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روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور گفت: هم دوران دولت چهار ســاله و کوتاه اســت و هم دوران مجلس؛ اما با همکاری دولت و مجلس می توانیم  برای دهه ها و حتی قرن ها برای مردم 
یادگار ماندگاری بجا بگذاریم.حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی 
طی سخنانی آغاز مجلس یازدهم را به نمایندگان این دوره و مردم تبریک گفت و اظهار کرد: مجلس در سراسر جهان نماد مهم دموکراسی است و در ایران اسامی 
مجلس شورای اسامی نماد دموکراسی اسامی و مردم سااری دینی است.وی افزود: اولین رکن دموکراسی در تاریخ ایران در ۱۱۴ سال پیش با مجلس شورای ملی 

آن زمان شکل گرفت و این نهاد از مرحوم آخوند خراسانی تا محقق نائینی تا امام راحل نهادی مشروع و قانونی بوده است. ....
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روحانی  در افتتاحیه مجلس یازدهم

 از مجلس اخوت می خواهیم
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سوم خرداد یادآور خرمشهری آزاد
چه جای افتخار و غرور آمیزی اســت خرمشــهر شهری خرم از 
خونهای سرخ خرمی بخش. عملیات  الی  بیت المقدس در روز ۱۰ 
اردبیهشــت سال ۱۳۶۱ آغاز شد و پس از فراز و فرودهای متداول 
جنگ ظرف ۲۳ روز با آزادسازی هویزه و خرمشهر و دور ساختن 
شهرهای اهواز و سوســنگرد از برد آتش مستقیم توپخانه ارتش 
عراق به پایان رسید. در این کارزار از ۹ لشکر و ۱۹ تیپ عراق بیش 
از ۱۶۰۰۰ هزار کشته و زخمی و ۱۹۰۰۰ نفر اسیر شدند. شکست 
صدام در هویزه و خرمشهر موجب اعدام فرماندهانی در ارتش عراق 
توســط صدام شد که بارها از صدام نشان لیاقت و وفاداری گرفته 
بودند. در ایران هم روح تازه ای به مقاومت بخشید این پیروزی آن 
چنان بود که ارتش و سپاه هر دو نیروی رزمی ادعای پیروزمندی 
را بخــود تخصیص داد و امام امت خمینی بت شــکن رحمت اه 
علیه با تذکری بــه هر دو نیرو فرمودند: »خرمشــهر را خدا آزاد 
کرد« ایران با خرمشــهر آزاد در جهان وجهه ای متفاوت یافت و 
نگاه جهان به ایران متفاوت شد. لحن رسانههای جهان کاما تغییر 
کرد و ســوم خرداد ۶۱ بار دیگر »ملت« بودن مــا ایرانیان  را به 
نمایش گذاشت. واژگانی که هیچ  گاه خوشایند پان  پان تراشان  و 
جدایی خواهان  عبر عربی نبوده، آنان همواره کوشیده اند تا ایران را 
کشوری »کثیرالمله«  و قومی با روحیات متفاوت خوانده، با نژادی 
دانستن ملی گرایی ایرانی، راه را برای پاره، پاره کردن ایران فراهم 
ســازند. اما مردم ایران در رویدادهایی از هزاران افزون و حوادثی 
غرور آفرین، همچون آزادی خرمشــهر نشان دادند در بزنگاه های 
تاریخی با همبســتگی ملی و ایثار جان برکفان نام آشــنای خود 
از آب و خاک و حیثیت و تمامیت ســرزمینی خویش پشتیبانی 
می کنند . همه ســاله پــس از خرداد ۱۳۶۱ و تا کنون ۳۸ ســال 
ســوم خرداد می آید تا فراموش نکنیم برای پاسداری از این خاک 
قهرمان ســاز و مردمانی ستم  دیده، جان فشانی ها و فداکاری های 
بسیار انجام گرفته و خون های زیادی ریخته که سرمایه ابدی این 
ملت شده است. سخن از »تمامیت ارضی« اگر چه که تنها تسلط 
سیاسی نظامی بر آب و خاک نیست که نامها افتخارها ارزش ها در 
استان ها٬ شــهرها و آبها نیز در قاموس »تمامیت ارضی« به شمار 
آمده و گنجانیده شده اند. ایرانیان در غرب آسیا اگرچه دیالوگهای 
متفاوتی دارند اما ایرانیانــد. به ایرانی بودن خود که مهد میزبانی 
مهــدی صاحب الزمان عجل اه تعالی فرجه خواهد بود می بالند. 
فراموش نمیکنیم که خرمشهر از ۴ آبان ۵۹ تا ۳ خرداد ۶۱ و تقریبا 
۱۸ مــاه در اختیار صدامیان و ارتش بعث بود. چهارم آبان ســال 
۵۹ وقتی  ارتش عراق و فرماندهان و ســربازان عراقی به خرمشهر 
دست یافتند، خودپسندانه بر دیوارهای این شهر کتیبهها نوشتند 
که  »جئنالنبقی٬ آمده ایم که بمانیم« اما اعتبار کتیبههای ایشان 
به دوســال هم نکشید و با تلفاتی زبانزدنی و به یاد ماندنی خواری 
و خفت به کیســه برده یا اسیر شدند یا گریختند. اسیرانشان هم 
التمــاس میکردند که » دخیلک یا خمینــی« این فقط کتیبهها 
نبود که اعتبار نیافت که بی گمان صدام حســین نیز مردم ایران 
را به  نمی شــناخت، ایرانیان خارجی را دوســت دارند اما تا جایی 
که هوای تعرض نداشــته باشد. ایشان هیچ بیگانه  ی متعرضی را 
امــان نداده اند تا برخاک آنان » تا امروز« ماندگار و پایدار باشــد. 
چنان که یونانی ها، خلفای بنی امیه و بنی عباس و مغوان، »آمدند« 
اما هنگام »رفتــن« همانی نبودند که آمده بودند، زیرا در کورهی 
فرهنگ ایرانی گداخته شــده بودند   آنها یا ایرانی شــدند و خون 
خود را به رنگ خون ایرانی ســپردند و یا شکســت  خورده و سر 
افکنده همچون صدام و ارتش بعثیاش به وادی خویش رهســپار 
شدند همان گونه که سردار نگون بخت قادسیه وسربازانش در سوم 
خرداد سال ۶۱ پس از ۵۷۵ روز در  پی عملیات »الی بیت المقدس« 
با خواری و ســرافکندگی از خرمشــهر بیرون رانده شدند و البته 
پیش تر نیز در دهاویه، بســتان و سوسنگرد نیز شکست خورده 
بودند. این پیروزی بر مردم و قوای مسلح ایران از سپاهی و ارتشی 
مبارک باد  که شــیرینی این پیروزی تا همیشه تاریخ چون عسل 

کام بخش است.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس قوه قضاییه:
اصاح ساختار های فسادزا بسیار مهم است

رئیس قوه قضاییه: اصاح ســاختار های فسادزا از سوی مجلس شورای اسامی بسیار مهم است.حجت ااسام 
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی در باره توقع 
از مجلس جدید گفت: نخست باید به منتخبانی که مردم به آن ها اعتماد کردند تبریک می گویم؛ نکته اول درباره 
مجلس آن است که مانند همه جای نظام باید همواره خداباوری را در راس امور قرار دهد و خدا را مدنظر داشته 
باشد که این اخاص برای همه امور گشایش ایجاد می کند.وی افزود: نکته دوم نیز مردم باوری است که منتخبان، 
نماینده مردم اند و داشتن دغدغه مردم، مشکل مردم و گرفتاری های مردم باید مسئله اصلی باشد و ارائه راهکار ها 
در این خصوص هم باید مسئله محوری باشد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: مسئله محوری در تعیین اولویت ها و 
ارائه راهکار ها و راه حل ها برای این مسائل، بسیار مهم است که مجلس باید دنبال کند.حجت ااسام والمسلمین 
رئیسی گفت: اصاح ساختار های فسادزا از سوی مجلس یازدهم بسیار مهم است و نظارت بر دستگاه های اداری با 
همکاری قوه قضاییه که خود نیز مسئولیت نظارت را بر عهده دارد، بسیار اهمیت دارد.وی افزود: تنقیح قوانین در 
مجلس بسیار اهمیت دارد ان شاءاه در این دوره از مجلس گام هایی که برداشته می شود در جهت حل مشکات 
مردم و رضایت مردم باشد.رئیس قوه قضاییه گفت:  ما نیز در خدمت مجلس خواهیم بود و امیدواریم محصول این 

همکاری که با دولت، مجلس و همه بخش ها داریم؛ افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم باشد

سخنگوی وزارت بهداشت
ترخیص بیش از ۱۱۱ هزار بیمار کووید ۱۹

سخنگوی وزارت بهداشت: خوشبختانه تاکنون ۱۱۱ هزار و ۱۷۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.
ترخیص بیش از ۱۰۹ هزار نفر از بیماران کووید ، آقای دکتر کیانوش جهانپور گفت: بر اساس معیار های قطعی 
تشخیصی، دو هزار و ۸۰ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند.وی بابیان اینکه از میان مبتایان 
جدید، ۴۱۲ مورد بستری و یک هزار و ۶۶۸ مورد از افراد در تماس با مبتایان بودند که شناسایی شدند، افزود: 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۱۴۱ هزار و ۵۹۱ نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به اینکه متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند، 
گفت: مجموع جان باختگان این بیماری به ۷ هزار و ۵۶۴ نفر رسید.آقای جهانپور با اعام اینکه ۲ هزار و ۵۵۱ نفر 
از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند، گفت: تاکنون ۸۵۶ هزار و 

۵۴۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

حجت ااسام محمدی گلپایگانی، پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار رسمی یازدهمین دوره مجلس را قرائت کرد. حجت ااسام محمدی گلپایگانی 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری پس از آغاز به کار رسمی یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی، پیام رهبر انقاب خطاب به منتخبان جدید را قرائت کرد.رهبر 
معظم انقاب اسامی در پیامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی، یکی از الزامات در رأس امور بودن مجلس را حضور نمایندگان فعال، 
منظم، پاکدست، امانتدار و دارای شناخت از شرایط و اولویتهای کشور دانستند و با تأکید بر اینکه »اقتصاد و فرهنگ« در صدر اولویتهای کشور است، نمایندگان 
را به مســائلی همچون اولویت دادن به معیشــت طبقات ضعیف، اصاح خطوط اصلی اقتصاد مثل اشــتغال و تولید و تورم، رعایت تقوا و انصاف در انجام وظایف 
نظارتی، موضع گیری های انقابی در حوادث مهم و تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه توصیه کردند.در این پیام که صبح دیروز حجت ااســام والمســلمین 
محمدی گلپایگانی آن را در افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی قرائت کرد، رهبر انقاب با ابراز خرسندی از آغاز دور جدید مجلس و رخ نمایاندن این 
پیشانِی باشکوه و درخشان مردم سااری اسامی در برابر چشم جهانیان، از همت و انگیزه ملت برای تشکیل مجلس تشکر کردند و به منتخبان جدید تبریک گفتند.

ایشان تعبیر امام راحل مبنی بر در رأس امور بودن مجلس را جامع ترین توصیف برای شأن و وظیفه مجلس دانستند و افزودند: اگر قانون را راه کشور به سمت قله ها 
و مقصدهای معین شده در قانون اساسی بدانیم، مجلس، متعهِد این ریل گذاری و رهگشایی حیاتی است.حضرت آیت اه خامنه ای با تأکید بر لزوم حرکت همگان 
در مسیر قانون، به ظرفیتهای موجود برای ضمانت اجرای قانون در قوه قضائیه و همچنین در خود مجلس نظیر حق تحقیق و تفحص، حق رّد و قبول مدیران ارشد 
دولت و حق تذکر، سؤال و استیضاح اشاره کردند و گفتند: اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانتهای اجرای آن به درستی استفاده شود، کشور به 
هدفهای واای خود دست می یابد.رهبر انقاب اسامی با تأکید بر نقش اساسی نمایندگان در نشاندن مجلس در جایگاه شایسته آن، افزودند: آنگاه که نمایندگان 
مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویتهای کشور و با کارشناسی، حضور فعال و منظم، پاکدستی و امانتداری، وظایف خود را انجام دهند، مجلس نقطه امید 
مردم و نقطه اتکاء مجریان و به معنی حقیقی در رأس امور کشور خواهد بود.حضرت آیت اه خامنه ای، سرگرم شدن به حواشی زیان بار، وارد کردن انگیزه های 
ناسالم شخصی و جناحی، سهل انگاری در کار و دسته بندیهای ناسالم قومی و منطقه ای را آفات عمده نمایندگی مجلس دانستند و با تأکید بر اقتصاد و فرهنگ 
به عنوان دو اولویت اصلی کشور، گفتند: در باب اقتصاد، عاوه بر مشکات عمده مشهود، نمره مطلوبی در باب عدالت در دهه پیشرفت و عدالت به دست نیاورده ایم 
و این واقعیِت ناخواسته باید همه را به تاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد.ایشان برای رفع این نقیصه، اصاح خطوط 
اصلی اقتصاد ملی مانند »اشتغال، تولید، ارزش پول ملی و تورم« و »مبنا قرار دادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی« را مورد توجه قرار دادند و با اشاره به یک 
وظیفه نزدیک مجلس یعنی تنظیم برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان کردند: توجه به این وظیفه و نیز توجه به کاهش نقش تعیین کننده نفت خام در منابع 
مالی دولت که فرصت مغتنمی برای ترسیم خط اقتصادی کشور است، توصیه دیگر اینجانب به شما عزیزان است.رهبر انقاب اسامی با تأکید بر رعایت تقوا و 
انصاف و اجتناب از ُحب و بغضهای شخصی و جناحی در انجام وظیفه نظارتی مجلس، افزودند: همکاری نمایندگان با یکدیگر، درهم تنیدگی تجربه مجربان با شور 
و حرارت جوانان و تازه واردان، مسابقه در عمِل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع گیری های انقابی در حوادث مهم جهانی و داخلی، 
اهتمام به مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطقها، تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه، نسخ قوانین زائد و 
مزاحم و اجتناب از تکثر و تراکم قوانین، توصیه های دیگر این جانب به شما نمایندگان ملت است.حضرت آیت اه خامنه ای با ابراز اطمینان از اینکه رعایت این 
سرفصلها به ملت ثابت خواهد کرد انتخاب آنان درست بوده و میل به حضور در انتخابات را افزایش خواهد داد، در پایان از نمایندگان دوره پیش مجلس بویژه از 

رئیس پر انگیزه و پر تاش آن آقای دکتر اریجانی قدردانی کردند.

طبق داده های ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول

رتبه ۵ ایران در نرخ تورم بین ۱۸۶ کشور جهان
متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران اعام شد

افزایش 34 درصدی قیمت مسکن

 پرداخت وام 2میلیونی به کارگران روزمزد
 در هاله ای از ابهام

در اردیبهشت امسال میزان معامات مسکن در شهر تهران ۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کم شده 
و متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که 
نزدیک به ۳۴ درصد افزایش یافته اســت.در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تعداد معامات آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران ۱۱.۳ هزار واحد مسکونی بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافته است.همچنین 
متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات 
ملکی شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

عاوه بر این، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت 
ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است .....

نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان می دهد 

چشم انداز رشد اقتصادی جهان سیاه تر شد 
 اقتصاددانان پیش بینی می کنند که در بهترین حالت در ســال ۲۰۲۰ رشــد اقتصادی جهان  منفی ۰.۳ 
درصد و در بدترین حالت منفی ۱۵ درصد باشد. نظرسنجی رویترز از ۲۵۰ اقتصاددان، نشان می دهد که 
رکود اقتصادی امسال جهان، از پیش بینی های قبلی نیز عمیق تر خواهد شد. »اتان هریس«، رئیس بخش 
تحقیقات اقتصادی جهانی در گروه تحقیقاتی بوفا می گوید:»مســیر پیش روی اقتصاد جهانی، شبیه به 
میدان موانع است. در مرحله اول، اقتصاد به گودالی بزرگ سقوط کرد که چین درسه ماهه اول امسال آن 
را آغاز کرد. بقیه کشورهای جهان در سه ماهه دوم به این گودال افتادند و در سه ماهه سوم سال نیز، به 
برخی از اقتصادهای نوظهور تســری پیدا می کند.« او ادامه می دهد:»مرحله دوم، تاش برای از سرگیری 
فعالیت های اقتصادی بدون بیماری است. مرحله سوم، سر و کله زدن با عدم اعتماد به نفس برای پرداخت 
هزینه کااهای بادوام، خطر ناشی از محرک های مالی و پولی ناقص است، و همچنین یک جنگ تجاری 
و تکنولوژیک که به انتظار نشسته است.« نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، نشان می دهد که سه چهارم از 
اقتصاددانان اعتقاد دارند که بهبود اقتصادی فرایندی U شکل خواهد بود؛ یک رکود و افت عمیق و طوانی 
در حالیکه فرایند بهبود به همان سرعت سقوط نیست. تنها ۱۵ اقتصاددان، فرایند بهبود سریع V شکل 
پیش بینی کرده اند. بقیه اقتصاددانان نیز اعام کرده اند که روند بهبود، W شکل خواهد بود؛ شرایطی که 
بهبود فوری به رکود شدید دیگر منجر می شود یا شکل L شکل که در آن اقتصاد پس از رکود به سکته 
می افتد. حاا پیش بینی می شود که اقتصاد جهان امسال ۳.۲ درصد کوچک شود. در حالیکه نظرسنجی 
قبلی در ماه آوریل، انقباض ۲ درصدی را نشــان می داد. هیچ اقتصاددانی، انتظار رشــد برای سال ۲۰۲۰ 
ندارد. آن ها پیش بینی می کنند که رشــد اقتصادی امســال منفی و دربازه منفی ۰.۳ درصد تا منفی ۶.۷ 
درصد خواهد بود. بدترین سناریو نیز به صورت میانگین، افت منفی ۶ درصدی را پیش بینی می کند که در 
این سناریو، رشد اقتصادی در بازه منفی ۳ تا منفی ۱۵ درصد قرار دارد. تمام این ها در حالی است که پیش 
از عالم گیری بیماری کرونا، پیش بینی می شد که اقتصاد جهان امسال ۲.۳ تا ۳.۶ درصد رشد مثبت داشته 
باشــد. البته نظرسنجی رویترز، نشان می دهد که در سال ۲۰۲۱ اقتصاد جهان به مدار رشد باز می گردد. 

بنابراین در سال آینده، رشد اقتصادی سریع و ۵.۴ درصد خواهد بود.

 متن پیام مقام معظم رهبری به مجلس یازدهم؛

 نمره مطلوبی در باب اقتصاد در دهه پیشرفت 
و عدالت به دست نیاورده ایم
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 اولویتهای مجلس یازدهم :
* معیشت طبقات ضعیف

* اصاح خطوط اصلی اقتصاد ) اشتغال ، تولید ، تورم(
* رعایت تقوا و انصاف در انجام وظایف نظارتی

زلزله ای به قدرت ۴ ریشــتر ظهر دیروز تهران را لرزاند و 
کانون آن حوالی دماوند اعام شد.ساکنان در بخش های 
مختلف تهــران برای لحظاتی لرزش زمین را احســاس 
کردند. مرکز لرزه نگاری کشــوری مؤسســۀ ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران اعام کرد که این زلزله به بزرگی ۴ ریشتر 
در ساعت ۱۳:۴۱ در حوالی دماوند در عمق ۱۲ کیلومتری 
زمین رخ داده است.در پی وقوع زلزله، مدیر کل مدیریت 
بحران اســتان تهران در پی وقوع زلزله ضمن درخواست 
از شــهروندان برای حفــظ آرامش، از آمــاده باش کلیه 

دستگاه های امدادی و خدماتی در سطح استان خبر داد.

استان های تهران و مازندران در آماده باش
ســخنگوی اورژانس کشــور نیز ضمن اعام آماده باش 
اورژانس هــای شهرســتان فیروزکوه و دماونــد از اعزام 
ســه تیم ارزیاب بــه منطقه خبر داد و گفــت: اورژانس 
بیمارســتان های فیروزکوه و دماوند نیــز در آماده باش 
هستند.ســازمان امداد و نجات هــال احمر هم دو تیم 
بــه منطقه اعزام کرد ولی با گذشــت ۳۰ دقیقه از وقوع 
زلزله، مهدی ولی پور سرپرست ســازمان امداد و نجات 
هال احمر درگفت وگو با ایســنا اعام کرد عاوه بر دو 
تیم اعزامی، تیم ســوم نیز از شهرستان آمل به منطقه 
اعزام شد .ولی پور همچنین گفت که به استان های تهران 

و مازندران نیز آماده باش اعام شــد.در ساعت ۲۰: ۱۴ 
دقیقه، دیروز خالدی ســخنگوی سازمان اورژانس کشور 
اظهار کرد که خوشــبختانه زلزله ۴ ریشــتر مصدومی 
نداشته است . معموا مصدومان زلرله هایی با این ریشتر 
و مشــخصات حین فرار دچار مصدومیت می شــوند.در 
ساعت ۱۵:۲۵ دقیقه سخنگوی سازمان اورژانس کشور 
گفت: این زلزله یک مصدوم داشت که این فرد حین فرار 
دچار مصدومیت شد و در محل نیز درمان شد.همچنین 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز 
اعام کرد که خودروهای عملیاتی خود را از آشیانه خارج 
کرده است؛ البته اعام کرد که این به معنای اعام بحران 

نیست و فقط جنبه پیشگیرانه دارد.

زلزله 4 ریشتری در گسل مشا رخ داده است
رضا کرمی محمدی رییس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران در گفت وگو با ایســنا، گفت: زلزله 
۴ ریشــتری دیروز که در دماونــد رخ داد، تهران را هم 
تحت تاثیر خود قرار داده و طبق گزارش های ما در نقاط 

مختلفی از تهران احســاس شده اســت، اما شدت آن و 
همچنین عمق آن که در فاصله ۱۲ کیلومتری از سطح 
زمین بوده طوری نیست که منجربه نگرانی جدی شود، 
البته باید همواره در برابر زلزله آماده بود.وی منشــاء این 
زلزله را گسل مشا، یعنی منشاء همان زلزله ۵.۲ ریشتری 
اعام کرد و گفت: پس از زلزله ۵.۲ ریشــتری، چندین 
لرزه دیگر نیز در محدوده همین گسل مشا رخ داده بود و 
این لرزه هم در ادامه همان است. این نشان می دهد که 
گسل مشا در حال حرکت است، اما شدت این لرزه طوری 
نبوده که بخواهیم تمامی دستگاه ها را به صورت ویژه به 
آماده باش در بیاوریم.کرمی محمدی درباره خســارات 
زلزله نیز گفت: این لرزه در تهران خســارتی نداشته و ما 
گزارشی در این خصوص دریافت نکرده ایم، چرا که اساسا 
لرزه ۴ ریشتری چندان قدرت تخریب و خرابی هم ندارد.

