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رئیس جمهور با بیان اینکه ما به این زودی به شرایط قبل از کرونا نمی توانیم برگردیم، گفت: امروز زندگی ما محدودتر و بخشی از زندگی ما مجازی شده است و این را 
مردم کشور باید باور کنند.حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز)شنبه( در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اظهار داشت: هفته جاری را باید 
به نام امام راحل بنامیم. این هفته هم سالروز رحلت آن بزرگوار است و هم روزی است که مردم برای حفظ جان امام فداکاری کردند. در ۱۵ خرداد مردم با قیام شان در 
شهرهای مختلف قم، تهران، ورامین و شهرهای دیگر هم قیام کردند، هم فداکاری کردند و هم کشته ها و شهدای بسیاری را تقدیم انقاب اسامی کردند. شاید اگر آن 

حرکت مردمی نبود احتماا جان امام در خطر قرار می گرفت یا برای مدت طوانی ممکن بود امام را در حصر نگاه دارند.....
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عیب وی جمله بگفتی هنری داشت بگو
علی اریجانی ۱۲ ســال، سه مجلس در ایران را اداره کرد. مجلس 
های هشــتم و نهم و دهم. در این سه مجلس تصمیماتی خوب و 
تصمیماتی متعادل و تصمیماتی هیجانی هم گرفته شــدند و بنابر 
اتفاق نظر نمایندگان نقش هیات رئیسه مجلس در روند جهتگیری 
تصویب قوانین نقش حائز اهمیتی است. مقام معظم رهبری بدون 
ورود به بد و خوب عملکرد اریجانی ایشــان را به مشاورت خود و 
همچنین عضویت شــورای مصلحت نظام که خود مجلسی قانون 
گزار محسوب میشــود، منصوب فرمودند و این البته در خصوص 
متولیان عالی رتبه نظام همیشــه برقرار بوده و ایشــان یعنی علی 
اریجانی هم از قاعده مستثنی نبوده است. هم مراجع تقلید و هم 
نیروهــای نظامی و انتظامی از زحمات و صرف وقت و اتاف عمر و 
جوانی علی اریجانی در طول اداره ۳ دوره مجلس تقدیر کردند و 
رئیس جمهور هم که یار غار خود را از منصبی مهم از دست میداد 
به ایشــان لوح تقدیر داد. حاا بحث بر سر این است که واقعا علی 
اریجانــی بدون عیب و نقص مجلس را اداره کرده و یا عیوبی هم 
که در تاریخ ایران گاها حتی بعنوان ننگ به ایشان نسبت میدهند 
کم نیســتند. روزهایی که همه جا صحبت از خدمات دوازده ساله 
اریجانی هست، پر بیراه نیست که گوشهای از اقدامات مجلس دهم 
و گاها نهم، که علی اریجانی در این ۱۲ ســال را بازخوانی کنیم. 
شــاید بد نباشد بدین نکته اشــاره کنم که اکثر مواردی که مورد 
بازبینــی قرار گرفته اند، به نوعی با واکنش مســتقیم رهبر معظم 
انقاب حضرت آیت اه العظمی اامام خامنه ای همراه بوده اند.علی 
اریجانی در خصوص ماجرای فتنه ۸۸ اعام موضع صریح نکرد و 
در جریان فتنه ســاکت بود تا جایی که همه تعجب کرده بودند و 
بعد از ۹ دی ایشــان هم با حجم اعتراضها مواجه شــد و نیم بند 
موضعــی کج دار و مریز اتخاذ کرد تا جایی که رهبر معظم انقاب 
شــاید خطاب به ایشان و امثالهم در تاریخ ۲ مهر ماه ۸۸ فرمودند: 
» گاهی ســکوت کردن، کنار کشیدن، حرف نزدن، خودش کمک 
به فتنه است. در فتنه همه بایستی روشنگری کنند؛ همه بایستی 
بصیرت داشــته باشــند«. که فی الواقع اریجانی اینگونه نبود. در 
جریان یک شــنبه سیاه مجلس نهم در جریان درگیری با احمدی 
نژاد و افشــای اقدامات اریجانیها توســط وی در تاریخ ۲۸ بهمن 
۱۳۹۱ آقا فرمودند: » قضیه ای در مجلس پیش آمد؛ قضیه ی بدی 
بود...این اســتیضاحی که در مجلس انجام گرفت، غلط بود. خب، 
استیضاح باید یک فایده ای داشته باشد! چند ماه به پایان کار دولت، 
اســتیضاح یک وزیــر، آن هم باز با یک علــت و دلیلی که مربوط 
به خود آن وزیر نیســت، چه معنی دارد؟« چگونه میتوان نقشــی 
برای علی اریجانی در مجلســهای هشــتم تا دهم که ارزش پول 
ملی از ۱۰۰۰ تومن به ۱۸ هزارتومان کاهش یافت قائل نباشــیم. 
انفعــال مجلس کامــا متاثر از انفعال هیات رئیســه بوده و مردم 
ایران چوبی فراموش نشــدنی از نمایندگان این مجلس ها خوردند 
و تحمل کردند. تنها نمیتوان گفت مجلســهایی که علی اریجانی 
اداره کرده اند فقط انقابی نبوده اند که اگر ملی هم بودند با جریان 
نابود شدن ارزش پول ملی برخورد میکردند. با فساد دامن گیر در 
ارکان دولــت برخورد میکردند. با حقوقها و اماک نجومی برخورد 
میکردنــد. مگر رهبری در تاریخ ۲۲ مــرداد ۹۷ نفرمودند: » قوای 
مجریه و مقننه باید راههای فساد را ببندند، اگر در همین قضایای 
ارز و سکه، نظارت و دقت و پیگیری ازم انجام می گرفت، راههای 
فساد مسدود می شد«. در جریان برجام نمایندگان با پیشنهاداتی 
به دنبال اصاح جریان بودند و در رســانه ها آمد که ۲۰۶ پیشنهاد 
برای اصاح برجام مطرح است اما علی اریجانی یک تنه ایستاد و 
رای مجلس را در کمتر از ۲۰ دقیقه گرفت که ننگ آن بر پیشانی او 
و مجلس و دولتی که ایحه را آورده و پشت پرده ابی هم کرده بود 
ماند و در همین خصوص رهبر عظیم الشان انقاب اشاراتی داشتند 
از جمله اینکه: »در تاریح نهم مهرماه ۱۳۹۷ فرمودند: مشــکات 
فعلی در توافق هستهای بخاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن 
توافق اســت«. دیگر خطای محرز و بودار علی اریجانی که هیات 
رئیسه مجلس، متوقف نمودن طرح اعاده اموال نامشروع مسئوان 
که در دســتور کار مجلس واقع شده و رهبری در این خصوص ۱۶ 
تیر ماه ۱۳۹۵ فرموده بودند: » مســئوان باید موضوع حقوق های 
نامشــروع را به طور جدی پیگیری کنند. مسئله عزل و برکناری و 
بازگرداندن اموال به بیت المال باید در دستور کار مسئوان باشد« 
بود. علی اریجانی حامی عباس آخوندی بود و برای ابقای او تاشها 
کرد. علی اریجانی حامی زنگنه با توجه به وجود پرونده کرســنت 
بــود و از ابقای او حمایت میکرد. علی اریجانی نایب رئیس بود اما 
هیچ اصراری برای برگزاری شــورای انقاب فرهنگی نداشت. علی 
اریجانی تیمی را در مجلس مستقر کرده که به عقبه ایشان توجه 
نشده است. علی اریجانی عاشق تصویب لوایح  گسترده برای ماست 
مالــی کردن FATF و CFT بود تا جایی که رهبری  ۳۰ خرداد ۹۷ 
فرمودند: » بعضــی از این معاهدات بین المللی مواّد مفیدی دارند. 
خیلی خوب، اشکالی ندارد. مجلس مستقّا خودش قانون بگذراند. 
فرض کنیم ]موضوع[ مبارزه  ی با تروریسم یا با پولشویی است. هیچ 
لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیســت 
یا حّتی میدانیم که مشکاتی هم دارد، به خاطر آن جهاِت مثبت و 
جنبه های مثبت، قبول بکنیم«. خاصه اینکه کارنامه علی اریجانی 
نزد انقابیون خیلی مغشــوش اســت و معلوم نیست ایشان کی و 
چرا عضو کجا شــده که این رفتار از وی سرزده است؟؟ مگر تمام 
مشکات و نقدهایی که به دولت وارد است از قبیل قاچاق، قیمت 
خودرو، نرخ ارز و طا، حقوق های نجومی، اقتصاد مقاومتی و ...  این 
تنها مجلس نیست که وظیفه دارد از طریق سوال، استیضاح و عزل 
با این موارد مقابله کند؟ پس چرا علی اریجانی مجلس را به وکیل 
الدوله بودن تبدیل نمود؟ که در اولین جلسه مجلس یازدهم رئیس 
سنی حجت ااســام تقوی بگوید ما هرگز ننگنامه امضا نخواهیم 

نمود و وکیل الدوله هم نخواهیم بود. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: هنوز ابهاماتی درباره ایحه حذف چهار صفر 
از پول ملی وجود دارد که باید رفع شــود و پــس از رفع ابهامات اعام نظر 
می کنیم. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان دیروز )شنبه( در 
نشست خبری گزارشی از بررسی مصوبات مجلس شورای اسامی ارائه داد.

وی گفت: ایرادات ۹ مصوبه مجلس با توجه به رفت و برگشــت هایی که بین 
شــورا و مجلس انجام شده است برطرف شــده و عدم مغایرت آن با شرع و 
قانون اساســی به مجلس شورای اسامی اعام شده است.سخنگوی شورای 
نگهبان افزود: ایحه کمک به ســامانه پسماندهای عادی با مشارکت بخش 
غیردولتی، طرح استفساریه بند الف ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری، ایرادی 
با شــرع و قانون اساسی ندارد.طرح استفساریه تفسیری درباره معادل سازی 
مدرک کارشناســی برای استخدام افراد اســت.کدخدایی اضافه کرد: طرح 
الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و آموزشیاران 
نهضت ســوادآموزی مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت.وی گفت: طرح 
دو فوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهونیستی علیه صلح و امنیت نیز 
واجد بار مالی نبود و مورد ایراد شورا قرار نگرفت، عاوه بر این ایحه تشویق 
ســرمایه گذاری متقابل بین ایران و عراق و ایحه الحاق ایران به موافقتنامه 

حمل و نقل مواد غذایی فسادپذیر نیز جهت اجرا به مجلس اباغ شد.

تأیید طرح کاهش مجازات حبس تعزیری
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ایحه موافقتنامه سرویس های هوایی 
دو جانبه بین جمهوری اســامی ایران و جمهوری کویت و همچنین ایحه 
حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیســت و جنگل 
بانی مغایرتی با شــرع و قانون اساسی نداشت. عاوه بر این طرح دو فوریتی 
کاهش حبس تعزیری مورد تأیید شورا قرار گرفت.کدخدایی در بخش دیگری 
از این نشست خبری طرح ها و لوایح مغایر با شرع و قانون اساسی را تشریح 
کــرد و گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های 
سیاسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت زیرا طبق این طرح مقرر شده 
است ضوابطی برای فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در قالب آئین نامه در 
نظر گرفته شود که شورای نگهبان آن امر را مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی 
می داند زیرا در رابطه با حقوق افراد و احزاب است و باید در مجلس تصویب 
شــود.وی با اشاره به بررسی طرح اصاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری، 
مجلس شورای اســامی و مجلس خبرگان در شورای نگهبان، گفت: صرف 
نظــر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیش بینی 
شــده به موجب ایــن مصوبه از جهات مختلف از جمله نحوه رســیدگی به 
اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف 
مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبین رد صاحیت شده 
در انتخابات و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود 

انتخاباتی واجد ابهام شناخته شد.

ایراد شورای نگهبان به حذف 4 صفر از پول ملی
ســخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشــاره به بررسی ایحه حذف چهار 
صفر در شورای نگهبان، اعام کرد: این ایحه نیز مورد ایراد شورای نگهبان 
قرار گرفت زیرا در تبصره یک این ایحه با توجه به قرار دادن تعهدات کشور 
در مقابــل صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از معیارهای محاســبه و 
تعیین برابری پول های خارجی نســبت به تومــان و نرخ خرید و فروش ارز، 
مصوبه دارای ابهام شــناخته شد.کدخدایی گفت: به دلیل اهمیت این ایحه 
و پیگیری هــای دولت از رئیس کل بانک مرکزی دعوت شــد تا در جلســه 
شورای نگهبان حضور یابد؛ او بیش از یک ساعت در خصوص ابهامات موجود 
توضیحاتی ارائه کرد اما بعد از این گفتگو همچنان ایرادات فنی اعضای شورای 

نگهبان باقی بود.
وی اظهار داشــت: ایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها نیز 
مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت زیرا بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی 

وظایف شوراها نظارتی است اما این طرح وظایف جدیدی را برای این شوراها 
در نظر گرفته است.سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی ایحه ایجاد 
مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران در شورای نگهبان 
گفت: ایرادات زیادی به این لوایح وارد است و نیازمند اخذ گزارشات بیشتری 
در این خصوص هستیم.کدخدایی در خصوص ایراد شورای نگهبان به ایحه 
تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث، اظهار داشت: فقهای شورای نگهبان به 
این ایحه ایراد شرعی داشتند زیرا تکلیف افرادی که تحت پوشش نهادهای 
حمایتی نیســتند و توان مالی برای پرداخت حق بیمه ندارند روشن نشده 
است.وی ادامه داد: طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی نیز مورد 
ایران شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجتمع تشخیص مصلحت نظام 

قرار گرفته است.

طرح ساماندهی صنعت خودرو رد شد
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو 
در شــورای نگهبان، گفت: این طرح مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی 
تشخیص داده شد زیرا واردات خودرو در صورت اجرای آن تسهیل می شود، 
هیئت عالی نظارت مجمع نیز ایراداتی به این طرح داشــت.کدخدایی گفت: 
ایحــه اهداف وظایف و اختیــارات وزارت ورزش و جوانــان نیز مورد ایراد 
شــورای نگهبان قرار گرفت و تاکید شد که بیان شود کلیه اهداف، وظایف و 
اختیارات وزارت ورزش و جوانان باید به رعایت احکام و ارزش های اســامی 
و شــئون انقاب اســامی مقید گردد.وی اظهار داشــت: طرح ساماندهی 
کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور که به دلیل بار مالی مورد اعتراض دولت 
بود از ســوی شــورای نگهبان نیز مغایر با اصل ۷۵ قانون اساســی شناخته 
شد.ســخنگوی شورای نگهبان همچنین از ایراد شــورای نگهبان به ایحه 
موافقــت نامه بین ایران و هند به منظور اجتنــاب از اخذ مالیات مضاعف و 
جلوگیری از فرار مالیاتــی در مورد مالیات های بر درآمد خبر داد.کدخدایی 
گفت: فقهای شــورای نگهبان در این مدت، نامه های دیوان عدالت را مورد 
بررســی قرار داده و نظرات خود را اعام کردند.وی افزود: در دو هفته اخیر 
مجلس دهم مصوبات زیادی را برای شــورای نگهبان ارسال کرده است، سه 
شنبه گذشته ۱۶ مصوبه به شــورا ارسال شد که تاش می کنیم در فرصت 
قانون نظر شورای نگهبان در خصوص این مصوبات را اعام کنیم.سخنگوی 
شورای نگهبان همچنین خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم، گفت: فرصت 
چهار ســاله را غنیمت بدانید و برای حفظ حقوق مردم تاش کنید تا بعد از 

چهار سال باقیات الصالحات از خود به جا بگذارید.

سندی درباره غیرمعتبر بودن مدرک منتخبان به دست ما نرسیده 
است

کدخدایی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان سابق مجلس 
اعــام کرد که مدارک تحصیلی و حوزوی ۸ نفر از منتخبان مجلس یازدهم 
دارای مشکل است و موضع شورای نگهبان در این باره چیست؟ اظهار داشت: 
بنده قبًا هم پاســخ دادم که آنچه تاکنون براساس گزارش های رسمی به ما 
واصل شده اســت، فقط درباره مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش بود و 
دیگر مطالب صرفاً در فضای رسانه ای و مجازی مطرح شده است.وی با اشاره 
به اینکه البته شــورای نگهبان موضوع مذکور را بررسی کرد، گفت: گویا این 
مطلب از ســوی یکی از منتخبان مجلس دهــم درباره رقیب انتخاباتی اش 
مطرح شده است و مستنداتی در این زمینه به ما ارائه نکرد.سخنگوی شورای 
نگهبان تصریح کرد: اگر واقعاً درباره مدارک تحصیلی منتخبان موردی وجود 
دارد باید با مستندات کافی مطرح شود و در شرایط فعلی هم این مدارک باید 
به کمیسیون های بررسی اعتبار نامه منتخبان مجلس ارسال شود.کدخدایی 
بیان کرد: اغلب این ادعاها از سوی کسانی مطرح می شود که در انتخابات رأی 

نیاوردند و نسبت به رقبای خود این مطالب را مطرح می کنند.
ادامه در صفحه دوم

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

بروکراسی حاکم بر کشور کاهش یابد
 وزیر اقتصاد: 

سرمایه گذاری مثل نان شب واجب است

کسادی بازار مسکن
 سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت:

علت تفاوت سود برای سهام داران عدالت

وزیر اقتصاد گفت: با افتتاح و شروع به کار پنجره واحد فیزیکی کسب و کار زمان ازم برای شروع یک فعالیت 
اقتصادی در ایران از ۷۵ روز به ســه روز تقلیل پیدا کرده اســت.فرهاد دژپسند صبح دیروز در مراسم افتتاح  
پنجره واحد فیزیکی کســب و کار با ابراز خوشحالی از اینکه امروز را به واسطه گسترش نقش، سهم و دامنه 
فعالیت بخش خصوصی، روز مبارکی بنامیم، اظهار داشــت:دلیل مبارک بودن امروز یکی افتتاح پنجره واحد 
فیزیکی  است و دیگری شروع مدیریت سهام عدالت به دست خود مردم است.وی با تأکید بر اینکه به زودی  

پنجره  واحد الکترونیکی  افتتاح می شود.....

آمریکا از سازمان جهانی بهداشت خارج شد

۱۳ خرداد، پایان زمان فروش۳۰ درصد 
سهام عدالت

فروش یکجای ۳۰ درصد از ســهام عدالت از طریق شعب بانک ها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
مورخ ۱۳ خرداد ۹۹ ادامه خواهد یافت.ســهامداران مشمول طرح سهام عدالت که روش سهامداری 
مســتقیم را انتخاب کرده اند از امروز می توانند با مراجعه به کارگزار منتخب خود نسبت به خرید و 
فروش سهام اقدام کرده و با خرید سهام جدید به دارایی های خود اضافه کنند یا در صورت تصمیم 
به فروش تا ۳۰ درصد ارزش دارایی خود در شرکت ها را به فروش برسانند.همچنین فروش یکجای 
۳۰ درصد از سبد دارایی هر فرد در سهام عدالت از طریق شعب بانک های کشور تا پایان وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ ۱۳ خردادماه ۹۹ ادامه خواهد داشت.متقاضیانی که هنوز اقدام به انتخاب روش 
http:// ســرمایه گذاری خود نکرده اند تا پایان روز ۱۵ خرداد ۹۹ فرصت دادند تا با مراجعه به سایت

www.samanese.ir روش مدیریت خود را انتخاب کنند. در صورت عدم مراجعه به این سامانه مشکلی 
برای ســهامداران به وجود نیامده و روش انتخابی آنها، غیرمستقیم تلقی خواهد شد.بانک هایی که 
نســبت به دریافت سفارش در روز های ۶، ۷ و ۸ خردادماه جاری اقدام کرده اند، می توانند از طریق 
کارگزاری های خود و یا کارگزاری های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در 
بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شــده به حساب آنان واریز کنند.امروز بانک ملی ایران 
اولین بانکی بود که بخش اعظم ســهام مربوط به سفارش های دریافتی از مشموان سهام عدالت را 
به فروش رساند که بافاصله پس از تسویه معامات و دریافت وجه به حساب متقاضیان فروش واریز 

خواهد شد.

