســفند۹۸، یکی از عرصه هایی که 
بیشترین آســیب را شیوع این ویروس 
دید، تجارت بین المللی بود.بســیاری 
از کشــورها مرزهای مشترک خود را 
بســتند و پروازهای خارجی را متوقف 
کردند، تردد تجار به کشورهای خارجی 
متوقف شــد و نمایشگاه های اقتصادی 
لغو شدند. در چنین بستری نهادهای 
بین المللی پیش بینی کردند که میزان 

تجارت در سال ۲۰۲۰ میادی احتماا 
بیش از ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

هرچند شــرایط ایران از نظر اقتصادی 
با توجه به تحریم های آمریکا متفاوت 
اســت اما به نظر می رســد که همین 
روال در تجارت ایران نیز خود را نشان 
داده است، هرچند در ماه های گذشته 
حرکت به ســمت عادی شــدن ادامه 
یافته است.بر اســاس براوردهای ارائه 

شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در 
هفت ماه گذشته، میزان صادرات ایران 
تحت تاثیر همزمان تحریم ها و شیوع 
ویروس کرونا، حدودا ۴۰ درصد کاهش 
یافته است. این در حالی است که ایران 
در سال ۹۸، توانســته بود حدودا ۴۴ 
میلیارد دار صــادرات غیرنفتی را به 
ثبت برساند.بر اســاس این گزارش ها، 
در ماه های اخیر میزان کاهش صادرات، 

کمتر شده که یکی از علت های اصلی 
آن، فعال شدن دوباره مرزهای مشترک 
کشور است. بر این اساس، جز مرزهای 
جاده ای با ترکمنســتان، تقریبا دیگر 
مرزهای زمینی کشــور فعال هستند 
و با رعایت پروتکل های بهداشــتی به 
کار خــود ادامه می دهنــد. از این رو 
پیش بینی می شــود در ماه های باقی 
مانده از سال ۹۹، میزان صادرات کشور 
بار دیگــر افزایش یابد. پیــش از این 
محمد اهوتی – رییس کنفدراســیون 
صادرات ایران – نیز به ایسنا گفته بود 
که با گشــایش دوباره مرزها و رعایت 
پروتکل ها، می توان امیدوار بود بخشی 
از افت صادرات ثبت شــده در ماه های 

گذشته، جبران شود.

سازمان توسعه تجارت اعام کرد
کرونا چند درصد از صادرات 

ایران را کم کرد؟

مدیر موزه علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی رتبه جهانی ایران در فناوری فرآوری ســنگ های 
قیمتــی را پنجاهم ذکر کــرد و گفــت: در حالی ایران 
سنگ های قیمتی خود را به صورت خام صادر می کند که 
برخی از کشورها مانند هند و چین این سنگ های خام را 
خریداری می کنند تا عاوه بر ایجاد اشـتغال، منابع ارزی 
قابل توجهی را با فرآوری و تراش این نوع سنگ ها جذب 
 کنند.بهرام صادقی با بیان این که امروزه حدود ۱۰۰ کانی 
در شمار سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی قرار می گیرند، 
افزود: ایران با وجود پیشینه تاریخی و توانمندی طبیعی 
و نیز وجود نیروی عظیم قشــر جوان در این زمینه دچار 
یک عقب افتادگی مزمن و غفلت تاریخی است، به گونه ای 
کــه ارزش افزوده حاصل از فرآوری گوهرها ۳۰۰ تا ۵۰۰ 
درصد اســت و ارزش تولید و تجارت جهانی سنگ های 
قیمتی بر اساس اطاعات منابع خارجی به بیش از ۱۰۰۰ 
میلیارد دار می رســد.وی با بیان اینکه سهم کشورمان 
در این تجارت پرســود رقم ۰.۰۰۲ برآورد شــده است، 
خاطر نشــان کرد: این درحالی است که بررسی ها نشان 
می دهد، تجارت سنگ های قیمتی پس از تجارت  اسلحه 
و موادمخدر ســومین تجارت پرســود جهان محسوب 
می شــود.این کارشناس سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
بــا تاکید بر این که فرآوری صحیح  به روش های مکانیزه 

و جدیــد بر روی این گونه ســنگ ها باعث ارزش افزوده 
بسیاری می شــود، خاطرنشان کرد: عاوه بر آن می تواند 
نقش اساسی در ایجاد اشتغال نیز ایفا کند و از سویی نرخ 
سرمایه گذاری سرانه اشتغال در این بخش بسیار کمتر از 
بخش های دیگر صنعتی و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آنهاست 
و از سوی دیگر فضا برای ایجاد اشتغال چهار تا پنج متر 
مربع برای هر نفر اســت.به گفته وی، کارشناسان بر این 
باورند که ارزش افزوده سنگ های قیمتی فرآوری شده تا 
۷۰۰ درصد قیمت ســنگ خام و سنگ های نیمه قیمتی 
تا ۳۰۰ درصد قیمت ســنگ خام آنهاســت و این آمار و 
ارقام، ضرورت توســعه تراش گوهر ســنگ ها و فرآوری 
آنها را آشکار می کند.مدیر موزه علوم زمین با بیان این که 
سنگ های »کهربا«، »آمیتیست«، »مرجان«، »الماس«، 
»زمرد«، »گارنت«، »ژاد«، »ژاسپر«، »اپیس«، »ازولی«، 
»مرواریــد در کوهی«، »یاقوت قرمز«، »ســرپانتین« و 
»فیروزه« برای جواهرسازی مورد استفاده قرار می گیرند، 
تصریح کرد: این سنگ ها نمایانگر میزان ثروت و جایگاه 
اجتماعی دارنده آن محسوب می شود و از حدود پنج هزار 
نمونه کانی فقط ۱۰۰ نمونه به عنوان گوهر مورد استفاده 
قرارمی گیرند.بهرامی با بیان اینکه سایر سنگ های گرانبها 
در مجموعه ســنگ های نیمه قیمتی قرار داده شده اند و 
این سنگ ها بیشــتر از جنس کوارتز هستند، این دسته 

از ســنگ های نیمه قیمتی را شامل »عقیق«، »کهربا«، 
»آمتیست«، »آکوامارین«، »ســنگ دلربا یا آونتورین«، 
»ســنگ یمانی«، »کریزوکوا«، »ســیترین«، »گارنت« 
)یاقوت ســیان(، »هماتیت«، »یشــم«، »جاســپر«، 
»کهربای ســیاه«، »کونزایت«، »اجورد«، »مااکیت«، 
»ســنگ قمر«، »ابســیدین«، »اُنیکس« )عقیق سیاه(، 
»زبرجد«، »رودونیت«، »ســنگ خورشــیدی«، »چشم 
ببر«، »تانزانیــت«، »توپاز« و »تورمالین« دانســت.این 
کارشناس صنعت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با بیان 
این که آمارها نشــان می دهند ارزش صادرات سنگ های 
قیمتی ایران ســالیانه حدود ۵۰۰ میلیون دار اســت، 
گفت: در واقع صادرات به شــکل خام فروشی است و در 
عین حال در بین کشــورهای آســیایی هیچ کشوری به 
قدمــت ایران نمی توان یافت که تاریخ ۶ هزار ســاله در 
طا و جواهرسازی داشــته باشد.بر اساس اعام سازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی، صادقی رتبه ایران را 
در فناوری ســنگ های قیمتی در دنیــا را پنجاهم ذکر 
کرد و یادآور شد: کشورهایی مانند هند، تایلند و چین با 
بهره گیری از سـنگ های خام صـادراتی کشـورهایی مانند 
ایران عاوه بر ایجاد اشـتغال وسـیع در جامعه خود، منابع 
ارزی قابل توجهی را با فرآوری و تراش این نوع سنگ ها 

جذب می کنند.

رتبه ایران در سومین تجارت پرسود جهان
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 قائم مقام بانک مرکزی: گزیده خبر

بانکداری بدون ربا به معنای رعایت کامل اقتصاد اسامی نیست
قائم مقام بانک مرکزی گفت: وقتی گفته می شــود قانــون عملیات بانکداری بدون 
ربا اجرا می شــود این بدین معنا نیســت که تمام شئونات اقتصادی در قالب اقتصاد 
اسامی اســت. اکبر کمیجانی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: سالروز تصویب 
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشــور است.وی اظهاداشت: این قانون در سال 

۱3۶3 پس از تصویب دستور العمل ها و آئین نامه های مربوطه برای اجرا اباغ شد.
قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران گفت: وقتی گفته می شــود قانون 
عملیات بانکداری بدون ربا اجرا می شــود این بدین معنا نیســت که تمام شــئونات 
اقتصادی در قالب اقتصاد اســامی اســت.وی افزود: از زمان تصویب و اجرای قانون 
عملیات بانکداری بدون ربا در کشور تا به امروز انواع و اقسام قوانین در مجلس شورای 
اسامی مصوب شده است.کمیجانی تصریح کرد: همه تاش این قوانین این بوده که 
تمامی شئونات اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی و به یک معنا کارکرد اقتصاد اجتماعی 
را در قالب موازین شــرعی به تصویب برساند و رفتارهای عامان اقتصادی را در همه 
عرصه ها به سمت اقتصاد اسامی رهنمون سازد.وی ادامه داد: قانون عملیات بانکداری 
بدون ربا یکی از دســتاوردهای بزرگ دوران پس از انقاب اســامی در کشور است.

قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران گفت: این قانون خود یک فصل نوین 
و جدیدی در عرصه اقتصاد و بانکداری در مملکت تلقی می شــود.وی افزود: تمامی 
اعمال شــبکه بانکی کشور چه از نظر جذب و تجهیز منابع در قالب انواع سپرده ها و 
چه از منظر توزیع و تخصیص این منابع در قالب انواع عقود مشارکتی و مبادله ای به 
فعالیت های اقتصادی از طریق شبکه بانکی جریان پیدا می کند.کمیجانی اظهارداشت: 
با توجه به ابعاد و حجم وسیعی که عملیاتی بانکی دارد باید به آن عصری برگردیم که 
هنوز کارکنان بانک آن آموزش های ازم را در اجرای این قانون نداشــتندهرچند این 
قانون مترقی بوده و هســت اما در اجرا، اشکاات و مشکاتی بوجود خواهد آمد.قائم 
مقام بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران گفت: نظام بانکی کشور امروز ۹۰ درصد 
از تامین مالی اقتصاد را انجام می دهد که این نشان دهنده عظمت نظام بانکی کشور 

اســت.وی افزود: کمتر طرح و پروژه اقتصادی را در کشور می توان شناسایی کرد که 
از خدمات نظام بانکی اســتفاده نکرده باشد.کمیجانی اظهارداشت: سال گذشته ۹۷۴ 
هزار میلیارد تومان تسهیات بانکی از سوی بانک های کشور پرداخت شده است.وی 
ادامه داد: امسال با پیش بینی که صورت گرفته قرار بر اینکه پرداخت یک هزار و ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیات از طریق سیستم بانکی انجام شود.قائم مقام بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران گفت: طبعا در انجام عملیات بانکی و انبوهی از خدمات بانکی 
که ارائه می شــود برخی از اشکاات طبیعی که بوجود آید.وی افزود: وظیفه مقامات 
بانــک مرکزی، مدیران عامل بانک ها، کارکنان بانک ها، محققان و اســتادان حوزه و 
دانشگاه در این بوده و هست که این اشکاات را شناسایی و در جهت حل این معضات 
و مشکات راه حل هایی را ارائه دهند تا حرکت کنیم به سمتی که خواست قانون گذار 

بوده و بطور کامل این خواست عملیاتی و اجرایی شود.

 عدم تحقق نظام بانکداری اســامی در ایران/ قیمت تمام شده در سیستم 
بانکی کشور بااست

یک مدرس دانشــگاه و کارشــناس ارشــدپولی و بانکی نیز گفت: بدون شــک هیچ 
کارشناس پولی معتقد نیست که نظام بانکداری اسامی در کشور محقق شده است.

محسن زرندی مقدم ضمن پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا نظام بانکداری جمهوری 
اسامی ایران ربوی است، افزود: در این حوزه اختاف نظرهای متعددی هم از سمت 
فقها و هم از سمت کارشناسان پولی وجود دارد.وی همچنین اظهارداشت: بطورکلی از 
نوع بسندگی قوانینی که دارند هرکدام قابل دفاع است.این مدرس دانشگاه و کارشناس 
ارشــدپولی و بانکی گفت: بانکداری اسامی چه در ایران و چه در هر کشوری زمانی 
موفق خواهد بود که اقتصاد آن کشــورهم به معنای واقعی اســامی شود.وی افزود: 
اقتصاد ایران پس از پیروزی انقاب اســامی تا به اکنون دســتخوش اتفاقات بزرگی 
از جمله جنگ تحمیلی، تحریم ها، ســوء مدیریت ها و نظایر این بوده اســت.زرندی 

مقدم اظهارداشــت: تمامی این موارد دست به دست هم داد و اقتصادی تحت عنوان 
»اقتصاد نامولد « ایجاد کرد.وی ادامه داد: وقتی اقتصاد مولد نباشــد در حوزه تورم و 
رکود به چالش برمی خورد.این مدرس دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی گفت: 
خود تورم و رکود به خودی خود اشکااتی دارند.وی افزود: مدینه فاضله در اقتصاد از 
لحاظ تعریف خود اکونومیک بحث اقتصاد رونق یا دوره رونق اقتصادی اســت.زرندی 
مقدم بیان داشت: اگر دوره تورم به تنهایی بود نسخه پیچیدن در اقتصاد راحت تر بود 
باز هم اگر دوره رکود به تنهایی بود نسخه پیچیدن در اقتصاد راحت تر بود.وی ادامه 
داد: در حوزه رکود یک اتفاق خوبی که مردم می توانند ببینند با همه اشــکااتی که 
دارد ارزانی اســت یعنی با ایجاد رکود قیمت کاا ها کاهش پیدا می کند.این مدرس 
دانشگاه و کارشناس ارشدپولی و بانکی گفت: با ایجاد تورم قیمت ها افزایش پیدا می 
کند اما تولید وجود دارد.وی افزود: در اقتصاد ایران هم قیمت ها بااست و هم تولید 
نیست که طبق تعریف به چنین اقتصادی گفته می شود دچار رکود تورمی شده است.

زرندی مقدم با بیان اینکه اســام دین اخاق اســت، اظهارداشت: وقتی پایه اقتصاد 
کشــور به معنای واقعی اســامی، پویا و به یک معنا مولد نیست به احتمال زیاد در 
چنین اقتصادی بانکداری اســامی موفق نخواهد شد چون بانک در دل اقتصاد رشد 
می کند.وی ضمن اشــاره به اینکه قیمت تمام شده در سیستم بانکی کشور بااست، 
گفت: برای مثال برای بانکی توجیه ندارد وقتی ۲۰،۱۸،۱۷ و ... درصد نرخ عقود مبادله 
می دهد یا در حوزه ســود انتظار مشارکتی نرخ ۲۰ درصد را مطرح می کند از همان 
ابتدا یک تقابلی بین وام گیرنده و بانک ایجاد می شود.این مدرس دانشگاه و کارشناس 
ارشدپولی و بانکی افزود: برای اینکه بانکداری اسامی ثمر بخش باشد نخست باید در 
حوزه اقتصاد کارهای اساسی انجام گیرد.وی اظهارداشت: از اساسی ترین کارهای که 
باید در حوزه اقتصاد انجام شود بحث تولید در کشور است.زرندی مقدم یادآورشد: تا 
زمانی که تولید راه نیفتد ودســت سوداگران و سفته بازان بسته نشود بی تردید نمی 

توان کار اساسی انجام داد.

بازدید معاون عملیات بانکی، بانک ایران 
زمین از شعب استان تهران

معاون عملیات بانکی بانک ایــران زمین، به اتفاق 
هیئت همراه از تعدادی از شعب استان تهران بازدید 
کرد.بــه گزارش روابط عمومی بانــک ایران زمین، 
هــادی قدیمی معاون عملیــات بانکی با حضور در 
تعدادی از شــعب تهران، ضمن بازدید از این شعب 
بر لزوم ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
تاکید کرد.قدیمی در این بازدیدها بر اهمیت منابع انسانی به عنوان سرمایه 
اصلی بانک تاکید کرد و گفت: ایجاد یک محیط مناسب در شعب می تواند 
ضمن ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مشــتریان زمینه های انتقال تجربیات 
و رشــد سرمایه های انســانی، که مهمترین داشــته های بانک هستند را 
فراهم آورد.معاون عملیات بانکی در پایان این بازدیدها به بررســی عملکرد 
شعب پرداخت و کارکنان نیز در فضایی صمیمی به ارایه دیدگاه های خود 

پرداختند.

  آغاز شصت و نهمین سال فعالیت 
بانک صادرات ایران

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: بانک 
صادرات ایران، روند مطلوبــی را در اصاح ترازنامه 
خــود دارد و با توجــه به خــروج آن از زیان دهی، 
امیدواریم این روند ادامه یابد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره 
به لزوم ارتقای نظام بانکداری کشــور، گفت: مجموع نظام بانکی با توجه به 
شــرایط جدید در وضعیت اقتصاد کشــور باید از طرف مجموعه حاکمیت 
از جمله قــوه مجریه، قوه مقننه و همه نظام مــورد حمایت قرار بگیرد. از 
این رو، انتظار می رود همراه با حمایتی که از سوی نظام می شود، مجموعه 
نظام بانکی نسبت به جذب منابع برای تخصیص به حوزه فعالیت اقتصادی 
اقــدام کند و از طرفی بتواند در حوزه طراحی با حمایت از طرح های بزرگ 
اقتصــادی به فعاان اقتصادی کمک کنــد.وی در ادامه اظهار کرد: اصاح 
ســاختار نظام بانکی با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور 
ضرورت دارد، نظام بانکی کشور به دلیل شرایطی که طی سال های اخیر از 
جمله تحریم، وضعیت اقتصادی که بعضا در بخشی از صنایع پیش آماده و 
اخیرا به واسطه شیوع بیماری کرونا که در دنیا فراگیر بوده آسیب هایی دیده 
است  و ازم است با برنامه ریزی برای بازسازی اقتصادی، آسیب های جدی را 
جبران کرد.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی، ادامه داد: 
نباید فراموش کرد که مجموعه های غیررسمی مانند صندوق های غیرقانونی 
و موسسات مالی و اعتباری که از چارچوب ضوابط قانونی خود عدول کردند 
و بــه گونه ای عمل کردنــد که خروجی آن آثار منفی به دنبال داشــته بر 
عملکرد نظام بانکی در کشور تاثیر منفی داشته که نیازمند آن است اقداماتی 

متناسب برای رفع و جبران چنین آثاری در نظر گرفته شود.