وی از مردم خواســت که به جای ترس و نگرانی از زلزله 
آمادگی خود را برای مواجهه با آن افزایش دهند چرا که 
تهران در موقعیتی زلزله خیز واقع شده و آنچه که می تواند 
خسارات زلزله احتمالی را کاهش دهد، نه ترس و وحشت 

که آمادگی و آموزش است.شهروندان دماوند چند ساعت 
آینده را در فضای باز باشــندمهدی حیدری سرپرســت 
فرمانداری شهرســتان دماوند در گفت وگو با ایســنا، با 
تاکید بر اینکه مشخص نیســت زلزله ۴ ریشتری امروز 
پس لرزه بوده یا پیش لرزه از همه شهروندان شهرستان 
دماوند خواســت تا احتیاط کنند و در چند ساعت آینده 
در فضای باز باشند.وی افزود: بار دیگر شاهد لرزه در گسل 
مشاء بودیم. بر همین اساس تمامی دستگاه های امدادی 
و خدماتی در سطح شهرستان دماوند در آماده باش کامل 
قرار گرفته اند و شهروندان باید آرامش خود را حفظ کنند 
و مــوارد ایمنی و احتیاطی را در هنــگام وقوع زلزله در 
دستور کار خود قرار دهند.به گزارش ایسنا، در ساعت ۱۷ 
در حالی که حدود سه ساعت و نیم از وقوع زمین لرزه می 
گذرد، مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور 
در گفت و گو با ایسنا گفت: بر اساس گزارش های سازمان 
اورژانس کشور تا کنون دو تن بر اثر فرار دچار تروما شدند 
که خوشبختانه با توجه به جزئی بودن مصدومیت آن ها، 
هر دو در محل درمان شــدند و تا کنون آمار دیگری از 
مصدومیت بر اثر وقوع زمین لرزه به دست نیامده است.

سازمان امداد و نجت هال احمر نیز اعام کرد که با توجه 
به بررسی های تیم ارزیاب این سازمان تا کنون خسارت 

مالی و جانی ناشی از زلزله گزارش نشده است.

تهران لرزید

مردم به جای نگرانی »آماده« باشند

رییس جمهوری چین خطاب به ارتش:

 بـرای جنـگیدن آمـاده باشـید
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روحانی  در افتتاحیه مجلس یازدهمگزیده خبر

ازمجلساخوتمیخواهیم
رئیس جمهور گفت: هم دوران دولت چهار ســاله و کوتاه اســت و 
هــم دوران مجلس؛ اما با همکاری دولت و مجلس می توانیم  برای 
دهه هــا و حتی قرن ها برای مردم یادگار مانــدگاری بجا بگذاریم.

حجت ااســام والمسلمین حســن روحانی رئیس جمهور صبح 
دیروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسامی طی سخنانی آغاز مجلس یازدهم را به نمایندگان این دوره 
و مردم تبریک گفت و اظهار کرد: مجلس در سراســر جهان نماد 
مهم دموکراسی اســت و در ایران اسامی مجلس شورای اسامی 
نماد دموکراسی اسامی و مردم سااری دینی است.وی افزود: اولین 
رکن دموکراسی در تاریخ ایران در ۱۱۴ سال پیش با مجلس شورای 
ملی آن زمان شــکل گرفت و این نهاد از مرحوم آخوند خراسانی تا 
محقق نائینی تا امام راحل نهادی مشــروع و قانونی بوده است. در 
مجلس شورای اسامی از آغاز بزرگانی بر این صندلی ها نشستند 
و ادای وظیفه کردند؛ از شهید آیت اه مدرس گرفته تا مقام معظم 
رهبری و مرحوم آیت اه هاشمی رفسنجانی و شهدایی نظیر باهنر 
و چمران؛ آنها در مجلس اول به وظیفه مهم قانون گذاری نشستند.

رئیس جمهور با بیان اینکــه »دوران نمایندگی مجلس مانند دوره 
دولت ۴ ساله و کوتاه است« تاکید کرد: با همکاری دولت و مجلس 
می توانیم یادگاری دائم و مانــدگاری برای دهه ها و حتی قرن ها 
برای مردم باقی بگذاریــم و آن یادگار بزرگ قانون متقن، صحیح، 
کارآمد و مفید برای جامعه است.روحانی خاطرنشان کرد: مجلس 
ها و دولت ها آمدند و رفتند اما می بینیم قانون مدنی کشــور برای 
دهــه ها در بیش از یک قرن به عنوان محکم ترین قانون هنوز هم 
جای افتخار برای ایران و قانونگذاری ایران است. دولت و مجلس در 
همه زمینه ها می توانند با هم همکاری کنند، اما بهترین همکاری 
ایحه خوب از سوی دولت و تصویب آن از سوی مجلس است.وی 
با تاکید بر اینکه امیدوارم در یک سال باقی مانده دولت دوازدهم و 
آغازین سال مجلس یازدهم بتوانیم با یکدیگر همکاری داشته باشیم، 
افزود: مبنای ما برای همکاری چارچوب قانون اساســی است و ما 
تک تک نمایندگان مجلس را از دیدگاه قانون اساسی در برابر همه 
مردم ایران مسئول می دانیم. همه فکر ها باید برای منافع، مصالح و 
امنیت ملی و مسائل ملی را بر مسائل حوزه های انتخابیه و جناح ها 
ترجیح دهیم؛ چرا که مجلس شورای اسامی خانه ملت است و از 
آن مردم ایران است.بر اساس این گزارش،  رئیس جمهور با تاکید بر 
اینکه ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی به عنوان اساس کار  دولت 
و مجلــس خواهد بود، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در دو مقطع 
۵ ساله و ۳ ساله قرار گرفت؛ در ۵ سال اول مبنای دولت گشایش و 
پیشرفت بود و بحمداه در همه زمینه ها در سال های اولیه دولت 

یازدهم شاهد گشایش ها و پیشرفت در امور اقتصادی، احتماعی، 
سیاسی و فرهنگی بودیم.روحانی با اشــاره به اقدامات انجام شده 
توسط بخش درمان کشور در زمینه مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: 
یکی از دایل اینکه امروز ایران در لیست کشورهای موفق در زمینه 
مقابله با کرونا قرار گرفته، این است که توانمندی بخش بهداشت و 
درمان کشور در دوران دولت یازدهم به دو برابر میزانی رسید که تا 
پیش از آن بود؛ شــرایط به گونه ای فراهم شد که در دوران شیوع 
ویروس عالم گیر کرونا ما دغدغه ای برای بخش درمان نداشتیم.وی 
همچنین به توسعه زیرساخت های دسترسی به فضای مجازی طی 
سال های اخیر اشاره و اظهار کرد: در تقویت فضای مجازی شرایطی 
را ایجاد کردیم که در دوران کرونا به راحتی توانستیم بسیاری از امور 
را در ایــن فضا حل و فصل کنیم. امروز میلیون ها مراجعه به بانک 
ها و دستگاه های دولتی به دلیل استقرار دولت الکترونیک کاهش 
یافته است ؛ در روزهای اخیر ۷۷ میلیون نفر از بانک ها وام دریافت 
کردند بدون اینکه نیاز به حضور یک نفر در بانک ها باشد و این نشان 
دهنده توانمندی کشور در زمینه فضای مجازی است.رئیس جمهور 
گفت: در سال ۹۲ تعداد گوشی تلفن همراه هوشمند در کشور ۳۰۰ 
هزار بوده و امروز باای هفتاد میلیون تلفن همراه هوشمند در کشور 
وجود دارد. در دولت های یازدهم و یازدهم در حوزه فعالیت شرکت 
های دانش بنیان شــاهد تحولی اساسی بودیم؛ از ۵۲ شرکت امروز 
به ۵ هزار شــرکت رســیده ایم و درآمد آنها در سال ۹۸، ۳۲۰هزار 
میلیارد تومان بوده است.روحانی خاطرنشان کرد: در دوره گشایش 
و پیشرفت توانستیم پیشرفت های قابل ماحظه ای بدست آوریم؛ 
خودکفایی ها، توسعه محصوات کشاورزی نشانه تحرک ملت بزرگ 
ایران در بخش کشــاورزی و صنعت بود. همچنین در زمینه علم، 
دانش و فناوری از رتبه ۲۱ به رتبه ۱۶ رسیدیم و در زمینه نوآوری 
از رتبه ۱۳۱ به رتبه ۶۱ دست یافتیم. در سایر زمینه ها هم شرایطی 
فراهم شد تا به  ظهور و بروز خود کفایی ها رسیدیم؛ ما از تولید ۵۲ 
میلیون لیتر بنزین در روز به ۱۱۰ میلیون لیتر رسیدیم و امروز تولید 
گاز ما در روز حدود هزار میلیون متر مکعب است. در زمینه نظامی 
ما در جایگاه ۲۲ قرار داشــتیم و امروز در رتبه ۱۴ هستیم؛ قدرت 
نظامی ما در بخش های مختلف در طول سالهای قبل شاهد تحول 
بزرگ بود. در زمینه های زیر بنایی نیز شاهد تحوات عظیم بودیم؛ 
در بزرگراهها از ۱۴ هزار کیلومتر به ۲۸ هزار کیلو متر رسیدیم.وی با 
بیان اینکه پایان این دوره اول شاهد آمار و ارقامی بودیم که از روز اول 
دولت به آنها امید داشتیم، تاکید کرد: رشد اقتصادی کشور در سال 
۹۵ بااترین رشد اقتصادی جهان و ۱۲.۵ بود. در این سال توانستیم 
به تورم تک رقمی ۹ و حتی ۷ درصد برسیم. در زمینه صادرات غیر 

نفتی در چند سال متناوب صادرات غیر نفتی ما با واردات غیر نفتی 
ما تراز مثبت پیدا کرد و ما شاهد اشتغال ۸۷۰ هزار شغل جدید در 
ســال ۹۶ بودیم؛ این دوران گشایش و پیشرفت با کمک مجلس و 
سایر قوا و هدایت های مقام معظم رهبری حاصل شد.رئیس جمهور 
با بیان اینکه متاســفانه دشمنان ما این حرکت سریع و رشد مردم 
ما را نتوانســتد تحمل کنند، اظهار کرد: در پایان سال ۹۶ و اوایل 
ســال ۹۷ دوران جدید پیش روی دولت قرار گرفت و ناچار شدیم 
که از استراتژی گشایش و پیشرفت به سمت استراتژی ایستادگی 
و بردباری حرکت کنیم؛ از ســال ۹۷ سخت ترین شرایط اقتصادی 
برای ایران به وجود آمد؛ در این دوران با حمایت مردم و هدایت مقام 
معظم رهبری نگذاشــتیم دشمنان به هدف خود دست یابند؛ آنها 
می خواستند نظام ایران دچار اخال و اقتصاد ایران دچار فروپاشی 
شود؛ آنها با تبلیغات روانی و فشار اقتصادی می خواستند شاهد این 
باشند که ما چهل سالگی انقاب خود را جشن نگیریم. ما در برابر 
دشمنان ایســتادگی کرده ایم و آنها به اهداف خود در زمینه اصل 
نظام و همچنین ایجاد بحران در سراسر کشور ما نرسیده و نخواهند 
رســید.روحانی افزود: در این دوران استراتژی اداره کشور با حداقل 
درآمد بود اما در این دوران حتی یک بار پرداخت حقوق کارمندان و 
مستمری بگیران و کمک به اقشار مستمند و ضعیف به تاخیر نیفتاد 
و ما توانســتیم در سخت ترین شرایط اقتصادی کااهای اساسی را 
برای مردم تامین کنیم. در سالهای ۹۷ و ۹۸ سختی های بسیاری 
داشتیم اما قفسه های مواد غذایی فروشگاه ها خالی نشد و مردم در 
نگرانی شــدید برای تامین کااهای ضروری خود قرار نگرفتند.وی 
در ادامه به تشــکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه 
به دستور رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: باید از هدایت و حمایت 
مقام معظم رهبری یاد کنم؛ ایشان در آغاز سال ۹۷ در جمع سران 
۳ قوه و عده ای از مسئولین فرمودند که اکنون دولت در وسط میدان 
جنگ است و رئیس جمهوری به عنوان فرمانده این میدان جنگ 

است و سایر قوا و همه نهاد ها موظفند دولت را یاری کنند؛ ایشان 
ساختاری را برای حمایت از دولت شکل دادند تحت عنوان شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی که در آن دوره ۵۰ جلســه تشکیل داد و 
مصوبات فراوانی برای باز کردن گره های سخت گشود؛ بنابراین این 
دوران گرچه دورانی بســیار سخت بود اما هیچ یک از اهداف مهم 
اقتصادی و اجتماعی که در ۵ سال اول جزو اهداف ما بود را فراموش 
نکردیم و همچنان آنها را پیگیری و دنبال میکنیم.رئیس جمهور با 
تاکید بر اینکه امروز در مرحله سوم قرار گرفته ایم، گفت: خواست من 
از مجلس یازدهم این است که در سال پایانی دولت و سال آغازین 
مجلس یازدهم بتوانیم دوران پیوند و پیروزی را شکل دهیم؛ امروز در 
دوره ایستادگی و بردباری هستیم اما می توانیم با پیوند و هم افزایی 
در کنار هم بایستیم. به هیچ عنوان دنبال این نیستیم که مجلس 
از دو وظیفه خود به عنوان تقنینی و نظارت کوتاه بیاید؛ چرا که ما 
به دنبال مجلس کارآمد هستیم و همانطور که مقام معظم رهبری در 
پیام خود به مجلس یازدهم تاکید کردند به دنبال مجلسی هستیم 
که برای مردم امید و برای دولت تکیه گاه باشد. بدنبال آن هستیم 
که رابطه دولت و مجلس به گونه ای باشــد که در سالی سخت که 
با تحریم دشمن و ویروس خطرناک کرونا مواجهیم، بتوانیم کشور 
را اداره کنیم و در مقابله با کرونا به موفقیت نهایی برســیم.روحانی 
با اشاره به وضعیت کشور در زمینه مقابله با ویروس کرونا، تصریح 
کرد: در سراسر کشور به مرز مهار کرونا نزدیک شده ایم و تقریبا در 
حدود بیست استان به مهار رسیده ایم و در یازده استان دیگر بسیار 
امیدواریم در هفته های پیش رو به مهار برسیم. البته بعد از دوران 
مهار کرونا فعالیت های اقتصادی با گشایش هایی مواجه خواهند شد 
اما همچنان دستورات بهداشتی باقی می ماند. همچنین  به دلیل آنکه 
ســتاد ملی کرونا دولت را موظف کرده که خود را برای موج جدید 
بیماری در پائیز آماده کند، تمام امکانات ازم را برای آن زمان تامین 

و ذخایر ازم را فراهم نموده ایم.

حجت ااسام و المسلمین محمدی گلپایگانی:
نمایندگان باید انقابی باشند

رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: نمایندگان باید انقابی باشــند و 
نباید شعار انقاب را در هیچ جا از دست بدهند.نمایندگان باید انقابی 
باشندحجت ااســام و المســلمین محمدی گلپایگانی در گفتگوی 
اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و ســیما؛ در حاشــیه مراســم 
افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی با اشاره به پیام رهبر 
معظــم انقاب گفت: این مجلس عصاره ملت اســت و همان گونه که 
حضرت آقا فرمودند، نمایندگان بایــد به گونه ای عمل کنند که مردم 
احســاس کنند و به یقین برسند که در انتخابشــان اشتباه نکرده اند.

وی افزود: نکته بســیار مهم آن اســت که هر نماینــده ای باید به فکر 
مردم باشد و همگی در نظارت، با دولت همکاری خوبی داشته باشند و 
قوانین خوبی را برای منافِع مردم تصویب کنند.آقای محمدی گلپایگانی 
گفت: نمایندگان انقابی باشــند، شعار انقاب را در هیچ کجا از دست 
ندهند و به این موضوع توجه کنند که بزرگترین دشمن ما آمریکاست 
و همان گونه که امروز ویروســی به نام کرونا وجود دارد، ویروِس رژیم 
صهیونیستی و آمریکا هم وجود دارد و به فرموده رهبر انقاب؛ به زودی 

این ویروس ها نیز ریشه کن خواهند شد.

اریجانی در حاشیه مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم
 نمایندگان جدید به رونق و جهش تولید 

توجه کنند
رییس ســابق مجلس گفــت: مجلس دهم از تمام ظرفیــت خود برای 
حل مشکات مردم اســتفاده کرد و نمایندگان جدید به رونق و جهش 
تولید توجه داشته باشند.نمایندگان جدید به رونق و جهش تولید توجه 
کنندآقای علــی اریجانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری 
صدا و سیما در حاشیه مراســم افتتاحیه مجلس یازدهم افزود: مجلس 
دهم مجلس خوبی بود و نمایندگان تاش می کردند از ظرفیت خود برای 
حل مشکات مردم استفاده کنند و امیدوارم این مجلس با تازه نفسی ای 
که دارد همت بلندتری داشته باشد.وی در پاسخ به این سوال که بعد از 
مجلس به کجا خواهید رفت با خنده و مزاح به خبرنگار گفت: این سوالی 
اســت که همواره پرسیده می شود ممکن است جای شما را بگیرم.آقای 
اریجانی با اشــاره به پیام رهبر انقاب گفت: رهبری در پیام خودشان 
فرمودند موضوع معیشت مردم، رونق و جهش تولید از موضوعات اصلی 

کشور است که باید مجلس یازدهم به آن توجه داشته باشد.

رحمانی فضلی:
 قوانین و مقررات برگزاری انتخابات 

نیازمند بازنگری جدی است
وزیر کشــور گفت: انتخابــات مجلس فرصتی برای احقــاق حق مدنی 
ملت جهت شــرکت در اداره امور کشــورو میدانی برای تحقق کارآمدی 
ونمایش توان و اقتدار اجرایی دولت مبدل نمود.عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشــور صبح دیروز در مراســم افتتاحیه مجلس شورای اسامی با 
تشــریح ویژگی های انتخابــات این دوره مجلس تصریــح کرد: در این 
دوره،  طراحی، ارتقا و عملیاتی کردن سامانه های یکپارچه و دقیق برای 
برگــزاری انتخابات، عاوه بر تحقق دولت الکترونیک در حوزه انتخابات، 
شــکل جدیدی از هماهنگی نظام مند، کارآمد و اثربخش میان ســطوح 
مختلف مدیریت کشــور را به نمایش گذاشت و با بکارگیری سامانه های 
هوشــمند و دقیق الکترونیک و غیرالکترونیک، ضامن سامت و صحت 
انتخابات و اطمینان بخش برای ملت ایران در عرصه  سیاســی انتخابات 
بود.وزیر کشــور، اعام نتیجه انتخابــات مجلس زودتر از همه دوره های 
قبل،  برگزاری انتخابات در شــرایط ویژه و بدون بروز کمترین مســاله 
امنیتــی، تایید کامل صحت انتخابــات در همه حوزه های اصلی و فرعی 
از سوی شــورای نگهبان و مشــارکت ۴۲.۵۷ درصد افراد واجد شرایط 
در انتخابات را از ویژگیهای مهم دوره یازدهم مجلس شــورای اســامی 
برشــمرد.رحمانی فضلی همچنیــن گفت: قوانین و مقــررات برگزاری 
انتخابات خصوصاً انتخابات مجلس شــورای اســامی، حقیقتاً نیازمند 
بازنگری جّدی است و امیدواریم در تعاملی سازنده بین »دولت دوازدهم« 
و »مجلس یازدهم«، شــاهد بررسی و تصویب ایحه جامع انتخابات که 

رافع بسیاری از اشکاات و نواقص در زمینه ی انتخابات است، باشیم.

 :BBC عذرخواهی میرسلیم بخاطر مصاحبه با
از بی دقتی خود پوزش می طلبم!

مصطفی میرســلیم منتخب مردم تهران بخاطر مصاحبه با بی بی سی 
از مردم پوزش طلبید. شب گذشته گفت وگویی تلفنی با سید مصطفی 
میرســلیم منتخب مردم تهران و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه 
اسامی از شبکه BBC پخش شــد.از آنجا که بی بی سی همواره علیه 
ملت ایران و نظام جمهوری اســامی مواضع خصمانه داشته و  همواره 
طی سالهای پس از انقاب نیز رسانه و زبان دولتها و گروه های تروریستی 
علیــه ایران بوده اســت، این اقدام آقای میرســلیم مایه تعجب فراوان 
شــد.صبح دیروز وی در توئیتی از عدم اطاع از ماهیت مصاحبه کننده  
خبر داد و از مردم پوزش طلبید. آقای میرسلیم در توئیت خود نوشت: 
این مصاحبه در شرایط مشغله زیادکاری و بدون توجه به ماهیت تماس 
گیرنده انجام شده است. در هرحال از بی دقتی خود در اصل پاسخ دادن 
به بی بی سی که مواضع خصمانه آن برای ملت مشخص است، صرف نظر 

از محتوای آن از محضر شریف مردم پوزش می طلبم.

جهانگیری در حاشیه افتتاحیه مجلس یازدهم
مجلس به دولت کمک کند

معاون اول رییس جمهور بــا آرزوی موفقیت برای نمایندگان مجلس 
یازدهم گفت: مجلس برای حل مشــکات کشور به دولت کمک کند.

مجلس به دولت کمک کنداسحاق جهانگیری در حاشیه افتتاح مجلس 
یازدهم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار 
داشت: مجلس در قانون اساســی جایگاه بسیار مهمی به جهت قانون 
گذاری و نظارت دارد و در فضایی باید کار شود که شاهد فضای همدلی 
باشــیم.وی ادامه داد: دولت در همه شــرایط وسط میدان است و هم 
اکنون نیز که با دو پدیده نگران کننده از جمله کرونا و تحریم روبه رو 
هستیم یقینا باید به دولت کمک شود و فصل همکاری جدیدی را میان 

دولت و مجلس آغاز کنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:
 مقاومت مردم دزفول در دفاع مقدس 

ماندگار شد
 فرمانده نیروی زمینی ارتش با گرامیداشت چهارم 
خــرداد روز مقاومت و پایداری و روز دزفول گفت: 
مقاومــت مــردم دزفــول در دوران دفاع مقدس 
ماندگار شد.امیر کیومرث حیدری دیروز چهارشنبه 
در آیین بهره برداری از ۲۶۰ واحد مســکونی تیپ 
۲۹۲ زرهــی دزفــول افزود: آیــت اه قاضی امام 

جمعــه فقید دزفول زمانی که موشــک های ۱۲ و ۹ متری در کوچه های دزفول 
فرود می آمدند در شــهر ماند و ایستادگی کرد.وی با اشاره به تاش دشمن برای 
تخلیه شــهر دزفول اظهارداشت: تخلیه نکردن شهر و ایستادگی مردم باعث شد 
این مقاومت و پایداری در تقویم جمهوری اسامی به ثبت برسد.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی ارتش با سه شعار وایتمداری، عدالت محوری 
و شایســته سااری به سمت اهداف عالی نظام در حرکت است.وی با بیان اینکه 
امام خمینی)ره( راه شهادت و ایمان را به ما نشان داد، افزود: نیروی زمینی ارتش 
همواره آماده جانفشانی در مسیر نورانی ترسیم شده از سوی امام خمینی)ره( و 
رهبر معظم انقاب اســت.امیر حیدری با قدردانی از مسووان شهرستان دزفول 
برای همکاری در اجرای طرح مســکونی تیپ ۲۹۲ زرهی افزود: این طرح طبق 
برنامه زمان بندی شــده احداث و بهره برداری شد.وی با قدردانی از حمایت های 
فرمانده ارتش جمهوری اسامی گفت: قرار است یکهزار واحد مسکونی دیگر برای 
کارکنان ارتش در استان خوزستان احداث شود که امیدواریم طبق برنامه تکمیل 
و به کارکنان تحویل داده شوند.۲۶۰ واحد مسکونی تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول روز 
چهارشــنبه در آیینی با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی، 
امام جمعه، فرماندار، شــهردار و جمعی از مسووان نظامی و انتظامی دزفول به 
بهره برداری رسید.بهره برداری از ۱۸ واحد مسکونی در پادگان دوکوهه مهماتی 
اندیمشــک و ۵۶ واحد تیپ نیرو مخصوص شوشتر از دیگر برنامه های سفر امیر 
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی به استان خوزستان است.

