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اقتصاد جهان چالشیتر میشود
ســال ۲۰۲۰ در جهان آبستن حوادثی بوده اســت که پیشبینیهای 
سیاسی اقتصادی در بسیاری از کشورها را دشوارتر کرده است. مواجهه 
جهان با فقر ناشی از ناتوانی اقتصادی و تامین معیشت قاطبهای عظیم 
از ســاکنان کره زمین در اثر بروز کرونا و مناســبات فاصله گذارنده از 
ریشه، پنهان و غیر قابل تصور بود. کشورهای سرمایهداری که با منویات 
مکتب لیبرال چه سیاسی و چه اقتصادی اداره میشدند از حیث مواجهه 
با گرسنگی و بیکاری ازبقیه فاکت بیشتری را نشان دادند. آمریکا که 
در اداره ســرمایهداری به جهانیان فخر میفروخت دچار افتضاحی شد 
که صفهای گرســنگانش به کیلومترها بالغ شــد و بقولی این تازه اول 
راه اســت. نظرســنجی رویترز از ۲۵۰ اقتصاددان در کل جهان، نشان 
میدهد که رکود اقتصادی سال کرونایی در جهان، از پیشبینیهای قبلی 
نیز عمیقتر خواهد شد. »اتان هریس«، رئیس بخش تحقیقات اقتصاد 
 Research group of «جهانی در گروه تحقیقاتی موســوم به بوفا
Bofa« میگوید:»مســیر پیش روی اقتصاد جهانی، شــبیه به میدان 
موانع اســت. در مرحله اول، اقتصاد به گودالی بزرگ ســقوط کرد که 
چین درسه ماهه اول امسال ۲۰۲۰  آن را بجان خرید. بقیه کشورهای 
جهان در ســه ماهه دوم به این گودال افتادند و در ســه ماهه ســوم 
سال نیز، به برخی از اقتصادهای نوظهور تسری پیدا میکند.« او ادامه 
میدهد:»مرحله دوم، تا ش برای از سرگیری فعالیتهای اقتصادی بدون 
بیماری است. مرحله سوم، سر و کله زدن با عدم اعتماد به نفس برای 
پرداخت هزینه کااهای بادوام، خطر ناشــی از محرکهای مالی و پولی 
ناقص اســت و همچنین یک جنگ تجاری و تکنولوژیک که به انتظار 
نشسته است.« نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، نشان میدهد که سه 
چهارم از اقتصاددانان در جامعه آماری مذکور در جهان اعتقاد دارند که 
بهبود اقتصادی فرایندی U شکل خواهد بود؛ یک رکود و افت عمیق و 
طوانی در حالیکه فرایند بهبود نه تنها هرگز به همان سرعت سقوط 
نیست بلکه بهبود به بسیاری از عوامل محدثه آتی بستگی دارند که در 
شرایط کنونی غیر قابل پیشبینیاند. تنها 1۵ اقتصاددان، فرایند بهبود 
سریع V شکل را پیش بینی کرده اند. بقیه اقتصاددانان نیز اعام کرده 
اند که روند بهبود، W شــکل خواهد بود؛ شرایطی که بهبود فوری به 
رکود شدید دیگر منجر میشود یا شکل L شکل که در آن اقتصاد پس 
از رکود به سکته های زود هنگام و پشت سر هم دچار خواهد شد. در 
هر حال  یک نظر واحد همه جا وجود دارد که میگوید، اقتصاد جهان 
امســال ۳.۲ درصد کوچکتر می شود. در حالیکه نظرسنجی قبلی در 
ماه آوریل، افت شــرایط انقباض در اقتصاد را  ۲ درصد را نشان میداد. 
هیچ اقتصاددانی، انتظار رشــد برای سال ۲۰۲۰ ندارد. آنها پیشبینی 
میکنند که رشد اقتصادی امســال منفی و دربازه منفی ۰.۳ درصد تا 
منفی ۶.۷ درصد خواهد بود. بدترین ســناریو نیز به صورت میانگین، 
افت منفی ۶ درصدی را پیش بینی میکند که در این ســناریو، رشــد 
اقتصادی در بازه منفــی ۳ تا منفی 1۵ درصد قرار دارد. تمام اینها در 
حالی است که پیش از عالمگیری بیماری کرونا، قابل پیش بینی میشد 
که اقتصاد جهان امســال ۲.۳ تا ۳.۶ درصد رشــد مثبت داشته باشد. 
البته نظرسنجی رویترز، نشان میدهد که در سال ۲۰۲1 اقتصاد جهان 
به مدار رشــد بسیار محدود و کند باز میگردد. در میان کشورهایی که 
امید به بازگشت آنان به مسیر رشد بیشتر است میتوان به چین و هند 
اشاره داشــت بعد اینها ژاپن هم در اما و اگرهایی میتواند رشد نسبی 
محدودی را تجربه کند. ایران با تامین کسری نقدینگی از طریق فروش 
دارایی های دولتی مشــروط به سرمایه گذاری در امور مولد و افزایش 
نرخ حجمی در تولید ناخالص داخلی میتواند رشد نسبی زیر 1 درصد 
را تجربــه کند. زمینه مواجهه با تحریــم و فروش نفت و فراورده برای 
ایران قابل اهمیت است. اروپا و خصوصا سوئیس در فراین ساختارسازی 
دوجانبه بانکی میتوانند از بازار بکر ایران برای رفع نگرانی از رکود بیشتر 
جلوگیری نمایند و این همه در پرتو نگاه مجلس به راهبرد سیاســت 

خارجی در دولت پسا روحانی معطوف است. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

برآوردهای سازمان جهانی گردشگری، نشان می دهد که صنعت گردشگری بعد از چند دهه پیشرفت متمادی، حاا به وضعیت سال 1۹۸۰ عقب گرد 
کرده است.مردم، حداقل در ایران، سفرهایشان را از سر گرفته اند. افزایش ۵۹ درصدی تردد در جاده چالوس در ایام تعطیات عید فطر، گواه این مسئله 
است. گردشگران حرفه ای نیز با تغییراتی در برنامه هایشان، دوباره دست به سفر زده اند. »هدی رستمی« جهانگردی که یکی از تاثیرگذاران)اینفوئنسر( 
اینســتاگرامی به حساب می آید؛ در صفحه شخصی اش نوشته است: »دوران قرنطینه کرونا کم کم در همه جای جهان داره جاش رو می ده به دوران 
احتیاط و بازگشــت تدریجی به روتین زندگی، اما با تغییراتی که اســمش رو می ذاریم عادی جدید! دنیای سفر هم جدا از این عادی جدید نیست و 
احتماا خیلی از رســومات ســفر و توریسم هم تغییر می کنه. اینطور نیست که به زودی یه روز خاص برسه و در جهان اعام کنن که حاا روز شروع 
سفر و تفریحاته...«اما با این وجود، در سه ماه اخیر، صنعت گردشگری رسما سقوط کرده است. این گزاره را، داده های سازمان گردشگری جهانی تایید 
می کند؛ ممکن است که تعداد گردشگران بین المللی در سال ۲۰۲۰، ۷۸ درصد سقوط کند.پایگاه داده پردازی استاتیستا می نویسد: »در حالیکه صنایع 
بسیاری به دلیل تاثیرات عالم گیری کووید-1۹ مختل شده اند، تقریبا هیچ کدام از آن ها به اندازه بخش گردشگری آسیب ندیده اند. با وجودی که نمی توان 
آســیب های کووید-1۹ را به طور دقیق ارزیابی کرد؛ سازمان گردشگری جهانی)UNWTO( سه سناریو درباره تاثیرات گردشگری بین المللی در سال 
۲۰۲۰ منتشر کرده است. متاسفانه، حتی در حتی در خوش بینانه ترین سناریو نیز تاثیرات ویروس کرونا روی صنعت گردشگری، ویران گر است.«در 
سناریوی خوش بینانه در صورتی که مرزها باز شوند و محدودیت های سفر از اوایل ماه جوای برداشته شود، جابجایی گردشگران بین المللی ۵۸ درصد 
سقوط می کند و به ۶1۰ میلیون نفر در امسال می رسد. این وضعیت، صنعت گردشگری جهان را به سال 1۹۹۸ بازمی گردانند؛ در آن زمان هم تعداد 
گردشگران بین المللی به همین میزان پایین بود.در سناریوی بعدی، اگر محدودیت های سفر در ماه دسامبر برداشته شود؛ تعداد گردشگران به ۳۲۰ 
میلیون نفر سقوط می کند. این وضعیت در میانه دهه هشتاد میادی دیده می شد.تا پیش از شیوع ویروس کرونا، صنعت گردشگری جهانی برای دهه ها 
رشــد بی وقفه را تجربه کرده بود. از ســال 1۹۸۰، تعداد گردشگران بین المللی موشک وار جهش کرد و از ۲۷۷ میلیون نفر به 1.۵ میلیارد نفر در سال 
۲۰1۹ رسید.در سه ماهه اول ۲۰۲۰ اما ویروس کرونا شبیه به طوفانی مهیب، تمام این صنعت را در هم شکسته است. شرکت هواپیماسازی »ایرباس«، 
تولید خود را به یک سوم کاهش داده است. ایراین امارات نیز به عنوان نماد جهانی شدن، تا سال ۲۰۲۲ نمی تواند وضعیت خود را بازیابی کند.صنعت 
گردشگری، ۵.۷ تریلیون دار گردش مالی دارد و مسئول شغل ۳1۹ میلیون نفر است. به عبارتی دیگر، تقریبا از هر 1۰ نفر روی کره زمین، یک نفر در 
این صنعت کار می کند. به اعتقاد کارشناسان، ویروس کرونا بزرگترین بحران صنعت گردشگری از زمان حمله تروریسی 11 سپتامبر تا کنون است.بر 
اساس گزارش استاتیستا، در طول نیم قرن اخیر تنها دوبار صنعت گردشگری با سقوط ناگهانی مواجه شده بود؛ یک بار در سال ۲۰۰۹ با شیوع بیماری 

