
 آخرین آمار کرونا در کشور
 فوت ۵۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشــت ضمن تشریح آخرین آمار بیماران مبتا 
به کووید۱۹ در کشــور گفت: در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۵۰ نفر 
از مبتایان جدید کووید ۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جان  باختگان این بیماری در کشور به ۷۶۷۷ مورد رسید.دکتر کیانوش 
جهانپور دربــاره آخرین آمار مبتایان به ویروس کرونا اظهار کرد: بر 
اساس نتایج آزمایشگاهی، ۲8۱۹ نفر بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹ 
در کشــور شناسایی شدند و مجموع مبتایان به این بیماری در کل 
کشــور به ۱۴۶ هزار و ۶۶8 نفر رسید.وی ادامه داد: از بین مبتایان 
جدید، ۵۴۷ مورد بســتری و ۲۲۷۲ نفر سرپایی و از افراد در تماس 
با مبتایان بوده  اند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: متأسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، ۵۰ نفر از مبتایان جدید کووید ۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به ۷۶۷۷ 
مورد رســید.همچنین بین بیمارانی که بستری هستند ۲۵۴۷ نفر از 

بیماران حال نامساعدتری دارند و تحت مراقبت قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: در برابر هیچ دشمنی کرنش نمی کنیم و عقب نمی نشینیم، بلکه به پیش می رویم، پیشروی در عین دفاعی بودن ذات کار 
ماست.ســردار سرلشکر پاسدار حسین سامی روز پنجشنبه در آیین پیوســتن افزون بر ۱۰۰ شناور به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی اظهار داشت: دفاع ما 
راهبردی است اما عملیات و تاکتیک ما تهاجمی است.وی ادامه داد: روح دفاع ما با تاکتیک  های تهاجمی حمایت می شود و این را در عرصه میدان نشان داده ایم.فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقاب اسامی خاطر نشان کرد: امروز خلیج فارس شاهد جشن میاد یک قدرت جدید است، نقشه راه ما قوی شدن است، قوی شدن راه، منطق، آرمان، 

هدف و برنامه ماست.سردار سرلشکر پاسدار سامی بیان داشت: در بسیاری از کشورها حکمت بکارگیری قدرت ضعیف است که....
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واهمه آمریکا از مجلس جدید ایران
ظرف این یکی دوهفته مردم جهان شاهد اتفاق مهمی در صحنه بی اثر 
شدن تحریم های آمریکا علیه دو کشور ایران و ونزوئا بوده اند. ۵ فروند 
نفتکش از ایران برای ونزوئا بنزین و محموله های تقویت کننده سوخت 
حمل کردند و جهان در قاب رسانه ها عبور این کشتی ها را از تنگه جبل 
الطارق بســمت دریای کارائیب ساعت به ساعت رصد میکردند و امروز 
خبر ها همه حاکی اند که آمریکا طی یک محاسبه خردمندانه تصمیم 
گرفت کاری که عقانیت ایجاب میکند انجام دهد و زمینه را برای افشای 
جهانی شــدن فکر و فرهنگ بی اثر شدن تحریم ها فراهم کند. آمریکا 
میتوانست با یک موشک لیزری اولین نفتکش ایران را در مسیر دریای 
کارائیب هدف قرار دهد و بدون شک ما بقیه محموله را عودت میدادیم 
اما چرا نکرد.؟ ۳ محاسبه در تصمیم آمریکا موثر بود. اول اینکه آمریکا 
امنیت کشتیرانی خود را در کل جهان از دست میداد و این اقدام صرف 
نظر از بی آبرویی سیاســی و هزینه گزاف بیمه های دریانوردی اقتصاد 
بهم پیچیده و کرونایی آمریکا را واژگون تر میکرد و اساسا امروز نه ترامپ 
و نه کاخ سفید و نه مردم آمریکا انتظار فرو رفتن آمریکا در باتاقی عمیق 
تر از کرونا را نداشته و ندارند و بنظر میرسد در آینده هم نداشته باشند. 
دوم اینکه در ایران مجلسی بر کرسی قانون گذاری پا نهاده که با تمام 
مجالس دیگر در همه ادوار از پیروزی انقاب تا امروز، متفاوت اســت و 
اگر در گذشــته دولت امریکا از طریق ابی های پنهان زمینه ای برای 
معاماتی دور از چشم مردم با دولت ایران داشت و مجلس دهم چشم 
خود را بروی این اقدامات می بســت امروز وضعیت کاما تغییر کرده و 
حتی دولت ایران در مظان پاســخ گویی به اقدامات گذشته قرار گرفته 
، لذا اینکه آمریکا اقدامی علیه نفتکش های حامل سوخت ایران انجام 
میداد بدون شک با برخورد قاطع نمایندگانی که با ۲۳۱ رای قطب کاما 
طرفدار وایت و رهبری » محمد باقر قالیباف « را برای ۴ سال اینده در 
مجلس به ریاست برگزیده اند ، مواجه میشد. آنها دیگر علی اریجانی را 
ندارند که ظرف ۲۰ دقیقه برجام را به تصویب برساند. پس باید عاقانه 
و با تدبیر عمل میکردند. سوم اینکه امریکا با جریان اقتصادی حاکم بر 
ایران دریافته است که تحریم ها بی اثر تر از آنند که بتوانند روی محور 
مقاومت اثری جــدی و راهبردی بگذارند. پس بهترین گزینه این بوده 
است که ایران را با مسیر بهتری به جریان همزیستی و کاهش تنش و 
رفع کدورتها دعوت کنند و این مسیر جز اینکه چشم خود را روی رفتار 
اقتصادی ایران در جهان بسته و رفته رفته و به تدریج مسیر تحریم ها 
را به بازگشایی  و همکاری اقتصادی بگشایند، هدایت کنند. البته یک 
دوگانگی بسیار اشکاری بین آنچه در وزارت خارجه آمریکا و سیاستهای 
محافظه کارانه ای که در کاخ سفید در جریان است مشهود است و این 
دوگانگی میتواند از ســر تدبیر بوده باشد. آمریکا و اساسا غرب همیشه 
سیاست چماق و هویج را با هم اداره میکرده است. کاخ سفید چشم خود 
را بروی سوخت رسانی به ونزوئا میبندد و اقدامی نمیکند و در همین 
زمان در وزارت خارجه آمریکا گروه اقدام علیه ایران مجلس نقالی برگزار 
میکنند و در این مجلس تهدیداتی میکنند که خود به پوشالی بودن انها 
واقفند. در این نشست مضحک و خنده دار بیانیه »مایک پامپئو« وزیر 
خارجه آمریکا مبنی بر عدم تمدیــد معافیت های همکاری صلح  آمیز 
هســته ای با ایران و همچنین تحریم دو فرد ایرانی در برنامه هسته ای،  
مطرح میشود . و در این خصوص افرادی  عروسکی مانند »ارتاگوس« و 
» هوک « و »کریستور فورد« کماکان مدعی جلوگیری از برنامه هسته 
ای ایران در مســیر ساخت کاهک هســته ای هستند. واقعا اینها یا از 
ریشه متوجه مضحک بودن کام خود نیستند و یا ماموریت دارند حرف 
فکاهی بزننــد. امروز با این اقتدار جاپایی که ایران در اقصا نقاط جهان 
مدبرانه و هوشــمند ایجاد کرده چه نیازی به زراد خانه هسته ای دارد؟ 
ایران کی تصمیم داشــته که انتقام خود را بجای نشــانه رفتن اهداف 
دولت های استکباری علیه مردم یک کشور بسیج کند؟ ما که در ایران 
غم کرونایی شــدن مردم آمریکا را میخوریم و در صدد ارسال کمکهای 
انسان دوستانه برای تغذیه و درمان آنها هستیم چگونه میتوانیم به بمب 
اتمی که هدف نهایی تخریب و کشتار آن مردمند،  فکرکنیم؟  در وزارت 
خارجه آمریکا امروز عقانیت این نیست که بر طبل خصومت و شیپور 
بی اعتمادی بدمند و کاش آنها هم به دنبال راهی مســالمت آمیز برای 
ایجاد یک رابطه اقتصادی که زمینه رفت و آمد شرکتهای آمریکایی را  
به بازار ایران مفتوح کند، بودند تا همانند کاخ سفید به تدابیر تحکیم و 
افزایــش خصومت دامن نمیزدند. به کرونا فکر میکردند که امروز دامن 
همه را و ازهمه بیشتر ایشان را گرفته است. کسی چه میداند چه کسی 
تا دوماه دیگر زنده اســت؟ گروه اقدام علیه ایران باید و الزما در مســیر 
راهبرد مدبرانه کاخ ســفید به این موضوع بیشتر بیاندیشد که راه های 
بهتر و ستایش شده ای  هم از کینه توزی در اخاق انسانی وجود دارد. 
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 دور از چشم ناظران دولتی

افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت لوازم خانگی
طی دو ماهه اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی به بهانه اعمال تحریم و نبود مواد اولیه و بدون مجوز و 
ســلیقه ای محصوات خود را ۱۵ تا ۳۰ درصد گران کرده اند. طی ماه های اخیر روند افزایشی قیمت 
برخی کااها از جمله خودرو عاملی شــد تا واحدهای نظارتی در بازار حضور فعال تری داشته باشند و 
خودروسازان را هم ملزم به فروش فوری محصوات برای کاهش قیمت ها در بازار کنند، اما از آن طرف 
اوضاع بازار سایر کااهای صنعتی از جمله لوازم خانگی خوب نیست و عدم نظارت ها بر آن عاملی شده 
تا مصرف کنندگان، سرگردان از خرید، در پی دایل افزایش قیمت ها باشند.تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در ماههای پایانی ســال گذشته اقدام به افزایش ۵ درصدی قیمت محصوات خود کرده اند اما در دو 
ماهه اخیر اعمال تحریم ها و نبود مواد اولیه را بهانه جدیدی برای افزایش قیمت ها اعام و بدون مجوز 
و سلیقه ای محصوات خود را ۱۵ تا ۳۰ درصد گران کرده اند. تعدادی دیگر هم تخفیف اعمالی بر روی 
کااها را متوقف کرده، حتی اعتباری هم کاا نمی فروشند.در حال حاضر قیمت ماشین لباسشویی و 
ظرفشــویی یک برند آلمانی از ۱۱ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان و مایکروفر وارداتی از ۶ میلیون 
تومان به ۱8 میلیون تومان رســیده اســت. عاوه بر این روند افزایش قیمت در محصوات ایرانی هم 
دست کمی از خارجی ها نداشته، به نحوی که یک یخچال فریزر ایرانی از ۹ میلیون تومان به ۱۵ تا ۱8 
میلیون تومان رسیده است.قرار بود به منظور نظارت دقیق، هدفمند، موثر و برخورد سریع با متخلفان 
تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کاا،  قیمت کاا و خدمات در سایت ۱۲۴ سازمان حمایت 
درج شود تا وضعیت حداکثری و حداقلی قیمت ها برای مصرف کنندگان مشخص باشد . اما با مشاهده 
سایت، مصرف کنندگان فقط با تعداد محدودی کاا آنهم بدون تنوع روبه رو می شوند که قیمت های 
آنها اختاف فاحشی با بازار دارد. بازار لوازم خانگی , بازار لوازم خانگی , در حال حاضر وضعیت بازار لوازم 
خانگی با نبود واحدهای نظارتی در قیمت گذاری ها، هر روز مصرف کنندگان را سرگردان تر کرده است 
و کسی هم پاسخگوی این شرایط نیست. به نظر می رسد مسئولین وزارت صنعت و سازمان حمایت باید 
توجهی به سایر کااهای صنعتی از جمله لوازم خانگی هم بکنند تا حقوق مصرف کنندگان تضییع نشود.

دارایی واقعی سهام عدالت خود را ببینید
ســامانه استعام و آزادسازی ســهام عدالت از امروز راه اندازی شد. شرکت سپره گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه، سامانه استعام و آزادسازی سهام عدالت را راه اندازی کرد.مشموان سهام عدالت با 
مراجعه به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir با انتخاب گزینه مشاهده دارایی سهام عدالت می توانند جزئیات 
دارایی واقعی سهام عدالت خود را به تفکیک شرکتهای بورسی و تعداد و ارزش هر سهم مشاهده کنند.بر 
این اساس، برخی افرادی که ارزش اسمی سهام عدالت آنها عدد ۵۳۲ هزار تومان است، ارزش واقعی سهام 
عدالت آنها در بیش از ۳۶ شرکت باای 8 میلیون و ۳۱۲ هزار تومان است. البته به دلیل اینکه ممکن 
است افرادی با همین میزان ارزش اسمی سهام عدالت، سهم های متفاوتی از شرکتهای دیگر بورسی را 

داشته باشند، جمع ارزش واقعی سهام عدالت آنها رقم دیگری باشد.

 گردشگری جهانی با بدترین بحران در تاریخ خود 
مواجه شده است

آژانس گردشــگری جهانی زیرمجموعه ســازمان ملل گزارش داد که طی ســال جاری شاهد کاهش 
۷۰درصدی در صنعت گردشگری بین المللی خواهیم بود که بدترین بحران در تاریخ صنعت گردشگری 
به شمار می رود. زوراب پولولیکاشویلی، دبیرکل آژانس گردشگری سازمان ملل، طی مصاحبه ای گفت: 
شیوع ویروس کرونا ممکن است به از دست رفتن ۱۱۰ میلیون فرصت شغلی مرتبط با صنعت گردشگری 
بین المللی در سراسر جهان منجر شــود.وی افزود: با فرض اینکه کشورهای جهان مرزهای خود را در 
ماه آگوست به روی گردشگران خارجی باز کنند، پیش بینی  می شود شاهد سقوط ۷۰ درصدی تعداد 
گردشگران در جهان باشیم.در حالی که کشورهای اروپایی برای استقبال از گردشگران تابستانی در حال 
کاهش محدودیت های اجتماعی هستند و آماده می شوند تا مرزهای خود را باز کنند، در شرایطی که 
ویروس کرونا هنوز کنترل نشده است دیگر کشورها عاقه ای به این کار ندارند.پولولیکاشویلی می گوید: 
اگر چه ممکن است مدتی طول بکشد که صنعت گردشگری بین المللی دوباره به شرایط خود بازگردد اما 

ممکن است این روند خیلی زود اتفاق بیفتد.

رییس کل بانک مرکزی:

تورمبصورتدستوریکاهشنمییابد
 دور از چشم ناظران دولتی

افزایش 1۵ تا 30 درصدی 
قیمت لوازم خانگی

ادغام بانک حکمت و مهراقتصاد

طی دو ماهه اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی به بهانه اعمال تحریم و نبود مواد اولیه و بدون مجوز و سلیقه ای 
محصوات خود را ۱۵ تا ۳۰ درصد گران کرده اند. طی ماه های اخیر روند افزایشی قیمت برخی کااها از جمله 
خودرو عاملی شد تا واحدهای نظارتی در بازار حضور فعال تری داشته باشند و خودروسازان را هم ملزم به فروش 
فوری محصوات برای کاهش قیمت ها در بازار کنند، اما از آن طرف اوضاع بازار ســایر کااهای صنعتی از جمله 
لوازم خانگی خوب نیست و عدم نظارت ها بر آن عاملی شده تا مصرف کنندگان، سرگردان از خرید، در پی دایل 

افزایش قیمت ها باشند.

 چرا ارزش برگه های 1میلیونی
 سهام عدالت، کمتر است؟

قالیباف،رئیسمجلسیازدهمشد
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تنش میان چین و تایوان بااگرفت

چین، تایوان را به جنگ تهدید کرد
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نخستین جلسه رسمی مجلس یازدهمگزیده خبر

قالیباف، رئیس مجلس یازدهم شد
محمدباقر قالیباف با ۲۳۰ رأی موافق به عنوان رئیس اجاســیه 
اول دوره یازدهم مجلس شورای اسامی برگزیده شد.به گزارش 
خانه ملت، منتخبان مردم در مجلس شورای اسامی محمدباقر 
قالیباف را به عنوان رئیس مجلس یازدهم و قاضی زاده هاشمی و 
نیکزاد را به عنوان نواب هیئت رئیسه اجاسیه اول دوره یازدهم 
مجلس انتخاب کردند.جلسه علنی مجلس پس از برگزاری مراسم 
تحلیف هیئت رئیسه دائم مجلس به پایان رسید.آقای محمدباقر 
قالیباف رئیس جلسه علنی مجلس شورای اسامی پس از استقرار 
در جایگاه ریاســت از اعتماد نمایندگان ملت ایران به خود تشکر 
کرد.رئیس مجلس همچنین از اعضای هیئت رئیســه ســنی و 
بخش های مختلف مجلس در مراســم افتتاحیه و اداره مجلس تا 
انتخاب هیئت رئیسه تشکر کرد.آقای قالیباف گفت: روز یکشنبه 
در جلسه علنی مجلس شورای اسامی به ارائه نطق و دیدگاه های 
خود خواهد پرداخت.جلسه بعدی مجلس شورای اسامی ساعت 
۸ صبح روز یکشنبه خواهد بود.در دومین جلسه علنی یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسامی پس از رای گیری برای انتخاب هیئت 
رئیسه، اعضای هیئت رئیسه برای انجام مراسم تحلیف در جایگاه 
هیئت رئیسه قرار گرفتند.براساس این گزارش با رای نمایندگان 
محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس، سید امیرحسین قاضی زاده 
هاشــمی و علی نیکزاد به عنوان نواب رئیس اجاسیه اول دوره 
یازدهم انتخاب شدند.همچنین؛ براساس این گزارش سید ناصر 
موســوی ارگانی، احمد امیرآبادی فراهانی، حســینعلی حاجی 
دلیگانی، روح اه متفکر آزاد، علی کریمی، سید محسن دهنوی، 
محمدحسین فرهنگی، علیرضا ســلیمی و محسن پیرهادی به 
عنوان اعضای هیئت رئیسه اجاســیه اول دوره یازدهم انتخاب 

شدند.

مجلس تــاش ویژه ای درباره معیشــت طبقات ضعیف 
خواهد داشت

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی گفت که مجلس 
بــا مدنظر قراردادن پیام رهبر معظم انقاب به عنوان نقشــه راه 
خود، تاش ویژه ای درباره معیشت طبقات ضعیف خواهد داشت.

