
 جهانپور خبر داد:
شناسایی ۱۷۸۷ بیمار جدید مبتا به 

کووید ۱۹ در کشور
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا آخرین آمار مبتایان به کووید ۱۹ در کشور 
را اعام کرد.کیانوش جهانپور، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعام کرد: از 
دیروز ۶ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار 
و ۷۸۷ بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.او افزود: از 
بین مبتایان جدید، ۳۵۲ مورد بستری و یک هزار و ۴۳۵ مورد از افراد 
در تماس با مبتایان بودند که شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید 
۱۹ در کشــور به ۱۳۹ هزار و ۵۱۱ نفر رسید.وی تصریح کرد: متاسفانه 
در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۵۷ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۷ هزار و ۵۰۸ نفر رسید.او 
با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون ۱۰۹ هزار و ۴۳۷ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و ترخیص شده اند، گفت: ۲۵۶۷ نفر از بیماران مبتا به کووید ۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.همچنین تاکنون 

۸۳۷ هزار و ۹۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
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فرو پاشی آمریکا جدی است
اخبار و اطاعاتی که این روزها از بهم ریختگی ســاختارهای سیاسی 
و مالی در آمریکا به ســمع و نظر مردم جهان میرسد حکایت از اتفاقی 
دارد که شاید پیش بینی میشد پنجاه سال دیگر بوقوع بپیوندد اما این 
اتفاق با بروز شــیوع ویروس کرونا نزدیک به پنجاه سال پیش افتاده و 
میرود که تاثیر خود را در شــاکله تغییرات بسیار بزرگ در جهان ایجاد 
کند. ناتوانی دولت مرکزی در واشــنگتن و دلقک صفتی دونالد ترامپ 
کار اداره این کشور را به ابهامی فرو برده که امروز اگر ایالتها بفکر نجات 
و خودکفایی خود نباشــند در این گرداب عظیم که مهار آن با ابزارهای 
امروزی میسر نیست غرق خواهند شد. شوخی نیست وقتی در خبرها 
بیاید روزهایی در آمریکا میگذرد که کشــور با بیش از ۲ میلیون بیکار 
مواجه میشــود. آمارها نشانگر بروز بیش از پنجاه میلیون بیکار در این 
کشــور هستند. سایت یورونیوز فارسی در تاریخ ۲۱ ماه می ۲۰۲۰ این 
رقــم را به محدوده ۴۰ میلیون تخمین زده بود اما با عبور همین چند 
روز از آن تاریخ اضطراب و نابسامانی اقتصاد روز افزونتر شده است. این 
روزها بازارهای ســهام در آمریکا، در پی اعام افزایش شمار بیکاران بار 
دیگر به افت شاخص هایی تن دادند که کمتر سابقه داشته اند. چرا که 
به زعم سرمایه گذاران رشد بیکاری نشان دهنده ادامه تاش مقام های 
ایالتی برای تشدید سیاست قرنطینه عمومی و تعطیل نگاه داشتن کسب 
و کارهاســت. طبق اعام وزارت کار آمریکا، در هفته منتهی به ۱۶ ماه 
می در مجموع ۲ میلیــون و پانصد هزارنفر دیگر به جمع بیکاران این 
کشــور اضافه شده و شــمار کلی افرادی که در پایان سه ماهه گذشته 
با اجرای سیاســت قرنطینه عمومی و تشویق مردم به در خانه ماندن، 
شغل خود را از دســت داده اند به ۴۰ میلیون نفر رسیده بود که البته 
بسیاری از کارشناسان به این ارقام در اشاعه آمار تشکیک جدی دارند. 
اگرچه برخی ایالت ها با پنهان کردن آمار واقعی مبتایان قصد بازسازی 
روحی و روانی مردم آمریکا را دارند من باب مثال ایالت می سی سی پی 
هفته گذشته اعام کرد که با فروکش کردن شتاب شیوع ویروس کرونا 
در این ایالت به زودی اجازه بازگشــایی کازینوها را صادر خواهد کرد و 
مقام های ایالت اوهایو نیز از صدور مجوز از سرگیری فعالیت رستورانها 
خبر داده اند. اما تحقق چنین شــرایطی مواجه نمودن مردم با ریسک 
های غیر قابل پیش بینی همراه است. مقامات محلی در ایالتها با چالش 
دوگانه نان و جان مواجه هستند. برخی در مصاحبهها اعام میکنند اگر 
مراکز اقتصادی گشوده نشــود مردم از گرسنگی خواهند مرد. این در 
حالی اســت که صفهای دریافت غذای یک وعده در روز به کیلومترها 
کشیده شده است. خبرهایی همانند خرید ۳۰۰ میلیون واحد واکسن 
ضد کرونا از شــرکت »استرازنکا« شــاید بتواند کمی در روحیه و بازار 
اثر داشــته باشــد، اما این آثار قهرا موقتی و غیر قابل دوام و بقاســت. 
واشــنگتن امروز خود را در ضعفی احســاس میکند که مهار آن را غیر 
قابل توصیف ارزیابی میکنند. به خبرها که نگاه میکنیم کاما این ضعف 
را در صحنه اجرا و عمل مشــاهده می کنیم. جریان نفتکشهای حامل 
سوخت بنزین به کشور ونزوئا را رصد کنیم و دریابیم که آمریکا امروز 
چه میزان به احتیاط افتاده است؟ هم ایران در تحریم آمریکا بود و هم 
کشــور ونزوئا، ۵ نفتکش غول پیکر ایرانی سوخت اتومبیل های مردم 
آن کشــور را با عبور از اقیانوس اطلــس ) آتانتیک ( و با اهتزاز پرچم 
ایران بر فراز کشــتیها تامین کردند و آمریکا بقول خانم اورتگاس مانور 
قدرت داد. ) به اصطاح قمپوز رســانه ای در کرد( در مواجهه با چین 
در طول ریاست جمهوری منفعل دونالد ترامپ همیشه دست برنده را 
چین داشته است. در خروج از برجام ترامپ دچار خطای راهبردی شد و 
زمینه را برای بازگشت اقتدار اتمی به ایران فراهم کرد. امروز رسانهها در 
آمریکا اعام میکنند که سرمایهداران آمریکایی در دوران کرونا پولدارتر 
شده اند اما این گفته ممکن است نسبت به برخی فعالیتها صحیح بوده 
باشد، اما عمومیت ندارد. پیشبینیها همه بااتفاق بر این گمانهزنی تاکید 
میکنند که عنقریب کوس جدایی برخی از ایالتها از سیســتم فدراتیو 
آمریــکا به صدا در خواهد آمد. اروپا هم کمکی به این تغییرات در روند 
فروپاشی ساختاری در آمریکا نخواهد نمود، زیرا خود درگیر و دار افت 
رشد اقتصادی و هزینههای بسیار باا و تشتت در مناقشات داخلی است. 
ایتالیاییهــا اخیرا و تلویحا اعام کرده اند که امکان باز پرداخت وامهای 
کشورشان ) حدود ۲۰۰۰ میلیارد یورو ( به آلمان را ندارند. طرح توافق 
شــده اخیر بین آلمان و فرانسه برای رونق اقتصادی اروپای کرونا زده با 
مخالفت برخی کشورهای اروپایی مواجه شده و آنها میخواهند به رهبری 
اتریــش یک طرح جایگزین را بــرای این منظور ارائه دهند. نفس عدم 
هماهنگی زمینه بروز معضات اقتصادی را در همه اروپا فراهمتر میکند. 
علی ایحال غرب در تدارک مواجهه ای غیر قابل باور در مسیر دگرگونی 
ساختارهاست و در این دگرگونی فروپاشی اقتصادی، سیاسی، امنیتی، 

آمریکا از همیشه جدیتر و قابل الحصول تر مینماید. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

نسخه صندوق  بین المللی پول برای تاب آوری اقتصاد
ویروس کرونا، اقتصاد جهان را در رکودی بی سابقه فرو برده است. نسخه صندوق بین المللی پول برای 
مقابله با این شــرایط »محرک های مالی خودکار مبتنی بر قوانین« است و وضعیت فعلی نظام های 
تامین اجتماعــی و بیمه بیکاری را کارآمد نمی داند.»جهان در معرض پاندمی کووید-۱۹ اســت و 
قرنطینه بزرگ به دنبال آن، بســیاری از کشــورها را وارد رکود عمیقی کرده است؛ رکودی بزرگتر 
از بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۹. در پاســخ به این وضعیت، دولت ها و بانک های مرکزی در سراســر جهان 
اقدامــات مالــی و پولی اختیاری)یک طرفه و خاص( برای مقابله با عواقب رکود اقتصادی ناشــی از 
گســترش ویروس کرونا انجام داده اند. تثبیت کننده های خودکار موجود)مانند مالیات های مبتنی بر 
درآمد و بیکاری و مزایای خانوار(، که از کشور به کشور فرق می کند، آزادانه عمل کرده و نقطه اتکایی 
فراهــم کرده انــد. اما با توجه به نرخ بهره پایین و بدهی های عمومــی که به نقطه اوج تاریخی خود 
رســیده اند، اقتصادهای پیشرفته چطور می توانند به بهترین شکل به عواقب ناشی از رکود اقتصادی 
پاسخ دهند؟«صندوق بین المللی پول)IMF( با این مقدمه و طرح این پرسش، برای تاب آوری اقتصادی 
نســخه ای علمی پیچیده است.  تحلیل های آخرین چشــم انداز رشد اقتصادی جهان، به این مساله 
پرداخته اســت که اقتصادهای پیشرفته، چطور می توانند تاب آوری شان را افزایش داده و شوک های 
منفی را کاهش دهند. این تحلیل نشان می دهد که محرک های مالی مبتنی بر قوانین- جایی که این 
محرک ها به طور خودکار در زمان افت شــاخص های کان اقتصاد اجرا می شود- می توانند در مقابله 
با رکود در چنین شرایطی بسیار موثر باشند.به اعتقاد این نهاد پولی، وضعیت فعلی تامین اجتماعی 

و مزایای شغلی مانند بیمه بیکاری، نمی تواند در بلندمدت پاسخگوی رکود عمیق اقتصادی باشد.

نقش بزرگتر برای سیاست های مالی
در حالیکه نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته نزدیک به صفر و یا حتی زیر آن است، امکان کاهش 
بیشــتر نرخ بهره محدود اســت. اما بانک های مرکزی هنوز هم می توانند از ابزارهای سیاست گذاری 
پولی غیرمتعارف مانند خرید دارایی ها در مقیاس بزرگ، استفاده کنند تا حمایت های مالی بیشتری 
فراهم کنند.  با این حال، وابستگی به سیاست های پولی به تنهایی برای این شوک ها کافی نیست و 
ثبات مالی آینده و استقال بانک های مرکزی را هم تهدید کرده و زیر سوال می برد.در حالیکه باید 
چشم ها به روی مشکات پایداری بدهی در درازمدت هم باز باشد، سیاست های مالی باید نقش های 
مهم تری ایفا کنند. جای گذاری صحیح پاسخ های خودکار مالی در اقتصادهای پیشرفته، به تاب آوری 
آن ها در برابر ضربه های منفــی آینده کمک می کند.اگر مقررات مربوط به محرک های مالی قبل از 
شروع شوک به خوبی اباغ و برقرار شده باشند، آن ها می توانند انتظارات را به درستی شکل دهند و 
بی ثباتی را کاهش دهند.مطالعه صندوق بین المللی پول، نشان می دهد که محرک های مالی مبتنی بر 
قوانین- مانند پرداخت نقدی موقت به خانواده های کم درآمد در زمانی که نرخ بیکاری بااتر از حد 
مشخصی باشد-  در مقابله با رکود ناشی از رکود اقتصادی و افت تقاضا بسیار موثر است.  اگرچه این 
اقدامات محرک باید خودکار باشند، آن ها با تثبیت کننده های سنتی خودکار بسیار متفاوت هستند؛ 
قوانین سنتی که مثل بیمه بیکاری، پاسخی به شرایط افراد هستند.محرک های مالی مبتنی بر قوانین 
به خصوص وقتی که نرخ بهره در حداقل خود باشد، بسیار موثر هستند. عاوه بر این، محرک های مالی 
پس از شــوک های تقاضا در زمانی که اقتصاد دچار بیکاری باشــد، بسیار قدرتمند هستند.در زمان 
ســقوط ناگهانی تقاضا، اگر محرک های مالی مبتنی بر قوانین برای حمایت از اقتصاد وجود داشــته 
باشد، افت تولید و افزایش بدهی کمتر خواهد بود. در واقع، مطالعات ما نشان می دهد که محرک های 
مالی مبتنی بر قانون در زمان رکود، به اندازه سیاســت گذاری پولی می تواند موثر و قدرتمند باشــد.

شوک اقتصادی فعلی ناشی از پاندمی، آنقدر غیرمعمول است که هر دو طرف عرضه و تقاضا را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. اگرچه اراده سیاسی برای پاســخ به این شوک وجود دارد؛ اما سرعت و عمق 
پاندمی آنقدر گســترده است که مقابله مالی با آن را پیچیده می کند. زمانی که کارگران و شرکت ها 
نمی توانند فعالیت کنند، بهره وری محرک های مالی برای افزایش تولید پایین است.با این وجود، حتی 
در این شــرایط، یک محرک مالی مبتنی بر قوانین که از قبل طراحی شده باشد، می توانست مفید 
باشد؛ به خصوص در قالب نقل و انتقاات هدفمند. این اقدامات می تواند بیمه درآمدی بیشتری فراهم 
کند و شبکه تامین اجتماعی را برای افراد آسیب پذیر تقویت کند.صندوق بین المللی پول می نویسد: 
»یافته های ما حاکی از آن است که سیاست گذاران باید با پاسخ های مالی خودکار در برابر شوک های 
منفی، تاب آوری اقتصاد را باا ببرند. طراحی و اتخاذ ابزارهای جدید مالی و بهبود تثبیت کننده های 

خودکار، به زمان  و توافق سیاسی نیاز دارد.«

در پی تداوم روزهای نزولی بازار سهام 

 زیان ۴۸ هزار میلیارد تومانی مشموان سهام عدالت
 قائم مقام آب و فاضاب استان تهران خبر داد:

قیمت آب 7 درصد افزایش یافت

در 4 ماه نخست 2020

افت ۴۰ درصدی مبادات تجاری ایران و چین

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ آب نسبت به سال گذشته ۷ درصد گران تر شد.محمدرضا احمدنسب  با اعام 
افزایش ۷ درصدی تعرفه آب در سال جاری اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ آب نسبت به سال 
گذشته ۷ درصد گران تر شد.وی افزود: افزایش نرخ طبق آنچه مقرر شده به صورت سالیانه و پلکانی خواهد بود.

قائم مقام آب و فاضاب اســتان تهران خاطرنشــان کرد: هر قدر مصرف پایین تر باشد »فی« متر مکعب کاهش 
می یابد و اگر شهروندان طبق الگو مصرف کنند مشمول جریمه نمی شوند.وی با بیان اینکه مصرف آب کماکان در 

کشور و از جمله تهران روند افزایشی دارد....

متهم ردیف اول گرانی مسکن
بانک مرکزی اعام کرد

 هدف گذاری تورم 22 درصدی
نسخه صندوق  بین المللی پول برای تاب آوری اقتصاد برای سال 99
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روحانی در تماس تلفنی با رییس جمهوری سوییس:گزیده خبر

ضرورت فعالتر شدن ساز و کار مالی سوئیس
رئیس جمهور با اشــاره به نقش حســاس و با اهمیت سوئیس 
در روابط بین الملل، گفت : انتظار ما از ســوئیس در این شرایط 
حساس که شــاهد افزایش تحریم های غیر قانونی و غیرانسانی 
آمریکا علیه ایران هستیم، این است که نقش موثر تری ایفا کند.

حجت ااسام والمسلمین دکتر حسن روحانی دیروز سه شنبه در 
تماس تلفنی با رئیس جمهور سوئیس با بیان اینکه ملت سوئیس 
همواره در نگاه مردم ایران از جایگاه احترام آمیزی برخوردار بوده 
است، گفت: در شرایط سخت و حساس امروز که همه کشورها با 
شیوع ویروس کرونا مواجه هستند، تحریم های غیر قانونی آمریکا 
و افزایش فشار اقتصادی شرایط را برای مردم ایران سخت تر کرده 
اســت .دکتر روحانی با استقبال از اقدام ســوئیس در راه اندازی 
سازوکار مالی، بر لزوم فعال تر شدن این سازوکار مالی تاکید کرد و 
افزود: ایجاد این سازو کار می تواند در این شرایط سخت تاثیر گذار 
باشــد و انتظار داریم با فعال تر شدن این سازوکار مالی، مواردی 
از منابع مالی ایران در برخی کشورها از این مسیر عملیاتی شود.