سارس و بار دوم در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸.

افزایش دوباره 4 تا 48 درصدی قیمت  خودرو

پیش فروش با قرعه کشی ، با طعم گرانی
 همتی:

  سهام عدالت وثیقه تسهیات
 کارت اعتباری می شود

مبلغ بیمه بیکاری کرونا چقدر است؟

رئیس کل بانک مرکزی از امکان تبدیل شــدن ســهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیات کارت اعتباری 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی افزود: بانک ها می توانند ســهام بورسی، به ویژه 
ســهام عدالت را به عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قــرار دهند.وی گفت: با توجه به ارزنده بودن بخش 
عمده ای از ســهم های موجود در سبد ســهام عدالت، به بانک ها توصیه می کنم درقبال وثیقه گرفتن سهام آزاد 
شده، درچارچوب ضوابط خود، معادل درصدی از ارزش آن، به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند، ولی 
قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند.رئیس کل بانک مرکزی گفت: به حوزه فناوری 

اطاعات بانک مرکزی تأکید کرده ام هرچه سریعتر برای ساده سازی فرآیند صدور کارت اعتباری اقدام کند.

با صدور بخشنامه ای
 اعام نحوه رسیدگی به صورت حساب های 

غیر واقعی

ادامه پیکار با آتش درخائیز؛

نبرد با آتش با دستان خالی

پنج روز است بکرترین مناطق جنگلی کشور در آتش، سوء مدیریت و ناهماهنگی و کمبود امکانات 
می سوزد، فرمانده یگان محیط زیست می گوید: نیروهایمان با دستان خالی با آتش مبارزه می کنند.

 آتش از روز پنجشــنبه )۸ خرداد( به جان جنگل های بکر زاگرسی منطقه حفاظت شده خائیز در 
غرب اســتان کهگیلویه و بویراحمد افتاده است.در دو روز شعله های آتش هیچ حریفی نداشتند و 
مراتع و درختان ارزشمند جنگل های بلوطی را یک به یک تبدیل به زغال می کردند، محیط بانان 
و دوســتداران محیط زیست با دستان خالی به جنگ آتش سرخ رفتند و یکی از محیط بانان این 
منطقه به نام علی آتش دان در نبرد به آتش از ارتفاعات پرتاب شد و به شکل معجزه آسایی زنده 
ماند.محمد داســمه دبیر کمیته حقوقی انجمن محیط زیست و دوستداران طبیعت خوزستان که 
لحظه به لحظه اخبار آتش سوزی را از جنگل های جنوب غربی کشور از طریق شبکه های اجتماعی 
به گوش هموطنان می رساند از همان ساعات ابتدایی از نبود امکانات و عدم اعزام بالگرد آبپاش به 
منطقه ابراز تأسف می کرد.سرانجام بعد از گذشت ۲۴ ساعت، بالگردی عصر جمعه به خائیز اعزام شد 
اما نه به منظور اطفا حریق بلکه برای انتقال نیروها و تجهیزات از این منطقه، که در کمال تعجب 
بعد از انجام یک ســورت پروازی اعام می کند که ســوختش پایان یافته و باید به آشیانه بازگردد.

پس از دو روز شعله کشیدن آتش در این منطقه ارزشمند صبح روز شنبه سرانجام بالگرد آبپاش به 
منطقه رسید.داسمه که به عنوان یکی از وکای محیط زیستی فعال در کشور هم شناخته می شود 
و از عملکرد ضعیف شــورای هماهنگی مدیریت بحران در این استان به شدت انتقاد کرده و گفت: 
به زودی علیه برخی از این افراد شــکایت کیفری خواهم کرد.بالگرد آبپاش به گفته فرمانده یگان 
محیط زیست با انجام دو پرواز بر فراز این منطقه حفاظت شده زبانه های آتش را آرامتر کرد اما تعداد 
پروازهای بالگرد آبپاش کمتر از نیاز این منطقه است.عصر روز شنبه خبر رسید که آتش تا حدودی 
در این منطقه مهار شــده است اما پس از گذشت ساعاتی، داسمه از شعله کشیدن آتش از سمت 
شهرســتان بهبهان خبر داد و با ابراز نگرانی از نزدیک شدن این آتش به مناطق بکر و ارزشمندی 
همچون تنگه خائیز استمداد کمک مجدد داشت.جمشید محبت خانی فرمانده یگان محیط زیست 
صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار مهر، از بهتر شدن وضعیت کنترل آتش از سمت بهبهان شده 
و از اعزام یک فروند بالگرد آبپاش به این منطقه خبر داد.وی با اشــاره به اعزام تعداد بیشــتری از 
نیروهای بومی و محلی برای اطفا حریق به این منطقه از ضعف مدیریت بحران در این استان ابراز 
تأسف کرد و گفت: در تمامی مراتع و جنگل ها اطفا حریق به عهده سازمان جنگل هاست و محیط 
زیست نمی تواند در این خصوص تصمیم گیری کند. متأسفانه نیروهای محیط زیست اجازه مقابله 
با آتش را ندارند و باید ابتدا به منابع طبیعی گزارش دهند و این فرصت ســوزی باعث گســترش 
آتش در مناطق می شود.فرمانده یگان محیط زیست با اشاره به اینکه حتی یک ریال از 1۵ میلیارد 
تخصیص داده شــده برای خرید تجهیزات محیط بانی هزینه نشده، اظهار داشت: ما به دلیل عدم 
تخصیص بودجه دو سال است برای نیروهای یگان محیط زیست هیچ خریدی نکرده ایم و نیروهای 
ما در این استان دستگاه دمنده ندارند و با دستان خالی به جنگ آتش رفته اند.اما اسداه هاشمی 
مدیرکل محیط زیســت اســتان کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه 
شــرایط توپوگرافی این منطقه و وجود دره هــای عمیق باعث کند بودن فعالیت نیروهای فعال در 
امحای حریق شده است، گفت: تمامی نیروهای اعزامی دستگاه دمنده در آتش را در اختیار دارند 
اما، مشــکل این است که این دستگاه با توجه به شرایط خاص منطقه همه جا کارایی ندارد، چون 
دمیدن باد به درختان شعله ور آتش را چند برابر می کند، در حال حاضر بهترین وسیله برای اطفای 

حریق بالگردهای آبپاش هستند.