محمدباقر قالیبــاف در اولین گفت وگوی اختصاصی خود پس از 
انتخاب به عنوان رئیس مجلس شورای اسامی به خبرنگار سیاسی 
خبرگزاری تسنیم گفت که اولویت ها، راهبردها و توصیه های رهبر 
معظم انقاب در پیامشان به افتتاحیه مجلس یازدهم، نقشه راه 
این مجلس در 4 سال خواهد بود.وی با بیان اینکه در پیام رهبر 
انقاب به 16 محور اعم از اولویت، راهبرد و توصیه اشــاره شده 

است که ان شااه مسیر حرکت مجلس یازدهم را تعیین می کند، 
خاطرنشــان کرد: امیدوارم با نصب العین قراردادن این مســائل 
بتوانیم به نتیجه ای که در پیام نیز به آن اشاره شده است، دست 
یابیم. یعنی به ملّت ایران ثابت کنیم که انتخاب آنان درست بوده 
اســت، و تمایل به حضور در انتخابات را در آنان افزایش بدهیم.

رئیس مجلس با اشــاره به بخشــی از پیام رهبر انقاب مبنی بر 
اینکه: »اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قلّه ها و مقصد هایی 
بدانیم که در قانون اساسی معّین شده است، مجلس، متعّهد این 
ریل گذاری و رهگشــایِی حیاتی اســت«، تأکید کرد: ریل گذاری 
برای حرکت کشور مأموریت و شأن بسیار مهم برای مجلس است 
که اگر مجلس این وظیفه را به خوبی و به درســتی طی کند هم 
شأن خود مجلس ارتقا خواهد یافت و هم به نقطه امید و اتکایی 
برای مردم تبدیل خواهد شــد. ضمن آنکه ضمانت اجرایی شدن 
این مأموریت مجلس کامًا مشخص است؛ بدین معنا که در کنار 
قوه قضائیه که مسئول تضمین اجرای قانون است، مجلس نیز از 
ظرفیت های نظارتی خود در این زمینه استفاده می کند.قالیباف 
تاکید کرد: باید دقت کنیم که رســاندن مجلس به جایگاه واای 

خود در وهله اول به عهده خود نمایندگان و مجلس است، نه دیگر 
قوا و نهادها. وی همچنین با اشــاره به توصیه های رهبر انقاب 
درباره چگونگی اعمال ابزار نظارتی مجلس شورای اسامی گفت: 
رعایت تقــوا و انصاف و اجتناب از حّب و بغض های شــخصی و 
جناحی در نظارت می تواند مانع هرگونه آسیب به کیفیت نظارت 
شــود. همچنین ماحظه این توصیه نیز بسیار ضروری است که 
نه حّقی از مدیر و مجری خدوم و زحمت کش ضایع شــود و نه 
اغماض و اهمــاِل بی مورد صورت گیرد.رئیس مجلس شــورای 
اســامی  تصویب قوانین درست، بسنده و قابل اجرا و همچنین 
پیگیری اجرای درســت قوانین با اســتفاده از ضمانت اجرا را از 
راهبردهای اصلی نقشــه راه مجلس یازدهم عنوان کرد و افزود: 
دومین بخش نقشه راه مجلس یازدهم، شناخت رویکردهای اصلی 
و اولویت هایی اســت که مجلس باید مدنظر قرار دهد. شناخت 
شــرایط کشور و توجه به اولویت ها به این معنی است که مسائل 
غیراولویــت دار نباید ذهن و انرژی مجلس و نمایندگان را بگیرد.

قالیبــاف با تأکید ویژه بر مأموریت مجلس یازدهم برای توجه به 
مســئله عدالت و رسیدگی به معیشت طبقات ضعیف، گفت که 

رهبر معظم انقاب در این نقشه راه، مسیر درست رسیدن به این 
هدف راهبردی را نیز مشــخص کرده اند و تصریح کردند که راه 
درست اصاح خطوط اصلی اقتصاد ملی با توجه با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی اســت.وی همچنین با اشــاره به اینکه مسئله 
اشتغال، تولید، ارتقای ارزش پول ملی، کاهش تورم و جلوگیری 
از اسراف از اولویت های مجلس خواهد بود،  تصریح کرد که رهبر 
معظم انقاب همواره بر ضرورت کاهش نقش نفت در منابع مالی 
دولت ها تاکید داشته اند اما متاسفانه مورد کم توجهی دولت ها و 
مجلس های گذشته قرار گرفته اســت. بر همین اساس مجلس 
یازدهم در این زمینه ان شــااه تاش ویژه ای خواهد کرد.رئیس 
مجلس ضمن اشــاره به بخش های دیگــری از پیام رهبر انقاب 
همچون تاکید بر تنظیم برنامه هفتم، اســتفاده و از ظرفیت های 
دیوان محاســبات و مرکز پژوهش های مجلس، به فراز سوم این 
پیام که حاوی توصیه هایی درباره خود نمایندگان است، پرداخت 
و  گفت: اگر ما نمایندگان به این توصیه ها کم توجهی کنیم لطمه 
جدی به امیــدی که مردم و نیروهای انقابی بــه ما دارند وارد 
خواهد شــد.قالیباف ادامه داد: توصیه رهبر انقاب به نمایندگان 
مبنی بر عدم مسابقه در احراز جایگاه ها و پست ها مساله مهمی 
است که از ابتدا تا انتهای مجلس و بخصوص طی روزهای پیش 
رو که تکلیف کمیســیون های مجلس معلوم می شود مورد توجه 
قــرار گیرد.وی با بیان اینکه »با توجه به آنچه بنده از نمایندگان 
در ایــن روزها دیدم این امیدواری جــدی وجود دارد که آنها در 
مسابقه عمل پاکیزه و نیکو ســربلند بیرون آیند«، افزود: صدور 
آرامــش به افکارعمومی در نطق ها به جای صحبت های جنجالی 
حاشیه ساز، همکاری نمایندگان با یکدیگر، حضور فعال و منظم 
در جلسات و انجام امور، پاکدستی و امانتداری، وارد نکردن انگیزه 
های ناسالم شــخصی و جناحی، جدیت در انجام وظیفه و عدم 
سهل انگاری در کار و نداشتن دسته بندی های قومی، منطقه ای و 
قبیله ای دیگر توصیه هایی اســت که در نقشه راه مجلس یازدهم 
برای ما نمایندگان معلوم شده است.رییس مجلس یازدهم اضافه 
کرد: نسخ قوانین زائد و مزاحم از  دیگر اولویت های کاری مجلس 
خواهد بود تا معضل تکّثر و تراکم قوانین درمان شــود.قالیباف با 
اشــاره به اینکه در نقشه راه مجلس مواردی نیز بعنوان آفت های 
موفقیت مجلس ذکر  شــده است،گفت: ســرگرم شدن نماینده 
به حواشــی زیان بار، یا وارد کردن انگیزه های ناســالم شخصی و 
جناحی، یا ســهل انگاری در کار، یا دسته بندی های احیاناً ناسالم 
قومی و منطقه ای و قبیله ای مواردی اســت که باید نمایندگان با 

مراقبت زیاد از آن پرهیز کنند.

با حکم رهبر معظم انقاب
اریجانی به مشاورت رهبری و عضویت در 

مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد
حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی با صدور حکمی علی 
اریجانی را به عنوان مشاور رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
منصوب کردند.به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم 

رهبری، متن حکم رهبر معظم انقاب اسامی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی اریجانی دامت توفیقاته
نظر به تجارب مفیدی که جنابعالی در دوران مدیریت در بخشهای گوناگون 
بویژه در سه دوره ریاست مجلس شورای اسامی از آن برخوردار گشته اید، 
جنابعالی را به مشاورت رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
منصوب می کنم.امید است این مسئولیت در خدمت هدف های واای نظام 

قرار گیرد.
والسام علیکم
سّیدعلی خامنه ای
8 خرداد 1399

روحانی در گفت وگوی تلفنی با وزیر نیرو؛
 مشکل آب غیزانیه تا پایان 

خرداد حل شود
رییس جمهوری به وزیر نیرو دستور داد حل کامل و سریع مشکل آب منطقه 
غیزانیه اهواز را شخصا به صورت مستمر پیگیری کند که در نهایت تا پایان 
خرداد ماه به حل قطعی مشــکل منجر شود.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ریاســت جمهوری، حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی دیروز جمعه 
در گفت وگوی تلفنی با رضا اردکانیان وزیر نیرو، به دســتورات قبلی که از 
لحظه بروز مشــکل آب برای مردم منطقه غیزانیه اهواز وزیر نیرو و استاندار 
خوزســتان داده شده بود اشاره کرد و بار دیگر به وزیر نیرو دستور داد حل 
کامل و ســریع مشکل آب منطقه غیزانیه اهواز را شخصا به صورت مستمر 

پیگیری کند تا نهایتا تا انتهای خرداد ماه به حل قطعی مشکل منجرشود.
رییس جمهوری به اردکانیان تاکید کرد: برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که 
در آینده شاهد بروز چنین مشکاتی در زمینه تامین آب آشامیدنی در هیچ 
نقطه ای از کشور بویژه خوزستان نباشیم.روحانی همچنین به گزارش وزیر 
نیــرو درخصوص برنامه ریزی برای افتتاح ۲۵۰ طرح در این حوزه به ارزش 
۵۰ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور اشاره کرد و با قدردانی از تاش های 
انجام شده از سوی وزارت نیرو درمورد طرح های آب و برق کشور، بر برنامه 
ریزی برای ســرعت عمل بیشــتر در به بهره برداری رسیدن این پروژه ها 
را مورد تاکید قرار داد.مردم بخش غیزانیه ســوم خرداد ۹۹ در اعتراض به 
وضعیت بد آب آشامیدنی این بخش محروم و نیز اجرا نشدن طرح آبرسانی 
به این منطقه پرجمعیت تجمع کردند.بخش غیزانیه در شرق اهواز پیش از 
این ۹6 روستا داشت که بعضی از آنها خالی از سکنه شده و اکنون تعداد آنها 

به حدود ۸۰ روستا با حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت رسیده است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس:
بررسی اعتبارنامه نمایندگان از روز 

یکشنبه آغاز می شود
ســخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اســامی گفت: بررسی اعتبارنامه 
نماینــدگان دوره یازدهم مجلس از یکشــنبه آینده آغاز می شــود.محمد 
حســین فرهنگی دیروز جمعه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: بررسی 
اعتبارنامه های منتخبان مجلس یازدهم از روز یکشنبه 11 خرداد در مجلس 
آغاز و پس از بررسی اعتبارنامه ها در صحن علنی قرائت می شود.وی افزود: 
فردا )شنبه( جلسه کمیسیون آیین نامه داخلی و هیات رییسه مجلس برای 
بررســی وضعیت عضویت نمایندگان در کمیســیون ها تشکیل می شود.

ســخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان این که فرمی در اختیار نمایندگان 
قرار داده می شود که کمیسیون های خود را انتخاب کنند، تصریح کرد: در 

هر کمیسیون باید حداکثر ۲۳ و حداقل ۲1 نفر عضو شوند.

واکنش کمالوندی به لغو احتمالی 
معافیت های هسته ای برجامی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به لغو احتمالی معافیت های هسته ای 
ایران از سوی آمریکا، خاطرنشان کرد: آمریکا با توجه به فضای اقتدار ایران 
در دنیا و ادامه فعالیت های هســته ای اش سعی دارد با این اقدامات و اخبار 
افــکار عمومی دنیا را منحرف کند.بهروز کمالوندی در گفت وگو با ایســنا 
درباره انتشــار برخی گزارش ها مبنی بر لغو برخی معافیت های هسته ای در 
چارچوب برجام از سوی آمریکا گفت: در حالی که ایران با اقتدار اهداف خود 
را بــه ویژه در رابطه با فروش فرآورده های نفتی به ونزوئا ،حضور مقتدرانه 
در دریاهای آزاد  جهان و از همه مهمتر پیشــرفت های چشــمگیر صنعت 
هسته ای کشور پیش می برد، انتشار اخباری درباره لغو معافیت های هسته 
ای، تاش مذبوحانه ای است که آمریکا برای انحراف افکار عمومی داخلی و 
جهان از شکست های پی در پی خود در برابر ایران انجام می دهد.وی گفت 
که لغو معافیت ها برای همکاری هسته ای طبق برجام در عمل هیچ تاثیری 
بر روند کار ایران ندارد. البته آمریکا تمایل دارد که اقداماتش در راستای فشار 
بر ایران تاثیر بگذارد اما در عمل اتفاقی نمی افتد، این اقدامات فقط ســر و 
صدای رسانه ای است نه چیزی بیشتر، آنها به خوبی این واقعیت را می دانند.

کمالوندی درباره همکاری های هســته ای ایران با کشورهای باقی مانده در 
برجام گفت: ســوخت ما در روسیه بدون هیچ مشکلی هر وقت نیاز داشته 
باشیم به ایران می آید و اگر سوخت موجود تمام شود هم قادریم در آینده 
خودمان بدون نیاز به کمک هیچ کشوری آن را تولید کنیم.وی ادامه داد: در 
رابطه با بازطراحی راکتور اراک خیالمان راحت اســت؛ چون ما هر دو شکل 
راکتور قدیم و جدید را خودمان به تنهایی هم می توانیم بسازیم. همین اان 
طراحی ها چه در حوزه راکتور و چه سوخت آن  توسط نیروهای متخصص 
ایرانی در حال انجام اســت. چین و سایر کشورهای اروپایی با ما در این کار 
همراهــی می کنند اما کار اصلی طراحی راکتور و ســوخت آن با خودمان 
است. در ساخت تجهیزات هم این توانمندی در نیروهای ایرانی وجود دارد 
که در صورت عدم همراهی دیگران به تنهایی  آن را انجام دهد. شاهد بودیم 
که مدار ثانویه و پمپ ها را خودمان ساختیم.سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
گفــت: البته روند کار در بازطراحی راکتور اراک به دلیل مشــکاتی که در 
اجرای برجام و اعمال تحریم ها وجود دارد آهســته اســت اما کار در مسیر 

خود و رو به جلو جریان دارد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه مطرح کرد
برخورد شدید سپاه با قاچاق چیان عمده و 

کان در خلیج فارس
سردار تنگسیری گفت: با قاچاق کاا از سوی باندهای بین المللی، عمده و مافیا و 
گاه مورد حمایت برخی کشورهای جنوب خلیج فارس به مرزهای ایران به شدت 
برخورد می شود.به گزارش ایسنا، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی 
دریایی سپاه اظهار داشت: قاچاق کاا از سوی باندهای بین المللی، عمده و مافیا 
و گاه مورد حمایت برخی کشورهای جنوب خلیج فارس به مرزهای ایران تحمل 
نمی شــود و با شدت با آن برخورد می شود ؛ هر گونه امحا و آتش زدن کاا نیز 
با حکم دادگاه و دســتگاه قضائی و بیشتر در مورد کااهای ضد فرهنگی مانند 
مشروبات و سیگار و تجهیزات ماهواره ای است.وی ادامه داد: در مقابله با قاچاق 
به هیچ وجه به دنبال برخورد با کولبرها، قایق های کوچک و خرده پا نیستیم و 

همواره از مردم ساحل نشین در زمینه های مختلف حمایت می کنیم.

سردار حاجی زاده: 
درانتقال فناوری به صنعت خودرو محدودیتی 

نداریم
فرمانده هوافضای ســپاه گفت: ما یک صنعت فناورانه دراختیار داریم که بدون 
محدودیت آماده انتقال آن به صنعت خودروی کشــور هستیم.به گزارش گروه 
دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه در 
جریان بازدید از گروه صنعتی ایــران خودرو با بیان اینکه رمز موفقیت صنعت 
خودروی کشور در گرو نگاه به داخل و استفاده شرکت های دانش بنیان در زمینه 
بومی سازی قطعات و تولید خودرو با نشانی ایرانی است، گفت: با استفاده از تمام 
ظرفیت های داخلی و بکارگیری نیروهای نخبه دانشــگاهی در صنعت خودروی 
کشور، این صنعت از تحریم ها به سامت عبور کرده است و نقش دشمنان برای 

زمین گیر کردن خودرو سازان، نقش برآب شده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
گفــت: در برابــر هیچ دشــمنی کرنش 
نمی کنیم و عقب نمی نشــینیم، بلکه به 
پیش می رویم، پیشــروی در عین دفاعی 
بودن ذات کار ماست.ســردار سرلشــکر 
پاسدار حســین ســامی روز پنجشنبه 
در آیین پیوســتن افزون بر 1۰۰ شــناور 
به نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی اظهار داشــت: دفاع ما راهبردی 
اســت اما عملیات و تاکتیک ما تهاجمی 
است.وی ادامه داد: روح دفاع ما با تاکتیک 
 های تهاجمی حمایت می شود و این را در 
عرصه میدان نشــان داده ایم.فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقاب اسامی خاطر نشان 

کرد: امروز خلیج فارس شاهد جشن میاد 
یک قدرت جدید است، نقشه راه ما قوی 
شدن است، قوی شدن راه، منطق، آرمان، 
هدف و برنامه ماست.ســردار سرلشــکر 
پاسدار سامی بیان داشت: در بسیاری از 
کشورها حکمت بکارگیری قدرت ضعیف 
است که در نتیجه آن به ضد خود تبدیل 
شده و هزینه ها را باا می برد، درست مانند 
آنچه در مورد آمریکا می بینیم.وی افزود: 
در جمهوری اسامی این اراده با حکمت 
همراه است که در راستای هدف های معین 
و آرمان های بلند بکار گرفته می شود.امروز 
با تولد قدرت مواجــه ایم؛ نیروی دریایی 
دشمن را تا دوردست تعقیب و منهدم کند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انفاب اسامی 
گفت: امروز با تولد قدرت مواجه ایم، تولد 
قــدرت یعنی میاد نســل های جدید از 
قدرت در عرصه دفاع، آنچه امروز می بینم 
ترکیبی از تولید و تولد قدرت است.سردار 
سرلشکر پاسدار سامی بیان داشت: امروز 
با آرایه هــای متنوعی از قــدرت رویه رو 
هستیم، در مســیر امتداد دادن قلمروی 
دفاع دریایی خود تا دور دســت هستیم.

وی اشــاره کرد: نیروی دریایی ماموریت 
دارد قــدرت دفاعی خود را بــه اندازه ای 
تقویت کرده و بیفزاید که بتوان دشمنان 
منافع و حاکمیت ملی سرزمین اسامی را 
در دوردست تعقیب و منهدم سازد.فرمانده 

کل سپاه پاسداران انقاب اسامی خاطر 
نشان کرد: آنچه امروز مشاهده می کنید 
در فضای تحریم و با شکســتن آن توسط 
متخصصان توانمند داخلی بدست آمده و 
زنجیره بهم پیوسته تولید و جهش آن در 

کشور به بلوغ رسیده است.