کدخدایی در نشست خبری:

ابهام در ایحه حذف چهار صفر از پول ملی
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بعد از افت عرضه ارز
روند تامین ارز به حالت عادی برمی گردد

رئیس کل بانک مرکزی: بعد از افت عرضه ارز در اوایل سال در ایران و کشور های همسایه، امروز که تقریباً همه 
بازار ها فعال شــده اند روند تأمین و انتقال ارز حالت عادی به خود گرفته است.روند تامین ارز به حالت عادی 
برمی گرددبه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی عبدالناصر همتی تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۳.۷ 
میلیارد دار از روش های مختلف اعامی بانک مرکزی برای واردات تأمین شده است.رئیس کل بانک مرکزی 
افزود: همانگونه که قبًا اعام کردم روند صادرات و برگشــت ارز مثبت اســت و تأثیرات آن در بازار مشهود 
خواهد بود.طبق اعام همتی، صادرکنندگانی که در سال گذشته صادرات داشتند تا پایان تیرماه باید ارز خود 
را به نیما برگردانند یا به روش های اعامی بانک مرکزی در اختیار متقاضیان واردات کاا و خدمات قرار دهند.

تداوم روند کاهشی قیمت های خودرو در بازار
بررســی بازار خودروی پایتخت  حاکی از تداوم روند کاهشی قیمت هاست و همچون هفته های گذشته خرید 
و فروش ها در حداقل خود است.این روند کاهشی که در هر سه دسته خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی 
دیده می شود، قدرت چانه زنی اندک مشتریان بازار را باا برده و می توانند خودروها را به قیمت های دلخواه 
خود خریداری کنند.به گفته کارشناســان، تشدید بازرسی ها از انبارها و پارکینگ ها سبب شده تا آنهایی که 
خودرو را به قصد ســرمایه گذاری در ماه های گذشــته خریداری و انبار کرده بودند، فروشنده شوند.به اعتقاد 
کارشناسان، اگر بازرسی ها تداوم داشته باشد، ریزش بیش از پیش قیمت ها ادامه خواهد یافت.روز گذشته در 
گروه سایپا هر دستگاه سایپا ۱۱۱ به ۷۰.۵ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ به ۶۵ تا ۶۶ میلیون تومان، تیبا صندوق 
دار ۷۴ میلیون تومان، تیبا ۲ به ۸۳ میلیون تومان، ســاینا ۸۶ میلیون تومان و کوئیک ۹۲.۵ میلیون تومان 
رسید.همچنین در گروه ایران خودرو هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۱۷ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ به ۱۱۰ تا 
۱۱۱ میلیون تومان، پژو پارس ۱۳۵ میلیون تومان و سمند ال. ایکس ۱۱۴ تا ۱۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری 
شد.در دسته مونتاژی ها نیز هر دستگاه سراتو شرکتی سایپا ۴۷۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ به ۵۰۰ میلیون 
تومان، چانگان سی. اس ۳۵ به ۲۷۰ میلیون تومان،  جک اس ۵ به ۴۰۵ تا ۴۱۰ میلیون تومان و هایما اس 
۷ به ۴۱۵ تا ۴۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد. کارشناسان می گویند با وجود روند صعودی قیمت ارز در 
هفته های گذشته، اما از آنجایی که تقاضا برای خرید کم است قیمت خودروهای خارجی نیز شیب نزولی به 
خود گرفته و ترس از بازرســی پارکینگ ها سبب شده تا افرادی که خودرو در اختیار داشتند، به فکر فروش 
باشند.برخی نمایشگاه داران خودروهای خارجی گفتند که از ۲۲ اردیبهشت ماه تاکنون بیکار در نمایشگاه های 
خود نشسته اند و حتی یک مورد معامله نداشته اند.»سعید موتمنی« رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
پایتخت در این زمینه به ایرنا گفت: خودرو یک کاای مصرفی است و فقط افزایش سوداگری ها می تواند آن 
را به کاای ســرمایه ای تبدیل کند.وی پیش بینی کرد که در صورت تداوم نظارت بر عملکرد خودروسازان و 
نظارت بر فروش خودروها و همچین جلوگیری از فروش خودروها به صورت »ویرایشی«، بازار شکل عادی و 

واقعی خود را پیدا خواهد کرد.
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روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا:ادامه از صفحه اول

بهاینزودیشرایطعادینمیشود
رئیس جمهور با بیان اینکه ما به این زودی به شرایط قبل از کرونا 
نمی توانیم برگردیم، گفت: امروز زندگی ما محدودتر و بخشــی از 
زندگی ما مجازی شــده است و این را مردم کشور باید باور کنند.

حجت ااسام حســن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز)شنبه( 
در جلســه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اظهار داشت: هفته 
جاری را باید به نام امام راحل بنامیم. این هفته هم سالروز رحلت 
آن بزرگوار اســت و هم روزی است که مردم برای حفظ جان امام 
فداکاری کردند. در ۱۵ خرداد مردم با قیام شان در شهرهای مختلف 
قم، تهران، ورامین و شــهرهای دیگر هم قیام کردند، هم فداکاری 
کردند و هم کشــته ها و شهدای بسیاری را تقدیم انقاب اسامی 
کردند. شاید اگر آن حرکت مردمی نبود احتماا جان امام در خطر 
قرار می گرفت یا برای مــدت طوانی ممکن بود امام را در حصر 
نــگاه دارند.وی عنوان کرد: امام عزیز و بزرگوار ما ۱۶ ســال یعنی 
از ســال ۴۱ تا ۵۷ رهبری یک نهضــت و انقاب مردمی بزرگ را 
بر عهده گرفت و در این رهبری انقاب را به پیروزی نهایی رساند. 
این یک کار مهم امام اســت که پرچمداری یک نهضت را داشته و 
رهبری کرده و با همه مشــکات و فراز و نشــیب ها این انقاب و 
نهضت را پیروز کرده که کمتر در تاریخ ایران سراغ داریم. نهضت ها 
و انقاب هایی بوده اســت اما اینکه یک نهضت به صورت کامل به 
پیروزی برســد خیلی کم در تاریخ می بینیم و ااقل در سده های 
اخیر کمتر مشاهده می کنیم اما امام این کار را کرد. رئیس جمهور 
تصریح کرد: کار دوم امام این بود که در برابر تجاوزی که به کشور 
انجام گرفته بود و تمامیت ارضی و استقال ما در معرض خطر قرار 
داشت، به خوبی مدیریت کردند. یعنی در هشت سال دفاع مقدس، 
امام توانست یک دفاع پیچیده و سخت هشت ساله را آن هم نه در 
برابر عراق بلکه تقریبا در برابر تمام قدرت های جهانی رهبری کند 
و به پیروزی برساند. امام حکومت اسامی و همه نهادهای حکومت 
اسامی را در همان سال های اولیه تشکیل داد. شاید بتوان تعبیر 
کرد امام در ســال ۵۸ و از روز حضــور مردم پای صندوق آراء که 
به جمهوری اســامی رای دادند و اسفند همان سال که انتخابات 
مجلس شــورای اسامی انجام شــد، این اقدام را انجام داد. تمام 
نهادهای مهم را امام در همان ســال اول تشکیل دادند و نهادهای 
اصلــی نظام را با رای مردم و با اتکا بــه آراء مردم انتخاب کردند.

روحانی اضافه کرد: پس امام برای نجات کشور از استبداد و استعمار 
انقاب را به پیروزی رســاند و برای نجات کشور از اشغال و تجاوز، 
دفاع ملی و دفاع هشــت ساله را به پیروزی رساند و برای تشکیل 
نظام اســامی همه نهادهای ازم را با رأی و نظر مردم اســتقرار 
بخشید. امروز ۳۱ ســال از رحلت امام می گذرد و الحمده مردم 

ما همان عشــق به امام و پیروی از راه و مسیر امام را ادامه دادند و 
مقام معظم رهبری به عنوان خلف صالح ایشــان همان پرچم را با 
همان صابت بر دوش نگاه داشتند و ملت ما در برابر انواع توطئه ها 
ایستادگی کردند و به حمداه به پیروزی رسیدیم.وی در رابطه با 
مسأله کووید-۱۹ و ویروس کرونا تاکید کرد: این مسائل همچنان 
به عنوان مسأله اصلی و مهم در کشــور ما بروز و ظهور دارد. این 
ویروس موجب تحوات بسیار زیادی در مسائل سیاسی، اجتماعی، 
بهداشتی و فرهنگی شــد و کار عظیم و بزرگی را در دوران کرونا 
و پسا کرونا مشاهده می کنیم. بسیاری از قواعدی که در دنیا مورد 
اعتمــاد جهانی بود، همه را به یک نحوی زیر عامت ســوال قرار 
داد. مســأله مرزها که در دنیا بســیار کمرنگ شده بود و بسیاری 
از اتحادیه ها اصا مرزی نداشتند، را پررنگ کرد. مهاجرت و سفر 
که امر ساده، طبیعی و معمولی شــده بود را تغییر داد و امروز ما 
با شــرایط جدیدی در دوران کرونا و پس از کرونا مواجه هستیم و 
شاید این روند برای سال ها هم ادامه پیدا کند. رئیس جمهور اضافه 
کرد: زندگی ما محدودتر و بخشی از زندگی ما مجازی شده است. 
مردم ما باید باور کنند ما به این زودی نمی توانیم به آن شــرایط 
قبــل از کرونا برگردیم.  مردم اگر فکر می کنند ۱۵ روز، یک ماه یا 
دو ماه دیگر به شرایط دی ماه سال گذشته بر می گردیم، این چنین 
نیست. ما ممکن است برای مدت طوانی ازم باشد سبک زندگی 

را عوض کنیم و باید محدودیت ها را بپذیریم. ناچار هستیم بخشی 
از زندگی ما به فضای مجازی برود و از فضای حقیقی خارج شویم. 
ما به این زودی ها نمی توانیم وقتی همدیگر را می بینیم به هم دست 
بدهیم.روحانی بیان کرد: اینکه وزیر بهداشت اظهار نگرانی می کند 
مبنی بر اینکه در برخی نقاط کشــور فکر می کنند آداب و رسوم 
گذشته به زودی می تواند حاکم شــود، اشتباهی است که امکان 
دارد سرنوشِت سامت کشور را تحت تاثیر و در معرض خطر قرار 
دهد. اینکه مانند گذشته عده ای دور هم بنشینیم و ُگل بگوییم و 
ُگل بشنویم را باید برای مدتی ترک کنیم و اجتماعات باید کوچک 
و با فاصله باشــد. اگر کســی مبتا به این ویروس شــد باید به او 
بگوییم خود را در خانه یا نقاهتگاه و بیمارستان قرنطینه کند.وی 
با تاکید بر اینکه اتفاقا این دوران از اسفند و فروردین ماه سخت تر 
اســت، گفت: در آن دوران بیشــتر با افرادی مواجه می شدیم که 
تمام عائم ظاهری تنگی نفس و سرفه را داشتند اما اکنون شکل 
عوض شده و عما تعداد مبتایانی که کشف می کنیم رقم شان باا 
می رود و به محض اینکه تست را انجام می دهیم خودش هم باورش 
نمی شــود و می گوید نکند دستگاه اشتباه کرده است. بنابراین کار 
سخت تر شده است بنابراین باید از دوست و اقوام خود که در ظاهر 
عامت هم ندارد و تنها نشــانه همان تست است، فاصله بگیرید.

رئیس جمهور افزود: با این حال خیلی چیزها در جامعه ما در حال 

تغییر و تحول است و این هم طبیعی است. برای مثال در قهرمان 
داشتن، اقشاری از جامعه قهرمان ساز بودند و این قهرمانی اکنون 
در کادر پزشکی و کادر درمانی چرخش کرده است و امروز فداکاران 
ما در قدم اول آنهایی هستند که در بیمارستان ها فداکاری و ایثار 
می کنند. هیچ وقت در جامعه ما نبوده که دبستان و دبیرستان و 
دانشگاه چند ماه تعطیل باشد، طبیعی است مردم برای تحصیل و 
علم و دانش فرزندانشان نگران باشند.روحانی تصریح کرد: بنابراین 
ناچار هستیم در امر تحصیل بخشی را مجازی، بخشی را حقیقی 
کنیم و ازم اســت بیشتر دقت کنیم و شرایط کاما متفاوت شده 
اســت اما در عین حال با همه اوضاع، القای ترس، اضطراب و عدم 
قطعیت نسبت به آینده زندگی به عقیده من مفید به نظر نمی رسد 
و ما باید تصمیم را بر این مبنا بگیریم که با ویروســی قرار اســت 
ماهها زندگی کنیم، یک زندگی تــوام با احتیاط کامل یعنی این 
ویروس هست و نمی توانیم بگوییم یک هفته دیگر از بین می رود. 
 وی خاطرنشــان کرد: به دلیل اینکه واکسن و داروی قطعی برای 
ایــن ویروس وجود ندارد این ویروس در حال چرخش اســت. در 
این اســتان می رود و از این استان خســته می شود و به استان 
بغلی می رود و از آن اســتان دوباره دوره سفرش به سر می آید و 
به استان بعدی می رود و می بینید نوع شیوع و حرکت این ویروس 
داخل کشــور و هم سراســر جهان حرکت خاص و ویژه ای است .

رئیس جمهور با بیان اینکه در این شرایط سامان دادن به زندگی و 
اقتصاد مردم از مسائل بسیار مهم است، گفت: در آماری که امروز 
اعام شد در بخش تولید دچار تفاوت فاحش در اسفند و فروردین 
نیســتیم و بخش تولید ما فعال بوده اســت اما در بخش خدمات 
داریم این فاصله را می بینیم. متاســفانه یا خوشبختانه ایامی که با 
این ویروس مواجه شــدیم روزهای خاصی برای ما بود. یک دوره 
آن شــب عید و یک دوره آن ماه مبارک رمضان بود و اکنون هم 
در شرایط تابستان هستیم و در تابستان هم همیشه سفر و زیارت 
رفتن به اماکن طبیعی است و اینها شرایط ما را سخت تر می کند. ما 
نمی خواهیم بگوییم سفر ممنوع باشد. با کرونا باید با احتیاط کامل 
زندگی کنیم.رئیس جمهور مسئله کرونا را همچنان مهم و جدی 
دانست و گفت: همه ما و مردم باید با احتیاط کامل زندگی کنیم 
یعنی فاصله اجتماعی و دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنیم و مراقبت ها را جدی بگیریم.روحانی تصمیم گیری در 
ستاد ملی مقابله با کرونا را روزانه و بر اساس آخرین وضعیت شیوع 
ویروس کرونا در کشور دانست و افزود: مردم ما بدانند که ما روزانه 
در حال تصمیم گیری و رصد شــرایط ویروس، بیماری و سامت 

مردم در سطح کشور هستیم. 

کدخدایی در نشست خبری:
ابهام در ایحه حذف چهار صفر از پول ملی

وی در پاســخ به ســوالی درباره علت عدم مزاحمت آمریکا برای نفت کش های 
ایرانی در ونزوئا، اظهار داشت: مسئوان وزارت خارجه در این باره موضع رسمی 
خود را مطرح کردند اما بنده هم به صورت کلی می گویم که تدابیر مقام معظم 
رهبری و مقاومت مردم ما در مقابل زیاده خواهی های دشمنان و مخصوصاً رژیم 

آمریکا و همچنین تحریم های این کشور باعث شد که این موفقیت رقم بخورد.

ابراز امیدواری برای حل مشکات مردم در مجلس یازدهم
ســخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تشکیل مجلس یازدهم، گفت: بنده برای 
نمایندگان مجلس یازدهــم آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم گذشــته را چراغ 
راه آینــده خود کنند و از تجارب مجلس های قبلی اســتفاده کنند و برای رفع 
مشکات معیشتی مردم و احقاق حقوق آنان تاش کنند و این فرصت ۴ ساله 
را که زمان طوانی مدتی نخواهد بود، غنیمت بشــمارند.کدخدایی تأکید کرد: 
شــورای نگهبان برای در اختیار قراردادن توان پژوهشــی و کارشناسی خود در 
جهــت ارتقای روند قانون گذاری، آمادگــی دارد و هر کمکی بتواند به مجلس 
می کند.وی افزود: البته شورای نگهبان تعامل بسیار خوبی با مجلس گذشته هم 
داشت و از لحاظ کارشناسی با نمایندگان مجلس دهم ارتباطات تنگاتنگی وجود 
داشت که قطعاً این ارتباطات حفظ خواهد شد.سخنگوی شورای نگهبان درباره 
طرح دو فوریتی قانون اصاح انتخابات که در روزهای پایانی مجلس دهم مطرح 
شد، گفت: این طرح ایرادات بسیار زیادی دارد و برخی از قوانینی که به موجب 
این مصوبه در حال نسخ شدن است، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب 
شــده و بر این اساس ابتدا باید مجمع نســبت به این مصوبات اعام نظر کند.

کدخدایی بیان کرد: ما از مجلس درخواست کردیم که این مصوبات را روشن تر 
تدوین کند و نظر دقیق تری درباره زمان بندی این مصوبات اعام کند.وی گفت: 
نمایندگان مجلس در هر دوره ای حق قانونگذاری دارند و شــورای نگهبان هم 
نظرات خود را نســبت به شرع مقدس و قانون اساسی مطرح می کنند و تحلیل 

سیاسی درباره مصوبات نخواهد داشت و مردم خودشان قضاوت خواهند کرد.