سقوط صنعت گردشگری در ۲۰۲۰
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معــاون وزیر بهداشــت تاکید کــرد: بنابرایــن میزان 
بســتری های کرونا در کشــور به صــورت کاما واضح 
کاهش یافته است اما بیماران سرپایی بیشتر را شناسایی 
می کنیم البته در برخی استان ها مثل خوزستان اکنون 
موارد بستری هم زیاد است؛ چراکه پیک بیماری حدود 
یک هفته اســت که شروع شــده و در حال ادامه است. 
علیرضا رئیسی معاون بهداشــت وزارت بهداشت درباره 
روند پیشــرفت ویروس کرونا اظهار کرد: این تصور که با 
گرم شــدن هوا کرونا از بین می رود، تصور غلطی است و 
اتفاقاً می بینیم که مناطق گرمسیر گرفتار کرونا شده اند.

او در ادامه افزود: برزیل و روسیه که در رتبه ۲ و ۳ تعداد 
مبتایان قرار دارند، جزء ســردترین و گرم ترین کشور ها 
هستند و تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. رئیسی بیان 
کرد: ما باید بپذیریم که هر فردی هنگام خروج از منزل 
بهتر است از ماسک و دستکش استفاده کند، ثابت شده 
است که ماسک می تواند در قطع زنجیره انتقال ویروس 

موثر باشد.

نوع ماسک هنگام استفاده اهمیت چندانی ندارد 
او با اشــاره به اینکه باید افراد را به درست کردن ماسک 
در منزل تشویق کنیم، گفت: اصا نیاز نیست که حتما 
افــراد در این روز های کرونایی از ماســک N۹۵ یا ســه 
ایه اســتفاده کنند. با توجه به این که دستور بازگشایی 
مساجد، پاســاژها و مکان های عمومی دیگر صادر شده 
است باید بیش از پیش به رعایت نکات بهداشتی توجه 
شود.معاون وزارت بهداشت بیان کرد: کرونا نه از بین رفته 
و نه ضعیف شده است، اما اگر در حال حاضر توانسته ایم 

کرونا را مدیریت کنیم به دلیل رعایت نکات بهداشــتی 
توســط مردم بوده است. اگر مردم نکات بهداشت فردی 
را رعایــت نکنند دوباره گرفتار ویروس خواهیم شــد و 
اســتان هایی هم که وضعیت سفید پیدا کرده اند ممکن 

است دوباره مبتا شوند.

با  رد شایعه مخالفت ســازمان جهانی بهداشت 
کالبدشکافی فوتی های کرونا

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت درباره اینکه سازمان 
جهانی بهداشت و چین با کالبدشکافی مخالف هستند، 
گفت: این ادعاها درست نیست و پزشکان می توانند فوتی 
ها را بررسی و از بیماران نمونه برداری کنند و باید توجه 
داشــت که کرونا موجب لخته خون می شود و لخته ها 
در رگ های ریز می ماند و مانع از خون رســانی به اندام 
می شــود و می تواند درگیری ریه و قلب ایجاد کند، به 
همین دلیل یکی از درمان های توصیه شده برای بیماران 
کرونایی در آی سی یو استفاده از داروهای ضد لخته است 

و اکنون هم از این داروها استفاده می شود.

علت افزایش آمار ابتاهای روزانه کرونا در کشور
رییسی درباره علت افزایش تعداد موارد روزانه کووید-1۹ 
کرد: قدرت بیماری زایی کم نشده و همچنان در گردش 
اســت و ما در ایران تست های سرپایی را باا برده ایم و 

۲۰۰ هزار تست ســرپایی انجام داده ایم که اغلب افراد 
عائم خفیف داشــتند و در غربالگری شناسایی شدند و 
معموا در سرپایی 1۰ تا 1۲ درصد کسانی که تست می 
دهند، کرونا مثبت هستند و نیاز به بستری ندارند و می 
توانند در نقاهتگاه یا منزل ایزوله شــوند و با استراحت و 

درمان های ساده سرپایی کاما بهبود پیدا کنند.

کاهش محسوس موارد بستری کرونا در کشور
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: بنابراین میزان بستری های 
کرونا در کشور به صورت کاما واضح کاهش یافته است 
اما بیماران سرپایی بیشتر را شناسایی می کنیم البته در 
برخی استان ها مثل خوزستان اکنون موارد بستری هم 
زیاد است؛ چراکه پیک بیماری حدود یک هفته است که 
شروع شده و در حال ادامه است.نحوه تصمیم گیری ها 

در ستاد ملی کرونا و نقش وزارت بهداشت

عادی شدن کرونا؛ بزرگترین ترس وزارت بهداشت
رییسی درباره بازگشایی ها و عادی شدن کرونا برای مردم 
گفت: وزارت بهداشــت عاقه دارد قرنطینه باشد اما باید 
جواب این ســوال را داد که ما تا چه زمانی می توانیم از 
نظر اقتصادی و معیشتی قرنطینه و تعطیلی ها را ادامه 
داد، باید توجه داشت زمانی می رسد ما مجبور می شویم 
همزمان با بازگشایی کسب و کارها پروتکل های بهداشتی 

را رعایــت کنیم و در کنار ســامت فرهنگ و مذهب و 
دیــن وعبادت را هم لحاظ کنیم چــرا که ویروس کرونا 
همچنان با ما خواهد بود.معاون بهداشت وزارت بهداشت 
گفت: بنابراین ما همه موضوعات را در کنار هم در نظر می 
گیریم و بحث نظارت ها ادامه دارد و بررسی دقیقی انجام 
داده ایم و مردم بر اســاس بررسی های اپیدمیولوژی به 
سمت عادی شدن کرونا می روند و این خطرناک است و 
ما از ویروس نمی ترسیم بلکه بزرگترین ترس ما این است 
که مردم فکر کنند شرایط عادی و ویروس کرونا ضعیف 
شده است البته اختاف نظرهایی هم وجود دارد و نقش 
وزارت بهداشت در ستاد ملی مقابله با کرونا بسیار کلیدی 
است و اینطور نیست که همه خواسته های عینا اجرایی 

شود و برخی خواسته ها تعدیل می شوند.