رئیس جمهــور در بخش دیگری از این گفت و گو با اشــاره به 
اهمیت حفظ برجام به عنوان یک توافق بین المللی، اظهار داشت: 
ضرورت دارد که اتحادیه اروپا بویژه ســه کشور اروپایی در قبال 
حفظ برجام اقدامات ازم را برای ایجاد توازن در اجرای تعهدات 
برجامی انجام دهند و سوئیس هم می تواند کمک کند تا پایه های 

برجام استحکام یابد.دکتر روحانی همچنین با تاکید بر ضرورت 
توسعه و تعمیق روابط با سوئیس در زمینه های اقتصادی، علمی و 
بهداشتی، به اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه مقابله با ویروس 
کرونا را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای توسعه و تعمیق روابط 
اقتصادی، علمی و بهداشــتی با ســوئیس آمادگی کامل داریم و 
امیدواریم تاش های دو کشــور در مسیر صلح و ثبات و انسان 
دوستی ادامه داشــته باشد.رئیس جمهور سوئیس نیز با تبریک 
عید سعید فطر به دولت و مردم ایران، توسعه روابط با جمهوری 
اسامی را مورد تاکید قرار داد و از اشتراک تجربیات دو کشور در 
زمینه مقابله با ویروس کرونا استقبال و ضرورت همکاری وزارت 
خانه های بهداشت دو کشور در این زمینه را مورد اشاره قرار داد. 
خانم »سیمونتا سوماروگا » با بیان اینکه سوئیس همچنان تاش 
خود برای فعال تر شــدن ساز وکار مالی سوئیس نسبت به ایران 
را انجام خواهد داد، گفت: وام درخواســتی ایران از صندوق بین 
المللی پول برای مقابله با بیماری کووید 19 می تواند از طریق این 
سازوکار مالی عملیاتی شود.رئیس جمهور سوئیس با ابراز تاسف 
از خروج آمریکا از برجام بر ضرورت حفظ این توافق بین المللی 
تاکید کرد و گفت: برای حفظ برجــام همه تاش خود را انجام 
خواهیم داد و سایر طرف های اروپایی را نیز بر این امر و عمل به 

تعهدات ترغیب خواهیم کرد.

مذاکرات هیات های سیاسی ایران و 
افغانستان درباره غرق شدن مهاجران افغان

مذاکرات هیات های سیاسی ایران و افغانستان روز سه شنبه درباره غرق شدن 
تعدادی از مهاجران افغانستانی در مرز با ایران، انجام شد.به گزارش ایسنا، هیات 
ایرانی که دیروز راهی کابل شــد متشکل از محسن بهاروند، معاون حقوقی وزیر 
خارجه، ســید رسول موســوی، دســتیار وزیر خارجه و نماینده مرزبانی ایران 
هستند.نخســتین جلسه بررســی حادثه مذکور با توجه به قرارداد کمیساریان 
ســرحدی )مرزبانان( 1۳۳5، 25 اردیبهشــت ماه، با حضور هیاتی متشکل از 
کارشناسان مرزبانی کشور افغانستان و ایران و با حضور در محل مورد ادعا برگزار 
و موضوعات به طور میدانی مورد بررسی قرار گرفت.در این نشست دو طرف به 
نتیجه مورد نظر دست پیدا نکردند و قرار شد بعد از عید فطر در سطح سیاسی 

و دیپلماتیک هیات ها در این باره گفت وگو کنند.

نیکزاد:
 با »حاجی بابایی« در یک کشتی هستیم

 منتخب مجلس یازدهم با بیــان اینکه ما با حضور حمیدرضا حاجی بابایی در 
یک کشتی هستیم، گفت: تکلیف انقابی همه این بود که یکی شویم، بر همین 
اســاس نامزد نایب رئیسی مجلس شدم اما اســتمزاج را درست نمی دانم. آن را 
پذیرفتم و زیر آن نخواهم زد.»علی نیکزاد« صبح  دیروز سه شــنبه در جلســه 
هم اندیشی تراز انقاب اسامی در سالن اجتماعات مسجد امام صادق)ع(، با بیان 
اینکه انقاب اسامی دارای آرمان های الهی و انسانی است، افزود: آزادی، اخاق، 
ایمان، استقال، عدالت و کرامت از ویژگی های آرمان های انقاب اسامی است. 
رهبر کبیر انقاب اســامی زمانی که انقاب شــکل گرفت و نهالی بیش نبود، 
برای نخســتین بار تاکید فرمودند که مردم در رفراندوم شرکت کنند تا بتوانند 
نوع حکومت را درون انقاب اســامی مشخص کنند و ما به جمهوری اسامی 
رســیدیم.منتخب مجلس یازدهم با بیان اینکه جمهوری اســامی که اسام را 
قبول دارد و جمهوریت مردم ســااری دینی را تضمین کرده است، خاطرنشان 
کرد: در جمهوری اســامی قدرت بازدارندگی بــا مجاهدت دفاعی و علمی به 
عزت مندی رسید، اما واقعیت این است که ما از آرمان های انقاب اسامی فاصله 
گرفته ایم.نیکزاد با بیان اینکه مشــکات عدیده موجود را در انتخابات ماحظه 
کردیــم، بیان کرد: مردم در انتخابات اخیر بــدون تعارف به دولت و به مجلس 
دهم نمره قبولی ندادند. مردم به همه ما پیام دادند و به دنبال تغییر بودند. اما با 
عمق جان به آرمان های امام )ره( و انقاب و شهدا عاقه مندند اما در درون نظام 
مقدس جمهوری اسامی دنبال تغییر هستند.منتخب مردم اردبیل و ثمرین در 
مجلس یازدهم تاکید کرد: مردم بازگشــت به آرمان های انقاب اسامی را از ما 
و شما نمایندگان خواستند و فساد را برنمی تابند. مردم به دنبال این هستند که 
ما ســرباز باشیم و برای رهبر انقاب سربازی کنیم؛ ما می خواهیم سربازی آقا و 
نوکری مردم را کنیــم، بنابراین در مجلس یازدهم باید کاری کنیم که مجلس 

کارآمدی خودش را نشان دهد.

معاون قوانین مجلس:
هیات رییسه دائمی مجلس یازدهم در 

دومین جلسه انتخاب می شود
معاون قوانین مجلس با تشریح مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم، درباره انتخاب 
هیات رئیسه، گفت: هیات رئیسه دائمی در جلسه بعد از افتتاحیه مجلس انتخاب 
می شود.به گزارش خانه ملت، »حسین میرمحمد صادقی« دیروز سه شنبه در 
تشریح جزییات مراســم افتتاحیه مجلس یازدهم، اظهار کرد: براساس قانون 
آیین نامه داخلی مجلس و با توجه به اینکه انتخاب هیات رییسه اصلی مجلس 
نیاز به انجام مقدماتی دارد و مجلس باید تا قبل از تعبیه مقدمات، اداره شــود 
تشکیل هیات رئیسه سنی ضروری است.معاون قوانین مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: براســاس ماده 1۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس، هیات رییسه 
سنی را چهار نفر تشکیل می دهند که دو نفر از مسن ترین نمایندگان منتخب 
به عنوان رئیس و نایب رئیس ســنی و دو نفر از جوانترین منتخبان به عنوان 
دبیر اول و دوم انتخاب می شــوند.میرمحمد صادقی ادامه داد: به موجب ماده 
11 آیین نامه داخلی مجلس وظایف شش گانه ای برای هیات رئیسه سنی تعیین 
شده اســت که از جمله اداره جلسه افتتاحیه و جلسات بعد تا زمان انتخابات 
هیات رئیسه، انجام مراسم تحلیف، قرعه کشی برای تعیین اعضای شعب، توزیع 
اعتبارنامه ها بین شعب، برگزاری انتخابات هیات رییسه و تمشیت امور اداری 
مجلس تا زمان انتخاب هیات رییسه است.وی یادآور شد: تعیین هیات رییسه 
ســنی بر عهده معاونت قوانین مجلس است. معاونت قوانین با بررسی اسناد و 
مدارک و اعتبارنامه ها وضعیت سن منتخبین و عضویت در هیات رئیسه سنی 
را مشخص می کند. بنابراین در جلســه افتتاحیه بعد از بیان گزارش معاونت 
قوانین، رئیس سنی و دبیران دعوت می شوند که در جایگاه هیات رییسه حضور 
بهم برسانند و نسبت به اداره جلسه افتتاحیه اقدام کنند.معاون قوانین مجلس 
تصریح کرد: پس از استقرار هیات رییسه سنی در جایگاه خود، پیام مقام معظم 
رهبری قرائت می شــود سپس معاون اجرایی و وزیر کشور گزارش می دهند و 
رییس جمهوری نیز دقایقی سخنرانی می کند. پس از این اقدامات قرعه کشی 
شعب انجام می شود.میرمحمد صادقی خاطرنشان کرد: منتخبان هر دوره بعد 
از انجام مراســم افتتاحیه با حضور در مرقد امام خمینی)ره( با آرمان های امام 
تجدیــد بیعت می کننــد اما که در این دوره با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
مشخص نیست این مراسم انجام شود.معاون قوانین مجلس در توضیح انتخاب 
هیات رئیسه دایمی مجلس یازدهم، گفت: هیات رئیسه دایمی در جلسه بعد 
از افتتاحیه مجلس یازدهم انتخاب می شود که با توجه به نظر و تصمیم هیات 
رییسه سنی جلسه بعد روز پنجشنبه هشتم یا یکشنبه 11 خرداد جلسه بعد 

تشکیل خواهد شد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
تاکید بر کاهش تصدی گری دولتی

در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور بر 
کاهش تصدی گری دولتی تاکید شد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست 
جمهوری،در یکصد و سی و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
تاکید شد فرآیند واگذاری و شــکل عرضه مستقیم سهام به گونه ای باشد 
که منجر به کاهش تصدی گری و در نهایت واگذاری مدیریت دولتی شود.

در این جلســه که دیروز سه شــنبه به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور 
تشــکیل شــد، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه واگذاری شرکت های 
دولتی و زیر مجموعه بانک های دولتی در بازار بورس گزارش داد.همچنین 
در گزارش جداگانه ای وزیر اموراقتصادی و دارایی روند آزاد ســازی ســهام 
عدالت به مردم را تشریح کرد و رئیس جمهور نیز درباره سرعت بخشیدن به 
فرآیند آزاد سازی، مدیریت بازار سرمایه و فعال سازی در جهت حراست از 

حقوق صاحبان سهام عدالت تذکراتی داد.

سرلشکرباقری از تاش های علی اریجانی 
قدردانی کرد

رییس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی از خدمات علی اریجانی در دوران ریاست 
12 ساله خود بر مجلس شورای اسامی قدردانی کرد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
سپاه،  سرلشکر پاسدار »محمد باقری دیروز سه شنبه در پیامی به  علی اریجانی 
رییس مجلس در دوران ریاست 12 ساله وی بر مجلس شورای اسامی قدردانی 
کرد و خطاب به وی اظهار داشــت: خدمت صادقانه و بی منت به انقاب، نظام  و 
میهن اســامی؛ راز ماندگاری شخصیت ها در حافظه تاریخی ایران و ایرانی است 
و گوهر گرانبهای خدمت و حضور توأم با تدبیر و کیاســت جنابعالی در سه دوره 
حســاس و متوالی راهبری و مدیریت »خانه ملت« سرمایه ارزشمندی است که 
نام جنابعالی را در تاریخ این سرزمین یادآور خواهد شد.رییس ستادکل نیروهای 
مسلح افزود: بی شک امنیت پایدار و مثال زدنی کشور و مصاف مقتدرانه ملت ایران 
با تهدیدات متنوع فراروی، که طی 12 سال اخیر همزمان با توفان حوادث، فتنه ها 
و جنگ های نیابتی و تروریســتی طراحی شده توســط رژیم منفور و تروریستی 
آمریکا و متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای آن در غرب آسیا حاصل شده است، به 
پشتوانه ارتقای ارکان قدرت بازدارندگی نظام  و قدرت دفاعی حداکثری است که 
نقش جنابعالی و مجلس شورای اسامی در آن برجسته و انکارناپذیر است.باقری 
خاطرنشان کرد: در این رهگذر بر خود وظیفه می دانم از همت و تاش های ارزنده 
و اقدامات مدبرانه و راهگشــای جنابعالی در حمایت »مجلس شورای اسامی« از 
حوزه دفاعی و نیروهای مســلح کشــور که الزامات رصد دقیق و دائمی تحوات 
منطقه و آمادگی کامل و همه جانبه نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران برای 
اجــرای ماموریت های محوله بویژه در مقابله موفق با تهدیدات متصور را فراهم و 
تضمین کرده است؛ قدردانی و سپاسگزاری کنم.وی با تجلیل و تکریم مجاهدت ها و 
تاش های خالصانه در جایگاه واای »ریاست مجلس شورای اسامی« در دوره های 
هشــتم و نهم و دهم؛ دوام توفیق آن برادر گرانمایه در سنگرهای خطیر پیش رو 
برای تداوم خدمت به نظام مقدس جمهوری اســامی ایران، تحت عنایات خاصه 
حضرت ولی عصر )عج( و تبعیت از منویات و رهنمودهای حکیمانه نایب برحقش 
رهبر معظم انقاب و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( را از 

خداوند نعیم و کریم مسالت کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:
تولید علم باید متکی بر دانش بومی باشد

جالی با اشاره به اهداف این انجمن تصریح کرد: نخستین هدف ما این است که 
تولید علم باید متکی بر دانش بومی باشــد. چون ماحظات امنیتی باید در نظر 
گرفته شود.ســردار غامرضا جالی در اولین گردهمایی معرفی و تشکیل انجمن 
حفاظت از زیرســاخت های حیاتی ایران که در ســازمان پدافند غیرعامل کشور 
برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ده سال است که شاهد تحوات عظیمی در حوزه 
تکنولوژی  و دانش هستیم که سرعت رشد آنها نسبت به گذشته بسیار بااتر رفته 
اســت. این فناوری ها بعد از توسعه یا با ســایر فناوری ها ترکیب می شوند و یا از 
فناوری های قدیمی جدا شــده و عنصر جدیدی را شکل می دهند.رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: ما در حال ورود به نسل سوم هوشمندی هستیم 
که ترکیبی از الکترونیک و هوش مصنوعی است و می تواند تجهیزات و زیرساخت ها 
را در حد باایی در کنترل انسان قرار دهد.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با 
بیان اینکه برخی از زیرساخت ها نیز خطر تولید می کنند و خطر آنها بر کارکردشان 
غالب است، ادامه داد: مباحث مهمی در این میان وجود دارد ولی با توجه به دانش و 
نگاه ما برداشت مدیران ما از زیرساخت همان زیرساخت های فیزیکی است و سایر 
موارد اساسا به درستی تحلیل نمی شود و این چالشی اساسی است.جالی گفت: 
در چنین مدل هایی اگر مراقبت نکنیم درون این فرصت ها تهدیداتی وجود دارد. 
در حالیکه بسیاری از مسئوان ما که به طور کلی به تکنولوژی نگاهی فرصت محور 
و نشات گرفته از خوشبینی دارند از این وجه غافل هستند.رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور با بیان اینکه میزان وابستگی، اهمیت و تنوع زیرساخت ها متفاوت 
شده است، گفت: زیرساخت ها دیگر تک رشته ای نیستند و رشته ها و تخصص های 
قبلی دیگر پاســخ گو نیســتند. در حوزه های دیگر دانش های بین رشته ای رشد 

کرده اند و در این حوزه پیشرفت، جنبه ای دفاعی و امنیتی گرفته است.

ســردار علیرضا تنگسیری گفت: به قاچاقچیان کاا و 
ســوخت هشــدار می دهیم، در صورت تداوم این راه، 
شــناورهای  آنها را به آتش می کشیم. سردار علیرضا 
تنگســیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در بازدید از 
کشفیات یگان های دریایی ســپاه طی روزهای اخیر 
در جزیره قشــم اظهار کرد: قاچاقچیان با وارد کردن 

کااهایی کــه نمونه داخلی آنها در کشــور در حال 
تولید است، به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد کرده 
و موجــب تعطیلی کارخانجــات و واحدهای تولیدی 
داخلی می شــوند.او بیــان کرد: برای مــا قابل قبول 
نیســت که جوانان مــا از ناحیه قاچاق بیکار شــوند 
و ارز کشــور برای قاچاق کاا از کشــور خارج شود.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه با تأکید بر این که پیام 
ما به قاچاقچیان این اســت که با آنها شوخی نداریم 
و مبــارزه در این زمینه جدی تــر از هر زمان دیگری 
اســت، افزود: قاچاقچیان اگر مجددا بخواهند دست 
به قاچاق بزنند، خدمه شــناورها را بیرون می کشیم 
و شــناورهای آنان را با کل کااهایشان در دریا آتش 
خواهیم زد.ســردار تنگســیری با اشــاره به حمایت 

برخی از مســئوان کشورهای همسایه از قاچاق کاا 
به کشورمان، تصریح کرد: مبارزه با صید ترال، مبارزه 
با قاچاق کاا و مبارزه با قاچاق ســوخت را به عنوان 
یکی از مهم ترین اولویت های نیروی دریایی ســپاه با 
جدیت پیگیری خواهیم کرد و دشــمنانی که مبارزه 
سیاسی و اقتصادی  را با ما شروع کرده اند، بدانند عزم 
ما در برخورد با قاچاق جزم است و اجازه نخواهیم داد 
که قاچاق، ریشه های اقتصاد کشور را مورد ضربه قرار 
دهد. با حضور سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی 
سپاه و سردار غامشاهی فرمانده منطقه یکم دریایی 
این نیرو، کشــفیات یگان های دریایی سپاه در حوزه 
مبــارزه با قاچاق کاا که بســیاری از آنها از کااهای 

غیرمجاز بودند، به آتش کشیده شد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:
شناور حامل قاچاق را در دریا به آتش می کشیم

منتخب مردم در مجلس یازدهم گفت: نمایندگان نباید 
اسیر اقتصاد لیبرالی شوند، اگر مجلس یازدهم را در شروع 
مردمی  و کشوری کردیم، موفق می شویم. تهران پایتخت 
اســت و عزت دارد. اما همه استان های کشور باید برای 
تقســیم ثروت و قدرت در این جایگاه حضور پیدا کنند.