مذاکره با مجلس یازدهم برای اصاح قانون انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مذاکراتی با برخی از منتخبان مجلس یازدهم 
برای اصاح قانون انتخابات انجام شده است و پیش نویس هایی هم در این باره 
آماده شــده تا هر چه سریع تر این کار مشــترک صورت گیرد که امیدواریم با 
استفاده از تجارب مجلس دهم، قانون انتخابات در مجلس جدید به یک سامانی 
برســد.کدخدایی در همین زمینه اظهارداشت: گفتگوهایی با برخی از منتخبان 
مجلــس یازدهم درباره اصاح قانون انتخابات انجام شــده اما ازمه تحقق این 
مسئله آن است که مجلس رسمیت قانونی پیدا کند و کمیسیون ها تشکیل شوند 
تا طرح اصاح قانون انتخابات به طور دقیق بررسی شود.وی در واکنش به سوالی 
مبنی بر اینکه افرادی در زمان انتخابات شــورای نگهبان را به نقض حقوق افراد 
رد صاحیت شده متهم کرده اند و آیا شورای نگهبان تصمیم دارد علیه این افراد 
اقدام حقوقی کند، تصریح کرد: ما از این آسیب ها زیاد دیده ایم و کسانی که رأی 
نمی آورند و یا تأیید صاحیت نمی شوند، معمواً چنین مطالبی را درباره شورای 
نگهبان مطرح می کنند اما مــا به این مطالب توجهی نمی کنیم چرا که اجرای 
قانون برای ما اهمیت دارد.سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ما شکایتی از 
این جهت نخواهیم داشت اما اگر در جایی افترا یا توهین شود، حق قانونی خود 
می دانیم که اقدام کنیم.کدخدایی درباره نشست های اعضای شورای نگهبان در 
خارج از کشور گفت: شورای نگهبان مانند برخی از نهادها در رفت و آمد به خارج 
از کشور نیســت اما در حد تبادل نظرات کارشناسی، هیئت هایی از کشورهای 
مختلف به ایران آمده اند و هیئت هایی از ایران هم به برخی از کشورهای خارجی 
رفتند.وی خاطرنشان کرد: آخرین ماقاتی که داشتیم مسئوانی از کشور تایلند 
به ایران آمدند که یک ســفر کاری بود و جلسات کارشناسی متعددی با اعضای 
شورای نگهبان داشتند.سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه شما در یکی از توئیت های خود گفتید که نظارت استصوابی براساس قانون 
مجلس شــورای اسامی و قانونی است، گفت: مجلس چهارم نظارت استصوابی 
را به تصویب رســاند و شورای نگهبان خود را مکلف به آن می داند.کدخدایی در 
واکنش به سوالی درباره اعتراض سه منتخب مجلس یازدهم به اعتبارنامه یکی 
دیگر از منتخبان این دوره از مجلس شورای اسامی اظهار داشت: نظرات شورای 
نگهبان در این باره دیگر تمام شــده است و اگر مطلب جدیدی درباره وضعیت 
منتخبان مجلس وجود دارد، باید در بررسی اعتبارنامه آنان مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان آموزش قانونگذاری برای 
منتخبان مجلس یازدهم می گذارد؟ تصریح کرد: این مسئله یک نیاز جدی است 
اما شــورای نگهبان در این زمینه وظیفه قانونی ندارد.سخنگوی شورای نگهبان 
گفت: البته ما آمادگی داریم که ظرفیت پژوهشکده و کارشناسان شورای نگهبان 

را در اختیار نمایندگان مجلس یازدهم بگذاریم.

قتل دختر 13 ساله اقدام نابخشودنی است
کدخدایی در پاسخ به سوالی پیرامون ارتباط قتل نوجوان ۱۳ ساله با عدم اعام 
نظر شــورای نگهبان در خصوص ایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: این 
اقدام جنایتی نابخشــودنی اســت. اقدامی خاف شرع و قانون اساسی و قوانین 
جاری کشور و امری غیرانسانی بود. ما هم انزجار خود را از این گونه جنایت اعام 
می کنیم.وی افزود: این گونه مســائل با قانون گذاری رفع نمی شود. زمینه های 
فرهنگی و اجتماعی دارد کــه باید برای رفع آن اقدام کرد؛ قتل دختر نوجوان، 
اقدام نابخشــودنی و غیرانسانی است.سخنگوی شــورای نگهبان گفت: ایحه 
حمایت از اطفال و نوجوانان، ســال ۹۷ به شورای نگهبان ارسال شد و ۱۰ روز 
بعد ایرادات آن به مجلس اعام شــد اما حدود ۹ ماه بعد، ایرادات شورا رفع شد 
و ایحه به شــورا ارسال شــد که مجدداً مورد ایراد قرار گرفت و چندین ماه در 
کمیســیون مربوطه معطل ماند. مجلس باید ســریع تر مصوبه را اصاح و برای 
ما ارســال می کرد. هیچ گونه قصوری از سوی شورای نگهبان در تصویب ایحه 
حمایت ازنوجوانان صورت نگرفته و شــورا در فرصت قانونی، این ایحه را مورد 
بررســی قرار داده اســت. البته بنده معتقدم ارتباطی بین این ایحه و جنایتی 
که اتفاق افتاده وجود ندارد.کدخدایی در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
اظهارات شــورای نگهبان در مورد علــل رد صاحیت نمایندگان مجلس عامل 
تضعیف خانه ملت بوده اســت، گفت: بنده در شورای نگهبان همواره در جهت 
حمایــت و تکریم مجلس صحبت کردم. برای ما مجالس هشــتم، نهم و دهم 
تفاوتی ندارد.وی با بیان اینکه نمایندگان، منتخبین مردم هستند و جایگاه آنها 
محترم اســت، اظهار داشت: نهاد مجلس، رکن اصلی کشور در امر قانونگذاری و 
نظارت است و کسی به خود جرأت نمی دهد که در جهت تضعیف این نهاد سخن 
بگوید.سخنگوی شــورای نگهبان اظهار داشت: شما همواره در جلسات شورای 
نگهبان از ما سوال می کنید که علت رد صاحیت ها چیست، قانونگذار ما را منع 
کــرده که به صورت عمومی دایل رد صاحیت افــراد را اعام کنیم اما دایل 
رد صاحیت ها طبق قانون مســائل مالی، اخاقی و ضدیت با انقاب است، بیان 
قانونی مسئله به معنای تضعیف نمایندگان نیست. ما از کسی اسم نبردیم. ذکر 
قانون تضعیف مجلس نیست.کدخدایی تصریح کرد: صحبت هایی که نمایندگان 
در یکی دو هفته اخیر داشتند را با نظرات بنده مقایسه کنید. کدام توهین، اساعه 

ادب و تضعیف شورای نگهبان و مجلس بود. قضاوت با شماست.

جهانگیری در پیامی به قالیباف:
 دولت آماده تعامل موثر با مجلس است

معاون اول رییس جمهوری با تبریک انتخاب »محمدباقر قالیباف« به ریاست مجلس 
شورای اسامی، گفت: دولت آماده همکاری و تعامل موثر با مجلس در راستای حفظ 
و تقویت اتحاد و انســجام ملی برای غلبه بر مشکات و حل مسائل کشور است.به 
گزارش پایگاه اطاع رســانی معاون اول رییس جمهوری، »اسحاق جهانگیری« در 
پیامــی به »محمدباقر قالیباف« ضمن تبریک انتخاب وی به عنوان رییس مجلس 
شــورای اسامی، اظهار داشت: بی تردید در مقطع حساس کنونی که دشمنان این 
ملک و ملت با اعمال سخت ترین تحریم های ظالمانه و فشارهای سیاسی و اقتصادی 
حتی در شرایط کرونایی نیز از هیچ تاشی برای ضربه زدن به کیان انقاب و نظام 
و کشــور فروگذاری نمی کنند، حفظ و تقویت اتحاد و انســجام ملی برای غلبه بر 
مشــکات و حل مسائل کشــور که مورد انتظار ملت بزرگ و شریف ایران نیز می 
باشد، بیش از پیش ضرورت دارد.معاون اول رییس جمهوری در این پیام تصریح کرد: 
ضمن اعام آمادگی دولت برای همکاری و تعامل موثر با مجلس شــورای اسامی، 
توفیق جنابعالی، هیات رئیســه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی را در 
انجام وظایف نمایندگی و خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسامی از خداوند 

متعال خواستارم.

مدیرکل اتباع وزارت کشور:
شیوه نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به 

سرمایه گذاران خارجی اباغ شد
 مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور از تهیه و اباغ شیوه نامه اعطای 
مجوز اقامت ۵ ساله به ســپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی خبر داد.به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور؛ »مهدی محمودی«  ضمن اشاره به مصوبه مورخ  
۱۵/۴/۱۳۹۸ هیأت وزیران در خصوص اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی که 
حداقل دویست و پنجاه هزار دار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک ها و مؤسسات 
اعتباری سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، گفت: 
با توجه به تأکیدات وزیر محترم کشور اقدامات ازم برای اجرایی شدن مصوبه هیأت 
وزیران صورت گرفته اســت.رئیس کمیسیون اقامت و تسهیات ویژه وزارت کشور 
افزود: در این راســتا »شــیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده  گذاران و 
ســرمایه  گذاران خارجی« و پیوست های آن شامل »ضوابط سپرده گذاری ارزی ویژه 
اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ســاله« و »نمودار فرآیند اجرایی شیوه 
 نامه«  پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه  های 
ذیربط در دبیرخانه کمیسیون اقامت ویژه مستقر در اداره کل امور اتباع و مهاجرین 
خارجی تشکیل و سپس در تاریخ هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ در بیست و یکمین جلسه 
کمیســیون ویژه اقامت و تسهیات به تصویب رسید و جهت اجرا به مراجع ذیربط 
اباغ شد.محمودی در ادامه تصریح کرد: همچنین فرم های درخواست متقاضیان با 
همکاری دستگاه های مسئول به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی تنظیم و به همراه 
ترجمه شیوه نامه و پیوست های آن به زبان های مذکور برای وزارت امور خارجه، سازمان 
سرمایه  گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی ارسال گردید 
تا جهت دسترسی آسان متقاضیان در سایت های دستگاه های مذکور بارگذاری شود.

وی افزود: در اجرای شیوه  نامه مذکور و به منظور دریافت، بررسی و اعام نظر برخط 
در خصوص درخواست ها و ایجاد دسترسی برای مراجع ذیربط مقدمات ایجاد سامانه 
جامعی با همکاری دستگاه های ذیربط فراهم شده و در آینده نزدیک سامانه مذکور 
راه اندازی خواهد شد. مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: بر اساس 
شیوه   نامه پیش  گفته، »کمیسیون اقامت ویژه و تسهیات« مستقر در اداره کل اتباع 
و مهاجرین خارجی وزارت کشور مسئولیت رسیدگی و تصمیم  گیری در خصوص 

درخواست های ارسال شده را بر عهده دارد.

یک عضو هیأت رئیســه مجلس دربــاه خبر اهدای 
کارت هدیه به نمایندگان از سوی یکی از دستگاه های 
دولتــی توضیحاتی ارائه کرد.به گزراش خبرنگار ایلنا، 
احمد امیرآبــادی فراهانی دربــاره بازگرداندن کارت 
هدیه توســط منتخبان تهران در یک مراســم گفت: 
منتخبان تهران به مراســمی دعوت شده بودند که ۲ 
کارت هدیه به آنان داده شــد، این افراد ابتدا ناراحت 

شدند و ســپس کارت اهدایی را پس دادند. این عضو 
هیأت رئیســه مجلس یازدهــم ادامــه داد: در ادوار 
گذشــته هم چنین بحث هایی را داشــتیم و حتی به 
خاطر دارم در یک برنامه ای که در کمیســیون برنامه 
مجلس اتفــاق افتاد برخی نمایندگان کارت ها را پس 
دادند؛ اما امــروز تمامی منتخبان تهران این کارت ها 
برگردانند.وی تاکید کرد: این کارها با مجلسی که در 

رأس امور مطابق نیســت و قطعا در آینده اگر مجدداً 
اتفاق بیفتد، برخورد خواهیم کرد.امیرآبادی فراهانی 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه ممنوعیتی برای 
دریافت کارت هدیه از ســوی نمایندگان وجود دارد، 
گفت: قوانینی برای این ممنوعیت ها نداریم اما این کار 
از شأن نظارتی مجلس به دور است و اگر این اتفاق باز 

تکرار شود، نمایندگان برخورد خواهند کرد.

 روایت امیرآبادی از کارت هدیه های یک نهاد به منتخبان تهران

 اگر تکرار شود، برخورد می کنیم

 دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم 
کل قــوا در پیام هــای تبریک جداگانه 
به »قالیبــاف« و »اریجانی« گفت: در 
شــرایط فعلی کشور بیش از هر چیزی 
حرکت انقابی و تاثیرگذار در کنار حفظ 
وحدت و همگرایی درونی نیاز کشــور 
است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی سپاه، 
سرلشکر پاســدار »سیدیحیی صفوی« 
دیروز شــنبه در پیام هــای جداگانه ای 
بعنوان  قالیباف«  انتخاب »محمدباقــر 
رییس مجلس شورای اسامی و انتصاب 
»علی اریجانی« به سمت مشاور رهبر 
انقاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام را تبریک گفت.دســتیار و مشاور 
عالی فرماندهی معظــم کل قوا در این 
نامه خطاب به محمدباقر قالیباف رییس 
مجلس شورای اســامی اظهار داشت: 
اسامی  اکثریت مجلس شــورای  رای 
در انتخــاب جنابعالی به عنوان »رییس 
مجلس شورای اســامی« را صمیمانه 
عنوان  می گویم.سرلشکرصفوی  تبریک 
کرد: عملکرد درخشان جنابعالی در دفاع 

از انقاب اســامی و هشت سال دفاع 
مقدس و پس از آن در ســطوح مختلف 
مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایــران، مدیریــت شــهرداری تهران و 
شاخصه های مدیریتی و فردی جنابعالی 
همچــون مدیریت انقابی و جهادی در 
کنار وایتمداری وتوجه به قشر محروم و 
مستضعف توام با ایجاد تحول چشمگیر 
در امور مختلف نوید بخش شکل گیری 
مجلســی تحولگرا و کارآمد است، بویژه 
آنکه در شرایط فعلی کشور بیش از هر 
چیزی حرکت انقابــی و تاثیرگذار در 
کنار حفظ وحــدت و همگرایی درونی 
نیاز کشــور اســت.ی یادآور شد: وضع 
قوانین و مقررات در جهت حل مشکات 

اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم و 
در نهایت افزایش شاخص تولید ناخالص 
ملی مورد انتظــار فرهیختگان و عموم 
مردم از مجلس انقابی است.دســتیار 
و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا 
خاطرنشان کرد: توفیق خدمت جنابعالی 
و ســایر نماینــدگان را در این ســنگر 
مقدس در ســایه توجهات حضرت ولی 
عصر عجل اه تعالی فرجه الشریف و در 
تبعییت از منویات مقام معظم رهبری، 
از خداوند متعال خواستارم.دســتیار و 
مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا 
در نامه دیگری خطاب به علی اریجانی 
مشاور رهبر معظم انقاب و عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تصریح کرد: 

خدمتگزاری به مردم و تاش در جهت 
حفظ وحدت و همگرایی ویژگی شاخص 
دوران مدیریت جنابعالی در مسئولیت 
ریاست مجلس شورای اسامی است و 
سعی جنابعالی در اداره مجلسی با ثبات 
و بدور از اختاف و استمرار همراهی با 
دولت ها در جهت انجــام وظایف ذاتی 
آنها از دیگر توفیقات ارزشــمند و قابل 
تقدیری اســت که خداوند نصیب شما 
کرد.سرلشکرصفوی بیان داشت: سوابق 
درخشــان جنابعالــی در معاونت امور 
مجلس وزارت ســپاه، ریاست سازمان 
صدا و سیما، دبیری شورای عالی امنیت 
ملی و تنوع مسئولیت های عهددار شده 
توانایی های مدیریتی و  نشــان دهنده 
روحیه مســولیت پذیری در عرصه های 
مــورد نیاز نظــام مقــدس جمهوری 
اسامی ایران است.وی عنوان کرد: ادامه 
توفیقات و خدمات جنابعالی را در نظام 
مقدس جمهوری اسامی ایران در سایه 
توجهات حضرت ولیعصر ارواحناله الفداء 

از خداوند متعال خواستارم.

سرلشکرصفوی: 
حل مشکات اقتصادی در شرایط 

فعلی نیاز کشور است

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام )ره( با بیان 
اینکه بنیانگذار جمهوری اسامی به دستورهای 
پزشکی بسیار مقید بودند، گفت: مراسم سالگرد 
ارتحــال امــام خمینی )ره( با وجــود تقاضای 
مردمــی و با توجه به فراگیــری ویروس کرونا 

۱۴ خردادماه در حرم مطهر ایشان برگزار نمی 
شود.محمدعلی انصاری دیروز شنبه در نشست 
خبری ســی و یکمین ســالگرد عروج ملکوتی 
حضرت امام خمینی )ره( افزود: در ســه سال 
گذشــته با وجود تقارن ســالگرد ارتحال امام 
خمینی)ره( با ماه مبارک رمضان و اینکه بسیاری 
از شیفتگان ایشان به دلیل روزه داری موفق به 
حضور در این مراســم نمی شدند، مراسم ها به 
صورت منظم برگزار شد.وی اظهار داشت: پیش 
از سال ۹۹ در جلسات ســتاد بزرگداشت امام 
راحل بدنبال آن بودیم که چگونه پس از ســه 
ســال به تقاضاهای فزاینــده عاقه مندان امام 
برای حضور در این مراســم پاســخ دهیم.این 
مسوول خاطرنشــان کرد: شیوع ویروس کرونا 

بسیاری از معادات و برنامه های بشری را برهم 
زد و ســتاد مرکزی بزرگداشت سالگرد ارتحال 
امام خمینی)ره( را بر آن داشــت که بر اســاس 
دستورالعملهای بهداشتی مراسم سی و یکمین 
ســالگرد امام راحل را در حرم مطهر لغو کنیم.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی )ره( 
ادامه داد: از اینکه صدها هزار نفر از شــیفتگان 
امام راحل در روز ۱۴ خرداد از استماع سخنان 
حکیمانه رهبر فرزانه انقاب و زیارت حرم مطهر 
محروم شدند، متاسفیم.انصاری اظهار امیدواری 
کرد: مردم در این شــرایط با حضور حداکثری 
در خانه ها و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای 
با شخصیت، سیره و مکتب سیاسی امام راحل 

بیشتر آشنا شوند.