نیمی از تهرانی ها پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کنند

او ادامه داد: در بازگشایی های بسیار تاش کردیم و کار 
فوق العاده ای در تدوین پروتکل های بهداشــتی صورت 
گرفت، سه هفته پیش بررسی ها نشان داد که میانگین 
کشوری ۸۲ درصد پروتکل های بهداشتی را رعایت می 
کردند و در تهران بــا ۳۲ درصد کمترین میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی را داشت که این رقم به ۵۶ درصد 
در تهران رســیده و جزو پایین ترین هاست و در استان 
های جنوبی رعایت پروتکل ها متفاوت بود و در خوزستان 
۶1 درصد شاهد رعایت پروتکل های بهداشتی بودیم و 
استان های مرکزی بهتر پروتکل های بهداشتی و فاصله 

گذاری اجتماعی را رعایت کردند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت؛
عادی شدن کرونا؛ بزرگترین ترس وزارت بهداشت
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قالیباف در صحن علنی مجلس: گزیده خبر

مجلسیازدهمسازشباآمریکارابیحاصلمیداند
رئیس مجلس شــورای اسامی گفت: به رغم کاستی ها و ضعف ها 
توانســتیم گام اول انقاب را محکم و مقتــدر برداریم. محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی در نشست علنی دیروز 
)یکشنبه 11 خرداد( قوۀ مقننه در  نخستین نطق پیش از دستور 
خود در صحن علنی پارلمان، گفت: نگاهی به حجم و شّدت دشمنی 
نظام سلطه با همه ابزارهای قدرتمند رسانه ای، اقتصادی و سیاسی 
و اطاعاتی خود، به خوبی گواه این مســئله است، که امروز انقاب 
اسامی توانســته مهمترین الگوی رقیب برای نظام سرمایه داری 
جهانی باشد، این دســتاورد بزرگ، تنها بر اساس حرکت بر مدار 
مکتب امام)ره( و هدایت رهبری حکیم انقاب و مجاهدت مردانی 
چون حاج قاسم ها به دست آمده است؛ مردانی که با وایت پذیری، 
عقانیت و کارآمدی، خطوط طراحی شده توسط رهبری را تحقق 
بخشیده اند.وی با اشاره به آغاز دورۀ جدید مجلس ادامه داد: مجلس 
یازدهم در بُرهۀ حساســی از تاریخ انقاب اسامی ایران و در آغاز 
برداشتن گام چهل سالۀ دوم آن، و در حالی که جمهوری اسامی 
با مجموعه ای از قّوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها روبه رو است،  
با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم، برای حل مشکات آنها، 
آغاز به کار می کند.نماینــدۀ مردم تهران در مجلس افزود: نگاهی 
کان به گذشته چهل ساله و جایگاه فعلی جمهوری اسامی، نشانگر 
این است که علی رغم ضعف های کارکردی و رفتاری، و کاستی های 
مرتفع نشده، توانســته گام اّول خود را محکم و مقتدر بردارد. این 
یــک واقعیت انکارناپذیر اســت که جمهوری اســامی، در برابر 
هجمه های گسترده دشمن، در همه عرصه های نظامی، سیاسی، 
اقتصــادی، بین المللی، امنیتی و فرهنگی ایســتادگی و مقاومت 
کرده، بدون اینکه از آرمانهای اصلی خود، ذّره ای عقب نشینی کند.

رئیس مجلس اضافه کرد: نظام اســامی در سطوح راهبردی، روز 
به روز قوی تر از گذشته، به راه خود ادامه داده، به گونه ای که امروز 
به عنوان یک قدرت مهم منطقه ای، تبدیل به یک بازیگر تأثیرگذار 
و پرنفوذ در عرصه بین المللی شــده است.رئیس قوه مقننه یادآور 
شــد: کنار این توفیقات عظیم، ندیدن ناکامی های بزرگ، باعث از 
دســت رفتن سریع دستاوردهای به دســت آمده خواهد شد، چرا 
که نداشتن تصویر درست از واقعیت های موجود، باعث اشتباه در 
تصمیم و اجرا می شود. ناکامی های گوناگون در عرصه های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، متأسفانه به سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد 
کرده است، بر این اســاس، انقاب اسامی در آغاز گام دوم خود، 
برای رســیدن به هدف ایجاد تمدن نوین اسامی با مجموعه ای از 
تهدیدها و فرصت ها روبه رو اســت.قالیباف با بیان اینکه مهم ترین 
فرصت، رهبری حکیمانه و هوشمندانه حضرت آیت اه العظمی 

خامنه ای است، که کشتی نظام را از طوفان های سخت به سامت 
عبور داده است، عنوان کرد: فرصت دیگر، باور دینی عمیق مردم، 
به ویژه جامعه ایثارگری و خانواده شهدای دفاع مقدس و مدافعان 
حرم و اعتقاد آنها به آرمان های انقاب اسامی است که زمینه ساز 
امدادهای الهی در دشــواری های  بزرگ می شود.وی اضافه کرد: از 
سوی دیگر قدرت منطقه ای فزاینده جمهوری اسامی، که باعث 
گسترش عمق راهبردی و نفوذ ژئوپولیتیکی جمهوری اسامی شده، 
فرصت مغتنمی است که جمهوری اسامی را به نماد مقاومت در 
برابر مستکبرین تبدیل کرده و همچنین با افزایش توان بازدارنده 
نظامی، جرئت دست درازی به این سرزمین را، از دشمن سلب نموده 
است.قالیباف با یادآوری اینکه رهبری در پیام روشنگرانه خود در 
حوزه اقتصادی بر توجه به معیشت طبقات ضعیف و تحقق عدالت 
تأکید داشتند، افزود: رهبری در پیام خود اشاره فرمودند که مطابق 
نظــر صاحب نظران، این هدف با اصاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی 
محّقق می شــود. امروزه امراض اصلی اقتصاد ملّی ما مانند رشــد 
نقدینگی، بهینه نبودن قیمت های نسبی و تخصصی نبودن تولید، بر 
هیچ صاحب نظری پوشیده نیست، از مهمترین دایل آن هم، حذف 
حضور مؤثر مردم، مداخات غیرمنطقی دولت، انحصارات، امضاهای 
طایی، پولی سازی کســری بودجه و نظام مالیاتی معیوب است.

قالیباف یادآور شد: مجلس یازدهم، به عنوان یک مجلس مردمی و 
انقابی، کنار مسائل ملّی، به حل مسائل محلّی مردم نیز توجه دارد، 

و به ویژه اینجانب، به عنوان رئیس مجلس، خود را متعهد می دانم 
که در این موضوع، با حضور میدانی، پشتیبان نمایندگان باشم. این 
امر مهم، از طریق هم افزایی نیروهای جهادی و مردمی، متخصصان 
و نمایندگان بخــش خصوصی، نماینــدگان نهادهای عمومی و 
حاکمیتی، و نمایندگان دســتگاه های اجرایی با محوریت نمایندۀ 
مجلس، محّقق خواهد شد و هدف از آن این است، که هر نماینده در 
حوزۀ انتخابیۀ خود، به یک کنشگر فّعال در حوزۀ حل مسائل مردم و 
پاسخ به مطالبات آنها تبدیل شود و با اجرایی سازی قوانین از طریق 
نظارت هوشمند و مؤثر، و هم افزایی ظرفیت ها و امکانات، معضات 
حوزه انتخابیۀ خود را برطرف کند. این الگو در سطح استان و سپس 
در سطح ملّی با تشکیل کارگروه های موضوعی دنبال خواهد شد.وی 
ادامه داد: موضوع دیگر که اهمیت فراوان دارد، مقوله فرهنگ است. 
فرهنگ، همیشه از مهمترین اولویت ها بوده، اما با آن برخورد شعاری 
شده است. مجلس یازدهم، تقویت نهاد خانواده و ترویج و تقویت 
ـ ایرانی در برابر سبک زندگی  فرهنگ و سبک زندگی اســامیـ 
غربی را، اولویت اصلی خود قرار می دهد و اجرایی شدن سند تحّول 
آموزش و پرورش، و اصاح و تقویت کّمی و کیفی رســانه ملّی را 
پیگیری خواهد کرد.نماینــده مردم تهران در مجلس  اضافه کرد: 
همچنین تاش خواهیم کرد با شــتاب دادن به روند شکل گیری 
شــبکه ملّی اطاعات، و نظارت دقیق بر عملکرد مســئولین این 
حوزه، ضمن قانونمندســازی فضای مجازی، دستگاه های مسئول 