حمیدرضا حاجی بابایی، منتخب مردم در مجلس یازدهم  
دیروز ســه شنبه در  جلسه مجلس هم اندیشی مجلس 
تراز انقاب اسامی  گفت: برگزاری این جلسه به این دلیل 
بود که دور هم جمع شویم و حرف هایمان را باهم بزنیم. 
قرار بــود کاری را در طول این مدت انجام دهیم چرا که 
واقعا حال مردم به دلیل عملکرد نامناسب قوای سه گانه 
خوب نیست، اما حال نظام به دلیل حرکت عظیم مردم در 
شهادت سردار سلیمانی خوب است، حال مردم به دلیل 
عملکرد مسوولین خوب نیست و چرا خوب نیست؟ اگر 
حال دولت و قوه قضاییه خوب نیست دلیل آن این است 
که حال مجلس خوب نیســت، اگر حال مجلس خوب 
باشــد حال دولت و مجلس هم خوب می شود و در واقع 
حال همه خوب می شود.منتخب مردم همدان در مجلس 
شورای اسامی با تاکید بر این که ما به شدت از وضعیت 
اقتصادی نگران و ناراضی هستیم، گفت: اقتصاد تولید و 
خروجی چه کسانی است؟ چه کســانی اقتصاد ایران را 
به اینجا رســاندند، چه کسانی فاصله طبقاتی را به اینجا 
رســاندند؟ اقتصاد لیبرال.  ۴۰ سال است اقتصاد لیبرال 
تنگاتنگ با نظام حرکت میکند. در دفاع مقدس ۸ سال 
به دلیل شــهادت ها به دلیل خون سرخ شهیدان اقتصاد 
لیبرالی مهجور شــد. اما بعد از آن شروع به رشد کرد و 
فاصله طبقاتی را بیشــتر کرد و به جایی رسید که ملت 
فریادش این نیســت که ما نان نداریم بخوریم. البته این 
هست. اما فریادش این است که چرا آدم هایی هستند در 
این کشــور که خیابان خرید و فروش می کنند اما من 
نمی توانم برای فرزندم صبحانه بخرم.  وی با بیان این که 
مجلس ها را اقتصاد لیبرال تحت الشعاع قرار داد و دولت ها 
را اقتصاد لیبرالی جابه جا کرد گفت: خانواده ای ۶ نفره 5 

تا شهید و جانباز داده است اما در خانواده دیگر 5 نفره 2 
نفر در کانادا و 2 انگلیس هستند.  یکی هم در جمهوری 
اسامی مسوول است.  وی تاکید کرد: همه فریاد می زنیم 
که جلوی دزدی، اختاس و فساد را بگیریم اما سر بزنگاه 
به اختاس کمک می کنیم. چه می شــود که در کشور 
ما به یکبــاره اتفاقاتی می افتد. البته من دولت خاصی را 
نمی گویم و نمی خواهم حرف سیاسی باشد. در چهل ساله 
گذشته چه می شود که در بعضی مواقع پول تعیین کننده 
اســت.  حاجی بابایی گفت: مردم هر وقت از سنگری به 
سنگر دیگری فرار می کنند که خودشان را نجات دهند 
در سنگر دیگر گرفتار شده و پشیمان می شوند.منتخب 
مردم همدان در مجلس افزود: اگر ما پای حرف هایمان 
بایستیم بزرگترین مشکل کشور نه رهبری است نه مردم 
اینها هر دو پاکند مشکل ما خواص هستند.حاجی بابایی 
ادامه داد: مردم 2 اسفند در حالی که کرونا کواک می کرد 
و تحریم اقتصادی نفس مردم را گرفته بود و وضعیت بد و 
مدیریت بد نفس مردم را گرفته، پای صندوق رأی آمدند. 
مردم با تمام ایمان آمدند.وی در خصوص رسالت مجلس 
یازدهم تصریح کرد: این مجلس به موفقیت محکوم است. 
همه ما محکوم به موفقیت هســتیم و باید کمک کنیم 
تا مجلس در ســایه وحدت و برادری به موفقیت برسد.

منتخب مردم همدان و فامنین در مجلس اضافه کرد: من 

توییتی را گذاشتم و نوشتم در آن که حاضر نیستم تحت 
هیچ شــرایطی کسی به خاطر من به کسی کوچکترین 
توهینی کند. گام دوم اخاق مدار است، ما آمدیم مجلسی 
تشــکیل دهیم و باآن گام دوم را در کشور شروع کنیم. 
گام دوم  می گوید مهم ترین عنصر عدالت خواهی، مبارزه 
با فساد،  علم و پژوهش و جوان گرایی است.حاجی بابایی 
بــا تاکید بر این که  مجلس یازدهم باید با بقیه مجالس 
قبلی فرق کند، گفت: این مجلس در صورتی موفق است 
که نمایندگان کل کشور در آن دخیل باشند و شایسته 
سااری حاکم باشد و از تمام مردم در این مجلس حضور 
قدرتمندانه داشته باشند.وی ادامه داد: با هوای نمایندگان 
را داشته باشیم. نمایندگان باید عزتمند باشند. نباید اسیر 
اقتصاد لیبرالی شــوند، اگر مجلس یازدهم را در شــروع 
مردمی  و کشوری کردیم موفق می شویم، تهران پایتخت 
اســت و عزت دارد اما همه استان های کشور باید در این 
جایگاه برای تقسیم ثروت و قدرت حضور پیدا کنند، این 
را باید امروز و این روزها رقم بزنیم.منتخب مردم همدان 
در مجلس با اشاره به شروع مجلس یازدهم گفت: دچار 
شتابزدگی و عجله نشویم. ما چهارشنبه صبح جلسه داریم 
شروع مجلس اســت که با این شروع دوستان بر اساس 
حروف الفبا تقســیم می شــوند. آقای زاکانی گفتند که 
بعدازظهر فراکسیون تشکیل شود. ما که صبح در مجلس 
هستیم اان نمی دانیم چه تصمیمی گرفته می شود که 
بعدازظهر فراکســیون داشته باشیم؟ حاج آقا تقوی باید 
اعام کنند که آیا پنجشــنبه، آیا یکشنبه؟حاجی بابایی 
یادآور شــد: در آیین نامه قبلــی این گونه بود که هیات 
رییسه موقت انتخاب م ی شود، 2 روزی نمایندگان با آنها 
زندگی می کنند بعد هیات رییسه دائم انتخاب می شود. 
اما اان که مجلس آیین نامه را اصاح کرده است و هیات 
رییسه موقت را برداشته است ما چهارشنبه جلسه تشکیل 
دهیم پشــت سر آن فراکسیون را تشکیل دهیم فردا باز 
مجلس را تشکیل دهیم هیات رییسه دائم را انتخاب کنیم 

این به نظر بنده شتاب زدگی است.

حاجی بابایی: 
نمایندگان نباید اسیر اقتصاد لیبرالی شوند

نماینده منتخب مــردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیس در مجلــس یازدهم گفت: 

رفتار مجلس و نمایندگان می تواند ســر مشــق 
بســیار خوبی برای تمامی مسئوان کشور باشد.به 
گزارش خبرگزاری تســنیم ، »سید مصطفی میر 
ســلیم« در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: اگر 
اهالــی خانه ملت موفق شــوند در خود مجلس به 
لحاظ نمایندگی و رفتار شخصی شفافیت کامل را از 
خود ابراز کنند این می تواند سرمشق بسیار خوبی 
برای تمامی مسئوان اجرایی کشور باشد. وی اظهار 
داشت: زمینه اولیه شفافیت اقتصادی و مالی از نظر 
فردی است به هر ترتیب باید معلوم شود درآمدهای 
افراد از کجا و به چه میزان اســت تا بتوان موضوع 
انحــراف ها و فرار های مالیاتــی را گرفت.نماینده 

منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسامشهر و 
پردیس در مجلس یازدهم گفت: برخی اشــخاص 
در جامعــه درآمدهای هنگفتی دارنــد اما حاضر 
نمی شــوند این درآمدها را شفاف کنند چون می 
دانند اگر شفاف کنند باید مبالغ معتنابهی مالیات 
پرداخت کنند.وی در ادامه افزود: این در حالی که 
همه افــراد می دانند مالیات دادن به نفع جامعه و 
کشور است.میر سلیم اظهار داشت: حقوق بگیران 
در کشــور قبل از دریافت حقوق مالیات آنان کسر 

می شود، وضعیت مشاغل آزاد این طور نیست.
وی ادامه داد: این مشــاغل از قبل از انقاب دارای 
دو دفتــر بوده انــد و این رویه همچنــان به قوت 

خود باقیســت.ماینده منتخب مــردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسامشهر و پردیس در مجلس یازدهم 
گفت: این بساط باید در جمهوری اسامی برچیده 
شود.وی افزود: برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید 
شناسایی دقیقی از درآمدها و به یک معنا شفافیت 
ازم در این زمینه صورت گیرد.میر ســلیم اظهار 
داشت: نکته دیگر شفافیت اقتصادی و مالی از نظر 
گروهی اســت. وی تصریح کرد: احزاب، گروه ها و 
تشکل های مختلف سیاسی دور هم جمع و برای 
رســیدن به قدرت سیاسی هزینه می کنند از این 
رو باید مشــخص شــود این هزینه هااز چه محلی 
تأمین می شود. نماینده منتخب مردم تهران، ری، 

شمیرانات، اسامشهر و پردیس در مجلس یازدهم 
گفت: متأسفانه روش های ناپسندی در جمهوری 
اسامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان 
در مجلس خریداری می شود.وی افزود: شوربختانه 
این خرید رأی هــم در پای صندوق رأی و هم در 
مجلس اتفاق می افتد.میر ســلیم بیان داشت: کار 
خریــد آرای نمایندگان خیلــی صریح در مجلس 
انجــام می گیرد و برخی نماینــدگان رأی خود را 
حــراج می کنند.وی ادامــه داد: برای پس گرفتن 
یک طرح تحقیق و تفحص ۶5 میلیارد تومان فقط 
به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده 

است.

 میرسلیم: 
برای پس گرفتن یک 
طرح تحقیق و تفحص 
6۵میلیارد تومان به یک 
رئیس کمیسیون مجلس 
پرداخت شد
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گزیده خبر سخنگوی سهام عدالت اعام کرد:

مشموان سهام عدالت، سهام خود را نفروشند
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت گفت: مشموان سهام عدالت اگر نیازی به وجوه حاصل 
از فروش ســهام خود ندارند بهتر است ســهام خود را نفروشند و به آن به عنوان دارایی 
بلندمدت نگاه کنند.»حسین فهیمی« روز )سه شنبه( در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
فراهم شدن امکان فروش سهام عدالت برای مشموان این سهام یکی از ۳۰ مواردی است 
که در راستای آزادسازی سهام عدالت در اختیار سهامداران قرار گرفته است.وی ادامه داد: 
هر سهامداری از امکان شرکت در افزایش سرمایه و کسب سود برخوردار است، همچنین 
می تواند از طریق افزایش ســرمایه بر تعداد ســهام خود بیفزاید یا حق تقدم خود را در 
جریان افزایش سرمایه به فروش برساند و در مجمعی که برگزار می شود شرکت و اعمال 
رای کند.فهیمی اظهار داشــت: برای کسانی که به هر دلیلی قصد فروش دارند و روش 
مســتقیم را انتخاب کردند، شــورای عالی بورس تسهیاتی را در نظر گرفته که از امروز 
می توانند با مراجعه به بانک ها نسبت به فروش یکجای ۳۰ درصد  از کل سهام خود از 
طریق شعبات بانک ها اقدام کنند.سخنگوی آزادسازی سهام عدالت افز.د: ۳۶ شرکتی که 
جزو سهام عدالت محسوب می شوند از جمله شرکت هایی هستند که در بورس از دارایی 
برخوردارند و به عنوان شرکت های ارزشمند و برتر بورسی محسوب می شوند.وی گفت: 
مشــموان سهام عدالت که دارای کد بورسی هستند می توانند از تاریخ ۱۰ خردادماه به 

فروش سهام اقدام کنند و نیازی به مراجعه به شعب بانکی ندارند.

مشموان سهام عدالت، سهام خود را نفروشند
وی با بیان اینکه این شــرکت ها در ۱۰ سال گذشته ثابت کردند که از جمله سهم های 
بنیادی بازار هســتند و از ارزش نگهداری برخوردارند، گفت: اگر مشموان سهام عدالت، 
ســهام خود را نگه دارند و در افزایش سرمایه ها شرکت کنند سرمایه آنها تبدیل به یک 
دارایی با رویکرد قابل توجهی خواهد شد.فهیمی افزود: مشموان سهام عدالت اگر نیازی 

به وجه حاصل از فروش ســهام خود ندارند بهتر است سهام خود را نفروشند و به آن به 
عنوان دارایی بلندمدت نگاه کنند.

مهلت انتخاب روش مدیریت سهام عدالت تمدید نمی شود
وی درباره تمدید مهلت زمان تعیین شــده برای انتخاب روش مدیریت ســهام عدالت 

افزود: مشــموان ســهام عدالت تا هشتم خرداد فرصت دارند نســبت به انتخاب روش 
مدیریت ســهام خود اقدام کنند، تاکنون تصمیمی برای تمدید آن اتخاذ نشــده و بهتر 
است سرمایه گذاران تا مدت زمان تعیین شده در خصوص نحوه مدیریت خود برای سهام 

عدالت تصمیم گیری کنند.

آزادسازی باقیمانده سهام عدالت تا یک سال آینده
فهیمی درباره زمان فروش باقی سهام عدالت گفت: براساس تصمیم شورای عالی بورس 
و برنامه ریزی های صورت گرفته مشموان سهام عدالت در وضعیت فعلی مجاز به فروش 
۳۰ درصد از سهام خود هستند و تصمیمات ازم در زمینه معامله باقی سهام عدالت تا 

یک سال آینده اتخاذ و به اطاع مردم خواهد رسید.

سهام عدالت، اهرم قابل اعتماد ایجاد تعادل در بورس
وی در واکنش به حاشــیه های ایجاد شده در زمینه تاثیر منفی آزادسازی سهام عدالت 
بر افت شاخص بورس گفت: این اقدام نه تنها هیچ گونه تاثیر منفی بر روند بازار نداشته 
بلکه با تاثیر مثبت همراه بوده است. فهیمی با بیان اینکه بازار برای ایجاد تعادل نیازمند 
تناســب بین عرضه و تقاضا است، گفت: ســهام عدالت یکی از اهرم های قابل اعتماد و 
مطمئن برای ایجاد تعادل و تناسب در بازار است.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
افزود: آزادسازی از ۱۰ خرداد به بعد انجام می شود و اصاح شاخص بورس که اکنون در 
بازار ایجاد شده است به دلیل نوسانات مثبتی است که از ابتدای سال شاهد آن در بازار  
بودیم.وی با تاکید بر اینکه رشد پنج درصدی بازار به صورت روزانه بسیار خطرناک به نظر 
می رسد، گفت: بازار زمانی به تعادل می رسد که نوسان داشته باشد، همچنین نسبت به 

تحوات اقتصادی واکنش نشان دهد و با آمیزه ای از عرضه و تقاضا در بازار همراه باشد.