با انتشار اطاعیه فروش سه ملک شامل یک قطعه زمین 
و دو باب واحد تجاری از سوی بانک اقتصاد نوین، فروش 
اماک مازاد بانک ها در بورس کاای ایران کلید خورد. 
طبق اعام بــورس کاا، بانک اقتصــاد نوین به عنوان 
نخســتین بانک برای تکالیف قانونی خود برای واگذاری 
اماک مازاد خود از مسیر بازار سرمایه، یک قطعه زمین 
با کاربری مســکونی - تجاری و دو ملک تجاری را برای 
فروش در بورس کاا با استفاده از مکانیسم حراج آگهی 
کرد.براســاس اطاعیه های عرضــه، بانک اقتصاد نوین 
دو ملک تجاری را مورخ ۲۵ شــهریور ماه در شهرستان 
کرمان برای فــروش روی تابلوی اماک و مســتغات 
بورس کاای ایران عرضه مــی کند که قیمت پایه این 
دو ملک براســاس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 

۴۸.۵ میلیــارد ریال اعام شــده و مبلغ مورد نیاز برای 
تضمین خرید و شــرکت در حراج ۱.۴۵۵ میلیارد ریال 
معــادل ۱۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) ســه درصد 
قیمت پیشنهادی فروشــنده( به صورت واریز وجه نقد 
یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شــده است.
براساس اطاعات مندرج در اطاعیه عرضه، ۲ باب واحد 
تجاری یکــی به متراژ ۱۵۱.۶3 مترمربــع و دیگری به 
مساحت 3۸.۵۱ مترمربع اســت.این بانک همچنین در 
شهرســتان بندرعباس یک قطعه زمین اداری، تجاری و 
مسکونی به مساحت ۷۴3.۲۸ متر مربع دارای سند تک 

بــرگ و مجوز احداث ۱۰ طبقه بــه متراژ زیربنا ۵۸۲3 
مترمربــع با کاربری تجاری- مســکونی را در تاریخ ۲۶ 
شــهریور ماه به قیمــت مندرج در گزارش کارشــناس 
رسمی دادگســتری، برای فروش روی تابلوی اماک و 
مســتغات بورس کاا مــی آورد.در اطاعیه عرضه این 
زمین، قیمت پایه تعیین شــده توسط کارشناس رسمی 
دادگســتری معادل ۱۸۵ میلیــارد و ۸۲۰ میلیون ریال 
تعیین شــده و تضمین متقاضیان خرید برای شــرکت 
در حــراج مبلغ ۵.۵۸ میلیارد ریال معادل ۵۵۸ میلیون 
تومان )ســه درصد قیمت پیشــنهادی فروشــنده( به 

صورت واریز وجه نقد یا تودیــع ضمانت نامه بانکی در 
نظر گرفته شــده است.شرایط پرداخت این عرضه ها به 
صورت ۹۵ درصد نقد به حســاب های عملیاتی شرکت 
بورس کاای ایران و پنج درصد چک همزمان با مبایعه 
نامه به تاریخ تنظیم ســند رســمی در دفترخانه اسناد 
رســمی بوده و مهلت واریز بخــش نقدی ۱۰ روز کاری 
بعد از تاریخ معامله تاپایان ســاعت اداری در نظر گرفته 
شــده است.بر اساس این گزارش، عاقه مندان به کسب 
اطاعات بیشــتر می توانند جزییــات عرضه زمین واقع 
در شهرســتان بندرعباس و دو بــاب واحد تجاری واقع 
در شهرســتان کرمان را در بخش اطاعیه های اماک 
و مســتغات سایت رسمی بورس کاای ایران به نشانی 
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مدیر امور فنــاوری اطاعات و ارتباطات 
بانک مسکن جزییات دو دستاورد شاخص 
این بانک طی یک سال گذشته را تشریح 
کرد.ساسان شیردل در گفت و گو با پایگاه 
خبری بانک مســکن – هیبنا، در تشریح 
یکی از دســتاوردهای مهم بانک مسکن 
در راستای تحقق اهداف الکترونیکی شدن 
تمام خدمات بانک و حرکت به ســمت 
بانک دیجیتال، به موضوع راه اندازی سامانه 
درخواســت الکترونیک تسهیات بانک 
مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: برای ارائه 
خدمات الکترونیک به مشتریان، همواره دو 
محدودیت وجود داشته که یکی ناظر بر 
محدودیت »احراز هویت« و دیگری »عدم 
امکان انکار امضای دیجیتال« اســت. به 
همین خاطر بانک مسکن از سال گذشته 
بستر امضای دیجیتال را در بانک مسکن 
پیاده کرد و حتی به عنوان اولین بانک در 
کشــور، برخی کاربردهای داخلی را روی 
این زیرساخت پیاده کرد.وی با بیان اینکه 
در ماه های آتی بســتر استفاده از امضای 

دیجیتال برای مشتریان بانک مسکن نیز 
میســر خواهد شد و بانک مسکن در این 
زمینه پیشتاز بوده است، گفت: تا زمانی 
که این دو محدودیت وجود دارد، نمی توان 
تمام فرآیند تسهیات دهی را الکترونیکی 
کرد، اما بانک مسکن بستر ثبت درخواست 
الکترونیک تســهیات را در اغلب عقود 
فراهم کــرده و در آینــده نزدیک با رفع 
این محدودیت ها نیاز به مراجعه حضوری 
به بانک بــرای دریافت این خدمت صفر 
خواهد شد.شــیردل با بیان اینکه سامانه 
درخواســت الکترونیک تسهیات بانک 
مسکن همزمان با اوج گیری شیوع کرونا 
از ابتدای امسال راه اندازی شد و با استقبال 
مشــتریان این بانک قــرار گرفت، گفت: 

تا کنون حدود ۲۶ هزار نفر از مشــتریان 
بانک مسکن از این طریق تشکیل پرونده 
داده اند و فرایند پرداخت تسهیات آنها در 
دستور کار شــعب قرار گرفته است.مدیر 
امور فناوری اطاعــات و ارتباطات بانک 
مســکن خاطرنشــان کرد: بانک مسکن 
بــرای اولویت بنــدی الکترونیکی کردن 
خدمات، این موضــوع را مد نظر قرار داد 
که مشتریان بیشتر برای دریافت چه نوع 
خدماتی به شعب مراجعه می کنند و زمان 
بیشتری را در شعب صرف می کنند. از این 
رو بحث دریافت تسهیات در اولویت قرار 
گرفت، چراکه پردردسرترین و پرترددترین 
خدمتی است که مشــتریان از این بانک 
دریافــت می کنند.شــیردل در خصوص 

نحوه اســتفاده از این سامانه توضیح داد: 
متقاضیان دریافت تســهیات می توانند 
تمــام فرآیند ثبت نام خــود و بارگذاری 
مدارک شــخصی و ملکــی را از طریق 
مراجعه به ســامانه مذکور در درگاه بانک 
http://Bank-maskan.ir مسکن به نشــانی

دریافت و شعبه مدنظر خود را نیز انتخاب 
کنند. در گام بعدی شعبه نسبت به بررسی 
مــدارک اقدام کرده و اگــر نقصی وجود 
داشته باشــد به مشتری اعام می کند تا 
این نقص نیز برطرف شود. در نهایت پس 
از طی فرآیند استعامات، مشتری با یک 
بار مراجعه به بانک می تواند فرآیند دریافت 
تسهیات را تکمیل کند.به گفته وی، بانک 
مسکن تعامل با سایر دستگاه های مربوطه 
برای اســتعامات اسناد و مدارک قانونی 
را از مدت هــا پیش آغاز کــرده و بنا دارد 
از طریق گــذرگاه ملی که دولت در حال 
راه اندازی آن است، این مساله را دنبال کند 
تا به سمتی حرکت کنیم که اصا نیازی 

به ارائه اصل مدارک وجود نداشته باشد. 

مرور کارنامه عملکرد بانک مسکن در هفته دولت

رونمایی از ۲ سامانه الکترونیک 
شاخص در سالی که گذشت

آگهی مناقصه عمومی به شمـاره  99-32
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خرید انواع کفپوش بتنی پرسی  مورد نیاز پروژه 

تپه مراد آب  را از طریق  مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی  واگذار نماید.   

امور قراردادها وروابط عمومی -سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

۱-شرایط متقاضی : 
اشخاص  حقوقی : اساسنامه شرکت  ) اساسنامه مرتبط (  – آگهي تاسیس وآگهي آخرین تغییرات روزنامه رسمي- سایر مدارک ثبتي-  کد اقتصادي –   ایمنی و گواهي ارزش افزوده 
) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع سازمان ضبط  خواهد شد ( ارائه پروانه بهره برداري  یا تولید محصوات  بتنی از سازمان صنعت 

،معادن و تجارت الزامي  میباشد. ۲- سپرده شرکت در به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: 
* متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ) تا ۴۵ روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد (  به مبلغ ۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال  - ویا * واریز فیش نقدی 

به مبلغ فوق به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۲۱ بانک شهر شعبه عظیمیه ۴۵ متری کاج به نام شهرداری کرج 
۳- برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . ۴- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد 
یا قبول پیشنهادات مختار است. ۵- مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید اسناد  مناقصه به حساب شماره ۷۰۰۸۲۴۱۲۶۳۹۸بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و  واصل فیش واریزي 
به امورپیمانهاي سازمان ارائه نمایند .) با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد (  ۶- متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه  از تاریخ نشر این آگهی به مدت 
ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج  واقع در عظیمیه- ضلع شمالي میدان استقال- طبقه اول دفتر امور 

پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۵۴۰۳۰۳ )۰۲۶( تماس مراجعه نمایند.
۷- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان میباشد.

۸- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر ۱۰ روز کاری از تاریخ  انتشار آگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.
۹-  همراه داشتن مهرشرکت  و معرفی نامه ممهور  به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی میباشد.

۱۰- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج شده است . 
۱۱- هزینـه چاپ  دو آگهـی  توامان به عهده برنـده  مناقصه میباشد .

۱۲- مبلغ ۱۰درصد  کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
۱۳- مبلغ کل رقم قرارداد ۴۰درصد  نقد ۶۰ درصد تهاتر با  ملک )در سطح مناطق شهرداري کرج ( محاسبه میگردد.