را مکلّف کنیم که با بهترین کیفیت ممکن، خدمات زیرســاختی 
و محتوایی در حوزه فضای مجازی را به مردم عرضه کنند.قالیباف 
با تأکید به اینکه مجلس یازدهم، خود را نماینده همه مردم ایران 
می داند، تصریح کرد: مجلس حتی خود را نماینده کسانی می داند 
که به هر دلیل سیاســی، یا نارضایتی از شرایط کشور، به آن رأی 
نداده اند، و بر اساس نگاه بلند رهبر حکیم انقاب، معتقد است که 
تمام دستگاه های حاکمیتی، باید مثل خورشید، بدون تبعیض بر 
همۀ شهروندان ایران عزیز بتابند و به آن ها خدمت کنند.وی تصریح 
کرد: مجلس یازدهم با توجه به نقشــی کــه برای خود در جایگاه 
تمدن ساز انقاب اسامی قائل است، بر سر آرمانهای اصلِی انقاب، 
هیچ مســامحه ای را نمی پذیرد و مقابله مقتدرانه در برابر دشمن 
خارجی، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیســتی را جزو اصول اساسی 
خــود قرار می دهد، و در مرزبندی با جریان معاند و منافق داخلی، 
تعارف نمی کند، و البته دایرۀ نیروهای انقاب را مطابق راهبرد رهبر 
انقاب گسترده می داند، و با طرد نیروهای انقابی، به دلیل اختاف 
سلیقه های سیاسی یا کارشناسی، با جّدیت مخالفت خواهد کرد.

رئیس مجلس گفت: همچنین، مجلس یازدهم، توجه به واقعّیت ها 
را، در راه رســیدن به آرمانها، مدنظر قرار می دهد، تا آرمانگرایی به 
تّوهم نینجامد. بر اساس تبیین رهبر فرزانۀ انقاب اسامی، مکتب 
امام)ره( شامل سه بعد عدالت، معنویت و عقانیت است و مجلس 
یازدهم بر این باور اســت که تمرکز و توجه یکسان بر تمامی این 
ابعاد، ضروری است و تأکید بر یکی از این ابعاد و بی توجهی به ابعاد 
دیگر، منجر به انحراف جامعه و حکومت می شود.قالیاف با ابراز اینکه 
مجلس یازدهم خود را متعّهد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی، در 
افزایش توان محور مقاومت، به عنوان راهبردی غیرقابل تغییر می داند 
و حمایت از ملت فلســطین، حزب اه لبنان، گروه هاِی مقاومت، 
حماس، جهاد اسامی و مردم مظلوم یمن را وظیفۀ انقابی و ملّی 
خود به حساب می آورد، گفت: مجلس یازدهم همیشه خود را کنار 
مردم، دولت و مرجعیت عراق و آماده هرگونه همکاری با آنها خواهد 
دانست.وی با اشاره به راهبرد مورد نظر مجلس در حوزه سیاست 
خارجی، تأکید کرد: مجلس یازدهم، استکبارستیزی را، هم آرمانی 
اعتقادی و هم منفعتی راهبردی می داند و مذاکره و سازش با آمریکا 
به عنوان محور استکبار جهانی را، بی حاصل و پرضرر ارزیابی می کند. 
راهبرد ما در برخورد با آمریکای تروریست، تکمیل زنجیره انتقام 
خون شهید سلیمانی است، کاری که با حمله بی سابقه به پایگاه عین 
ااسد شروع شد و با شکسته شدن هیبت پوشالی آمریکا در عدم 
توان پاسخ به اقدام جمهوری اسامی ادامه یافت و با اخراج کامل 

ارتش تروریست آمریکا از منطقه تکمیل خواهد شد.

مدیر بحران وزارت دفاع خبر داد
اعزام بالگردهای ارتش و سپاه برای اطفای 

حریق جنگل های بوشهر و خوزستان
مدیــر بحران وزارت دفاع گفت: با دســتور اکید رئیس جمهوری و با هماهنگی 
مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
بالگردهای هوانیروز ارتش و سپاه جهت اطفای حریق جنگل های استان بوشهر 
و خوزستان به این مناطق اعزام شدند. جواد مصطفایی مدیر بحران وزارت دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مسلح با اعام این خبر اظهار کرد: طی هفته گذشته نیز 
7 فروند بالگرد از ظرفیت یگان های بالگردی ارتش و سپاه جهت اطفای حریف 
جنگل های گچســاران، بهبهان و دهدشت به این مناطق اعزام شده بودند. وی 
در تشریح موضوع اطفای حریق هوایی در کشور اظهار کرد: ارائه خدمات اطفای 
حریق هوایی در عرصه منابع طبیعی کشــور برابر اباغیه معاون اول ریاســت 
جمهوری از سال 94 با تشکیل مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق در وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با بکارگیری کلیه یگان های بالگردی لشکری 
و کشوری شــکل گرفت که ثمره این همکاری ها کاهش وسعت آتش سوزی ها 
به میزان قابل توجه در ســال های گذشته بود.مدیر بحران وزارت دفاع با اشاره 
به دستور رئیس ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت 150 میلیارد ریال 
به ســازمان جنگل ها و مراتع گفت: یگان های بالگردی کشــوری، لشکری و 
خصوصی در اختیار وزارت دفاع نیســتند و تامین هزینه های سنگین خدمات 
پروازی شامل سوخت، بیمه سرنشینان، بروزرسانی تجهیزات پروازری، سبد های 

ویژه و... نیازمند حمایت های مالی و تأمین اعتبار است.

اعتبارنامه ۲۷۰ منتخب مجلس یازدهم 
تصویب شد 

اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم به جز ســه منتخب، در جلسه علنی امروز 
مجلس تصویب شد.در جلســه علنی دیروز )یکشنبه( مجلس شورای اسامی 
بررســی گزارش شعب 15 گانه در مورد اعتبارنامه منتخبان در دستور کار قرار 
گرفت و سخنگوهای هر شعبه گزارش شعب را به صورت جداگانه قرائت کردند.

پس از قرائت گزارش تک تک شــعب در صحن علنی درباره تائید اعتبارنامه ها، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسامی تصویب اعتبارنامه منتخبان 
در صحن علنی را اعام کرد و بدین ترتیب کار این نمایندگان رســمیت یافت.

به گزارش ایســنا تعداد نمایندگان مجلس یازدهم ۲90 نفر است که این دوره 
کارش را با ۲7۶ نماینده آغاز کرد، دو منتخب تهران و آســتانه اشــرفیه فوت 
کردند، مدرک تحصیلی یکی از منتخبان تایید نشــد و تکلیف 11 منتخب هم 
در دور دوم انتخابات تعیین خواهد شــد.در جلسه امروز مجلس اعتبارنامه ۲70 
منتخب تایید شد و تنها تایید اعتبارنامه سید کاظم دلخوش، غامرضا تاج گردون 

و حسین محمدصالحی از سوی شعب اعام نشد.