یک ایرانی سفیر حسن نیت بحران قرن شد
داوران پنج گانه پروژه ســفیر حســن نیت بحران قرن 
جهان، مرکب از ســازمان ملل متحد، ســازمان تجارت 
جهانی، سازمان همکاری اقتصادی اکو، نهضت بین المللی 
صلیب ســرخ و هال احمر و نیز کمپین ایران همدل، 
مهدی کریمی تفرشی، جوان کارآفرین ایرانی را به عنوان 

ســفیر حسن نیت بحران قرن جهان )کرونا( انتخاب کردند.داوران پنج گانه پروژه 
سفیر حسن نیت بحران قرن جهان، مرکب از سازمان ملل متحد، سازمان تجارت 
جهانی، ســازمان همکاری اقتصادی اکو، نهضت بین المللی صلیب سرخ و هال 
احمر و نیز کمپین ایران همدل، مهدی کریمی تفرشی، جوان کارآفرین ایرانی را به 
عنوان سفیر حسن نیت بحران قرن جهان )کرونا( انتخاب کردند.مجموعه گام دوم 
انقاب اسامی، هفته پیش خبر انتخاب مهدی کریمی تفرشی را به عنوان سفیر 
حسن نیت بحران قرن جهان اعام کرده بود. ایسنس دکترین دفتر کل گام دوم 
اواخر اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان ذیربط سازمان ملل متحد در تهران برگزار 
شد و در این جلسه ضمن بررسی چگونگی انتخاب سفیر بحران قرن، بر اختصاص 
کل درآمد این بخش برای کاهش خطرات ناشی از ویروس کرونا در سطح جهانی 
و همکاری کشورهای جهان برای تدوین برنامه ای مدون برای همکاری در بحران 
های اینچنینی، تاکید شد. قرارگاه گام دوم، کریدور اپیدمیولوژی پیشگیری و درمان 
تهاجمات روانی و زیستی و سایبری است.قرار است روز بیستم خردادماه، در مراسمی 
با حضور مقامات سازمان های بین المللی و نیز میهمانانی از ستاد ملی مقابله با کرونا، 
قاب بزرگداســت او در چهل شعبه شبکه بین المللی موزه های صلح، نصب شود. 
همچنین سمیناری در روز بیســت و هفتم خرداد در مقر فرهنگی اتحادیه اروپا، 
با حضور مقامات نهادهای بین المللی برگزار خواهد شد.مهدی کریمی تفرشی روز 
شنبه در یک کنفرانس خبری، در تشریح جزییات این موضوع و اهمیت آن گفت: 
عنوان ســفیر حســن نیت بحران قرن جهان به این دلیل است که ایران مدیریت 
مناســبی بر این بیماری داشته است و پیش از آن که خود درگیر در این بیماری 
شود نیز کمک های انسان دوستانه ای را در قالب بسته ها و محموله هایی به چین 
ارسال کرده است.کریمی تفرشی با بیان اینکه کرونا مهمان ناخوانده ای برای تمامی 
کشورهای جهان بود،  تصریح کرد:  ایران به صورت داوطلبانه و در هفته هایی که چین 
به شدت درگیر در بیماری بود به این کشور کمک کرد. چین با وجود آنکه یکی از 
کشورهای مطرح جهان در تولید و رشد اقتصادی است با کمبود کاا و تجهیزات 
پزشکی مواجه شد که پس از مدت کوتاهی توانست این شرایط را کنترل کند.وی 
با بیان اینکه با گسترش بیماری در کشور به تمامی آزمایشگا ه ها و مراکز تحقیقاتی 
دســتوراتی برای تحقیق بر روی این بیماری داده شــد، ادامه داد:  »پس از مدت 
کوتاهی کشور توانست کیت های تشخیص بیماری را تولید کند و این درحالی است 
که کشورهای اروپایی که رشد تولید ناخالص داخلی و وضعیت مناسبتر اقتصادی 
نسبت به ایران داشتند نیز درگیر در نابسامانی های ناشی از بیماری شدند. اما ایران 
با وجود تمام تحریم های سخت و ظالمانه توانست کنترل مناسب و مدیریت قوی را 
اعمال کند.کریمی تفرشی با بیان اینکه ایران بیش از چهل سال است که درگیر در 
مسائل ناشی از تحریم بوده است، گفت: در وضع بحرانی ناشی از کرونا جامعه جهانی 
و کشور ما خواستار آن بود که تحریم های شدید علیه ایران لغو شود اما نه تنها این 
تحریم ها کاهش نیافت بلکه در مواردی تحریم های دیگری نیز افزوده شد.ســفیر 
حسن نیت سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد:  امروز تنها راهکار مقابله با تحریم ها 
پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی و استفاده از جوانان تحصیلکرده است، زیرا در حال 
حاضر ایران شرکت دانش بنیان فراوانی دارد که می توانند موتور تقویت صنعت باشد. 
همچنین باید توجه داشت که ایران ساانه بیش از ۱2۰ هزار تن مواد غذایی تولید 
می کند که ۳۰ درصد آن به ضایعات تبدیل می شود.وی با بیان اینکه در بسیاری 
از کااها خودکفایی داخلی حاصل شده است، اظهار کرد: » اگر تحریم نباشد ایران 
می تواند در بسیاری از کاا و خدمات به خودکفایی دست پیدا کند اما تشدید تحریم 
و مشــکات ناشی از تامین مواد اولیه و تجهیزات و تکنولوژی های تولید در عمل 
دستیابی به برنامه های خودکفایی را با دشواری هایی مواجه ساخته است. کریمی 
تفرشی با بیان اینکه استارت اپ ها در آینده ای نزدیک نقشی اصلی و اساسی را در 
اقتصاد کشورها ایفا خواهند کرد، عنوان کرد:   توانایی زیادی برای تولید کشاورزی در 
کشور وجود دارد و با وجود آنکه 5۰ میلیون هکتار زمین قابل کشاورزی در کشور 

وجود دارد برخی از این توان تولید بدون استفاده باقی مانده است.

شهردار کرج عنوان کرد:
پیاده راه، یکی از بهترین روش ها برای تحقق 

شهری انسان محور
راه های پیاده نه به عنوان بخشــی مســتقل از فضاهای 
شهری، بلکه به عنوان تابعی از حرکت سواره به حساب 
می آیند.علی کمالی زاده در جلســه بررســی و مطالعه 
اجرای طرح پیاده راه خیابان آزادی )رجایی شــهر(، که 
با حضور اعضای شــورای اسامی شهر کرج برگزار شد، 

اظهار داشت: این اقدام از راهکارهایی است که در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک 
به منظور کاهش معضات ترافیکی در نظر گرفته شده است.به گفته وی؛ گسترش 
فضاهای پیاده، نه تنها سیمای کالبدی شهرها را عوض کرده، بلکه تغییرات نوینی 
در کیفیت زندگی شــهری و رفتار اجتماعی و فرهنگ مردم به وجود آورده است.

شهردار کرج در ادامه ساخت پیاده راه آزادی رجایی شهر را برای اجرای طرح جامع 
گردشگری شهر ضروری عنوان کرد و گفت: یکی از ظرفیت های بسیار باای شهر 
کرج که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، ساخت پیاده راه و گسترش پیاده محوری 
اســت.رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای اسامی 
شهر کرج با تاکید بر اینکه خدمت رسانی به شهر و شهروندان در گرو همکاری و 
همراهی همه دستگاها است، افزود:  برنامه ریزی و اجرای صحیح، همچنین پیش 
بینی ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای طرح پیاده راه رجایی شهرمی تواند در 

کاهش هزینه های کمک شایانی کند. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان: 
حضور در پاتوق هاي اجتماعي برنامه ریزي شده 

ضروري است
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي اســتان اصفهان، آرش 
اخوان طبسي مدیر کل اســتان، در جلسه اي با حضور رشیدي معاون اجتماعي 
سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري و کارشناسان آن مجموعه، بر تعامل 
و همکاري مشترک بین حوزه هاي مختلف شهرداري اصفهان و اداره کل آموزش 
فني و حرفه اي استان به منظور افزایش توانمندي هاي شهروندان به ویژه مهارت 
هاي شغلي و زندگي  و جلوگیري از موازي کاري تأکید کرد.اخوان با توجه به برنامه 
ها، سیاســت ها و دغدغه هاي دو مجموعه افزود: حضور آموزش فني و حرفه اي 
در پاتوق هاي اجتماعي برنامه ریزي شده توسط شهرداري با هدف ارتقاء  فرهنگ 

مهارت آموزي در بین آحاد جامعه ضروري است.

اگرچــه ثبات نســبی قیمت مســکن 
در ســال گذشــته فرصت خوبی برای 
برقراری مالیــات بر عایدی بود اما برای 
تبدیل این بازار ســرمایه ای به یک بازار 
مصرفی گامی برداشــته نشد و مسکن، 
آبستن صعود قیمت باقی ماند.به گزارش 
خبرنگار مهر، در حالی که قیمت مسکن 
بار دیگر روند صعودی در پی گرفته، اما 
تنها برنامه دولت به جای حل ریشه ای 
و اساسی این مشکل، تزریق ُمسِکن های 
موضعــی با اســتفاده از تمرکز بر روی 

اجرای برنامه اقدام ملی مسکن است.
نقدینگی  لجام گسیخته  رشد  متأسفانه 
در دولت یازدهم و دوازدهم از یک ســو 
و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی 
جهت تبدیل بــازار مســکن از حالت 
سرمایه ای به حالت مصرفی موجب رشد 
چند برابری قیمت مسکن طی سال های 
اخیر شــده اســت به طوری که خرید 

آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای 
بسیاری از دهک های درآمدی به آرزویی 
دست نیافتنی و محال بدل گشته است.

خرید مســکن برای خانوارها رؤیا 
شد

افزایش عجیبی که نشــان دهنده ورود 
دوبــاره نقدینگی به این بازار اســت و 
مســکن را مامنی برای حفــظ ارزش 
خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی از 
ســرمایه ای بودن مسکن و رقابت مضر 
افزایش  بــرای  میان ســرمایه گذاران 
روزافزون قیمت ها و تبدیل شدن خرید 
خانه برای مصــرف کنندگان واقعی به 
رؤیاست.به زعم بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی، تنها راه نجات بازار مسکن از 

این وضعیت و دور ماندن از ســرمایه ای 
شــدن این کاا، تصویب و اجرای قانون 

مالیات بر عایدی مسکن است.

نگاهی به روند تغییرات بازار مسکن 
در سه سال اخیر

نگاهی به بازار مسکن در سه سال اخیر 
که رشد داشته است، نشان می دهد که 
از نیمه دوم سال ۹۶ رشد قیمت مسکن 
آغاز شــده بود؛ اما این افزایش در سال 
۹۷ ســرعت وحشتناکی به خود گرفت 
و قیمت مســکن از 5 و نیــم میلیون 
تومان در فروردیــن ۹۷ به ۱۱ میلیون 
تومان در اســفند همان ســال منتهی 
شد که رشــد دو برابری قیمت مسکن 
را نشان می دهد.در سال ۹۸ اما سرعت 

این رشــد به دلیل کاهش قدرت خرید 
خانوارها و بی اثر بودن رقم تســهیات 
مسکن، کمتر شد و روند قیمت مسکن 
تا ابتدای زمســتان سال گذشته تقریباً 
ثابت بود به خصوص که تعداد معامات 
نیز نشــان دهنده این بود که خانواده ها 
تمایلی به حضور در بازار مسکن ندارند؛ 
اما با افزایش رقم تســهیات مسکن در 
زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت ها 
ســیر صعودی به خود گرفت که نهایتاً 
به متوسط قیمت ۱۷ میلیون تومانی در 
اردیبهشت امســال منتهی شد.بررسی 
ســیر صعودی قیمت مســکن نشــان 
می دهد که دولت در ســال گذشته که 
متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند 
ماه تابســتان، منفی بود، فرصت بسیار 
مناسبی برای تصویب مالیات بر عایدی 
مسکن و ارسال ایحه به مجلس داشت 
که متأسفانه این فرصت را از دست داد.

استانها

در پی تداوم روزهای نزولی بازار سهام 

 زیان ۴۸ هزار میلیارد تومانی مشموان سهام عدالت 
به دلیل تداوم روزهای نزولی بازار سهام طی چند روز گذشته حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی مشموان سهام عدالت کاسته 
شده است. تعداد شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۴۹ شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها 2۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال 
است. بر این اساس با توجه به تورم اقتصادی و در پی آن رشد شاخص و افزایش قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه، ارزش روز پرتفوی 
بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت افزایش یافته و به ۴۷۰۴ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال رسیده است.در این خصوص نگاهی به پرتفوی 
ســهام عدالت نشــان می دهد از ۴۹ شرکت حاضر در این سبد تعداد ۳۶شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها 22۷ هزار و 
۸25 میلیارد ریال می باشد و ارزش روز آنها به ۴۶۶۸هزار و ۷۷۳میلیارد ریال افزایش یافته است.بعاوه این که در این پرتفوی، ۱۳ شرکت 
غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۳5هزار و ۹۶5میلیارد ریال و ارزش روز آنها همین مبلغ برآورد شده است.گفتنی 
است ارزش پرتفوی سهام عدالت در شرایطی این روزها به ۴۷۰۴ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال رسیده که چندی پیش، این رقم 5۱۸۴هزار و 
۳۰۳میلیارد ریال است. این در حالیست که به دلیل تداوم روزهای نزولی بازار سهام طی چند روز گذشته ۴۷۹ هزار و 5۶5 میلیارد ریال 
از ارزش دارایی مشموان سهام عدالت کاسته شده است.بر این اساس برخی کارشناسان بر این باورند که همزمانی آزادسازی سهام عدالت 

با روزهای منفی بازار سرمایه موجب کاهش بار مالی دولت و در مقابل از میان رفتن بخشی از دارایی مشموان سهام عدالت شده است.

وزیر راه و شهرسازی:
۵۳ هزار کامیون فرسوده، نوسازی می شود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز طرح نوسازی ناوگان فرسوده باری جاده ای از دیروز )سه شنبه( گفت: هدف این طرح، نوسازی 5۳ 
هزار دستگاه کامیون فرسوده با کامیون های نوساز ظرف ۳ سال است.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، »محمد اسامی« دیروز )سه 
شنبه( در مراسم آغاز طرح نوسازی ناوگان باری جاده ای افزود: این طرح به سیاست های کلی نظام و اجرای قانون نوسازی ناوگان پاسخ 
مناسبی است.وی اولویت این طرح را، قشر رانندگان کامیون دانست و افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی از امروز می توانند وارد سامانه 
شده و براساس آئین نامه طراحی شده، ثبت نام کرده و موارد را طی کنند تا نسبت به کاهش سن ناوگان که هم به فرسودگی رانندگان 
منجر شده و هم آلودگی محیط زیست و تصادفات جاده ای را در پی داشته، اقدام کنیم.وزیر راه و شهرسازی، اولویت را با کامیون های 
باای 5۰ سال سن عنوان کرد و افزود: تاکنون ۸۶۳ راننده که بیشترین میزان پیمایش داشته اند، انتخاب شده اند که می توانند به 
ایران خودرو دیزل مراجعه و مبادرت به دریافت خودروی نوسازی کنند.وی گیریبکس این کامیون ها را برند بنز عنوان و گفت: از امروز 
۴ گروه رو دعوت کرده ایم که به این طرح ملحق شوند که گروه اول شامل سازندگان کامیون داخل است که هزار دستگاه در هر سال 
به آنها تعلق می گیرد. دوم شرکت های حمل و نقل است که کسری ناوگان دارند و با احتمال لغو مجوز روبهرو هستند، سومین گروه، 

واردکنندگان خودرو هستند که از وزارت صنعت مجوز دریافت کرده اند و گروه چهارم نیز اشخاص حقیقی هستند.

متهم ردیف اول گرانی مسکن
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 قائم مقام آب و فاضاب استان تهران خبر داد:گزیده خبر

قیمت آب ۷ درصد افزایش یافت
بر اساس مصوبه شــورای اقتصاد نرخ آب نسبت به سال گذشته 
7 درصد گران تر شد.محمدرضا احمدنســب  با اعام افزایش 7 
درصدی تعرفه آب در سال جاری اظهار داشت: بر اساس مصوبه 
شــورای اقتصاد نرخ آب نسبت به سال گذشته 7 درصد گران تر 
شــد.وی افزود: افزایش نــرخ طبق آنچه مقرر شــده به صورت 
سالیانه و پلکانی خواهد بود.قائم مقام آب و فاضاب استان تهران 
خاطرنشان کرد: هر قدر مصرف پایین تر باشد »فی« متر مکعب 
کاهش می یابد و اگر شهروندان طبق الگو مصرف کنند مشمول 
جریمه نمی شوند.وی با بیان اینکه مصرف آب کماکان در کشور 
و از جمله تهران روند افزایشی دارد، گفت: بواسطه ویروس کرونا 
و گرم شــدن هوا از ابتدای اسفند سال گذشتنه نسبت به سال 
قبــل 15 تا 20 درصد رشــد مصرف آب داشــته ایم، اکنون نیز 
نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش مصرف داریم که بخش 
اعظم ناشی از ویروس کرونا اســت که مردم به آب پناه برده اند.

احمدنسب یادآور شــد: اکنون منابع آبی بواسطه بارندگی خوب 
97-98 مناسب اســت اما ظرفیت تاسیسات آب تهران از جمله 
انتقال، تصفیه و توزیع در حدی نیست که یکباره نسبت به سال 
گذشته 15 تا 20 درصد افزایش مصرف داشته باشیم، همه اینها 
به این دلیل است زمانی که پیک مصرف است شیرهای برداشت 
باز هســتند و هیدرولیک آب در زمان تیر و مرداد اجازه کشش 
آب بیش از یک میزان مشــخص را نمی دهد و باعث می شــود 
طبقات باای ســاختمان ها با مشکل افت فشار مواجه شوند.وی 
از شهروندان خواســت که مصرف آب را مدیریت کنند تا شبکه 
کشش پیک مصرف را داشته باشد.قائم مقام آب و فاضاب استان 
تهران بیان کرد: شبکه و تاسیسات آب 11 ماه از 12 ماه سال را 
پاســخگو است و زمانی که دمای هوا به باای 40 درجه می رسد 
ممکن است پاسخگو نباشد و افت فشار رخ دهد که تنها راه عاج 

مصرف بهینه است.

ولدخانی مدیرعامل پتروشیمی شازند خبرداد: 
صادرات 45 درصد محصوات تولیدی 

پتروشیمی شازند
 تولید یک میلیون و 800 هزار تن محصول در سال 98 
رکورد تولید در پتروشیمی شازند شکسته شد.ولدخانی 
مدیرعامل پتروشیمی شازند گفت: با تولید یک میلیون 
و 800 هزار تن محصوات پلیمری و شیمیایی در سال 
98 ارزش فــروش محصوات این مجتمع به هفت هزار 
میلیارد تومان رسید که رقمی بی سابقه در صنعت پتروشیمی است.ولدخانی افزود: 
با تولید گرید های جدید پلیمری در این پتروشیمی نیاز کشور به واردات مواد اولیه 
تولید سرنگ وسرم بر طرف شد و ساانه از خروج 40 میلیون دار ارز از کشو هم 
جلوگیری می شود.مدیرعامل پتروشیمی شازند گفت: ضمن تامین مواد اولیه ومیانی 
سه هزار واحد صنعتی کوچک وبزرگ کشور ، 45 درصد تولید که مازاد نیاز داخلی 

است با ارزش 200 میلیون دار صادر شده است.