فرمانده کل ارتش
 معیشت و اقتصاد بیشترین مشکل 

مردم است
فرمانــده کل ارتش گفت: معیشــت و اقتصاد در 
شــرایط کنونی بیشترین مشــکل مردم است و 
امیدواریم به عنوان یک اولویت خاص نمایندگان 
جدید به این موضوع و همچنین به مسائل دفاعی 
بپردازند.معیشت و اقتصاد بیشترین مشکل مردم 
استامیر سرلشــکر ســیدعبدالرحیم موسوی در 

حاشیه مراسم افتتاح مجلس یازدهم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری 
صدا و سیما تاکید کرد: مجلس در راس همه امور است و هر مشکلی که در کشور 
باشــد عقل جمعی در مجلس وجود دارد و نمایندگان که صدای ملت هستند و 
درد مردم را می دانند می توانند راهکارهایی برای حل مشــکات داشته باشند.

وی گفت:  این راهکارها در قالب قوانینی خواهد بود که انشــاء اه مشــکات را 
حل و مســیر آینده کشــور را با تصویب قوانین هموارتر کند تا پیشگیری ازم 
برای مشکات احتمالی انجام شود.امیر سرلشکر موسوی ادامه داد:  در حال حاضر 
بیشترین مشکل مردم معیشت و اقتصاد است و به نظر می رسد اولویت خاصی 
است که باید به آن پرداخته شود و طبیعی است ما به جهت دفاعی بودن مان باید 

بگوییم موضوع مسئله دفاعی - امنیتی نیز برای ما اهمیت دارد.

معاون حقوقــی و امور بین الملل وزارت 
خارجه ایران اعــام کرد که در موضوع 
حادثه هریرود با طرف افغان تفاهم کامل 
دارند و اختاف نظری که رســانه های 
معاند بیان می کنند، در این رابطه وجود 
ندارد.»محسن بهاروند« دیروز چهارشنبه 
طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا در کابل 
گفت: ما مذاکــرات خوبی بــا برادران 
افغان خود در کابل داشــتیم، از جمله 
با حنیــف اتمر سرپرســت وزارت امور 
خارجه، عبداه عبداه رییس شــورای 
عالی مصالحه و معاون اقتصادی وزارت 
خارجه و حمید طهماسی معاون شورای 
امنیت ملی افغانســتان و رییس هیأت 
افغــان در رابطه با حادثه مرزی، بحث و 
گفت وگو کردیم.بهاروند افزود: مرزبانان 
و دیپلمات های مــا تحقیقات جدی در 
بــاره اتفاقی که ۱۳ اردیبهشــت ماه در 
مرز افغانســتان و ایران نزدیک رودخانه 
هریرود افتاده بود، انجام دادند.وی گفت: 
تحقیقات ما دال بر این است که به هیچ 

وجه، مرزبانان ایرانی دخالتی در این کار 
نداشته اند.به گفته معاون وزارت خارجه 
ایران، بــرادران افغان نیز مصاحبه هایی 
را بــا افرادی کــه از ایــن حادثه جان 
ســالم بدر برده اند انجــام داده اند. ما در 
ســه مورد با برادران افغــان خود توافق 
کردیم.نخست مدارکی را که افغان ها در 
این مصاحبه ها ضبط کرده اند، بررســی 
کنیم. اگر از نظر ما نیز مشــخص شــد 
کــه مدرک دال بر تخلف اســت، ما آن 
را به مراجع مربوطه خواهیم ســپرد که 
مورد رسیدگی قرار گیرد.در مرحله دوم 
همکاری مشــترکی خواهیم کرد که در 
آینده جلو این اتفاقات گرفته شود. به این 
معنی که جلو قاچاق انسان و ترددهای 

غیرقانونی را بگیریم و سپس در مرحله 
سوم سعی می  کنیم تردد اتباع افغانستان 
به جمهوری اســامی ایران را به شکل 
قانونی در آوریم.بهاروند اظهار داشــت: 
در رابطه با تردد قانونی افغان ها توافقاتی 
داریم که آن ها باید به  روز شود تا مردم 
مجبور نشوند گرفتار قاچاقچیان انسان 
شــوند و خود را در مسیرهای خطرناک 
بیاندازنــد.وی تأکید کــرد: از برادران و 
خواهران افغان خود خواهش می کنم که 
تاش کنند خــود را در دام قاچاقچیان 
قــرار ندهند، زیرا در این صورت آن ها را 
از مسیرهای خطرناک عبور می دهند و 
احتمــال آن وجود دارد که دچار حادثه 
شوند.معاون حقوقی وزارت خارجه ایران 

گفت کــه در مرحله بعــدی مذاکرات 
دیگری نیز با افغان ها خواهیم داشت تا 
در رابطه با افرادی کــه در ایران دنبال 
کار هستند به شکل قانونی تردد داشته 
باشند و سعی می کنیم در آینده چنین 
اتفاقی نیافتد.رییس هیأت ایرانی اضافه 
کرد: هرچند کار روی این موضوع پایان 
نیافتــه اســت اما اختــاف نظر جدی 
نیز نداریم و رســانه هــای معاند خاف 
واقعیت را نشــان می دهند، ما با برادران 
افغان خود تفاهم کامل داریم.وی تصریح 
کرد که گفت وگوها ادامه دارد و ما تاش 
می کنیم مســیر رفت و آمد افغان ها را 
به شکل قانونی در آوریم که از مشکات 
در آینده جلوگیری شــود. همچنین با 
قاچاقچیان باید به صورت مشترک مبارزه 
کنیم که این خود یک روند است و نیاز 
به زمان دارد.به گفتــه بهاروند، در بعد 
سیاسی هم با دوستان افغانستانی خود 
تفاهم داریم و دو طرف موافق هستند که 

جلو این اتفاقات را باید بگیریم..

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه

با برادران افغان در باره حادثه 
مرزی تفاهم کامل داریم

سلطانی: 
تمامی وجه بنزین 

صادراتی به ونزوئا 
دریافت شده است

 سفیر ایران در ونزوئا از دریافت تمامی وجه 
بنزین صادراتی به ونزوئا علیرغم تحریم های 
ظالمانه آمریکا خبر داد.»حجت اه سلطانی« 
دیروز چهارشــنبه در گفت وگو بــا خبرنگار 
سیاســی ایرنا گفت: صادرات بنزین به ونزوئا 
در چارچوب قواعد و مقررات بین المللی انجام 
شــده و تمام وجه بنزین هم دریافت شــده 
اســت.  وی با بیان اینکه معموا کشــورها از 
مکانیسم و شــیوه های مختلفی در مبادات 
تجاری بین المللی اســتفاده می کنند، اظهار 
داشــت: آنچه مهم است این است که ونزوئا 
و ایران مکانیســم خاص خود را برقرار و وجه 
هرگونــه صادرات فیمابین بــه صورت کامل 
پرداخت و دریافت می شود که نمونه بارز آن، 
صادرات اخیر بنزین بوده اســت.  دو نفتکش 
ایرانی طی روزهای گذشــته در بنادر ونزوئا 
پهلوگیری کرده و مشــغول تحویل محموله 
سوختی خود هستند. سومین نفتکش ایرانی 
هم روز گذشــته هم وارد آب های ونزوئا شد. 
دو نفتکش دیگر هم قرار اســت تا ۱۲ خرداد 

وارد این آب ها شوند.

 مرکز رسانه قوه قضاییه اعام کرد؛
همکاری مسئوان وقت بانک  مرکزی با زوج اخالگر بازار ارز

مرکز رسانه قوه قضاییه اعام کرد: شبکه گسترده وحید بهزادی و نجوا اشیدایی از چند بخش تشکیل شده بود 
که با همکاری این شــبکه ارز دولتی دریافت و در بازار آزاد می فروخت.به گزارش ایلنا، در گزارش مرکز رسانه قوه 
قضاییه آمده است:سی ام اردیبهشت ماه غامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره 
به محکومیت دو مفســد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همســرش به نام 
نجوا اشــیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشــارکت در اخال کان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز 
از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخال در نظام توزیعی نیازمندی های 
عمومی کشــور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دســتگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات 
پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و 
۷۰۰ ســکه تمام بهار آزادی به عاوه یکصد کیلوگرم طا کشــف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام 
آن ها صادر شــده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشــور است.در این گزارش به اقدامات 
مجرمانه محکومان این پرونده در تشکیل شبکه مجرمانه و انجام عملیات متقلبانه نسبت به شخص حقوقی دولت 
از طریق دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد اشــاره می شود.شبکه گسترده وحید بهزادی و نجوا اشیدایی 

از چند بخش تشکیل شده بود.
۱. شبکه ای از دفاتر غیرمجاز در حوزه قاچاق ارز که مبادرت به انجام عملیات صرافی در داخل کشور و کشور های 

امارات و ترکیه می کردند.
۲. افراد و اشخاصی که در خارج از کشور تحت عنوان فورواردر فعالیت داشته و وظیفه آن ها جمع آوری کاا های 

تاجران و شرکت های تجاری در خارج از ایران و ارسال این کاا ها به داخل ایران بود.
۳. شبکه ای گسترده از افراد و اشخاصی که در امور ترخیص کاری در داخل ایران فعالیت داشته و وظیفه آن ها تنها 

ترخیص کاا های خریداری شده از سوی تاجران از گمرک با انجام تشریفات گمرکی بود.
۴. مسئولین و معاونین ارزی بانک های مختلف و بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که مراحل تخصیص ارز به 
شرکت ها را با علم و آگاهی از مجرمانه بودن فعالیت محکومان و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک ارائه شده به بانک، 
تســهیل کرده و در قبال آن وجه نقد یا سکه دریافت کرده اند که زکریا حسن نیا معاون ارزی وقت بانک مرکزی، 
داریوش حســن خانی هزاوه رییس وقت شــعبه اسکان بانک سرمایه، و ســمیه گرامی و سپیده توکلی به ترتیب 

معاونین ارزی بانک های پارسیان و سرمایه از دیگر محکومان این پرونده، از جمله این افراد بوده اند.



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 8 خرداد 1399  5 شوال 1441  28 می 2020اقتصاد کان
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4365 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر طبق داده های ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول

رتبه ۵ ایران در نرخ تورم بین ۱۸۶ کشور جهان
طبق داده های ارائه شــده از ســوی صندوق بین المللی پول، 
ایران با نرخ تــورم ۱/۴۱ درصدی پنجمین دولت با بااترین 
نرخ تورم طی ســال گذشــته میادی بوده است.به گزارش 
»نود اقتصادی« طبق داده های ارائه شــده از ســوی صندوق 
بین المللی پول، طی ســال ۲۰۱۹ ایران پس از کشــورهای 
ونزوئا، آرژانتین، سودان جنوبی و سودان، پنجمین دولت با 
بااترین نرخ تورم طی سال گذشته میادی بوده است.در این 
رده بنــدی، ونزوئا با نرخ تورم ۱۹ هــزار و ۹۰۶ درصدی در 
رتبــه اول قرار دارد. آرژانتین با نــرخ تورم ۵/۵۳ درصدی در 
رتبه دوم، ســودان جنوبی با ۲/۵۱ درصدی و ســودان نیز با 
نرخ تورم ۵۱ درصدی به ترتیب در رتبه های ســوم و چهارم 
با بااترین نرخ تورم در جهان قرار دارند.همچنین ایران نیز با 
نرخ تورم ۱/۴۱ درصدی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده 
که به نوعی عاوه بر اینکه یک رکورد در سطح دنیا محسوب 
می شود، در داخل کشور نیز دولت روحانی را بین دولت های 
پس از پیروزی انقاب بی رقیب کرده است. اما طبق داده های 

آماری صندوق بین المللی پول، طی ســال ۲۰۱۹ از مجموع 
۱۹۶ کشــور کوچک و بزرگ جهان، تنها در ۱۵ کشــور نرخ 
تــورم بااتر از ۱۰ درصد بوده و نکتــه جالب تر اینکه در ۴۳ 
کشــور نرخ تورم کمتر از یک درصد و حتی همانند وضعیت 
برخی کشــورهای عربی، نرخ منفی است.طبق این آمارها، در 
بین کشورهای همســایه به جز ایران، ترکیه نیز با نرخ تورم 
۲/۱۵ درصدی وضعیت نامطلوب تری نسبت به بقیه کشورهای 
جهان داشته است. یمن با نرخ تورم ۱۰ درصدی نیز از دیگر 
آمارهای جالب توجه است. قابل ذکر است، در بین کشورهای 
شاخص و کشورهای منطقه، نرخ تورم در سوریه ۴/۸ درصد، 
در پاکســتان ۷/۶ درصد، در هند ۵/۴ درصد، در روسیه ۵/۴ 
درصد، در چین و لبنان ۹/۲ درصد، در آذربایجان ۶/۲ درصد، 
در افغانســتان ۳/۲ درصد، در آمریکا و آلمان ۳/۱ درصد، در 
کویت ۱/۱ درصــد، در ژاپن ۵/. درصد، عمان ۱/. درصد و در 
کشورهای عراق، قطر، عربستان، و برخی کشورهای آفریقایی 

نیز نرخ تورم منفی است.

از واریز بیمه بیکاری کرونا خبری نیست!
رییس کانون شوراهای اسامی کار البرز از ثبت نام ۲۶ هزار نفر برای دریافت بیمه 
بیکاری و مشمول شدن حدود ۱۸ هزار نفر در استان البرز خبر داد.علی اصانی در 
گفت وگو با ایسنا درباره پرداخت بیمه بیکاری کرونا به کارگران مشمول دریافت 
گفت: علیرغم ثبت نام کارگران و اباغ ســازمان برنامه و بودجه تاکنون پولی به 
صندوق تامین اجتماعی واریز نشده و هیچ کارگری از مزایای بیمه بیکاری استفاده 
نکرده است.وی گفت: هنوز اعتباری در اختیار صندوق تامین اجتماعی قرار نگرفته 
که روند واریزی ها آغاز شــود و تنها پولی که در بحث تســهیات حمایتی کرونا 
پرداخت شــد، وام یک میلیون تومانی یارانه بود که به حساب بسیاری از کارگران 
واریز شد.اصانی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به لحاظ منابع از وضعیت 
خوبی برخوردار نیست و بعضا در تامین حقوق بازنشستگان دچار مشکل می شود، 
گفت: طی روزهای اخیر ســازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار مربوط به بیمه 
بیکاری را اباغ کرد ولــی با توجه به آنکه واریز وجوهات مربوط به بیمه بیکاری 
هنوز آغاز نشده کارگران مشمول فعا در انتظار دریافت بیمه بیکاری هستند.وی 
از ثبت نام ۲۶ هزار نفر در استان البرز برای دریافت بیمه بیکاری خبر داد و گفت: 
پــس از غربالگری نزدیک به ۱۸ هزار نفر مشــمول دریافت مقرری بیمه بیکاری 
قرار گرفتند.به گزارش ایســنا، در هفته گذشته سازمان برنامه و بودجه تخصیص 
۱۲۸۶ میلیارد تومان اعتبار از محل بخشی از منابع یک میلیارد یورویی صندوق 
توسعه ملی بابت تامین هزینه های مدیریت تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا را به صندوق بیمه بیکاری ســازمان تامین اجتماعــی اباغ کرد که در آن 
عنوان شــده تخصیص اعتبار مذکور به طور صد درصدی و از محل حساب خاص 
مربوط نزد خزانه داری کل کشــور قابل پرداخت است. پیش از این وزارت کار در 
اطاعیه ای از تمام مقرری بگیرانی که در اســفند ۹۸ بیکار شدند، خواسته بود تا 
پس از دریافت پیامک وزارت کار، نســبت به اعام شماره حساب برای واریز بیمه 

بیکاری اقدام کنند.

بازگشت دوباره رشد به بورس
 شــاخص کل در بازار بورس روز )چهارشنبه( ۱۲ هزار و ۴۲۴ واحد رشد داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم ۹۳۸ هزار و ۵۵۷ واحد رسید.براساس معامات 
دیروز بیش از ۱۳ میلیارد و ۱۸۹میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۸۸ هزار و ۴۱۸میلیارد ریال داد و ســتد شد.شاخص کل )هم وزن( با ۴۲۶ واحد 
کاهش به ۳۱۲هزار و ۳۹واحد رسید و  شاخص قیمت )هم وزن( با ۲۸۲ واحد افت  
در عدد ۲۰۶ هزار و ۵۱۸ واحد رسیدند.شــاخص بــازار اول ۹هزار و ۶۴۳  واحد 
و شــاخص بازار دوم ۲۲ هزار و ۸۲۲ واحد افزایش داشــتند.عاوه بر این در بین 
تمامی نمادها، فواد مبارکه اصفهان )فواد( با ۱۵۰۱ واحد، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( با ۱۴۵۷ واحد، ســرمایه گذاری امید )وامید( با ۱۱۸۳ واحد، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۱۰۸۸  واحد، پتروشیمی پارس)پارس( 
با ۹۳۹ واحد، ملی صنایع مس ایران  )فملی( با ۹۳۸واحد بیشــترین تاثیر مثبت 
را بر شاخص بورس داشــتند. در مقابل نماد مخابرات )اخابر( با یک هزار و ۱۸۹ 
واحد تاثیر منفی بر شــاخص، مانع رشد بیشتر این متغیر شد.برپایه این گزارش، 
دیــروز نماد بانک ملت، فواد مبارکه اصفهان، بانک تجارت، مخابارت ایران، ملی 
صنایع مس ایران، پاایش نفت اصفهان و  گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در 
گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامات امروز صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه چهار میلیارد و ۳۵۹ میلیون برگه سهم 

به ارزش ۱۱هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.

به گزارش حوزه ارتباطات منطقه ۹
لوله گذاری واجرای عملیات هدایت آبهای 

سطحی طالقانی جنوبی
مدیرمنطقه۹ شــهرداری کرج از اجرای عملیات جمع آوری آبهای سطحی و لوله 
گذاری بلوار طالقانی جنوبی در این منطقه خبر داد و گفت: این پروژه یکی ازمهمترین  
اقدامات در حوزه مهار آب های سطحی می باشد که سالها  بدلیل مشکات بودجه 
ای  معوق باقی مانده بود و با اجرای این طرح ازاین پس در بارندگی ها مشــکل 
آبگرفتگی معابردراین محدوه نخواهیم داشت و شهروندان به راحتی در سطح معابر 
تردد خواهند  داشــتندآرش یگانی در گفتگو با روابط عمومی  با اعام این خبر 
افزود: عملیات جمع آوری آبهای سطحی و لوله گذاری خیابانهای مذکور باهدف 
هدایت آبهای سطحی محله طالقانی جنوبی،  خیابان های سید الشهدا)ع( وشهید 
مصطفی خمینی به جهت شیب دوطرفه ومعکوس  به زیر گذر طالقانی که باعث 
آبگرفتگی معابر خصوصا معبر بانک کشــاورزی وموجبات نارضایتی این مجموعه 
وشهروندان می شد با همکاری تنگاتنگ  معاونت فنی وعمران وترافیک وخدمات 
شهری  شهرداری کرج وتاش مستمر شبانه روزی پلیس راهوربا توجه به بارندگی 
های نقاط آبگیر شناســایی ونسبت به رفع مشکل اقدامات ویژه ای صورت گرفته 
ودرچندین نقطه دیگر نیز در حال انجام می باشــد وهم اکنون  ۹۷درصد از این 
پروژه با اجرای لوله گذاری به میزان ۱۰۰۰متر طول  جهت انتقال آن به کلکتور 
 فاضاب شهری در حال تکمیل وبزودی در چند روز آینده به بهره برداری میرسد 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان
برگزاری بیش از 5000 نفر ساعت دوره 

آموزشی ویژه پرسنل کنترل نظارت 
حســین امیری با اشاره به نقش و فعالیت پیشــگیری و رفع تخلفات شهری در 
جلوگیری از ساخت و ســازهای غیرمجاز گفت: این مجموعهوظیفه سنگینی را 
برعهده دارد و  بر اساس شاخص ها و آمارهای موجود، انجام اقدامات پیشگیرانه و 
مشارکت شهروندان سال گذشته منجر به کاهش تخلفات شهری در اصفهان شده 
است.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مراجعان و مخاطبان مدیریت پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری تخلفاتی را در ساخت وساز یا سد معبر مرتکب شده اند می 
بایست ضمن اجرای کامل قانون در برخورد با آنها  حقوق و شأنشان رعایت شود.

امیری اقدامات و آموزش های فرهنگی را ازمه فعالیت مدیریت شــهری برشمرد 
و گفت: بخشــی از اقدامات پیشــگیرانه باید با برنامه های فرهنگی تدوین شود تا 
فرهنگ رعایت حقوق شــهروندی و مدیریت شهری نهادینه شود.معاون شهردار 
اصفهان افزود: رفع تخلفات شــهری؛ کنترل و نظارت دقیق و مستمر در مناطق 
پانزده گانه شــهرداری اصفهان توسط واحدهای پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
انجام می شود البته ماموران باید آموزش ها و دوره های ازم آمادگی برای این شغل 
را طی کنند.وی با اشــاره  به برگزاری دوره های آموزشــی جهت توانمند سازی 
پرسنل از طریق افزایش دانش اجرایی و عملیاتی گفت: در سال گذشته دوره های 
آموزشی متعددی از قبیل مدیریت خشم ، نحوه رفتار با کودک، ضوابط شهرسازی 
و معماری،دوره ویژه ضابطین قضایی، آموزش مقررات و ضوابط اجرایی و همچنین 
توزیع جزوات آموزشــی جهت بهبود دانش و عملکرد پرسنل، و ارزیابی مستمر 

پرسنل از طریق آزمون های کتبی برگزار شده است.