ســپاه  رزمی  توان  از  مهمی  بخش 
ناشناخته است

سردار سرلشکر ســامی همچنین ابراز 
داشت: آنچه در معرض دید قرار داد بخش 
کوچکی از توان ماســت و بخش مهم و 
بیشــتر آن پنهان است.وی ادامه داد: اگر 
روزی دشمنان دســت از پا خطا کرده و 

نگاه طمعکارانه به سرزمین اسامی ایران 
داشته باشند با آن بخش از توان پنهان ما 
رو به رو می شــود که از آسمان و زمین 
بر روی آنان آتــش خواهد بارید.فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقاب اسامی خاطر 
نشــان کــرد: آن روز میدان نبــرد برای 
دشمنان تبدیل به جهنم میشود و ملت 
ایران اطمینان داشــته باشند از مرزهای 
عقیدتــی، جغرافیایی و کرامت آنان دفاع 
می کنیــم و این دفاع اِنتها ندارد.ســردار 

سرلشــکر ســامی تاکید کرد: دشمنان 
این را می دانند و بارها شاهد بوده اید که 
سخنانشان با عمل  شان متفاوت است، اما 
به هر چه می گوییــم عمل می کنیم.وی 
تصریح کرد: پیش مــرگ و فدایی ملت 
با عظمت و افتخار ایران هســتیم و برای 
امنیت، آرامش و عزت این ملت جان خود 
را تقدیم می کنیم و هرگز اجازه نمی دهیم 
هیچ دشــمنی بر جزیی از سرنوشــت ما 

تسلط یابد.

فرمانده سپاه:

 در برابر هیچ دشمنی کرنش نمی کنیم
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گزیده خبر  فرشاد مومنی:

تحقق نرخ تورم ۲۲ درصدی با سیاست های کنونی امکان پذیر نیست
استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی اظهار داشت: به مسئوان 
محترم بانک مرکزی نیز باید گوشــزد کرد که نباید تحت عنوان 
هدفگــذاری تورمی، نرخــی را تعیین کرد کــه در درجه اول با 
اســتمرار سیاست های نادرست کنونی امکان پذیر نیست و حتی 
اگر محقق هم شود، ایران همچنان در زمره ده اقتصاد با بااترین 
نرخ تــورم در دنیا، باقی خواهد ماند. تــا زمانی که بانک مرکزی 
قــادر و مایل به کاهش ضریب فزاینــده و مهار زیاده خواهی های 
بانک های خصوصی نباشد، اقتصاد ایران روی آرامش نخواهد دید.

فرشــاد مومنی در گفت وگو با ایلنا در مورد اقتصادسیاسی رشد 
نقدینگی اظهار داشت: اقتصاد ایران با چشم اندازهای نگران کننده 
روبه رو است از همین روی مسولیت فعاان حیطه اندیشه به این 
اعتبار افزایش می یابد تا کمک کنند نظام تصمیم گیری مســائل 
حیاتی و سرنوشت ساز کشور را درست تشخیص بدهند و در برابر 
فرصت طلبی ها مقاومت کند. تصور بنده این اســت که در مسیر 
کنونی اقتصاد ایران به یک سلســله شفاف سازی های مفهومی و 
مضمونی نیــاز دارد و باید در مورد آنهــا جدی تر صحبت کنیم. 
در حــال حاضر یکی از موضوعاتی که برای ترســاندن مردم و یا 
مسئوان استفاده می شود، پدیده جهش یافته و خطرناکی به نام 
نقدینگی اســت و در کنار آن پیشــنهادهایی برای امکان هدایت 
این نقدینگی مطرح می شــود.وی ادامه داد: اگر تحوات رشــد 
نقدینگی در اقتصاد ایران طی ســه دهه گذشــته را زیر ذره بین 
قرار دهیم، متوجه می شویم در کنار عوامل کم اهمیت تر، ۷ عامل 
منشا و نیروی محرکه رشــد غیرمتعارف نقدینگی بوده است که 
آن هفت عامل مهم به ترتیب عبارتند از؛ شوک های ارزی، ظهور 
بانک های خصوصی، افزایش چشمگیر نرخ سود بانکی در مقایسه 
با دوران جنگ، مالی سازی اقتصاد، آزادسازی سفته بازی در همه 
عرصه های ممکن، استقراض بانک ها و دولت از بانک مرکزی و در 
نهایت کسری مالی دولت. اما کسانی که در این ماجرای نقدینگی 
منافعی ضد تولیدی و رانتی دارند، بستر ذهنی مقامات و مسئولین 
را بگونــه ای آماده می کنند که از ایــن ۷ عامل فقط روی عنصر 
کســری مالی دولت تمرکز و تاکید می کنند و در راستای منافع 
رباخواران و رانت جویان، آثار بسیار عظیم تر شوک های نرخ ارز و 
طرز عمل بانک های خصوصی، در دامن زدن به تب سوداگری در 
همــه عرصه های ممکن را کتمان یا انکار می کنند.مومنی تصریح 
کرد: تمامی مطالعه های مهم در ســه دهه گذشته در این زمینه 
نشان می دهد آن شش عامل دیگر تاثیرات بسیار سنگین تری بر 
جهش های غیرمتعارت نقدینگی داشته است، بنابراین به کسانی 
که صادقانه در راستای مساله توسعه و کیفیت زندگی مردم ایران 
در مورد رشد نقدینگی ابراز نگرانی می کنند باید بگوییم که بیایید 

کمک کنیم تا آن شــش عامل دیگر به انــدازه اهمیتی که دارند 
به رســمیت شناخته شــوند و هرچند با منافع سوداگران و رانت 
خواران مغایرت داشته باشد، کمک کنند تا زور منافع فرودستان 
و تولیدکنندگان و چشم انداز آینده کشور، از مافیای مفت خواران 
بیشــتر شده و راه برای کنترل عوامل اصلی رشد نقدینگی هموار 
شــود.وی افزود: اگر کسانی دائماً آن شش عامل دیگر را تحریک 
می کننــد و در عین حال روی غــول نقدینگی صحبت می کند و 
تمام تمرکز خود را روی کســری مالی دولت گذاشته اند، در واقع 
آنها به دنبال ایجاد آشــفتگی هســتند. برای آنها، ایجاد احساس 
عدم اطمینان، ناامنی و بی ثباتی در میان تولیدکنندگان به معنای 
بسترســازی برای توقف هرچه بیشــتر تولید و باز شدن راه برای 
واردات  بی حد و مرز، اشــتغال  زدا و ذلت آور است و ایجاد احساس 
عدم اطمینان برای عامه مردم، به معنای تحریک انتظارات تورمی 
و تشــدید نابرابری های ظالمانه و آسیب پذیری بیشتر نظام ملی، 
در برابر فساد گسترده ناشی از این مناسبات است.رییس موسسه 
دین و اقتصاد متذکر شــد: بحث ما با مسئوان گرامی این است 
که روند تحوات کسری مالی دولت را واکاوی کنید و در کنار آن 
روند ریسک گریزی بخش خصوصی، افزایش تصدی گری دولت و 
به طور همزمان روند مسئولیت گریزی حکومت از امور حاکمیتی 
را مورد توجه قرار دهید تا متوجه شــوید باید روند شــوک های 
ارزی، حمایت غیرمتعــارف از بانک های خصوصی و عوامل دیگر 

متوقف شود. دولت و همه ارکان دیگر حکومت باید از خود بپرسند 
که چرا نئوکاســیکهای وطنی، حتی درباره واقعیت های اجرای 
سیاست های پول گرایی در  شیلی دوره پینوشه هم، همه واقعیت ها 
را نمی گویند. در آن کشور وقتی آن فاجعه های اجتماعی، اقتصادی 
و زیست محیطی ناشی از شوک نرخ ارز و میدان دادن به بانک های 
خصوصــی روی داد، اولین کار دولت پینوشــه برای مهار بحران، 
متوقف ســاختن موتورهای اصلی تحمیل اضطراب و آشفتگی ها 
یعنی فعالیت بانک های خصوصی بود. اینگونه نمی شود که از یک 
ســو مسئوان را از نقدینگی و رشــد غیر متعارف آن بترسانند و 
از ســوی دیگر دائماً پیشنهاد تحمیل فشارهای جدیدی به آینده 
اقتصاد و معیشت مردم در قالب شوک های جدید به نرخ ارز، رها 
کردن بانک های خصوصی و مســکوت گذاشتن اقدامات پر تعداد 
خاف قانون آنها، اســتمرار سودهای بانکی غیر قابل تحمل برای 
تولیدکنندگان، مالی ســازی افراطــی و تبدیل کردن بدهی ها به 
موتور جدید خلق ارزش به مســئوان ارائه کنند.وی یادآور شد: 
در طی ســه دهه گذشــته مهمترین عنصر در رشــد نقدینگی 
شوک های ارزی بود که این موضوع چندین پیامد داشت که یکی 
از آنها رشد نقدینگی و همچنین ایجاد پارداوکس نقدینگی برای 
تولیدکننده ها بود. چون تولیدکننده ها قدرت چانه زنی و رقابت با 
ســوداگران و داان را نداشــتند در دوران هایی که اقتصاد ایران 
شاهد رشد چشمگیر نقدینگی بود مهمترین مشکل تولیدکنندگان 

کمبود نقدینگی بود، به همین دلیل اســت که تجربه های عملی 
و واقعیت های مشاهده شده در تجربه اقتصاد ایران، حکایت از آن 
دارد درحالیکه رشد اشتغال در بخش واسطه گری مالی طی یک 
دوره سی ساله، پنج برابر شده، با سقوط های فاحش و نوسان های 
شــدید در خالص فرصت های شــغلی صنعتی، روبه رو بوده ایم و 
تولیدکنندگان به واســطه آنکه حداقل یک ســوم ظرفیت های 
تولیدی خود را بواســطه بحران ســرمایه در گردش بااستفاده 
گذاشته اند، یک بیزاری فراگیر از سرمایه گذاری های تولیدی حتی 
در اندازه جبران اســتهاکات از خود به نمایش گذاشته اند.مومنی 
افزود: همچنین در مورد خانوارها هم درست مانند تولیدکنندگان 
پدیده سقوط کیفیت زندگی و به افاس افتادن بخش های بزرگی 
از خانوارها صادق است بطوریکه در همه دوره هایی که جهش های 
بزرگ در نقدینگی داشتیم کســری مالی خانوارها افزایش یافته 
اســت. یعنی اقتصاد از توان رقابت و توان مقاومت فرو افتاده بنیه 
تولید کاهش پیدا کرد، کسری مالی خانوارها را  به  شدت افزایش 
داد و از همه مهمتر آنکه این شــوک های که برای کســری مالی 
دولت تجویز می شد عما دولت را تا مرز ورشکستگی مالی پیش 
برد و با کاهش چشــمگیر و مسئولیت گریزانه امور حاکمیتی به 
ویژه در زمینه آموزش، ســامت، تغذیه و مسکن مردم در نهایت 
موجب از ریخت افتادگی دولت و ایجاد ناامنی می شود، در اقتصاد 
کان انگیزه های تولیدی را ســرکوب کرده و گرایش به ســرمایه 
گذار های تولیــدی را کاهش می دهد.این کارشــناس اقتصادی 
بــا انتقاد از عملکرد بانک های خصوصی در روند رشــد نقدینگی 
گفت: در کنار  تغییرات پــی در پی نرخ ارز، بانک های خصوصی 
نیز در ایجاد بحران نقدینگی افسار گسیخته در ایران نقش مهمی 
داشــتند و اگر آقای رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی در این 
موضوع می خواهند خیری به جامعه برســانند باید از این زاویه به 
مسئله نگاه کنند که همزمان با قدرت گیری بانک های خصوصی 
در اقتصاد ایران، شــاهد تنزل کیفی زندگی مردم، سقوط قدرت 
تولیدی کشــور و شدت یابی بحران ســاز بدهی های دولت و رشد 
سرسام آور نقدینگی بودیم که باید با جزئیات واکاوی شوند. آقای 
رئیس جمهور و رییس بانک مرکزی باید توجه داشــته باشند که 
تقریباً ۸۰ درصد نقدینگی موجود در کشور در دولت های یازدهم 
و دوازدهم خلق شده است چراکه بی سابقه ترین و مشکوک ترین 
فرصت ســازی ها و خودداری از نظارت هــای قانونی بر رفتارهای 
آنها در این دوره اتفاق افتاده اســت، وقتی که دولت آقای روحانی 
مســئولیت را بر عهده گرفتند اندازه نقدینگی حدود پانصد هزار 
میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۱۳۹۸ از مرز ۲ هزار 

و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد.

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
 انتخاب روش سهامداری تا ۱۵ خرداد

 تمدید شد
از امروز شنبه مورخ دهم خرداد ماه ۹۹ دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را 
انتخاب کرده اند می توانند، سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت خود را مدیریت 
)خرید و فروش( کنند.به گزارش وزارت اقتصاد، حســن قالیباف اصل، سخنگوی 
شــورایعالی بورس گفت: در جلسه مورخ ۹۹.۶.۳ این شورا آخرین وضعیت برنامه 
آزادســازی سهام عدالت  بررســی و گزارش وضع بازار در دو هفته اخیر و سپس  
اقدامات انجام شــده در خصوص روند اجرای آزادسازی سهام عدالت به شورا ارائه 
شد.دبیر شورایعالی بورس افزود: بر اساس اختیاری که در اباغیه مقام معظم رهبری 
به شورایعالی بورس تنفیذ شده، محدوده های زمانی مقرر شده برای فرآیند های 
آزاد ســازی ســهام عدالت بازنگری و مواردی تصویب شد.رییس سازمان بورس و 
اوراق بهادار افزود: بر اساس مصوبات این شورا از روز شنبه مورخ دهم خرداد ۱۳۹۹ 
دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده اند می توانند، سهام موجود 
در پرتفوی سهام عدالت خود را مدیریت )خرید و فروش( کنند.قالیباف ادامه داد: با 
توجه به اعام قبلی مبنی بر اتمام انتخاب روش سهامداری تا تاریخ هشتم خرداد 
۹۹،  ایــن مهلت به مدت هفت روز )تا ســاعت ۲۴ روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۹( تمدید 
شــد.رییس سازمان بورس افزود: دارندگان سهام عدالت می توانند از روز شنبه ۱۰ 
خرداد ماه لغایت سه شنبه ۱۳ خرداد ماه با مراجعه به بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری، درخواست سفارش فروش سهام خود را ارائه دهند.قالیباف افزود: پس از 
اتمام مهلت انتخاب روش سهامداری، از روز شنبه هفدهم خرداد، افزایش سرمایه 
شرکت های سرمایه گذاری اســتانی پس از طی تشریفات ثبت و متعاقباً فرایند 
پذیرش آن شرکت ها در یکی از بورس ها آغاز می شود.رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار اضافه کرد: آزاد سازی سهام عدالت و انتخاب روش مستقیم، تشویق به فروش 
ســهام نیست و مصوبات شورا با محور تشویق دارندگان سهام عدالت به نگهداری 
و اســتفاده از منافع آن است.دبیر شــورایعالی بورس افزود: مردم عزیز در انتخاب 
روش مدیریت سهام عدالت دقت کنند. افرادی که به سامانه  سازمان خصوصی سازی 
مراجعه و روش ســهامداری خود را انتخاب کنند امکان تغییر و ویرایش ندارند. به 
همین دلیل باید دقت کافی را در انتخاب روش مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.

فروش ۳۰ درصدی سهام عدالت در بانک ها 
چقدر می شود؟

با توجه به فراهم آمدن شرایط فروش ۳۰ درصدی سهام عدالت از طریق بانک ها، 
سهامدارانی که ارزش اسمی سهام آنها یک میلیون تومان است بیش از ۵ میلیون 
تومان و مشــموانی که ارزش اسمی ســهام آنها ۵۰۰ هزار تومان است، بیش از 
۲.۶ میلیون تومان دریافت می کنند.، تعداد شــرکت های حاضر در پرتفوی سهام 
عدالت ۴۹ شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد 
ریال اســت. بر این اســاس با توجه به تورم اقتصادی و در پی آن رشد شاخص و 
افزایش قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه، ارزش روز پرتفوی بیش از ۴۹ میلیون 
مشمول سهام عدالت افزایش یافته و در حال حاضر به ۴۷۰۴ هزار و ۷۳۸ میلیارد 
ریال رسیده است.در این خصوص نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می دهد از 
۴۹ شــرکت حاضر در این سبد تعداد ۳۶ شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع 
واگذاری آنها ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال می باشد و ارزش روز آنها به ۴۶۶۸هزار 
و ۷۷۳میلیارد ریال افزایش یافته است. بعاوه این که در این پرتفوی، ۱۳ شرکت 
غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۳۵هزار و ۹۶۵میلیارد ریال 
و ارزش روز آنها همین مبلغ برآورد شده است.با توجه به آمار و رقم های ارائه شده 
در حال حاضر ارزش روز سهام عدالت هر یک از مشموان بیش از ۱۷.۴ برابر شده 
است. به عنوان مثال ارزش روز سهام عدالت فردی که ارزش اسمی سهام عدالت وی 
یک میلیون تومان اســت در حال حاضر ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می باشد و 
شخصی هم که ارزش اسمی سهام عدالت وی ۵۰۰ هزار تومان بوده، در حال حاضر 
صاحب ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان سهام عدالت است.نکته قابل توجه در زمینه 
ارزش روز ســهام عدالت مشموان این است که با توجه به نوسانات بازار سرمایه، 
ارزش روز سهام هر یک از مشموان تغییر یافته و افزایش و کاهش می یابد.بر این 
اســاس با توجه به فراهم آمدن شرایط فروش ۳۰ درصدی سهام عدالت به صورت 
وکالتی از طریق بانک ها، سهامدارانی که ارزش اسمی سهام عدالت آنها یک میلیون 
تومان است حدود ۵ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و مشموانی که ارزش اسمی سهام 
عدالت آنها ۵۰۰ هزار تومان است، مبلغ ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان از طریق بانک ها 

دریافت خواهد کرد.