مهندس مرسل صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق اصفهان 
بهره وری شاه کلید فرایندهای مدیریت مصرف

اعمال مدیریت مناسب و همراهي جامعه از منابع عظیم 
انرژي برق به نحو مناسب را مهمترین شاخص در حوزه 
مدیریت مصرف عنوان کردو گفت : سه اصل  اساسی در 
بهینه سازی مصرف انرژی وجود دارد که شامل پیشگیری 
از اتاف انرژی، جلوگیری از اسراف و استفاده غیرمنطقی 
و دیگر آموزش بهینه ســازی مصرف اســت که اگر در هر کدام از اصول اقدامات 
درستی انجام گیرد نسل آینده دیگر نگران کمبود انرژی نخواهند بود و سرمایه ملی 
نیر حفظ خواهد شد .وی به فعالیت های فرهنگی ، ترویجی و مدیریتی مصرف و 
بهره وری انرژی  که توســط شرکت توزیع برق اصفهان در حوزه های گوناگون در 
سال گذشته صورت گرفت اشاره کرد و گفت :آموزش مباحث مدیریت مصرف در 
160 مدرســه به همراه تعداد 40 هزار دانش آموز ،  پیاده سازی نرم افزار یکپارچه 
مدیریت انرژی)نیما( به منظور مانیتورینگ بار و کنترل عملکرد مشترکین در اوج 
بار، سنکرون سازی مولد های دیزلی مشترکین ، آموزش مدیریت مصرف در کلیه 
مدارس  وفرهنگسراهای سطح شهر اصفهان و ... از جمله اقدامات صورت گرفته بوده 

است و با این اقدامات خاموشی تابستان سال 98 به صفر رسید .

رئیس امور اداری پاایشگاه گاز ایام:
اجرای 5 پروژه در پاایشگاه گاز ایام

رئیس امور اداری شــرکت پاایش گاز ایام گفت: برای 
بررسی نظام مند، جامع و یکپارچه سیستم مدیریت منابع 
انســانی با یک رویکرد علمی، در سال97 پروژه آسیب 
شناسی فرآیندهای منابع انســانی شرکت با استفاده از 
استاندارد 34 هزار دانشگاه تهران صورت پذیرفت که بر 
اســاس نتایج حاصله، سطح بلوغ منابع انسانی شرکت در سطح مقدماتی ارزیابی 
شد.به گزارش روابط عمومی، »سید سعید موسوی« افزود: برای ارتقای سطح بلوغ 
مدیریت منابع انسانی از مقدماتی به بهینه در یک بازه زمانی پنج ساله برنامه ریزی 
ازم صورت پذیرفت که در همین  راســتا در گام اول، پنج پروژه طراحی و تدوین 
سند توسعه و راهبردهای کان و برنامه های اجرایی حوزه منابع انسانی، کارسنجی 
و برآورد نیروی انســانی با رویکرد بهره وری، طراحی نظام ارتباطات ســازمانی و 
ســنجش اثربخشی کانال های ارتباطی و ارائه راهکارهای بهبود، طراحی و تدوین 
مدل شایستگی برای مدیران و باز مهندسی و مدیریت فرآیندهای مدیریت منابع 

انسانی جاری سازی شد.

در راستاي مدیریت کربن و بهره وري انرژي و حفظ محیط زیست انجام شد؛
کاهش 79 درصدي گازهاي ارسالي به مشعل 

در شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد
مدیر انرژي شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد از کاهش 79 درصدي گازهاي 
ارسالي به مشعل نسبت به سال 97 در این مجتمع گازي خبرداد.به گزارش روابط 
عمومي شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد، عاقه بند حسیني با اعام پروژه هاي 
بهینه سازي اجرا شده در سطح پاایشگاه تصریح کرد: با اجراي این پروژه ها که در 
راستاي مدیریت کربن انجام شده است میزان کل گازهاي ارسالي به مشعل از سال 

95 تا 98 ، کاهش 87 میلیون متر مکعبي را در پي داشته است.

بهبود وســت تگــزاس اینترمدیت از 
پایین صفر بــه باای 30 دار موجی 
از خــوش بینی را در بــازار به وجود 
آورده و باعــث صعود ســهام انرژی 
شده اســت اما این شــور و اشتیاق 
منعکس کننده وضعیت واقعی صنعت 
نفت آمریکا نیســت.به گزارش ایسنا، 
شــرکت های حفاری شــیل آمریکا 
حتی بــا وجود این کــه قیمت های 
نفت اکنون دو برابر شده اند، همچنان 
غیرســودآور باقی مانده اند و با قیمت 
30 دار هر بشکه نفت وست تگزاس 
اینترمدیت، همچنان ضررده هستند.

 Evercore ISI طبق گزارش شــرکت
اقتصادهای  و وال اســتریت ژورنال، 
ضعیف این شرکت ها به دوران پیش 
از شــیوع پاندمــی جهانــی و رکود 
بــازار برمی گــردد. به عنــوان مثال 
شــرکتهای بزرگ حفاری نفت شیل 
آمریکا در یک دهه گذشــته مجموعا 
1.18 تریلیــون دار هزینه کردند اما 
تنها 819 میلیــارد دار نقدینگی از 
فعالیتهایشان تولید کردند. به عبارت 
دیگر شــرکت های حفاری نفت طی 
مدت 10 ســال بــا بیــش از 350 
میلیارد دار شکاف در بازگشت رقم 
هزینه شــده روبرو شــدند در حالی 
که هر بشــکه نفت در این مدت 50 
دار یــا بااتر معامله شــد.در فاصله 
ســال 2015 تا 2019 بیش از 200 

شــرکت نفت و گاز آمریکای شمالی 
متقاضی حمایت در  برابر ورشکستگی 
شــدند. روند ورشکســتگی در سال 
گذشته که سرمایه گذاران دیگر روی 
خوش به این صنعت نشــان ندادند، 
تسریع شــد و این وضعیت مربوط به 
پیش از پاندمی ویروس کرونا بود.در 
قیمت 30 دار نفــت این روند ادامه 
خواهد یافت. بر اساس گزارش شرکت 
ریســتاد انرژی، حدود 73 شــرکت 
تولیــد و اکتشــاف در آمریکا ممکن 
اســت در صورت ماندن قیمت نفت 
در 30 دار امسال اعام ورشکستگی 
کنند. حدود 170 شــرکت دیگر هم 
در ســال 2021 ورشکسته خواهند 
شد. اگر نفت دوباره به پایین 30 دار 
سقوط کند، شمار ورشکستگیها از این 
هم بااتر خواهد رفت.بودی کارک، 
وکیل شــرکت »هاینس اند بون« به 
روزنامه فایننشیال تایمز گفت: تصور 
نمی کنم نفت 30 داری بتواند تعداد 
زیادی از این تولیدکنندگان را که در 
شــرایط اضطراری قرار دارند، نجات 
دهد. ورشکســتگیهای بیشــتری در 
راه است.طبق آمار شرکت تحقیقاتی 

ریســتاد انرژی، در سه ماهه نخست 
سال میادی جاری 39 شرکت نفت 
شیل مستقل در آمریکا مجموعا 26 
میلیارد دار ضرر کردند. در سه ماهه 
دوم اوضاع وخیم تر از ســه ماهه اول 
خواهد بود زیرا سقوط قیمت نفت در 
اواخر ســه ماهه اول روی داد.وخامت 
وضعیــت در آمار دکلهــای حفاری 
نفــت منعکس شــده اســت. هفته 
گذشته شــمار دکلهای حفاری 21 
حلقه کاهــش پیدا کرد که 13 حلقه 
مربوط به منطقه پرمیان بود. شــمار 
دکلهای حفاری اکنــون بیش از 65 
درصد کاهش نسبت به مارس نشان 
اواسط  آمریکا در  نفت  می دهد.تولید 
ماه مــه به 11.5 میلیون بشــکه در 
روز کاهش پیدا کــرد اما دن برویت، 
وزیر انــرژی آمریکا بــرآورد کرد که 
تعطیلی تولید به 2.2 میلیون بشــکه 
در روز بالغ شده است.به گفته بیورن 
تونهاگــن، مدیر بازارهــای نفت در 
شــرکت ریستاد انرژی، بخشی از این 
تولید متوقف شده ممکن است احیا 
شود. اکثر تولیدی که قرار بود متوقف 
شود، متوقف شــده و تولیدکنندگان 

اکنون منتظر روزی هستند که بتوانند 
بخشی از این تولید را احیا کنند.

اما کاهش شدید حفاری باعث کاهش 
تولید می شود. طبق گزارش بلومبرگ، 
اگر روند حفاری کاما متوقف شــود، 
تولید نفت آمریــکا در مناطق بزرگ 
شــیل بیش از یک سوم کاهش پیدا 
کرده و به پایین پنج میلیون بشــکه 
در روز می رســد. البتــه حفــاری به 
طــور کامل متوقف نخواهد شــد اما 
این تحلیل روند ســریع افول شــیل 
را نشــان داده است.این مشکلی بوده 
که از ابتدای شکل گیری شیل وجود 
داشته اســت. بر هیچ کس پوشیده 
نیست که چاههای شیل پس از تولید 
باای اولیه به سرعت افت می کنند و 
در نتیجه برای باا نگه داشتن تولید 
باید حفاری به همان میزان ادامه پیدا 
کند. هر درآمدی که از تولید نفت به 
دست می آید برای حفاری چاه بعدی 
مورد اســتفاده قرار گیرد. به عبارت 
دیگر سود عظیمی که از آن صحبت 
می شــود در اکثر موارد سرابی بیش 
نیست.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
منتقدان این صنعت سالهاست درباره 
این مشــکات صحبــت کرده اند اما 
پاندمی کووید 19، فروپاشــی تقاضا، 
قیمتهــای اندک نفت و فلج شــدن 
صنعت نفت شیل این مشکات را به 

شکل روشن تری بارز کرد.

چرا نفت 30 داری برای نجات 
شیل آمریکا کافی نیست؟

بازار جهانی نفت طی ۲ماه آینده متعادل می شود
وزارت نفت روســیه انتظار دارد بازار جهانی نفت طی دو ماه آینده متعادل شود و اعام 
کرده عرضه نفت همین حاا هم 14 تا 15 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. به 
گزارش رویترز، وزیر انرژی روسیه در سخنرانی خود در یک شورای دولتی در این کشور 
در مورد انرژی گفت عرضه و تقاضای جهانی نفت طی دو ماه آینده متعادل می شــود.،  
وی این ســخنان را دو هفته قبل از برگزاری کنفرانس آناین تولیدکنندگان برتر نفت 
جهان در مورد چگونگی ادامه تاشهایشــان در جهت متعادل کردن بازار جهانی نفت 
اظهار داشــت. بازار نفت به خاطر عرضه بیش از حد ایــن محصول و کاهش تقاضا در 
بحبوحه همه گیری ویروس کرونا ســقوط کرده اســت. وزارت نفت روسیه انتظار دارد 
تقاضــای جهانی نفــت در همین ماه بهبود یابد و اعام کــرده عرضه نفت همین حاا 
هم 14 تا 15 میلیون بشــکه در روز کاهش یافته است. این وزارتخانه اضافه کرد مسکو 
تخمیــن میزند در حال حاضر بین 7 تا 12 میلیون بشــکه در روز نفت اضافی به بازار 
عرضه میشود. سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( و سایر تولیدکنندگان بزرگ 
نفت دنیا از جمله روسیه طی ائتافی با نام اوپک پاس ماه گذشته توافق کردند تولید 
خود را به طور مشــترک 10 میلیون بشــکه در روز پایین بیاورند که معادل 10 درصد 
عرضه جهانی نفت اســت. عاوه بر این، انتظار می رفت سایر تولید کنندگان بزرگ دنیا 
مثل آمریکا، کانادا و نروژ هم تولید خود را پایین بیاورند. وزیر انرژی روسیه عقیده دارد 
کشــورهای غیر عضو اوپک همین حاا هم 3.5 تا 4 میلیون بشکه در روز از تولید خود 
را کم کردهاند. تولید نفت روسیه در حال حاضر نزدیک به هدف 8.5 میلیون بشکه در 

روز برای ماه های مه و ژوئن است.

وزیر نفت هند گفت: این کشور نفت ارزان  قیمت آمریکا 
را در تاسیساتی در همان کشور ذخیره می کند چرا که 
منابع ذخیره سازی نفت هند در داخل پر شده اند. به 
گزارش رویترز، دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند گفت 
این کشور نفت ارزان  قیمت آمریکا را در تاسیساتی در 
همان کشــور ذخیره میکند. منابع ذخیره سازی نفت 
هند در داخل پر شده اند.به گزارش تسنیم، این تصمیم 
هند شــبیه اقدامی است که استرالیا ماه گذشته انجام 

داد و اعام کرد از قیمت ارزان نفت بهره میبرد و ذخایر 
استراتژیک نفت خود را با خرید نفت خام و ذخیره آن 
در ذخایر اســتراتژیک نفت آمریکا افزایش خواهد داد.

پرادهان گفت:» ما به دنبال امکان ذخیره سازی بخشی 
از ســرمایه گذاری خود در یک کشور دیگر هستیم و 
اگر بتوانیم بخشی از این نفت ارزان قیمت را در آمریکا 
ذخیره خواهیم کرد«. قیمت نفت 40 درصد در 2020 
کاهش یافتــه ولی طی چند هفته گذشــته با تاش 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت و متحدانش برای 
کاهش عرضه تا حدی افزایش داشــته است.دارمندرا 
پرادهان گفت هند سومین مصرف کننده و وارد کننده 
بزرگ نفت در دنیاســت و تا حاا 5.33 میلیون تن از 

ذخایر اســتراتژیک خود را پر کرده و حدود 8.5 تا 9 
میلیون تن نفت بر روی کشتی ها در بخشهای مختلف 
دنیا مخصوصــاً در خلیج فارس ذخیره کردهاســت. 
پاایشــگاه های هند منابع و خط لوله های خود را با 
سوخت پاایش شده و نفت پر کرده اند.پرادهان گفت 
نفت و محصوات نفتی ذخیره شده حدود 20 درصد 
نیاز ساانه هند را تشــکیل می دهد. هند بیش از 80 
درصــد نیاز خود به نفــت را وارد می کند. هند قصد 
دارد ذخایر استراتژیک جدیدی ساخته و ظرفیت آن را 
6.5 میلیون تن افزایش دهد. پرادهان گفت این کشور 
مایل به مشارکت سرمایه گذاران جهانی در ساخت این 

تاسیسات است.

هند نفت ارزان آمریکا را 
در آمریکا ذخیره می کند
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گزیده خبر رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان

صادرات به عمان در ۵ سال، ۵ برابر شد
رییس اتــاق بازرگانی ایران و عمان اظهار داشــت: بعد از اعمال 
تحریم ها علیه ایران، بعضی از کشورهای منطقه بنای عدم همکاری 
با ایران را داشتند، به همین دلیل، جایگزینی بنادر عمان با برخی 
بنادر منطقه در دســتور کار این اتاق مشــترک و وزارتخانه های 
صمت و امور خارجه قرار گرفت به گونه ای که حجم واردات ایران 
از عمان در ســال ۹۵ حدود ۷۰ میلیون دار بود و این میزان در 
ســال ۹۶ به ۲۶۰ میلیون دار و در سال ۹۷به ۴۱۳ میلیارد دار 
رســید و این به معنای افزایش واردات کاا از عمان نیست بلکه 
بنادر عمان نقش خود را بعنوان بنادر ترانس شیپی کااهای ایرانی 
آغاز کردند.محسن ضرابی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
در مورد ارتباط ایران و کشــور عمان گفت: روابط سیاسی بین دو 
کشــور ایران و عمان از قبل از انقاب تاکنون، در بااترین سطح 
قرار داشته و قابل مقایسه با هیچ یک از کشورهای همسایه نیست 
و یک روند رو به افزایشــی را داشته است. دولت عمان همواره در 
تمام دوران ها و بحران ها در کنار دولت و ملت ایران بوده و تاش 
کــرده نقش میانجی گری خود را حفظ کند که این موضوع را در 
دوران 8 ســال دفاع مقدس و تحریم ها شاهد بودیم اما متاسفانه 
روابط اقتصادی بین دو کشور در سال های گذشته و قبل از سال 

۱۳۹۲ قابل قبول نبود.