باتوجه به تعیین ۲۲ درصدی نرخ تورم در یکسال آینده
چگونه تورم ۱۲ درصد کم می شود؟

با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم هدف یکسال آینده را ۲۲ درصد اعام کرده 
اســت، یک کارشناس اقتصادی ضمن اعتقاد به نقش مثبت تورم هدف در بهبود 
اقتصاد، گفت: برای رسیدن به این نرخ به ملزوماتی همچون عمق بخشیدن به بازار 
اوراق و عدم کنترل نرخ ارز نیاز است.محمد صادق الحسینی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره چگونگی تحقق نرخ تورم هدف اعام شده از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: 
هدف گذاری نرخ تورم و تعیین داان تورمی در کشورهای مختلف دنیا امر باسابقه ای 
است اما در ایران به دلیل نبود عملیات بازار باز بانکی، این سیاست گذاری تاکنون 
اجرا نشده بود که بانک مرکزی با راه اندازی بازار باز قصد اجرای این سیاست را دارد 
تا با تعیین تورم هدف بتواند اقتصاد را به ثبات برساند.  وی با بیان اینکه نرخ تورم 
هدف اعام شده از سوی بانک مرکزی قابل قبول است، ادامه داد: درحالیکه اکنون 
نرخ تورم معادل ۳۴ درصد است با تحقق این نرخ هدف، تورم کاهش ۱۲ درصدی 

خواهد داشت که اقدام مثبتی برای اقتصاد خواهد بود.  

ملزومات تحقق نرخ تورم 22 درصد 
در ادامه این تحلیلگر اقتصادی درباره ملزومات تحقق تورم ۲۲ درصدی، گفت: اول 
گام برای تحقق این نرخ، انجام عملیات بازار باز بانکی به شیوه درست است. دومین 
الزام در این زمینه عمیق بودن بازار اوراق اســت که اوراقی که در جهان منتشــر 
می شود تقریبا حدود ۱.۵ برابر بازارهای بورس جهانی است و بدین معنی است که 
بازار بدهی در دنیا بسیار عمیق است که با این امر، بانک مرکزی امکان این را پیدا 
می کند تا نرخ تورم را در کانال مدنظر بانک نگه دارد.  صادق الحسینی با بیان اینکه 
تحقق تورم هدف بانک مرکزی ملزم به عمیق بودن بازار اوراق است، افزود: یک الزام 
دیگر در این زمینه این است که اگر بانک مرکزی هدف سیاست پولی دارد، دیگر 
نمی تواند نرخ ارز را سرکوب کند، زیرا وقتی نرخ تورم ثابت شده، دولت مجبور است 

که نرخ بهره را متناسب با نرخ تورم هدف تغییر بدهد.  

درمان نرخ ارز در گرو از بین رفتن تورم 
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: اگر سیاست گذار به این 
نتیجه برسد که با نرخ ارز کاری نداشته باشد و تورم را کنترل کند، بعد از دو تا سه 
ســال نرخ ارز خود یک ثباتی پیدا خواهد کرد، زیرا درمان نرخ ارز ثبات نرخ تورم 
و درمان آن اســت.  ازم به ذکر اســت که رئیس کل بانک مرکزی حدود ۱۰ روز 
پیــش از آمادگی این بانک برای اجرای هدف گذاری تورم خبر داد که در قالب این 
سیاست، قطب نمای اصلی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی، »تورم هدف« 
خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد 
شد.دو روز پیش همتی اعام کرد که بیانیه چارچوب هدف گذاری تورم ششم خرداد 
منتشر خواهد شد که روز گذشته این بیانیه منتشر و طبق آن هدف نرخ تورم بانک 
مرکزی برای بازه زمانی یک ساله ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد 

تعیین شده است.

کاهش ۱50 هزار تومانی سکه
کشــتی آرای از کاهش ۱۵۰ هزار تومانی قیمت ســکه طــی یک روز خبر داد 
و گفت: کاهش قیمت طا و ســکه باعث کاهش خریدهــای هیجانی در بازار 
شده است.محمد کشتی آرای در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم 
درباره وضعیت بازار طا و ســکه در روزهای جاری، اظهار داشــت: همزمان با 
کاهش قیمت ارز طی دو روزگذشــته، دیروز نیز شــاهد کاهش قیمت جهانی 
طا بودیم.وی با بیان اینکه امــروز قیمت جهانی طا با ۲۵ دار کاهش همراه 
بوده اســت، افزود: همزمان با کاهش قیمت جهانی طا و قیمت ارز، امروز سیر 
نزولی قیمت ها در بازار طا و ســکه آغاز شــده است.نایب رئیس اتحادیه طا و 
جواهر ضمن اشاره به کاهش ۱۵۰ هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
نسبت به دیروز، گفت: این درحالی است که در روزهای گذشته هر قطعه سکه 
تا ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داد و ستد می شد اما امروز به ۷ میلیون و ۳۵۰ 

هزارتومان کاهش یافته است.

مهلت مراجعه مشموان سهام عدالت به 
بانک ها تمدید شد

سخنگوی ستاد راهبری آزاد ســازی سهام عدالت، مهم ترین مصوبات نشست 
اخیر شورایعالی بورس و اوراق بهادار را تشریح کرد.به گزارش ایلنا از بازار سرمایه، 
حسین فهیمی با بیان اینکه نشست شــورایعالی بورس و اوراق بهادار عصر سه 
شنبه در وزارت امور اقتصادی و دارایی  برگزار شد، گفت:  مهلت مراجعه مشموان 
ســهام عدالت به بانک ها برای فروش یکجای ۳۰ درصد از سهام شان از ۱۰ به 
۱۳ خردادماه جاری افزایش یافت.وی ادامه داد :  بانک ها موظف هســتند ظرف 
ســه روز سفارش ها را تجمیع و از طریق کارگزار منتخب خود در بازار سرمایه 
به فروش رسانده و وجه حاصله را به حساب دارندگان سهام عدالت یا متقاضیان 
فروش واریز کنند.فهیمی دومین مصوبه نشست شورایعالی بورس و اوراق بهادار 
را تمدید یک هفته ای انتخاب مســتقیم مشموان ســهام عدالت اعام کرد و 
افزود:  مشموان تا ساعات پایانی روز پنجشنبه ۱۵ خردادماه جاری فرصت دارند 

به سامانه  samanese.ir مراجعه و روش سهامداری مستقیم را انتخاب کنند.

در اردیبهشت امســال میزان معامات مسکن در شهر 
تهران ۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کم شده 
و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
واحد مســکونی ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که 
نزدیک به ۳۴ درصد افزایش یافته است.در اردیبهشت 
ماه ۱۳۹۹ تعداد معامات آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران ۱۱.۳ هزار واحد مسکونی بوده که نسبت به مدت 
مشــابه پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافته است.همچنین 
متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات 
ملکی شــهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بوده که نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشــان 
می دهد.عاوه بر این، بررســی توزیــع تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده در شــهر تهران به تفکیک عمر 
بنا در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۹ حاکی از آن است 
که از مجموع ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مســکونی معامله 
شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸.۸ درصدی 
بیشــترین ســهم را به خود اختصاص دادند که سهم 
مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود ۲.۲ 
واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای 
با قیمت ۶ تا ۱۰ ســال و ۱۶ سال و بیشتر افزوده شده 
است.این گزارش که از سوی بانک  مرکزری اعام شده، 
نشــان می دهد که توزیع و تعداد معامات انجام شده 
بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه 
ســال ۹۹ از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه 
۵ با سهم ۱۵.۲ درصدی از کل معامات، بیشتر تعداد 
قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده و مناطق 
۲ و ۴ به ترتیب با ۹.۶ و  ۸.۳ درصد در رتبه های بعدی 
قــرار گرفته اند. در مجمــوع ۷۲.۸ درصد از کل تعداد 
معامات انجام شــده در شهر تهران در اردیبهشت ماه 
ســال ۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر تهران ) به ترتیب 
بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲ ، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷ 
، ۱۵، ۱ و ۳( بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۷.۲ درصد از 

کل تعداد معامات را به خود اختصاص داده اند.

تحوات قیمت مسکن در اردیبشهت امسال
 عاوه بر این در اردیبهشــت ماه سال ۱۳۹۹ متوسط 
قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامات ملکی در شهر تهران 
۱۶۹.۷ میلیون ریــال بود که در میان مناطق ۲۲ گانه 
شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع 
زیربنای مســکونی معامله شده معادل ۳۳۹.۰  میلیون 
ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷۸.۵ میلیون ریال 
به منطقه  ۱۸ تعلق داشــته اســت که  ارقام ذکر شده 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۰.۳ و ۳۲.۸ 

درصد افزایش داشته اند.

معامات مسکن در 2 ماه اخیر چگونه بود؟
تعداد معامات آپارتمان های مســکونی شهر تهران در 
دو ماهه نخست ســال جاری به حدود ۱۲.۶ هزار واحد 
مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از 
آن، ۱۹.۳ درصد کاهش یافته است.  در این مدت قیمت 
یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامات ملکی در شهر تهران ۱۶۱.۳ میلیون 
ریال بوده که  نســبت به دوره مشــابه سال قبل ۳۴.۸ 
درصد افزایش یافته است.همچنین، توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر 
مربع بنا در اردیبهشت ماه ســال جاری در این گزارش 
نشــان می دهد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 
۱۲۰ تا ۱۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 
۸.۸ درصد، بیشترین سهم از تعداد معامات شهر تهران را 
به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۹۰ تا ۱۰۵ میلیون 
ریال با ســهم ۸.۶ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است.

عاوه براین، در این ماه توزیع حجم معامات به گونه ای 
بوده که ۵۶.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از 
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران 

)۱۶۹.۷ میلیون ریال( معامله شده اند.

وضعیت تعداد معامات برحسب سطح زیربنای 

هر واحد
توزیع فراوانی تعداد واحد مســکونی معامله شــده بر 
حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت 
ماه سال ۱۳۹۹ نیز نشان می دهد که بیشترین سهم از 
معامات انجام شــده به واحدهای مسکونی با زیربنای 
۵۰ تا ۶۰ متر مربع ۱۵ درصد اختصاص داشــته است. 
همچنین، واحدهای دارای زیربنای ۶۰ و ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ 
متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۴.۲ و ۱۱.۳ درصدی  
در رتبه هــای بعدی قرار دارند کــه در مجموع در این 
ماه، واحدهای مســکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ 
مترمربع، .۵۳ ۸ درصد از معامات انجام شده را به خود 
اختصاص دادند. همچنین، این گزارش مطرح می کند 
که در اردیبهشــت ماه توزیــع فراوانی تعداد واحدهای 
مســکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی 
از آن اســت که در میان داده های قیمتی مورد بررسی 
واحدهای مســکونی با ارزش ۴.۵ تا ۶  میلیارد ریال با 
اختصاص سهم ۱۰.۶ درصد،  بیشترین سهم از معامات 
انجام شــده را به خود اختصــاص داده اند.عاوه براین،  
واحدهای دارای ارزش شش تا هفت و نیم با اختصاص 
ســهم  ۱۰ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته است که 
در مجمــوع در این ماه، حدود ۵۱.۹ درصد از معامات 
به واحدهای مسکونی  با ارزش کمتر از ۱۲ میلیارد ریال 

اختصاص داشته است.

رشد شاخص کرایه مسکن اجاره ای در تهران
 طبق این گزارش بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره ای 
در شــهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت 
ماه سال ۹۹ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۸.۵ و 
۳۱.۳ درصدی ماه مشابه سال قبل است.گفتنی است، 
»گزارش تحوات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت 
۱۳۹۹«، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامات 
اماک و مستغات کشور است که توسط اداره بررسی ها 
و سیاســت های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر 

می شود.

متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران اعام شد
افزایش 34 درصدی قیمت مسکن

درحالی حدود ســه ماه از شــیوع ویروس کرونا 
می گــذرد که وعده دولت بــرای پرداخت وام ۲ 
میلیون تومانی به کارگرانی که شغل ثابت ندارند 
و از کرونا آسیب دیده اند، هنوز در هاله ای از بهام 
قرار دارد.به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری, 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۶ اردیبهشــت 
ماه, در جلســه دیدار معاون اول رئیس جمهور با 
مدیران ارشد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به شــرایط جدید ایجاد شده در کشور به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: نمی توان از 
نقش فوق العاده جامعه کارگری به عنوان ستون 
فقرات تولید در کشور چشم پوشی کرد؛ کسانی 
که در این ایام در کنار مجاهدان راه ســامت با 
استحکام و ایســتادگی خود در معادن و صنایع 
کوچک و بزرگ در حــوزه های مختلف خطوط 
تولیــد را حفظ کردند.وی از برنامه این وزارتخانه 
بــرای اعطــای وام یک میلیــون و ۵۰۰ هزار تا 
۲میلیــون تومانــی به حدود دو میلیــون نفر از 
صاحبان مشاغلی مانند دستفروشان و رانندگان 
موتورسیکلت که دارای شرایط کار ثابت نیستند، 
خبر داد. در حال حاضر حدود ۳ماه از شیوع کرونا 
در کشــور می گذرد و کارگرانی که درآمد ثابت 
نداشــته اند, برای زندگی با مشکات متعددی 
روبرو شــده اند, به اعتقاد کارشناسان بازار کار و 
نمایندگان کارگران, قشــر زحمت کش کارگری 
بیشترین آسیب را درزمان کرونا دیدند, چرا که نه 
تنها پس اندازی برای امرار معاش نداشتند بلکه 
با صفر شدن درآمدشــان, با مشکات متعددی 

در اجــاره بها,تأمین هزینه هــای زندگی وامرار 
معاش روبرو شدند,کارگران فصلی و ساختمانی؛ 
دستفروشــان, رانندگان و... شامل این قشر می 
شدند. بنابراین ضرورت داشت که دولت اگر قرار 
اســت حمایتی از این کارگران داشته باشد؛ روند 
پرداخت را با ســرعت بیشتری دنبال کند, شاید 
این تســهیات برای بخشــی کوچکی از هزینه 
های آنها راهگشا باشد. در حالی از اولین روزهای 
تصمیم دولت برای حمایت از مردم؛ وعده وام دو 
میلیونی به برخی مشاغل داده شد که هنوز زمان 

پرداخت آن مشخص نیست.

ابهام در زمان واریز تسهیات2 میلیونی
حسین میرزایی, ســخنگوی تسهیات حمایتی 
کرونا در چند روز گذشــته گفت: زمان پرداخت 
تســهیات ۲ میلیون تومانی به افرادی که شغل 
ثابت ندارند مشخص نیست. دولت برای حمایت 
از آسیب دیدگان شیوع بیماری کرونا و همچنین 
مشکات اقتصادی، بسته حمایتی کرونا را درنظر 
گرفــت. پرداخت وام یک میلیون تومانی به تمام 
خانوارهای یارانه بگیر از محل منابع یارانه ها یکی 
از این اقدامات بود. عاوه بر آن مقرر شد که از بین 
این خانوارها، برای ۴میلیون نفر که شــغل ثابتی 
ندارند تســهیات۱,۵ تا ۲ میلیون تومانی واریز 
شــود. این چهار میلیون نفر شامل دستفروشان، 
رانندگان، کارگران ســاختمانی و فصلی می شود 
که لیســت کارگران ساختمانی از سوی سازمان 
تامین اجتماعی، رانندگان و دستفروشــان توسط 

وزارت کشور و کارگران فصلی توسط اتاق اصناف 
ارسال می شود.سخنگوی تسهیات حمایتی کرونا 
درباره زمان واریز این تســهیات اعام کرد که 
هفته گذشــته چند جلسه درباره زمان واریز این 
تسهیات و تعیین ســازوکار ازم برای اعتراض 
افراد برگزار شد اما به جمع بندی نرسیدیم. پس 
از ارائه لیست توسط ســازمان ها و دستگاه های 
مربوطه، وزارت ارتباطات برای سرپرستان خانوار 
پیامک ارســال می کند که شما مشمول هستید. 
وی درباره سازوکار پرداخت این وام گفت: سازوکار 
پرداخت وام یــک تا دو میلیونی بــه گروه های 
شــغلی، ظاهراً به این گونه خواهد بود که اسامی 
مشموان این وام که پرداخت های یک میلیونی 
وام یارانه بگیران برای آنها انجام شــده، مابقی تا 
سطح دو میلیون تومان به حسابشان شارژ خواهد 
شد؛ به طوری که برای خانوار یک تا دو نفره ۵۰۰ 
هزار تومان دیگر و برای خانوار ســه نفره و بااتر 
یک میلیون تومان دیگر اضافه پرداخت می شود، 
براین اســاس خانوار یک و دو نفره یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان و ســه نفره و بااتر در مجموع 
۲ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت.میرزایی 
گفت: نحوه بازپرداخت این وام همچون وام یک 
میلیونی از یارانه افراد کسر می شود و اقساط آن 
از تیر برداشته می شود. وام بدون بهره بوده و فقط 
با ۴ درصد کارمزد وام است همچنین مبلغ اقساط 
به خانواده های  تــک نفره که یک میلیون تومان 
پرداخت می شود، ۳۵هزار و ۱۰۰ تومان است که 

از یارانه آنها کسر می شود.

پرداخت وام ۲میلیونی به کارگران روزمزد در هاله ای از ابهام

استانها
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آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کردگزیده خبر

سقوط ۴۰۰ میلیاردی سرمایه گذاری های انرژی بر اثر کرونا
آژانــس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی کرد که به دلیل 
بحران شــیوع ویروس کرونا، ســرمایه گذاری های انرژی در 
جهان حدود ۲۰ درصد معادل ۴۰۰ میلیارد در ســال ۲۰۲۰ 

سقوط می کند که بزرگترین کاهش در تاریخ خواهد بود.
به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی اعام کرد که کاهش 
سرمایه گذاریهای انرژی در شرایطی که اقتصاد جهانی در حال 
احیا از صدمات پاندمی ویروس کرونا است، ممکن است تبعات 

جدی برای امنیت انرژی و گذر به انرژی پاک داشته باشد.
دولتهای جهان پس از قرنطینه ســه میلیــارد نفر که تقریبا 
اقتصــاد جهانی را فلج کرد، در حــال کاهش محدودیتهایی 
هســتند که برای مقابله با گسترش این بیماری منحوس به 
کار بســته بودند.طبق گزارش »سرمایه گذاری انرژی جهان 
۲۰۲۰« آژانــس بین المللی انرژی، در آغاز ســال ســرمایه 
گذاریهای انرژی جهانی در مسیر رشد دو درصدی برای سال 
۲۰۲۰ بود که بزرگترین رشد در شش سال گذشته محسوب 
می شــد. مجموعا 1.۸ میلیارد دار در سال ۲۰1۹ در بخش 
انرژی سرمایه گذاری شده بود.به گفته فاتح بیرول، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی، ســقوط تاریخی سرمایه گذاریهای 
انرژی جهانی به دایل متعددی نگران کننده است. این کاهش 
به معنای از دست رفتن مشاغل و فرصتهای اقتصادی کنونی 
و همچنین از دست رفتن عرضه انرژی خواهد بود که اقتصاد 

جهانــی در آینده پس از این که به طور کامل از بحران فعلی 
احیا شــد، به آن نیاز خواهد شد و ممکن است به روند رشد 
انرژیهای پاکتر لطمه بزند.آژانس بین المللی انرژی پیش بینی 

کرد که درآمدهای دولتها و صنعت انرژی در ســال ۲۰۲۰ به 
دلیل کاهش تقاضا برای انــرژی و قیمتهای پایینتر، بیش از 
یک تریلیون دار سقوط خواهد کرد.شرکتهای انرژی جهانی 

با هدف تقویت فاینانس خود در برابر بحران فعلی، ســرمایه 
گذاریهای خود را کاهش داده و پروژه هایشان را مسکوت کرده 
اند.آژانس بین المللی انرژی هشــدار داد بدهیهای بااتر پس 
از این بحران، ریســکهای پایداری را برای سرمایه گذاریهای 
انــرژی ایجاد خواهد کرد.این کاهش ســرمایه گذاری انرژی 
ســنگینترین ضربه را به نفت خواهد زد و هزینه جهانی روی 
این کاا برای نخســتین بار پایینتر از میزان هزینه برای برق 
خواهد بود. با اقدام تولیدکنندگان نفت در کاهش بودجه های 
بخش باادستی و محدود شدن هزینه خارجی شرکتهای ملی 
نفت و تمرکز آنها روی بازارهای داخلی، انتظار می رود سرمایه 
گذاری در نفت و گاز امسال حدود یک سوم کاهش پیدا کند. 
صنعت نفت شیل آمریکا شــدیدترین ضربه را خواهد کرد و 
پیش بینی می شود ســرمایه گذاری در این بخش به میزان 
5۰ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کند زیرا اعتماد سرمایه 
گذاران به شــدت متزلزل شده و دسترسی به سرمایه دشوار 
شده است.بر اساس گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی 
اعام کرده اگر سرمایه گذاریهای نفتی در سطح سال ۲۰۲۰ 
بماند، سطح عرضه جهانی نفت در ســال ۲۰۲5 را حدود ۹ 
میلیون بشکه در روز کمتر خواهد کرد که به منزله یک ریسک 
جدی در صورت بهبود تقاضا به دوران پیش از شیوع ویروس 

کرونا خواهد بود.

قیمتگازافزایشمییابد؟
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: تاکنون برنامه ای برای افزایش قیمت گاز 
خانگی اعام نشده و قرار نیست که افزایش قیمتی در تعرفه گاز خانگی 
صورت بگیرد.محمد عسگری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به میزان تعرفه 
فعلی گاز خانگی، اظهار کرد: این موضوع بستگی به پارامترهای مختلفی 
همچون اقلیم و نحوه محاسبه قبوض دارد و نمی توان یک رقم واحد برای 

مشترکان اعام کرد.

مصرف گاز طبیعی کشور چقدر است؟
اما با توجه به افزایش دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور میزانم مصرف 
گاز کاهش یافته، به گونه ای که میانگین مصرف گاز طبیعی خانگی، تجاری 
و صنایع غیرعمده ۲۹۶ میلیون مترمکعــب، مصرف صنایع عمده 1۲۴ 
میلیون مترمکعب و مصرف نیروگاه ها 1۶۹ میلیون مترمکعب در روز بوده 
است. میانگین روزانه گاز تزریق شــده به شبکه سراسری اردیبهشت ماه 
امسال ۶۹۴ میلیون مترمکعب بود که نسبت به فروردین ماه ۲5 میلیون 
مترمکعــب کاهش یافت. همچنین میانگین مصــرف روزانه گاز طبیعی 
خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده نســبت بــه فروردین ماه 5۳ میلیون 
مترمکعــب کاهش یافته و افزایش دمای هــوا در هفته های اخیر موجب 
کاهش مصرف شده اســت و این روند با افزایش دما در مناطق سردسیر 
کشــور ادامه می یابد.گفتنی است، طبق مصوبه هیات دولت قیمت آب و 

برق در سال 1۳۹۹ معادل هفت درصد افزایش یافته است.