برنامه های ۱۴ و ۱۵ خرداد در استان تهران 
اعام شد

برنامه های 14 و 15 خرداد استان تهران توسط رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اســامی استان تهران اعام شــد.به گزارش ایسنا،  حجت ااسام و المسلمین 
سیدمحســن محمودی صبح  دیروز یکشنبه با اشــاره به برنامه های 14 و 15 
خرداد ماه در استان تهران،  اظهار کرد: به مناسبت سی و یکمین سالگرد ارتحال 
معمار کبیر انقاب اســامی و پنجاه و هفتمین سالروز قیام خونین یوم اه 15 
خرداد برنامه های متعددی در ســطح اســتان تهران برگزار می شود.وی ادامه 
داد: متاسفانه به خاطر رعایت اصول بهداشتی از برگزاری مراسم ارتحال امام در 
حرم مطهر محروم هســتیم، ولی فعالیت چشمگیر در فضای مجازی و رسانه ها 
در تبیین شــخصیت امام و وصیتنامه ایشان و تبلیغات شهری به نحو مطلوبی 
انجام خواهد شد.رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان تهران افزود: 
ســخنرانی مقام معظم رهبری و پخش مستقیم آن نیز از برنامه های 14 خرداد 
خواهد بود.محمودی گفت: از آنجایی که این مناســبت تقارن با ســی ویکمین 
سالگرد زعامت رهبری معظم انقاب اســامی دارد؛ لذا تبیین اهمیت جایگاه 
وایت فقیه در نظام اســامی و نقش بی بدیــل حضرت آیت اه خامنه ای در 
هدایت کشتی انقاب در این ۳1 سال نیز از امور مهمی است که بدان پرداخته 
خواهد شد.رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان تهران همچنین 
اهمیت گرامیداشــت 15 خرداد را خاطرنشــان ســاخت و ادامه داد: اگرچه در 
سراسر استان تبلیغات شهری و فعالیت در فضای مجازی صورت خواهد گرفت، 
ولی همه می دانند که 15 خــرداد با نام ورامین گره خورده، به طوری که امام 
راحــل فرمودند که آقایان و جوانان معظم ورامین به ما حق ویژه ای دارند، آنان 
در 15 خرداد زحمت کشــیدند و مقــام معظم رهبری نیز در جریان به ورامین 
فرمودند خرداد ورامین یک خاطره فراموش نشــدنی است؛ به همین خاطر هر 
ســاله ویژه برنامه های متعددی در دشت ورامین و دیار کفن پوشان 15 خرداد 

برگزار می گردد.

فرمانده ارتش: 
ارتقای توان رزمی، در دستور کار 

دائمی ما است
فرمانده کل ارتش در بازدید از قرارگاه عملیاتی لشکر۲۳ تکاور 
وایــت و ارزیابی توان رزمی یــکان های ۲۲۳ نیرومخصوص و 
1۲۳ متحرک هجومی نزاجا گفت: ارتقای کیفی و کمی توان و 
آمادگی رزمی، تعالی معنوی و بصیرتی و رفع نیازهای معیشتی، 
سه ماموریت اصلی ما است که باید در همه رده ها نسبت به آن 
اهتمام کافی وجود داشته باشد.به گزارش ارتش، امیر سرلشکر 
ســید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی 
ایران در جمع فرماندهان قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۳ تکاور نزاجا، 
گفــت: همه باید حداکثر توان خود را به کار بگیریم تا عدالت را 
رعایت کرده و از خداوند متعال توفیق اجرای عدالت مســألت 
کنیم.وی در ادامه به ارتقــای توان و آمادگی رزمی و معنوی و 
بصیرت اشاره کرد و افزود: ارتقای توان رزمی هم از نظر کیفیت 
و هم کمیت و متناســب با ماموریت و تهدیدات در دستور کار 
دائمی ما اســت. ارتقای آمادگی رزمی به این معنی که آنچه را 
که داریم به بهترین شــکل نگهداری و آماده کنیم و به بهترین 
شکل به کار بگیریم، این وظیفه همه رده های فرماندهی است.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: همچنین تعالی معنوی و بصیرتی 
دو بال قدرتمند برای اوج گیری و تشخیص صحیح مسیر و هدف 
اســت که همه آحاد کارکنان و خانواده های آنها مشــمول این 
فرمان هســتند و سکاندار این موضوع سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش با کمک سلســه مراتب فرماندهی اســت.امیر سرلشکر 
سیدعبدالرحیم موسوی با اشاره به زیباسازی منازل سازمانی و 
زدودن کهنگی از چهره منازل و پادگانها نیز تاکید کرد: موضوع 
زیباســازی از دستورات فرماندهی معظم کل قوا است و باید در 

اولویت برنامه ها قرارگیرد.

میر سرتیپ صباحی فرد:
سایت رادار سوباشی، قدرتمندتر از 
گذشته در حال انجام ماموریت است

فرمانده نیروی پدافنــد هوایی ارتش با حضور درمنطقه پدافند 
هوایی غرب کشــور از بخش های مختلف این منطقه پدافندی 
بازدید کرد.به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، امیر سرتیپ علیرضا 
صباحی فرد فرمانــده نیروی پدافند هوایــی ارتش جمهوری 
اســامی ایران با حضور درمنطقه پدافند هوایی غرب کشــور 
از بخش های مختلــف گروه پدافند هوایی همدان، ایســتگاه 
اطاعات و شناســایی، قرارگاه سربازی بازدید و میزان آمادگی 
رزمی این یــگان را مورد ارزیابی قــرار داد.وی طی این بازدید 
همچنین از سایت های تابعه از جمله سایت رادار سوباشی بازدید 
کرد و ضمن تقدیر از تاش های کارکنان گفت: محدوده تحت 
مسئولیت منطقه پدافند هوایی غرب کشور، به خصوص سایت 
رادار سوباشی از مناطق راهبردی پدافند هوایی است و عملکرد 
این سایت راداری در دوران دفاع مقدس بیانگر اهمیت ویژه آن 
است.امیر سرتیپ صباحی فرد در ادامه تصریح کرد: سایت رادار 
سوباشــی امروز قدرتمندتر از گذشته و با حضور کارکنان جوان 

در حال انجام ماموریت است.

 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور در برنامه زنده نگاه یک 
که از شبکه یک سیما پخش شد، با اشاره به انتخابات اسفند 
9۸ اظهار کرد: دقیقاً روز ۳0 بهمن در هیئت دولت آقای دکتر 
نمکی گزارش دادند که دو مورد مبتا به کرونا در قم مشاهده 
شــده اســت. ما دو روز بعد انتخابات را داشتیم. ما بافاصله 
جلســه ای با وزارت بهداشــت برگزار کردیم و گفتیم هر نوع 
صاحدیدی دارند بگویند، دوســتان نیز گفتند استامپ را در 

فرایند رأی گیری حذف کنید.

مرحله دوم انتخابات در شهریور برگزار می شود
وی افــزود: ما انتخابات مجلس را در شــرایط ویژه ای برگزار 
کردیم، یک شــهادت حاج قاسم ســلیمانی، سقوط هواپیما، 
کرونا، حوادث آبان و بحث تحریم را داشــتیم. ما توانستیم در 
حدود 54 هزار ۶11 شعبه انتخاباتی انتخابات را برگزار کردیم. 
در امنیت انتخابات بهترین شــرایط را تجربه کردیم و مشکل 
امنیتی نداشتیم. 500 هزار نفر را بعنوان مجری، 4۶ هزار نفر 
بعنوان بازرس و یک میلیون نیروی امنیتی را آموزش دادیم و 
بکار گرفتیم و تکلیف 197 حوزه انتخابیه از ۲0۸ حوزه تعیین 
تکلیف شد و 11 حوزه انتخابیه باقی ماند و قرار است در شهریور 

ماه انتخابات مرحله دوم را داشته باشیم.

انتخابات 98 به دلیل الکترونیکی بودن، از سامت بهتری 
برخوردار بود

وزیر کشور با اشاره به الکترونیکی شدن انتخابات گفت: ما ۲5 
مرحله از ابتدا تا انتهای فرآیند انتخابات داریم که ۲۳ مورد آن 
الکترونیکی است. فقط اخذ و شمارش آرا الکترونیکی نیست. 
مهمترین مساله احراز هویت بود که ما در این دوره این موضوع 

را با شورای نگهبان حل کردیم.

بازگشــت 8۵ درصد فعالیت ها به معنای عادی شدن 
شرایط نیست

وی با اشاره به آســیب های اقتصادی کرونا گفت: امروز ۸00 
هزار نفر کارگران بیمه ای ثبت نام کردند که قباً مشغول کار 
بودند و امروز بیکار شــده اند. زمانی که وزارت بهداشت اعام 
کرد می توانیم بازگشایی ها را داشته باشیم، در کمیته امنیتی و 
اجتماعی بررسی کردیم و بیش از ۸5 درصد فعالیت به شرایط 
عادی بازگشته است. البته برگشت فعالیت ها به معنای عادی 
شدن شرایط نیست زیرا این بیماری هست و امکان بازگشت 
بیماری هم وجود دارد. بازگشــت به فعالیت ها یعنی شرایط 
جدیدی برای یک زندگی مســالمت آمیز با کرونا ایجاد شده 

است.