عمان می تواند پایگاه صادارتی ایران باشد
وی ادامه داد: اگر به حجم روابط تجاری دو کشــور از سال 8۵ تا 
۹۲ نگاهی بیندازیم متوجه می شــویم که علیرغم روابط سیاسی 
دیرینه حسنه، حجم روابط اقتصادی قابل قبول نبود ، این در حالی 
است که کشور عمان کشوری وارد کننده است و می توانست برای 
ما یک پایگاه صادراتی بسیار مناسبی باشد که به دلیل عدم وجود 
زیرســاخت های مناسب در آن سال ها سهم ما از واردات به کشور 
عمان بسیار اندک و در حدود ۰.۷ درصد بود.وی با اشاره به ساختار 
کشــور عمان براساس جذب سرمایه گذاری ملل مختلف گفت: با 
توجــه به آن که رابطه ما از دیرباز با کشــور عمان بســیار رابطه 
خوبی بود در ســال ۹۲ با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
عمان، احصاء موانع تجاری دو کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی در 
دستور کار این اتاق مشترک قرار گرفت و نقشه راه تسهیل روابط 
تجاری دو کشور ترسیم شد و بر همین اساس مشکات شناسایی 
و راه حل هایی پیشــنهاد شــد و همچنان که مشاهده می کنید 
مشکات در اخذ ویزا، ثبت شرکت، خط مستقیم هوایی و دریایی 
با همکاری و پیگیری های وزارت صمت، وزارت امور خارجه، وزارت 

صنعت،تجارت عمان و سفراء محترم دو کشور حل شد.

صادرات به عمان در 5 سال 5 برابر شد
رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان با بیان اینکه در ســال ۹۲ کل 
حجم مبادات دو کشور بالغ بر ۲۲۱ میلیون دار و حجم صادرات 
۱۴۹ میلیــون دار بود که خوشــبختانه حجم مبادات ما ظرف 
مدت ۵ ســال به ۵ برابر رسید، افزود: اخذ ویزا در سال ۹۲ بسیار 
دشوار و با هزینه بسیار باا همراه بود ولی هم اکنون امکان اخذ ویزا 
برای شهروندان ایرانی مشابه شهروندان اروپایی با هزینه کم و در 
مبادی ورودی عمان فراهم است. ازم به ذکر است، این تسهیات 
برای شهروندان سایر کشورها از جمله هند، پاکستان و بنگادش 

که تعداد آنها در عمان نیز قابل توجه است وجود ندارد.

شیوع کرونا خطوط دریایی ایران و عمان را افزایش داد
وی در ادامه، با اشاره به ایجاد ۹ خط حمل هوایی مستقیم میان 
شهرهای ایران و مسقط قبل از شیوع  ویروس کرونا  اشاره نمود که 
از شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، چابهار، قشم، کیش، مشهد، ار 
و امرد به مسقط خط مستقیم هوایی، افزود: همانگونه که مطلع 
هستید بدلیل شیوع ویروس کرونا ارتباط هوایی کشور عمان با کل 
دنیا کًا قطع  است.  در حوزه حمل و نقل دریایی نیز با  اشاره به 
خطوط حمل دریایی کانتینری یخچالی، خشک و فله بر از بنادر 
جاسک، شهید باهنر، شــهید رجایی و خرمشهر به بنادر سویق، 
شناس، صحار و سلطان قابوس  پس از شیوع ویروس کرونا علیرغم 
آنکه اکثر کشــورها مرز خود را بر روی کااهای ایرانی بستند،  به 

دلیــل قطع  ارتباط عمان با برخی از کشــورها و نیاز بازار داخلی 
آن ها به محصوات دارویی، کشاورزی و مواد غذایی موجب شده 
است که دولت عمان  بمنظور کاهش هزینه های حمل، خطوط 
دریایی خود را با بنادر ایران افزایش داده تا کااها با قیمت مناسب 

وارد کشور عمان گردند.

جایگزینــی نیروهای عمانی با نیروهــای خارجی به نفع 
شرکت های ایرانی است

وی به حضور پررنگ شهروندان بعضی کشور در شرکت های بزرگ 
خصوصی و دولتی اشــاره کرد که عمًا کار تصمیم سازی را انجام 
می دهند و این مسئله، فعالیت را برای کشورهای دیگر با دشواری 
روبه رو می کرد اما خوشــبختانه اخیراً وزارت مالیه عمان با صدور 
بخشــنامه ای به دستگاه ها و شــرکت های دولتی، اباغ نموده تا 
پایان سال ۲۰۲۰ نسبت به جایگزینی نیروهای عمانی با نیروهای 
خارجی اقدام نمایند که این به نفع شــرکت های ایرانی است و با 
توجه به روابط بسیار خوبی که عمانی ها با ایران دارند و برخوردهای 
بسیار خوب آنها با ایرانیان، عمًا شرایط مطلوبی را برای ما ایجاد 
می کند تــا بتوانیم حجم مبــادات خود را افزایــش دهیم.وی 
درخصوص چشــم انداز توســعه عمان گفت: در حوزه معدن با 
توجه به ظرفیت های مناســب معادن کشور عمان و دانش فنی و 
تجربه شرکت های ایرانی در این حوزه، اگر در حوزه معدن در این 
کشور فعالیت کنیم می توانیم دانش فنی، تکنولوژی، خدمات فنی 

مهندسی خود را منتقل نموده و همکاری مشترک بسیار خوبی در 
این حوزه داشته باشیم.وی در خصوص حوزه گردشگری عمان نیز 
گفت: با توجه به پتانســیل های تاریخی و سواحل دریایی، کشور 
عمان تصمیم دارد که از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی در 
حوزه احداث هتل ها و مراکز تفریحی و گردشــگری، این کشور را 
به عنوان یک منطقه توریستی تبدیل کنند تا بتوانند گردشگران 
اروپایی را جذب کنند که ما با توجه به موفقیت های خود در این 
حوزه می توانیم با آنها همکاری کرده و از عمان به عنوان پلی برای 

تبادل گردشگر استفاده کنیم.

عمانی ها به دنبال ایجاد 2 فله بر از بنادر ایران هستند
وی در خصوص میزان صادرات ســال جاری به کشــور عمان نیز 
گفــت: در دو هفته آخر فروردین ماه ســال جاری فقط از طریق 
دو خط مستقیم کشتیرانی که توسط شرکت المرافی برقرار شد 
بالغ بــر ۲ هزار و ۷۰۰ تن مواد غذایی به کشــور عمان صادرات 
داشــتیم و عمانی ها به دنبال ایجاد ۲ مسیر دریایی جدید فله بر 
از بنادر ایران به بندر ســویق و سلطان قابوس هستند تا  بتوانند 
کااهای ساختمانی ما را با قیمت مناسب وارد بازارهای خود کنند.

وی تاکیــد کرد: رابطه ما با اتاق بازرگانی عمان بســیار نزدیک و 
صمیمانه است و با همکاری با اتاق بازرگانی عمان تاش می کنیم 
حجم روابط افزایش قابل توجهی را داشته باشد.ضرابی افزود: این 
اتاق مشترک نسبت به جمع آوری دستورالعمل های مورد نیاز در 
خصوص صادرات و سرمایه گذاری در عمان و نیز دایرکتوری تجار 
و تولیدکنندگان عمانی جهت استفاده فعالین اقتصادی کشورمان 
اقدام نموده و  آمادگی کامل دارد تا با ارائه مشاوره های تخصصی و 
نیز برگزاری نشست های موضوعی با حضور مناطق آزاد عمان، اتاق 
بازرگانی عمان و سایر دستگاه های متولی اقتصادی در آن کشور، 
زمینه را برای حضور موثرتر فعالین اقتصادی ایرانی در عمان فراهم 
آورد و در این راستا بعد از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان اعزام و 
پذیرش هیئت ها، کانال اینستاگرامی اتاق مشترک راه اندازی شده 
و جلسات ایو با حضور مدیران ارشد مناطق آزاد و سایر مقامات 
برگزار خواهد شد.وی در خصوص حضور در شهرک های صنعتی 
عمان نیز گفت: تمرکز ما باید همواره بر مناطق آزاد در این کشور 
باشد. زیرا امتیازاتی که در مناطق آزاد وجود دارد در شهرک های 
صنعتی وجود ندارد و شــهرک های صنعتی تابع قوانین سرزمین 
اصلی هستند به این معنا که برای مثال: میزان معافیت از مالیات 
در شهرک های صنعتی پنج سال و این میزان در مناطق آزاد بسته 

به نوع منطقه آزاد بین ۱۵ تا ۳۰ سال است. 

در ۴ ماه نخست ۲۰۲۰
 مبادات تجاری ایران و چین ۴۰ درصد 

افت کرد
مبادات تجاری ایران و چین در ۴ ماه نخســت ســال جــاری میادی با افت ۴۰ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.به گزارش  گمرک چین 
اعام کرد مبادات تجاری ایران و چین در ۴ ماه نخست سال جاری میادی با افت 
۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادات تجاری ایران 
و چین که در ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹ بالغ بر 8.۷۶ میلیارد دار اعام شده بود در ژانویه 
تا آوریل سال جاری به ۵.۲۶ میلیارد دار کاهش یافته است.صادرات چین به ایران 
در این دوره اندکی افزایش و واردات از ایران کاهش داشــته است. صادرات چین به 
ایران در ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰ با افزایش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شده و به ۲.۹۲ میلیارد دار رسیده است.چین در ژانویه تا آوریل سال ۲۰۱۹ 
بالغ بر ۲.8۳ میلیارد دار کاا به ایران صادر کرده بود، اما ارزش واردات چین از ایران 
افت زیادی داشته است. چین در ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹ بالغ بر ۵.۹۳ میلیارد دار کاا 
از ایران وارد کرده بود که این رقم با کاهش ۶۱ درصدی در ژانویه تا آوریل امسال به 
۲.۳۴ میلیارد دار رســیده است.نفت کاای عمده وارداتی چین از ایران است. افت 
قیمت نفت علت عمده کاهش ارزش صادرات ایران به چین در این دوره بوده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت خبر داد:
۴ مرحله »فروش فوق العاده« خودرو تا پایان سال

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: تا پایان امســال چهار 
مرحله دیگر فروش فوق العاده خودرو خواهیم داشت که نخستین مورد آن نیمه دوم 
همین ماه است و تعداد قابل توجهی خودرو پیش فروش خواهد شد.به گزارش دیروز 
سه شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، »مهدی صادقی نیارکی« افزود: برپایه طرح 
ساماندهی چگونگی فروش خودرو از این به بعد سه روش فروش خودرو شامل فروش 
»فوق العاده«،« پیش فروش خودرو و تحویل تا یک سال« و »مشارکت در تولید« در 
کشور خواهیم داشت.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: 
بر اساس ضوابط کمیته خودرو در طرح فروش فوق العاده، خودرو تا سه ماه به مشتری 
تحویل می شود.صادقی نیارکی گفت: هر کسی خودرو نیاز دارد و طی ۳۶ ماه گذشته 
خرید نکرده و در حال حاضر پاک فعال ندارد، می تواند در این طرح ثبت نام کند.وی 
ادامه داد: افرادی که حائز شرایط نشدند در مدت هفت روز کاری پول آنها از طریق 

شبای بانکی اعام کردند عودت داده می شود.

بهره برداری از ۲۰۰ پروژه ملی تا سال ۱۴۰۰
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهره برداری از ۲۰۰ پروژه 
بــزرگ صنعتی، معدنی و بازرگانی تا ســال ۱۴۰۰ در قالب پویش هفتگی )تولید 
مستمر – اشــتغال مؤثر – صادرات پایدار( هدف گذاری شده است.به گزارش ایلنا، 
ســعید زرندی افزود: برای راه اندازی این پروژه های ملی از حدود ۱۶۹ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری بهره برداری خواهد شد و با افتتاح این طرح ها برای نزدیک به 
۴۱ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود.معاون طرح و برنامه گفت: به لحاظ تعداد 
طرح ها، استان کرمان با ۲۶ پروژه و به لحاظ حجم سرمایه گذاری استان خوزستان با 
نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در کشور دارا می باشند.وی افزود: 
این ۲۰۰ طرح که دارای شاخص هایی چون تکمیل زنجیره ارزش، کاهش واردات، 
صادراتی بودن، اســتفاده از فناوری و کمک به رفع محرومیت شناسایی شده و به 

عنوان پروژه های ملی انتخاب شده اند.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران:
احتمال لغو یا کاهش زمان ممنوعیت های 

وارداتی اقلیم کردستان عراق
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در مورد محدودیت های 
تعرفه ای اعمال شده بر ۳۰ قلم کاا، از سوی اقلیم کردستان عراق و مدت زمان اعمال 
آن اظهار داشت:این محدودیت های فصلی در سال های گذشته هم کم و بیش اعام 
می شد، ولی با تغییر شرایط داخلی مانند کاهش تولید و عرضه محصوات داخلی و 
یا عدم تحقق پیش بینی ها احتمال لغو یا کاهش زمان اعمال محدودیت وجود دارد.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در مورد محدودیت های 
تعرفه ای اعمال شده بر ۳۰ قلم کاا، از سوی اقلیم کردستان عراق و مدت زمان اعمال 
آن اظهار داشت:  این محدودیت های فصلی در سال های گذشته هم کم و بیش اعام 
می شد، ولی با تغییر شرایط داخلی مانند کاهش تولید و عرضه محصوات داخلی و 

یا عدم تحقق پیش بینی ها احتمال لغو یا کاهش زمان اعمال محدودیت وجود دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد اعام کرد: 
اســتاندارد 8۵ گانــه خودروها، مصوب 
شورای عالی استاندارد است و در اعمال 
این اســتانداردها هیــچ تغییری حاصل 
نشده است.به گزارش صدا و سیما، نیره 
پیروزبخت گفت: براساس استانداردهای 
اعمال شــده برای خودروها، تولید برخی 
خودروها متوقف شــده و حــدود دو ماه 
دیگر تولید ســه مدل پرایــد و پژو ۴۰۵ 
نیز متوقف می شــود.وی اضافه کرد: این 
اســتانداردها در بازه زمانی پیش رو برای 
خودروهای دیگر اعمال می شود و تا وقتی 
که مصوبه شورای عالی استاندارد تغییر 
نکند در این استانداردها هم هیچ تغییری 
حاصل نمی شــود.رئیس ســازمان ملی 
استاندارد با اشاره به این که شرکت های 
دانــش بنیان مؤلفه هــای اصلی اقتصاد 
مقاومتی اند، گفت: طبق هماهنگی هایی 
کــه با معاونت علمی و فناوری ریاســت 

جمهوری انجام شــده این شرکت ها باید 
به سمت استانداردسازی بروند و در سال 
۹8 ســی مورد گواهــی محصول دانش 
بنیان برای این شــرکت ها صادر شــده 
اســت.پیروزبخت با اشــاره به همکاری 
مجلس دهــم در خصوص تدوین قوانین 
مربوطه به اســتاندارد افزود: ۱۱ قانون و 
مصوبه در ســال ۹8 در مورد استاندارد 
توســط مجلس به تصویب رســید که 
مســئولیت های مختلفی را به ســازمان 
ملی اســتاندارد محول کرد و امیدواریم 
مجلس یازدهم نیز همین همکاری را با 
سازمان ملی اســتاندارد داشته باشد.وی 
ادامــه داد: تاش دولــت و مجلس برای 
اعتای جایگاه اســتاندارد در کشور بی 
ســابقه بوده و امیدواریم مجلس یازدهم 
هم همین حساســیت ویژه را نسبت به 
استاندارد داشــته باشد همچنین توجه 
ویــژه رئیس جمهــور و معــاون اول به 

استاندارد قابل تقدیر است.رئیس سازمان 
ملی اســتاندارد گفت: در سال قبل، هزار 
و ۱۷۳ مورد مصوبه مربوط به استاندارد 
مورد تجدیدنظر قــرار گرفته و ۳۳ هزار 
و ۹۰۰ مورد اســتاندارد نیز تدوین شده 
است.پیروزبخت با اشاره به جایگاه ایران 
در حوزه استاندارد در عرصه بین المللی 
افزود: در حال حاضر ایران رتبه بیســت 
و یکم خود در جهــان را علی رغم همه 
تحریم ها حفظ کــرده و هفت دبیرخانه 
بین المللی نیز در کشورمان فعال است.

وی اضافه کرد: اســتانداردهای مربوط به 

واحدهای خدماتی مختلف تشویقی اند، 
اما علی رغم این در ســال ۹8 پنج مورد 
مرکز پیش دبســتانی، ۲۱۴ مورد مراکز 
ارائه مواد خوراکی، ۱۷ مورد ســردخانه 
خوراکی، یــک مورد شــهربازی، چهار 
هتل و مراکز خدماتی دیگر اســتاندارد 
تشویقی دریافت کردند و در مجموع در 
سال گذشته تعداد استانداردهای تشویقی 
برای واحدهای خدماتی ۲۶۹ مورد است.