کاهشبارشدرچهارحوضهآبریزکشور
میزان بارش ها در چهار حوضه آبریز اصلی کشــور از ابتدای ســال آبی 
تا هفتم خردادماه نســبت به مدت مشــابه پارسال کاهش داشته است. 
تعداد حوضه های آبریز اصلی کشــور که درســال آبی جاری با کاهش 
روبرو شــده اند نسبت به اردیبهشت ماه افزایش یافته و به چهار حوضه 
شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، ارومیه و قره قوم رسیده 
است.تازه ترین گزارش شــرکت مدیریت منابع آب ایران اعام می دارد 
میزان بارش های حوضه دریای خزر از ابتدای سال آبی جاری )مهرماه۹۸( 
تا هفتم خردادماه ۴۲۶.۳ میلمتر اســت که پارســال این میزان 5۰۳.5 
میلیمتر بوده که کاهش بارش را نشــان مــی دهد.وضعیت بارش ها در 
حوضه آبریز خلیج فــارس و دریای عمان نیز تا هفتم خردادماه ۴۴۰.۷ 
میلمتر بوده که پارسال این میزان 5۳۰.۷ میلیمتر بوده و کاهش بارش را 
نشان می دهد.میزان بارش ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم تا هفتم 
خردادماه ۳۴۴.۲میلمتر گزارش شــده درحالی که این حوضه پارســال 
۴۸۲.5میلمتر بارندگی داشــته اســت.حوضه آبریز قره قوم هم تا هفتم 
خردادماه ۲۸۶.5میلمتر بارندگی داشــته که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال که ۲۹۲.۳میلمتر بارندگی به خود دیده با کاهش محسوس همراه 
شده است.اما در دو حوضه آبریز اصلی کشور شامل فات مرکزی و مرزی 
شرق وضعیت بارش ها نسبت به سال آبی پارسال رشد دارد.میزان بارش 
ها در حوضه فات مرکزی از ابتدای ســال آبــی جاری تا هفتم خرداد 
ماه ۲۲۸.۳ میلیمتر است اما پارسال ۲۰۸.۶ میلیمتر بارش داشته است.

حوضه آبریز مرزی شرق که یکی از حوضه های اصلی آبریز کشور است 
هم تا هفتم خرداد 1۴۶.۶ میلیمتر دارد که پارسال و در همین بازه زمانی 

11۲.۴ میلیمتر بارش داشته است.

سومیننفتکشایرانیبهمنطقه
اقتصادیونزوئانزدیکشد

سومین نفتکش ایرانی حامل بنزین به مقصد ونزوئا روز سه شنبه 
به منطقه اقتصادی انحصاری این کشور نزدیک شد.به گزارش ایسنا، 
آمار رفینیتیو آیکان نشان می دهد نفتکش پتونیا که با پرچم ایران 
در حرکت است، با طی کردن مسیر مشابهی که نفتکشهای فورچون 
و فارســت در روزهای اخیر پیمــوده بودند، پس از عبور از اقیانوس 
آتانتیک، روز دوشنبه وارد دریای کارائیب شد.نفتکش فورچون در 
پاایشگاه ال پالیتوی شــرکت نفتی دولتی PDVSA مورد استقبال 
طارق ال ایســامی، وزیر نفت ونزوئا قرار گرفت و وی از ایران برای 
حمایتش در طول بحران اخیر کمبود بنزین در این کشــور تشکر 
کرد.صادرات بنزین ایران به ونزوئا مورد انتقاد آمریکا قرار گرفته که 
هر دو کشــور عضو اوپک را هدف تحریم قرار داده است. یک مقام 
آمریکایی اوایل ماه میادی جاری اظهار کرده بود که دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا در حال بررســی پاسخ به این صادرات است. 
این اظهارات واکنش ایران را به دنبال داشت که به واشنگتن درباره 
هر گونه اقدام نظامی هشــدار داد.به نظر نمی رســد نفتکش پتونیا 
در مســیر خود به مانعی برخورد کرده باشد.به گفته دو منبع آگاه 
و طبق آمار رفینیتیو آیکان، نفتکش فارست دومین نفتکش ایرانی 
بود که در روزهای اخیر به ونزوئا رسید و این کشتی مقصد خود را 
به بندر مجاور پاایشگاه کاردون شرکت PDVSA تغییر داد و انتظار 
می رود روز ســه شنبه در این بندر لنگر بیندازد.شرکت PDVSA با 
دریافت محموله های بنزین و قطعات ضروری برای تولید بنزین، در 
تاش برای احیای بخشی از ظرفیت پاایش داخلی است که به دلیل 
مشکات متعدد شامل کمبود نیروی متخصص و تحریمهای آمریکا 
از دست داده است.بر اساس گزارش رویترز، این شرکت که پیش از 
بحران 1.۳ میلیون بشکه در روز ظرفیت پاایش داشت، ماه جاری 
تولیدش را به حدود ۲15 هزار بشکه در روز در مقایسه با 11۰ هزار 

بشکه در روز در مارس افزایش داده است.

ضرر۲۴میلیاردداریاقتصادتگزاسبانفت
۳۰داری

اگر قیمت نفت در محدود ۳۰ دار بماند، رکورد صنعت نفت آمریکا باعث خواهد شد 
اقتصاد تگزاس به تنهایی در تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۴ میلیارد دار ضرر کند.

به گزارش ایسنا، ریزش قیمت نفت، کاهش تولید و کاهش بودجه به اخراج گسترده 
کارکنان نفتی منجر شده و تحلیلگران و کارشناسان هشدار می دهند که تعدیل شمار 
بیشــتری از مشاغل نفت و گاز و ورشکستگی شرکتهای انرژی در راه است.اد هیرس 
از دانشــگاه هیوســتون به خبرگزاری آنادولو گفت: اگرچه بسیاری از شرکتهایی که 
در خطر نابودی هســتند با تمهیدات مالی ممکن است 1۲ تا 1۸ ماه پس از سقوط 
قیمت نفت دوام بیاورند اما کاهش ارزش داراییها و عدم امکان دریافت وامهای جدید 
از بانکها و ســایر وام دهندگان به معنای پایان بســیاری از این شرکتها خواهد بود.

کاهش کم ســابقه اخیر شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا نشان می دهد که ممکن 
اســت حداکثر ۷۰ هزار نفر کارشــان را در صنعت نفت و گاز این کشــور از دست 
داده باشــند.به گفته وکای امور ورشکستگی، شرکتهای نفت و گاز و صنعت خرده 
فروشــی در میان بخشهایی هستند که بدترین آسیب را از شیوع پاندمی کووید 1۹ 
در ایالت تگزاس دیده اند.طبق گزارش شرکت هاینس اند بون که اوایل آوریل منتشر 
شــد، در مدت پنج سال منتهی به اول آوریل سال ۲۰۲۰ مجموعا ۲15 تولیدکننده 
نفت و گاز آمریکای شــمالی اعام ورشکســتگی کرده اند.شرکتهایی مانند شرکت 
حفاری فراســاحلی دایاموند و »وایتینگ پترولیوم« اواخر آوریل خواستار حمایت در 
برابر ورشکســتگی شدند. شرکت گاز شیل »چســاپیک انرژی« هم در ماه مه اعام 
کرد که ســرگرم بررسی گزینه درخواســت برای حمایت در برابر ورشکستگی است 
زیــرا قیمتهای پایین نفت و گاز وضعیت مالی این شــرکت را در مضیقه قرار داده و 
همزمان این شرکت بدهیهای معوق قابل توجهی دارد.به گفته کارشناسان، فهرست 
این شــرکتها در هفته های آینده طویل تر خواهد شد.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
شرکت تحقیقاتی »ریستاد انرژی« برآورد کرده است اگر میانگین قیمت نفت وست 
تگزاس اینترمدیت در سال سال میادی جاری۳۰ دار باشد، حدود ۷۳ شرکت نفتی 
در آمریکا متقاضی حمایت در برابر ورشکستگی خواهند شد و 1۷۰ شرکت دیگر هم 

در سال ۲۰۲1 اعام ورشکستگی خواهند کرد.

روسیهآمادهکاهشمحدودیتتولید
نفتمیشود

روسیه مصمم است تسهیل کاهش تولید نفت خود را از ماه ژوییه مطابق با 
توافق اوپک پاس که در اوایل آوریل تصویب شد، آغاز کند.به گزارش ایسنا، 
اوپک و متحدانش در واکنش به نابودی تقاضا بر اثر بحران شــیوع ویروس 
کرونا، اوایل آوریل با کاهش تاریخی تولید به میزان ۹.۷ میلیون بشــکه در 
روز موافقت کردند.طبق توافق اخیر اوپک پاس که ۲۳ کشور در آن حضور 
دارند، تولید نفت به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز طی ماه های مه و ژوئن 
کاهش داده می شــود و سپس محدودیت عرضه تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۷.۷ 
میلیون بشکه در روز و از ســال ۲۰۲1 تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به 5.۸ 
میلیون بشکه در روز تسهیل می شود.اما از زمان تصویب این توافق، عربستان 
سعودی و متحدانش در خلیج فارس با کاهش بیشتر تولید، تصمیم گرفته 
اند روند احیای بازار نفت را تســریع کنند. با آماده شدن اعضای گروه اوپک 
پاس برای نشســتی که دو هفته دیگر برگزار می شود، تولیدکنندگان در 

حال بررسی ادامه کاهش تولید به میزان فعلی یا کمتر کردن آن هستند.
سه مقام روسی و دو منبع صنعتی آگاه به بلومبرگ اظهار کردند که موضع 
روســیه پایبندی به توافق است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز 
سه شنبه به خبرنگاران گفت که این توافق بدون تردید موفقیت آمیز است 
و کشــورهای اوپک پاس پیش از تصمیم گیری در نشست روزهای نهم و 
دهم ژوئن، روند تحوات را مورد بررســی قــرار خواهند داد.توافق تاریخی 
آوریل به جنگ قیمت میان مســکو و ریاض خاتمه داد و به کاهش اشــباع 
عرضه جهانی که باعث ریزش کم ســابقه قیمت های نفت شده بود، کمک 
کرد. قیمت نفت برنــت با کاهش محدودیت های قرنطینه و بهبود تقاضای 
جهانی، اکنون ۷۰ درصد بااتر از یک ماه پیش اســت. با این حال قیمت ها 
در سطح کنونی همچنان به ضرر بودجه روسیه هستند.طبق گزارش نشریه 
اقتصادی کومرسانت، تولیدکنندگان نفت روسیه روز سه شنبه با الکساندر 
نواک، وزیر انرژی روســیه درباره آینده توافق اوپک پاس از جمله احتمال 
تمدید محدودیت فعلی به مدت دو ماه دیگر گفت و گو کردند. این مذاکرات 
در حالی انجام گرفت که عربستان سعودی خواستار ادامه محدودیت عرضه 
به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز است.روسیه همواره رویکرد محتاطانه ای 
داشته و پیش از دیدارهای اوپک پاس ترجیح داده است، دست نگه داشته 
و تحوات بیشــتری را مشاهده کند و سپس در آخرین لحظه با تصمیمات 
شرکایش موافقت کرده است.در حالی که مازاد عرضه نفت بین هفت تا 1۲ 
میلیون بشکه در روز مانده اســت، وزیر انرژی روسیه دوشنبه هفته جاری 
در بیانیه ای اعام کرد که روســیه انتظار دارد توازن عرضه و تقاضا در بازار 
جهانــی نفت در ژوئن یا ژوییه روی دهد.بازیگران صنعت روســیه با خوش 
بینی محتاطانه به روند احیای تقاضا برای نفت چشم دوخته اند. پایانه نفتی 
سنت پترزبورگ که در آن سوخت تولید پاایشگاه های روسیه به مقصد اروپا 
بارگیری می شــود شاهد بهبود چشمگیر تقاضای اروپایی برای محصواتی 

نظیر دیزل بوده است.

طای ســیاه در کش و قوس روزهای 
ســخت کرونایی در تاش برای عبور 
از مقاومت های قیمتی پیش رو است 
و پیش بینی می شــود در آینده ای نه 
چندان دور مصرف، به سطوح پیش از 
کرونا بازگردد.به گزارش اقتصادآناین، 
قیمت نفــت در روزهای ابتدایی هفته 
جاری میادی همچنان درگیر مقاومت 
۳۶ دار برای شاخص برنت و ۳۴ دار 
برای شاخص وست تگزاس اینترمدییت 
اســت.در این بیــن امــا تحلیل گران 
معتقدنــد تقاضای نفــت در این حد 
کنونی باقی نخواهد ماند. رئیس آژانس 
بین المللی انــرژی انتظار دارد مصرف 
نفت دیر یا زود به سطح قبل از بحران 
کرونــا و حتی بااتر از آن بازگردد ولی 
به نظر او تا اوج تقاضای نفت هنوز چند 
سال فاصله است.فاتح بیرول، دبیرکل 

آژانس بین المللی انــرژی گفت:» در 
نبود سیاســت های قدرتمند دولتی، 
ادامه بهبود اقتصــادی و قیمت پایین 
نفت  احتمااً تقاضای جهانی نفت را به 
سطح قبل از بحران کرونا و حتی بیشتر 
از آن باز می گرداند«. ارزیابی بیرول از 
رونــد تقاضای نفت پس از همه گیری 
ویروس کرونا و بحران اقتصادی حاضر، 
قوت قلبی است برای کشورهای تولید 
کننده نفت که وابســته به درآمد نفت 
برای بودجه خود هســتند و همچنین 
برای برخی شــرکت های بزرگ نفتی 
که نگران بازگشــت تقاضــای نفت به 

سطح ســال ۲۰1۹ هستند.همچنین 
طبق گفته دبیر کل آژانس بین المللی 
انرژی، افزایش اســتفاده از خودروهای 
حمل و نقل عمومی پس از برداشــته 
شدن تعطیلی های ناشــی از ویروس 
کرونــا و کاهش فروش خــودرو بدین 
معناست که تقاضای نفت برای حمل 
و نقل جاده ای ســریعتر از تقاضا برای 

سایر کاربردهای نفت بهبود می یابد.
برنــارد لونــی، مدیر عامــل بریتیش 
پترولیــوم طی مصاحبــه ای در اوایل 
همین ماه گفت همــه گیری ویروس 
کرونــا نه تنهــا باعث عــدم اطمینان 

در صنعت نفت در کوتاه مدت شــده 
بلکــه چالش دیگری برای ســال های 
آینده ایجاد کرده اســت.وی گفت:» به 
نظر نمی رســد تقاضای نفت افزایش 
یابد، بیشــتر احتمال کاهش آن وجود 
پترولیوم  بریتیش  مدیرعامــل  دارد«. 
هم مانند روســای ســایر شرکت های 
بزرگ نفتی اخیراً اعام کرده تضمینی 
وجود ندارد که تقاضای جهانی نفت به 
ســطح قبل از ویــروس کرونا و حدود 
1۰۰ میلیون بشکه در روز بازگردد.بن 
ون بوردن، مدیرعامل شرکت شل ماه 
گذشته گفت بحران فعلی »بحران بی 
اعتمادی« است و مشخص نیست پس 
از این بحران چــه اتفاقی می افتد. این 
شرکت بزرگ نفتی سود سهام خود را 
برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم 

پایین آورده است.

سرنوشت تقاضای طای سیاه 
در پساکرونا

روســیه با صادرات 1.۷5 میلیون بشــکه در روز نفت 
به چین در ماه گذشــته از عربســتان سعودی پیشی 
گرفت و حاا بزرگترین عرضه کننده نفت خام به این 
کشور است.به گزارش رویترز، روسیه با صادرات 1.۷5 
میلیون بشــکه در روز نفت به چین در ماه گذشته از 
عربستان سعودی پیشی گرفت و حاا بزرگترین عرضه 
کننده نفت خام به این کشور است. عربستان سعودی 
1.۲۶ میلیون بشــکه در روز نفت به چین صادر کرده 
بود. در واقع، صادرات نفت عربســتان سعودی در ماه 
گذشته در رتبه سوم قرار گرفت و عراق دومین کشور 
صادر کننده نفــت به چین بود.به گزارش تســنیم،  
روســیه در ماه مارس 1.۶۶ میلیون و عربستان 1.۷ 
میلیون بشکه در روز نفت به چین صادر کرده بودند. 
این آمار نشان دهنده کاهش عرضه نفت خام عربستان 

به بزرگترین مصرف کننده نفت دنیا است. در همین 
حین واردات نفت خام چین از روســیه در ماه مارس 
۳1 درصد بااتر از ســال گذشته بوده است. چین در 
ماه آوریل هم 1۸ درصد نفت بیشــتری از این کشور 
نسبت به ســال قبل وارد کرد. چین یک بازار کلیدی 
برای تمان صادرکنندگان نفت خام اســت. بنابراین با 
افزایــش درگیری ها بین پکن و واشــنگتن که باعث 
کاهش واردات نفت خام از آمریکا شــده اســت، حاا 
این کشور زمینه ای برای رقابت صادرکنندگان بزرگ 
دنیاســت.کل واردات نفت خام چیــن در ماه آوریل 
بیشــتر از ماه مارس بوده که خبر خوبی برای قیمت 
نفت و نشان دهنده بهبودی تقاضا برای این محصول 
است. چین در ماه آوریل به طور متوسط ۹.۸۴ میلیون 
بشــکه در روز نفت وارد کرد در حالی که این رقم در 

ماه مارس ۹.۶۸ میلیون بشــکه در روز بود. ولی آمار 
ماه آوریل کمتر از متوســط واردات نفت چین در این 
مــاه در ۲۰1۹ بود. چین در آوریــل ۲۰1۹ ، 1۰.۶۴ 
میلیون بشــکه در روز واردات نفت داشت. تحلیلگران 
عقیده دارند پیشی گرفتن روسیه از عربستان سعودی 
در صادرات نفت موقتی است. انتظار می رود صادرات 
نفت عربســتان به چین در ماه مه به نسبت به آوریل 
۲ برابر شــود. این رقم در آوریل نسبت به مارس ۴1 
درصد کاهش یافته بود. به گفته شرکت تحقیقاتی آی. 
اچ. اس. مارکت،  مسلما عربستان سعودی سهم خود 
را در بــازار نفت در ماه آوریــل در غرب افزایش داده 
است. عربستان در حال حاضر تولید و صادرات خود را 
پاییــن آورده ولی انتظار می رود دوباره تمرکز خود را 

بر بازار چین بگذارد.

روسیه از عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به چین پیشی گرفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان 
دیواندره تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید 
آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره ۹۸/۲1۹۰ آقای خبات فرجی 
فرزند احمد به شماره ملی ۳۸5۰۰۲۶11۶ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 1۴۸ متر مربع به شماره پاک 1۲5۷۴ فرعی از 5۸ اصلی واقع در 
بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار مرادی ۲-برابر رای شماره 
۲1۸۸/۹۸ آقای انور صفائی فرزند محمد به شماره ملی ۳۸5۹۸5۶۳۶۷ نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۳5 متر مربع به شماره پاک 1۲5۷۶ 
فرعــی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای 
میرزا دارابی ۳- برابر رای شــماره ۲1۹۲/۹۸ خانم گلچهره روحی فرزند رحمت 
اله به شــماره ملی ۳۸5۹۴۷۸۸5۰ نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۷۰/5۰ متر مربع به شــماره پاک 1۲5۷5 فرعی از 5۸ اصلی واقع در 
بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عباس شریفی. بدیهی ست در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 1399/02/24 
وتاریخ انتشار نوبت دوم پنجشنبه 1399/03/08 

 پیرمحمدی رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره )م الف 45 (

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شــرکت صنایع پلی اتیلن کرشت شهریار شرکت 
ســهامی خاص به شماره ثبت 128 و شناســه ملی 10101445466 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای علی اصغر یگانه به 
ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره،آقای محمدعلی سرائی نیا 
به ســمت رئیس هیئت مدیره،آقای علی اصغر سرائی نیا به سمت 
عضو نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند - 
کلیه اوراق و اســناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و 
قراردادها با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره هر کدام منفرداً 
همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. - آقای قربانعلی بهادری به 
شماره ملی 2217892215 به عنوان بازرس اصلی و خانم الهه طباخ 
شعبانی به شــماره ملی 0073138908 به عنوان بازرس علی البدل 

شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و 
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گزیده خبر رییس اتاق بازرگانی ایران و چین

اندازهتجارتماروزبهروزکوچکترمیشود
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت : قیمت محصوات کامودیتی از جمله مس و آهن به 
دلیل تعطیلی خطوط تولید در دنیا افت داشته است. و اگر به همه این مسائل توجه شود، 
مشــاهده خواهیم کرد که در 4 ماهه اول ســال بخش صادرات ما به کشور چین افت 50 
درصدی و واردات ما از چین به دلیل لطمه شــدید سایر مبادی وارداتی رشد3.5 درصدی 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.مجیدرضا حریری در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درخصوص گزارش گمرک چین مبنی بر افت 40 درصدی مبادات ایران با 
چین گفت: آمار سه ماهه مبادات با کشور چین افت 34 درصدی را نشان می دهد و اعام 
می کند که این آمار برای چهارماهه سال نیز روند مثبتی نخواهد بود.وی با بیان اینکه این 
مسئله نشان از وقوع دو اتفاق مهم برای کشور است، گفت: مسئله اول گرفتار بودن دنیا با 
مسئله ای به نام کرونا است که در نتیجه آن تجارت بین المللی به طور کلی افت داشته است. 
این آمار در خوشبینانه ترین حالت ممکن حدود 15 درصد و در بدترین حالت نیز حدود 25 
تا 30 درصد است.حریری ادامه داد: درواقع خرید و فروش بین ملت ها و کشورها افت داشته 
است. این درحالی است که ما دچار تحریم و عدم توان در فروش نفت نیز هستیم. همچنان 
که اگر نفت درگذشــته با قیمت 60 داری به فروش می رسید این میزان درحال حاضر به 
یک سوم این قیمت رسیده است. به معنای دیگر ارتباط نفتی ما با دنیا قطع شده و به میزان 
کمتر از 10 درصد فروش نفتی در شرایط عادی رسیده ایم.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین 
افزود: با توجه به ارتباط حدود 35 تا 40 درصدی ارتباطات نفتی ما با کشور چین این میزان 

بیش از 10 میلیارد دار در سال بوده است. بنابراین زمانی که نفت حذف شود و یا به حداقل 
میزان برســد اثر آن را در رابطه ایران با چین حس خواهد شد.حریری گفت: از طرف دیگر 
صادرات بیش از 50 درصد صادرات غیر نفتی ما نیز فراورده های نفتی از جمله؛ گازها، میعانات 
و پتروشیمی ها است که براساس پایه قیمتی نفت محاسبه می شود. بنابراین اگر قیمت نفت 
افت کند قیمت این فراورده ها نیز افت خواهد کرد. بنابراین اثرات افت صادرات پتروشیمی با 
دنیا و چین در ماه های آینده بیشتر از سایر حوزه ها در آمارهای صادراتی خواهیم دید.وی با 
اشاره به نقش 20 درصدی صادرات غیر نفتی مانند؛ بازار کامودیتی از جمله مس و آهن گفت: 
قیمت این محصوات نیز به دلیل تعطیلی خطوط تولید در دنیا افت داشته است. بنابراین اگر 
به همه این مسائل توجه شود، مشاهده خواهیم کرد که در 4 ماهه اول سال بخش صادرات ما 
به کشور چین افت حدود 50 درصدی و واردات ما از چین به دلیل لطمه شدید سایر مبادی 
وارداتی رشد 3.5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.حریری تاکید کرد: 
اگــر این روند ادامه یابد قدر مطلق صادرات و اندازه تجارت جهانی ما و همچنین تجارت با 
چین به شــدت کوچک شده و اما قدر نسبی آن )چین در سال 2019 حدود 25 درصد از 
مجموع صادرات و واردات ما را در برگرفته است( به بیش از 30 درصد خواهد رسید.وی در 
خصوص تاثیر این اتفاق در اقتصاد کشور نیز گفت: اگر این روند در دنیا ادامه داشته باشد در 
ماه های آینده که اثرات کمبود منابع ارزی در کشور به شدت نمایان خواهد شد، اندازه تجارت 

ما روز به روز کوچکتر می شود.