مبلغ اولیه  ریال موضوع  مناقصه ردیف
۶/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰خرید انواع کفپوش بتنی پرسی پروژه تپه مراد آب  ۱

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی اکبر نادری و خانمها دلنیا مرادی و زینب رستمی جبرییلی به استناد 
دو برگ استشهادیه گواهی شــده و تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی به این اداره مراجعه و مدعی ســت سند مالکیت ششدانگ پاک ۱۷۵۰ 
فرعــی از ۵۸ اصلی بخش ۱۴ دیواندره بــه آدرس دیواندره خیابان امام بااتر از 
مخابرات به علت نامعلوم گم شــده و برابر ثبت دفتر اماک ســند مالکیت آن 
ذیــل ثبتهای ۱۸۶۸ و ۱۸۶۷ و ۱۸۶۶ صفحــات ۱۷۵ و ۱۷۲ و ۱۶۹ دفتر جلد 
۱۲ ثبت و ســند آن به نام آقای علی اکبر نادری و خانمها دلنیا نادری و زینب 
رستمی جبرییلی ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است لذا باستناد قسمت ۵ 
ماده ۱۲۰-اصاحی آئین نامه قانون ثبت متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد 
بابد ظرف ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید درغیر 
اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر و عدم ارسال اعتراض سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل داده خواهد شد.
 پیرمحمدی-  رییس اداره ثبت اسناد

 و اماک دیواندره )۳۳(

آگهی اخطاریه ماده ۱۰۱ مورد وثیقه
در خصــوص پرونده هــای اجرایی کاســه ۹۳۰۰۰۰۸ و 
۹۵۰۰۰۴۸ و ۹۶۰۰۰۳۵ له بانک سپه دیواندره علیه خانمها و 
آقایان اعظم عباسی و حدیقه موسوی و افسانه و معصومه 
و فوزیه و بهروز و زهرا و پرویز و ماهرخسار شهرت همگی 
عباسی طبق گزارش مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ کارشناس رسمی 
دادگســتری پاک ثبتی ۱ فرعی : ۴ از پاک اصلی ۱۴ در 
بخش ۱۴ ناحیه اوباتو واقع در دیواندره مورد وثیقه ســند 
رهنی شماره ۵۲۳۱۹ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۱۵ شهر دیواندره اســتان کردستان به مبلغ ۷۱۴۲۰۰۰۰۰۰ 

ریال ارزیابی گردیده. 
 پیرمحمدی-رییس اداره ثبت اسناد

 و اماک دیواندره )۳۴۰(

عرضه اماک مازاد بانک ها در بورس کاا آغاز شد
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گزیده خبر

توافق حماس و رژیم صهیونیستی برای 
آرام سازی اوضاع غزه

دفتر رئیس جنبش حماس در نوار غزه در بیانیه ای از دست یابی به تفاهماتی با 
رژیم صهیونیستی برای آرام سازی اوضاع در مرزهای غزه و پایان دادن به تنش در 
این منطقه خبر داد. خبرگزاری فلسطینی »صفا« گزارش داد که در بیانیه دفتر 
یحیی سنوار، رئیس حماس در غزه آمده است که این تفاهمات پس از تماس ها و 
رایزنی های گسترده که آخرین مورد آن تاش های محمد العمادی سفیر قطر در 
نوار غزه بود، حاصل شده است.جنبش حماس اعام کرد که در همین راستا، قرار 
است پروژه هایی عمرانی در نوار غزه انجام شود که موجب کمک به فلسطینیان 
برای مقابله با بحران کرونا خواهد شد.خبرگزاری آناتولی نیز ضمن اشاره به این 
خبر تاکید کرد که بر این اســاس، قرار است رژیم صهیونیستی گذرگاه های غزه 
را بازگشــایی کرده و در مقابل فلسطینیان نیز پرتاب بالن های آتش زا به سمت 

اراضی اشغالی را متوقف کنند.

 افشای سفر سری نتانیاهو به امارات
 در سال 2018

یک روزنامه عبری زبان از ســفر محرمانه »بنیامین نتانیاهو« در ســال 2018 
بــه ابوظبی و دیدار با »محمد بن زاید« خبــر داد.به گزارش روزنامه عبری زبان 
یدیعوت آحارانوت، دیروز )ســه شنبه( در گزارشی نوشت که هواپیمایی که روز 
گذشته از تل آویو به ابوظبی پرواز کرد، اولین پرواز در نوع خود نبود و نتانیاهو 
نیز دو ســال پیش به ابوظبی رفته بود.بنابراین گزارش، »یوسی کوهن« رئیس 
ســازمان موساد نیز در این ســفر نتانیاهو را همراهی کرده و »محمد بن زاید« 
ولیعهد امارات نیز از آن ها استقبال کرده است و از آن زمان روابط دو جانبه رو به 
توسعه بوده اما اولین مقدمات توافق فعلی یک سال پیش در دیداری در واشنگتن 
انجام شــد. در این دیدار»مئیر بن شبات« رئیس شورای امنیت اسرائیل، »رون 
دریمر« سفیر تل آویو در واشنگتن و نمایندگان امارات حضور داشتند.به نوشته 
این روزنامه، دیدار نتانیاهو و بن زاید در یک فضای مثبت صورت گرفت و پس از 
دیدار نیز روابط دو طرف ادامه پیدا کرد.یدیعوت احارانوت نوشته است که دفتر 
نتانیاهو حاضر به پاســخ گویی و واکنش به این خبر نشده است، اما نتانیاهو روز 
دوشــنبه در سخنانی گفت که با برخی رهبران کشورهای عربی دیدار داشته و 
مدعی شــد: »با بیش از آن چه تصور کنید با رهبران کشورهای عربی و اسامی 
دیدار داشــتم.«رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه )2۳ مرداد/ 1۳ آگوست( در 
بیانیه ای اعام کرد رژیم صهیونیســتی و امارات به توافقی برای »عادی ســازی 

کامل روابط« دست پیدا کرده اند.

اوروف از آمادگی روسیه برای میانجیگری 
میان تهران و واشنگتن خبر داد

 وزیر امور خارجه روسیه اعام کرد: از مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا حمایت 
می کنیم و برای کمک به این دو کشور در آغاز مذاکرات آماده ایم.سرگئی اوروف 
دیروز سه شنبه در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه روابط بین الملل مسکو 
)مگیمو( وابسته به وزارت خارجه روسیه که از شبکه تلویزیونی روسیه2۴ پخش 
می شــد، این مطلب را بیان کرد.اوروف اظهار داشت: ما آماده مذاکره با هر دو 
طرف برای فراهم کردن زمینه گفت وگوهای مستقیم هستم، اما در صورتی که 
هر دو عاقه مند باشند. به اعتقاد ما مطرح کردن اختاف ها و مسائل به صورت 
مستقیم و دریافت پاسخ ها بدون واسطه از هر چیز دیگری بهتر است.وی بار دیگر 
با زیر ســوال بردن آمریکا به دلیل خروج از توافق هسته ای ایران و 1+5 اظهار 
داشــت: آمریکایی ها نه تنها از برجام خارج شــدند بلکه دیگر کشورها را هم از 

تجارت با ایران منع کرده اند.

گفت وگوهای دوجانبه آمریکا با تایوان 
به رغم تنش با چین

آمریکا از آغاز روند گفت وگوهــای اقتصادی دوجانبه تازه ای با تایوان خبر 
داده اســت و می گوید هــدف از آن افزایش توانایی تایپه بــرای مقابله با 
فشــارهای پکن اســت. دولت دونالد ترامپ هم زمان چند سند سری را از 
حالت طبقه بندی خارج کرد که نشــان می دهد در دوران ریاست جمهوری 
رونالد ریگان در دهه 1۹80 میادی،  ایاات متحده به طور شفاهی »شش 
تضمین« به تایوان داده بود، از جمله این که کیفیت و کمیت ساح های که 

به تایوان می فروشد »کاما به نوع تهدیدات چین بستگی خواهد داشت.«
در ظرف ماه های گذشته تنش بین آمریکا و چین به ویژه در خصوص شیوع 
ویروس کرونا و بحران هنگ کنگ -که آمریکا و متحدانش می گویند پکن 
تعهد خود برای احترام به خودمختاری آن را نقض کرده است- باا گرفته 
است. آمریکا همچنین نگران آن است که چین پس از اجرای قانون امنیتی 

اخیر در مورد هنگ کنگ، قصد توسل به زور علیه تایوان را داشته باشد.
تایوان از ســال 1۹50 میادی مســتقل بوده اما جمهوری خلق چین این 
جزیره را بخشــی از ســرزمین تحت حاکمیت خود می داند، در حالی که 
تایوان نیز رسما مدعی حاکمیت بر سرزمین اصلی چین است. دولت چین 
همواره خواهان پیوســتن مســالمت آمیز تایوان به این کشور در چارچوب 
ساختار »یک کشور، دو نظام« بوده است.دیوید استیلول، بلندپایه ترین مقام 
وزارت امور خارجه آمریکا در حوزه شــرق آسیا، روز دوشنبه )۳1 اوت(  در 
یک گفت وگوی مجازی با اندیشکده بنیاد هریتیج در واشنگتن گفت ابتکار 
عمل تازه به خاطر افزایش تحرکات دیپلماتیک و نظامی چین برای تحت 
فشــار قــرار دادن تایوان و »تهدید رو به افزایش پکــن برای صلح و ثبات 
است.«استیلول افزود:  »ما به تایپه برای مقاومت کردن در برابر کارزار حزب 
کمونیست چین برای فشار، ارعاب و انزوای تایوان ادامه خواهیم داد.« این 
مقــام آمریکایی گفت ابتکار عمل جدیــد »چرخش« در موضع چند دهه 
اخیر ایاات متحده نیســت، بلکه یک رشته »تغییرات جدی« در سیاست 
موســوم به »چین واحد« است.به گزارش بی بی سی، آمریکا در ژانویه سال 
1۹۷۹ میادی در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر روابط دیپلماتیک 
خود با چین را به حالت عادی درآورد. در چارچوب آن سیاســت که برای 
مهار اتحاد جماهیر شــوروی سابق انجام شد، واشنگتن با در پیش گرفتن 
سیاست »چین واحد« روابط دیپلماتیک خود با تایوان را قطع کرد.این در 
حالی  اســت که آمریکا بنا بر قانونی که در کنگره این کشور تصویب شده 
است به دفاع از تایوان در برابر حمات احتمالی متعهد است و بزرگ ترین 
تامین کننده تسلیحات تایوان به شــمار می رود. چین در چند سال اخیر 
ادعای حاکمیت بر تایوان را پررنگ تر از قبل مطرح می کند و بر کشورهای 
دیگر فشار آورده است تا روابط دیپلماتیک خود با تایوان را قطع کنند، در 

غیر این صورت نمی توانند با چین رابطه داشته باشند.