رئیس ســازمان ملی اســتاندارد با اشاره 
به این که تعداد وســایل تفریحی تحت 
پوشش سازمان استاندارد ۱۲ هزار و ۴۶۲ 

مورد اســت گفت: ۱8 شــرکت بازرسی 
رعایت استانداردهای مختلف از جانب این 
شهربازی ها را مورد بازرسی و بررسی قرار 
می دهند همچنین در سال گذشته چهار 
هزار و ۹۰8 زمین بازی شناســایی شده 
که از این تعــداد ۲۵۰ مورد جمع آوری 
شده است.پیروزبخت ادامه داد: از مجموع 
هــزار و ۴۱۲ مورد مرکز شــهربازی هم 
۳۷۴ مورد جمع آوری شــده و ۴۲ واحد 
نیز به دلیل رعایت نکردن اســتانداردها 
پلمپ شده اســت.وی با اشاره به رعایت 
استاندارد در صادرات و واردات محصوات 
گفت: سال گذشته در این حوزه ۵۴ هزار 
مورد اظهارنامه دریافت شــده که در ۳۵ 
هزار مورد گواهی انطباق صادر شده است 
و ۱۲8 محموله واردشــده به کشور نیز 
نتوانســتند گواهی انطباق بگیرند.رئیس 
سازمان ملی استاندارد افزود: مدت زمان 
اعتبار گواهی انطباق نیز برای ســهولت 

در واردات محصوات از یک ماه به ســه 
ماه افزایش یافته اســت تا به این ترتیب 
محصواتی که علی رغم دریافت گواهی 
انطباق بیــش از یک مــاه در گمرکات 
معطل می شوند اجازه ورود به کشور پیدا 
ادامه داد: ســازمان  می کنند.پیروزبخت 
ملی استاندارد برای ۱۶ هزار و ۵۰۰ مورد 
نیز گواهی صادراتی  محصوات مختلف 
بــرای صادرکنندگان داده اســت.وی با 
تاکید بر این که تنها مرجع صدور گواهی 
حال در کشور ســازمان ملی استاندارد 
است، گفت: در برخی موارد دیده شده که 
بعضی مراکز اقدام به صدور گواهی هایی 
در خصــوص غذای حــال می کنند که 
این گواهی ها قابل قبول نیســتند.رئیس 
سازمان ملی استاندارد گفت: برای صدور 
گواهی حال زیرســاخت علمی و فقهی 
نیز شکل گرفته و سیاســتگذاری ها در 

حال انجام است.

رئیس سازمان استاندارد:
اجرای استاندارد 85 گانه 

خودروها تغییری نکرده است
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بانک مرکزی اعام کردگزیده خبر

هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال ۹۹
بانک مرکزی طی بیانیه ای چارچــوب هدف گذاری نرخ تورم را 
اعام و بر این اســاس، هدف نرخ تــورم خود را برای بازه زمانی 
یک ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین 
کرد.بــه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بیانیه آمده 
اســت: اقتصاد ایران از آغاز دهه 1350 دستخوش بی ثباتی بوده 
که نشــانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه است 
و در عین حال این بی ثباتی، کاهش متوســط رشد اقتصادی را 
به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود 
تک رقمی شــده ، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده اســت. بدون 
تردید، تداوم وضعیت یاد شــده انعکاســی از انواع ناترازی ها به 
ویژه کســری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای 
باای نقدینگی و نامتناســب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود 
یافته است. نتیجه چنین شــرایطی، نرخ های تورم مزمن و باا 
به ویژه در شــرایط بروز شــوک های برون زا بوده است. به دنبال 
خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاســت فشار حداکثری علیه 
ایــران از نیمه دوم ســال 1396، اقتصاد کشــور دچار شــوک 
منفی عرضه شــد. انتظارات در زمینــه افزایش نرخ ارز، متاثر از 
پیش بینی عامان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی 
اقتصاد کشــور تقویت شد و هم زمان با حمله سفته بازانه به بازار 
ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشــی شــد و 
آثار ناشــی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. عاوه بر آن، به 
دایــل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادات 
مالی و بانکی بین المللی و مشکات پیش آمده در زمینه واردات 
مواد اولیه و کااهای واسطه ای، فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد 
نیز با افت مواجه شــد.  بانک مرکــزی در غیاب ابزارهای نوین 
سیاستگذاری پولی و مشکات شــدید نظام بانکی، تاش کرد 
تا از طریق محدودســازی زمینه های ســفته بازی و پولشویی و 
همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری 
را برای دستگاه  سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود 
مدیریت سیاســت های تجاری و مالی، فشــار تحریم حداکثری 
را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینه ســاز تغییر 
مســیر اقتصاد از بهار ســال 1398 بود که نتیجه آن تا قبل از 
شــیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص های اقتصاد کان 
مانند نرخ تورم، رشــد بخش غیرنفتی اقتصاد، شــاخص تولید 
کارگاه های بزرگ صنعتی و مواردی از این دســت نمایان شــد. 
بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می یافت 
و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شــیوع این ویروس، پایش 
فعالیت های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال 

عبور از شــوک اولیه ناشی از شــیوع ویروس کووید-19 است و 
روند فعالیت های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی 
برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل تر 
شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کان اقتصادی کشور در 
چارچوب فروض و ســناریوهای واقع بینانه حاکی از آن است که 
نرخ تورم در ســال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد 
و با سیاست های متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت 
خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می شود.در طول پنج 
دهه گذشــته، فقدان ابزار ازم برای کنترل تورم، توانایی بانک 
مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش 
ابزار مدیریت بازار پول، عمیق تر شــدن حضور بخش خصوصی 
در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاســت مالی و تامین کسری 
بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم 
شده است. تشــدید تحریم های یک جانبه آمریکا -که از ابتدای 
انقاب در اشــکال مختلف بروز یافته است-  مشکات تکیه بر 
درآمدهای نفتی را نمایان تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ 
و ســخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاست گذاری ها 

را فراهم کرده اســت.در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع 
ســازی درآمدها و کاهش هزینه ها زمینه انتشار گسترده اوراق 
بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارســازی بودجه را فراهم 
آورده اســت. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از 
ابزارها، سیاســت ارزی کشور را به ســمت تقویت ذخایر ارزی، 
تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین 
نرخ ارز، همراه با مدیریت نوســانات ارزی هدایت کرده اســت. 
همزمان، بانک مرکزی رابطه خود بــا بانک ها را نیز تغییر داده 
و همــراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک ها و اصاح ترازنامه، 
عملیات بازار باز را به عنوان ســازوکار اصلی تعامل با بانک ها در 
قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی های بانک ها 
تعریف کرده اســت. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری 
بودجه از درآمدهای نفتی به انتشــار اوراق و استفاده از اوراق در 
عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاســت بانک 
مرکزی به شمار می آید.اکنون، بانک مرکزی بستر هدف گذاری 
تورم را با اســتفاده از عملیات بازار باز و هدف گذاری میانی نرخ 
سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، داان نرخ 

سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک ها، اعطای اعتبار 
در قبال اخذ وثیقه و ســپرده  گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی 
فراهم کرده اســت تا در همراهی با تقویت نظــارت و اقدامات 
احتیاطــی کان، حلقه آخر اقدامات ثبات ســاز خود با تاکید بر 
دســتیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق 
شــکاف تولید را آغاز کند.در بخش دیگــری از این بیانیه آمده 
است: کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست گذاری 
اخیر، مســتلزم اعام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای ازم 
برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف گذاری تورم یک ابزار 
برای جهت دهی به سیاست های پولی بانک مرکزی است. در این 
چارچوب، قطب نمای سیاست گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از 
»هدف تعیین شده« اســت و برای تنظیم هر انحراف معنادار و 
پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده 
از عملیــات بــازار باز، نرخ حاکم و موثر در بــازار پول را تنظیم 
خواهــد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر ســقف و 
کف داان نرخ ســود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک 
مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می آیند. فعاان 
اقتصادی، بانک ها و مــردم نیز به تحلیل ها و نیز عملکرد حراج 
اوراق و نرخ های ســود دسترسی داشــته و مسیر سیاستگذاری 
بانک مرکزی برای آن ها کامًا قابل پیش بینی خواهد بود.با توجه 
به سیاست ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت 
متغیرهای کان اقتصادی کشــور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که 
در چارچوب فروض و ســناریوهای واقع بینانه، نرخ تورم در سال 
جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک 
مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 
2 واحــد درصد تعیین می کند که با توجه به کاهش قیمت های 
جهانی، حجم اوراق در حال انتشــار، وضعیت ترازنامه بانک ها و 
شرکت های سرمایه گذاری و نرخ های ســود موجود، این هدف 
تورمی به صورت پایدار قابل دســتیابی است. هرچند با توجه به 
نرخ های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می ماند، ولی 
به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از 
انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود 
را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی 
خود را در میان مدت به سمت نرخ های پایین تر بازنگری خواهد 
کرد.بیانیــه بانک مرکزی در پایان تاکید کرده که در راســتای 
گسترش شفافیت سیاست گذاری، به صورت ماهانه تحوات بازار 
پول و نرخ تورم و حرکت ســایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در 

اختیار عموم قرار خواهد داد.

 خرید اعتباری از فروشگاه های ایران مال 
با طرح »آینده داران« بانک آینده

بانک آینده با هدف حمایت از مشــتریان خود، از طرح 
»آینده داران« رونمایی کرد. همه مشتریان بانک آینده 
که دارای یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه )جاری 
و پس انداز(، ســپرده های بلندمدت شتاب و آینده ساز 
باشند، می توانند از اول خردادماه امسال، با ثبت نام در 
سامانه پیشــخوان مجازی )abplus.ir( یا مراجعه به شعب بانک آینده، بر اساس 
موجودی حســاب انتخابی، اعتباری بیــن 10 )ده( میلیون ریال تا 50 )پنجاه( 
میلیون ریال، دریافــت کرده و با مراجعه حضوری به فروشــگاه های ایران مال 
که دارای نشان»آینده داران« هســتند از مزایای این طرح بهره مند شوند.زمان 
پرداخت این طرح، سه ماه بعد از خرید است؛ این اعتبار، به صورت قرض الحسنه 
بــوده، هیچ گونه هزینه ای بابت دیرکرِد پرداخت، به حســاب مشــتری منظور 
نمی شــود. این در حالی اســت که مشــتری از ابتدای ثبت درخواست، امکان 
پرداخت یک باره مبلغ خرید، لغو اعتبار دریافت شــده و انصراف از مشارکت در 
طرح را دارد.گفتنی اســت خرید مازاد بر اعتبار ثبت شده مشتری از کارت های 

دیگر او، به طور نقدی کسر می شود.
بازگشت میزان تراکنش های بانک آینده به شرایط عادی

با توجه به عبور کشور از دوران اوج بیماری کرونا و رعایت نکات بهداشتی در شعب 
 بانک ها، سقف مجاز تراکنش های بانک آینده،، به روال عادی گذشته برگشت 
ســقف مجاز انتقال وجه به صورت کارت به کارت )شــتابی و درون بانکی( از 
طریق درگاه های اینترنتی، کیوســک و خودپردازها، حداکثر تا 30 )ســی( 
میلیون ریال در شبانه روز شد و سقف برداشت نقدی از خودپردازها )داخلی 
و شتابی( تا مبلغ 2 )دو( میلیون ریال؛ سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت 
از طریق پرداخت سازها نیز تا 10 )ده( میلیون ریال است.تمدید کارت های 
بانکی نیز پس از احراز هویت، به صورت حضوری در شــعب بانک آینده در 

سراسر کشور، امکان پذیر است.

آغاز همکاری سامانه بانکداری باز کبالت و فرابوم /
 بهره مندی 45 فین تک از سرویس 

سامانه بانکداری باز کبالت بانک پارسیان
بر اســاس انعقاد قرارداد همکاری سامانه بانکداری باز 
کبالت بانک پارســیان و فرابوم، ســامانه بانکداری باز 
کبالت قادرخواهد بود، سرویس های 18 بانک کشور را 
در اختیار شرکت های متقاضی قرار دهد و از سوی دیگر، 
سرویس های بانک پارسیان را عاوه بر بستر کبالت از 
طریق بستر فرابوم در اختیار سایر شرکت ها قرار دهد.هم اکنون مشتریان با توجه 
به بســتر ایجادشده و توسعه ســرویس های قابل فراخوانی می توانند از خدمات 
متعددی مانند ســرویس های مبتنی برحســاب از قبیل انتقال وجه، برداشت 
مستقیم، صورتحساب و همچنین سرویس های پرداخت از جمله پرداخت قبوض 
و خرید شــارژ و... بهره مند شــده و با رعایت الزامات قانونی و امنیتی از طریق 
سامانه و نرم افزارهای موبایلی، استارت آپ ها و فین تک ها و شرکت های ارائه دهنده 
خدمات مالی، سهولت منحصربه فردی در بهره مندی از خدمات بانکی را تجربه 
نمایند.شایان ذکر است؛ بانک های ارائه دهنده سرویس در بستر فرابوم؛ بانک های 
صادرات، ملی، ملت، سپه، تجارت، سامان، اقتصادنوین، انصار، پست بانک، شهر، 
صنعت و معدن، قرض الحســنه مهرایران، مهراقتصاد، ایران زمین، سرمایه، دی، 
حکمت ایرانیان و موسســه اعتباری توسعه می باشند.گفتنی است؛ در راستای 
توسعه بانکداری باز و ارائه خدمات متنوع بانکی و غیربانکی، سامانه کبالت درنظر 
دارد پوشــش سرویس های بانکی خود را توسعه داده و از خدمات سایر بوم ها و 
بانک ها تا پایان سال 1399 بهره گیرد. همچنین توسعه سرویس های ویژه مالی 
و غیرمالی از برنامه های توســعه ای سامانه کبالت می باشد.سامانه بانکداری باز 
کبالت که به تازگی2ساله شده است، با حمایت مدیرعامل و معاونت فناوری های 
نوین مالی واطاعاتی بانک پارسیان، توسط شرکت تامین خدمات سیستم های 
کاربردی کاسپین راه اندازی شد و در حال حاضر بیش از 45 فین تک در محیط 

عملیاتی و تستی، از سرویس های بانک پارسیان بهره می برند.

هیات مدیره بانک مسکن برای رفاه حال مشتریان تصمیم گرفت:
 تمدید اعتبار چهار نماد اوراق

 گواهی تسه
رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک 
مسکن از تمدید اعتبار اوراق گواهی استفاده 
از تســهیات در چهارنماد تســه خبر داد.

محسن کریمی رییس اداره کل نقدینگی و 
خزانه داری بانک مسکن با اشاره به تصمیم 

هیات مدیره این بانک در خصوص تمدید اعتبار اوراق گواهی استفاده 
از تسهیات، به پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، گفت: با توجه به 
محدودیت های اعمال شــده در ترددهای غیرضروری شهروندان در 
زمان اوج گیری شــیوع ویروس کرونا و توصیه به ماندن در خانه به 
جای انجام امور غیرضروری در سطح شهر طی اسفندماه سال گذشته 
و فروردین ماه امســال، برخی از مشتریان و دارندگان اوراق تسه که 
مهلت اعتبار اوراق آنها در این مدت به پایان می رسید متحمل ضرر 
و زیان شدند.وی افزود: بانک مسکن جهت مساعدت و حمایت از این 
گروه از مشتریان که درفروش اوراق یا استفاده از تسهیات خود طی 
زمان مذکور از طریق شــعب بانک و کارگزاری ها با مشــکل مواجه 
شــدند تصمیم گرفته اعتبار اوراق گواهی استفاده از تسهیات را در 
چهار نماد تمدید کند.به گفته وی، مطابق با این تصمیم اعتبار اوراق 
گواهی اســتفاده از تسهیات در نماد تسه 9611، تسه 9612، تسه 
9701 و تسه 9702 تمدید شده اند.وی در توضیح چگونگی تمدید 
اعتبــار این نمادها عنوان کرد: این چهار نماد که اعتبار آنها منقضی 
شده این امکان را دارند که تا تاریخ 15 تیرماه جهت خرید و فروش در 
بازار سرمایه اقدام کنند. همچنین تمامی نمادهای ذکر شده تا تاریخ 
15 مردادماه مجوز ثبت درخواست تسهیات در شعب بانک مسکن را 
خواهند داشت.رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری بانک مسکن با 
تاکید براینکه این تصمیم با توجه به شرایط خاص و محدودیت اعمال 
شــده در فعالیت مشتریان اخذ شده است، اظهار کرد: این مساعدت 
بانک مســکن برای همین دوره محدود نهایی شده و مجددا تمدید 
نخواهد شد چراکه از اردیبهشت ماه سالجاری فعالیت در شعب بانک 
و کارگزاری ها برای ارائه خدمت به دارندگان اوراق گواهی استفاده از 
تسهیات با ظرفیت بیشتری فراهم شده است.به گزارش پایگاه خبری 
بانک مســکن-هیبنا، در متن بخشنامه بانک مسکن آمده است:» با 
عنایت به تمهیدات بهداشتی اباغ شــدت از سوی مراجع ذیصاح 
در خصوص فعالیت واحدهای مختلف همچون بانک ها و همچنین 
تاکیدات صورت گرفته جهت کاهش ترددهای غیرضروری مردم به 
دلیل موضوع شــیوع کرونا در اسفندماه سال گذشته و فروردین ماه 
سال جاری، برخی مشــتریان و دارندگان و دارندگان اوراق تسه در 
فروش اوراق مذکور طی زمان مقرر از طریق شعب بانک و کارگزاری 
ها با مشکل مواجه شده و متضرر شدند.« در ادامه این بخشنامه تاکید 
شده است:» براساس مصوبه هیات مدیره محترم بانک مسکن، اعتبار 
اوراق گواهی اســتفاده از تسهیات در نماد تسه 9611، تسه 9612، 
تســه 9701 و تسه 9702 تمدید شــد.« براین اساس دو نماد تسه 
9611 و تسه 9612 که به ترتیب تا تاریخ 15 بهمن 98 و 15 اسفند 
98 و دو نماد تســه 9701 و تســه 9702 که به ترتیب تا تاریخ 15 
فروردین امسال و 15 اردیبهشت امسال، امکان خرید و فروش در بازار 
سرمایه را داشتند تاریخ اعتبار آنها جهت نقل و انتقال در این بازار تا 

تاریخ 15 تیرماه تمدید خواهد شد.