رفع شائبه کسب سود توسط خودروسازان در 
طرح فروش فوق العاده

قائــم مقام مالی و اقتصادی مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو تصریح کرد: با حذف پرداخت وجه در ثبت نام اولیه 
به دســتور سرپرست وزارت صمت،  دیگر شائبه اختصاص 
سود به مبالغ پرداختی به خودروسازان دیگر محلی از اعراب 
ندارد چون هیچ گونه وجهی قبل از قرعه کشــی پرداخت 

نمی شــود. ایکوپرس- اصغر ابوالحسنی با اشاره به برخی اظهارات نادرست در برخی 
محافل به ویژه در فضای مجازی در خصوص کسب سود توسط خودروسازان از طریق 
مبالغ دریافتی مشتریان در طرح فروش فوق العاده تاکید کرد: این امر حتی در صورت 
پرداخت وجه از طرف مشتریان نیز به حساب شرکت خودروساز واریز نمی شد و مبالغ 
صرفا در اختیار بانک ها قرار داشت. وی درعین حال تاکید کرد: درحال حاضر نیز این 
موضوع با تصمیم سرپرست وزارت صمت به طور کلی از دستور کار خارج شده و دیگر 

وجهی در ثبت نام اولیه خودرو دریافت نمی شود. 
 

معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی:
عملکرد مناسب بنادر شکوفایی اقتصاد کشور 

را به همراه خواهد داشت
معاون بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی 
گفت: امروزه بنادر به عنوان دروازه های اصلی ورودی و 
خروجی کاا در هر کشور محسوب می شوند و عملکرد 
مناسب و کارایی باای آنها می تواند در شکوفایی اقتصاد 
کشورها نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشد.فرهاد 

کوهساری در جریان بازدید از بندر بوشهر اظهارداشت: دسترسی بنادر به شبکه 
حمل و نقل ترکیبی و ایجاد زیرســاخت های حمل و نقل مناسب در پسکرانه 
ها، نقش بســزایی در تسهیل و تسریع عملیات بنادر ایفا می کند و در حقیقت  
عملکرد مطلوب بنادر در گرو وجود یک زنجیره لجســتیکی متناسب با توان و 
ظرفیت تخلیه و بارگیری است.در این بازدید که سیاوش ارجمندزاده مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر، معاونین و تعدادی از روسای ادارات امور بندری 
و اقتصادی اداره کل نیز حضور داشــتند ، کوهساری معاون بندری و اقتصادی 
ســازمان بنادر و دریانوردی با حضور در محوطه های عملیاتی ،کانال دسترسی 
بندر بوشهر و همچنین پایانه کانتینری مجتمع بندری نگین ،نیروگاه برق، پا یانه 

صادرات و ترانزیت از نزدیک  موارد را مورد بررسی قرار دادند.

در بازدید شورای معاونین شرکت از روند بازسازی کوره بلند عنوان شد
کوره بلند شماره یک ذوب آهن در مرحله نهایی 

راه اندازی
شورای معاونین شرکت از روند بازسازی کوره بلند شماره 
یک بازدید کردند . منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت 
در این خصوص گفت : مراحل نهایی راه اندازی این کوره 
در حال انجام است و امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی 
آن باشیم .وی افزود : تنها دغدغه ما به تامین مواد اولیه باز 

می گردد که این مهم در حال برنامه ریزی است و امیدواریم  سنگ آهن ازم برای 
فعالیت هر سه کوره بلند را داشته باشیم .مدیر عامل شرکت تصریح کرد : با وجود 
شرایط خاص حاصل از شیوع ویروس کرونا ، این بازسازی پیشروی خوبی داشت . 
هر چند جهت حفظ سامت کارکنان برنامه را کمی تغییر دادیم اما با تاش کارکنان 
، پیشروی بسیار خوب بود و تاخیر ها جبران شد .یزدی زاده گفت : بزرگترین ویژگی 
بازسازی کوره بلند شماره یک این است که تمام فعالیت های مهم از جمله طراحی 
و اصاحات  توسط کارکنان شرکت صورت گرفته است . در واقع طراحی تعمیرات 
در فازهای مختلف ، با تاش و کوشــش و دانش کارکنان به بهترین شکل ممکن 
صورت گرفت .مدیر عامل شرکت تصریح کرد : تعویض کامل بلوک های کربنی که 
به سختی در شرایط تحریم تامین شد ، اصاح و تغییر سیستم های خنک کننده ، 

توزین ، سرند ، اتوماسیون و ... تغییرات چشمگیری است .

مدیرارشد خدمات فنی و پشتیبانی فواد مبارکه:
  پشتیبانی از تولید 6 محصول جدید 

در سال 99 
 جــواد نیلی، مدیــر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی فــواد مبارکــه گفت:

به طورکلی فوادســازان کشــور به خصــوص فواد مبارکــه ســال 98 را با دو 
چالش جدی و اساســی شــروع کردند. چالش تأمین الکتــرود گرافیتی به دلیل 
 تحریم های آمریکا و چالش تأمین مواد اولیه، یعنی کنسانترۀ سنگ آهن و گندله.

با تاش فراگیر و همچنین تمهیدات مدیریت ارشد سازمان، مشکل الکترود گرافیتی 
تا اواسط سال 98 حل شد، ولی چالش تأمین مواد اولیه به دلیل جاذبه های صادراتی 
در این حوزه و سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های پایین دستی و شرکت های 
معدنی کم وبیش ادامه دارد و هنوز هم بزرگ ترین نگرانی ما در سال 99 است. اثر 
چالش های فوق، که ســهم مواد اولیه در آن بسیار قابل توجه است، به گونه ای بود 
که فواد مبارکه در سال 98 با کاهش 700 هزار تن گندله، 1.3 میلیون تن آهن 
اسفنجی و 900 هزار تن تختال روبه رو شد؛ به گونه ای که تمام ذخیرۀ اسلب فواد 
مبارکه برای پاســخ گویی به نیاز بازار و کنترل قیمت و به میزان 600 هزار تن به 
مصرف رســید و در صورت عدم تأمین مواد اولیه، افت تولید و تبعات آن در بازار 

اجتناب ناپذیر است.

با وجود کرونا و محدودیت های تولید اتفاق افتاد:
 رکورد تولید گندله در فواد خراسان 

شکسته شد
بزرگ ترین صنعت فواد شرق کشور توانست رکورد تولید ماهانه گندله خود 
را با وجود محدودیت ها و تعطیات 23 روزه فروردین ماه که به منظور رعایت 
مسائل بهداشتی و حفظ سامت کارکنان در مقابل بیماری کرونا انجام پذیرفت،  
موفق به کسب رکورد تولید به میزان 180 هزار و 668 تن گندله در اردیبهشت 
ماه شود.مدیرعامل مجتمع فواد خراسان با تاکید بر لزوم بکارگیری تمام توان 
در تحقق شعار »جهش تولید« افزود: علی رغم دشواری های موجود در تامین 
تجهیزات، مواد اولیه و مقابله با بیماری کرونا، کارکنان پرتاش فواد خراسان 
توانستند به بااترین رکورد تولید ماهانه گندله از ابتدای راه اندازی این کارخانه 
دست یابند و گام ارزشمند و مستحکم دیگری در راستای اهداف این مجتمع 
بردارند. کسری غفوری گفت: با دستیابی به این رکورد تازه  در اردیبهشت ماه 
سال جاری سخت کوشان ناحیه»گندله سازی« توانستند  رکورد پیشین خود 
را که در آذر ماه 1398 با تولید 166 هزار و 902 تن رقم خورده بوده را در بازه 

زمانی 5 ماهه 13 هزار و 766 تن ارتقا دهند.

معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت،معدن و تجارت 
گفت: با توجه به سهم 8 تا 9 درصدی نان های حجیم 
و نیمه حجیم در مصرف ســرانه نان کشــور، به رغم 
افزایش تولید این محصوات ، هنوز ســرانه مصرف 
نان های صنعتی درکشــور پایین اســت.به گزارش 
ایلنا، زرنــدی به همراه مدیران معاونت طرح و برنامه 
در بازدید از واحد تولیدی نان صنعتی ســحر گفت: 
تعداد واحدهای صنعتی با تولید انبوه و سایر واحدهای 
کوچک دارای پروانه بهره بــرداری از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حدود 492 واحد با ظرفیت اســمی 

حدود 1449 هزار تن در ســال می باشد.وی گفت: 
از این تعداد 5 واحد بــزرگ و با تولید متنوع و انبوه 
در کشــور فعالیت می کند و وزارت صنعت،معدن و 
تجارت ازگســترش تولید نــان صنعتی حمایت می 
کند.معاون طرح و برنامه افزود: شــیوع بحران کرونا 
مشکات زیادی برای اقتصاد و تولید ایجاد کرده است 
اما برای برخی از صنایع من جمله نان صنعتی به یک 
فرصت تبدیل شــده و مردم به استفاده بیشتر از این 
نوع نــان روی آورده اند.زرندی تاکید کرد: این نان ها 
به دلیل کیفیت باای پخت، تنوع گسترده محصول، 

ماندگاری مناسب و از همه مهم تر انجام مرحله کامل 
تخمیرخمیر از جایگاه غذایی مناســبی برخوردارند.

معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت،معدن و تجارت 
همچنین گفت: شرکت های بزرگ و توانمند را ترغیب 
به حضور در بورس می کنیم و به دنبال رفع موانع و 
مشکات ورود واحدهای تولیدی به بورس هستیم.ی 
تصریح کرد: باپیگیری های صورت گرفته و حمایت 
وزارت اقتصا، با مصوبه جدید ســران قوا یکی از موانع 
ورود شــرکتهای تولیــدی به بورس کــه مرتبط به 

سیاستهای مالیاتی می شد مرتفع گشت.

پرداخت وجه بعد از قرعه کشی
پیش ثبت نام خودرو تا ۱۴ خرداد ادامه دارد

بر اساس دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( عاوه بر اینکه 
پیــش ثبت نام خرید خودرو در طرح ویژه فروش عید ســعید فطر تا 14 خرداد 
1399 ادامه دارد، خودروســازان حــق دریافت هیچگونه وجهی را جهت حضور 
در قرعه کشی از متقاضیان نخواهند داشــت.به گزارش شاتا، بر اساس تغییر در 
برنامه زمان بندی فروش 25 هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت نام و بر 
اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه کشی با نظارت دستگاههای 
امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا 
حائزین شــرایط مطابق با قرعه کشی انجام شــده، ملزم به پرداخت وجه خودرو 
خواهنــد بود.لذا در هیچ یک از مراحل ثبت نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به 
پرداخت وجه نخواهند بود و واریز 100 درصد وجه خودرو تنها از ســوی افرادی 
صورت خواهد گرفت که بر اساس قرعه کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص 
داده شوند.یادآور می شود که شرط نداشتن پاک فعال و خرید خودرو ظرف 36 
ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت 

شرکت در قرعه کشی مذکور است.

تشکیل پرونده تخلف برای ۴69 شرکت
مدیر کل امور حقوقی سازمان حمایت، از تخلف 151هزار میلیارد ریالی )15 هزار 
و صد میلیارد تومانی( 469 شــرکت فلزی خبر داد و گفت: از ابتدای اردیبهشت 
ســال جاری تاکنون، پرونده این شرکت های متخلف تشکیل و جهت صدور رای 
به ســازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.به گزارش ایسنا، به نقل از روابط 
عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سجادی اظهار کرد: 
طی بررســی های صورت گرفته و اقدامات نظارتی سازمان حمایت در خصوص 
عملکرد شرکت های تولیدکننده محصوات فلزی، 469 شرکت متخلف شناسایی 
و برای آنها پرونده تخلفاتی تشــکیل شــده اســت. وی ارزش ریالی پرونده های 
متشــکله را بیش از 151 هــزار میلیارد ریال ) 15 هــزار و صد میلیارد تومان(

اعام و تصریح کرد: تخلفات این واحدها، عدم اجرای دستورالعمل تنظیم بازار در 
خصوص رعایت کف عرضه محصوات فلزی در بورس کاا بوده اســت. سجادی 
همچنین درباره برخورد جدی با متخلفین افزود: پرونده شــرکت های متخلف 
جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی روی میز تعزیرات حکومتی قرار دارد و انتظار 
می رود هر چه سریعتر رسیدگی شوند، عملکرد شرکت ها به صورت مداوم رصد 
می شود و در صورت تداوم تخلف از سوی این شرکت ها، عاوه بر انعکاس موضوع 

به مراجع قضایی ذیصاح، همزمان اسامی متخلفین را نیز اعام خواهیم کرد

رییس خانه معدن مطرح کرد:
درخواست فعاان صنعت معدن از وزارت 

صنعت برای تسهیل صادرات
 رییس خانه معدن ایران گفت: امروز کشور در حلقه تحریم های ظالمانه دشمن 
قرار دارد و بحران کرونا نیز از اسفندماه نیز آثار منفی خود را بروز داده، بنابراین در 
این شرایط انتظار اهل حرفه از مدیریت جدید وزارت صنعت تسهیل امر صادرات 
است.»محمد رضا بهرامن« دیروز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
تصریح کرد: براساس آمارهای منتشر شده، ایران بیستمین اقتصاد شاخص جهان 
محسوب می شود و در سال گذشته براساس گمرک جمهوری اسامی ایران حجم 

تجارت کشورمان به 85 میلیارد دار رسید.

رویکرد به سمت ارزش افزوده بیشتر
بهرامن خاطرنشان ساخت: امروز بیش از هر زمان باید بستر سازی ازم انجام شود 
که ماده اولیه پس از خــروج از معدن در چرخه فراوری قرار گیرد تا به بااترین 
ارزش افــزوده برســیم و این مهم باید در وزارت صنعت، برنامه ریزی شــود.وی 
یادآورشد: بررسی ها نشان می دهد بیش از 85 درصد کااهای وارداتی، نهاده های 
تولید، مواد اولیه، ماشــین آات و کااهای واسطه ای تولید بوده و این ترکیب به 
این معناست که واردات در مسیر رونق تولید صورت گرفته  و با رونق تولید، زمینه 

ساز افزایش صادرات خواهد شد.

فعال سازی چهار هزار معدن
بهرامن یادآور شد: براساس آمار وزارت صنعت، امروز چهار هزار معدن که دارای 
پروانه بهره برداری است، بنابر علل مختلف تعطیل شده و اکنون در سال جهش 
تولید که از سوی رهبر معظم انقاب نام گذاری شده، باید در مسیر فعال سازی 
آنها اقدام شــود.وی گفت: انتظار می رود مدیریت جدید وزارت صنعت، یکی از 
اولویت های کاری خود را فعال سازی معادن غیر فعال و یا تعطیل قرار دهد که 

این امر نقش بسزایی در رونق تولیدخواهد داشت.

حفظ بازار های هدف همسو با راهبرد برنامه ای 
رییس خانه معدن با بیان اینکه دســتیابی بــه بازارهای هدف در عرصه صنعت 
ومعدن به راحتی در شرایط امروز بازار رقابتی میسر نیست، گفت: صادرکنندگان 
کشور برای حضور در بازارهای هدف تاش زیادی صرف می کنند و این مهم نباید 

با صدور یک بخشنامه و دستورالعمل از بین برود.

ســخنگوی گمرک ایران ضمن تشریح 
آخرین وضعیت مرزهای کشــور گفت: 
در صورت تایید اقدامات مشترک ایران 
و ترکمنســتان، از اول مــاه ژوئن یعنی 
12 خــرداد مرزهای ما با ترکمنســتان 
بازگشــایی می شــود.روح اه لطیفی 
در گفت و گو بــا خبرنگار مهر در مورد 
آخرین وضعیت مرزهای کشــور، اظهار 
داشــت: پاکســتان یک روز در میان از 
طریق مرزها و 4 بازارچه مرزی به نام های 
ریمدان، پیشین، جالق و کوهک مجاز به 
پذیرش 20 کامیون ایرانی است. از طریق 
مرز میرجاوه هم به عاوه بازارچه کنارش 
حدود 75 کامیون به صورت یک روز در 

میان پذیرش می شود..

در  ترکمنستان  با  مرزها  بازگشایی 
صورت تأیید نهایی

وی ادامــه داد: در صورت تأیید اقدامات 
مشترک ایران و ترکمنستان از اول ماه 
ژوئن یعنــی 12 خــرداد مرزهای ما با 
ترکمنستان بازگشایی می شود و تا قبل 
از آن، قرار اســت کارشناسان به صورت 
ویدئوکنفرانس و در صورت نیاز به شکل 

حضوری از امکانات بهداشتی مرز بازدید 
کنند و بعد از تأیید روز 12 خرداد شاهد 
بازگشــایی مرزهایمان در حوزه ریلی و 

زمینی خواهیم بود.

مرزهای دریایی در همه بنادر فعال 
است

ســخنگوی گمرک ایران افزود: مرزهای 
دریایــی ایران در شــمال در همه بنادر 
در ورود کااهای اساســی و صادرات به 
سمت کشورهای حاشیه ای و دریای خزر 
فعال است. تجارت با آذربایجان در حوزه 
ریلی، دریایی و جاده ای فعال است که در 
حوزه جاده ای به صورت ترانشیپ منت 
فعال هستیم و مسیر ترانزیتی به سمت 
روســیه با در نظر گرفتن پروتکل های 
بهداشــتی ادامه دارد. نخجوان هم فعال 
است. همچنین شاهد افزایش مبادات 
تجاری با ارمنستان هستیم و مرز نوردوز 

با این کشور فعال است.

تجارت با ترکیه صرفاً از مسیر ریلی 
رازی

وی ادامــه داد: تجارت ما با ترکیه فعًا 
همچنــان از طریق ریــل و از گمرک 
رازی فعال است که البته نسبت به قبل 
سرعت کمتر شده است. مرز بازرگان به 
صورت کامل از سوم اسفند بسته بوده و 
بیش از 3 ماه است که ورود کامیون های 
ایرانی به ترکیه ممنوع است.لطیفی با 
اشــاره به توقف بار هندوانه به ســمت 
ترکیه، گفت: حدود 7 هزار تن هندوانه 
به ســمت ترکیه رفته بود که به دلیل 
مســائلی که پیش آمد و عدم پذیرش 
ترکیه، تاکنون فقــط 6 واگن هندوانه 
به ایران بازگشته است. و مابقی منتظر 

تعیین تکلیف هستند.

مرزهای ما با عراق در ۷ گذرگاه باز 
است

ســخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: 

مرزهــای ما با عــراق در اقلیم در هفت 
گــذرگاه باز اســت؛ ســه مــرز اصلی 
تمرچین، پرویزخان و باشــماق و 4 مرز 
ســیرانبند بانه، کیله سردشــت و شیخ 
صله و شوشمی کرمانشاه فعال هستند و 
صادرات و واردات از این مبادی در حال 
انجام است.وی افزود: مرزهای ما با حوزه 
عربی عــراق منتظر تصمیم دولت عراق 
هستیم و زمزمه هایی مبنی بر بازگشایی 
مرز مهران بعد از تعطیات عید فطر به 

گوش می رسد.

پذیرش لنج ها از سوی امارات
لطیفــی گفت: بــا کشــورهای حوزه 
خلیج فارس فعالیت تجــاری داریم. در 
همه این کشــورها شــناورهای تجاری 
فلــزی، کانتینری و یخچال دار پذیرفته 
می شــود و برای پذیرش لنج ها نیز کم 
کم محدودیت ها در حال برداشته شدن 
است، البته امارات با سخت گیری های 
بهداشتی لنج ها را نیز می پذیرد. با عمان 
هم سه مسیر دریایی مستقل داریم که 
روزانه کااهــای موردنیاز همچون مواد 

غذایی به این کشور ارسال می شود.

سخنگوی گمرک:

آخرین وضعیت مرزهای کشور

 معاون وزیر صمت:
شرکت های بزرگ را برای ورود به بورس ترغیب می کنیم



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 8 خرداد 1399  5 شوال 1441  28 می 2020بانک و بیمه
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4365 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر
 از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی؛

جزییات »هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی« تشریح شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی نحوه رسیدن به سیاست »هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی« 
از ســوی بانک مرکزی را تشریح کرد. پیمان قربانی درباره هدف گذاری بانک مرکزی به 
دستیابی نرخ تورم ۲۲ درصد گفت: تورم پدیده محسوس اقتصادی است که بر بسیاری 
از متغیرهای اقتصادی اثرگذار است.وی افزود: تورم بر سرمایه گذاری مولد و بلندمدت اثر 
منفی داشته و سبب می شود مردم به سمت سرمایه گذاری در بخش های سود ده کوتاه 

مدت مانند طا، ارز، سکه و…  بروند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تورم در اقتصاد ایجاد نااطمینانی می کند،ادامه 
داد: نااطمینانی اقتصادی به این معنا اســت که مردم و فعاان اقتصادی نسبت به آینده 
ســرمایه گذاری مطمئن نیستند. این اتفاق، هزینه سرمایه گذاری در اقتصاد را باا برده 

و در تولید اثر منفی دارد.

حفظ ارزش پول
قربانی با بیان اینکه قانون، بانک مرکزی را مکلف به حفظ ارزش پول کرده است، اظهار 
داشــت: بانک مرکزی می تواند تا جایی که به مهار تورم لطمه نزند، به رشــد اقتصادی 
نیــز کمک کند امــا در حال حاضر اولویت ما مهار تورم اســت.وی به معرفی روش های 
مختلف مهار تورم در برخی از کشورها اشاره و تصریح کرد: تعدادی از کشورها، نرخ پول 
ملــی خود را با ارزهای بین المللی مثًا دار تثبیت کرده که نشــان می دهد کامًا تابع 
سیاست های اقتصادی کشور مرجع هستند. اما این روش در کشور ما منسوخ شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی روش دیگر مهار تورم را که در ایران نیز اجرا شــد، کنترل 
نقدینگی و پایه پولی عنوان کرد و گفت: به مرور زمان به این نتیجه رسیدیم که نقدینگی 
و پایه پولی با تورم رابطه باثباتی ندارد. لذا ادامه مسیر گذشته سبب می شد که به مقصد 
گذشته برســیم که همان ادامه تورم بود.قربانی یادآور شد: با تحلیل هایی که کردیم به 
این نتیجه رسیدیم که سیاست پولی ما تابع سیاست مالی ماست. به این معنا که دولت، 

با تشدید رونق اقتصادی و توسعه سیاست های مالی به تورم دامن می زند و زمانی که به 
دنبال سیاست انضباط مالی می رود، منجر به رکود اقتصادی می شود.