اسناد جدید
یکی از اســنادی که روز دوشنبه منتشر شد یادداشت ارنس ایگلبرگر، 
معاون وقــت وزارت امور خارجه آمریکا، مورخ 10 ژوئیه 1۹82 اســت 
که در آن آمده اســت کاهش فروش تسلیحات آمریکا به تایوان به ادامه 
تعهد چین به حل مسالمت آمیز مناقشه با تایوان بستگی دارد.او در این 
ســند تاکید می کند که اگر چین خصومت های خود نسبت به تایوان را 
افزایش دهد آمریکا نیز فروش تسلیحات به تایوان را افزایش خواهد داد. 
او می افزاید کیفیت و کمیت ســاح هایی یادشده کاما به نوع تهدیدات 
چین بستگی خواهد داشت و این که »آخرین تضمین:  فروش تسلیحات 
آمریکا به تایوان ادامه خواهد یافت.«همچنین در یک سند دیگر، جورج 
شــولتز وزیر امور خارجه وقت آمریکا مورخ 1۷ اوت 1۹82 تضمین های 
شــش گانه به تایوان را به این شرح تشــریح می کند: آمریکا برای توقف 
فروش ساح به تایوان تاریخی تعیین نکرده است؛ آمریکا توافق نکرده که 
در مورد فروش ســاح به تایوان با چین مشورت کند؛ آمریکا بین تایپه 
و پکــن به عنوان میانجی عمل نخواهد کرد؛ آمریکا توافق نکرده اســت 
کــه »قانون روابط تایوان« را اصــاح کند؛ آمریکا موضعش در خصوص 
حاکمیت تایوان را تغییر نداده است؛ آمریکا بر تایوان برای مذاکره با چین 

فشاری اعمال نخواهد کرد.

بیانیه مشترک اسرائیل، امارات و آمریکا
سه طرف امارات، اسرائیل و آمریکا دوشنبه شب بیانیه مشترکی را در سایه 
سفر دو هیات آمریکایی اســرائیلی به ابوظبی صادر کردند.به گزارش رای 
الیوم، روز دوشنبه هیاتی اسرائیلی به ریاست مئیر بن شبات رئیس امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی و هیاتی آمریکایی به ریاست جارد کوشنر داماد 
و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا با همراهی رابرت اوبراین، مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید ســوار بر اولین پرواز تجاری مستقیم تل آویو را به مقصد 
ابوظبــی ترک کردند.این هیات در پایان دیدارها و رایزنی هایش با مقامات 
ابوظبی بیانیه ای ســه جانبه را صادر کردند که در این بیانیه آمده است:« 
معاهده صلح امارات و اســرائیل که تحت نظارت آمریکا انجام شــد گامی 
شجاعانه در مسیر خاورمیانه ای باثبات ترو شکوفاتر است!«در بیانیه مذکور 
همچنین آمده است: معاهده صلح امارات و اسرائیل تفکر و دیدگاهی جدید 
پیرامون نحوه حل مشــکات منطقه و چالش های آن با اتکا به گام های 
عملی که نتایجی ملموس داشــته باشد ایجاد کرد به نحوی که به ساختن 
پل هایی جدیدی برای کاهش اختافات موجود و ممانعت از درگیری های 
جدید در آینده منجر شــود.عاوه بر این در بیانیه مذکور تاکید شده است: 
این معاهده در زمانی مناســب انجام شد در زمان های قبل شاهد افزایش 
چشــمگیر جنگ ، خونریزی و آوارگی و تغییرات دموگرافی بودیم لذا اگر 
بخواهیم به خواســته های نسل فعلی و آینده جامه عمل بپوشانیم باید به 
همه این متغیرات پاســخ دهیم. این معاهده فرصــت تاریخی در برقراری 
روابط عادی میان امارات و اســرائیل است که به توقف طرح الحاق راضی 
فلسطینی منجر شد.«در بیانیه مذکور همچنین آمده که امارات و آمریکا از 
رهبران فلسطینی میخواهند بار دیگر با طرف اسرائیلی برای حل اختافات 
و رسیدن به صلح وارد مذاکره شوند.در بخش همکاری های مشترک نیز در 
این بیانیه آمده اســت: وزرای دولت امارات و دولت اسرائیل در بخش های 
مختلف به ویژه در بخش وزارت خارجه و امنیت غذایی دور اول مذاکراتشان 
را برای یافتن راه های همکاری مشترک آغاز کردند و رسما خطوط ارتباط 
بین دو طرف برقرار شد.امارات و اسرائیل درباره همکاری دوجانبه در مسائل 
پزشــکی و بهداشــتی نیز گفتگو میکنند و امیدوارند که این امر به درمان 
بیماری کووید 1۹ بینجامد.در پایان این بیانیه ابراز امیدواری شده که این 
اقدامات در آینده ای نزدیک به سلسله تغییرات »مثبت« بزرگ و کوچک 
بینجامد و ملت ها و منطقه را در مسیر تحقق »امنیت ، شکوفایی و صلح« 
یاری رســاند.هیات مذکور روز دوشنبه از طرق حریم هوایی عربستان وارد 
ابوظبی شد. این سفر پس از مخالفت اخیر امارات با مشارکت در مذاکرات 

اسرائیل و آمریکا صورت گرفت.

اروپا و واکنش به خصومت آمریکا 
 پس از بی اعتنایی اروپا نســبت به آمریکا در شــورای امنیت 
دربــاره ایران و افزایش اختافات اروپا با دولت ترامپ بر ســر 
طرح خط لوله نورد اســتریم 2، به نظر می رسد که اروپا برای 
پایان خصومت ها با واشــنگتن از یک سو منتظر پیروزی جو 
بایدن در انتخابات 1۳ آبان مانده و از سوی دیگر با یکپارچگی 
تــاش می کند تــا از منافــع ژئوپلیتیک خود دفــاع کند.به 
گزارش گاردین، »وادیمیر لنین« هنگام بازگشــت از تبعید 
درسال1۹1۷میادی برای تحویل کنترل انقاب روسیه، پیش 
از سوار شدن به قطار به ایستگاه فناند در پتروگراد شهری که 
بعدها به لنینگراد و سپس سن پترزبورگ امروزی بدل شد، از 
زازنیتس، یک شــهر کوچک ساحلی بالتیک در شمال شرقی 
آلمان، کشتی به مقصد سوئد گرفت. شهر زازنیتس در آن زمان 
به کانون توجه تاریخی تبدل شد و اکنون به لطف اشتباه دونالد  
ترامپ، شاهد تکرار دوباره آن وضعیت برای زازنیتس هستیم.  
در ادامه مطلب درج شده در این روزنامه انگلیسی می خوانیم: 
»تد کروز«، »تام کاتن« و »ران جانسون« سه سناتور جمهوری 
خواه تهدید کرده اند که مجازات ســختی در انتظار زازنیتس، 
مقامات منتخب و ساکنانش است. هرچند خوشبختانه به نظر 
می رسد سه آلت دست ترامپ از نقش زازنیتس در سوق دادن 
رهبر بلشویک به قدرت بی اطاع هستند. درواقع مشکل اصلی 
این ســه جمهوری خواه، توافق مسکو و پروژه خط لوله »نورد 
استریم« برای انتقال گاز از روسیه به اروپا است.  سناتورها در 
نامــه ای فوق العاده متکبرانه در ماه جاری ادعا کردند که خط 
لوله ای که گاز طبیعی روسیه را از طریق آلمان )شهر زازنیتس( 
به اروپا می رساند »تهدیدی جدی« برای امنیت ایاات متحده 
اســت و چنانچه زازنیتس بافاصله حضور خود در این توافق 
را متوقف نکند، »تحریم های قانونی و اقتصادی ســنگینی« را 
متحمل می شود که می تواند پیامدهای کشنده ای برای اقتصاد 
منطقه به بار آورد. در این نامه همچنین یادآوری شــده است 
که شرکت ها، سهامداران و کارمندان زازنیتس با توقف دارایی 
و ممنوعیت سفر مشابه آنچه با دولت کره شمالی و ایران انجام 
شــده، روبرو می شــوند.  آمریکا مدت هاست که با طرح خط 
لوله نورد استریم 2 مخالفت کرده و معتقد است این امر سبب 
افزایش وابســتگی اروپا به روسیه می شــود. اما برلین در برابر 
چنین ادعاهایی مقاومت کرده و می گوید این سیاست براساس 
منافع ملی و در راستای سیاست های اتحادیه اروپا گرفته شده 
است. اما کروز و حلقه یاران خودخواهش این مقاومت را تبدیل 
به دلیلی دیگر برای رویارویی کامل آمریکا و اروپا دانســته اند.  