صنایع بزرگ را به دلیل کرونا تعطیل می کردیم، فاجعه 
اقتصادی صورت می گرفت

وی افزود: از ابتدا سیاســت آقای رئیس جمهور این بوده است 

که فعالیت های اقتصادی و معیشــتی در کنار درمان و کنترل 
و مدیریت و مراقبت از بیماری باشد. بنابراین شما می بینید که 
واحدهای تولیدی مــا از ابتدای بیماری کرونا تا امروز به هیچ 
عنوان تعطیل نشــده اســت. اگر غیر از این بود فشار بر ستاد 
مبــارزه با کرونا، دولت و رئیس جمهور بیش از این بود. اگر ما 
سایپا، ایران خودرو، پتروشیمی ها و… را می بستیم اقتصاد بدی 
در کشور می افتاد. ما به جای اینکه صنایع را ببندیم با دستور 
رئیس جمهور آنها و وزارت خانه های مرتبط با آنها موظف شدند 
که سختگیرانه ترین روش را در اجرای پروتکل های بهداشتی 
به کار ببندند. اگر این اتفاق نمی افتاد واقعاً یک فاجعه اقتصادی 

صورت می گرفت.

برای حفظ امنیت مردم، معلوم اســت اینترنت را قطع 
می کنیم

وزیر کشور گفت: بسیاری گفتند که رحمانی فضلی به عنوان 
رئیس شورای امنیت کشور اینترنت را به روی مردم قطع کرده 
است. معلوم است که قطع می کنم. وقتی این ها از طریق اینترنت 
آموزش می دهند و میدان را فرماندهی می کنند هر مسئولی که 
وظیفه اش حفظ امنیت مردم اســت این کار را انجام می دهد، 
زیرا امنیت عمومی برای مردم مهمتر اســت. اینها از این اقدام 
ناراحتند؟ چون می خواستند جنگ داخلی راه بیندازند. اینها از 
ماه ها قبل آموزش هایشان را در فضای مجازی آغاز کرده بودند. 
افرادی را برای این کار بســیج کردند و حتی قاچاق ساح در 

مرزها افزایش یافته بود.
رحمانی فضلی گفت: خود اینها در تحلیل هایشان گفته اند که 
بنزین فرصتی بود برای اینکه این آتش شعله ور شود. ما طرح 
بنزینی را در شب جمعه انجام دادیم اما در شب شنبه بود که 
تعداد معدودی وارد خیابان ها شدند. در حادثه آبان ماه بیش از 
100 شهرستان کشور در گیر بودند. نه در شورای امنیت و نه در 
شورای تأمین استان ها درهیچ سندی وجود ندارد که مأمورین 

انتظامی با مردم در خیابان مقابله مسلحانه کنند.

بیش از 40 تا 4۵ نفر از کشته شدگان آبان، به شهادت 
رسیدند

وی افزود: همیشه به خویشتنداری، به مراعات و به کنترل و به 
روش های مسالمت آمیز دعوت شدند. اما وقتی به یک پادگان یا 

پاسگاه و یا مقر حیاتی حمله مسلحانه می کنند طبیعتاً اتفاقاتی 
هم می افتد.

تعداد فوتی های آبان ماه همین روزها اعام می شود
وزیر کشور تاکید کرد: تعداد فوتی های این حوادث را رسانه های 
دشــمن تا 10 هزار نفر هم تخمین زده اند، اما در آماری که ان 
شــاه همین روزها آماده خواهد شد عددها اصاً اینها نیست. 
بیش از 40 تا 45 نفر از فوتی های این حوادث شــهید منظور 
شدند؛ یعنی حدود ۲0 درصد کشته شدگان، افرادی بودند که با 
ساح هایی کشته شدند که ساح سازمانی نبود. یعنی بی گناه 

به خیابان ها رفته و با ساح های این افراد کشته شدند.

می خواستند جنگ داخلی در کشور راه بیاندازند
رحمانی فضلی تصریح کرد: اینها با ساح ها و روش هایی کشته 
شدند که آن ساح ها را نیروی انتظامی به هیچ عنوان در اختیار 
ندارد. پزشکی قانونی اینها را بررسی کرده و یکی از دایل تأخیر 
در اعام نتایج همین بررسی های پزشکی قانونی است.وی افزود: 
اینها می خواستند که کشور به هم بریزد، سوری سازی کنند نا 
امنی بشود و اختافات درونی به جنگ داخلی تبدیل شود اما 
این اتفاق نیفتاد و کشــور توانست امنیت خود را حفظ کند و 

امروز هم در شرایط مطلوبی هستیم.

من را به بهانه قطع اینترنت تحریم کردند
وزیر کشور با اشــاره به اینکه اینها همه مردم ایران را تحریم 
کردند گفت: در شــرایط کرونا در حالی که سازمان بهداشت 
جهانی اعام کــرده که هیچ محدودیتی بــرای انتقال اقام 
بهداشــتی و دارویی وجود ندارد آنها ما را تحریم کردند. وقتی 
اینها همه مردم ایران را تحریم کردند بنده رحمانی که وظیفه 
قانونی من حفظ ایمنی مردم است که جایگاهی ندارم. تحریم 
کردند به این بهانه که اینترنت را بســتم و اجازه تجمع ندادم. 
هر نوع تجمعی که از وزارت کشــور درخواســت شود به آنها 
داده می شــود. فقط در 1۶ آذر سال قبل 1۶00 مجوز تجمع 
صادر شد، اما به هر حال کنترل تنش ها قانونا در اختیار نیروی 
انتظامی است. وقتی مسلحانه جلوی نیروی انتظامی می ایستند 
و تیراندازی می کنند نیروی انتظامی وظیفه دارد که دفاع کند و 

اگر دفاع نکند مردم قربانی می شوند.

رهبر انقاب به شورای عالی امنیت ملی دستور بررسی 
وقایع آبان ماه را دادند

وزیر کشور افزود: مقام معظم رهبری در این حادثه دستور بسیار 
محکمی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دادند که واقعه 
را از ابتدا و صفر و صد بررســی کنید و آنها هم بررسی کرده و 
گزارش دادند.رحمانی فضلی گفت: حفظ اقتدار و امنیت برای ما 
بسیار مهم است. امنیت مبنا و بستر همه فعالیت ها است و مردم 
صاحبان این امنیت و نیروهای نظامی و انتظامی حافظان این 

امنیت هستند. ما باید اینها را هدایت و تقویت کنیم.