 افزایش ۴.۵برابری قیمت مسکن
 در دو دولت تدبیر و امید

در حالی متوسط قیمت مسکن طی مرداد ۹۲ حدود ۳.۸میلیون تومان بود که 
با رشد حدود ۴.۵برابری در اردیبهشت ۹۹ به بیش از ۱۷میلیون تومان افزایش 
یافته است.مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مردادماه 
سال ۹۲ که وزیر مستعفی راه و شهرسازی از مجلس رأی اعتماد گرفت، متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار 
تومان بود. در ماه مورد اشاره ۵۵۵۰ فقره قرارداد در سامانه اماک و مستغات 
کشور ثبت شد و بیشترین قیمت نیز مربوط به منطقه یک با ۸ میلیون و ۵۶۷ 
هزار تومان بود.در اسفندماه سال ۹۲ متوسط قیمت مسکن در تهران ۳ میلیون 
و ۸۳۴ تومان بود که نســبت به مــاه اول فعالیت دولت یازدهم تغییری نکرد. 
اسفندماه سال ۹۳ متوسط قیمت مسکن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل )۹۲( 
با رشد حدود ۱۱درصدی به ۴ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان افزایش یافت.در اسفند 
ماه سال ۹۴ نیز متوسط قیمت مسکن روند افزایشی خود را طی کرد. در آخرین 
ماه سال ۹۴ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران 
با رشد ۱.۳۸درصدی نسبت به اسفند ۹۳ رقم ۴ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان را 
ثبت کرد.متوسط قیمت مسکن در تهران همچنان روند صعودی خود را در سال 
بعد طی کرد. در اسفندماه سال ۹۵ متوسط قیمت مسکن با رشد ۵.۲۴درصدی 
به ۴ میلیون و ۵۳۸ هزار تومان رسید.در اسفند ماه ۹۶ که حدود ۷ ماه از عمر 
دولت دوم روحانی گذشته بود، متوسط قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال 
قبل از آن ۶.۱۲ درصد افزایش یافته ۴ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان را ثبت کرد. 
روند افزایش قیمت مسکن از اواخر سال ۹۶ آغاز شد و سال ۹۷ نیز ادامه داشت.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران اقتصاد مسکن، اصرار وزیر مستعفی راه و 
شهرســازی بر تحریک تقاضا و نبود برنامه ای مشخص برای بازار مسکن باعث 
شــد متوسط قیمت مسکن در اسفندماه سال ۹۷ با رشد ۱۲۸.۵۸درصدی به 
۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.اسفند سال گذشته نیز متوسط قیمت مسکن به 
۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان افزایش یافت، یعنی ۴۲.۲۳ درصد رشد نسبت به 
اسفندماه ۹۷. گرچه روند افزایش متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه امسال 
ُکند شــد، اما طی اردیبهشت ماه متوسط قیمت مسکن با رشد ۸.۶۱درصدی 
نسبت به اسفند ۹۸ رقم ۱۷ میلیون و ۶ هزار و ۶۰۰ تومان را در سامانه اماک 
و مســتغات  ثبت کرد.در مجموع متوسط قیمت مســکن از مردادماه ۹۲ تا 

اردیبهشت ماه امسال ۳۴۳.۵۵ درصد افزایش یافته است.

چرا ارزش برگه های ۱میلیونی سهام عدالت، 
کمتر است؟

اکثر مشموان ســهام عدالت، با این موضوع مواجه شده اند که ارزش سهام روی 
برگه مذکور یک میلیون تومان درج شــده است اما میزان سهام آن ها در سامانه 
کم تر از یک میلیون تومان است. در واقع روی برگه ارزش یک میلیون تومان قید 
شــده، اما ارزش واقعی سهم یک میلیون تومان نیست. ریشه این موضوع مربوط 
به مبلغی اســت که مشمول باید در سال۱۳۹۴، پرداخت می کرد. روی اکثر برگه 
های سهام عدالتی که در دست مشموان این سهام است، ارزش سهام ۱۰ میلیون 
ریال یا همان یک میلیون تومان ذکر شــده است. این درحالی است که زمانی که 
مشمول به سامانه ســهام عدالت )SAMANESE.IR( مراجعه می کند متوجه می 
شود میزان سهامی که در اختیار دارد کم تر از یک میلیون تومان است. اما دلیل 
این موضوع چیست؟بسیاری از سهام داران برگه هایی در اختیار دارند که روی آن 
برگه ارزش یک میلیون تومان قید شــده است اما ارزش واقعی سهم یک میلیون 
تومان نیست. درواقع به استثنای مشموان نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد یا 
سازمان بهزیستی که ارزش سهم آن ها یک میلیون تومان است، ارزش سهم اکثر 
سهام داران دیگر کم تر از یک میلیون تومان است. قرار بود برگه های اولیه از محل 
ســهم سود سنوات قبل پر شود. در سال ۱۳۹۴ اعام شد ۵۳ درصد ارزش سهم 
از محل مطالبات سود سنوات قبل پر شده است و برای پر کردن مابقی، دو سال 
به مشموان فرصت دادند که با آورده نقدی، ۴۷ درصد مابقی را به قیمت اسمی 
واریز کنند. در این راستا فقط تعداد کمی از مشموان واریز کردند و اکثریت واریز 
نکردند؛ بنابراین ارزش واقعی سهم ان ها در سبد سهام عدالت یک میلیون تومان 
نیست و حدود ۵۳۰ هزار تومان است.البته ارزش سهام همه مشموان ۵۳۰ هزار 
تومان نیســت و ارزش ســهام افرادی که در دوره های اول ثبت نام کردند ۵۳۰ 
هزار تومان اســت. حتی ارزش ســهام کم تر از ۴۰۰ هزار تومانی هم وجود دارد. 
مشــموان می توانند عدد دقیق ســهام خود را در سامانه سهام عدالت به نشانی 
www.samanese.ir با وارد کردن کد ملی مشــاهده کنند. اما به طور کلی به غیر از 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که با اذن مقام معظم رهبری، برایشان  صد در صد 
منظور شده است، ارزش سهام مابقی مشمولین زیر یک میلیون تومان است.میزان 
سهام عدالت مشموان کمیته امداد و سازمان بهزیستی یک میلیون و سایر افراد 
بین ۴۹۲هزار تا ۵۳۲ هزار تومان است. البته ممکن است میزان سهام برخی افراد 
بیشــتر از یک میلیون تومان باشد، دلیل این موضوع این است که  انحصار وراثت 
صورت گرفته است. ارزش سهام عده ای هم کم تر از ۴۹۲هزار تومان است که دلیل 
این موضوع هم این است که ممکن است فرد در سال ۱۳۸۵مشمول نبوده و وارث 
قانونی متوفی مشمول بوده باشد.بر این اساس سهام دارن باید توجه داشته باشند 

که دیگر امکان واریز ۴۷ درصد مابقی به قیمت اسمی وجود ندارد.

واریز بیمه بیکاری اسفند به حساب ۲۴۰هزار 
آسیب دیده از کرونا، هفته آینده

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: حِق بیمه بیکاری اسفند سال گذشته 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا، اوایل هفته آینده به حســاب افراد واریز می شود. 
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: حِق بیمه بیکاری اسفند سال گذشته 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا، اوایل هفته آینده به حســاب افراد واریز می شود.

مصطفی سااری در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان اصفهان افزود: بر اساس توافق سازمان تأمین اجتماعی و دولت 
مقرر شــد ارقام مزبور مطابق میانگین تعداد بیمه بیکاری در پنج ســال گذشته، 
توسط منابع تأمین اجتماعی و مازاد بر آن از طریق منابع دولتی پرداخت شود.وی 
ادامه داد: با دستور رییس جمهوری ۵۰ هزار میلیارد ریال برای تأمین اعتبار بیمه 

بیکاری دوران کرونا در نظر گرفته شده است.
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آیا جنگ قیمت نفت دیگری در راه خواهد بود؟گزیده خبر
دو ماه پیش روســیه به پیشنهاد عربســتان سعودی برای کاهش 
بیشــتر تولید نفت پاسخ منفی داد که به جنگ قیمت نفت میان 
ریاض و مســکو همزمان با شیوع پاندمی ویروس کرونا منجر شد 
و با از بین بردن میلیاردها دار از درآمدهای نفتی هر دو کشــور 
را ناچار کرد با کاهش تولید عمیقتــری موافقت کنند.به گزارش 
ایســنا، برخی از ناظران بازار می گویند جنگ قیمت نفت ربطی به 
عربســتان سعودی و روسیه نداشــت و در واقع نفت شیل آمریکا 
را هدف گرفته بود. اگر چنین ادعایی صحت داشــته باشد در آن 
صورت با قوی شــدن دوباره این صنعــت و افزایش تولیدش چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟شاید صحبت درباره افزایش تولید در شرایطی 
که قیمت وســت تگزاس اینترمدیت پایین ۴۰ دار در هر بشکه 
است و احتماا برای مدتی در محدوده فعلی می ماند، زود به نظر 
برسد. اما احتماا قیمتها بااخره به مرز ۴۰ دار بهبود پیدا خواهند 
کرد. تولیدکنندگان نفت شیل بخشی از تولیدشان را کاهش داده 
اند و تقاضا نیز رو بهبود است. ورشکستگیهایی روی داده و ممکن 
است ورشکستگیهای بیشتری در راه باشد. در حقیقت، طبق برآورد 
شرکت تحقیقاتی »ریستاد انرژی«، حدود ۲۵۰ شرکت شیل آمریکا 
ممکن اســت دچار ورشکستگی شوند مگر این که قیمتهای نفت 
به ســرعت و به میزان قابل ماحظه ای بهبود پیدا کنند.تا جنگ 
قیمــت نفت بعدی تنها چند دار فاصله وجود دارد. این چند دار 
ممکن اســت تولیدکنندگان را به افزایش تولید تشویق کند. اگر 
تولیدکنندگان آمریکایی بخواهند دوباره تولیدشان را افزایش دهند، 
ادامه کاهش قابل ماحظه تولید برای عربســتان سعودی منطقی 
نخواهد بود و این کشــور ممکن است دوباره شیرهای نفت خود را 
باز کند.عربستان سعودی در سه ماهه نخست سال میادی جاری 
۹ میلیارد دار کســری بودجه داشــت و درآمدش در پی سقوط 
قیمت نفت، ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد. سود شرکت نفتی آرامکوی 
سعودی در سه ماهه نخست ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و عربستان 
سعودی در شرایطی که با کاهش پرشتاب ذخایر ارزی خارجی خود 

روبرو شده بود، برای تثبیت وضعیت مالی خود به صدور اوراق قرضه 
در بازار بین المللی اقدام کرد.در این بین، روسیه مازاد بودجه برای 
سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ اعام کرد که البته اندک و به میزان 
۰.۵ درصد بود. این کشــور در آوریل همچنان مازاد بودجه داشت 
اما اکنون به نظر می رسد شیوع پاندمی ویروس کرونا ضربه خود را 
به این کشور وارد کرده است. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه 
به مطبوعات داخلی گفته اســت که دولت قصد دارد استقراض را 
افزایش دهد و پروژه های عظیم را تا زمان احیای اقتصاد به تاخیر 

بیانــدازد. وی پیش بینی کرد که تولیــد ناخالص داخلی به دلیل 
ســقوط قیمت نفت و تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، پنج درصد 
کاهش پیدا می کند.از نظر اقتصادی، چشــم انداز اقتصاد آمریکا 
در کوتاه مدت تیره تر از اقتصاد عربســتان ســعودی یا روسیه به 
نظر می رســد و برخی کاهش دو رقمی تولید ناخالص داخلی این 
کشور در سه ماهه دوم را پیش بینی کرده اند و حتی در یک پیش 
بینی این کاهش حداکثر ۴۰ درصد برآورد شده است. صنعت نفت 
در آمریکا مانند عربستان سعودی یا روسیه سهم بزرگی در تولید 

ناخالص داخلی ندارد و برخاف این دو کشور نمی تواند روی کمک 
دولتی تکیه کند. در واقع موسسه امریکن پترولیوم با چنین کمکی 
مخالفت کرده است.بنابراین چند صد شرکت حفاری آمریکایی به 
دلیل پایین ماندن قیمت نفت به مدت طوانی ورشکسته خواهند 
شــد و این اتفاق با بهبود تدریجی تقاضا پس از رفع محدودیتهای 
قرنطینه مصادف می شــود و اگر موج دوم شــیوه بیماری کووید 
۱۹ اتفاق نیافتند، بهبود تقاضا قیمتها را باا خواهد برد. زمانی که 
چنین اتفاقی روی دهد، شرکتهای حفاری شیل که دوام آورده اند 
و اکثر آنها زیر بار بدهی سنگین هستند، چاره دیگری بجز افزایش 
تولید ندارند.در این صورت روسیه و عربستان سعودی چه اقدامی 
خواهند کرد؟روســیه اعام کرده که با نفــت برنت ارزان می تواند 
ســالها دوام بیاورد. البته منظور این کشور قیمتی است که کمتر 
از ۴۰ دار در هر بشــکه نباشد. عربستان سعودی برای سودآوری 
به دو برابر این قیمت نیاز دارد. اما کشــورهای زیادی هستند که 
به کســری بودجه به راحتی زندگی می کنند که بهترین نمونه، 
آمریکا اســت. وزیر دارایی عربستان سعودی اخیرا اظهار کرده که 
این کشور به حد کافی قوی است تا در برابر تبعات قیمتهای پایین 
نفت ایستادگی کند. اگر چنین حرفی حقیقت داشته باشد، احتماا 
عربستان سعودی آن قدر قوی خواهد بود که بتواند یک دور دیگر 
افزایش حداکثری تولید را در واکنش به رشد تولید آمریکا تجربه 
کند.البته یک سناریوی خوش بینانه وجود دارد. تقاضا به سرعت رو 
به بهبود است و همه از روند قیمتهای نفت راضی هستند. الکساندر 
نواک، وزیر انرژی روسیه هفته جاری اظهار کرد اکنون که کاهش 
تولید جهانی نفت به ۱۵ میلیون بشکه در روز رسیده است، عرضه 
و تقاضا ممکن است در مدت دو ماه متعادل شود.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، اما تولیدکنندگان بزرگ همچنان ناچارند دست نگه 
دارند و تحوات آتی را مشــاهده کنند زیرا تردیدهایی وجود دارد؛ 
به خصوص برخی در صنعت نفت بر این باورند که وضعیت ممکن 

است هرگز به سطح پیش از بحران بهبود پیدا نکند.

قبوض برق چه تغییری کرد؟
بر اساس مصوبه هیات دولت قیمت برق امسال نیز مانند سال گذشته تنها هفت 
درصد افزوده شد. اما نرخ برق مشترکانی که بیش از الگو مصرف کنند، ۱۶ درصد 
دیگر نیز اضافه می شــود که این مصوبه هیات دولت از ابتدای اردیبهشت ماه به 
اجرا در آمده است.به  گزارش ایسنا، با افزایش اعمال شده در قبوض برق متوسط 
پرداخت در سال جاری بین ۱۳ هزار ۳۰۰  تا ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان براورد شده 
و این در حالی است که متوسط پرداخت قبوض برق در سال  ۱۳۹8 ماهانه ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.در این رابطه مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی 
صنعت برق کشور - به ایسنا گفت: افزایش هفت درصدی تعرفه برق موضوعی 
اســت که سال گذشته از ســوی هیات دولت تصویب شد.وی از پرداخت ۱۰۶ 
میلیارد پاداش به مشترکان خانگی خوش مصرف برق در سال گذشته خبر داد 
و گفت: اجرای مصوبه دولت درباره تعرفه های تشــویقی، ویژه مشترکان خوش 
مصرف خانگی، امسال نیز تداوم خواهد یافت.رجبی مشهدی با بیان این که در 
سال ۱۳۹8 تجربه موفقی در نحوه اعمال تعرفه های تشویقی برق به دست آمد، 
اضافه کرد: در سال گذشته براساس مصوبه دولت، تعرفه های تشویقی که برای 
اصاح مدل مصرف مشترکان خانگی تدوین شده بود، نتایج بسیار خوبی داشت.

وی در این زمینه  با بیان این که سال گذشته ۲۴ میلیون مشترک خانگی الگوی 
مصرف را رعایت و تنها مشــمول هفت درصد افزایش بهای مصرف برق شدند، 
تصریح کرد: با این حال ۵ میلیون مشــترک  نیز بودند که مصارف آن ها بیش 
از الگوهای تعیین شــده قرار داشت و در رده  مشترکان پرمصرف قرار گرفتند.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه براساس مصوبه دولت و با هدف ایجاد انگیزه 
برای کاهش مصرف، به تعرفه برق این دســته از مشترکان پرمصرف، ۱۶ درصد  
دیگر اضافه شــد، اظهار کرد: در عین حال گروهی از مشترکان عاوه بر رعایت 
الگوی مصرف، در دوره تابستان، نسبت به کاهش مصرف برق خود نیز اقدام کرده 
بودند.رجبی با بیان اینکه سال گذشته 8 میلیون مشترک خانگی نه تنها الگوهای 
تعیین شده را رعایت کردند، بلکه در فصل تابستان، مصرف برق خود را کاهش 
دادند، گفت: با توجه به تجربه موفق سال گذشته، مصوبه دولت امسال نیز اجرایی 
خواهد شــد و مشترکانی که الگوی تعیین شــده را رعایت کنند تنها مشمول 
هفت درصد افزایش تعرفه خواهند شــد و به بهای برق مشترکان پرمصرف ۱۶ 
درصد دیگر نیز اضافه می شــود.آمارهای صنعت برق نشانگر آن است که حدود 
8۵ درصد از مشــترکان خانگی در رده مشترکانی هستند که براساس الگوهای 
تعیین شــده برق مصرف می کنند و صرفا مشــمول هفت درصد افزایش بهای 
برق مصرفی خواهند شد.مشترکان پرمصرف نیز می توانند با رعایت راهکارهای 
ســاده ای که توسط شرکت های برق اعام می شود، مصرف برق خود را کاهش 
و در رده مشترکان خوش مصرف قرار گیرند و حتی از پاداش همکاری نیز بهره 
مند شوند.از جمله راهکارهای ســاده کاهش مصرف می توان به تنظیم درجه 
کولرهای گازی در دمای ۲۴ تا ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، بهره 

گیری از نور طبیعی و خاموش کردن امپ های اضافی در طی روز اشاره کرد.