رفتار آمریکا در زازنیتس و فراتر از آن ســبب خشم بسیاری 
از آلمانی ها شــده است. آمریکایی ها متهم هستند که با آلمان 
بیشتر مثل یک دشــمن و یا یک مستعمره رفتار می کنند تا 
یک متحد.»هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان در این مورد 
گفت: چنین رفتاری منعکس کننده »بی احترامی« اساسی به 
حقوق و حاکمیت اروپا است.»جوزپ بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا هم نسبت به استفاده روزافزون واشنگتن 
از تحریم ها، یا تهدید به تحریم علیه شرکت ها و منافع اروپایی 
ابــراز نگرانی کرد.  روابط »آنگا مــرکل« صدراعظم آلمان با 
ترامپ پس از ســالها توهین و به تازگی به دلیل اشتباه دولت 
ترامپ برای کاهش شــمار نیروهــای آمریکایی در آلمان که 
گفته می شــود دفاعی کلیدی در برابر روســیه بود، به سردی 
گرایید.  لذا انتظار می رود شرایط کنونی، خطر گسترده تر شدن 
آتش کینه نســبت به جنگ های تعرفه ای ترامپ، انکار بحران 
آب و هوایی و تاش برای تقســیم اتحادیه اروپا با جلب توجه 
کشورهای محافظه کار اروپای شرقی را به همراه داشته باشد.  
توســل فزاینده آمریکا به قلدری و ارعاب دوستان قدیمی به 
جــای ترغیب منطقی، با رقابتی دیگر بر ســر ایران در هفته 
گذشته برجسته تر شــد.تحریم های ثانویه ایاات متحده علیه 
شــرکت های اروپایی در مورد تجارت با تهران به آن ها آسیب 
زده اما تاکنون نتوانسته تعهد مشترک آلمان- فرانسه و انگلیس 

را در مورد توافق هسته ای 2015 که ترامپ از آن خارج شد را 
برهم زند. بنابراین تاش واشنگتن برای بازگرداندن تحریم های 
ایران در ســازمان ملل متحد به کل رد شد.  »مایک پمپئو« 
وزیر امور خارجه آمریکا پس از بی اعتنایی اروپایی ها، به شیوه 
ترامپ عصبانیت و خشم خود را بروز داد. وی گفت: اروپا جانب 
آیت اه ها را گرفته اســت.  رفتار »کلی کرافت« سفیر آمریکا 
در سازمان ملل متحد هم کاما توهین آمیز بود و در سخنانی 
مضحک متحدان همیشــگی آمریکا را به »ایستادن در جمع 
تروریست ها« متهم کرد. بنابراین به نظر می رسد این واقعیت 
که سیاســت ترامپ نســبت به ایران به طرز مشهودی نتیجه 
عکس داده درســت باشد.بهتر است کمی واکنش »دومینیک 
راب« وزیر امور خارجه انگلیس را هم بررسی کنیم. وی هفته 
گذشــته در بیت المقدس بود و شــجاعانه تاش می کرد راه 
حل دو کشــور اسرائیل و فلســطین را در راستای تاش های 
ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر اســراییل دوباره روی 
میز بگذارد. اما چیزی که راب در ازای تاش هایش از ســوی 
نتانیاهــو و کابینه اش دریافت کرد بی ادبی و بی احترامی بود و 
در واقع رفتار ناشایســت آن ها بی ربطی روزافزون انگلیس به 
این مسایل را نشــان داد.  دستیابی به راه حل دو کشور یکی 
دیگر از زمینه های بزرگ اختاف آمریکا و اروپا اســت. با این 
وجود مشکات مشــابهی در سایر موضوعات اصلی نیز وجود 

دارد. با وجود تمایل ظاهری ترامپ به »نجات« اروپا از دســت 
روس هــا )و فروش گاز گران قیمت خود از ایالت تگزاس محل 
تولد ســناتور کروز(، به نظر می رسد رییس جمهوری آمریکا 
کوچکترین نگرانی مربوط به »الکســی ناوالنی« فعال مخالف 
روسی که مسموم شده است، ندارد.  در واقع ترامپ برای آنکه 
موجب تکدر خاطر »وادیمیر پوتین« رییس جمهوری روسیه 
نشــود دست از ابراز نگرانی در درگیری های اوکراین، سوریه و 
لیبی، یا باروس برداشته است. این در حالی است که برخاف 
نورداســتریم 2، اینها مواردی هستند که امنیت، رفاه و اصول 

اروپا را تحت تأثیر قرار می دهند.  

اما اروپا در برابر این رفتارها چه می تواند انجام دهد؟  
رهبران اتحادیه اروپا می توانند امیدوار به پیروزی »جو بایدن« 
در نوامبــر )آبان و زمان انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا( 
باشند. اما اگر ترامپ بار دیگر پیروز شود چه؟ اروپا احتماا باید 
منتظر تحریم ها، حماقت های خودخواهانه و وحشیانه تر باشد 
همانگونه که همیشه از سیاست خارجی آمریکا انتظار می رفت. 
به عبارتی اروپا و به ویژه آلمان در صورت انتخاب دوباره ترامپ 
باید منتظر رفتارهای خصمانه تر واشنگتن باشد و اتحادیه اروپا 
به طور کلی منتظر تحقیر و غریزه های مخرب رییس جمهوری 
آمریکا باشــد. ضمــن آنکه ناتو و متحدانش ســرانجام تحت 
فشــارهای ترامپ ممکن اســت از هم بپاشد.  باید تاکید کرد 
اگــر چنین امری در آینده نزدیک اتفاق نیفتد، احتمال وجود 
چنین کابوســی در آینده نه چندان دور دلیل قانع کننده ای 
برای تقویت توانایی های مشترک امنیتی، نظامی و فناوری اروپا 
در برابر باج خواهی اقتصادی و مالی واشنگتن است.  »امانوئل 
مکرون« رییس جمهوری فرانســه خواستار یکپارچگی بیشتر 
اتحادیه اروپا و بلندهمتی آن است، اما مرکل و دیگران احتیاط 
می کنند. با این حال همانطور که »ســوفیا بش« به تازگی از 
اندیشــکده اصاحات اروپا اســتدال کرد، اروپــا باید بتواند 
از منافــع ژئوپلیتیک خود دفاع کند.  حــال این امر می تواند 
»خودمختاری استراتژیک« یا حتی »بقا« باشد. زیرا به عقیده 
وی در جهانی که پیوستن دوستان که زمانی مورد اعتماد بودند 
به صف درندگان، دیگر قدرت نرم کافی نیست.  از طرفی، اروپا 
تا زمانی که خود یکی از بازیگران بزرگ جهانی نشود، نمی تواند 
جلوی امتیازات بازیگــران اصلی را بگیرد. اروپایی ها باید کنار 
هم بایســتند و چه فاجعه تمام عیاری که انگلیس این لحظه 

خطرناک را برای جدایی انتخاب کرده است.

رئیس جمهور آمریکا اعام کرد در صورت 
پیروزی رقیب دموکرات او در انتخابات 
2020، انقابی در این کشور رخ خواهد 
داد.به گزارش اسپوتنیک، رئیس جمهور 
آمریــکا در تداوم تئــوری توهمی خود 
معتقد است رقیب دموکرات او شخصیتی 
دست نشانده است که در صورت پیروزی 
در انتخابات ســوم نوامبر انقابی در این 
کشور ایجاد خواهد کرد.، دونالد ترامپ در 
مصاحبه ای با شبکه فاکس نیوز در ادامه 
اتهام زنی به جو بایدن گفت: او اوضاع را 
آرام نخواهد کرد. اگر بایدن پیروز شود، 
آن هــا نیز برنده خواهند شــد. او فردی 

ضعیف اســت. او همانند یک عروسک 
کنترل می شــود؛ بنابرایــن اوضاع )در 
آمریکا( آرام نخواهد بود. آن ها شهر های 
شما را تســخیر خواهند کرد. این یک 
انقاب خواهد بود. مردم این کشــور در 
برابر این موضع ایستادگی نخواهند کرد.

ترامپ در ادامه تئوری توهمی خود گفت 
این انقاب از ســوی ثروتمندان احمق 
تامیــن مالی خواهد شد.پیشــتر بایدن 

ترامپ را به تفرقه افکنی هر چه بیشتر 
در میان مــردم آمریکا متهم کرد. نامزد 
دموکرات ها در انتخابات 2020 می گوید 
او به جای متحد کردن مردم با سخنان و 
پیام هایش بذر نفاق و هرج و مرج را در 
میان مردم می پاشد.در آن سوی میدان، 
ترامپ و هم حزبی هایش از بایدن انتقاد 
می کنند که چرا ســه ماه مبازرات ضد 
نژادپرســتی جنبش های آنتیفا و جان 

ســیاهان اهمیت دارد را محکوم نکرده 
است. جمهوری خواهان می گویند بایدن 
و هم حزبــی هایش با امتناع از محکوم 
کردن اعتراضات ضد نژادپرستی تاش 
می کنند تا برگ برنده سیاسی را در سال 
سرنوشت ساز انتخاباتی از آن خود کنند.

موج گسترده اعتراضات ضد نژادپرستی 
از زمان قتل فجیع جوج فلوید به دست 
پلیس مینیاپولیس در شهر های مختلف 
آمریکا به راه افتاده و هر روز بیشتر زبانه 
می کشد. سیاهپوستان خواهان برابری و 
توقف بی عدالتی نهادینه شده در نظام 

آمریکا هستند.

ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز؛
 بایدن پیروز شود، انقاب می شود

رئیس جمهور فرانسه سه ماه آینده را برای ایجاد تغییرات 
واقعی در لبنان مهم خوانــد و افزود، اگر این اتفاق رخ 
ندهد اقدامات تنبیهی علیــه بیروت در پیش می گیرد 
که از جمله آنها تحریم طبقه حاکم لبنان است.»امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانســه که برای دومین بار در 
کمتر از یک ماه به لبنان ســفر کرده، در گفت وگویی با 
وبگاه »پولیتیکو«، سران لبنان را به نوعی تهدید کرد.وی 
ضمن اعام این موضوع که برای جلوگیری از فروپاشی 
سیاســی در لبنان تاش می کند، افزود: سه ماه آینده 
برای ایجاد تغییرات واقعی، اساسی است و اگر این اتفاق 
رخ ندهد من روش خــودم را عوض می کنم و اقدامات 
تنبیهی شــامل لغو برنامه نجات مالی بین المللی )برای 

لبنان( و نیز تحریم طبقه حاکم این کشــور را در پیش 
خواهم گرفت.ماکرون ادامه داد، از فرانســه نخواهید که 
علیه قدرت سیاســی در لبنان جنگ به راه بیندازد زیرا 
این اقدامی بیهوده و دیوانه وار خواهد بود.رئیس جمهور 
فرانسه ســپس گفت، قصد تعامل با »مصطفی ادیب« 
نخســت وزیر مکلف و همه احزاب سیاســی لبنان در 
پارلمان از جمله احزابی که با آنها هم نظر نیست، دارد.
وی گفت، از رهبران احزاب سیاســی تعهدات معتبری 
می خواهــد مبنی بر اینکه اصاحــات را در یک جدول 
زمانی مشخص برای اجرای تغییرات و برگزاری انتخابات 
پارلمانی طی شــش تا دوازده ماه انجــام خواهند داد.
ماکــرون در واکنش به اعتراض عده ای به انتخاب ادیب 

برای تشــکیل دولت جدید لبنان هم گفت، نزدیکترین 
گزینه بعدی برای نخســت وزیری، »نواف ســام« بود 
اما این گزینــه در صورت انتخاب موفق نمی شــد.وی 
در ادامه برخی گمانه زنی های رســانه ای مبنی بر اینکه 
وی مصطفی دیاب را بر اســاس توافقی با ایران انتخاب 
کرده، رد کرد و گفت، وظیفه وی مداخله در این موضوع 
نیست.رئیس جمهور فرانسه درباره استقرار یک کشتی و 
دو هواپیمای جنگی فرانسه در مدیترانه هم اعام کرد، 
این اقدام در پاســخ به تحرکات آنکارا در آب های مورد 
منازعه صورت گرفته اســت.در همین ارتباط، روزنامه 
»فیگارو« اعام کرد، ماکرون در سفر قبلی خود به لبنان 

نیز سران این کشور را به تحریم تهدید کرده است.

ماکرون: 
تغییریواقعیدرلبنانایجادنشودطبقهحاکمراتحریممیکنم

»لی دایو کویی« مشــاور دولت چین 
می گوید که اگر آمریکا اقدام به ادامه 
تحریــم چین در زمینــه محصوات 
نیمــه هادی و قطعات رایانه ای کند، 
پکن هــم با توقف صــادرات دارو به 
واشــنگتن، مقابله به مثــل خواهد 
کرد.به گزارش ســاوت چاینا، تهدید 
ایــن مقام دولتی چین واکنشــی به 
تهدیدهای آمریکا مبنی بر جلوگیری 
از دســتیابی شــرکت هــای چینی 
بخصــوص هــواوی به نیمــه فلزات 
هادی اســت که بــرای فعالیت های 
شــرکت چینی در آمریکا و بازارهای 

جهانی مشکات فراوانی بوجود آورده 
است.گزارش حاکی است که آمریکا 
درصدد محدود کردن شــرکت های 
چینی اســت و برای ایــن منظور در 
نظر دارد از دستیابی این شرکت ها به 
فناوری ها و برخی از قطعات از جمله 
چیپ های رایانــه ای و نیمه هادی 
ها جلوگیری کند.مشــاور اقتصادی 
دولت چین تاکید کرده است: چنانچه 
دسترسی های شرکت های چینی به 
این تجهیزات و قطعات توسط آمریکا 
محدود شــود، پکن هــم از صادرات 
دارو و فراورده های دارویی به عنوان 

یک اســلحه برای مقابله با فشارهای 
آمریکا و تحریم های آن کشــور بهره 
خواهــد گرفت.آمریکا بــرای تامین 
دارو و برخــی از فراورده های دارویی 
وابســتگی زیادی به چین دارد و این 
موضوعی است که »جو بایدن«  نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری و دولت 
ترامپ رییس جمهــور آمریکا هر دو 
بارها خواستار حل و فصل این مساله 
شده اند.  اگرچه چین هنوز دست به 
چنین کاری نزده است اما این مشاور 
دولت می گوید: اگر دسترسی چین 
به نیمه هادی ها قطع شود، می توان 
راه دسترســی آمریکا به این فراورده 
ها و داروها را مســدود کرد.لی افزود: 
بیش از ۹0 درصد از مواد خام داروها 
ازجمله داروهایی نظیر آنتی بیوتیک 
ها و ویتامیــن ها در چین تولید می 
شــود و آمریکا در کوتاه مدت قادر به 
تولید آنها نیست و اگر قرار باشد بازی 

کثیف تحریــم را ادامه دهد با تدابیر 
مقابلــه جویانه پکــن مواجه خواهد 
شــد.وزارت بازرگانی آمریکا چند روز 
قبــل محدودیت های گســترده ای 
برای دستیابی شرکت چینی هواوی 
به تجهیزات،  نــرم افزارها و فناوری 
هــای شــرکت هــای آمریکایی در 
نظر گرفت و ۳8 شــعبه این شرکت 
مخابراتی بزرگ را در 21 کشور دنیا 
تحت فهرست نظارت شدید قرار داد 
که بر اساس آن فروش فناوری های 
آمریکا به شــرکت هــای چینی این 

فهرست بشدت محدود می شود.

هشدار چین به آمریکا؛ 
تحریم ها ادامه یابد صادرات 
دارو را قطع می کنیم
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محققــان ایرانی اظهار کرده اند می توان از روغــن آفتابگردان برای 
جلوگیری از خوردگی استفاده نمود. ایجاد ترکیبی برای جلوگیری از 
زنگ زدگی و تشکیل هیدرات گازی در میادین نفت و گاز فراساحلی 
هــدف اصلی این مطالعه بود. روغن آفتابگــردان یک منبع ارزان و 
ســازگار با محیط زیست برای ســنتز یک مهار کننده دو منظوره 
برای غلبه بر ناسازگاری بین واکنش گرهای ناب ضد هیدرات و ضد 
خوردگی بود. انســداد هیدرات گازی معمواً باعث ایجاد مشکات 
جــدی در خطوط انتقال نفت و گاز ، تأسیســات فرآوری و حفاری 
در آب های عمیق می شــود. این موضوع مانع از جریان هیدروکربن 
می شود و حتی ایمنی پرســنل نیز در معرض خطر قرار می گیرد. 
روش های مختلفی برای مقابله با مشکات هیدرات گاز وجود دارد. 

مصرف برگ و ریشه این گیاه برای تحریکات مخاط دهان و حلق و 
سرفه خشک و مصرف ریشه برای التهاب خفیف مخاط معده مورد 
تایید است. ریشــه، برگ و گل ختمی مصرف دارویی دارد و از آن 
به صورت ضماد برای التهاب پوســتی یا سوختگی، خیسانده 3-2 
درصــد آن به صورت تنقیه در التهاب رکتوم، مصرف خوراکی برای 
زخم های معده و اثنی عشــر، کولیت و آنتریت، یبوســت، سندرم 
روده تحریــک پذیر و به صورت موضعی ، غرغره و دهان شــویه در 
التهاب دهان و حلق می توان استفاده کرد. از  ریشه گیاه ختمی به 
عنوان ضد سرفه به خصوص در سرفه های تحریکی استفاده می شود 
اما خلط آور نیست. همچنین برگ این گیاه در سرفه های تحریکی 

خاصیت مسکن و خلط آور دارد.

طی مطالعه محققان در مجموع اطاعات ۴۴۵ هزار و ۷۶۵ فرد از بانک 
اطاعات پزشکی انگلستان را مورد بررسی قرار دادند. متوسط سن آنها 
۵۷ سال بود و ۵۴ درصد از آنها زن بودند. خطر وراثت دیابت با استفاده 
از ۶.۹ میلیــون ژن ارزیابی شــد. قد و وزن افــراد هنگام ثبت نام برای 
محاسبه شــاخص توده بدنی کیلوگرم در متر مربع برآورد شد. شرکت 
کننــدگان با توجه به میزان خطر ژنتیکــی ابتا به دیابت به پنج گروه 
تقســیم شدند، از سویی دیگر از لحاظ شــاخص توده بدنی نیز به پنج 
گروه تقسیم شدند. شرکت کنندگان تا سن ۶۵ سالگی توسط محققان 
مورد بررسی و پیگیری قرار گرفتند. افراد در بااترین گروه شاخص توده 
بدنی ۱۱ برابر بیشتر از شرکت کنندگان در کمترین گروه شاخص توده 

بدنی در معرض خطر ابتا به دیابت قرار داشتند.

استفاده از روغن آفتابگردان به 
منظور جلوگیری از زنگ زدگی

 گیاهی برای بهبود
 سرفه های خشک

 تاثیر شاخص توده بدنی 
در ابتا به دیابت
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تخت گاز

از هر دری خبری
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زباله، ره آورد گردشگران به مازندران

دلیل استفاده از سیستم تعلیق مستقل در فورد برانکو
اکسل جلوی سولید یکی از مهم ترین نقاط قوت و فروش جیپ رانگلر بوده و این موضوع حتی در جزوه فروش مدیران این شرکت نیز 
مورد اشاره واقع شده است. شکی وجود ندارد که این طراحی سیستم تعلیق برای آفرود خوب بوده اما مهندسان فورد تصمیم گرفته اند 
خاف رانگلر عمل کرده و از اکسل جلوی مستقل برای برانکوی جدید استفاده کنند. در ادامه دلیل این تصمیم را بررسی خواهیم کرد. 
مهندسان تیم تحقیق و توسعه برانکو اخیراً در مصاحبه با MuscleCarsAndTrucks جزئیات بیشتری از سیستم تعلیق جلوی برانکو 
جدید را منتشــر کرده اند. به طور خاصه باید گفت تصمیم فورد برای اســتفاده از این نوع طراحی با رفتار خودرو در جاده های آسفالت 
ارتباط داشته است. ما برای سیستم تعلیق مستقل در جلو رفتار بهتر در جاده آسفالت را مدنظر قرار دادیم؛ بنابراین ما بهترین های آفرود 
و جاده را داریم. در برانکو توانستیم به توازنی بین پرفورمنس مخصوصاً در سرعت های باا برسیم جایی که رقبا نمی توانند چنین کاری 
را انجام دهند. برانکو در روی جاده نیز سواری هیجان انگیزی دارد.احتمااً برخی طرفداران آفرود با این اظهارات موافق نبوده و خواهند 
گفت برانکوی جدید برای گذراندن بخش اعظم وقت خود در گل وای طراحی نشده است. به این زودی ها جنگ طراحی اکسل سولید 

و سیستم تعلیق مستقل به پایان نخواهد رسید اما شاید فورد پاسخ هایی به این انتقادات داشته باشد.