نقش درآمدهای نفتی دولت
وی بیان کرد: با کمرنگ شــدن نقش درآمدهای نفتی دولت، سیاست ضد چرخه ای به 
سیاســت چرخه ای تغییر کرد به این معنا که دولت رونق بازار بدهی را در پیش گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست توسعه بازارهای بدهی با انتشار اوراق قرضه 
ایجاد شد که در چارچوب آن دولت آزادی عمل به بانک مرکزی می دهد به این صورت 
که از طریق انتشــار اوراق قرضه از بانک مرکزی استقراض کرده و زمانی که وضع مالی 
دولت خوب شد، قرض خود به بانک مرکزی را پس می دهد.قربانی درباره سیاست هدف 
گذاری تورم اظهار داشــت: این سیاست در کشورهای مختلف از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد 
که نخســتین کشور موفق در این زمینه نیوزلند بود؛ سیستم هدف گذاری تورم در دنیا 

سیاست موفقی بوده است.

اهمیت ابزار قوی اوراق قرضه
وی درباره اینکه چرا در گذشته بانک مرکزی به سمت اجرای سیاست هدفگذاری تورم 
نرفت، گفت: ازمه اجرای این سیاســت داشــتن ابزار قوی اوراق قرضه بود که باید در 
اختیار بانک مرکزی می بود اما این ابزار تاکنون به بانک مرکزی داده نشده اما در شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ این مجوز به بانک مرکزی داده شد. همچنین 
در یک ســال گذشته مسائل علمی، فقهی، حقوقی و آئین نامه های آن تهیه شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: نرخ تورم ایران در سال گذشته حدود ۴۰ درصد 
بود که با اجرای سیاست هدف گذاری تورم، قرار است به تورم ۲۲ درصدی برسیم.

پیش بینی متغیرهای اقتصادی
وی افزود: برای رسیدن به تورم ۲۲ درصدی، پیش بینی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ 
ارز، قیمت نفت و میزان فروش آن و … در نظر گرفته شده است.به گفته قربانی، بر اساس 
این پیش بینی ها به این نتیجه رسیدیم که نرخ تورم با اجرای سناریوهای واقعی به ۲۴ 
درصد می رســد و لذا هدف گذاری تورم را ۲۲ درصد تعیین کرده ایم که مردم و فعاان 

اقتصادی می توانند روی این هدف برنامه ریزی کنند.

 رییس کل بانک مرکزی :
نباید تابع نرخ تورم باشیم

رییس کل بانک مرکزی گفت: اعام نرخ هدفگذاری شده ۲۲ درصدی برای تورم 
دو اثر بســیار مهم داشت؛ اول اینکه تمام دستگاه هایی که در کنترل تورم نقش 
دارند باید پس از اعام نرخ هدف گذاری شده نهایت همکاری با بانک مرکزی را 
داشــته باشند و همچنین شاهد آن بودیم که پس از اعام نرخ ۲۲ درصد برای 
تورم، بازارها نســبت به این هدف بانک مرکزی واکنش نشان دادند و اعام آن 
در بازارها اثرگذار بود. عبدالناصر همتی در حاشــیه جلســه هیات دولت درباره 
هدفگذاری نرخ ۲۲ درصدی تورم اظهار داشــت: همانطور که می دانید یکی از 
وظایف بانک مرکزی مهار تورم اســت و نباید تابع نرخ تورم باشیم و باید آن را 
کنترل و مهار کنیم.وی افزود: در دو ســال گذشــته به دلیل شوک ارزی شاهد 
تورم هایی بودیم که در سال های گذشته در مجموع میانگین نرخ تورم، این نرخ ها 
وجود نداشــت و از ســال ۹8 برای کنترل نرخ تورم مجهز به ابزار عملیات بازار 
باز شــدیم و در حال حاضر آمادگی استفاده از بازار باز را داریم.رئیس کل بانک 
مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از دایل افزایش نرخ تورم حجم نقدینگی اســت، 
گفت: بنای جدی برای کنترل حجم نقدینگی داریم و می توان با ایجاد انضباط 
مالی از طریق انتشار اوراق خزانه و فروش سهام به نرخ های هدف گذاری نزدیک 
شویم.همتی تاکید کرد: به طور قطع حجم نقدینگی امسال کمتر از سال گذشته 
خواهد شد و تورم هم نزدیک به نرخ ۲۲ درصد با افزایش یا کاهش ۲ درصدی 
این نرخ هدفگذاری شده خواهد بود.وی با بیان اینکه بسیاری به ما گفتند با اعام 
نرخ هدفگذاری شــده برای تورم، ریسک بزرگی را پذیرفتید، گفت: مهار تورم، 
ریسک بزرگی نیست بلکه وظیفه بانک مرکزی است که با انجام اقداماتی به آن 
نائل می شویم.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اعام نرخ هدفگذاری شده ۲۲ 
درصدی برای تورم دو اثر بسیار مهم داشت؛ اول اینکه تمام دستگاه هایی که در 
کنترل تورم نقش دارند باید پس از اعام نرخ هدف گذاری شده نهایت همکاری با 
بانک مرکزی را داشته باشند و همچنین شاهد آن بودیم که پس از اعام نرخ ۲۲ 
درصد برای تورم، بازارها نسبت به این هدف بانک مرکزی واکنش نشان دادند و 
اعام آن در بازارها اثرگذار بود.همتی افزود: با ابزارهایی که در دســت داریم و از 
طریق اقدامات در بازار پول، نرخ تورم را کنترل می کنیم و تا یک سال آینده به 

نرخ هدفگذاری شده می رسیم.

تکذیب رشد۴۰۰ هزار میلیارد تومانی 
نقدینگی در سال ۹۹

بانک مرکزی با تکذیــب افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی )۲۰ 
درصد( در دو ماه نخست امسال، اعام کرد: متوسط رشد نقدینگی در دو ماهه 
ابتدایی ده ســال گذشــته، رقمی معادل ۲.۴ درصد بوده که با ارقام ذکر شده، 
فاصله بســیار زیــادی دارد.به تازگی به نقل از رییس کل اســبق بانک مرکزی 
)محمود بهمنی(، اظهار شــده اســت که نقدینگی در دو ماهه اول سال ۱۳۹۹ 
معــادل ۴۰۰ هزار میلیــارد تومان افزایش یافته و از رقــم ۲۰۰۰ هزار میلیارد 
تومان در عید نوروز به رقم ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشــت ماه 
۱۳۹۹ رسیده است که این امر به معنی رشد ۲۰ درصدی نقدینگی در دو ماهه 
نخست سال جاری اســت.بانک مرکزی ضمن تکذیب موارد اعام شده توسط 
بهمنی اعام کرد که رقم ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ذکر شده مربوط 
به تیر ماه ۱۳۹8 )رقم تقریبی( و رقم ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد 
اشاره نیز مربوط به اسفند ۱۳۹8 بوده است؛ با این توضیح که رقم دقیق حجم 
نقدینگی در پایان اسفند ۱۳۹8 معادل ۲۴۷۲.۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

آغاز فعالیت خزانه بانک آینده، جهت تحویل 
گرفتن سکه

 در پی موافقت شرکت بورس کاای ایران، خزانه بانک 
آینده به عنوان انبار ســکه طــا و صادرکننده گواهی 
ســپرده سکه طا، فعالیت خود را آغاز کرد.خزانه بانک 
آینده بــا ظرفیت ۱5۰ هزار ســکه، به عنوان پنجمین 
خزانه سکه طای پذیرفته شده در بورس کاای ایران، 
آماده انجام معامات گواهی سپرده سکه تمام بهار آزادی است.گواهی سپرده سکه 
 طا، سندی است که مالکیت یک فرد بر تعداد مشخصی سکه را نشان می دهد.

دارندگان سکه فیزیکی می توانند با همراه داشتن مدارک شناسایی به خزانه بانک 
آینده رجوع کرده، ضمن تحویل سکه های خود، گواهی سپرده را دریافت نمایند؛ 
پس از یک روز و با اعتبارســنجی سکه ها توسط بانک، قبض انبار صادر می شود؛ 
دارنده این قبض می تواند این قبض را با حضور در کارگزاری یا به صورت آن این 
بفروشــد؛ مبلغ مورد نظر پس از یک روز قابل برداشــت از حســاب خواهد بود. 
دارندگان گواهی سپرده سکه نیز می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی 
خود، پــس از یک روز از خرید گواهی به خزانه بانــک آینده در تهران، خیابان 
بخارست، خیابان پانزدهم، ساختمان شماره یک بانک آینده رجوع کرده، با ارائه 
گواهی، سکه های خود را دریافت نمایند.هزینه اصالت سنجی برای آورنده سکه، 
۳۰۰۰ تومان به ازای هر سکه و هزینه نگه داری روزانه، ۷۰ تومان برای هر قطعه 
سکه است.این روش، برای کسانی که می خواهند سکه را نگه داری کنند، بسیار امن 
و بدون دغدغه سرقت خواهد بود؛ از سوی دیگر، آن دسته از افرادی که می خواهند 
سکه را دائماً خرید و فروش کنند نیازی به دریافت و تحویل مستمر سکه نخواهند 
داشــت و صرفاً از طریق کارگزاری یا به صورت آن این می توانند ســکه خرید و 
فروش کنند؛ از دیگر مزایای این گواهی ســپرده، می توان به امکان بهره برداری 
 از آن، به عنوان وثیقه، جهت اخذ تسهیات کوتاه مدت از شبکه بانکی اشاره کرد.

متقاضیــان می توانند اطاعات بیش تر را از مرکز ارتباط بانک آینده به شــماره 
۲۷66۳۲۰۰-۰۲۱ بگیرند.

مدیر سرمایه انسانی و امور رفاهی بانک پارسیان خبر داد:
نتیجه آزمون استخدامی گروه پارسیان به 

زودی اعام خواهد شد
در پی برگزاری آزمون اســتخدامی بانک در روز جمعه ۱۳ 
دی ماه ۹8 ، نتیجه این آزمون به زودی از طریق رسانه های 
رســمی اعام خواهد شد.در پی فراخوان استخدامی برای 
گروه پارســیان در دی ماه سال گذشته ، آزمونی با حضور 
۱6۰۰ نفر برگزار شــده و اعام نتایج آن به ماه های آینده 
موکول شد. این آزمون باهدف تکمیل نیروهای صف و ستادی از میان واجدین شرایط 
تخصصی و سنی برگزار و با استقبال جامعه جویای کار و اشتغال نیز مواجه شد.محمد 
قوامی افزود: با پیگیری مراجع بانک به واســطه شرایط ویژه حاکم بر جامعه مبنی بر 
تاکید بر پرهیز از تردد و یا انتقال اسناد و مدارک، با هدف کنترل شیوع بیماری کرونا، 
اعام نتایج آزمون به تعویق افتاد.مدیرســرمایه های انسانی و امور رفاهی بانک خاطر 
نشان کرد: نتایج این آزمون به زودی از طریق درگاه های رسمی اطاع رسانی بانک، به 

آگاهی همگان رسانده شده و بانک همکاران جدید خود را خواهد شناخت.

 در بخشنامه ای از سوی بیمه مرکزی اعام شد:
 بیمه نامه چاپی در صورت درخواست در اختیار بیمه گذاران 

قرار می گیرد
پس از صدور بخشــنامه ای مبنی بر ارائه خدمات بیمه ای بدون نیاز به نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث، بیمه 
مرکزی با انتشار اطاعیه ای نسبت به شفاف سازی برخی از ابهامات موجود، اطاع رسانی کرد.به گزارش ایلنا از بیمه 
مرکزی، در این اطاعیه آمده است: تصمیم به ارائه خدمات بیمه ای به بیمه گذاران بدون نیاز به نسخه فیزیکی بیمه 
نامه شخص ثالث به مفهوم حذف شبکه فروش از فرایند عرضه بیمه نامه مذکور نبوده و شبکه فروش همچون گذشته 
نقش و کارکرد خود را حفظ خواهد کرد.بر اساس همین گزارش واحدهای صدور )اعم از شعب و نمایندگان( در شرکت 
های بیمه موظفند با رعایت دقیق مقررات مربوطه نسبت به تبیین و تشریح اهداف و منافع این طرح برای بیمه گذاران 
اقدام ازم را به عمل آورند.بدیهی است با دریافت شماره تلفن همراه از بیمه گذاران و ثبت آن در سیستم صدور، امکان 
هر گونه اطاع رسانی پیامکی وجود دارد و شرکت های بیمه عاوه بر اطاع رسانی الکترونیکی در صورت درخواست 

بیمه گذاران موظفند نسخه چاپی بیمه نامه را نیز در اختیار آنان بگذارند.

 معاون وزیر اقتصاد:
 دایل عدم استقبال بانک ها از عملیات بازار باز

معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: اگر عملیات بازار باز گسترش پیدا کند، دولت می تواند بخشی از کسری 
بودجه را از طریق اوراق بدهی و اوراق مالی که به انتشار می رساند، تامین مالی کند.عباس معمارنژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره دایل عدم انجام عملیات بازار باز اظهار داشت: از آنجایی که بانک ها نقدینگی مورد نیاز را در اختیار دارند، از عملیات بازار باز استقبال 
نمی شود. در حال حاضر بانک  ها نیازی به پول ندارند تا برای تامین منابع و دریافت تسهیات اوراق نزد بانک مرکزی بگذارند بنابراین عملیات 
بازار باز هم انجام نمی شــود.وی با تاکید بر اینکه هر چقدر بتوانیم عملیات بازار باز را گســترش دهیم، هم برای دولت، بانک ها و هم بانک 
مرکزی فایده بیشتری خواهد داشت، ادامه داد: در این شرایط اگر عملیات بازار باز گسترش پیدا کند، دولت می تواند بخشی از کسری بودجه 
را از طریق اوراق بدهی و اوراق مالی که به انتشار می رساند، تامین مالی کند.معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهار 
داشت: این بازار هر چه بیشتر گسترش یابد، هم در نرخ سود و هم در نحوه تامین مالی اثرگذاری بیشتری می تواند داشته باشد.  معمارنژاد 
افزود: یکی از دایلی که نرخ سود بین بانکی روند کاهش دارد، این است که تقاضای خود بانک ها برای استقراض بین یکدیگر کاهش پیدا 

کرده است.وی همچنین درباره معامله سکه در بانک ها تاکید کرد: هر گونه معامله و خرید و فروش سکه در بانک ها مجاز نیست.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن:
۲۳ مدیریت بانک مسکن در محدوده سبز 

مدیریتی قرار داشتند
عضو هیأت مدیره بانک مسکن گفت: به رغم تمام سختیها در 
مجموع عملکرد مدیریت ها و شــعب بسیار خوب بوده است 
به طوریکه ۲۳ مدیریت در محدوده سبز قرار دارندبه گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، جعفر آقامایی با تسلیت 
به مناسبت درگذشت مدیرعامل بانک  مسکن گفت: درگذشت 
مرحوم رحیمی و ۷ نفر از کارکنان شــاغل، بازنشسته و شرکتی بانک واقعا سخت بود 
و به زودی نمی توان این مصیبت را فراموش کرد.وی ادامه داد: یکی از خواســته های 
مرحوم رحیمی همواره تأکید بر تشــکیل منظم نشست های ارزیابی عملکرد بود.عضو 
هیأت مدیره بانک مســکن افزود: سال ۹8 سال سختی بود به ویژه در روزهای پایانی 
سال همزمان با شیوع کرونا و تعطیلی ادارات، مراجعه به شعب افزایش یافت و همکاران 
ما در شعب در شرایط شیوع کرونا دوران سختی را متحمل شدند.آقامایی همچنین در 
بخش دیگری ادامه داد: از مدیریت های بانک مسکن سراسر کشور تشکر می کنم که 
به رغم تمام سختی ها در مجموع عملکرد مدیریت ها و شعب بسیار خوب بوده است 
به طوریکه ۲۳ مدیریت در محدوده سبز قرار دارند.وی با بیان اینکه در ارزیابی عملکرد 
نباید صرفا به ارائه یک گزارش بسنده شود گفت: بلکه ارزیابی و سنجش کار بعد از ارائه 
گــزارش هم باید مورد توجه قــرار گیرد و باید نقاط ضعف هم به مدیریت ها منعکس 
شود تا بدانند چقدر با مطلوبیت ها فاصله دارند و در جهت رفع مشکات و حرکت به 
سمت نقاط قابل بهبود تاش کنند. بنابراین انتظار می رود بعد از ارائه گزارش ارزیابی 
عملکرد این ارزیابی ها باید ادامه دار باشند.عضو هیأت مدیره بانک مسکن با تأکید بر 
اینکه نقاط قوت مدیریت ها نیز باید بین حوزه ها به اشتراک گذاشته شود افزود: استان 
های همدان، گیان و البرز بیشترین نسبت جذب منابع را دارند که اقدام بسیار مهی 
اســت، انتظار می رود همه مدیریت ها در حوزه افزایش نســبت منابع در کنار رعایت 
بهداشــت اعتباری تاش کنند.آقامایی در ادامــه با بیان اینکه در حوزه وصول نقدی 
مطالبات عملکرد خوبی داشتیم گفت: در حوزه وصول به موقع مطالبات غیرجاری نیز 

باید اقداماتی انجام شود.

امکان فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت در 
بانک رفاه آغاز شد

مشــتریان بانک رفاه می توانند ۳۰ درصد از سهام عدالت 
خود را از طریق این بانک در بورس اوراق بهادار به فروش 
برســانند.از روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، با تصمیم 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و مصوبه شورای عالی بورس، 
مشــتریان بانک رفاه که وضعیت ســهام خود را بر اساس 
مدیریت مســتقیم سهام انتخاب و شماره شــبای بانک رفاه کارگران را در سامانه 
ســهام عدالت ثبت کرده اند، از ششم خرداد ماه سال جاری می توانند ۳۰ درصد 
ســهام خود را از طریق این بانک به فروش برسانند.بر اساس این گزارش، فروش 
ســهام با دو روش مراجعه حضوری به شعب و غیر حضوری از طریق پورتال بانک 
امکان پذیر اســت. در شــیوه حضوری، مشتریان با حضور در شعب و تکمیل فرم 
»اقرارنامه و درخواســت فروش ســهام عدالت« و در شیوه غیر حضوری از طریق 
پورتال بانک اقدام به فروش ســهام خود می کنند و بانک پس از فروش ســهام، 
وجه آن را به حساب مشتریان واریز می کند.گفتنی است، در شیوه غیر حضوری، 
 www.refah-bank.ir مشتریان می توانند با ورود به پورتال بانک رفاه به نشانی
و انتخاب گزینه »درخواست فروش سهام عدالت« و تکمیل فرم های هویتی )نام، 
نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه و تاریخ تولد( نسبت به درخواست 

فروش سهام خود اقدام کنند.
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گزیده خبر
 دیده بان حقوق بشر سوریه با افشای اقدام ترکیه در اعزام ۹۰۰۰ تروریست  

به لیبی
  اردوغان با داعش و القاعده ارتباط 

مستقیم دارد
دیده بان حقوق بشر سوریه فاش کرد که ترکیه از چند ماه قبل هزاران تروریست 
داعش و القاعده را به لیبی انتقال داده تا آنها در کنار دولت وفاق ملی علیه نیروهای 
خلیفه حفتر بجنگند.به گزارش ایســنا، رامی عبدالرحمن، مدیر مرکز دیده بان 
حقوق بشر سوریه در مصاحبه با پایگاه الحرة گفت: ما اطاعات موثقی داریم که 
نشان می دهد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیروهای سوری سابق 
از القاعده و داعش را به لیبی اعزام می کند. این عملیات انتقال در اکتبر گذشــته 
آغاز شده و همچنان ادامه دارد.عبدالرحمن درخصوص تعداد تروریست هایی که 
توســط ترکیه از ادلب به لیبی تا به اان انتقال داده شــده اند گفت که تعداد آنها 
حدود »۹ هزار نیرو است. در میان آنها، ده ها نیرو هستند که برای دیده بان حقوق 
بشر شناخته شده هستند، آنها در کنار داعش می جنگیدند، سپس به حومه شمالی 
حلب فرار کردند و در حال حاضر قطعاً در لیبی هســتند«.وی عنوان داشت: این 
مساله فقط محدود به نیروهای تروریست سوری نیست، بلکه عناصر غیر سوری 
نیز هســتند که قبا کنار گروه های تندرو در سوریه می جنگیدند و حاا به لیبی 
منتقل شده اند و اکثر آنها دارای تابیعت تونسی هستند.در راستای تایید اظهارات 
دیده بان حقوق بشر سوریه، فعاان در فضای مجازی تصاویری را از تروریست ها در 
درگیری ها در نزدیکی طرابلس لیبی منتشر کردند که خود را »ابو الزهراء الحلبی، 
ابو داوود، ابو هاجر التونســی و ابو عبیده المقدسی« معرفی می کنند.عبدالرحمن 
تصریح کرد: عملیات انتقال تروریســت ها به لیبی، گواهی محکم بر این است که 
اردوغان ارتباط مســتقیمی با داعش و القاعده دارد؛ هرچند که ادعا می کند که با 

این دو گروه می جنگد.

آماده باش ارتش اسرائیل برای مقابله با 
پیامدهای الحاق کرانه باختری

روزنامه های اسرائیلی اشاره کردند ارتش این رژیم برای مقابله با تنش های احتمالی 
پس از الحاق مناطقی از کرانه باختــری در حالت آماده باش قرار دارد.به گزارش 
ایسنا، روزنامه های مختلف اسرائیلی دیروز چهارشنبه نوشتند که ارتش اسرائیل 
برای مقابله با ســناریوهای افزایش تنش ها و نابه سامانی اوضاع در کرانه باختری 
در صورت الحاق برخی مناطق یا اجرای قانون اســرائیل در شهرک های اسرائیلی 
در حالت آماده باش قرار دارد.روزنامه های »هاآرتس«، »همودیع« و »بیلس« اشاره 
کردند که ارتش اسرائیل به نیروهای خود توصیه کرده است از ورود به مناطق پر 
جمعیت خودداری کنند.به گزارش روزنامه هآرتس، »آفیف کوخافی«، فرمانده ستاد 
ارتش اسرائیل در سخنرانی در جمع افسران بلند پایه اعام کرد که دستوراتی را 
در خصوص تنش احتمالی پس از اقدامات اســرائیل برای الحاق مناطقی از کرانه 
باختری صادر خواهد کرد.به گزارش میدل ایست نیوز، بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اسرائیل روز دوشنبه با اعام زمان اجرای الحاق مناطقی از کرانه باختری و غور 

اردن تاکید کرد که قصد دارد قانون اسرائیل را در این مناطق اعمال کند.