صادرات گاز ایران به ترکیه به کجا رسید؟
خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه در دوازدهم فروردین ماه از سوی نیروهای پ. 
ک. ک در نزدیکی مرز ایران منفجر و جریان گاز به ترکیه از ایران قطع شد، طبق 
گفته مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران پیش بینی می شود که احتماا 
تا خرداد ماه صادرات گاز به ترکیه از ســر گرفته شود.به گزارش ایسنا، در حالی 
که پیش بینی می شد مشکل ایجاد شده در خط لوله انتقال گاز ایران به آنکارا 
ظرف چند روز برطرف شود اما اکنون علی رغم اینکه نزدیک دو ماه از این حادثه 
گذشــته هنوز  اقدام جدی در این زمینه رخ نداده است، همین موضوع موجب 
شــده تا شــائبه های زیادی در این رابطه به وجود آید.معموا در شش ماه اول 
سال میزان مصرف گاز در ترکیه کاهش می یابد که می توان یکی از دایل تعلل 
در تعمیر خط لوله را این مساله عنوان کرد اما بعضا دایل دیگری نیز برای این 
موضوع مطرح شده است.به هر حال بر اساس قراردادی که با کشور ترکیه در این 
زمینه منعقد شده می بایست در طول یک سال میزان مشخصی برداشت صورت 
گیرد و هزینه آن به طور کامل پرداخت شود حتی اگر برداشت نیز صورت نگیرد 
این کشــور موظف به پرداخت هزینه کامل است مگر اینکه شرایط مانند اکنون 
ویژه باشــد. با این حال اگر کشور ترکیه دایل قابل قبولی برای تعلل در تعمیر 
داشــته باشد از پرداخت هزینه معاف خواهد شد اما اگر دایل کافی نباشد باید 
کل هزینه را پرداخت و ســال آینده می توانند همان میزان گاز را دریافت کند.

مهدی جمشــیدی دانا مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در این رابطه به 
ایســنا گفت: منتظر هستیم تا ترکیه خط لوله را تعمیر کند و انتقال گاز از سر 
گرفته شود اما هنوز این کار انجام نشده است اما به نظر می رسد که احتماا تا 
آخر خرداد ماه عملیات تعمیر انجام شــود.وی با بیان اینکه ایران آمادگی این را 
داردکه ظرف مدت یک هفته خط را تعمیر و گاز را صادر کنیم، اظهار کرد: دلیل 
تاخیر طرف ترکیه برای تعمیر خط و دریافت گاز از ایران مشخص نیست و دایل 

متعددی برای آن عنوان می شود.

نفتکش فاکسون در ونزوئا پهلو گرفت
 ایرنا، کشتی نفتکش فاکســون حامل مواد سوختی ایران برای ونزوئا صبح 
دیروز - جمعه - در این کشور پهلوگیری کرد.نفتکش فاکسون که شب گذشته 
وارد ونزوئا شــد، حدود ساعت ۲۱ و ۱۲ دقیقه به وقت محلی برابر با حدود 
ساعت  پنج و ۴۲ دقیقه به وقت ایران پهلو گیری کرد.این نفتکش، چهارمین 
نفتکش حامل مواد سوختی ایران برای کاراکاس  است که شامگاه پنج شنبه  
وارد منطقه ویژه اقتصادی ونزوئا شد.براســاس اطاعات ارائه شده در سایت 
ترافیک دریایی در مورد کشتی فاکسون، این کشتی نفتکش در تاریخ هفتم 
آگوســت )۱۶ مرداد سال ۹8 ( عسلویه ایران را به سوی آب های غربی ترک 
کرده است. پنج کشتی نفتکش »فورچون«، »فارست«، »فاکسون«، »پتونیا« 

و »کاول« حامل سوخت ایران، راهی ونزوئا شده اند.

تداوم سقوط قیمت نفت خام با ضعیف 
ماندن تقاضای آمریکا

پس از این که داده ها نشــان داد تقاضای سوخت در آمریکا همچنان ضعیف 
باقی مانده اســت قیمت نفت خام به روند سقوط چند روزه خود ادامه داد.به 
گــزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان بی ســی، دیروز جمعه، پس از این که 
داده ها نشان داد تقاضای سوخت در آمریکا همچنان ضعیف باقی مانده است 
قیمت نفت خام به روند ســقوط چند روزه خود ادامه داد.تا ساعت ۱۲:۵۷ به 
وقت تهران، قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین تگزاس غرب 
آمریکا ۳.۰۹ درصد یا ۱.۰۴ دار ســقوط کرد و به ۳۲.۶۷ دار رسید.قیمت 
نفــت خام برنت، بنچ مارک بین المللی قیمت نفت، ۲.۵8 درصد یا ۰.۹۱ دار 
ســقوط کرد و به ۳۴.۳8 دار رســید.با این وجود هر دو قرارداد پیش خرید 
نفت این هفته پنجمین رشد هفتگی خود را ثبت خواهند کرد. کاهش تولید 
نفت تولیدکنندگان بزرگ و بازگشت تقاضای کشورهایی که محدودیت های 
قرنطینه ای خود را برداشــته اند، بازارهای جهانی انــرژی را تقویت کرده اند.

داده های اداره اطاعات انرژی آمریکا نشان داد که هفته گذشته میزان ذخایر 
نفت خام و ذخایر بنزین و سوخت این کشور با رشد شدیدی روبرو شده است. 
این نشان می دهد حتی با وجود باز شدن برخی ایالت های آمریکا مسافرت و 

تقاضای سوخت اندک باقی مانده است.

فراخوان مناقصه عمومي شــماره٢٠٩٩٠٠١٢٣٢٠٠٠٠٠٩ يک مرحله اي واگذاري خدمات حفاظت و حراست از تأسیسات،سدها 
 و بندهاي در دســت بهره برداري و منابع آب حوزه ي ســتادي و شهرســتانهاي تابعه شــرکت آب منطقه اي کرمانشــاه 

به شماره مرجع ٩٩/١
شرکت آب منطقه اي کرمانشاه در نظر دارد خدمات حفاظت و حراست از تأسیسات،سدها و بندهاي در دست بهره برداري و منابع 
آب حوزه ستادي و شهرستانهاي تابعه خود را طي مناقصه عمومي به شماره)٢٠٩٩٠٠١٢٣٢٠٠٠٠٠٩(به کلیه شرکت هاي خدماتي از 

طريق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت www.setadiran.ir واگذار نمايد.
* اعتبار پیشنهاد قیمت ها مي بايست براي مدت ٣ ماه باشد.

* تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ١٣٩٩/٠٣/١٠ ساعت ٩:٠٠
* مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت: تاريخ ١٣٩٩/٠٣/١٠ ساعت ٩:٠٠ لغايت ١٣٩٩/٠٣/٢٠ تا ساعت ١٩:٠٠ 

* مهلت زماني اراعه پیشنهاد: ١٣٩٩/٠٤/٠٢ تا ساعت ١٢:٠٠
* زمان بازگشايي ١٣٩٩/٠٤/٠٣ ساعت ٩:٠٠ مي باشد

الزامي است شرکت کنندگان در مناقصه ضمن اسكن و بارگذاري ضمانتنامه و يا فیش سپرده نقدي به مبلغ دومیلیارد)٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
ريال در سايت تدارکات الكترونیک، اصل ضمانتنامه و يا فیش سپرده نقدي شرکت در مناقصه را در پاکت ممهور شده ضمن درج 
موضوع مناقصه،نام و نام خانوادگي بعنوان پاکت الف تا ساعت ١٢:٠٠ روز دوشنبه مورخ ١٣٩٩/٠٤/٠٢ به امور قراردادهاي شرکت 

آب منطقه اي کرمانشاه تحويل نمايد.

حفاظت از منابع آب زير زمیني به منزله حفظ حیات است

فراخـوان منـاقصه عمـومي
     شماره٢٠٩٩٠٠١٢٣٢٠٠٠٠٠٩ يك مرحله اي

 شرکت آب منطقه اي کرمانشاهم الف/٤١٢

ول
ت ا

نوب وزارت نیرو

استان کرمانشاه

عربســتان ســعودی و برخی از تولیدکنندگان اوپک 
درصدد ادامه کاهش تولید در سطح فعلی تا پایان سال 
۲۰۲۰ هستند، اما هنوز موافقت روسیه را جلب نکرده 
اند.به گزارش ایسنا، گروه اوپک پاس که شامل اوپک، 
روسیه و سایر تولیدکنندگان است، ماه میادی گذشته 
توافقی را تصویب کرد که بر اساس آن، تولید نفت این 
گروه در ماههای مه و ژوئن مجموعا ۹.۷ میلیون بشکه 
در روز محدود می شود.پاندمی ویروس کرونا با ضعیف 
کردن تقاضا، وضعیت مــازاد عرضه در بازار را وخیمتر 
کرده و باعث ســقوط قیمتها شده است. منابع متعدد 
اوپک پاس بــه رویترز اظهار کردند کــه مذاکراتی از 
سوی عربســتان سعودی در جریان اســت تا به جای 
تسهیل محدودیت عرضه، کاهش تولید به همین میزان 
تا پایان ســال ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند.یک منبع آگاه در 
اوپک پاس در این باره به رویترز گفت: سعودیها بر این 
باورند که بازار نفت همچنان به حمایت نیاز دارد و می 
خواهند کاهش فعلی تولید را تا پایان سال ادامه دهند.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه سه شنبه هفته جاری 
با تولیدکنندگان نفت این کشور درباره آینده توافق اوپک 
پاس از جمله احتمال تمدید محدودیت فعلی پس از 
ژوئن گفت و گو کرد.به گفته منابع آگاه روســی، هنوز 
هیچ تصمیمی گرفته نشده زیرا نظرات مختلفی وجود 
دارد و برخی معتقدند که مســکو باید دست نگه دارد و 
وضعیت تقاضا را مشاهده کند زیرا ایراینها در حال آغاز 
پرواز هستند.یک منبع آگاه در یک شرکت نفتی روسی 
گفت: البته اگر به ما بگویند به کاهش تولید ادامه دهید، 

پیروی خواهیم کرد اما اگر تقاضا خوب باشد، دلیلی نمی 
بینیم که توافق تغییر کند.طبــق توافقی که در آوریل 
تصویب شد، کاهش تولید نفت اوپک پاس از ژوییه تا 
پایان سال ۲۰۲۰ به ۷.۷ میلیون بشکه در روز و از سال 
۲۰۲۱ تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به ۵.8 میلیون بشکه 
در روز تسهیل می شود.وزیر انرژی روسیه هفته جاری در 
بیانیه ای اعام کرد که روسیه انتظار دارد عرضه و تقاضا 
در بازار جهانی نفت در ژوئن یا ژوییه متوازن شود.منابع 
روســی با این ارزیابی موافق هستند و در نتیجه ممکن 
است روسیه نیازی برای تغییر توافق فعلی نبیند.کرملین 
روز چهارشــنبه اعام کرد که وادیمیر پوتین، رییس 
جمهور روســیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
ســعودی در یک تماس تلفنی در خصوص هماهنگی 
بیشتر پیرامون محدودیتهای کاهش تولید نفت توافق 
کردند.بر اساس گزارش رویترز، کنفرانس آناین اوپک 
پاس برای مذاکره درباره سیاست تولید نفت قرار است 

هفته دوم ژوئن برگزار شود.

آغاز چانه زنی اوپک و روسیه بر سر کاهش تولید نفت
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گزیده خبر سرپرست وزارت صمت خبر داد

ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل
سرپرســت وزارت صمــت تامین مــواد اولیه تولیــد را از جمله 
اولویت هــای اصلی ایــن وزارتخانه ذکر کرد و گفــت:واردات هر 
قطعه ای در صنعت لوازم خانگی کــه توانایی تولید آن در داخل 
وجود داشته باشد ممنوع می شود.به گزارش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه روز پنج شنبه خود با 
انجمن هــای تولیدی و تولیدکنندگان لوازم خانگی از برنامه ریزی 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت برای تأمین بــه موقع ارز مورد 
نیاز کارخانجات برای واردات مواد اولیه خبرداد و اظهار داشــت: 
بر اســاس فرمایشات مقام معظم رهبری، راه نجات کشور جهش 
تولید و توســعه صادرات است که بر اســاس آن، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ۴ راهبرد اصلی »جهش تولید«، »تقویت و تعمیق 
ساخت داخل«، »توسعه صادرات و کنترل واردات« و نیز »مدیریت 
و تنظیم بازار« را سرلوحه کار خود قرار داده است.سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین رکن در تحقق جهش تولید، 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و 
منابع خارجی است که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تأمین مواد 
اولیه از محل تولید داخلی یکی از اولویت های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است؛ به نحوی که صنایع پایین دستی بتوانند با کمترین 
مشــکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع باادســتی تأمین 
نماینــد.وی از مأموریت ویژه معاونت امــور صنایع وزارت صمت 
برای بازنگری در سهمیه های بهین یاب خبر داد و گفت: برخی از 
رسته های تولیدی و صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد 
اولیه خود را از کارخانجــات خریداری نمایند و به موقع، به مواد 
اولیه دسترسی داشته باشند؛ این در شرایطی است که تولید کشور، 
امــروز باید مواد اولیه خود را از مســیرهای ویژه و بدون معطلی 
دریافــت کرده تا بتواند چرخ تولید را در حرکت نگاه دارد.مدرس 
خیابانی با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با بانک مرکزی جهت 
تسهیل در رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: 
امروز بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی تمامی بخش ها، یک 
اصل اســت و همه باید نســبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند؛ 
اما برای بازگشــت ارز حاصل از صــادرات و رفع تعهد ارزی، باید 
تفاوت های جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه های خود را از 
جنس کارخانه و ماشین آات کرده اند، در تسهیل رفع تعهد ارزی 

قائل شد و مسیرها را برای آنها هموار کرد.وی ادامه داد: آن دسته 
از تولیدکنندگانی که عاوه بر تأمین بازار داخلی و اشــتغالزایی، 
به ارزآوری کشــور نیز کمک می کنند باید در تأمین مواد اولیه و 
دریافت تســهیات در بخش های مختلف، در صف اول ایستاده و 
خط ویژه ای برای انجام امور خود داشته باشند.مدرس خیابانی از 
تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع ارز مورد 
نیاز تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آات 
خبر داد و گفت: مســیر اصلی تأمین ارز مــورد نیاز واردات مود 
اولیه برای تولیدکنندگان کشور، از منابع ارزی حاصل از صادرات 
محصوات معدنی و سایر بخش های صادراتی ارزآور، تعریف شده و 
به موازات آن، سایر روش های تأمین ارز نیز از طریق بانک مرکزی 
در حال پیگیری است؛ اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنــی ایران قول داده تا ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه صنایعی 
همچون استیک، لوازم خانگی و خودرو را تقبل کند؛ ضمن اینکه 
سازمان توســعه تجارت ایران نیز به موازات، هماهنگی های ازم 
برای اختصاص ارز حاصل از صادرات پســته، زعفران، خشــکبار، 

کیف و کفش و شیرینی و شــکات به تأمین مواد اولیه صورت 
خواهد داد.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان 
کرد: همان قدر که برای صادرات غیرنفتی کشــور مسیر ویژه و 
سبز ایجاد شــده، برای واردات کااهای غیرضرور و دارای مشابه 
تولید داخلی چراغ قرمز اســت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ثبت ســفارش کااهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل را 
ممنوع اعام کرده است.وی ادامه داد: در عین حال، واردات مواد 
اولیه کارخانجات تولیدی، کااهای اساســی و قطعات مورد نیاز 
تولید که در داخل ساخته نمی شود نیز، مورد حمایت جدی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.مدرس خیابانی به راهبرد تعمیق 
و تقویت ساخت داخلی اشاره و تصریح کرد: جهش تولید، نیازمند 
تعمیق و توسعه ساخت داخلی است. به همین دلیل باید میزهای 
ساخت داخل به صورت مرتب برگزار شده و هدفگذاری های کمی 
نسبت به داخلی سازی قطعات مورد نیاز صنایع منتخب و ارزآور 
کشــور صورت گیرد تا بتوان میزان رســیدن به هدف را گام به 
گام پایش کــرد.وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 

آمادگی دارد تــا واردات هر قطعه ای در صنعت لوازم خانگی که 
توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شود؛ اما این 
ممنوعیت در ثبت سفارش بر اساس صورتجلسه مشترکی که به 
تائید انجمن های تخصصی قطعه ســازان و صنایع پایین دستی و 
نظارت معاونت امور صنایع وزارت صمت می رسد، صورت خواهد 
پذیرفت.وی افزود: از ســوی دیگر، به تناسب افزایش تولید و باا 
رفتن کیفیت قطعات ســاخت داخل، کمیسیون ماده یک پا به 
پای ســازندگان داخلی، محدودیت های بیشــتری را بر سر راه 
واردات قطعات دارای مشابه ســاخت داخل، اعمال خواهد کرد؛ 
چراکه نگاه کشــور به واردات کااهای غیرضرور و دارای مشــابه 
ســاخت داخل، کاماً سختگیرانه و با ممنوعیت همراه بوده و در 
مقابل، برای صادرات خط ویژه و مســیر سبز تعریف کرده است.

مدرس خیابانی همچنیــن اداره کل مقررات صادرات و واردات و 
معاونــت امور صنایع را مأمور کرد تا در قالب برگزاری جلســات 
مشترک با گمرک جمهوری اسامی ایران، مشکات پیش روی 
وارات و ترخیــص تأمین مواد اولیــه و قطعات مورد نیاز تولید را 
بررسی و از میان بردارد.وی افزود: لوازم خانگی از جمله صنایعی 
است که می تواند با تکمیل ظرفیت های خالی کارخانجات خود، 
شرایط جهش تولید را فراهم سازد؛ ضمن اینکه صادرات می تواند 
پشتیبان فعال شــدن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی به لحاظ 
فروش و بازار شــود.مدرس خیابانی گفت: شهرک های صنعتی 
نیز زون های ســاخت داخلی طراحی و راه اندازی خواهند کرد تا 
بتوان عاوه بر نمایش دســتاوردهای ساخت داخلی در قطعات 
مورد نیاز صنایع داخلی، نیازهای صنایع مختلف را نیز استخراج 
کرده و تولیدکننده و سازنده را با هم هماهنگ نماید.وی با تاکید 
بر ضرورت از بین بردن زمینه های قاچاق کاا خاطرنشــان کرد: 
امروز به دلیل افزایش قیمت ارز، قاچاق توجیه اقتصادی ندارد و به 
همین دلیل تولیدکنندگان مأموریت دارند تا با افزایش سطح توان 
رقابتی خود، زمینه رقابت با کااهای قاچاق را فراهم کنند؛ اما در 
این حوزه کیفیت و افزایش قــدرت رقابتی حرف اول را می زند.