بدون تدارکات خوب در المپیک صرفا شرکت کننده ایم
مربی تیم ملی دوچرخه سواری گفت: برای گرفتن نتیجه مطلوب در المپیک توکیو باید تدارکات خوبی داشته باشیم در غیر این 
صورت صرفا یک شــرکت کننده خواهیم بود. محمود پراش بیان کرد: از اردو واجب تر برگزاری مســابقات لیگ است چون منبع 
اصلی درآمد دوچرخه سواران از همین مسابقات است. از طرفی وقتی مسابقه ای نباشد برگزاری اردو کاری بی معنی است و تمام 
هم و غم ما این است که بتوانیم مسابقات داخلی خود را برگزار کنیم. قرار است دوباره جلسه ای با ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
گذاشته شود تا مجوز برای لیگ دوچرخه سواری را بگیرند. او ادامه داد: اتحادیه جهانی دوچرخه سواری برای سال 2۰2۰ مسابقه 
ای نگذاشته و باید دید برنامه برای سال 2۰2۱ چگونه خواهد بود سپس طبق آن برنامه ریزی می کنیم و البته المپیک و پارالمپیک 
توکیو را در نیز در پیش داریم. پراش در پاسخ به این پرسش که فکر می کند دوچرخه سواری ایران امکان گرفتن نتیجه قابل قبول 
در المپیک را داشته باشد یا خیر، تاکید کرد: باید برنامه داشته باشیم و نفراتی که کاندیدای حضور در المپیک هستند، هم سطح 
با المپیک شرکت کنند. در این شرایط عملکرد رکابزنان را می بینیم و بهترین نفر را انتخاب می کنیم . در واقع همه چیز بستگی 

به این دارد که چه تدارکی برای المپیک بینیم اگر تدارک ما خوب باشد قطعا نتیجه مطلوبی می گیریم.

روی فلک گرفته ز روحانیان صفاروی زمین ببسته ز جسمانیان نظر ر پیکر شیاطین ْ ارواحِ انبیااندر هوا شهاب تو گفتی همی رود گفتی ه مرزار همی بدرود گیاگردون چو مرزار و رو ماه نو چو داس
ا ر چرخ زودگرد چون داه ای سیمین ر چرخ آسیاگرد آمده ریّ کاره کرد سیل مَجّره همچو رهی کاش

موسی میان بحر چون ر آب زد عصا دیدم رهی روان شده از خّط اِستِوااندر شبی چنین ه فلک بود مُسْتَوی

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

سینمای سوئیس نماینده سینمای خود را برای شرکت در 
شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار 2۰2۱ معرفی 
کرد. به گزارش اســکرین، فیلم »خواهر کوچک من« به 
کارگردانی مشترک »استفنی شوات« و »ورونیک ریموند« 
با بازی »نینا هوس« و »ارس اردینگر«، روایتگر داستان 
برادر و خواهری اســت که ابتای یکی از آنها به بیماری 
سرطان، روابطشان را دوباره پیوند می زند. این فیلم اولین 
نمایش جهانی خود را امسال در جشنواره فیلم برلین تجربه 
کرد و قرار است اوایل سپتامبر در سوئیس و پس از آن در 
آلمان و اتریش اکران شــود. سینمای سوئیس آخرین بار 
در سال ۱۹۹۰ توانسته با فیلم »سفر امید« به کارگردانی 
»خاویر کولر« به جمع نامزدهای نهایی شاخه بهترین فیلم 
خارجی زبان )که برای دومین سال با عنوان شاخه بهترین فیلم بین المللی برگزار می شود( راه یابد. فیلم 
هایی که به عنوان نماینده رسمی کشورها در شاخه اسکار بهترین فیلم بین المللی اسکار 2۰2۱ انتخاب می 
شوند باید در فاصله زمانی بین اول اکتبر 2۰۱۹ تا 3۱ دسامبر 2۰2۰ )۹ مهر ۱3۸۹ تا ۱۱ دی ۱3۹۹( در 
کشور مبدا اکران شده باشد اما به سبب بحران جهانی ویروس کرونا، آکادمی اسکار پیش از این اعام کرده 
که به طور موقت و تنها برای یک سال، فیلمهایی که اکران سینمایی نداشته باشند را واجد شرایط رقابت در 
شاخه های این جوایز سینمایی خواهد دانست. این امتیاز موقت شامل همه فیلمهای اکران آناین نخواهد شد 
و تنها فیلمهایی می توانند از این امتیاز استفاده کنند که پیش از این، تاریخ اکران سینمایی  شان اعام شده 
باشد اما به دلیل شیوع ویروس کرونا در نهایت در سرویسهای ویدئوی درخواستی )VOD( اکران شده اند. 
این فیلمها همچنین باید حداکثر در فاصله زمانی ۶۰ روز پس از انتخاب رسمی به عنوان نماینده کشورشان، 

در سایت نمایش آناین آکادمی اسکار به نمایش گذاشته شوند. 

روباه و گل های کاملیا
کتــاب روباه و گل هــای کاملیا رمانــی کوتاه از 
نویســنده ایتالیایی، اینیاتســیو سیلونه است که 
ماننــد دیگر آثارش به نقد فاشیســم و حکومت 
فاشیســتی پرداخته اســت. در این رمان، که از 
آخرین کتاب های نویســنده اســت، با داستانی 
ســاده و خوش خوان روبه رو هستیم که پیروزی 
علیه فاشیسم را نوید می دهد. رمانی که هرچند 
از آثار اصلی و مهم سیلونه نیست اما زیبایی های 
خاص خودش را دارد. در قســمتی از متن پشت 
جلد می خوانیم: روباه و گل های کاملیا داســتان 
جدالی اســت که در یک سوی آن عشقی انسانی 
ایستاده است و در سوی دیگرش تعهدی نافرجام. 
اینیاتسیو سیلونه، نویسنده معاصر ایتالیایی و خالق رمان به یادماندنی نان و شراب، این بار 
نیز بر همان زمینه مالوف داستان هایش، یعنی فاشیسم، به کنکاش در زندگی روستاییانی 
پرداخته اســت که در میان دو تیغه زندگی مشــقت بار روستایی و سلطه نظام فاشیستی، 
درگیر نبردی بی امانند؛ و در این گیرودار طلوع عشــق – به مثابه گوهر شــرافت انسانی 
– پرتو گرمابخش خویش را بر همه حوادث داســتان می افکند. این رمان داستان زندگی 
خانواده ای است که پدر خانواده مشغول انجام کارهای سیاسی است و در یک برهه زمانی 
مورد فشار قرار می گیرد. عقیده کلی پدر بر این است که برای در پیش گرفتن یک زندگی 
راحت و آرام باید ســربه زیر بود و به چیزی توجه نکرد. در غیر این صورت نمی توان ندای 
وجدان و شــرافت انســانی را نادیده گرفت. نمی توانم کارهای دولت فاشیســتی را دید و 

کاری انجام نداد.

لیندون بی جانسون
لیندون جانسون سی و ششمین رئیس جمهور آمریکا 
از حزب دموکرات اســت. جانســون معاون جان اف 
کنــدی رئیس جمهور آمریکا بود که در پی قتل او در 
22 نوامبر ۱۹۶3 در شهر دااس ایالت تگزاس به مقام 
ریاســت جمهوری رسید و پس از پایان دورهٔ ریاست 
جمهوری کنــدی در دور بعدی انتخابات مقابل بری 
گلدواتر با اختاف باا پیروز شــد. جانسون در مقام 
ریاســت جمهوری مورد حمایت قوی حزب دمکرات 
بود. او مســئول طراحی جامعه بزرگ بود که قوانینی 
را ایجاد کرد که جنبش حقوق مدنی، سخن پراکنی 
عمومــی، مدیکر، مدیکید، حفاظت محیط زیســت، 
کمک به آموزش و »جنگ با فقر« را در بر می گرفت. 
جانسون به دلیل شخصیت سلطه جوی خود و »شیوهٔ جانسونی« خود، مجبور کردن سیاستمداران 
قدرتمند به منظور پیشــبرد قوانین معروف بود. جانســون دخالت آمریــکا در جنگ ویتنام را از 
۱۶٬۰۰۰ سرباز/مستشــار در ۱۹۶3 به ۵۵۰٬۰۰۰ سرباز در ۱۹۶۸ رساند و تلفات آمریکا افزایش 
یافت و روند صلح متوقف شــد. این مداخات منجر به شکل گیری یک جنبش بزرگ ضد جنگ 
در دانشگاه ها و خارج از کشور شد. پس از ۱۹۶۵ در بیشتر شهرهای بزرگ شورش های تابستانی 
شــکل گرفت و نرخ جنایت افزایش یافت. در ۱۹۶۸ پس از عملکرد ناموفق در انتخابات مقدماتی 
نیوهمپشــر برای انتخاب مجدد تاشی نکرد. مورخین دورهٔ او را اوج لیبرالیسم در آمریکا پس از 
نیودیل می دانند. جانســون پس از کســب افتخاراتی چند در زمینه دفاع از کشور آمریکا در برابر 
دشــمنان این کشور و ارتقا در مجلس سنای آمریکا در ســال ۱۹۶۰ تاش برای دریافت عنوان 

نامزدی دموکرات ها را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری همین سال، آغاز کرد. 

»خواهر کوچک من« نماینده سوئیس در اسکار