دبیر ستاد بزرگداشت امام )ره(:

مراسم سالگرد ارتحال 
امام در حرم مطهر 
برگزار نمی شود
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گزیده خبر  وزیر اقتصاد: 

سرمایه گذاری مثل نان شب واجب است
وزیر اقتصاد گفت: با افتتاح و شروع به کار پنجره واحد فیزیکی 
کســب و کار زمان ازم برای شــروع یک فعالیت اقتصادی در 
ایران از ۷۵ روز به سه روز تقلیل پیدا کرده است.فرهاد دژپسند 
صبح دیروز در مراسم افتتاح  پنجره واحد فیزیکی کسب و کار 
با ابراز خوشــحالی از اینکه امروز را به واسطه گسترش نقش، 
ســهم و دامنه فعالیت بخش خصوصــی، روز مبارکی بنامیم، 
اظهار داشت:دلیل مبارک بودن امروز یکی افتتاح پنجره واحد 
فیزیکی  است و دیگری شروع مدیریت سهام عدالت به دست 
خود مردم اســت.وی با تأکید بر اینکه به زودی  پنجره  واحد 
الکترونیکی  افتتاح می شــود، گفت: در این شرایط که باید از 
تجمعات جلوگیری کرد، پنجره واحد الکترونیکی کسب و کار 
نیز از اقداماتی اســت که آقای دهنوی معاون بنده پیگیر این 
موضــوع بوده و قــول می دهم و یقین دارم بــه زودی آن نیز 
افتتاح می شود.وزیر اقتصاد در خصوص سهام عدالت و شروع 
مدیریت آن توسط مردم از امروز، خاطر نشان کرد: پدیده دوم 
که امروز رخ داد،  آغاز یک فعالیت بسیار مهم است   و سالهای 
سال بخش عظیمی از مردم دارنده سهام عدالت بودند و امروز 
سهمی که در مالکیتشان بود را می توانند، مدیریت کنند. می 
توانند تصمیم بگیرند ، به سهامداری خود ادامه دهند )توصیه 
می کنیم ســهام خود را نگهدارند( و یا بفروشند و یا با فروش 
آن اقدام به خرید ســهام دیگری کنند.دژپسند در مورد افتتاح  
پنجره واحد فیزیکی کسب و کار  با  بیان اینکه چرا برای کاری 
که در دنیا مدتها است شروع شده، استقبال می کنیم؟ تصریح 
کرد:  در ایران به طور متوســط شــروع یک فعالیت اقتصادی 
۷۵روز طول می کشــد و این عدد برای یک فعال اقتصادی که 
قصد ســرمایه گذاری دارد خیلی زیاد است و با افتتاح و شروع 

به کار پنجره واحد فیزیکی کســب و کار به سه روز تقلیل پیدا 
کرده اســت، بنابراین باید این اتفاق مورد استقبال قرار گیرد. 
وی افزود: در ١٩بهمن ماه ســال ٩٨ قــول دادم که این اقدام 
در اردیبهشــت ماه این ســال اتفاق بیفتد و خوشحالم که این 
امر محقق شــد و برای برگزاری مراسم، افتتاح آن به امروز ١0 
خرداد ماه موکول شد. بر این اساس هر فعال اقتصادی که از این 
پس کارش بیش از ســه روز طول کشید،  حتما شکایت کرده 
و با تلفن  ١٨٦٦  تماس بگیرد. به گفته دژپســند، ما پای این 
کار ایستاده ایم و خود را موظف به رفع مشکات آن می دانیم. 
اقتصادی که بیش از یک دهه مقام معظم رهبری شــعارهای 

ســال را به عنوان اقتصادی اختصاص دادند و در سالهای اخیر 
تولید را محور شــعارها اعام کردند، باید برای رسیدن به این 
مســیر قدم برداریم. وزیر اقتصاد ادامه داد: باید به این ســمت 
حرکــت کنیم که فعال اقتصادی با کمترین موانع به ســمت 
ســرمایه گذاری پیش برود. با توجه به اینکه چند ســال است 
شــرایط خوبی در ســرمایه گذاری  نداریم و کشور با موانع و 
مشــکات و تحریم دشمن روبه رو اســت، بنابراین حتما باید 
خودمان موانع را به حداقل و ســرعت را به حداکثر برسانیم و 
سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت اسمی کشور مثل نان شب 
واجب است.وی تاکید کرد برای مقابله با بیکاری، افزایش سهم 

ایران در اقتصاد بین المللی و ایفای نقش موثر در رونق تولید، 
باید سرمایه گذاری  و تولید با سهولت در جریان باشد.دژپسند 
اظهار داشــت: ســرمایه گذار باید به گونه ای محیط کسب و 
کار برایش فراهم باشــد که بداند از نقطه شــروع تا پایان چه 
وضعیتی داشــته و حتی بتواند به سرمایه گذاری  خارجی فکر 
کند. همچنین باید به کاهش  شکاف سرمایه کمک کنیم. روزی 
خبر بدهند که میزان سرمایه اداری از میزان  استهاک کمتر 
بوده باید بــه فکر فرو برویم ، بنابراین تا ایــن اتفاق رخ نداده 
باید همه دغدغه ما هموار کردن راه برای ســرمایه گذار باشد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: سلسله اقدامات ما برای بهبود شرایط و 
کمک به سرمایه گذاران و فعاان اقتصادی ادامه دارد و تا پایان 
امسال همه اســتانها به پنجره ه واحد فیزیکی متصل خواهند 
شد.  امسال برای دستیابی به رشد اقتصادی مقبول ، حداقل به 
هزار هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم که بخشی از منابع 
دولت وبانک ها تامین می شود و باید سعی کنیم  منابع بانک به 
سمت بخش خصوصی و سرمایه گذاران حرکت کند. همچنین 
باید  ســرمایه داران خرد را جذب و به ســرمایه گذاری بزرگ 
ســوق دهیم.وی در پایان گفت:  از اول اسفند سال کذشته  با 
شروع کرونا یکی از رویکردهای ما  این است که مالیات ابزاری 
برای سرمایه گذاری خرد باشد و ابزاری برای ورود بیشتر بخش  
خصوصی به بازار سرمایه باشد .البته  برنامه های دیگری برای 
افزایش سرمایه و سرمایه گذاری  داریم . البته  برای جامع عمل 
پوشــاندن و اعتای اقتصاد یکی از راه ها این است که من و تو 
را کنار گذاشته  و ما بشویم، امروز  بخش خصوصی و حاکمیت 
در کنار هم بوده و این ما شدن شروع شده است . اگر ما شدیم،  

اقتصاد به جایی می رسد که با  سر بلندی از آن یاد کنیم.

 سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت:
علت تفاوت سود برای سهام داران عدالت

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: دارایی سهام عدالت، 
دارایی قابل توجهی شده است و می توان براساس رتبه سهام دار، سهام عدالت 
را به عنوان مشتری بانک ارزیابی کرد و تا یک سقف مشخصی کارت اعتباری 
در اختیار مشتری قرار داد که بتواند از طریق این کارت نسبت به خرید اقدام 
کند.حسین فهیمی درباره جزییات کارت سهام و امکان معامله با آن اظهار 
داشت: کارت سهام در نظام بانکی مطرح است و در این زمینه بانک مرکزی 
و شــبکه بانکی در دست اجرا دارند.وی افزود: در حال حاظر در نظام بانکی 
ارایه کارت بانکی براساس وضعیت دارایی و رتبه هر مشتری کاما مشخص 
است و از گذشته بانک ها ارایه کارت اعتباری به مشتریان را عملیاتی کرده اند 
و کارت ســهام هم چنین روندی را دارد.سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی 
ســهام عدالت گفت: دارایی ســهام عدالت، دارایی قابل توجهی شده است 
و می توان براساس رتبه سهام دار، ســهام عدالت را به عنوان مشتری بانک 
ارزیابی کرد و تا یک ســقف مشــخصی کارت اعتباری در اختیار مشتری 
قرار داد که بتواند از طریق این کارت نســبت بــه خرید اقدام کند.فهیمی 
افزود: هر زمان که نقدینگی به دست سهام دار رسید یا در بازه زمانی بهتری 
توانســت سهام خود را بفروشد می تواند پول بانک را تسویه کند بنابراین در 
واقع این کارت واسطه ای است بین بانک و مشمول سهام عدالت برای انجام 
معامات سهام.وی با اشاره امکان خرید سهام عدالت از امروز اظهار داشت:  
برای مشموانی که کد بورسی فعال دارند  امکان خرید سهام عدالت وجود 
دارد. کد بورسی هم برای تمام مشموان سهام عدالت صادر شد اما تاکنون 
نیمی از آنها که روش مســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند 
کد بورسی فعال دارند.سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت ادامه 
داد: برای حفظ، ثبت و نگهداری دارایی های ناشی از سهام عدالت کد بورسی 
صادر شده و در اختیار مشــموان قرار گرفته است و تمام مشموان برای 
معامله باید کدبورسی خود را از طریق مراجعه به کارگزاری ها و سهام سجام 
فعال کنند.فهیمی در پاســخ به این ســوال که چرا میزان سوددهی سهام 
عدالت هر فرد متفاوت از فرد دیگر است، گفت:  سقف سهام عدالت از ابتدای 
طراحی یک میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. بنابراین گذاشته شد که 
تا ۵ ســال از محل سودهای دریافتی از همان سهام مورد واگذاری، پول به 
دولت بازگردانده شــود اما در طول ۵ سال قیمت سهم پر نشد لذا سازمان 
خصوصی سازی نسبت به افزایش سرمایه فراخوان منتشر کرد.وی افزود: از 
سوی دیگر برای سه دهک کم درآمد جامعه تخفیف ۵0 درصدی ارایه شد 
و آنها به ســقف یک میلیون تومان رسیدند. بنابراین یک عده یک میلیون 
تومانی بودند یک عده خود با افزایش سرمایه به یک میلیون تومان رسیدند.

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت ادامه داد: اما مشموانی که 
نسبت به افزایش سرمایه اقدام نکردند دو گروه شدند، گروه اول کسانی بودند 
که با ارایه شــماره شبا یک سال ســود را دریافت کرده بودند که سهام آنها 
به کمتر از ۵00 هزار تومان رسید و دومین گروه مشموانی بودند که سود 
دریافت نکرده بودند و ارزش ســهام آنها به بیش از ۵00 هزار تومان رسید.

وی تاکید کرد: همه مشموان به نسبت دارایی  خود مالک سهم 4٩ شرکت 
بورسی و غیربورسی هستند.

استقبال مدیریت استان از حضور سرمایه 
گذاران داخلی و خارجی

استاندار با اشاره به لزوم تسریع در رفع موانع حضور 
ســرمایه گذاران گفت : مدیریت اســتان از حضور 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در مسیر توسعه 
استان اســتقبال می کند.به گزارش روابط عمومی 
اســتانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در 

نشســت با سرمایه گذار خارجی، با اشاره به لزوم توسعه واحد های تولیدی 
و افزایش اشــتغال بومی در قم، اظهار کرد: در ســال جهش تولید اهتمام 
مدیریت اســتان را بر حمایت و تســهیل فرآیندهــای اجرایی ازم جهت 
ســرمایه گذاری در طرح های توسعه محور عنوان کرد و بر لزوم مشارکت 
و همراهی جدی دستگاههای متولی تاکید نمود.سرمست تعامل و تسهیل 
حضور سرمایه گذاران خارجی را مبنای توسعه اقتصادی در استان خواند و 
افزود : تحقق شــعار جهش تولید بدون مشارکت تولید کنندگان و سرمایه 
گذاران بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.مقام عالی دولت در اســتان 
بر پیگیری و تسهیل شرایط و تسریع در رفع موانع از سوی شرکت شهرک 

های صنعتی تاکید کرد.
 

عملیات بهسازی ترافیکی در منطقه 9 
شهرداری کرج اجرایی شد

مدیر منطقه ٩ شــهرداری کرج گفت: با هدف ارتقاء 
امنیت عابران پیاده؛ عملیات بهســازی ترافیکی در 
منطقه ٩ شــهرداری کرج اجرایی شد.آرش یگانی از 
اجرای عملیات بهسازی ترافیک در این منطقه خبر 
داد و افزود: این مهم با هدف ارتقاء امنیت عابران پیاده 

اجرایی شده استوی با اشاره به اینکه عملیات ذکر شده در راستای خدمت رسانی 
مطلوب تر به شــهروندان انجام شده است، اظهار داشت: اقدامات ترافیکی در 
 منطقه با همکاری عوامل ترافیکی وهماهنگی پلیس راهور به اتمام رسیده است

و  پیــاده  عابــران  امنیــت  ارتقــاء  راســتای  در  اقدامــات  ایــن 
اســت ترافیــک صــورت گرفتــه  و کاهــش  تصادفــات  از   جلوگیــری 
 وی در ادامه به رنگ آمیزی 200فقره پایه تابلوهای ترافیکی درســطح منطقه
 مرمــت واجــرای 2۵0عــدد گل میخ هــای ترافیکــی محــوری در معابر
 امحا وپاکســازی ٨00متر مربع گذر گاه های عابر پیاده مازاد ســطح منطقه

هوشمند سازی تقاطع هفت تیرو تعمیر و بازسازی و تنظیف تمامی تابلوهای 
سطح منطقه به عنوان دیگر اقدامات حوزه حمل و نقل و ترافیک منطقه اشاره 
کردو گفت: آگاهی شهروندان از وضع موجود در معابر موجب کاهش تصادفات 
و افزایش ایمنی در ســطح منطقه می شودمدیر منطقه ٩ شهرداری کرج در 
بخش دیگری از سخنان خود از ۷۵000متر خط کشی محوری معابر و نصب 
2000عدد چشم گربه ای عرضی در این منطقه خبر داد و یادآور شد: مناسب 
ســازی محل های عبور عابر پیاده در مسیر زیرگذر و پل عابر پیاده در دستور 
کار این مدیریت قراردارداین مسئول در پایان با تاکید بر اینکه باید تمهیدات 
ویژه و ازم برای ارتقاء ضریب امنیت عابران پیاده اتخاذ گردد، اظهار داشــت: 
رســیدن به این مهم از اولویت  هایی است که متولیان و دستگاه  های ذیربط 
با موضوع ترافیک بر انجام آن تاکید دارند و در این منطقه نیز با جدیت تمام 

پیگیری می شود.

ارزان ترین منطقه تهــران فقط 2 درصد 
معامات مســکن را به خــود اختصاص 
می دهد؛ ایــن یعنی تقاضــای مصرفی 
به شدت ســرکوب شــده و توان خرید 
نــدارد. اغلب همین گــروه 2 درصدی را 
هم ســفته بازان و سرمایه گذاران تشکیل 
می دهنــد، بر اســاس جدیدتریــن آمار 
ارائه شــده از بازار مسکن شهر تهران در 
اردیبهشت ماه ١۳٩٩ در ١0 منطقه ارزان 
قیمت شهر تهران، تنها 2٨ درصد معامات 
انجام می شــود و مناطق میانی، محدوده 
مورد عاقه سفته بازها است. به بیان دیگر 
هم اکنون تقاضا برای واحدهای لوکس و 

ارزان قیمت به شدت کاهش یافته است.

انجام 3۵ درصد معامات در ســه 
منطقه

اردیبهشت ماه ١۳٩٩ از میان مناطق 22 
گانه شــهر تهران ۳۵ درصد معامات در 
سه منطقه ۵، 2 و 4 انجام گرفت. به طور 
کلی ۷2.٨ درصد معامات در ١0 منطقه 

شهر به ترتیب شامل مناطق ۵، 2، 4، ١0، 
١4، ٨، ۷، ١، ١۵ و ۳ انجام گرفت.  از بین 
مناطــق مذکور فقط منطقــه ١۵ جزوه 
مناطق ارزان قیمت محسوب می شود که 
میانگین نرخ مسکن در این منطقه ۵.٩ 

میلیون تومان در هر متر مربع است.

در 7 منطقــه ارزان قیمت فقط 1۵ 
درصد معامات انجام شده است

هفت منطقه ارزان قیمت در بازار مسکن 
پایتخت در اردیبهشت ماه ١۳٩٩ به ترتیب 
منطقه ١٨ با میانگین ۷.٨ میلیون تومان 
در هر متر مربع، منطقه 20 با نرخ متوسط 
٨.٨ میلیــون تومان، منطقــه ١۷ با ٨.٩ 
میلیون تومان، منطقه ١٦ با ٩.١ میلیون 
تومــان، منطقه ١٩ با ٩.4 میلیون تومان، 
منطقه ١۵ با ٩.۵ میلیون تومان و منطقه 
١2 با ٩.۷ میلیون تومان هســتند که در 

کانال کمتر از ١0 میلیون تومان قرار دارند. 
مناطق مذکور صرفاً ١۵.4 درصد معامات 
مسکن را به خود اختصاص دادند.در این 
بین منطقه ١٨ بــا میانگین قیمت ٨.۷ 
میلیون تومان در هر متر مربع با 2۳4 فقره 
معامله تنها 2 درصد قراردادهای خرید و 
فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت 
ماه ١۳٩٩ را در بر گرفت. با توجه به اینکه 
حدود ۷۷ درصد معامات بازار مســکن 
شهر تهران از نوع سرمایه گذاری و سفته 
بازی اســت، بخش قابل توجهی از این 2 

درصد را دال ها تشکیل می دهند.

کســادی بازار مسکن در دو منطقه 
گران قیمت

از ســوی دیگر ۵ درصد مبایعه نامه ها در 
گران ترین منطقه تهران یعنی منطقه ١ 
با میانگین قیمت ۳۳.٨ میلیون تومان در 

هر  مترمربع به امضا رسید که هشتمین 
منطقه از نظر تعداد معامات محســوب 
می شود. منطقه ۳ نیز با میانگین قیمت 
۳0.٦ میلیون تومان و 4.4 درصد معامات 
رتبه دهم از نظر تعداد قراردادهای خرید 
و فروش را به خود اختصاص داد.نمایه های 
مذکور می تواند نشــان دهنده آن باشد با 
وجود آنکه بازار در تســلط سفته بازها و 
ســرمایه گذاران قــرار دارد، کانون مورد 
عاقه این گروه مناطق میانی متناسب با 
توان اقشار متوسط است. بررسی ها نشان 
می دهد سهولت خرید و فروش آپارتمان 
و دستیابی آسان تر به نقدینگی در زمان 
مقتضی، مهمترین دلیل تمایل دال ها به 
مناطق میانی شهر تهران است.به گزارش 
ایسنا، میانگین قیمت مسکن شهر تهران 
در اردیبهشت ماه ١۳٩٩ به ١٦ میلیون و 
٩۷0 هزار تومان در هر متر مربع رســید 
که نسبت به ماه قبل ١١ درصد و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۳۳.٩ درصد رشد 

نشان داد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
راه اندازی کسب و کار ۱ سال طول می کشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید یکی از اصلی ترین مشــکاتی که اقتصاد 
ایــران با آن رو به رو اســت، محدودیت ها در محیط کســب و کار اســت و 
دریافت برخی مجوزها و راه اندازی کار جدید بعضا تا یک سال طول می کشد. 
غامحسین شافعی امروز در مراسم رونمایی از پنجره واحد کسب و کار بیان 
کرد: پس از تصویب قانون فضای کسب و کار در سال ٩١ هنوز اقدامات ازم 
برای اجرای این قانون در دســتور کار قرار نگرفته و همین مســئله به دشوار 
شدن سرمایه گذاری و فعالیت سرمایه گذاران منجر شده است. با وجود آن که 
مقامات وزارت اقتصاد می گویند میانگین زمان راه اندازی کسب و کار حدودا 
۷0 روز اســت اما ما می بینیم که بعضا صدور مجوزهای ازم تا یک سال نیز 
طول می کشد و این مسئله به هیچ عنوان برای اقتصاد ایران جنبه مثبت ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد با راه اندازی پنجره واحد کسب و 
کار برخی از محدودیت ها کنار رفته و فضا برای فعالیت بخش خصوصی واقعی 
در کشــور توسعه یابد.شافعی همچنین به طرح راه اندازی دادگاه های تجاری 
در کشور اشاره کرد و گفت: از مدتی قبل ما مذاکرات ابتدایی برای تشکیل این 
دادگاه ها را با وزارت اقتصاد آغاز کردیم و در گام نخســت بنا بود در ۵ استان 
بزرگ کشــور این دادگاه ها آغاز به کار کنند.وی خاطرنشان کرد: در شرایط 
فعلی طرح به اینگونه پیش خواهد رفت که در ابتدا این دادگاه ها در تهران آغاز 

به کار کنند و سپس در سایر استان ها نیز راه اندازی شوند.