مدرس خیابانی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خانه 
تولیدکنندگان اســت و باید مسائل و مشکات پیش روی آنها را 

حل و فصل نماید.

 صادرات به کشور های همسایه 
دو برابر می شود

رئیس سازمان توســعه تجارت: صادرات به کشور های همســایه را در یک بازه 
دو ســاله می توانیم به دو برابر افزایش دهیم.حمید زادبوم افزود: سازمان توسعه 
تجارت بر اســاس ظرفیت های آتی، ظرفیت حدود ۱۰۰ میلیــارد داری را در 
صادرات به کشــور های همسایه طراحی کرده اســت که با استفاده از این برنامه 
می توان ســهم بیشتری از بازار های منطقه ای را به کاا های ایرانی اختصاص داد.

وی اضافه کرد: البته جهش صادرات مســتلزم جهش تولید است و جهش تولید 
یعنی اینکه تولیدات به نحوی ارتقا یابد که عاوه بر تامین تقاضای بازار داخلی، 
پاســخگوی بازار های صادراتی نیز باشد.رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر 
بخواهیم برنامه جهــش صادراتی را طراحی کنیم باید جهش تولید اتفاق افتاده 
باشــد که در شرایط کنونی این ظرفیت برای جهش تولید در بخش های معدنی 
و صنعتی، زیرمجموعه های جهاد کشاورزی و در بخشی از وزارت بهداشت وجود 
دارد.آقای زادبوم با اشاره به برنامه های سازمان توسعه تجارت برای توسعه صادرات 
گفت: یکی از این برنامه ها، اتکا به جهش تولید و استفاده از ظرفیت های استانی 
برای تحقق آن اســت در این باره برنامه ای را با نام برش اســتانی تعریف کردیم 
یعنی ظرفیت های اســتان ها را برآورد کردیم و اینکه هر اســتان چقدر باید در 
این افزایش ســهم داشته باشد، دیگری برش گروه های کاایی تولید است که به 
ظرفیت های تولیدی ما برمی گردد و برش سوم ظرفیت های صادراتی به کشور ها 
به ویژه کشور های همسایه است که در این باره کشور های همسایه را مورد مطالعه 
قرار دادیم.وی افزود: ما ۱۵ کشور همسایه داریم که البته دو کشور غیر همسایه 
هند و چین نیــز در این میان از اهمیت برخوردار اســت ضمن اینکه بازار های 
جدیدی را مانند اندونزی، ویتنام، تایلند و بعضی کشور های آفریقایی را نیز مورد 
مطالعه قرار دادیم و برای کســب سهم از این بازار ها هدفگذاری کردیم.زادبوم با 
بیان اینکه تحقق هدف گذاری به همــکاری صادرکنندگان نیاز دارد، گفت: در 
این باره با اتاق های بازرگانی مشــترک کشور ها مذاکراتی انجام دادیم تا سهم هر 
کشــور را مشخص کنیم البته این اطاعات در وب سایت سازمان توسعه تجارت 
در اختیار همه قرار دارد لذا با یک برنامه کاا-کشــور- استان مشخص می کنیم 
که این افزایش صادرات چگونه محقق شود.وی افزود: صادرکنندگان برای حضور 
در این عرصه نیاز به مشــاوره دارند که برای آن هم تدابیری اندیشــیده و بسته 
حمایت از صادرات با حضور دستگاه های مختلف از جمله وزارت اقتصاد، سازمان 
برنامه و بودجه، بانک مرکزی، ســازمان توســعه تجارت ایران و صندوق توسعه 
ملی آماده شــده و به امضا رسیده است که بعد از اباغ معاون اول رئیس جمهور 
بسته مشوق های صادراتی سال ۹۹ اعام خواهد شد.رئیس سازمان توسعه تجارت 
گفت: مشوق های صادراتی دو بخش دارد یک بخش تسهیات ریالی است که از 
طریق صندوق توسعه ملی تامین می شود در این باره سال گذشته حدود ۲ هزار 
میلیارد تومان به بانک ها ارائه شــد و دو هزار میلیارد تومان هم بانک ها روی آن 
گذاشــتند که در مجموع چهار هزار میلیارد تومان شد، البته همین مقدار را در 

سال ۹۹ اعمال می کنیم.

 جوان موبایل های قاچاق در بازار با کد
 اتباع خارجی!

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از افزایش توزیع گسترده موبایل های قاچاق در 
پــی کاهش واردات قانونی خبر داد و اظهار کرد: طبق گفته برخی از فعاان بازار 
این موبایل های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین 
۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر می شوند.امیر اسحاقی - دبیر انجمن واردکنندگان 
موبایل - در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: طی روزهای اخیر گزارشات متعددی 
از فعاان بازار با موضوع توزیع گســترده موبایل های قاچاق دریافت کرده ایم. بر 
همین اساس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان می دهد موبایل های مدنظر با سوء 
استفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح 
بازار توزیع شــده اســت. همچنین به گفته برخی از فعاان بازار این موبایل های 
قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ 
هزارتومان رجیســتر می شوند.وی با اشاره به کاهش واردات قانونی به دلیل عدم 
تخصیص ارز، طی هفته های اخیر، تصریح کرد: در این مدت شاهد سوء استفاده 
قاچاقچیان و ســوداگران از این خا بوده ایم. این افراد میزان قابل توجهی تلفن 
همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی 
این موبایل ها را رجیستر کرده اند. حتی در برخی موارد سودجویان توانسته اند تا با 
یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.دبیرانجمن واردکنندگان موبایل 
با بیان اینکه در گذشــته هم با معضلی بزرگ به نام سوء استفاده از واردات رویه 
مسافری روبرو بودیم، گفت: با تمهیداتی که در دستگاه های دولتی اندیشیده شد، 
این مشکل به حداقل رسید، اما حاا این مشکل به شکل دیگری ظاهر شده و این 
سوال مطرح می شود که در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات 
قانونی موبایل با مشکات عجیب و غریبی روبرو هستیم، چطور می شود عده ای به 
این سادگی باعث خروج ارز بی قاعده ی از کشور شده و به سوداگری در این حوزه 
می پردازند؟به گفته وی در صورتی که مســئوان ذیربط به سرعت چاره ای برای 
این سوء استفاده اتخاذ نکنند، به زودی شاهد سیل عظیمی از موبایل های قاچاق 
در بازار خواهیم بود که منجر به ضرر و زیان تاجران قانونی خواهد شد. از طرف 
دیگر با توجه به اینکه موبایل های قاچاق موجود در بازار گارانتی ندارند، به زودی 

با موج بزرگی از نارضایتی مصرف کنندگان روبرو می شویم.

با امضای یک تفاهم نامه سه جانبه کلید خورد
 سرمایه گذاری صد میلیارد تومانی ایمیدرو 

در حوزه معدن
تفاهمنامه سه جانبه ای بین ســازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی 
ایران) ایمیدرو (، معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی امضا و مبادله شد.به گزارش ایمیدرو، این سند 
بین خداداد غریب پور رئیس هیأت عامل ایمیدرو، داریوش اسماعیلی معاون امور 
معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و علی رضا شــهیدی رئیس سازمان زمین 
شناسی کشور امضا شده است.تفاهمنامه فوق در راستای ماده ۵ قانون معادن و به 
منظور »توسعه همکاری در زمینه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی، بهره 
گیری از ظرفیت ها، تجارب و توانایی های هر بخش، هم افزایی و توسعه توان ملی 
در ایجاد ثروت در حوزه معدن امضا شده به طوری که زمینه سازی جلب مشارکت 
بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی کشور در امور معدن را فراهم آورد.این سند به 
مدت سه سال و در راستای تسریع در انجام فعالیت های اکتشافی کشور و نظر به 
اهمیت امر اکتشاف در توسعه پایدار کشور و لزوم توسعه همکاری های بین بخشی 
مبادله شــده اســت. موضوع تفاهم نامه عبارت است از انجام همکاری بر اساس 
موضوع مشخص و مجزا به تفکیک هر پروژه و با سرفصل و شرح خدمات مشخص 
در قالب توافقنامه و یا قرارداد اقدام خواهد شد.مقرر شده هر سه طرف تفاهم نامه 
کمیته مشترک راهبری تشکیل دهند که وظیفه آن بررسی طرح های پیشنهادی 
و تهیه و تصویب شرح خدمات است. کمیته مشترک باید به منظور انجام نظارت 

بر شرح خدمات فوق ساختار مناسب را طراحی کنند.

سخنگوی گمرک ایران:
ترانزیت کاا از ایران به گرجستان از 

مسیر ریلی متوقف شد
سخنگوی گمرک ایران از توقف ترانزیت کاا از ایران به گرجستان از 
مســیر ریلی خبر داد. سید روح اله لطیفی گفت: به دایل نامعلومی 
از ســوی مقامات گرجســتان، ترانزیت کاا از ایران به گرجستان از 
مســیر ریلی، از عصر دیــروز متوقف شد.ســخنگوی گمرک ایران 
افزود: واگن های کاا، از مرز آســتارا وارد خاک آذربایجان و ســپس 
به گرجســتان منتقل می شد که عصر دیروز مقامات آذری از تحویل 
واگن هایی که به مقصد گرجستان بارگیری می شدند امتناع کردند.

لطیفی اطهار داشت: دایل این اقدام رسماً اعام نشده است و برخی 
اختاف بین باکو و تفلیس در نحوه حمل کاا و مسئولیت جابجایی 
آن را دلیــل این تصمیم اعام کردند.وی افزود: گمرک ایران امیدوار 
است ضمن حل این مشکل در اســرع وقت مکاتبات رسمی نیز در 

خصوص دایل آن صورت پذیرد.

با تصویب کمیته خودرو:
۲۲ هزار دستگاه خودرو از هفته آینده 

آماده تحویل می شود
کمیته خودرو مقرر کرد: خودروسازان از هفته آینده ۲۲ هزار دستگاه 
خودرو را آماده تحویل کنند.به گزارش شاتا، در جلسه کمیته خودرو 
که امروز با حضور سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار 
شــد، مقرر شــد تا از هفته آینده تحویل ۲۲ هزار دستگاه خودرو از 
سوی خودروسازان انجام شود.جلسه کمیته خودرو ظهر امروز جمعه 
۹ خرداد ۹۹ با حضور »حســین مدرس خیابانی« سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، دستگاه های نظارتی از جمله دادستانی کل 
کشــور، سازمان بازرسی کل کشور، پلیس راهور ناجا و خودروسازان 
برگزار شد.بر اساس مصوبات کمیته خودرو، مقرر شد تا پیش فروش 
یک ساله ۷۵ هزار دســتگاه خودرو از سوی خودروسازان آغاز شود.

در عین حال، از هفته آینده تحویل ۲۲ هزار دســتگاه خودرو نیز از 
سوی خودروسازان انجام می شود.در این جلسه همچنین تصمیمات 
مشخصی برای بهبود فرآیند پیش فروش خودرو از سوی کمیته خودرو 
اتخاذ شد که جزئیات، در قالب اطاعیه رسمی خودروسازان منتشر 
خواهد شد.به گزارش ایرنا بر اساس سیاستگذاری های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و هماهنگی های به عمل آمده با خودروسازان، فروش 
ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه 
صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دســتگاه خودروهای تولیدی گروه 

خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر انجام شد.

محمد اهوتی بیان کرد: در ســه ماه گذشته 
کرایه حمل بار صادراتی سرســام آور افزایش 
پیــدا کرد که تاثیر منفی خــود را بر صادرات 
و قیمت کااهای صادراتی خواهد گذاشــت و 

چون سال ۱۳۹۹ به »جهش تولید« نامگذاری 
شــده و ارزآوری برای تامین مایحتاج داخلی 
مهم اســت به نظر می رسد یکی از موضوعات 
مهم توجه به صادرات و حمایت از آن باشــد.

به گــزارش »نود اقتصــادی«، محمد اهوتی 
رئیس کنفدراســیون صادرات اظهار داشت: از 
اول اســفندماه که تقریباً مرزهای کشورهای 
همسایه یک به یک روی کااهای ایرانی بسته 
شد و حمل و نقل زمینی بنوعی کارکرد خود 
را از دست داد، افزایش تقاضا در بخش ریلی و 
دریایی از یک سو و کمبود خطوط کشتیرانی 
و ریلی بــه میزان تقاضا از ســوی دیگر تاثیر 
منفی خــود را بر قیمت ها گذاشــت. بنابراین 

افزایش نرخ ارز و عدم تناســب افزایش تقاضا 
با عرضه خدمات در بــازار، باعث ایجاد رقابت 
ناسالم شــد و قیمت ها خارج از عرف و قاعده 
افزایــش یافت.رییس کنفدراســیون صادرات 
ایران افزود: افزایــش تقاضا در خطوط ریلی و 
محدودیــت در خطوطی دریایــی بین ایران و 
سایر کشــورها به دلیل تحریم ها، باعث شد تا 
افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت ها شــود. 
البته در بحث ریلی به غیر از کشورهای اوراسیا، 
صادرات کمتری داشــتیم که به دلیل بســته 
شدن مرزها به ناچار به سمت استفاده از حمل 
و نقل ریلی رفتیم که یکی از آنها کشور ترکیه 
بود و آن نیز بــه دایل متعددی تاثیر افزایش 

قیمت هــا را در خود داشــت. به این معنی که 
در شــرایط عادی روزانه ۲۰ واگن تردد در مرز 
رازی داشتیم که این به ۲۰۰ واگن رسید و این 
افزایش تقاضا موجب ســوء استفاده و افزایش 
غیرمتعارف قیمت ها شد، البته صادرکنندگان 
به ناچار مجبور بــه پرداخت این اعداد و ارقام 
شــدند. اهوتی ادامه داد: این مشکات را در 
جلسه راه آهن و کارگروه شورای عالی صادرات 
مطرح کردیم، اما پاســخ راه آهن این بود که ما 
خطوط را در اختیار شرکت های خصوصی قرار 
می دهیم، افزایش قیمت خــارج از کنترل ما 
اســت و این مربوط به رقابت در داخل بخش 
خصوصی و به دلیل عرضه و تقاضا اســت. اما 

به نظر می رســد دستگاه های حاکمیتی امکان 
نظارتی و کنترل را کماکان دارند و باید از این 
ابزار استفاده کنند تا قیمت ها مدیریت شود چرا 
از گذشته بحث حمل و نقل یکی از فاکتورهای 
منفی در قیمت تمام شده کااها بود.وی یادآور 
شد: با این اتفاقات روی داده در سه ماه گذشته 
کرایه حمل بار صادراتی سرســام آور افزایش 
پیــدا کرد که تاثیر منفی خــود را بر صادرات 
و قیمت کااهای صادراتی خواهد گذاشــت و 
چون سال ۱۳۹۹ به »جهش تولید« نامگذاری 
شــده و ارزآوری برای تامین مایحتاج داخلی 
مهم اســت به نظر می رسد یکی از موضوعات 

مهم توجه به صادرات و حمایت از آن باشد.

 افزایش سرسام 
آوری کرایه حمل 
بار صادراتی در 
سه ماه گذشته
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رییس کل بانک مرکزی:گزیده خبر

تورمبصورتدستوریکاهشنمییابد

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی به 
معنای تورم دســتوری نیست نوشت: بانک مرکزی مصمم است روند ۵دههٔ 
گذشتهٔ رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را بازتعریف کرده و بتدریج 
مردم را از شــر تورم مزمن خاص کند. عبدالناصر همتی طی یادداشتی در 

صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
1-از همه صاحبنظران و کارشناســان بابت ارائه نظرات سازنده و مفیدشان 
جهت نیل به تورم هدف گذاری شده ،ممنونم.قطعاً با تدوم نظرات و راهنمایی 

شان بانک مرکزی را در این مهم یاری خواهند کرد.
۲-همانگونه که جناب آقای رئیس جمهور تأکید کردند؛ انضباط مالی شرط 
مهم کنترل تورم است.تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار 
اوراق و تعمیق بازار بدهی ، سیاســت درســت دولت است. این امر به بانک 

مرکزی کمک میکند که کنترل رشد نقدینگی را بطور جد دنبال کند.
3-هــدف گذاری،تعیین دســتوری تورم نیســت تــورم ماحصل تعامات 
متغیرهای کان اقتصادی، مانند، نرخ ســود، رشــد نقدینگی، کسر بودجه 
دولت و متغیرهایی مانند این است. تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد 
کااها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش 
داد. پیش بینی بانک مرکــزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای مؤثر برتورم 
بوده اســت.لذا، تورم را می توان با تغییر متغیرهای کان سیاســت گذاری 
اقتصادی، مانند نرخ سود سیاست گذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا 
تغییر ســاختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و 

مانند آن، کنترل کرد.
4-هدف گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست گذاری پولی و راهبرد 
جا افتاده ای در بانکهای مرکزی دنیا در 3دههٔ گذشته است.مصمم هستیم 
در ایران هــم این تجربه موفق را انجام بدهیم.به یــاری خدا بانک مرکزی 
مصمم هست روند ۵دههٔ گذشتهٔ رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را 

بازتعریف کرده و بتدریج مردم را از شر تورم مزمن خاص کند.
۵-بانک مرکزی با نظارت شــدید و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را 
کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و سود بازار بین 
بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شــد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی 
سیاســت پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عما رشد تقاضای 
کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال 

۲۲ درصد قرار بگیرد.
6- درشــرایط اوج فشار حداکثری تحریم وآثار اقتصادی کرونا انجام اینگونه 
تحوات ساختاری وهدف گذاری ها،ازسوی خیلی از دوستان ،بسیار ریسکی 
تلقی شــده اســت.در آن روزهای سخت تابســتان 97 که این مسؤلیت را 
پذیرفتم،تمام این مشــکات قابل پیش بینی بود لذا احتمال پیش آمد این 

نوع ریسکها را درمسیر خدمت به مردم متقبل شدم.
7-رویکرد فعال و اطاع رسانی منظم ومداوم به فعاان اقتصادی ودرجریان 
گذاشــتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه ها و سیاســت ها ی بانک مرکزی 

است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن:
 پیگیری انتشار 20 هزار میلیارد تومان

 اوراق رهنی
عضو هیأت مدیره بانک مسکن با تأکید بر تامین مالی 
از بازار سرمایه گفت: در این زمینه مراحل دریافت مجوز 
انتشار اوراق رهنی در حال انجام است.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن- هیبنا ، اولین گردهمایی مجازی 
مدیران ارشد حوزه ســتادی و استانی بانک مسکن از 
طریق ارتباط آناین به شکل ویدئو کنفرانس با حضور اعضای هیات مدیره بانک 
در ساختمان مرکزی برگزار شد.در این همایش، سید محسن فاضلیان درگذشت 
مدیرعامل بانک مسکن و همچنین 7 نفر از کارکنان و بازنشستگان بانک را تسلیت 
گفت.عضو هیأت مدیره بانک مســکن با تأکید بر لزوم عملیاتی کردن دو برنامه 
کان در بانک مســکن اظهار داشت: نخستین برنامه، شناسایی مراکز درآمدی و 
در کنار آن شناســایی مراکز هزینه ای بانک است که این موضوع مستلزم ایجاد 
ساختار بودجه ریزی عملیاتی است.فاضلیان موضوع وصول به موقع مطالبات را 
یکی از اولویت های بانک برشمرد و افزود: در این زمینه وصول به موقع مطالبات 
ارزی در کمیته ای ویژه در حال بررسی و پیگیری است.وی با بیان اینکه همه از 
مدیران استانی تقاضا داریم تا کنترل جدی بر کاهش نرخ تمام شده پول داشته 
باشــند گفت: یکی از موضوعاتی که در شرکت های تابعه بانک اتفاق افتاده این 
است که این شرکت ها در مرحله ورود به حاشیه سود هستند.عضو هیأت مدیره 
بانک مسکن همچنین با تأکید بر استفاده از روش های تأمین مالی از بازار سرمایه 
افزود: در این زمینه مراحل دریافت مجوز انتشار اوراق رهنی در حال انجام است و 

انتشار ۲0 هزار میلیارد تومان اوراق رهنی در دستور کار قرار دارد.