رییس جمهوری چین خطاب به ارتش:

 برای جنگیدن آماده باشید
همزمان با تاکید پکن بر مقابله شدیدتر با تجزیه طلبان در تایوان 
و هنگ کنگ، »شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق چین به 
نیروهای ارتش آزادیبخش خلق چین گفته است که »آماده رزم« 
باشند.رییس جمهوری چین در حاشیه اجاس بزرگ کنگره ملی 
خلق این کشــور در پکن و پس از تقدیر از نیروهای نظامی برای 
کنتــرل و مهار ویروس کرونا، از آنها خواســت تا برای ماموریت 
های نظامی آمادگی بااتری داشــته باشند.همزمان وزارت دفاع 
چین اعام کرده اســت که این کشور سختگیری ها را در مقابله 
با تجزیه طلبان و براندازان را تشدید خواهد کرد.رییس جمهوری 
چین گفت: »ارتش چیــن باید آمادگی های خود را برای مقابله 
و رویارویی نظامی تســریع کرده و قابلیــت هایش را برای انجام 
ماموریــت ها و وظایف نظامی افزایش دهد«.وی در نشســتی با 
حضور افســران و مقام های نظامی این کشور اظهار کرد: »ارتش 

در مهار کرونا اقدامات قابل تقدیری صورت داده اســت و باید راه 
هایی برای تمرینات نظامی در طول دوران همه گیری پیدا کند«.

خبرگزاری شــینهوا از قول او آورده اســت که »ارتش باید برای 
نبردهای نظامی آماده باشــد در انجام وظایف نظامی تواناتر شود 
و تمرینات رزمی نظامی واقعی داشته باشد«.بودجه ارتش چین 
بر اســاس گزارش کنگره ملی خلق چین در سال جاری میادی 
با ۶.۶ درصد رشــد به ۱۷۸ میلیارد دار رسیده است.»ووچیان« 
ســخنگوی وزارت دفاع چین هــم از افزایش تهدیدهای امنیتی 
و نگرانــی های پکــن از این بابــت گفت و خاطر نشــان کرد:  
»تهدیدهای اســتقال طلبان تایوان فزاینده است«.وی گفت که 
حزب حاکم دمکراتیک ترقیخواه با »تکیه بر قدرت های خارجی« 
در حال پیشــروی در مسیر استقال است و برای همین »مقابله 
با تجزیه طلبان شــدیدتر خواهد شد«.این هشدار در حالی داده 

می شــود که آمریکا روابط نظامی و سیاســی با تایوان را تقویت 
کرده اســت و قصد دارد محموله ای از موشک های پیشرفته به 
این کشور بفروشد.در این میان چین در حال بررسی ایحه قانون 

امنیتی در هنگ کنگ برای مقابله بــا براندازان و تجزیه طلبان 
اســت و به آمریکا هشدار داده است در صورت اقدام علیه چین با 

تدابیر مقابله جویانه این کشور روبرو خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت، 
او در روزهــای آینــده یــک اعامیه و خبر 
»بســیار قدرتمنــد« درباره چیــن خواهد 
داشت و اشــاره کرد که این موضوع ممکن 
است درباره تنبیه و مجازات این کشور باشد.

ترامپ در پاســخ به پرسشی درباره اینکه آیا 
طرح هایی برای اعمال تحریم هایی علیه چین 
بابت اقداماتش در هنگ کنگ دارد، گفت: ما 
اکنون در حال انجام کاری هســتیم. گمان 

می کنم از نظر شــما جالب باشــد اما امروز 
نمی توانم درباره آن صحبت کنم. این مطلبی 
است که شــما در روزهای آینده می شنوید. 
از نظر من، بســیار قدرتمند است.پنج شنبه 
گذشــته، کایلی مک انانی، ســخنگوی کاخ 
ســفید گفت دونالد ترامپ از اقدامات چین 
در قبــال هنگ کنگ ناراضی اســت. هفته 
گذشــته چین ایحه ای بــرای جرم انگاری 
برخی فعالیت ها در هنگ کنگ در نظر گرفت 
و هم زمــان اعتراضات در این دولت شــهر با 
وجود ممنوعیت تردد بابت شــیوع کرونا به 
جریان افتاد.کنگره ملی خلق چین پنج شنبه 
این ایحــه را به رای می گذارد. اتحادیه های 
تجاری هنگ کنگ در اعتراض به این ایحه 
خواستار اعتصاب سراسری امروز )چهارشنبه( 
شدند. پکن بارها گفته است، وقوع اخال در 
هنگ کنــگ نتیجه مداخله خارجی اســت. 
مقام هــای آمریکایی به تحریم چین و تغییر 
احتمالی سیاست در قبال منطقه اداری ویژه 

هنگ کنگ تهدید کرده اند.

براساس گزارش ها، رئیس جمهوری آمریکا برای 
خروج از افغانستان زودتر از جدول زمانی تعیین 
شده در توافق صلح ۲۹ فوریه ابراز تمایل کرده 
است. ممکن است او در کارزار انتخاباتی نوامبر 
روی انتقال سربازان آمریکایی به خاک کشورش 
متمرکز شود.به گزارش روزنامه نیویورک تایمز 
بــه نقل از منابع مطلع گــزارش داد، مقام های 
نظامی ارشد آمریکا طی روزهای آتی جلسه ای 
با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا خواهند 
داشــت تا گزینه هــای خروج تمــام نیروهای 
آمریکایی از افغانستان را مورد بررسی قرار دهند 
و یکی از جدول هــای زمانی محتمل می تواند 
خروج سربازان از افغانستان تا پیش از انتخابات 
ریاســت جمهوری نوامبر آمریکا باشد.پیشنهاد 
مذکور برای خروج کامــل نیروهای آمریکایی 
تا ماه نوامبر، بیانگر برداشت فرماندهان نظامی 
از این مطلب اســت که چنیــن زمانی احتماا 
می تواند گزینه ترجیحی ترامپ باشد چرا که در 
آن صــورت به تقویت کارزار انتخاباتی او کمک 
می کند. اما مقام های مطلع می گویند، آن ها قصد 
دارند برنامه خروج آهسته تری را پیشنهاد داده 

و از آن حمایت کنند.این اقدام، بخشی از تاش 
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( برای جلوگیری از 
وقوع حوادثی مثل دســامبر ۲۰۱۸ و بعد اکتبر 
۲۰۱۹ است که ترامپ در آن زمان ها، مقام های 
ارتش آمریکا را با دستور خروج کامل نیروهای 
آمریکایی از سوریه شــوکه کرد.در نهایت پس 
از هــرج و مرج دیپلماتیک و خشــونت  پس از 
آن، رئیس جمهــوری آمریــکا هر کــدام از آن 
دســتورها را اصاح کرد. نیروهای آمریکایی در 
سوریه ماندند. با این حال از شمار آن ها کاسته 
شد.مقام های نظامی ارشد آمریکا معتقدند، یک 
خروج سریع از افغانستان می تواند توافق صلحی 
که امســال با طالبان به دست آمد، محکوم به 
شکست کند.ترامپ در ماه های اخیر بارها برای 
خروج از افغانستان زودتر از جدول زمانی تعیین 
شــده در توافق صلح ۲۹ فوریه با طالبان ابراز 
تمایل کرده اســت. براساس آن توافق، چنانچه 
شبه نظامیان طالبان شرایط مشخصی را رعایت 
کنند، نیروهــای آمریکایی ظرف ۱۲ تا ۱۴ ماه 
خارج می شــوند.  انتظار می رود پنتاگون برای 
متقاعد کــردن دونالد ترامپ که بــرای پایان 

دادن بــه "جنگ هــای بی پایان" با مشــارکت 
آمریکا ابراز عاقه کرده است و غالبا با تصمیمات 
خودش موجب شگفتی ارتش آمریکا می شود، 
متقاعد کند.این بحث ها همچنین نشان دهنده 
مشکات پیش روی توافق فوریه است. اختاف 
سیاسی، شیوع کروناویروس و حمات مرگبار 
طالبان، همان اندک پیشــرفتی هم که از زمان 
امضای این توافق به دست آمده بود، از بین برد. 
این مطلب نیویــورک تایمز بر پایه گفت وگو با 
پنج مقام مطلــع از موضوع خــروج نیروهای 
آمریکایی از افغانســتان نوشته شده است. این 
مقام ها به علت حساســیت موضوع خواستند 
نامشان فاش نشود.وزارت دفاع آمریکا قصد دارد 
چندین گزینه در دیدار با ترامپ ارائه کند. یکی 
از آن گزینه ها، خروج تمام نیروهای آمریکایی از 
افغانستان تا پیش از روز انتخابات نوامبر است. 
پنتاگون اما گزینه هــای دیگری هم در اختیار 
دارد که شامل خروج آهسته تر نیروها می شود 
و یکی از طرح ها هــم نزدیک به جدول زمانی 
کنونی اســت که نیورهای آمریکایــی را تا مه 

۲۰۲۱ در این کشور نگاه می دارد.

رئیس جمهوری آمریکا 

خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تا انتخابات نوامبرخبر »بسیار قدرتمند« درباره چین داریم
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محققان "دانشگاه بن" آلمان در مطالعه اخیر خود موفق به توسعه 
فناوری نوینی شــده اند که توسط آن می توانند عایم اولیه نابینایی 
ناشــی از دیابت را تشــخیص دهند.یکی از اثــرات مخرب دیابت 
صدمه ای است که می تواند به شــبکیه وارد کند. دیابت با تخریب 
رگ های خونی در چشــم اکنون علت اصلی نابینایی در بزرگساان 
مبتا به این بیماری محســوب می شــود. یک تیــم بین المللی از 
دانشمندان فناوری را توسعه داده اند که می تواند رتینوپاتی دیابتی 
را در مراحل اولیه تشــخیص دهد. روش آنها استفاده از یک تلفن 
هوشــمند استاندارد به عنوان پایه ای برای یک روش تشخیصی کم 
هزینه اســت که می تواند تا حد زیــادی کیفیت مراقبت از بیماران 

مبتا به این بیماری را در مناطق در حال توسعه بهبود بخشد. 

یک پژوهشــگر ژاپنی، ابزاری ابداع کرده اســت که بــه کاربران امکان 
می دهد بدون خوردن خوراکی ها، طعم آنها را احســاس کنند.معموا 
برای بررسی ابزار دیجیتال، میزان سرعت، وضوح صدا و ظرفیت ذخیره 
آنها ارزیابی می شود. "هومی میاشیتا" پژوهشگر "دانشگاه میجی" ژاپن، 
راه دیگری برای این کار دارد. راه حل او این امکان را فراهم می کند که 
بتوان ابزار را با بررســی مزه آنها ارزیابی کرد. وی یک ابزار دستی ابداع 
کرده اســت که صفحه ای قابل لیس زدن دارد و پس از قرار گرفتن در 
دهان می تواند همه احساســات مربوط به طعم غذا را بازسازی کند.این 
ابزار که پنج لوله دارد، مبتنی بر الکترولیت هایی است که در پنج نوع ژل 
قرار گرفته اند و می توانند شدت پنج طعم اساسی یعنی ترشی، شوری، 

تلخی، شیرینی و "اومامی" را کنترل کنند. 

متخصصان فیزیوتراپی تنفســی اعتقاد دارنــد همه بیماران کرونایی به 
فیزیوتراپی تنفســی نیاز ندارند، بلکه بیمارانی که دچار مشــکات حاد 
تنفسی دارند از خدمات این حوزه بهره مند می شوند. در این روش عضات 
تنفسی بیمار تقویت می شوند و فرآیند نفس کشیدن آسان می شود.اکثر 
بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند و مشکات مزمن 
تنفسی دارند، به فیزیوتراپی تنفسی نیاز پیدا می کنند.فیزیوتراپی تنفسی 
برای آن دســته از بیماران کرونایی ازم است که وضعیت تنفس خوبی 
ندارند، ضمن آنکه بیماران مرخص شده  در صورت بروز مشکات تنفسی 
باید مورد پیگیری پزشــک قرار گیرند. فیزیوتراپی تنفســی با افزایش 
فعالیت عضات شــکمی )دیافراگمی(، به بیمار کمک می کند تا بیمار 

بتواند به واسطه سرفه یا ساکشن عفونت خود را تخلیه کند.

تشخیص عایم اولیه نابینایی ناشی 
از دیابت با کمک گوشی هوشمند

ابزاری برای چشیدن طعم 
خوراکی ها بدون خوردن آنها!

فیزیوتراپی تنفسی برای بیماران 
کرونایی دچار مشکات تنفسی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازگشایی حافظیه شیراز

خزان ب ام و M2 در اروپا فرا رسیده است؟!
چند هفته پیش بود که مجله آلمانی بیمر تودی خبر از پایان تولید ب ام و M760i xDrive در اروپا داد و گفت که نیروگاه 12 سیلندر 
این خودرو پاییز ســال جاری میادی به موزه خواهد پیوســت. همین منبع خبری امروز با انتشار مقاله ای مدعی شده دیگر محصول 
پرفورمنس باواریا یعنی M2 نیز با سرنوشت مشابهی در قاره همیشه سبز مواجه خواهد شد.گفته می شود دلیل پایان تولید هر دو خودرو 
قوانین آایندگی ســخت گیرانه اروپاست که باعث شده بسیاری از خودروسازان در سبد محصوات خود به منظور پیشگیری از تحمل 
جریمه های سنگین بازنگری کنند. کوپه ی دیفرانسیل عقب و چابک ب ام و در نسخه های کامپتیشن و CS کنونی از پیشرانه S55 معرفی 
شده در سال 2013 استفاده می کند. گفته می شود بازنگری در این پیشرانه و هماهنگ کردن آن با قوانین سخت گیرانه تر هزینه زیادی 
می طلبد. به همین خاطر تولید مدل های M4 کوپه و کانورتیبل که از همین پیشــرانه استفاده کرده اند نیز در اروپا متوقف شده است.

 S58 در سال 2022 احیا خواهد شد. گفته شده این خودرو از پیشرانه جدیدتر M2 بسیار کم است اما M760i اگرچه احتمال بازگشت
که در M X3 و M X4 بکار رفته سود خواهد برد. این نیروگاه در نسل های جدید M3 و M4 نیز نصب می شود. احتمااً این پیشرانه 

در M2 جدید قدرت کمتری خواهد داشت تا روی فروش M4 تأثیر منفی نگذارد.

افشای زدوبندهای تکان دهنده در رشته بدنسازی و پرورش اندام
رییس کمیته فنی فدراسیون بدنسازی با بیان اینکه بسیاری از قهرمانان و بزرگان این رشته از ارائه مدارک مربیگری با دریافت پول های کان 
خبر می دهند، گفت: این کار بازی با جان مردم است. کامران علیشاهی با بیان اینکه بسیاری از بزرگان و قهرمانان رشته بدنسازی و پرورش اندام 
از ارائه برخی مدارک مربیگری خارج از ضوابط قانونی و با اخذ پول های کان، خبر می دهند، اظهارکرد: تا آنجا که می دانم خیلی ها می گویند 
برخی افراد از موقعیت خود سوءاستفاده می کنند و دست به این قبیل کارها می زنند. مثا  اینکه برخی به من گفتند یک خانم به اسم حکم 
مربیگری بین المللی از افراد مختلف تا 1000 دار پول می گیرد و یا فرد دیگری در تهران با گرفتن پول مدرک مربیگری می دهد. درباره این ادعا 
سند ندارم و کسانی که مسئول کار هستند باید پاسخگو باشند. باید مشخص شود آیا این افراد برای پول درآوردن به هر شکل ممکن آمده اند 
و یا اینکه آمده اند به ورزش خدمت کنند. رییس کمیته فنی فدراسیون بدنسازی با تاکید بر خطرات احتمالی این اقدام، گفت: حوزه ورزش با 
سایر موارد متفاوت است چرا که با سامت مردم ارتباط مستقیم دارد. این کار باعث می شود افرادی بدون هیچ پشتوانه فنی با دادن پول کارت 
مربیگری بگیرند و بروند در باشگاه ها مربیگری کنند و نسنجیده مکمل و دارو هم به نوجوانان و جوانان بدهند که این اقدام خطرات زیادی برای 

سامت مردم دارد. ورزشکاران زیادی از جمله 50 قهرمان مسترالمپیا بخاطر مصرف نسنجیده دارو فوت کرده اند. 

گاری دیدم اندر راه چون بدر منیر دی ن
کز رون  گل بود و مشک و از رون می بود و شیر

لب چو لعل اندر نبات و ر چو سیم اندر حرررخ چو آب اندر شراب و تن چو خز اندر سمن
ن چو ر دلبری بس دلستان و شاهدی بس دلربازلف و ارو چون ان و غمزه و باا چو تیردست و بازو چون بلور و عارض و دندا

او زشرم آتش راکند از ر بد ر منیرمن رو چشمی زدم چوانکه بی شرمان زنندازکی بس دلفریب و چابکی بس دلپذر

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

اگرچه بازگشایی ســینماها در شهرهای سفید بامانع 
اعام شــد اما گویا تاکنون هیچ سینمایی در کشور باز 
نشده اســت. هفته گذشته سازمان سینمایی اعام کرد 
که فعالیت دوباره سینماها در شهرهایی که از نظر شیوع 
کرونا در وضعیت ســفید قرار دارند بامانع است، اما نه 
اســم شهری به طور مشخص اعام شد و نه حتی گفته 
شــد این سینماها در صورت بازگشایی چه فیلم هایی را 
می توانند اکران کنند. این در حالی است که سینماداران 
در شــهرهای کوچک تر می گویند، تا وقتی سینماهای 
پایتخت و شهرهای بزرگ باز نشوند اصا پخش کننده ای 
به آن ها فیلــم نمی دهد. این را پخش کننده ای همچون 
علی سرتیپی هم تایید می کند و اکران را بدون بازگشایی 
سینما در شهرهای بزرگ یک شوخی می داند. البته یک مسئله دیگر هم مطرح است و آن اینکه آیا اصا 
در این شهرها سینمایی وجود دارد که بخواهد باز شود؟ محمدرضا فرجی، مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه 
و نمایش فیلم های سینمایی در پاسخ به این سوال که آیا سینمایی در کشور فعالیت خود را شروع کرده 
یا خیر، گفت: تا اان هیچ سینمایی باز نشده چون به هر حال پیش بینی ما این است که شهرهای سفید 
هم با هماهنگی ستاد کرونا در استان خود باید برای بازگشایی اقدام کنند، به همین دلیل تا جایی که ما 
اطاع داریم سینمایی هنوز باز نشده است.او درباره تعداد سینماهایی که با دستور اخیر امکان بازگشایی 
دارند، اضافه کرد: آمار دقیق نداریم، چون بعضی شهرهای سفید جزء مراکز استان ها نیستند و ممکن 
است اصا سینما نداشته باشند. با این حال اگر هم سینمایی در این شهرها باز شود بدیهی است که به 
اندازه سینماها در شهرهای بزرگ فروش ندارد چون 75 درصد فروش سینماها مربوط به پردیس ها و 

سینماهای شهرهای بزرگ است.

رهبر عزیز
کتاب رهبر عزیز – dear leader – یک زندگی نامه ی 
جــذاب و خواندنــی دیگر در مورد فرار از کره شــمالی 
اســت. در کتاب رهبر عزیز یکــی از ماموران عالی رتبه 
ضداطاعاتی – َجنگ جین ســونگ – زندگی اش را در 
مقام شاعر درباره ی کیم جونگ ایل و فرار نفس گیرش به 

سوی آزادی را شرح می دهد.
کره شــمالی و رهبرانش به شدت از اینکه دنیای بیرون 
در مورد آن ها اطاعات داشته باشد بیزار است و دست به 
هر کاری می زند تا مانع این اتفاق شود. کیم جونگ ایل، 
دومین رهبر کره شــمالی، می گوید: ما باید کشورمان را 
در مه غلیظی نگه داریم تا دشمنان چیزی در موردمان 
نفهمند. پشت جلد کتاب رهبر عزیز آمده است:تاکنون 
هیچ کدام از نخبگان کره شــمالی چگونگی عملکرد این کشور تمامیت خواه و دستگاه تبلیغاتی اش را 
توصیف نکرده بود. در داستان نفس گیر فرار جنگ جین سونگ به کره جنوبی افشاگری حیرت انگیزی 
بیان می شود: رهبر عزیز »داستان دراماتیک غیرممکنی است… یکی از بهترین تصویرپردازی ها و در 
عین حال کابوس کره شمالی.«تفاوت اصلی کتاب رهبر عزیز با دیگر کتاب های مربوط به کره شمالی 
در این اســت که جنگ جین ســونگ فراری ای عادی نیست. او شــاعری است که در بااترین سطوح 
قدرت فعالیت کرده، در ساخته شدن کیش شخصیتی کیم جونگ ایل، رهبر عزیز، نقش داشته و حتی 
به جمع »پذیرفته شــدگان« راه یافته، که اعضای آن بســیار کم هستند. همچنین او چندین سال در 
سازمان جاسوسی کره شمالی فعالیت داشته و به همین دلیل با رازهای پشت پرده سیاست کره شمالی 
آشناست. در نتیجه این نزدیکی به نهاد قدرت و شخص کیم جونگ ایل، او به راحتی و به خوبی می تواند 

در این کتاب به ساختار واقعی قدرت در کره شمالی بپردازد.

جان اف. کندی
جــان فیتزجرالد ِکِنــدی )زادهٔ 2۹ مه 1۹17 – 
درگذشــتهٔ 22 نوامبر 1۹63( ســی و پنجمین 
رئیس جمهور ایــاات متحده آمریــکا بود. او از 
1۹61 تا زمان به قتل رسیدنش در 1۹63 ریاست 
جمهوری آمریــکا را به عهده داشــت. در طول 
جنگ جهانــی دوم در اقیانوس آرام ناوبان بود و 
به خاطر شجاعت در نجات جان سربازانش مدال 
گرفت. کندی هنگام آغاز ریاســت جمهوری 43 
ســال داشت و از این رو جوان ترین رئیس جمهور 
تاریخ آمریکاســت )پیــش از او این عنوان از آن 
فرانکلین روزولت بــود(.از اتفاقات مهمی که در 
دوران ریاســت جمهــوری او افتــاد می توان به 
تهاجم ناموفق به خلیج خوک ها، بحران موشــکی کوبا، ســاخته شــدن دیوار برلین، آغاز 
مســابقه فضایی، اولیــن اتفاقات جنگ ویتنام و جنبش حقوق مدنی آمریکا اشــاره کرد. 
کندی رکوردهای دیگری نیز دارد. او تنها کاتولیک رومی اســت که به ریاست جمهوری 
رســیده، اولین رئیس جمهور آمریکا که متولد قرن بیستم بود، آخرین رئیس جمهوری که 
در طول دوره اش به قتل رســید، آخرین کاندید حزب دموکرات از شــمال آمریکا که به 
ریاســت جمهوری رسید و آخرین کســی که هنگام انتخاب شدن عضو مجلس سنا بود.

کندی در 22 نوامبر 1۹63 در ســن 46 ســالگی به قتل رسید. این جوان ترین سن مرگ 
برای یک رئیس جمهور آمریکاســت. قتل او یکی از اتفاقات مهم تاریخ آمریکا اســت، زیرا 
این قتل باعث مطرح شــدن و به نوعی محبوبیت بیشــتر او در آمریکا شد و باعث شد او 

الهام بخش نسل های متعددی باشد.

بازگشایی سینماها؛ از حرف تا عمل