استانها

کسادی بازار مسکن 
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 مدیرعامل شرکت ملی گاز:گزیده خبر

تغییر شرایط قراردادهای گازی بعد از کرونا
معاون وزیر نفت با اعام اینکه شــرایط حاکم بــر قراردادهای 
درازمدت گازی احتمااً بعد از کرونا دستخوش تغییرات ماهوی 
جدی خواهد شــد، از تقاضای اقلیم کردســتان برای خرید گاز 
و همچنیــن مذاکره برای صــادرات به عمان خبر داد.حســن 
منظرتربتی مدیر عامل شــرکت ملی گاز و معاون وزیر نفت در 
امــور گاز تصریح کرد.از تاریخ 12 فروردین به دنبال انفجار خط 
لوله در خاک ترکیه، صادرات گاز به این کشور متوقف شده است 
و شرکت طرف قرارداد در ترکیه )بوتاش( با توجه به شرایط ناشی 
از کرونا، دوره مورد نیاز برای انجام تعمیرات را بسیار بیشتر از حد 
معمول اعام کرده است . البته پیگیری های حقوقی و قراردادی 
در این رابطه انجام شــده و عدم پذیرش این دوره طوانی برای 
تعمیرات خط لوله به شرکت بوتاش اعام شده و تذکر قراردادی 
داده ایم.شرایط حاکم بر قراردادهای درازمدت گازی احتمااً بعد 
از کرونا دســتخوش تغییرات ماهوی جدی خواهد شد. به طور 
معمول قیمــت گاز در قراردادهای فعلــی، از قیمت 6 یا 9 ماه 
گذشــته قیمت نفت خام یا فراورده های نفتی تبعیت می کند و 
در مواقعی که قیمت نفت یا فراورده ها کاهش شــدید داشــته 
باشــد )مثل شریط فعلی ناشــی از کرونا( ، قیمت گاز به دلیل 
تبعیت از قیمت های ماه های قبل به سرعت کاهش یافته قیمت 
نفت، کاهش نمی یابد و در ماه های ابتدائی بعد از کاهش، کشش 
بازار به ســمت قیمت های فروش Spot و یا سایر فرآورده ها است 
.پیش بینی می شود قراردادهای آتی گاز از فرمول های جدیدتری 
در قیمت گذاری تبعیت کند.در رابطه با ادامه قرارداد ترکیه بعد 
از 2025 ، مذاکــرات در آینده نزدیک و پس از رفع مشــکات 

کرونا شروع خواهد شد.یاست های تأمین انرژی در کشور ترکیه 
همچنان بر تنوع بخشی به ســبد تأمین کنندگان استوار است 
و ایران به عنوان کشــوری که از ذخایــر گازی باایی برخوردار 
اســت، یک تأمین کننده مطمئن گازی برای ترکیه خواهد بود، 
اما شــرایط بازار گاز ترکیه دستخوش تغییرات جدی از دولتی 
به خصوصی اســت و طبیعتاً پیگیری حضــور در چنین بازاری 
با این ماحظات خواهــد بود.صادرات گاز ایران به عراق، مطابق 

شرایط قراردادی از دو نقطه مرزی نفت شهر و شلمچه در جریان 
است. البته خبرهای دریافتی حاکی از فشار آمریکا به عراق برای 
جایگزینی گاز ایران است ولی قراردادهای گازی به دلیل نیاز به 
سرمایه گذاری اولیه باا، نمی تواند به راحتی دستخوش تغییرات 
شــود و هرگونه جایگزینی نیازمند زمان و سرمایه گذاری جدی 
اســت . ما برای حفظ بازار عــراق تاش می کنیم و به نتایج آن 
امیدواریم .طی سالیان گذشته همواره صحبت از توسعه مخازن 

گازی اقلیم کردستان و صادرات آن به کشورهای همسایه و حتی 
بــازار اروپا مطرح بوده و در کنفرانس های متعددی طرح شــده 
اســت، با این حال واقعیت های موجود حاکی از این اســت که 
میزان ذخایر گازی اقلیم حدود 5 تریلیون متر مکعب است.اقلیم 
کردستان در سال های گذشته قراردادهای جداگانه ای برای تولید 
گاز و احداث خط لوله صادراتی به ترکیه منعقد کرده است ولی 
در اجــرای این قراردادها به ویژه در بخش خط لوله پیشــرفت 
قابل ماحظه ای نداشــته است و به همین خاطر توسعه میادین 
نیز بعضاً یا متوقف شــده و یا با ســرعت کمتری ادامه می یابد. 
بنابراین وضعیت گاز اقلیم برای صادرات و توسعه مصارف داخلی 
با تردیدهای زیادی همراه اســت، با این حال اقلیم کردستان در 
چندین مرحله تقاضای خود را برای خرید گاز از ایران به منظور 
تأمین کمبود گاز ارائه کرده و خواســتار بررسی شرایط واردات 
گاز برای برخی شــهرهای همجوار و مرزی با ایران شــده است 
.به منظور ایجــاد امکان صادرات گاز ایــران به عمان خط لوله 
42 اینچ حد فاصل میناب – سیریک – جاسک منشعب از خط 
هفتم سراسری طراحی شده اســت که براساس ظرفیت ایجاد 
شده امکان صادرات گاز و تأمین مصارف داخلی از جمله صنایع 
و نیروگاه ها و بخش خانگی شــهرهای میناب-سیرک -جاسک 
امکان پذیر می شــود.در حال حاضر مناقصه تامین کاا و اجرای 
این خط لوله در جریان اســت و عملیــات اجرایی آن به زودی 
آغاز می شــود .همچنین مذاکرات جهت انعقاد قرارداد صادرات 
گاز با عمان از ســوی معاونت بین الملــل وزیر محترم نفت در 

دست اقدام است.

وزیر نیرو:
 ۲۵۰ طرح صنعت آب و برق امسال به 

بهره برداری می رسد

 وزیــر نیــرو گفت: امســال در ادامه پویش هــر هفته الف- ب- ایــران، 250 
طرح صنعت آب و برق با ســرمایه گذاری 50 هزار میلیارد تومان در کشــور به 
بهره برداری می رسد.رضا اردکانیان دیروز شنبه در آیین افتتاح سد مخزنی سیاهو 
سربیشه اظهار داشت: سال گذشته 22۷ طرح با سرمایه گذاری ۳۳ هزار میلیارد 
تومــان در حوزه آب و برق و فاضاب به بهره برداری رســید.وی با بیان اینکه 
ماموریت مشترک همه ما احســاس رضایتمندی در مردم است، ادامه داد: سد 
سیاهو سربیشه که امروز افتتاح شد چهل و یکمین سد مخزنی کشور در دولت 
فعلی اســت که اشتغال قابل ماحظه ای را خواهد داشت.وزیر نیرو با بیان اینکه 
تعداد سدهای مخزنی کشور پایان دولت تدبیر و  امید به 52 سد می رسد، یادآور 
شد: تا پایان دولت می توانیم گزارش بدهیم که بیش از ۳۳0 هزار هکتار شبکه 
آبیاری و زهکشــی مدرن در کشور افتتاح خواهد شد.وی اظهار داشت: در کمتر 
از یک ســال برای سومین بار به خراسان جنوبی سفر کردم که این بار مناسبت 
آن توقف در ایســتگاه پنجم پوشش هر هفته _الف_ ب _ایران است.وی با بیان 
اینکه الفبا زیر بنای هر کار اســت، بیان کرد: آب و برق هم یک نقش زیربنایی 
در عرصه های مختلف کشور دارد و به خصوص امسال که به نام »جهش تولید« 
نامگذاری شــده است باید بیشتر مورد توجه باشــد.اردکانیان با اشاره به اینکه 
امسال ســال آخر دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید است، ادامه داد: همیشه 
موتور دولت ها در سال آخر گرفتار کندی می شود اما دولت تدبیر و امید با توجه 
به عنوان جهش تولید باید با دور تندتر حرکت کند.وی با بیان اینکه بنا داریم در 
عرصه ساز و کارها هم دگرگونی داشته باشیم، افزود: در وزرات نیرو از حدود 2 
سال پیش طرح فراخوان عمومی با عنوان انتصاب مدیران ارشد اجرا کردیم که 
امروز بیش  از 90 مدیر ارشــد آب و برق را از طریق این فراخوان انتخاب کردیم 
که توانستیم صرفه جویی قابل ماحظه ای در مسیر انتخاب بهترین ها در خانواده 
وزارت نیرو داشته باشیم.وزیر نیرو افزود: افتتاح و کلنگ زنی طرح های امروز نقش 
تعیین کننده ای در توسعه خراسان جنوبی خواهد داشت و به عنوان اولین استان 
طرح ســازگاری با کم آبی در این استان تدوین شد.اردکانیان با بیان اینکه این 
سند نقشه راهی برای سال های پیش رو است، گفت: ما فرصت های زیادی را برای 
پیشبرد این طرح ها داریم اما متاسفانه ساختار اداری ما از 2 مشکل مزمن در رنج 
اســت که یک مشکل سیستم متمرکز و دیگری سیستم بخشی شده است که 
مانع سرعت دادن به طرح ها می شود.وی با بیان توسعه خراسان جنوبی به عنوان 
یک استان مرزی باید زودتر به مراحل مهم تری برسد، تاکید کرد: امسال تاکنون 
۳05 میلی متر بارش داشــتیم که نسبت به بلند مدت ۳0 درصد افزایش دارد و 
در خراســان جنوبی این افزایش 4۷ درصد است.وزیر نیرو یادآور شد: طرح های 
متعدی را برای پایداری منابع آب در استان خراسان جنوبی در دستور کار داریم 
که طرح انتقال آب از دریای عمان از مهمترین این طرح ها است.وی گفت: برای 
فاضاب، مجموعه هزار واحدی قاین در خراسان جنوبی در حال اجرا است که در 
ابتدای تابستان نصب انشعابات آن انجام می شود و مراحل کار تصفیه خانه نیز تا 
سه ماه آینده به سرانجام می رسد.اردکانیان با اشاره به اینکه انتقال آب از دشت 
آهنگران به قاین نیز انجام شــده و در حال اخذ مجوز ماده 2۳ است، بیان کرد: 

فاضاب شهرستان سربیشه نیز در سه ماه آینده انجام می شود.

کمک ۳۰۰ میلیون تومانی شرکت پاایش 
نفت اصفهان به محکومین جرایم غیر عمد 

شــرکت پاایش نفت اصفهان در ماه مبارک رمضان با 
اختصاص مبلغ ۳ میلیارد ریال کمک نقدی، مقدمات 
آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد را رقم زد تا 
ایشان به آغوش گرم خانواده هایشان بازگردند.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت پاایش نفت اصفهان، با حضور 
سخنگوی شرکت پاایش نفت اصفهان، این شرکت با تقدیم ۳00 میلیون تومان 
در جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد مشارکت نمود و با این کار خداپسندانه 
چند تن از زندانیان، به آغوش خانواده بازگشــتند.محمدصادق حاجیان در این 
برنامه به فعالیت های پاایشگاه در جهت اجرای مسئولیت های اجتماعی اشاره 
کرد و گفت: شرکت پاایش نفت اصفهان ضمن انجام وظایف عملیاتی و تولید 
حدود 2۳ درصد فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و تأمین خوراک شرکت هایی 
 ،L.A.B همچون پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، نفت سپاهان، نفت جی و
توجه به شــرایط و وضعیت استان و کشور را جزو وظایف خویش می داند و در 
این جهت در سال جاری 9 میلیارد تومان در جهت مقابله با کرونا، به شهرداری 
اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است. همچنین در کنار فعالیت 
روزمــره بیش از 200 هزار لیتر ماده ضدعفونی کننده برای ســازمان ها وادارات 
متقاضی اصفهان تولیــد و توزیع کرده که این روند تا زمانی که متقاضی وجود 

داشته باشد، ادامه دارد. 

 عمل به مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی 
شازند در بحران کرونا

به مناســبت هفته ارتباطات و روابط عمومی، نشســت مدیران روابط عمومی 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و پتروشیمی شازند،به میزبانی مجتمع 
پتروشیمی شــازند برگزار شد. سیدحسین هندی، رئیس روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت پتروشیمی شازند نیز با تبریک هفته ارتباطات و روابط عمومی 
با تاکید بر رســالت روابط عمومی ها در انتقال و انتشــار صحیح اخبار، خواستار 
هم افزایی و تعامل بیشتر روابط عمومی های شرکت های تابعه گروه توسعه ملی با 
یکدیگر شد.وی به اقدامات شرکت پتروشیمی شازند در مبارزه با ویروس کرونا 
اشاره کرد و گفت: پتروشــیمی شازند با عملکرد شفاف خود به عنوان شرکتی 
پیشرو در مسئولیت های اجتماعی، با مجموعه بهداشت و درمان استان مرکزی 
تعامات بسیار سازنده ای داشته و در این راستا مبلغ 5 میلیارد ریال جهت کمک 
به مبارزه با بیماری کرونا به حســاب دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی واریز 

کرده است. 

جزئیات تحریم آمریکا علیه خط لوله نورداستریم۲
دو سناتور آمریکایی طرح تحریم خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان موسوم به نورداستریم2 را ارائه کردند.نشریه بیلد آلمان دیروز 
)شنبه( به نقل از منابع آگاه گزارش داد طرح تحریمی دو سناتور آمریکایی برای متوقف کردن اجرای پروژه خط لوله انتقال گاز 
نورد استریم 2 از طریق دریای بالتیک ارائه شده است.براین اساس هیچ کشتی که در این طرح مشارکت داشته باشد، حق ورود 
به آبهای آمریکا را نخواهد داشت و دارایی های تمامی شرکت های سهیم در نورد استریم 2 در آمریکا بلوکه می شود. این در 
حالی است که اکثریت سناتورهای آمریکا اعم از جمهوریخواه و دموکرات با اجرای طرح نورد استریم 2 مخالفت کرده اند.پیش از 
این دولت آلمان با انتقاد از رویکرد مخرب دولت »دونالد ترامپ« در خصوص پروژه های انرژی در اروپا، تهدیدهای آمریکا علیه 
نورد استریم 2 را محکوم کرده است.سال گذشته به دنبال فشارهای آمریکا یک شرکت هلندی-سوئیسی از این پروژه خارج شد 
اما از آن زمان تاکنون شرکت جایگزین روسی توانسته است 160 کیلومتر از لوله گذاری را اجرایی کند.نورد استریم 2 دومین 
خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا به شمار می رود که با مخالفت شدید آمریکا مواجه است. واشنگتن در حالی مدعی است اروپا 

با این کار بیش از پیش به روسیه وابسته می شود که در نظر دارد گاز خود را به اروپایی ها بفروشد.

 چین صادرات محصوات پاایشی خود را کاهش داد
چین صادرات محصوات پاایشی خود را پایین آورده است چون با افزایش تقاضا، تمام سوخت تولید شده را در داخل به 
فروش می رساند. به گزارش بلومبرگ، با افزایش تقاضا برای سوخت در چین، کاهش صادرات سوخت از طرف این کشور 
از سایر پاایشگاههای منطقه که هنوز درگیر مصرف پایین و حاشیه سود ضعیف هستند حمایت میکند. چین صادرات 
محصوات پاایشــی خود را پایین آورده اســت چون با افزایش تقاضا، تمام سوخت تولید شده را در داخل به فروش می 
رساند. صادرات چین در این ماه نسبت به آوریل نصف شده و یک چهارم میانگین ماهانه صادرات در سه ماهه اول سال 
جاری میادی است.  پاایشگاه های چین از فرستادن سوخت به خارج از کشور ناامید شده اند که دلیل آن ضعف تقاضا 
از طرف کشورهای وارد کننده سوخت مثل اندونزی و قیمت پایین صادرات در مقایسه با فروش داخلی است. انتظار می 
رود در روند کاهش صادرات سوخت چین در این ۳ ماهه هم ادامه داشته باشد.به طور متوسط ،فروشندگان سوخت چین 
که محموله های خود را در آوریل فروختند، 9۳2 یوان در هر تن برای بنزین و 1486 یوان در هر تن برای دیزل در مقایسه 

با فروش داخلی ضرر کردند. چین 400 هزار بشکه سوخت در همین ماه صادر کرده است.

استانها



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 11 خرداد 1399  8 شوال 1441  31 می 2020صنعت و تجارت
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4367 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر رئیس اتاق بازرگانی تهران:

بروکراسی حاکم بر کشور کاهش یابد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در دوران تحریم باید بیشتر از هر زمان دیگری به داشته های خود متکی شده و موانع را از 
پیش رو برداریم. مسعود خوانساری صبح دیروز ۱۰ خردادماه، در مراسم رونمایی از پنجره واحد شروع کسب وکار با اشاره به مشکات پیش روی اقتصاد 
ایران گفت: هم اکنون اقتصاد ایران با مشکاتی همچون تحریم و عدم فروش نفت مواجه است که بر این اساس، ضرورت اداره اقتصاد ایجاب می کند 
که به داشته های خود متکی شویم.وی افزود: اما برای استفاده از ظرفیت های حداکثری داخلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی، ازم است که بسترهایی 
را فراهم کرد که یکی از آنها، کاهش تعداد مجوزها و بروکراسی حاکم بر کشور است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: 
اتاق بازرگانی ایران تاکنون برای ارتقای سطح دو شاخص مهم doing bussiness و بهبود محیط کسب و کار در ایران گام های خوبی برداشته است؛ این 
در حالی است که مجموعه اصاحات و اقداماتی در زمینه پنجره واحد، در دولت سازندگی برداشته شد، اما بعد از گذشت مدتی متوقف شد و امروز ما 
در اتاق تهران قصد داریم تا این مسیر را به شیوه ای جدید ادامه دهیم.به گفته خوانساری، در شرایطی که ورود کاا تا ۱5 روز معاف از جریمه است، 
اما هیچ کاایی در کمتر از فاصله زمانی دو تا ۶ ماه ترخیص نمی شود؛ زیرا ۱۳ دستگاه در مرزهای ورودی و خروجی وجود دارند.وی با بیان اینکه در 
دنیا، متوسط زمان ترخیص کاا کمتر از ۲4 ساعت است، خاطرنشان کرد: باید شرایطی را فراهم آورد که این مسیر اصاح شود.خوانساری ادامه داد: 
در بخش ســاخت و ســاز پروانه های ساختمانی تا پیش از این دو ماهه صادر می شد، ولی امروز به دلیل اضافه شدن سازمان نظام مهندسی در صدور 

مجوز در کمتر از ۶ ماه پروانه ای صادر نمی شود.

 بررسی راهکارهای حمایت
از ذوب آهن اصفهان 

مصطفی ســااری رئیس سازمان تامین 
اجتماعی و عباس رضایی استاندار اصفهان 
طی نشســتی با هیات مدیره ذوب آهن 
اصفهــان به بررســی شــرایط کنونی  و 
راهکارهای تقویت وحمایت از این مجتمع 

عظیم صنعتی پرداختند رئیس ســازمان تامین اجتماعی در این نشست ، ذوب 
آهن اصفهان را یک صنعت مهم و اثر گذار کشور دانست که مسائل آن می تواند 
ابعاد ملی داشته باشد . وی گفت : سازمان تامین اجتماعی در چارچوب وظایف 
قانونی خود و با توجه به اینکه سهامدار عمده این شرکت است ، حمایت های ازم 
را انجام می دهد . استاندار اصفهان نیز در این نشست ، تقویت ذوب آهن اصفهان 
و رفع مشــکات این شرکت را برای استان و کشور بسیار مهم دانست و گفت : 
این شــرکت به مسئولیت های اجتماعی خود عمل می کند و لذا باید برای رفع 
مشکات آن از جمله تامین مواد اولیه حمایت ازم صورت گیرد.  منصور یزدی 
زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ابتدای این جلسه ، گزارشی از شرایط کنونی 
ذوب آهن اصفهان ارائه داد و گفت : این شــرکت در سال گذشته رکورد تولید با 
دو کوره بلند و همچنین رکورد صادرات محصوات خود را تجربه نموده است اما 
همچنان با مشــکاتی همچونی کمبود مواد اولیه مواجه است . وی افزود : ذوب 
آهن اصفهان به دلیل شیوه تولید از یارانه انرژی برخوردار نیست و در مقایسه با 
ســایر شــرکت های فوادی ، هزینه انرژی بیشتری دارد . برای رفع این مشکل 
فعالیت هایی همچون پروژه pci انجام شده است تا هزینه کک مورد نیاز تولید 
این شرکت کاهش یابد . البته از طریق تامین مواد اولیه ازم و استفاده کامل از 
ظرفیت این شــرکت که منجر به افزایش تولید می شــود ،  هم می توان هزینه 

انرژی را کاهش داد . 