امکان ثبت غیرحضوری درخواست فروش 
سهام عدالت در بانک ملت

دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم آزاد سازی سهام 
را انتخاب کرده اند، می توانند از طریق سایت اینترنتی و 
سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت، درخواست فروش 
سهام خود را ثبت کنند.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، به دنبال اعام شرایط ثبت درخواست فروش سهام 
دارندگان سهام عدالت از طریق بانک ها، بانک ملت عاوه بر ارایه این خدمت در 
شعب، امکان ثبت درخواســت فروش به صورت غیرحضوری و اینترنتی را نیز از 
طریق سایت خود به نشانی www.bankmellat.ir و سامانه بانکداری اینترنتی فراهم 
کرده است.براین اســاس مشموان این مرحله که سهام دارانی هستند که روش 
مســتقیم مدیریت و آزاد سازی ســهام را انتخاب کرده اند می توانند از راه های 
اشاره شده به آسانی و بدون مراجعه به شعبه سفارش فروش را ثبت کنند.شایان 
گفتن است، در این مرحله صرفاً امکان ثبت درخواست فروش سهام عدالت برای 
آن دسته از سهام دارانی که شماره شبای بانک ملت خود را در سامانه سهام عدالت 
ثبت کرده و تاکنون نیز سود سهام مذکور را از طریق آن حساب دریافت می کردند، 
فراهم شده است.کارگزاری های طرف قرارداد با بانک ملت )در حال حاضر شرکت 
کارگزاری بانک ملت( نیز پس از دریافت و جمع آوری درخواست های فروش سهام 
عدالت از بانک، با هماهنگی شرکت سپرده گذاری مرکزی و نهاد ناظر و مطابق با 
دستورالعمل ها و رویه های مربوطه، نسبت به فروش سهام متقاضیان اقدام و وجوه 

حاصله از فروش را به  حساب مشتری واریز می کنند.

 بانک رفاه طرح تسهیاتی رفاه کاا را به
 اجرا گذاشت

بانک رفاه کارگران در راســتای تحقق شعار سال و نیز 
حمایت از تولیدات داخلی، طرح تســهیاتی رفاه کاا 
را به اجرا گذاشــت.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه 
کارگران، این بانک در ســال »جهش تولید« و با هدف 
کمک به ایجاد اشــتغال، حمایت از تولیدات داخلی و 
توسعه اقتصادی کشور، در قالب طرح رفاه کاا به مستمری بگیران سازمان تامین 
اجتماعی مشروط به دریافت حقوق از این بانک و همچنین تمامی افراد حقیقی 
کــه حقوق خــود را از بانک رفاه دریافت می کنند تا ســقف ۵00 میلیون ریال 
تسهیات تخصیص می دهد.گفتنی است، نرخ سود این تسهیات 1۵ درصد و با 
بازپرداخت 36 ماهه و به منظور خرید لوازم خانگی، اداری مبلمان و ... و بدون نیاز 

به سپرده گذاری و ایجاد میانگین حساب است.

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

بانک آینده با هدف حمایت از مشــتریان خود، از طرح 
»آینده داران« رونمایی کرد. همه مشــتریان بانک آینده 
که دارای یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه )جاری 
و پس انداز(، ســپرده های بلندمدت شــتاب و آینده ساز 
باشــند، می توانند از اول خردادماه امسال، با ثبت نام در 
ســامانه پیشخوان مجازی )abplus.ir( یا مراجعه به شعب بانک آینده، بر اساس 
موجودی حســاب انتخابی، اعتباری بین 10 )ده( میلیون ریال تا ۵0 )پنجاه( 
میلیون ریــال، دریافت کرده و با مراجعه حضوری به فروشــگاه های ایران مال 
که دارای نشــان»آینده داران« هستند از مزایای این طرح بهره مند شوند.زمان 
پرداخت این طرح، سه ماه بعد از خرید است؛ این اعتبار، به صورت قرض الحسنه 
بــوده، هیچ گونه هزینه ای بابت دیرکرِد پرداخت، به حســاب مشــتری منظور 
نمی شــود. این در حالی اســت که مشــتری از ابتدای ثبت درخواست، امکان 
پرداخت یک باره مبلغ خرید، لغو اعتبار دریافت شــده و انصراف از مشارکت در 
طرح را دارد.گفتنی اســت خرید مازاد بر اعتبار ثبت شده مشتری از کارت های 

دیگر او، به طور نقدی کسر می شود.

ادغام بانک حکمت و مهراقتصاد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اکنون صادرات روند خوب و مثبتی پیدا کرده، 
گفت: با روندی که به پیش می رویم تعادل برای تأمین ارز کااهای اساسی، ضروری و به 
ویژه مواد اولیه کارخانجات برقرار خواهد شــد.به گزارش ایِبنا، عبدالناصر همتی با اشاره 
بــه تأکید رئیس جمهور بر تقویت نظارت بانک مرکزی افزود: ما اقدامات مهمی را برای 
کنترل و اصاح نظام بانکی آغاز کرده ایم و بخش قابل توجهی از تصمیم گیری ها درباره 
نرخ های ســود بانکی و بین بانکی نتیجه انضباطی بــود که در بانک های مختلف ایجاد 
شد.وی گفت: بانک های وابســته به نیروهای مسلح را به تدریج ادغام می کنیم و ظرف 
هفته آینده ادغام دو بانک حکمت و مهراقتصاد در بانک ســپه نهایی خواهد شد.رئیس 
کل بانک مرکزی افزود: ســه بانک دیگر هم ادغام شان به تدریج انجام می شود.همتی با 
اشاره به این که چند بانک ناترازی مالی شان باا بود گفت: این ها را تحت کنترل گرفتیم، 
مدیریت شــان را اصاح کردیم و تحت نظر مســتقیم قرار گرفتند و ان شاء اه بتوانیم 
ناترازی شان را جمع کنیم.وی افزود: در مورد بازار پول و انضباطی که در نرخ سود باید 
وجود داشته باشد کارهای مهمی انجام دادیم بنابراین نظام بانکی ما به سمتی می رود که 
نظارت ها جدی تر شود.رئیس کل بانک مرکزی گفت: شاید یکی از دایلی که توانستیم 
هدف گذاری تورم داشــته باشیم اســتفاده از ابزار عملیات بازار باز بود که بانک ها نقش 
مهمی در رســیدن به این هدف خواهند داشت.همتی با تأکید بر این که بانک مرکزی 
نقدینگی را کنترل می کند افزود: من مطمئن هستم امسال نقدینگی ما به مراتب از رشد 
نقدینگی سال 9۸ کمتر خواهد بود.وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات به سمتی پیش 
می رود که بازار پولی ما از شــفافیت و آرامش بیشــتری برخوردار باشد.رئیس کل بانک 
مرکزی گفت: وقتی بازار پول آرامش و روندی منطقی داشــته باشد و به سمت کنترل 
تورم برود به یقین روی نرخ ارز و بقیه بازار هم تأثیر خواهد گذاشت.همتی ابراز امیدواری 
کرد: با روش های به کار گرفته شــده در بازار پول و ارز شــاهد آرامش بیشتری تا پایان 

سال در این بخش باشیم.

 3 میلیارد دار ارز برای واردات تأمین کردیم 
رئیــس کل بانک مرکزی گفت: در دو ماهه اول امســال به رغم مشــکات در صادرات 
غیرنفتــی ما حــدود 3 میلیارد دار ارز بــرای واردات کااهای اساســی تأمین کردیم.

عبدالناصر همتی با اشــاره به اینکه اکنون روند صادرات روند خوب و مثبتی پیدا کرده 
است، افزود: در دو ماهه اول ما اُفت زیادی در صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی خوشبختانه 
صادرات دوباره احیا شــد و برگشــت ارز به سامانه نیما سرعت گرفته است.وی گفت: با 
روندی که به پیش می رویم تعادل برای تأمین ارز کااهای اساســی، ضروری و به ویژه 
مواد اولیه کارخانجات برقرار خواهد شــد و این موضوع به طور جدی پیگیری می شود.

همتی افزود: اکنون هم از طریق ســامانه نیمــا ارز تأمین می کنیم و هم صادرکنندگان 
به طور مســتقیم ارز واردکنندگان را تأمین می کنند و باهم ارتباط برقرار کرده اند.وی 
با تأکید بر اســتفاده از همه روش ها برای ســاده کردن تجارت، گفت: تجار ما باید بدور 
از شــرایط تحریمی غیرقانونی بتوانند راحت تجارت و ارزشــان را جا به جا کنند.رئیس 
کل بانک مرکزی افزود: این اختیار را به صادرکنندگان و واردکنندگان دادیم، اما آمار و 
اطاعاتشان در بانک مرکزی ثبت می شود و ما آن را کنترل می کنیم.همتی گفت: به رغم 
فشار حداکثری علیه جمهوری اسامی ایران امسال هم مانند پارسال کااهای اساسی، 
ضروری و مواد اولیه را تأمین می کنیم.وی افزود: در همین دو ماه اول سال به رغم همه 
مشــکات حدود 3 میلیارد دار ارز بــرای واردات تأمین کردیم و امیدواریم در ماه های 

آینده این روند بهتر شود.

مردم از شر تورم مزمن خاص می شوند
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گزیده خبر
اتحادیه اروپا تحریم ها علیه سوریه را یک 

سال دیگر تمدید کرد
شــورای اتحادیه اروپا با انتشــار بیانیه ای اعام کرد تحریم ها علیه سوریه را تا 
ژوئن ۲۰۲۱ تمدید کرده است.به گزارش ایسنا، مجلس اتحادیه اروپا تاکید کرد 
که تمدید این تحریم ها برای حکومت ســوریه و حامیان آن در راستای راهبرد 
اتحادیه اروپا در قبال سوریه به علت آنچه »ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه ملت 
سوریه« خوانده شده است.جوزپ بورل، هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا ادعا کرد که این تحریم ها علیه »مقاماتی است که در رنج های ملت سوریه 
طی ســال های جنگ نقش داشــته اند و این شامل مقاماتی از حکومت سوریه 
و حامیان این کشــور و فعاان اقتصادی ای می شــود که به دولت سوریه کمک 
می کنند و از »اقتصاد جنگ« بهره می برند.«به گزارش میدل ایست نیوز، بورل 
این اقدام را در راســتای حمایت از ملت سوریه و پایبندی ثابت اتحادیه اروپا به 
اســتفاده از هر ابزاری برای حمایت از راه حل سیاسی در نزاع سوریه که به نفع 

همه شهروندان سوریه باشد خوانده است.

تحریم های آمریکا علیه ۲۸ تبعه کره شمالی و 
۵ چینی به اتهام »پولشویی«

رســانه های آمریکا گزارش دادند دولت این کشــور ۲۸ تبعه کره شمالی و پنج 
تبعه چینی را متهم به تسهیل انتقال ۲.۵ میلیارد دار پول غیرقانونی به برنامه 
هسته ای و موشکی کره شمالی کرده و در این راستا تحریم های جدیدی را علیه 
این کشــور در نظر گرفت.به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه واشنگتن پست، بر 
اساس اســناد مربوط به وزارت دادگســتری آمریکا اتباع مذکور مرتبط با یک 
شــبکه جهانی محرمانه فعال در چند کشور شامل چین، روسیه، لیبی و تایلند 
بوده اند.وزارت دادگستری آمریکا در یک کیفرخواست ۵۰ صفحه ای فدرال که در 
واشنگتن دی سی از مهر و موم خارج شد این اتباع چینی و کره شمالی را متهم 
به عمل به عنوان نمایندگان بانک تجارت خارجه کره شمالی کرده و آنها را عامل 

رقم خوردن بزرگترین نقض های تحریم کره شمالی کرده است.

روسیه لغو معافیت هسته ای ایران توسط 
آمریکا را تاسف آور خواند

 سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با مطرح کردن این پرسش که آیا واشنگتن 
انتظار دارد تا راکتور اراک را آمریکا بســازد؟ لغو معافیت های هسته ای ایران از 
سوی این کشور را تاسف آور خواند.ماریا زاخارووا روز پنجشنبه در نشست خبری 
هفتگی در وزارت امور خارجه روسیه که به صورت آناین پخش شد، گفت: لغو 
معافیت های هسته ای ایران، این سوال را مطرح می کند که آیا آمریکا می خواهد 
ایران بطور مستقل طرح احداث راکتور هســته ای اراک را به پایان برساند؟وی 
افزود: چنین به نظر می رســد مبتکران این سیاست حتی این پرسش را مطرح 
نمی کنند که چه منفعتی برای واشــنگتن دارد و آمریکا درصورتی که اقدامات 

پیش بینی شده در برجام اجرا نشود، چه امتیازاتی بدست می آورد.

تنش میان چین و تایوان بااگرفت

چین، تایوان را به جنگ تهدید کرد
دولت چین دیروز جمعه هشدار داد در صورت لزوم از گزینه 
نظامی علیه تایوان استفاده خواهد کرد؛ تهدیدی که متقابا 
با پاســخ دولت تایوان مواجه شــد.به گزارش رویترز، در پی 
تشــدید لحن مقامات رســمی دو طرف تایوان و چین، دو 
مسئول برجسته چینی امروز جمعه تاکید کردند اگر گزینه 
دیگری برای پکن جهت ممانعت از استقال تایوان نماند، از 
گزینه نظامی استفاده خواهد کرد.رئیس هیات ستاد مشترک 
در شورای نظامی چین در اظهاراتی در همایشی به مناسبت 
پانزدمیــن ســالروز تصویب قانون مبارزه بــا جدایی طلبی 
و اســتقال، گفت: درصورت ادامه پافشــاری تایوان گزینه 
نظامی را اجرایی می کنیم.وی گفت: اگر فرصت برای اتحاد 
دوباره چین و تایوان از دســت برود نیروهای مسلح و همه 
مردم چین و حتی ســاکنان تایوان همه اقدامات و امکانات 
ارم برای از بین بردن هر طرحی برای جدایی و اســتقال 
را به کار خواهند بســت.این مسئول چینی خاطرنشان کرد: 
قول نمی دهیم که در این مساله از استفاده از گزینه نظامی 
اجتناب شود ما استفاده از همه تدابیر مطلوب برای تضمین 

ثبات و سلطه بر اوضاع در تنگه تایوان را حق خود می دانیم.
رئیس کمیته دائم شــورای ملی نماینــدگان چین نیز که 
سومین مسئول در حزب حاکم کمونیست است تاکید کرد 
گزینه نظامی آخرین گزینه در قبال تایوان است و چین برای 
بار صدم هم تاش مضاعفش را خواهد کرد تا این مســاله از 
راه مسالمت آمیز حل شود.وی نیروهای جدایی طلب تایوان 
را مخاطب قرار داد و گفت: مسیر استقال تایوان به بن بست 
می رسد و هرگونه به چالش کشیدن قانون مجازات سختی 
خواهد داشــت.قانون مخالفت با جدایی طلبی که در ســال 
۲۰۰۵ در چین به تصویب رســید زمینــه را برای هر اقدام 
نظامی علیه تایوان در صورت جدایی یا حتی نزدیک شــدن 
بــه این هدف فراهم می کند.تایوان از پایان جنگ داخلی در 
۱۹۴۹ همچنان خارج از سلطه دولت چین است.دولت تایوان 
نیز امروز جمعه در پاســخ به تهدید چین برای اقدام نظامی 
تاکید کرد که تهدید به جنــگ مخالف قوانین بین المللی 
است.دولت تایوان تاکید کرد ملت تایوان هرگز دیکتاتوری یا 

تسلیم شدن در برابر خشونت را نمی پذیرند.

هشدار دولت هنگ کنگ به آمریکا
 دولت هنگ کنگ دیروز جمعه با انتشار بیانیه ای به آمریکا هشدار داد که اعمال هرگونه تحریم، آسیب های سنگینی به آمریکا و 
شرکت های آن کشور وارد خواهد کرد.به گزارش ایرنا به نقل از بیانیه دولت منطقه هنگ کنگ، آمریکا نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ 
شرکت در هنگ کنگ دایر کرده است که هرگونه تحریم می تواند مشکات جدی برای آنها ایجاد کند.دولت هنگ کنگ تحریم 
های آمریکا به دلیل »تصویب ایحه قانون امنیت در کنگره ملی خلق چین« را یک »شمشیر دو لبه« توصیف کرده است که نه 
تنها به هنگ کنگ بلکه به واشنگتن زیان می رساند.دولت هنگ کنگ آماری منتشر کرده است که تایید می کند بین سال های 
۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ میادی میزان مازاد تجاری بازرگانی آمریکا در برابر این منطقه به ۲۹۷ میلیارد دار رسیده است که بااترین 
رقم در میان شرکای تجاری هنگ کنگ است.این نشان می دهد که شرکت های آمریکایی کسب و کار پر رونقی در هنگ کنگ 
دارند و اگر آمریکا بخواهد جایگاه ویژه تجاری این منطقه را که یک امتیاز است از آن بگیرد، آن زمان چنین درامدهای کانی 
نصیب شرکت های آمریکایی نخواهد شد.دولت هنگ کنگ همچنین نسبت به ورود آمریکا به مسایل داخلی این منطقه هشدار 
داده است بخش وزارت خارجه چین در این شهر نیز تاکید کرده است که برای مقابله با هر اقدامی از سوی واشنگتن آماده است.