 مدیــر اداره نظام های پرداخــت بانک مرکزی گفت: 
تمدید کارت های بانکی منقضی شده مشتریان نیازمند 
حضور در شــعب بانک عامل و احــراز هویت بوده که 

در راســتای سهولت برای یکســال به صورت رایگان 
تمدید می شــوند.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، 
»داود محمدبیگی« مدیر اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی با اشاره به نحوه تمدید کارت های بانکی گفت: 
مطابق با قوانین و دســتورالعمل جدید بانک مرکزی، 
تمدید کارت بانکی در تمامی بانک های کشور با توجه 
بــه ضرورت صرفه جویی و اســتفاده صحیح از منابع 
از جمله جســم کارت که هزینه باایی را برای شبکه 
بانکی به دنبال دارد، تمدید کارت در شعب به صورت 

5 ســاله و با کارمزد تعریف شده صورت می گیرد، به 
بانک ها اعام شده مشتری می تواند در صورت سامت 
فیزیک کارت، یکســال به تاریخ انقضــا کارت بدون 
این که کارت نیاز به تغییر داشــته باشد و به صورت 
رایگان از طریق شعب بیفزاید؛ تاریخ انقضا کارت های 
بانکی بهمن و اســفند 98 و فروردین 99 که تا پایان 
اردیبهشت تمدید شده بود، به اتمام رسیده و مشتریان 
باید از طریق شعبه با احراز هویت کارت بانکی خود را 

تمدید کنند.

آگهـی مزایـده 
بهره برداری فرهنگسرا

شهرداری ماهدشت در نظر دارد دوباب فرهنگسرا با تاسیسات و مستحدثات جانبی آن ها 
را جهت بهره براداری امور فرهنگی ، آموزشــی هنری و مرتبط را به اشــخاص حقوقی دارای 

شرایط ذیل واگذار نماید.
1- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت ، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات 

2- دارای گواهینامه تائید صاحیت از مراجع ذیصاح
3- دارای سوابق ، تجربه و تخصص کافی در زمینه امور فرهنگی ، آموزشی هنری و مرتبط

4- دارای توان مالی جهت تهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز و نگهداری فرهنگسراها  
لذا از  حائزین شرایط دعوت میشود جهت بازدید از فرهنگسراها، دریافت اسناد مزایده  و آگاهی 
از سایر شرایط از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/03/20 
با ارائه رونوشت اسناد مذکورنسبت به دریافت اسناد مزایده از واحد امور مالی شهرداری اقدام  

و یا جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمایید. 
* شهرداری در رد یا قبول هر یک از این پیشنهادات مختار است. 
* هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

ول
ت ا

نوب

نوبت اول : 99/3/7 نوبت دوم:99/3/13
شهرداری ماهدشت شناسه آگهی :858627

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای چنگیز فیضی با تقدیم دو برگ فرم استشــهادیه مصدق شــده مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ پاک باقیمانده 203 فرعی از 21 اصلی که 
برابر بخشنامه شماره 23511 – 1391/1/29 سازمان ثبت تحت پاک 416 
فرعی از 21 اصلی استاندارد سازی گردید واقع در بخش سه حومه کرمانشاه 
کــه ذیل ثبت 14091 صفحه 370 دفتر 44 بنام آقای علی اوســط فرضی 
سند مالکیت به شماره سریال 386355 صادر و تسلیم گردیده و مع الواسطه 
بموجب سند شماره 42522 – 1397/5/30 دفتر 115 کرمانشاه به چنگیز 
فیضی انتقال قطعی یافته است که در اثر سرقت سند اولیه مفقود شده است 
لذا مراتب طبق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان 
باشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب را به این اداره اعام 
دارند در غیر اینصورت نســبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و 

سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
فرهاد نوری- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 2

کارت های بانکی منقضی 
شده برای یکسال 
رایگان تمدید می شوند
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نتایج یک کارآزمایی یک ساله که توسط محققان آمریکایی انجام شده 
است، نشان داده که ورزش هوازی ایروبیک می تواند باعث بهبود حافظه 
در افراد مســن که دارای اختال شــناختی خفیف هستند، بشود. این 
یافته ها نشان می دهد که هرگز برای ورزش کردن دیر نیست زیرا انجام 
فعالیت هــای هوازی ایروبیک باعث افزایش جریــان خون در مناطقی 
از مغــز که با حافظه ارتباط دارند، می شــود.حتی هنگامی که افراد در 
معرض از دست دادن حافظه خود هستند نیز می توانند با افزودن ورزش 
به برنامه زندگی خود و انجام ورزش هوازی ایروبیک از پیشــرفت این 
بیماری جلوگیــری کنند.طی این مطالعه ما تغییرات طوانی مدت در 
جریان خون مغزی ناشی از انجام ورزش هوازی ایروبیک در افراد دارای 

اختال خفیف شناختی مرتبط با سن را مشاهده کردیم. 

نتایــج یک پژوهش داخلی که در خصوص راهکاری برای رفع کبد چرب 
انجام شــده، نشان می دهد که استفاده از عصاره سه گیاه دارویی مختلف 
می تواند موجب بهبود این عارضه فراگیر شــود. گروهی از پژوهشــگران 
کشور از دانشــگاه علوم پزشکی کاشان و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 
شــرکت داروسازی باریج اســانس واقع در همین شهر، در قالب یک تیم 
هشت نفره تحقیقاتی، در همین زمینه پژوهشی را به انجام رسانده اند که در 
آن اثر مخلوط عصاره های گیاهان عناب، کاسنی و خار مریم بر درمان کبد 
چرب غیرالکلی مورد بررسی واقع شده است.در این پژوهش، از موش های 
صحرایی به عنوان جانوران مدل اســتفاده شده است. این جانوران پس از 
4 ماه تغذیه با رژیم پرچرب و تشــخیص کبد چرب در آن ها، با مخلوط 

عصاره های گیاهان عناب، کاسنی و خار مریم تحت درمان قرار گرفتند.

شرکت "نواواکس")Novavax( اعام کرد که فاز یک آزمایش بالینی 
واکسن کروناویروس را آغاز کرده است. حال این شرکت خبر داد که فاز 
اول آزمایش بالینی واکسن کرونا ویروس را آغاز کرده و از اولین شرکت 
کنندگان این آزمایش ثبت نام کرده اســت. "نواواکس" اعام کرد که 
نتایج اولیه این آزمایش حدودا در ماه ژوئیه مشخص خواهد شد.واکسن 
ساخت این شــرکت "NVX-CoV۲۳۷۳" نام گرفته و از مواد کمکی 
"ماتریکس-ام")Matrix-M( استفاده می کند تا پاسخ سیستم ایمنی 
بدن را تقویت کند.مواد کمکی اصوا به این دلیل در واکســن ها به کار 
گرفته می شــوند که سبب بروز پاســخ قوی سیستم ایمنی بدن شوند 
و تولید آنتی بادی هــا را افزایش دهند تا محافظت طوانی تری در برابر 

عفونت های ویروسی و باکتریایی به همراه داشته باشند.

 با ایروبیک به جنگ زوال 
عقل بروید

کبد چرب خود را با این عصاره ها 
درمان کنید

یک واکسن دیگر کرونا وارد 
مرحله آزمایش انسانی شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز
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انتشار اولین تیزر رسمی از نسل جدید مرسدس بنز S کاس
»ماقات دیجیتال مرســدس« پلت فرم ارتباطی آناین جدیدی است که مرسدس بنز قصد دارد به طور منظم از آن برای انتشار 
اخبار و اعام جزئیاتی در مورد محصوات آیندهٔ خود استفاده کند. جالب ترین چیزی که در اولین قسمت این برنامه دیده شد، 
صحبت هایی در مورد نسل جدید مرسدس بنز S کاس و انتشار اولین تیزر رسمی آن بود. هرچند پیش ازاین با افشای تصاویری، 
طراحی S کاس جدید مشخص شده بود اما این تیزر هم نمای کامًا واضحی را از طراحی نهایی دماغهٔ نسل جدید سدان پرچم دار 
مرسدس نشان می دهد.همان طور که قبًا مشخص شده بود، S کاس جدید طراحی آشنایی داشته و خیلی از نسل قبلی فاصله 
نگرفته است اما درعین حال با طراحی چراغ های جلوی مشابه CLS و فیس لیفت E کاس، ظاهر مدرن تری به خود گرفته است؛ 
اما عاوه بر انتشار این تیزر، کالنیوس صحبت هایی هم در مورد S کاس جدید داشته و آن را »شاهکار تکنولوژی« دانسته است. 
به گفتهٔ مدیرعامل دایملر، نسل قبلی این خودرو استانداردهای جدیدی را ایجاد کرد اما S کاس جدید خودروی خاصی خواهد 
بود. در این برنامه کالنیوس اعام کرد که نسل جدید S کاس در نیمهٔ دوم سال جاری رونمایی خواهد شد. وی همچنین تأیید 

کرد که همتای الکتریکی این ماشین با نام EQS نیز در سال ۲0۲1 به بازار عرضه می شود. 

افشاگری بهداد سلیمی از پشت پرده المپیک ریو
قهرمان سابق المپیک و جهان گفت: هنوز حسرت المپیک ریو را می خورم چون دست های کثیفی پشت پرده بود و اگر روی 
تخته می باختم این قدر اذیتم نمی کرد. بهداد سلیمی در مورد افشاگری شبکه آلمانی از وجود فساد مالی  و دوپینگ سیستماتیک 
در فدراسیون جهانی که منجر به استعفای تاماش آیان رییس فدراسیون جهانی شد، بیان کرد: ما از سال ها قبل در مورد مشکات 
فدراسیون جهانی صحبت می کردیم اما بعضی ها نمی شنیدند  و یا نمی خواستند بشنوند. باز هم خدا را شکر که ماه پشت ابر 
نماند. من می خواهم حرفی بزنم که هیچ کجا نگفته ام. یکی از مسئوان قبلی کمیته ملی المپیک، مطلبی را برای من بازگو کرد 
و البته گفت اگر جایی به نقل از او عنوان کنم، تکذیب می کند. او گفت، شب قبل از مسابقه من، دو ساعت با آیان جلسه داشتند 
و از آیان خواسته اند اجازه بدهد بهداد کار خودش را کند و ایران یک مدال طای دیگر بگیرد اما او قبول نکرده بود. اکنون که 
مسئوان کمیته ملی المپیک  و فدراسیون جهانی تغییر کرده اند آن موضوع را مطرح کردم. این مسائل آدم را خیلی اذیت می 
کند.  من هنوز حسرت المپیک ریو را می خورم چون دست های کثیفی پشت پرده بود. اگر بهداد روی تخته می باخت این قدر 

آدم را اذیت نمی کرد و از وقتی این حرف را شنیده ام واقعا حسرت می خورم.

ای داده روی خوب تو خورشید را نظام
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فرهنگ

شهرام شــهیدی می گوید: نوشتن طنز درباره کرونا 
مانند هــر موضوع دیگــری به لبه تیــغ می ماند.

این طنزپرداز درباره ضرورت نوشتن طنز برای کرونا 
و مشکات نوشــتن در این زمینه، اظهار کرد: شما 
باید جوری بنویســید که به جامعه ناامیدی تزریق 
نکنیــد و امیــد بدهید. از طرفی هــم باید موانع و 
مشکات را ببینید و این موانع و مشکات به گونه ای 
نباشــد که ساختار نظام بهداشــتی در این ایام زیر 
ســوال برود. شما بعدها می توانید نقد کنید که چرا 
دستگاه تنفس مصنوعی کم بود یا هر چیز دیگری.

این روزها اگر  یک طنزنویس بخواهد تیزی قلمش 
را  متوجه خیلی از مسائل کند باعث تزریق ناامیدی 
در جامعه می شــود. خب، طنزنویس باید یک چارچوب را حفظ کند. او باید درباره یک ســری 
مشــکات آگاهی بدهد و  با قلمش یک سری تشــویق ها را بیشتر کند؛ مثا با قلمش در خانه 
ماندن را تشــویق کند و با زبان طنز بگوید بیرون رفتن چه بدی هایی دارد. در واقع طنزنویس 
مجبور اســت پروتکل های بهداشتی را رعایت کند، اما در این روزها نمی تواند نارسایی سیستم 
را به زبان بیاورد، البته شــاید درست هم نباشــد. از طرف دیگر این روزها مخاطب هم موضع 
سرســختانه نمی گیرد، کما این که مثا در زمینه مسائل پزشکی، زمانی موضوع قصور پزشکی 
آن قدر مطرح بود که از طنزنویســان می پرسیدند چرا درباره قصور پزشکی نمی نویسند؟ وقتی 
هم می نوشتند خیلی استقبال می شد. حاا اگر در این دوران طنزنویسی درباره قصور پزشکی 
بنویسد واویاست و فوری متهم می شود به این که جلو نظام درمانی کشور ایستاده و خط اول 

مبارزه با کرونا را زیر سوال برده است.

کتاب روانشناسی عزت نفس
کتاب روانشناســی عزت نفــس ترجمه ای از کتاب 
The Six Pillars of Self – Esteem اثر ناتانیل 
براندن است. کتابی ارزشمند از یک نویسنده خوب 
که شــهرت اصلی اش به خاطر کار گسترده ای است 
که روی مفهوم عزت نفس )یــا حرمت نفس( انجام 
داده اســت. براندن نخســتین بار در دهه ی 1۹۵0 
درباره ی عزت نفس و تاثیر آن برا عشق، کار و تاش 
برای خوشبختی ســخنرانی کرد و مقاات خود را 
به مرور در همان ســال ها منتشر کرد.نویسنده در 
ابتدای کتاب در مقدمه چنین از هدفی که در کتاب 
دنبــال می کند، می گوید: هدف مــن در این کتاب 
شناسایی و بررسی جامع مهم ترین عواملی است که 
عزت  نفس به آن متکی است. اگر عزت نفس را همان سامت ذهن بدانیم در این صورت باید 
گفت کمتر موضوعی را می توان یافت که تا این اندازه بررسی درباره ی آن فوریت داشته باشد.

پشت جلد کتاب روانشناسی عزت نفس نیز قسمتی از مقدمه نویسنده آمده است: عزت نفس 
متاثر از عوامل درونی و بیرونی اســت. عوامل درونی عواملی است که از درون نشات می گیرد 
یا خود شخص آن را ایجاد می کند، نقطه نظرها، باورها، اعمال یا رفتار. عوامل بیرونی یا همان 
عوامل محیطی هســتند که پیام  هایی که کامی و غیــر کامی انتقال پیدا می کنند و تجربه  
هایی که بانی و باعث آن، ســازمان دهندگان و فرهنگ هســتند. من عزت نفس را از درون و 
بیرون بررسی کرده  ام، اینکه نقش فرد در ایجاد عزت نفس خود چه مقدار است و دیگران در 
آن چه نقشــی ایفا می کنند. تا جایی که می  دانم پیش از این اقدامی تا این حد گســترده در 

جهت بررسی عزت نفس صورت نگرفته است.

ابن خلدون
»ابــن خلدون« در ســال ۷۳۲ ه جری قمــری/ 1۳۳۲ 
میادی در تونــس متولد شــد. در دوران کودکی ابن 
خلــدون، بزرگان دینی که از اســپانیا به تونس ســفر 
می کردنــد در خانهٔ آن هــا توقف می کردنــد و همین 
امر باعث شــد ابن خلدون از کودکی و به وســیلهٔ این 
افراد قــرآن، فقه، تصوف، اخاق، کام، مردم شناســی، 
جامعه شناســی، نجوم، اقتصاد، تاریخ، هندســه، جبر، 
حساب، لغت، فاحت، طلســمات، شعر، آداب و تعلیم، 
منطق، ریاضی، فلسفه، سیاست، منشی گری و کارهای 
مربوط به حکومت را بیاموزد.ابن خلدون کتاب »العبر و 
دیوان المبتداء و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر« را 
نوشــت. این کتاب مقدمه ای بسیار معروف دارد و در آن 
به خوبی می توان دانش و چند بعدی بودن ابن خلدون را مشاهده کرد. او به رویکرد انتقادی و تحلیلی 
بسیار اهمیت می داد، نکته ای که مورخان پیش از وی در نظر نمی گرفتند. او در مقدمهٔ خود گفته هایش 
را به طرق مختلف اثبات کرده و گاهی منابعی که استفاده کرده را نیز مورد انتقاد قرار داده است. او علم 
عمران را بنیان نهاد. علمی که ما امروزه به آن جامعه شناسی می گوییم و برای شناخت و بررسی اخبار 
تاریخی مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع علم اصول تاریخ است. ابن خلدون در سال ۸0۸ ه جری 
قمری/ 140۶ میادی در سن ۷۳ سالگی در قاهره فوت کرد.اصالت خانوادهٔ ابن خلدون به اعراب جنوبی 
عربستان می رسید که به هنگام پیروزی مسلمانان بر مردم اسپانیا، وارد این کشور شده بودند. در اواخر 
قرن ۹ به علت رهبرِی تاش های انقابی ســویله، خانوادهٔ او اهمیت و اعتبار پیدا کرد و شــناخته شد؛ 
آن ها جز مقامات معروف و کسان مهم شدند. اما مدتی بعد در قرن 1۳ ه .ق سویله از جانب مسیحیان 

تهدید شد. پس آن ها اسپانیا را ترک کرده و به سمت تونس رفتند.

چالش های طنز نوشتن درباره کرونا