افزایش تولید و رشد در شرکت معدنی و 
صنعتی فواد سنگ مبارکه اصفهان

مجمع عمومی عادی ساانۀ شرکت معدنی و صنعتی فوادسنگ مبارکۀ اصفهان 
)سهامی خاص( با حضور اکثریت صاحبان سهام در محل شرکت معدنی و صنعتی 
فوادسنگ مبارکه اصفهان برگزار شد.مرتضی شبانی، مدیر امور مجامع و ارزیابی 
شرکت ها با اعام این خبر افزود: در این مجمع که ریاست آن را غامرضا طاهری 
مدیر سرمایه گذاری و امور شرکت های فواد مبارکه بر عهده داشت، ابتدا گزارش 
عملکرد شرکت با توجه به کلنگ زنی طرح های افزایش ظرفیت سه برابری آهک 
و دولومیت کلسینه و دو برابری تولید سنگ دانه بندی شده در طرح های توسعۀ 
شــرکت فوادسنگ توسط مهرداد فقیهیان مدیرعامل شرکت، ارائه گردید و در 
ادامه، پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت، صورت های 
مالی سال مالی منتهی به پایان اســفندماه سال ۱۳۹۸ تصویب شد.وی با بیان 
این که ســود خالص این شرکت در سال ۹۸، مبلغ  ۱۲۲,۸۳4 میلیون ریال بوده 
گفت: ســود خالص این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد رشد 
داشته است.شبانی تصریح کرد: در این مجمع از ۱۰۱5 ریال سود هر سهم مبلغ 
۱۱۰ ریال تقسیم شد.در این مجمع، فقیهیان با ارائۀ گزارشی از عملکرد شرکت 
معدنی و صنعتی فوادســنگ مبارکۀ اصفهان از بهره برداری از کورۀ دوم پخت 
آهک کلســینه و رشــد 7۲ درصدی تولید و فروش آهک کلسینه از 7۲ هزار به 
۱۲4 هزار تن و افزایش تولید سنگ آهک از 55۰ هزار به ۶۰۰ هزار تن به عنوان 

مهم ترین دستاوردهای این شرکت نام برد.

اطاعیه مشترک ایران خودرو و سایپا در 
خصوص فرآیند قرعه کشی فروش ویژه ۲۵ 

هزار دستگاه خودرو
گروه صنعتی ایران خودرو و ســایپا اطاعیه ای مشترک درراستای پاسخگویی 
و شــفاف سازی درخصوص فرآیند قرعه کشــی فروش ۲5 هزار دستگاه خودرو 
صادرکردند. به گزارش ایکوپرس؛ پیرو جلســه نهم خردادماه سال جاری کمیته 
خودرو که با حضور اعضای کمیته اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستانی 
کل کشــور، سازمان بازرسی کل کشور و دو شــرکت خودروساز )گروه صنعتی 
ایران خودرو و گروه خودروســازی سایپا( برگزار شده، بدینوسیله به اطاع کلیه 

متقاضیان حضور در فرآیند فروش فوق العاده ویژه ایام عید سعید فطر می رساند:
۱- جهت اطمینان بخشی به افکار عمومی در صحت و دقت قرعه کشی، نهادهای 

نظارتی و رسانه ها در تمامی مراحل قرعه کشی، حضور خواهند داشت.
۲- بافاصله پس از اتمام فرآیند قرعه کشی، اطاع رسانی ازم در سایت هر یک از 
خودروسازان به تفکیک خودرو انجام خواهد شد.۳- متقاضیان مکلفند ظرف 4۸ 
ساعت پس از اعام منتخبان از سوی خودروسازان، نسبت به تکمیل وجه اقدام 
نمایند؛ ضمن اینکه در صورت عدم واریز وجه، اســامی نفرات جایگزین از محل 

رزرو، توسط خودروساز و با تائید دستگاههای نظارتی اعام می گردد.
4- صرفاً ســند فروش خودرو از سوی خودروساز، با درج عبارت »ترهین یکساله 
در فروش فوق العاده«، به خریداران تحویل و شناسنامه مالکیت خودرو )برگ سبز( 
از سوی پلیس راهور تحویل خودروساز گردیده که پس از اتمام دوران ترهین، از 

سوی خودروسازان، تحویل خریدار خواهد شد.
5- با توجه به مفاد قرارداد فروش؛ امکان فروش وکالتی خودروهای ثبت نامی از 

سوی متقاضیان در دوران ترهین وجود نخواهد داشت.
۶- متقاضیانی که ظرف ۳۶ ماه گذشته از خودروسازان، خودرو خریداری کرده یا 

پاک فعال داشته باشند، از فهرست قرعه کشی حذف خواهند شد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر اعام کرد:
 افزایش هزینه انتقال کاا به قطر

 تا ۲۰۰ درصد
 رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر با اشاره به تبعات منفی کرونا بر تجارت 
با این کشور گفت: هزینه های حمل به لحاظ ترافیک درباره بعضی اقام تا ۲۰۰ 
درصد باا رفته اســت.»عدنان موسی پور« دیروز شنبه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایرنا درباره وضعیت کنونی تجارت بــا قطر گفت: تراز تجاری قطر با 
جمهوری اســامی ایران ۳۰5 میلیون دار تراز مثبت به نفع ایران و همچنین 
میزان تجارت دو جانبه با ایران ۳۶5 میلیون دار است.وی میزان صادرات ایران 
بــه قطر را ۳۳5 میلیون دار اعام کرد و افزود: میوه و ســبزیجات، دام و انواع 
ماهی، فرش، ســیمان، مواد ساختمانی، ســنگ های ساختمانی، قیر، تیرآهن و 
میلگرد و مواد غذایی و شیرینی جات، پسته و حبوبات از جمله اقام صادراتی به 
این کشــور است.موسی پور با بیان اینکه میزان واردات ایران از قطر ۳۰ میلیون 
دار اســت، گفت: مهمترین اقام وارداتی به ایران شــامل وسایل برقی، وسایل 
صوتی و تصویری و اســتیک و گاز مایع می شود.رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و قطر با اشــاره به تبعات تجاری شیوع ویروس کرونا در جهان اظهار کرد: 
اکنون روال صادراتی که پس از ســه ســال صادرات کااهای مختلف به وجود 
آمده بود، متوقف شده و هزینه های حمل به لحاظ ترافیک درباره بعضی اقام تا 
۲۰۰ درصد باا رفته اســت.وی تصریح کرد: از سوی دیگر مطالبات شرکت های 
ایرانی از طرف قطری با توجه به شدت شیوع کرونا معوق شده و بخش توریست 
و سرمایه گذاری و تجارت چمدانی که با حضور افراد انجام می شد، کاما متوقف 
است.موســی پور وضع صادرات مواد کشاورزی و غذایی را مناسب ارزیابی کرد و 
گفت: از آنجا که اقتصاد قطر مبنی بر گاز است، به اندازه کشورهای همسایه که 
نفت خیز و مبتنی بر نفت هســتند از این ویروس متاثر نشــد.به گفته وی قطر 
ایرویز برای بسیاری از کشورهای  دنیا انتقال تجهیزات پزشکی را انجام می دهد.

موســی پور یادآور شد: رویکرد کشور قطر به ســمت تجارت الکترونیک است 
و مشــوق هایی را در این خصوص تعیین کرده اســت.وی با اشاره به مهمترین 
 ،) lLNG ( کااهــای صادراتی قطر به دنیا گفت: قطر گاز طبیعی، گاز فشــرده
بنزین، نفت کوره، محصوات پتروشــیمی، کود شیمیایی، فواد و پروپان مایع 

به دنیا صادر می کند.

وزارت صمت خواستار تمدید ۳ ماهه 
واردات خودرو و کاای گروه ۴ شد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به معاون اول رییس جمهور 
خواســتار تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کااهای گروه 
چهارم کاای در گمرکات اجرایی کشــور شد.سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نامه ای به معاون اول رییس جمهور خواســتار تمدید مهلت ترخیص 
خودروهای دپو شده و بخشی از کااهای گروه چهارم کاای در گمرکات اجرایی 

کشور شد.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و 
مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: 
جلوگیری از ترخیص کاا، موجب افزایش 
هزینه های سربار و تمام شده خواهد شد 
و در نهایت به ضرر مصرف کننده است. 
بــرای اینکه تولید محصوات داخلی به 
صادرات منجر شــود، بایــد در اولویت 
نخســت، پیش نیازهای تولید را فراهم 
کنیم.محمدرضا فاروقی در گفت وگو با 
ایلنا درباره مشکات پیش آمده در بخش 
صادرات در پی بحران کرونا در کشــور 
گفت: پس از چند ماه، مرزها یکی یکی 
در حال باز شــدن است. اصلی ترین مرز 
ما با کشــور ترکیه کــه از آن به عنوان 
پل ارتباطی برای صــادرات کاا به اروپا 
استفاده می شد، به تازگی باز شده است. 
در ایــن مدت، صادرات به این کشــور، 
فقط از طریق حمل ونقل ریلی به عنوان 

ناوگان جایگزین انجام می شد. به دنبال 
بحران کرونا، عدم برنامه ریزی درســت و 
فراهم نبودن زیرســاخت ها موجب شد 
برخی از بازارهای هدف خود را از دست 
بدهیم.وی با بیان اینکه کشور در زمینه 
صادرات مواد شــوینده و بهداشتی، در 
جهان حرفی برای گفتــن دارد، گفت: 
بســیاری از واحدهای تولیــدی ما در 
این زمینــه، صادرات محور بوده و ضمن 
تأمیــن نیاز داخــل، می توانند ســهم 
اعظمی از بازارهای بین المللی را نیز در 
اختیار داشته باشند. با اعام آزادسازی، 
سهمیه بندی و مهیا شدن شرایط برای 

صــادرات، بســیاری از کارخانجات بر 
افزایش ظرفیت تولید تمرکز کردند، اما 
در نهایت ممنوعیت های صادراتی موجب 
شد برخی از آنها متضرر شده یا تعطیل 
شوند.فاروقی ادامه داد: در بحث واردات 
نیز با توجه به اینکه عمده شرکای تجاری 
ما، کشــورهای چین و امارات هستند، 
به دلیــل روابط تجاری خــوب و وجود 
دیپلماسی مشکلی در این باره نداشتیم، 
اما با کشور ترکیه به عنوان سومین شریک 
تجاری در واردات و صادرات با مشکات 
فراوانی مواجه بودیم.وی با اشاره به شرایط 
بسیار خاص کشور، افزود: از آنجایی که 

درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته، 
تنها راه نجات اقتصاد کشــور، توســعه 
صادرات است. توسعه صادرات می تواند 
ظرفیت هــای گوناگــون و قابل توجهی 
برای توســعه پایدار اقتصاد کشــور در 
اغلب زمینه ها از قبیل اشتغال، تولید و 
خلق ارزش افزوده ایجاد کند و همچنین 
جهــش تولید با نگاه ویــژه و تمرکز بر 
توسعه صادرات غیرنفتی، محقق شود. 
در صورتی که تولید و اشــتغال همراه با 
یکدیگر با این راهکار، جهش پیدا کنند، 
بسیاری از مشکات کنونی اقتصاد کشور 
برطرف خواهد شد. در این شرایط باید 
بتوانیــم به لحاظ سیاســی و تجاری از 
بخش تولید و صادرات کشــور حمایت 
کنیم، زیرا صادرات متاثر از تولید است 
و تولیدی که پیش نیاز آن فراهم نشود، 

منفعل خواهد بود.

تنها راه نجات اقتصاد کشور، 
توسعه صادرات است

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شــرکت پمپ گستران پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳4۲54 
و شناســه ملی ۱۰۱۰۳۱۱475۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ ۱۳۹7/۱۰/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - آقــای محمدعالمی آرانی به 
شماره ملی ۰۳۸5۲4۱۰۹7 آقای حامد عالمی آرانی به شماره ملی۰۳۸۳7۰۶۸۹۰ آقای 
پیمان عالمی آرانی به شــماره ملی : ۰۳۸۳۸۹۳۲۸۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند - آقای محمدعالمی آرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
آقای حامد عالمی آرانی به ســمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آقای پیمان عالمی 
آرانی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - آقای سلیم سلیمی 
نیا به شــماره ملی ۳7۸۰74۹5۶4 سمت بازرس اصلی آقای بهنام تاج نسائی به شماره 
ملی۳77۰۰۱4۱4۶ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . - حق 
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسامی با امضاءمدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 
و امضای اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشــد. -تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان مالی : ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب کلیه اعضای هیئت مدیره رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرج )798332(

آگهی تاسیس شرکت
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود نیرو تــوان طالقــان درتاریخ 
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ به شــماره ثبت ۲۱۲ به شناســه ملی ۱4۰۰۸۸7۸۲۹۲ 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت 
اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :پیمانکاری نیرو- اجرای طرح 
های خطوط توزیع ، پست ها و سایر فعالیت های مرتبط با احداث شبکه 
های توزیع بــرق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای ازم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
البرز ، شهرســتان طالقان ، بخش مرکزی ، شهر طالقان، محله شهرک 
طالقان ، کوچه شــهید عیسی فاح شــهرکی۱]اله ۲[ ، کوچه شهید 
عیسی فاح شهرکی ، پاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۳۳۶۹۱۱۹۳۹۱ 
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 4۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی 
میزان ســهم الشرکه هر یک از شــرکا آقای نوید عباسی به شماره ملی 
۰۳۲۳۹۰۳۳۱۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید ابوالفضل 
افتخاری به شــماره ملی 4۸۹۰۳۱4۸۳۰ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه آقای سید حسین میرسعیدقاضی به شماره ملی 4۸۹۹754۰7۸ 
دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سیده مریم افتخاری به شماره 
ملی 4۸۹۹۹۶5۸۰۱ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای نوید عباسی به شماره ملی ۰۳۲۳۹۰۳۳۱۲و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ســید ابوالفضل افتخاری به شماره 
ملی 4۸۹۰۳۱4۸۳۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
سید حســین میرسعیدقاضی به شماره ملی 4۸۹۹754۰7۸و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ســیده مریم افتخاری 
به شــماره ملی 4۸۹۹۹۶5۸۰۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات 
، قرارداد ها ، عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء سید حسین میر سعید قاضی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر اانتشار صبح اقتصاد 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری طالقان )719528(

کاهش ۴۰۰ داری ارزبری خودروها در یک سال
 دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: اکنون به طور متوسط میزان ارزبری هر دستگاه 
خودرو به یک هزار و ۶۰۰ تا یک هزار و 7۰۰ دار رسیده است؛ در حالی که تا پارسال بیش از دو هزار دار 
بود.»مازیار بیگلو« دیروز )شنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: با هدف رسیدن به تیراژ ۱.۲ 
میلیون دستگاه خودرو، کل نیاز ارزی زنجیره تامین خودروسازان حدود دو میلیارد دار است که کمترین نیاز 
ارزی این صنعت در طول تاریخ محسوب می شود.وی هشدار داد: تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز قطعه سازان، 
منجر به تامین نشــدن قطعات خارجی مورد نیاز و در نتیجه تولید خودرو با کســری قطعات خواهد شد 
که در ادامه، شــمارگان تولید خودروسازان را با کاهش مواجه خواهد کرد.دبیر انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو، همچنین به باز نشدن گزینه »واردات بدون انتقال ارز« اشاره کرد و گفت: بر این اساس 
مشکات تامین نشدن ارز همچنان پابرجاست.وی در ادامه به تعدیل نشدن قیمت ارز در قراردادهای بین 
خودروسازان و قطعه سازان اشاره کرد و گفت: قراردادها همچنان بر پایه دار ۱۱ هزار تومانی است و اکنون 
که دو ماه از سال ۹۹ را نیز پشت سر گذاشته ایم هیچ یک از خودروسازان اقدامی برای تعدیل قیمت ها انجام 
نداده اند.بیگلو یادآور شد: البته خودروسازان دلیل این مساله را آشفتگی بازار، مشخص نشدن قیمت ها و شفاف 
نبودن نرخ ارز عنوان می کنند.وی افزود: اصاح نکردن قیمت ها از یک سو سود و زیان قطعه سازان را تحت 

تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر آنها را در تامین نقدینگی مورد نیازشان دچار مشکل خواهد کرد.

محدودیت ساعت کار پاساژها 
برداشته شد

طبق اعام اتاق اصناف ایران در جلسه امروز ستاد ملی کرونا 
با برداشته شدن محدودیت ساعت کار پاساژها موافقت شد. 
افزایش ساعت کاری پاساژها و بازارهای مسقف تا ساعت ۲۲ 
اخیرا به تصویب کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی کرونا رسیده 
و برای اجرا منتظر تصویب درجلسه امروز ستاد ملی کرونا بود. 
بنابراین از امروز ساعت کاری پاساژها و بازارهای مسقف که از 
ابتدای اردیبهشت بازگشایی شده  بودند و تاکنون در مناطق 
گرمسیر )بنا بر تشخیص استانداران( تا ساعت ۲۰ و در سایر 
مناطق تا ساعت ۱۸ فعال بودند، افزایش یافت.در پی اجرای 
طرح فاصله گذاری هوشمند، فعالیت واحدهای صنفی کم خطر 
از ۲۳ فروردین در سایر استان ها و از روز ۳۰ فروردین هم در 
تهران آغاز شد و پاساژها و بازارهای مسقف از اول اردیبهشت 

ماه با محدودیت زمانی تا ساعت ۱۸ مجاز به فعالیت شدند.
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 رییس کل بیمه مرکزی:گزیده خبر

ارایه خدمات بیمه شخص ثالث بدون نسخه کاغذی
زمینه صد درصدی برای حذف فیزیکی بیمه نامه های شــخص ثالث در صنعت بیمه 
فراهم شده و هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد.به گزارش ز بیمه مرکزی، 
غامرضا سلیمانی که در نشست خبری با حضور خبرنگاران دیداری و شنیداری سخن 
می گفت با اعام این مطلب افزود: حرکت در بستر دیجیتال و حذف کاغذ از سیاست 
های اصلی نظام به شمار می رود که خوشبختانه صنعت بیمه با درک شرایط و تاکید 
بر اصل شفافیت به این عرصه ورود کرده است.رییس کل بیمه مرکزی با بیان این نکته 
که پس از این، حضور بیمه گذاران در نمایندگی ها برای دریافت بیمه نامه های شخص 
ثالث هیچگونه الزامی وجود ندارد، تصریح کرد: اعتبار بیمه نامه منوط به صدور کد یکتا 
از ســوی شرکت های بیمه است که این کد ده رقمی در تمامی دستگاه های مرتبط 
نظیر پلیس راهنمایی و رانندگی قابل پیگیری و احراز است.وی افزود: شرکت های بیمه 
موظفند در صورت درخواست بیمه گذاران برای دریافت بیمه نامه کاغذی یک نسخه 
چاپی نیز به آنان ارائه دهند هرچند ضرورتی در این خصوص احساس نمی شود.رییس 
شــورای عالی بیمه، تقویت شبکه فروش را از سیاست های جدی بیمه مرکزی اعام 
کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بخش اعظم بیمه نامه های خرد از سوی نمایندگی 
های بیمه صادر شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت هر چند اعتقاد داریم که 
نمایندگی ها باید خود را به علم روز مجهز کنند تا از قافله صنعت بیمه جا نمانند.وی 
تصریح کرد: فروش الکترونیکی بیمه نامه های شخص از طریق درگاه های الکترونیکی 
نمایندگان شــبکه فروش صورت می گیرد و به همین خاطر امیدواریم آینده شــبکه 
فروش صنعت بیمه و نمایندگی فروش توسعه بیشتری یابد.دکتر سلیمانی خاطرنشان 

کرد: تاش برای تقویت زیرساخت های الکترونیک، تامین تجهیزات، تکیه بر آموزش 
های تخصصی روز از جمله زمینه های تقویت شــبکه فروش به شمار می رود.رییس 
کل بیمه مرکزی نگاه صنعت بیمه به مقواتی نظیر بهداشت عمومی، ترافیک، آلودگی 
محیط زیست، شفافیت در عملکرد و نظایر آن را از دایل حذف نسخه فیزیکی بیمه 
نامه های شخص ثالث دانست و گفت: با تسهیل در امر بیمه گری و صدور آسان بیمه 
نامه شخص ثالث فرصتی در اختیار نمایندگی های بیمه قرار می گیرد تا با تمرکز بر 
رشته هایی نظیر بیمه های مسئولیت و بیمه های زندگی، بازارهای بزرگتری را برای 
این صنعت فراهم آورند.وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حضور صنعت 
بیمه در بازارهای مالی تاکید کرد و گفت: بورس وبازار سرمایه در کنار بانک و بیمه، سه 
ضلع اصلی مثلث اقتصاد را شکل می دهند و شرکت های بیمه نیز در راستای شفافیت 
و ســودآفرینی و با توجه به قوانین و دستورالعمل ها، بخشی از این بازار را در اختیار 
دارند.وی ابراز امیدواری کرد فعالیت صنعت بیمه در بورس بر اســاس قانون عاوه بر 
شفاف سازی مالی به جذب سود قابل قبول نیز منتهی شود.دکتر غامرضا سلیمانی در 
پایان این نشست از رسانه های کشور خواست تا با تشریح جزییات قانون حذف بیمه 
نامه های کاغذی شخص ثالث در رفع ابهام و پاسخگویی به پرسش های مردم و شبکه 
فروش، کوشا باشند.شایان ذکر است بر اساس تاکید رییس کل بیمه مرکزی با احراز 
اصالت کد یکتا در سامانه سنهاب هیچ تفاوتی بین بیمه نامه های کاغذی و الکترونیکی 
وجود ندارد و بیمه گذاران می توانند اطمینان داشته باشند که در صورت بروز حادثه 

هیچگونه مشکلی نخواهند داشت.