در بیانیه بخش وزارت خارجه چین در هنگ کنگ آمده است که منطق گانگستری آمریکا و تهدید این کشور به تحریم چین 
و هنگ کنگ یک »حرکت شرم آور« است.دولت چین تاکید می کند که ورود آمریکا به مسایل داخلی این منطقه غیرمنطقی 
و »حرکتی گانگســتری« است و مسایل هنگ کنگ ربطی به آمریکا پیدا نمی کند و این کشور با انگیزه های خاصی به دنبال 
مخدوش کردن چهره چین است.»لی که چیانگ« نخست وزیر چین دیروز در مصاحبه مطبوعاتی آناین با رسانه ها در پایان 
اجاس ساانه کنگره ملی خلق چین، از تصویب این ایحه قانون امنیتی دفاع کرد.وزیر خارجه آمریکا از چین بشدت انتقاد کرده 

و گفته است که بر اساس ارزیابی او دیگر هنگ کنگ بخش خودمختار چین محسوب نمی شود.

ترامپ با امضای حکم محدود کردن مصونیت شبکه های اجتماعی
 قانون اجازه دهد توئیتر را می بندم

رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی مطبوعاتی اعام کرد در صورتی که قانون این اجازه را بدهد شــبکه اجتماعی توئیتر را می 
بندد.به گزارش ایسنا، به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید  
تاکید کرد: آن طور که می دانم امکان بستن توئیتر را دارم اما باید این را از لحاظ قانونی به پیش برد و نمی دانم می توانم این 
کار را انجام دهم یا خیر. باید با وکایم مشورت کنم.ترامپ ادامه داد: اگر این مساله قانونی باشد و از لحاظ قانونی بتوان توئیتر 
را بست حتما این کار را خواهم کرد. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد.وی اشاره کرد که پایگاه های اینترنتی زیادی هستند که 
می توانند جانشین توئیتر شوند.این اظهارات عصر پنجشنبه بعد از آن ایراد شد که وی فرمانی اجرایی را در جهت محدود کردن 
حفاظت های حقوقی که شرکت های شبکه اجتماعی از آنها بهره می برند امضا کرد.دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر 
تهدید کرده بود آن دسته از شبکه های اجتماعی که آنها را به خاموش کردن صدای محافظه کاران متهم کرده خواهد بست.به 
گزارش بی.بی.سی، جنجال تازه پس از آن بروز کرد که توییتر روز سه شنبه برای اولین بار به توییت های رئیس جمهور آمریکا 
برچسب صحت سنجی زد.ترامپ هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید گفت: ما امروز اینجا هستیم تا از آزادی بیان در مقابل 
بزرگترین خطری که واقعا در تاریخ آمریکا با آن روبرو بوده دفاع کنیم. تعداد انگشت شماری شرکت های قدرتمند و انحصاری 
شبکه اجتماعی بخش وسیعی از کلیه ارتباطات خصوصی و عمومی در ایاات متحده را کنترل می کنند.رئیس جمهور آمریکا 
گفت که این شــرکت ها »قدرتی مهارنشــده برای سانسور، محدود کردن، ویراستن، شکل دادن، پنهان کردن یا تغییر« بخش 
بزرگی از ارتباطات را دارند.رســانه های آمریکایی گزارش می دهند که دولت امیدوار اســت این دستور در نهایت زمینه را برای 

اعمال مقررات تازه و نظارت بیشتر بر عملکرد این شرکت ها از جمله توییتر و فیسبوک فراهم کند.
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محققان موسسه ملی تحقیقات سامت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی تهران می گویند با توجه به این که احتمال باقی ماندن میکروب ها 
در زیر ناخن های بلند و مصنوعی حتی پس از شست وشو با آب و صابون 
وجود دارد، توصیه می شود که در زمان همه گیری بیماری کرونا ناخن های 
دست ها کوتاه باشد تا خطر انتقال بیماری کمتر شود.در این مطلب آمده 
است: با توجه به نقش ناخن های بلند در تجمع میکروب ها و انتقال آن ها به 
فرد و اطرافیانش، پیشنهاد می شود که توصیه های کلی نهادهایی همچون 
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا در زمینه بهداشت ناخن ها 
مورد توجه قرار گرفته و طبق آن ها عمل شود. بنا بر توصیه های این مرکز، 
جهت رعایت بهداشــت ناخن ها، شست وشوی دقیق و مداوم اطراف و زیر 

ناخن ها با آب و صابون و کوتاه کردن آن ها ضروری است.

یک اســتارت آپ آلمانی به نام "ســین پاور" در حال آماده سازی 
پلتفرم ماژوار شناور خود است که می تواند از امواج، باد و خورشید 
برق تولید کند. این استارتاپ آلمانی قصد دارد پلتفرم ماژوار خود 
را در ساحل یونان به آب بیندازد. برنامه استارتاپ آلمانی این است 
که تولیدکنندگان انرژی خورشــیدی را آزمایش کرده و آرایه های 
فتوولتاییک را روی پلتفرم شــناور که قرار اســت در ساحل یونان 
قرار گیرد، نشان دهند. تبدیل انرژی موج فراساحلی به خودی خود 
مفهومی جدید نیست اما آنچه پلتفرم "سین پاور" را متفاوت می کند 
ماژوار بودن آن اســت، به این معنی که توسعه دهندگان می توانند 
بخش های مورد نظر خود را به پلتفرم اضافه و یا از آن حذف کنند و 

اتصال آنها نیز بسیار راحت است. 

پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود توانستند نخستین نقشه 
سه بعدی را از نورون های قلب یک جونده ارائه دهند.یکی از پژوهشگران این 
پروژه گفت: ICN، یک خاء بزرگ در ارتباط علوم اعصاب و پزشــکی قلب 
اســت. هدف ما پر کردن این خاء با ارائه یک چارچوب از ICN است.تنها 
اندامی که برای آن، یک نقشه سه بعدی با وضوح باا ارائه شده، مغز است. ما 
در این پژوهش، نخستین نقشه جامع را از سیستم عصبی قلب ارائه داده ایم 
که می تواند مرجعی برای پژوهشگران دیگر باشد تا پاسخ سواات خود را در 
مورد عملکرد، فیزیولوژی و اتصاات میان نورون های متفاوت ICN پیدا کنند.

 )UCF("پژوهشگران دانشگاه توماس جفرسون و "دانشگاه فلوریدای مرکزی
 "KSEM" در این بررسی، با کمک یک روش تصویربرداری جدید موسوم به

یک مدل دقیق سه بعدی از قلب کامل یک جونده تهیه کردند.

 ناخن های بلند و استقبال 
از کرونا

پلتفرم شناور اقیانوسی برای تولید 
برق از امواج، باد و خورشید

نخستین نقشه 3بعدی از 
نورون های قلب ارائه شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

روزگار تشنگیِ غیزانیه

شتاب گیری باوقار اما گیرای بنتلی فایینگ اسپور!
زمانی که نسل جدید بنتلی فایینگ اسپور حدود یک سال پیش معرفی شد اکثر افراد زبان به تحسین این چهار چرخ لوکس گشودند. از 
جمله دایل اصلی این موضوع می توان به قابلیت های باای آن اشاره کرد که باعث می شود فایینگ اسپور پا به پای کانتیننتال GT بتازد 
و البته چهره ی یک خودروی لوکس و خانوادگی را نیز بر جای بگذارد.یکی دیگر از دایل جذابیت های بی حدوحصر این خودرو پیشرانه 12 
سیلندر آن است. این خودرو در نسل جدید کامًا دگرگون شده و البته همان پرفورمنس قابل توجه همیشگی را حفظ کرده است.نیروگاه 
12 ســیلندر 6 لیتری توئین توربوی فایینگ اسپور قدرت 626 اسب بخاری و گشتاور 900 نیوتون متری تولید می کند. بنتلی مدعی 
است این خودرو تنها در عرض 3 ثانیه از سکون به سرعت 100 کیلومتر در ساعت رسیده و حداکثر سرعت 333 کیلومتر در ساعت را 
لمس می کند. برای یک سدان بزرگ با وزن 2435 کیلوگرمی این عملکرد بسیار قابل توجه است.در دنیای واقعی هم عملکرد خودرو تفاوت 
چندانی با روی کاغذ ندارد. به تازگی AutoTopNL با این خودرو سری به جاده ها زده و توانسته سقف سرعت 326 کیلومتر در ساعت را 
ثبت کند.البته نمی دانیم تفاوت بین سرعت اعامی توسط بنتلی و عدد ثبت شده توسط این مجله چیست اما به هرحال این تست در بخش 

بدون محدودیت سرعت اتوبان های آلمان انجام شده و بنابراین می توان انتظار تأثیر برخی عوامل را داشت.

سرنوشت تعلیق لیگ به یک مو بند است!
صحبت های اخیر مدیرعامل یکی از باشگاه های لیگ برتری ابهامات متعددی را درباره نحوه انجام تست های کرونا و سرنوشت از 
ســرگیری لیگ نوزدهم به وجود آورده است!این روزها تب و تاب برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران باا گرفته است اما 
سرنوشت لیگ را تعداد مبتایان به کرونا در تیم های مختلف تعیین خواهند کرد، اما چالش اصلی موجود در حال حاضر نحوه 
انجام تســت های کرونا و نظارت بر آن اســت که ابهامات مختلفی را بنابر اظهارات برخی افراد به وجود آورده است و باید نسبت 
به آن شفاف سازی ازم از سوی مسووان متولی صورت گیرد.مهم ترین مساله در حال حاضر تست های کرونا است که باید برای 
تیم های مختلف شرایط یکسانی در این زمینه وجود داشته باشد و شاهد تفاوت در نحوه و وضعیت تست ها نباشیم.مقوله دیگر 
نظارت بر انجام تســت ها است و اگر در این راستا از سوی افســران سامت فدراسیون پزشکی ورزشی و ناظران سازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال نظارت ازم و کافی صورت نگیرد نمی توان به نتایج به دست آمده اطمینان داشت.مدیرعامل گل گهر سیرجان 
به تازگی اعام کرده اســت که در تست گیری مخاط، آثار کرونا در چندین نفر از بازیکنان این تیم دیده شده است و این نفرات 

فعا مشکوک به بیماری هستند و در تست گیری بعدی وضعیت شان به طور کامل معلوم می شود.

وان خط سیه ر آن بناگوشآن زلف نگر ر آن ر و دوش مانندهٔ حاجبان سیه پوشر دو شده ش ماه و خورشید چون عنبر و مشک دوش ر دوشبی گرمی و بی فروغ آتش وین رده زعاقان دل و هوشآن داده ه عاشقان غم و رد گاری است سنبل خط و اه رخ ن
آن ماه سمنبر گل آغوش از سنبل اوست نوش من زر
aوز اهٔ اوست زر من نوش

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

26 برنده مسابقه نقاشی قرنطینه گالری گلستان ویژه 
کودکان زیر 10 ســال کــه در اوج روزهای کرونایی 
برگزار شــده بود، اعام شــد. این مسابقه که هشتم 
فروردین 1399 با انتشــار فراخوانی از ســوی لیلی 
گلســتان آغاز به کار کرد تا پایان مهلت دریافت آثار، 
بیستم اردیبهشــت ماه نزدیک به 1000 اثر دریافت 
کرد که از سوی برخی از ایرانی های مقیم کشورهای 
آمریکا، فرانسه، انگلیس، قطر و عمان نیز مورد توجه 
قــرار گرفت.مرحله اولیه داوری آثــار بر عهده لی لی 
گلســتان بود و برای داوری نهایی از فرشید مثقالی، 
کامبیز درم بخش و تارا بهبهانی دعوت شد. همچنین 
وعده انتشــار کتاب از گزیده آثار و ارســال آن برای 
شهرداران دیگر شهرهای دنیا به عاوه اکران گزیده ای 
از آثــار روی یک دیوار در منطقه پنج تهران از دیگــر بخش های این رویداد هنری بود.در نهایت 
برندگان این مســابقه در دو رده ســنی زیر شش سال و شش تا 10 سال اعام شد؛ بر این اساس 
ســیاوش واسعی، آراد اسکندری و رامتین نجمی به عنوان برندگان گالری گلستان و پارتا امامی، 
پارسا زین الدینی، آنا امکانی و برندگان شهرداری تهران: کارن کاظم توری، نگین شمس الدینی، 
یونا انصار، هلنا راهدار، نســیم پور فتح، مانی نفری، نیروانا محمدنــژاد، ارغوان قادری زاده، دلنیا 
هاشــمی، کیمیا بالی، مه پاس نجار سالکی، ترانه دانایی، سارا آبای فینی، ایران اسد زاده، فاطمه 
افضلی، نرگس حســینی نژاد، آرام صیاد، نامی تابعیان، غزل رحمانی نژاد و آیدا احمدی به عنوان 

برندگان شرکت روغن زیتون مینو دشت، اعام شدند.

بینوایان 
کمتر کسی پیدا می شود که به طریقی با این کتاب آشنا 
 Les Misérables نباشد. کتاب بینوایان با عنوان اصلی
شاهکار ویکتور هوگو است که در سال 1۸62 منتشر شد. 
این رمان به معنای واقعی کلمــه غذای کاملی برای روح 
انسان اســت. کتابی که بدون تردید ازجمله ماندگارترین 
رمان هایــی خواهد بود که به عمر خود می توانید بخوانید.

کتاب بینوایان به صورت ســوم شخص روایت می شود و 
در آن نویسنده زمان به جلو و عقب می کشد و ماجراهای 
مختلف را روایت می کند. این اثر هرآنچه را که ازم است 
درباره فرانســه قرن نوزدهم بیان کرده و یک اثر تاریخی، 
روانشناسانه، اجتماعی و عاشقانه محسوب می شود. ویکتور 
هوگو 1۷ سال را صرف نوشتن این اثر برجسته کرده است.

حسینقلی مستعان، مترجم، در ابتدای کتاب بینوایان زندگی نامه ای از هوگو و همچنین معرفی کوتاه از آثار 
او ارائه کرده است. در مقدمه مترجم بر چاپ پنجم نوشته است: بینوایان هوگو مسلما هرگز کهنه نخواهد شد 
و هرگز اهمیت و ارزشش تقلیل نخواهد یافت. این یکی از کتب انگشت شماری است که اگر هزاران توفان 
سهمگین و سیل بنیان کن از مکتب ها و سبک ها از سرشان بگذرد همچنان استوار خواهند ماند و چیزی از 
عظمت ابدی شان کاسته نخواهد شد.تاثیر این شاهکار بزرگ ادب و اخاق، در وجود من چندان شدید و نافذ 
بود که به یک دفعه مطالعه اش اکتفا نکردم و پس از مدتی کوتاه که طی آن هیچ گاه دل و جانم را از یادش 
خالی نمی یافتم، مطالعه اش را از سر گرفتم، و نه فقط یک دفعه، بلکه بار سوم هم که بینوایان را خواندم حرص 
و ولعی که به مطالعه این کتاب در خود احساس می کردم تسکین نیافت تا سرانجام به ترجمه اش مصمم 
شدم، از دو سال و نیم پیش، از تابستان 130۷ به این کار همت گماشتم و اکنون نتیجه زحمتم را، به عنوان 

خدمت ناقابلی به عالم معرفت و ادب، به خوانندگان محترم و هم وطنان عزیز تقدیم می دارم.

ویکتور هوگو
ویکتــور ماری هوگــو )زاده 26 فوریــه 1۸02 – 
درگذشــته 22 مه 1۸۸5( شــاعر، داستان نویس و 
نمایشنامه نویس پیرو ســبک رومانتیسم فرانسوی 
بود. او یکی از بهترین نویســندگان فرانسوی است. 
آثار او به بســیاری از اندیشه های سیاسی و هنری 
رایــج در زمان خویش اشــاره کــرده و بازگویندهٔ 
تاریخ معاصر فرانسه اســت. از برجسته ترین آثار او 
بینوایان، گوژپشــت نتردام و مــردی که می خندد 
است. مشهورترین کارهای هوگو در خارج از فرانسه 
بینوایان و گوژپشت نتردام است و در فرانسه بیشتر 
وی را برای مجموعه اشــعارش می شناســند.هوگو 
سومین پسر کاپیتان ژوزف لئوپولد سیژیسبو هوگو، 
که بعدها ژنرال شد، و سوفی فرانسواز تِِربُوشه بود. وی در جوانی زیر نفوذ مادرش قرار داشت. 
مادرش از شاه دوســتان و پیروان متعصب آزادی به شیوه ولتر بود و تنها بعد از مرگ مادر بود 
که پدرش توانست ستایش و عاقهٔ فرزندش به خود را برانگیزد. کودکی ویکتور در کشورهای 
گوناگون ســپری شد. مدت کوتاهی در کالج نجیب زادگان در مادرید اسپانیا درس خواند و در 
فرانسه زیر آموزش معلم خصوصی خود پدر ریویه، کشیش بازنشسته بود. در 1۸14 به دستور 
پدر وارد پانســیون کوردیه شد که بیشــتر تحصیات مقدماتی را در آنجا گذراند و به مطالعهٔ 
آثار معاصران، به ویژه شــاتوبریان، و نیز نگارش تصنیف های ادیبانهٔ پرداخت. وی شعر سرودن 
را با ترجمه اشــعار ویرژیل آغاز کرد و با آن، قصیدهٔ بلندی در وصف ســیل ســرود. نخستین 
مجموعه اشعار او با نام »قصیده ها و دیگر اشعار در 1۸22 که 20 سال داشت و نخستین رمان 

او، بو-ژارگال، در 1۸26 منتشر شدند.

 26 کودک، برنده مسابقه قرنطینه
 گالری گلستان