ایران مال میزبان مشتریان بانک آینده
بانک آینده مجموعه ایران مال را میدان اجرای طرح 
ویژه »آینده داران« برای خرید اعتباری کرده است.

مشــتریان بانک آینده می توانند از اول خردادماه، 
بــا دریافت اعتبار حداقــل 10 )ده( میلیون ریال و 
حداکثر 50 )پنجاه( میلیون ریال، از فروشــگاه های 
ایران مال که دارای نشــان »آینده داران«اســت خرید کرده، ســه ماه بعد 
به صورت قرض الحسنه پرداخت کنند. مبلغ اعتبار بر اساس موجودی حساب 
انتخابی خود مشــتریان، تعیین می شود.ساعات فعالیت مجموعه ایران مال 
در روزهای عادی از 10:00 تا 23:00 و در روزهای پایان هفته )پنج شــنبه 
و جمعه( با یک ســاعت افزایش تا 24:00 است؛ فروشگاه های ایران مال در 
روزهای چهاردهم و پانزدهم خرداد نیز از ســاعت 13:00 تا 23:00، آماده 

خدمت رسانی به هم وطنان گرامی است.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبر داد؛
افزایش سقف تسهیات برای مشتریان 

بانکداری شرکتی
مدیر امور اعتباری بانک مســکن از افزایش ســقف 
تســهیات قابل پرداخت به مشــتریان بانکداری 
شــرکتی بانک مسکن در مقایسه با دیگر مشتریان 
خبــر داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن - 
هیبنا، محمدحسن علمداری در گفت و گو با با اشاره 
به برخی از امتیازهای ویژه که برای مشتریان بانکداری شرکتی بانک مسکن 
پیش بینی شــده اســت، گفت: به عنوان مثال پرداخت تسهیات ساخت 
و تجهیز دفتر کار برای فعاان ســاختمانی که مشــتری بانکداری شرکتی 
نیستند تا سقف 150 میلیون تومان میسر است اما این سقف برای مشتریان 
بانکداری شرکتی 20 درصد بااتر بوده و با سقف 200 میلیون تومانی قابل 
پرداخت است.وی با بیان اینکه فرآیند پرداخت انواع تسهیات به مشتریان 
بانکداری شرکتی بسیار کوتاه تر از سایر مشتریان است، گفت: علت این است 
که شــعب به طور مستقل در این رابطه تصمیم گیری می کنند و نیازی به 
ارجاع تقاضا به کمیته اعتباری بانک نیست.به گفته علمداری، از سال گذشته 
سقف تسهیات ساخت مسکن برای عموم مشتریان بانک افزایش یافت و در 
این رابطه اطاع رسانی شد؛ اما سقف این تسهیات برای مشتریان بانکداری 
شرکتی بانک مسکن حتی از سقف های افزایش یافته مذکور نیز بااتر است.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال در حالی که سقف تسهیات ساخت مسکن 
که در تهران به حرفه ای سازهایی که از فناوری های نوین استفاده می کنند 
250 میلیون تومان در نظر گرفته شده، این سقف برای مشتریان بانکداری 
شــرکتی که حرفه ای ساز محسوب شده و از فناوری های نوین ساخت نیز 
در پروژه اســتفاده کنند، 300 میلیون تومان است.مدیر امور اعتباری بانک 
مسکن با بیان اینکه سایر حرفه ای سازهای مسکن در پایتخت نیز به ازای 
هر واحد می توانند از تســهیات ساخت تا سقف 200 میلیون تومان بهره 
مند شــوند، افزود: این سقف برای حرفه ای سازهایی که مشتری بانکداری 

شرکتی بانک مسکن نیز باشند، 250 میلیون تومان خواهد بود.

فروش سهام عدالت در بانک پارسیان
ثبت سفارش فروش سهام عدالت در بانک پارسیان 
آغاز شــد.به موجب مصوبه شــورای عالی بورس و 
اوراق بهادار، بانک پارســیان آمادگی دارد از روز سه 
شنبه ششــم خردادماه ثبت سفارش فروش سهام 
دارندگان سهام عدالت را از طریق شعب بانک خود 
در سراسرکشور انجام دهد.بر این اساس متقاضیان فروش سهام عدالت که 
گزینه مدیریت مستقیم سهام آزادشده عدالت خود را در سامانه الکترونیکی 
ســهام عدالت انتخاب و شماره شـــبای یکی از سپرده های خود نزد بانک 
پارسیان را برای واریز سود سهام عدالت معرفی کرده اند و فاقد کد بورسی 
هســتند، می توانند به شــعب این بانک مراجعه و در صورت تمایل، برای 
فروش بخشی )30 درصد( از سهام عدالت خود، اقدام کنند.شایان ذکر است؛ 
وجوه حاصل از فروش این سهام در کوتاه ترین زمان، به حساب آنان در بانک 

پارسیان واریز خواهد شد.

اباغ سیاست ها و ضوابط اعتباری سال 
1399 پست بانک ایران به واحدهای 

اجرایی و ستادی
دکترشــیری مدیرعامل پســت بانک ایران درراستای 
تقویت تأمیــن مالی تولید و اعتباردهی جهت افزایش 
ظرفیت واحدهای تولیدی و تأمین مالی زنجیره تولید، 
سیاست ها و ضوابط اعتباری این بانک در سال 1399 
را بــه واحدهای اجرایی و ســتادی اباغ و بر عملیاتی 
ســاختن آن تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی پســت بانــک ایران: دکتر 
شیری در این خصوص گفت: جذب حداکثر منابع صندوق توسعه ملی، اولویت 
تخصیص منابع برای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین 
مالی طرح های نیمه تمام تولیدی با الویت پیشــرفت فیزیکی باای 80درصد، 
تأمین مالی بنگاه های کوچک و زودبازده، صنایع پیشــران و مولد اقتصادی و 
فعاان حوزه های IT و ICT و شــرکت های دانش بنیان از مهمترین اولویت های 
این بانک است که در مجموعه سیاست ها و ضوابط اعتباری سال جاری مدنظر 
قرار داده شــده است.شــیری درادامه تصریح کرد: پرداخت تســهیات خرد 
روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته، حمایت از تولیدات داخلی در قالب طرح 
مروارید و اعتبار اســنادی داخلی ریالی، آزادسازی منابع منجمد با پیگیری و 
وصول مطالبات و هدایت آن به بخش هــای مولد اولویت دار اقتصادی، نظارت 
به موقع و کارآمد بر اجرای صحیح طرح ها، مصرف تســهیات، ایفای تعهدات 
ارزی و سایر محورهای اشاره در سیاست ها و ضوابط اعتباری از تأکیدات مهمی 
است که می بایســت هریک از واحدها درسال »جهش تولید« توجه جدی به 
آن داشــته باشــند.وی با اشاره به اجرای کامل سیاســت ها و ضوابط اعتباری 
در کلیه واحدها تأکید کرد: شناســایی بخش های بــا ظرفیت باا و متکی به 
مزیت های نســبی مناطق، اعتبارسنجی درست، ارزیابی مالی، اقتصادی و فنی 
مناســب طرح ها موجب تخصیص بهینه منابع و افزایش درآمد شده و از سوی 
دیگر کاهش هزینه های مشــتریان را نیز فراهم خواهد ساخت.شــیری افزود: 
همه مدیران و مسئوان در تمامی سطوح بانک بایستی ضمن تشریح و تبیین 
اهداف تعیین شده نسبت به تدوین و اجرای برنامه ها و راهکارهای عملیاتی برای 
دستیابی به اهداف مذکور در چارچوب خط مشی اعتباری)سیاست ها و ضوابط 

اعتباری( بانک اقدام نمایند.

بانک مرکــزی اعام کرد: عاوه بــر بانکها، صندوق های ســرمایه گذاری، 
شرکتهای بیمه و شرکتهای تأمین سرمایه نیز می توانند در حراج اوراق دولتی 
یکشنبه شرکت کنند.به گزارش بانک مرکزی، پیرو اطاعیه روز چهارشنبه 
۷ خردادمــاه 1399 در خصوص برگزاری اولین مرحله از حراج اوراق بدهی 
دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی، به اطاع می رساند عاوه بر بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای 
و شــرکت های تأمین ســرمایه نیز می توانند در این حراج شرکت نمایند و 
سفارش های خرید خود را تا ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه 11 خردادماه 
از طریق سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند.

ازم به توضیح اســت که بانک ها وموسســات اعتباری غیربانکی می توانند 
ســفارش های خرید خود را تنها در یکی از ســامانه های بــازار بین بانکی یا 
مظنه یابی شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارسال نمایند.اوراق منتشر 

شــده از نوع مرابحه عام، کوپن دار با نرخ ســود 15 درصد ساانه و با تواتر 
پرداخت سود شــش ماهه )پرداخت کوپن دوبار در ســال( به شرح جدول 

زیر است:

 تمدید بخشودگی سود و جرایم تسهیات
 زیر 1۰۰ میلیون تومان

بخشودگی ســود و جرایم تســهیات زیر 100 میلیون تومان صرفا تا پایان خرداد 
از ســوی بانک مرکزی تمدید شد.براساس بخشنامه منتشره از سوی بانک مرکزی، 
بخشودگی سود و جرایم تسهیات زیر 100 میلیون تومان صرفا تا پایان خرداد تمدید 
شــد. بر اساس نامه اخیر این بانک، با توجه به شــرایط کرونا، مانده سهمیه مصرف 
نشــده برای اجرای بند )ل( تبصره 1۶ بودجه 98 برای تســهیات زیر 100 میلیون 
تومان اشخاص حقیقی و شرکت های تعاونی صرفا تا پایان خرداد قابل استفاده بوده 
و مشــمولین می توانند برای آخرین بار از این مزیت قانونی استفاده کنند.بانک های 
عامل این مصوبه بانک های ملی، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات 
و کشــاورزی، رفاه کارگران، ملت، صادرات و تجارت هستند و افراد با پرداخت اصل 
تســهیات کمتر از 100 میلیون تومان، از پرداخت ســود و جرایم آن تا سقف 100 
میلیون تومان معاف می شوند.ازم به ذکر است در بودجه سال 1399 و پس از چهار 
سال، بخشودگی سود و جرایم تسهیات زیر 100 میلیون تومان حذف شده و امسال 

بودجه ای به این امر اختصاص نمی یابد.

از سوی بانک مرکزی

اجازه مشارکت بورسی ها در بازار بدهی صادر شد



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 11 خرداد 1399  8 شوال 1441  31 می 2020دیپلماسی
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4367 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر
ابراز تاسف اروپا از لغو معافیت های برجامی 

توسط آمریکا
 هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی عضو برجام 
روز شــنبه با صدور بیانیه ای مشترک، از لغو معافیت های هسته ای ایران از سوی 
آمریکا عمیقا ابراز تاسف کردند.در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای سرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است: ما از تصمیم آمریکا برای پایان 
دادن به ســه معافیت شامل پروژه های هسته ای کلیدی در برجام از جمله طرح 
مدرن ســازی رآکتور اراک عمیقا متاسفیم.این بیانیه تاکید می کند: این پروژه ها 
که در قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد به تائید رسیده در خدمت منافع عدم 
اشــاعه توسعه ساح های هسته ای  است و به جامعه جهانی درباره ماهیت صلح 
آمیز و ایمن بودن فعالیت های هسته ای ایران اطمینان می دهد.امضا کنندگان این 
بیانیه تاکید کردند که ما برای ارزیابی پیامدهای تصمیم آمریکا با شرکایمان در 
حال رایزنی هســتیم.طرف های اروپایی برجام این توافق را دستاورد کلیدی در 
معماری عدم توسعه ساح های هسته ای و در حال حاضر بهترین و تنها راه کسب 
اطمینان از صلح آمیز بودن ماهیت برنامه  هسته ای ایران خوانده و تصریح کردند: 
به همین دلیل ما به طور مدام برای اجرای کامل و موثر تعهدات برجام، به ویژه 

بازگشت کامل ایران به تعهداتش در این توافق بدون فوت وقت، تاش کرده ایم.

 مخالفت مرکل با شرکت در نشست 
حضوری گروه ۷

صدراعظم آلمان شــرکت در نشســت حضوری گــروه ۷ را نپذیرفت.به گزارش 
دویچه وله، »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان دعوت »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا برای شــرکت در نشست گروه ۷ در واشــنگتن را رد کرد.ترامپ پیش از 
ایــن تاکید کرده بود که تصمیم دارد این نشســت را به صورت حضوری برگزار 
کند.»امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانسه پیش از این در گفت وگوی تلفنی با 

ترامپ، با شرکت در این نشست به صورت حضوری موافقت کرده بود.

 حمایت کره شمالی از مواضع چین 
در قبال هنگ کنگ

کــره شــمالی از مواضع و اقدامات چین در قبال هنگ کنگ پشــتیبانی کرد و 
افزود که دیگر کشورها حق مداخله در امور داخلی چین و هنگ کنگ را ندارند.

خبرگزاری کره شمالی روز شنبه به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه این کشور 
که نامی از او برده نشــده است نوشت که »اقدامات چین درباره هنگ کنگ گام 
های مشــروع و قانونی محسوب می شــود«.وی در پاسخ به سوالی درباره هنگ 
کنگ و تصویب ایحه قانون امنیتی این منطقه در کنگره ملی خلق چین گفت: 
این جزو مســایل داخلی چین محسوب می شود و کشورهای دیگر نمی توانند 
درباره آن دخالتی داشــته باشند.چین روز پنجشنبه گذشــته در آخرین روز از 
نشست بزرگ ساانه کنگره ملی خلق در پکن ایحه قانون امنیتی هنگ کنگ را 

با هدف »پیگرد تجزیه طلبان،  تروریست ها و فتنه گران« تصویب کرد.

با دستور رییس جمهوری آمریکا:

آمریکا از سازمان جهانی بهداشت خارج شد
رییس جمهــوری آمریکا اعــام کرد که کشــورش روابط با 
ســازمان بهداشــت جهانی را قطع می کند.به گزارش شبکه 
خبری فاکس نیــوز، دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در 
کنفرانس مطبوعاتی اعام کرد: امروز اینجا هســتم تا درباره 
روابطمان با چین و چندین مورد از تدابیر جدید برای حفاظت 
از امنیت و آبادانی آمریکا صحبت کنم. الگوی سوءرفتار چین 
شناخته شده است. به مدت چندین دهه آنها طوری سر آمریکا 
که کاه گذشته اند که هیچ کس تا پیش از این چنین نکرده 
است.او در ادامه نسبت به از دست رفتن هزاران میلیارد دار 
در تعامات با چین »به ویژه در دوره دولت قبلی« انتقاد کرد.

ترامــپ اظهار کرد: چیــن همچنین به طــور غیرقانونی در 
اقیانــوس آرام ادعای مالکیت کــرده و آزادی عبور و مرور و 
تجارت بین المللی را تهدید کرده است. آنها تعهد خود به دنیا 
در خصوص حصول اطمینان از استقال هنگ کنگ را زیر پا 
گذاشــتند.او ادامه داد: آمریکا خواهان روابط باز و ســازنده با 
چین است اما دستیابی به چنین روابطی ما را ملزم می سازد 
که از منافع ملی خود به طور جدی دفاع کنیم. دولت چین به 
طور مستمر تعهدات خود را در قبال ما و بسیاری از کشورهای 
دیگر نقــض کرده اســت. این واقعیت های مشــخص، قابل 
چشم پوشی یا کنار گذاشــتن نیست.رییس جمهوری آمریکا 
بیان کرد: جهان اکنون دچار رنجی اســت که نتیجه شرارت 
دولت چین است. اپوشانی چین در قبال ویروس ووهان اجازه 
داد که بیماری در سراسر جهان پخش شده و یک همه گیری 

جهانی رقم زنــد که به قیمت جان ۱۰۰ هــزار آمریکایی و 
بیش از یک میلیون کشــته در سراسر جهان تمام شده است. 
مقام های چین پس از آن که برای نخستین بار از این ویروس 
مطلع شدند، تعهدات گزارش دهی به سازمان بهداشت جهانی 
را نادیده گرفتند و این ســازمان را تحت فشــار قرار دادند تا 
دنیا را گمراه کند.او گفت: جان های بی شــماری گرفته شده 
و دشواری اقتصادی شدیدی در سراسر جهان دامن گیر شده 
اســت. آنها به طور جدی علیه اقدام من به بستن زودهنگام 

مرزها روی چیــن توصیه کردند اما من ایــن کار را کردم و 
ثابت شد که صد درصد درســت بوده است.ترامپ ادامه داد: 
چین کنترل کامل روی سازمان بهداشت جهانی دارد و این به 
رغم آن اســت که ساانه تنها ۴۰ میلیون دار به این سازمان 
می دهد و این عدد قابل مقایســه است با مبلغی که آمریکا به 
این سازمان می دهد که تقریباً ساانه ۴۵۰ میلیون دار است

رییس جمهوری آمریکا اضافه کــرد: ما جزئیات اصاحاتی را 
تبیین کرده ایم که ســازمان بهداشت جهانی باید اعمال کند 

و با آنها مســتقیماً مشارکت داشــتیم اما آنها از اقدام سر باز 
زدند. از آنجا که آنها از انجام اصاحات خواسته شده و بسیار 
مورد نیاز بازماندند، ما از امروز روابط با ســازمان بهداشــت 
جهانی را قطع خواهیم کرد و منابع مالی مربوطه را به ســایر 
نیازهای ضروری بهداشــت عمومی جهانی شایسته و فراگیر 
اختصاص خواهیم داد.ترامپ تصریح کرد: جهان، پاســخ های 
چین را درباره ویروس می خواهد. باید شفافیت داشته باشیم.

رییس جمهوری آمریکا ضمن »تراژدی« خواندن قانون جدید 
امنیتی چین برای هنگ کنگ، گفت، ایاات متحده در واکنش 
به این تصمیم پکن، امتیازات تجاری و مســافرتی را که برای 
هنگ کنگ به عنوان یک منطقه نیمه مختار لحاظ کرده بود، 
لغو می کند.چین که هرگونــه انتقاد خارجی مرتبط با هنگ 
کنگ را دخالت در امور داخلی خود می داند، از کشــورهای 
غربی خواسته از مداخله در امور هنگ کنگ پرهیز کنند.ترامپ 
چین را متهم کرد که سیاســت یک کشــور-دو نظام را که 
پیش تر از آن به عنوان دکترین خود درباره هنگ کنگ معرفی 
کرده بود، اکنون با سیاســت یک کشور، یک نظام جایگزین 
کرده و این به نظر رئیس جمهوری آمریکا »یک تراژدی برای 
هنگ کنگ« اســت.در میان اقداماتی کــه دولت آمریکا برای 
واکنش به قانون امنیتی جدید چین درباره هنگ کنگ در نظر 
گرفته، ترامپ به تعلیق ویزای شهروندان چینی اشاره کرد که 
ممکن اســت از سوی آمریکا خطر امنیتی بالقوه برای ایاات 

متحده محسوب شوند.

 وزارت دفاع چین:
آمریکا دچار ذهنیت جنگ سرد است

یک سخنگوی وزارت دفاع چین با انتقاد از گزارش اخیر کاخ سفید درباره رویکرد استراتژیک در قبال 
این کشــور آن را حاوی ذهنیت »جنگ ســرد و هژمونی« خواند.به گزارش خبرگزاری شــینهوا، یک 
ســخنگوی وزارت دفاع چین با انتقاد از گزارش اخیر کاخ سفید درباره رویکرد استراتژیک در قبال این 
کشور آن را حاوی ذهنیت »جنگ سرد و هژمونی« خواند. وی در نشستی خبری گفت که پکن بسیار 
از این گزارش ناامید شده و با آن مخالف است. وی افزود: »این گزارش مملو از تصورات و پیش فرض ها 
و نتیجه گیری های اشتباه است.«این سخنگو در ادامه عنوان کرد که گزارش آمریکا به حقایق بی توجهی 
کرده و تصویری عامدانه غلط از اوضاع سیاسی در چین و اهداف استراتژیک آن ارائه می دهد و با اغراق 
از چیزی به نام »تهدید چینی« ســخن به میان می آورد. وی همچنین گفت که ایاات متحده در پی 
»نظامی سازی« دریای چین جنوبی است و از واشنگتن خواست تا به صلح و ثبات در این منطقه احترام 

بگذارد.

ترامپ وضعیت ویژه هنگ کنگ را لغو کرد
رئیس جمهور آمریکا به دولت خود دستور داد، در تافی تصمیم چین برای اعمال قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ، دادن امتیازات ویژه به این دولتشهر 
تحت قانون آمریکا را متوقف کند.به گزارش خبرگزاری آناتولی، دونالد ترامپ با اشاره به اینکه این دستور تمام توافق های دوجانبه با هنگ گنگ، از تجارت 
گرفته تا استرداد مجرم را شامل خواهد شد، به خبرنگاران گفت: من دولتم را به این سمت هدایت می کنم که معافیت های سیاسی را که رفتار متمایز و 
خاصی با هنگ کنگ قائل می شود، از بین ببرد.وی افزود: ما نسبت به حذف دادن امتیازات ترجیحی به هنگ کنگ، به عنوان منطقه ای با آداب و رسوم 
مستقل از دیگر بخش های قلمروی چین، اقدام خواهیم کرد.کنگره ملی خلق چین، مهم ترین بدنه قانون گذاری این کشور، روز پنجشنبه به طور رسمی قانون 
امنیتی هنگ کنگ را تصویب کرد. فعاان نگران هستند پکن این قانون را برای خنثی کردن مخالفت ها به کار بگیرد.هنگ کنگ، منطقه نیمه خودمختار که 
از سال ۱۹۹۷ تحت حاکمیت چین قرار دارد، سال گذشته شاهد ماه ها اعتراض علیه اقدام قانونی کردن استرداد به چین بود.ترامپ اظهار کرد: با وضع این 
قانون بحث برانگیز، پکن کنترل یک جانبه خود را به امنیت هنگ کنگ تحمیل کرد.رئیس جمهور ایاات متحده خاطرنشان کرد: هنگ کنگ به عنوان یک 
جامعه آزاد، امن و موفق بود. تصمیم پکن این وضعیت را معکوس می کند. این نقض آشکار تعهدات پیمان پکن با انگلستان در بیانیه ۱۹۸۴ و مفاد صریح 
قانون اساسی هنگ کنگ بود.چین، آمریکا را به بازی در قدرت سیاسی و پی گرفتن شیوه های قلدرمآبانه متهم کرده است.ژانگ جون، سفیر چین در سازمان 

ملل در توییتر نوشت: »چین قاطعانه درخواست بی اساس آمریکا برای برگزاری نشست شورای امنیت در این باره را رد می کند. 
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رئیس دانشــگاه صنعتی امیرکبیر کاربرد ابررایانه »سیمرغ« را مربوط به 
سرویس های حوزه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی عنوان کرد و گفت: در 
صورت تخصیص اعتبار، این پروژه وارد فاز اجرایی می شود.احمد معتمدی، 
با اشــاره به امضای توافقنامه میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطاعات ایران برای ساخت »ابررایانه سیمرغ« گفت: 
جزئیات این پروژه هنوز نهایی نشده و تا زمانی که این توافقنامه به قرارداد 
تبدیل نشود، ابعاد آن مشخص نیست.وی با بیان اینکه جزئیات بیشتر این 
طرح در قالب قرارداد مشــخص خواهد شد، گفت: ما فعاً تفاهم کرده ایم 
که پروژه ای را در قالب سوپرکامپیوتر »سیمرغ« جلو ببریم.رئیس دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر با اشــاره به اینکه این ابررایانه بیشتر در حوزه مربوط به 

خدمات و وظایف وزارت ارتباطات ساخته می شود.

یک اســتارت آپ در آمریکا از ماه آینده نسخه های دارویی افراد را 
به وســیله خودروهای خودران برای آنها ارسال می کند.به گزارش 
دیلی میل، اســتارت آپ خودروی خــودران Nuro ناوگان اتومبیل 
هــای رباتیک خود را در ایالت تگزاس به کار گرفته تا نســخه های 
دارویی افراد را به آنها تحویل دهد.این شــرکت در بیانیه ای اعام 
کرد ناوگان خودروهای خودران کوچکش از ماه آینده نســخه های 
دارویی مشــتریان  داروخانه زنجیــره ای CVS را بدون هیچ هزینه 
ای به آنها تحویل می دهند.به گفته شــرکت در مرحله اول تحویل 
داروهای مشتریان با ناوگان خودروهای خودران تویوتا پیروس انجام 
 R۲ می شود و سپس این عملیات با خودروهای رباتیک و کوچکتر

ادامه می یابد.

پژوهشــگران ژاپنــی موفق به توســعه آزمایش ریزسیال شناســی یا 
میکروفلوئیدیک )Microluidics( برای تشخیص آنتی بادی های ویروسی 
شــده اند که انجام این کار تنها ۲۰ دقیقه به طول می انجامد.به گزارش 
مدگجت، پژوهشگران »دانشگاه هوکایدو« )Hokkaido University( ژاپن 
در مطالعه اخیرشــان آزمایش ریزسیال شناســی یا میکروفلوئیدیک را 
توســعه داده اند که می تواند آنتی بادی های ضد یک عفونت ویروسی را 
تشخیص دهد. تاکنون، این آزمایش برای تشخیص آنفلوآنزای پرندگان 
مورد اســتفاده قرار می گرفت، اما محققان اظهار کرده اند می توان از آن 
برای تشــخیص آنتی بادی های ضد ویروس ایجادکننده کووید-۱۹ نیز 
استفاده کرد. این دستگاه می تواند نتیجه را در حداقل ۲۰ دقیقه نشان 

دهد و برای انجام آزمایش تنها به ۲ میکرولیتر سرم )خون( نیاز دارد.

ساخت ابررایانه »سیمرغ« برای 
خدمات اینترنت اشیا

خودروهای خودران دارو به 
مشتریان می رسانند

شناسایی آنتی بادی های ضد عفونت 
ویروسی تنها در 20 دقیقه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

عبور از خدا آفرین

معرفی نسل جدید بیوک انویژن با استایل شیک 
بیوک اولین تصاویر و اطاعات رسمی از کراس اوور لوکس انویژن را منتشر کرده است. این کراس اوور جدید بیوک از استایلی کاماً ورزشکاری 
با خطوط سیال و خط شانه ای قدرتمند برخوردار است. دماغهٔ انویژن جدید تحت سلطهٔ جلوپنجرهٔ عریضی است که چراغ های باریکی به آن 
متصل شده اند. در عقب نیز چراغ های افقی ساده ای به چشم می خورد که از روی گلگیرهای عضانی تا درب صندوق کشیده شده اند. به گفتهٔ 
مدیر اجرای طراحی بیوک و جی ام سی »هلن امسلی«، انویژن مدل ۲۰۲۱ کم ارتفاع تر و عریض تر شده تا ویژگی های خودروی سواری را با 
کارایی کراس اوور ترکیب کند.بیوک فعاً اطاعات فنی کاملی در مورد نسل جدید انویژن منتشر نکرده اما تأیید کرده است که این کراس اوور 
جدید به یک پیشرانهٔ ۲ لیتری چهار سیلندر توربو و یک گیربکس نُه سرعتهٔ اتوماتیک عرضه خواهد شد. به نظر می رسد این همان پیشرانه ای 
است که در کادیاک XT4 ارائه می شود و در آنجا ۲4۰ اسب بخار قدرت و 35۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کند. .نسل جدید انویژن اولین 
خودروی بیوک محسوب می شود که به نمایشگر ۱۰ اینچی سیستم اطاعاتی-سرگرمی ارائه خواهد شد که از اپل کارپلی، اندروید اتو و آمازون 
الکسا پشتیبانی می کند. عاوه بر این، بیوک سیستم های ایمنی فعال زیادی مثل ترمز اضطراری اتوماتیک، ترمز عابر پیادهٔ جلو، دستیار حفظ 

حرکت میان خطوط، هشدار برخورد جلو، دستیار پارک عقب، دوربین دید عقب HD و… جدید ارائه می کند. 

برگزاری فینال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در زمین بی طرف
کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به شرایط ویژه ای که برای ادامه لیگ قهرمانان به وجود آمده، قصد دارد فینال این رقابت ها را در زمین 
بی طرف برگزار کند.طبق نوشته سایت الوطن قطر، کنفدراسیون فوتبال آسیا چهارشنبه هفته آینده جلسه نهایی خود را با نمایندگان 
کشــورها جهت برگزاری ادامه مســابقات لیگ قهرمانان برگزار خواهد کرد تا نظرات نهایی آنها را  هم در مورد ادامه بازی ها بسنجد و 
ســرانجام راهکار نهایی خود را پس از آن اعام کند.پیش از این عنوان شــد که کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد دارد،  دیدارهای مرحله 
گروهی را مانند قبل در غیاب هواداران برگزار کند و سپس بازی های مرحله حذفی را به صورت تک بازی انجام دهد.کنفدراسیون فوتبال 
آسیا برای آغاز مجدد مسابقات در ماه آگوست )اواخر مرداد ماه( به جمع بندی نهایی رسیده است اما در سناریوی جدید خود قصد دارد 
فینال رقابت ها را در زمین بی طرف برگزار کند.پیش از این کمیته مسابقات آسیا پیشنهاد داده بود که مسابقات، هر گروه در یک زمین 
خنثی برگزار شــود یا یکی از تیم ها میزبان تمام مسابقات گروه خود باشــد اما این موضوع در ابهام قرار گرفته است. اگر کنفدراسیون 
فوتبال آسیا نتواند مرحله گروهی را  تا پایان ماه آگوست )اواسط شهریور( تمام کند، کار کمیته مسابقات برای برنامه ریزی دیدارها سخت 

می شود، چرا که اتمام نسخه فعلی لیگ قهرمانان تا پایان سال ۲۰۲۰ برای کنفدراسیون فوتبال آسیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تهنیت خوان فتح و نصرت توای ظفر ر رکاب دولت تو
قهرمان زمان ولی سلطانمسند آرای ملک امن و امان گشته ر کوس چرم گاو سپهرا بشارت زند ه فتح تومهر نفتد عکسش اندر آب نگونرایتت کز ر آفت است مصون راه سیارگان بگرداندزم تو چون عنان بجنباند کار شمشیر از غاف آیدقهرت آنجا ه ر مصاف آید

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

یوهان رِنک کارگردان »چرنوبیل« ســریالی که برنده 
جایره امی شــد، قرار است کارگردان سریال »مغ« یا 
»مجوس« شــود.به گزارش ورایتی، کارگردان سریال 
تحســین شده »چرنوبیل« در حال مذاکره است تا با 
اقتباس از رمان مشــهور جان فاولز یک مینی سریال 
بسازد.تهیه کننده این مینی سریال تهیه کننده فیلم 
»۱۹۱۷« یعنی »نیل اســتریت پروداکشــنز« است 
که ســم مندس از روسای آن اســت.این خبر دیروز 
پنجشــنبه ۲۸ می به طرز مرموزی منتشر شد و آن 
زمانی بود کــه رِنک تصویــری از روی جلد رمان را 
منتشر کرد و نوشت: چیزی در حال تولید است.پیپا 
هریس دیگــر رییس کمپانی تهیه کننده، تایید کرد 
که در حال مذاکره با رِنک هســتند تا این مینی ســریال را بسازد و افزود نمی تواند تصور کند که 
فرد دیگری بهتر از وی از پس انجام این کار برآید.فیلمنامه اقتباســی این سریال را تام اج نوشته 
که فیلمنامه نویس فیلم تحسین شده »جودی« با بازی رنه زلوگر بود که برای بازی در آن اسکار 
دریافت کرد. اج نویســنده فیلمنامه چندین اپیزود از ســریال تحسین شده »تاج« هم بوده و نیز 
»پاتر فامییلیز« که استیون دالدری برای کارگردانی آن امی دریافت کرد.»مجوس« رمانی است که 
سال ۱۹۶۶ منتشر شد و داستانش در جزیره ای یونانی می گذرد که مردی انگلیسی به نام نیکاس 
اورفه که معلم جوان مدرســه است خود را در محاصره مالک ناشناس این جزیره می بیند.پیش از 
این یک فیلم ســینمایی اقتباسی از این رمان در اواخر دهه ۱۹۶۰ با بازی آنتونی کویین، مایکل 

کین و کاندیس برگن ساخته شده بود.

این زندگی برای چند ماه اجاره داده می شود
»این زندگی برای چند ماه اجاره داده می شــود« 
کتابی است که داســتان های کوتاه و بلند را در 
بر می گیرد و فانتزی هایــی از تجربه های واقعی 
نویســنده در مقابــل خواننــده می گذارد.کتاب 
»این زندگی برای چند ماه اجاره داده می شــود« 
ازجمله رمان هایی اســت که در صفحات آغازین 
آن نوشــته شده داستان های این کتاب بر اساس 
تجربه هــای واقعی انــد. در این نقطه اســت که 
خواننده تصور می کند مهدی آذری )نویســنده( 
ســعی دارد در کتاب پیش رو همانند بسیاری از 
رمان هایــی که راوی بخشــی از زندگی واقعی را 
روایت می کند، به بیان کلمات و جمات تکراری 
با مضامین تکراری بپردازد. اما آنچه در متن کتاب با آن روبه رو می شــوید دنیایی فانتزی 
اســت که در عین واقعیت، دور از ذهن است.در پشت جلد کتاب »این زندگی برای چند 
ماه اجاره داده می شــود« آمده است: ازم است که دست کم برای مدت کوتاهی زندگی را 
از تن مان بکنیم و به نزدیک ترین رخت آویز دم دســت مان آویزان کنیم؛ البته به شرطی 
که هوا بارانی نباشد وگرنه بافاصله دل مان برایش تنگ خواهد شد. شاید حتی عاقانه تر 
و اقتصادی تر باشد اگر به جای رخت آویز، با گرفتن چند عکس باکیفیت از آن، در فضای 
مجــازی برای کرایه اش آگهی بدهیم، چون این تنها راهی اســت کــه می توانیم با آن از 
زندگی مان پول پس انداز کنیم.»این زندگی برای چند ماه اجاره داده می شــود« در ۱۶۸ 
صفحه در قالب ۶3 داســتان کوتاه و بلند توسط نشــر روزبهان با قیمت 4۲,۰۰۰ تومان 

روانه بازار نشر شده است.

پل گوگن، هنرمند فقیر تاثیرگذار
 Eugène Henri :اوژن آنــری پــل گوگن )بــه فرانســوی
Paul Gauguin( )زادهٔ ۷ ژوئــن ۱۸4۸ - درگذشــتهٔ ۸ مهٔ 
۱۹۰3( نقاش و تندیس گر فرانســوی و یکی از مهمترین 
چهره های سبک پسادریافتگری بود.پل گوگن قبل از آن 
که تصمیم به نقاشی بگیرد چندسالی در ناوگان بازرگانی 
فرانســه کار و در دریا زندگی کرد. سپس شغلی را در یک 
موسسه دالی سهام در پاریس آغاز کرد که پردرآمد بود. 
خانواده ای تشــکیل داد. همسرش پنج فرزند به دنیا آورد. 
نقاشان امپرسیونیست به آثار نقاشی اش عاقمند شدند و 
آثارش را به نمایشگاه شان فراخواندند.گوگن 35 ساله بود 
که تصمیم گرفت عاقه اش به نقاشی را به حرفه آینده خود 
تبدیل کند. از همسر و فرزندان اش چشم پوشید و خود را 
یکسره در اختیار کار قرار داد. در نقاشی هایش به فرهنگ می پرداخت و طبیعت. عرفان، جاذبه های جنسی، 
رویا و حقیقت موضوع های نقاشی هایش بودند. او در آثارش رنگ را با ترکیبات تازه و غیرمنتظره ای به کار 
برد و به معانی روانشــناختی رنگ پرداخت و از خط های گویا و ساده کردن طراحی سود جست.گوگن از 
تمدن می گریخت و آن را نوعی بیماری می انگاشــت. به شهر » پنتاون«، در ایالت برتانی فرانسه رفت. در 
آنجا کوشید زندگی ساده روستایی را با داستان های انجیل بیامیزد. کشتی گرفتن یعقوب با فرشته )۱۸۸۸( 
یکی از نخستین آثار در این زمینه بود. زنان روستایِی معتقد به این مبارزه تخیلی می نگرند؛ مبارزه ای که در 
ذهن شان انجام می شود. مصرف بی رویه مشروبات الکلی، بیماری های گوناگون و اختافات همیشگی با 
مقامات اداره مستعمرات فرانسه عرصه را بر گوگن تنگ کرده بودند. او که دیگر کمتر نقاشی می کرد 
در سال ۱۹۰3 در سن 55 سالگی در یکی از جزایر مارکیز در جنوب اقیانوس آرام درگذشت و به این 

ترتیب زندگی یکی از آفرینندگان مفهوم جدید نقاشی به پایان رسید.

کارگردان »چرنوبیل« سریال دیگری می سازد