رحمانی فضلی در برنامه نگاه یک:

برای حفظ امنیت مردم، معلوم است اینترنت را قطع می کنیم
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گزیده خبر با صدور بخشنامه ای

اعام نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی
رئیس کل ســازمان امور مالیاتــی با صدور بخشــنامه ای نحوه 
رســیدگی به صورت حســاب های غیر واقعی را ابــاغ کرد.نحوه 
رســیدگی به صورت حساب های غیر واقعی اعام شدبه  امیدعلی 
پارســا با صدور بخشنامه ای اعام کرد: با عنایت به تصویب قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری ومقابله 
با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی 
مودیانی که اقدام به صدور صورت حساب های غیر واقعی می نمایند 
و همچنیــن اجتناب از دریافت مالیات مضاعف، موارد زیر را مقرر 

می دارد:
1. در هریــک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیتــه ویژه مبارزه با 
فرار مالیاتی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی 
مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادســتانی انتظامی 
مالیاتی، مســئول حراست اداره کل و رئیس اداره حقوقی تشکیل 
می شــود، این کمیته در صورت وجــود هرگونه ابهام مالیاتی و یا 
اجرایی درخصوص مسائل مرتبط با صورت حساب های غیر واقعی 
مکلف به بررســی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات 

موضوعه می باشد.
2. درخصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی )مالیات و عوارض 
خرید( که به واسطه معامات غیر واقعی با مودی صوری )خرید از 
اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی( مورد پذیرش قرار نمی گیرد، چنانچه 
مودی-خریدار در مراحل رســیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به 
معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید، با احراز ادعای مودی )خریدار( 
و پــس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشــنده 
واقعی، اعتبــار موصوف برای خریدار مــورد پذیرش قرار خواهد 

گرفت.
3. در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مودی یا فهرست 
معامات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل 
از اصاحیه سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۶۹ اصاحی مصوب سال ۱۳۹۴، 
برای ادارات امور مالیاتی مشخص شود طرف حساب صورتحساب 
فروش صادره توســط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی )مودی 
صوری( می باشد، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی 
مالیاتی نسبت به معرفی خریدار واقعی کاا یا خدمت اقدام نماید، 
با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصاحی، ارزش بهای 

کاا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کاای خریداری شــده 
توســط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده 
بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشــی از بهای 
تمام شده کاای خریداری شــده خریدار واقعی کاا یا خدمات، 

حسب مورد منظور خواهد شد.
4. در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کاا یا خدمت 
توســط مودی )طرف معامله(، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول 
اعتبار مالیات بــر ارزش افزوده مودی-خریــدار )در موارد خرید 
مربوط بــه کاا ها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده( 
یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی )درخصوص 
کاا ها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشــخاصی که 
مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند( یا مطالبه و دریافت 
مالیات متعلق ارزش افزوده از مودی- فروشــنده )در مورد کاا ها 
و خدمات مشــمول مالیات بر ارزش افزوده( با بررســی و تعیین 
قیمت متعارف خرید یا فروش )با رعایت مقررات مربوط و با درنظر 
داشتن نوع فعالیت مودی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی و 

نحوه تامین کاا( موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد 
۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار 
یا فروشــنده واقعی را به همراه مســتندات مربوطه به دادستانی 
انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع 

صالح قضایی اقدام شود.
۵. در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات 
بر ارزش افزوده، مودی حســب مورد نسبت به معرفی فروشنده 
یــا خریدار واقعی اقــدام نمایند، پس از طــی مراحل مذکور در 
بند های ۲ و۳، برابر مقررات تبصره ماده )۱۵۷( قانون مالیات های 
مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه های صادره سازمان 

درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، اقدام شود.
6. چنانچــه ادارات امــور مالیاتی در رســیدگی بــه پرونده های 
مالیاتی مشــکوک به انجام معامات غیر واقعی با مودیان صوری 
)صورتحساب خرید یا فروش غیر واقعی( که در فهرست اشخاص 
فاقد اعتبار مالیاتی درج شــده در سامانه های سازمان نمی باشند، 
برخــورد نماینــد، موظفند جهت شناســایی و راســتی آزمایی 

طرف های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوطه به کمیته 
ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال نمایند. نتیجه رسیدگی در صورت 
تأیید، از طریق اداره کل ذیربط به اداره کل فناوری اطاعات ارسال 
و در ســامانه های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری 
می شود و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم 
از طریق دادســتانی دادستانی انتظامی مالیاتی، نزد مراجع صالح 
قضایی اقامه دعوی صورت می پذیرد.در راستای این بند در صورت 
مراجعه مودی که به عنوان مودی فاقد اعتبار اعام شــده است، 
اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی مکلف 
به بررسی موضوع و اعام نتیجه پس از طرح در کمیته ویژه مبارزه 

با فرار مالیاتی به شرح این بند فوق خواهد بود.
۷. پس از ثبت اطاعات مطابق بند ۶ به عنوان مودی فاقد اعتبار 
مالیاتــی، هرگونه تغییر اطاعات )اصــاح، ویرایش و حذف( در 
سامانه های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، منحصرا 
با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی 
می باشد.در مواردی که طرف معامله مودی از اشخاص فاقد اعتبار 
مالیاتی بوده و مودی نســبت به اصاح موضوع حســب بند های 
۲ و ۳ فوق اقدام ننموده باشــد، جرایــم موضوع ماده ۱۶۹ قانون 
مالیات های مســتقیم و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از 

مودی قابل مطالبه خواهد بود.
8. مودیانی که برای عملکرد یا دوره های سال ۱۳۹۹ به بعد نسبت 
به ارائه صورتحســاب غیر واقعی اقدام نمایند، چنانچه نسبت به 
معرفی فروشــنده یا خریدار واقعی اقدام ننمایند، عاوه بر اینکه 
طبق مقررات قانونی مربوطه با آن ها رفتار خواهد شــد، به عنوان 
مودی پر ریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده 
یا خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیر واقعی، با آن ها 

مطابق این بند رفتار خواهد شد.
9. با عنایت به اینکه مودیان فاقد اعتبار مالیاتی موسوم به مودیان 
صوری اصوا دارای فعالیت واقعی نیســتند، بنابراین در مواردی 
که مســتندات یا اطاعیــه ای مبنی بر فعالیت آن هــا به ادارات 
امور مالیاتی واصل شــود، انجام برآورد بیــش از ارقام مندرج در 
اطاعیه های واصله موضوعیت نداشته و می بایست صرفا مستندات 

واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.

 جزئیات نحوه فروش سهام عدالت
 اعام شد

سخنگوی ستاد آزادســازی سهام عدالت، ضمن تشریح جزئیات فروش این 
سهام، اعام کرد: افرادی که برای فروش سهام عدالت به کارگزاری ها مراجعه 
می کنند، می توانند سهام هر یک از شرکت ها را تا ۳۰ درصد انتخاب کرده و 
بفروشند اما افرادی که از طریق بانک نسبت به فروش اقدام می کنند نیازی 
به کد بورسی ندارند و با کد ملی ۳۰ درصد از ارزش سهام خود را بدون تعیین 
نوع سهام و به انتخاب بانک می فروشند.حسین فهیمی، با اشاره به آغاز فرایند 
فروش سهام عدالت از طریق بانک ها، اظهار کرد: نخستین بسته پیشنهادی 
بانک ها برای افرادی که روش مســتقیم را انتخاب و برای سفارش گیری به 
شعب بانک ها مراجعه کرده بودند، روز گذشته فروش رفت. در واقع مشموان 
ســهام عدالت می توانند پس از انتخاب روش مستقیم برای مدیریت سهام 
خود، با مراجعه به بانک ها ۳۰ درصد ســهام خود را بفروشند. البته سهام دار 
در تعیین ۳۰ درصد نقشــی ندارد و انتخاب آن بر عهده بانک است.به گفته 
وی، زمانی که فرد برای فروش سهام خود به بانک مراجعه می کند نیازی به 
ارائه کد بورسی ندارد و فقط باید کد ملی ارائه دهد.سخنگوی ستاد آزادسازی 
سهام عدالت در ادامه درمورد مشموانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند 
و قصد دارند سهام خود را از طریق کارگزاری ها بفروشند نیز توضیح داد: در 
این روش ســفارش گذاری از روز گذشــته آغاز شده است و کارگزاران از روز 
)۱۱ خرداد( شروع به معامله می کنند.فهیمی در تشریح تفاوت فروش سهام 
عدالت از طریق بانک با کارگزاری نیز توضیح داد: افرادی که به بانک مراجعه 
می کنند، ســفارش فروش یکجا برای ۳۰ درصد از سهام را وارد می کنند. اما 
افرادی که به دفاتر کارگزاری مراجعه می کنند انتخاب با خودشان است. در 
واقع می توانند هر یک از شرکت هایی که در سبد خود دارند را تا ۳۰ درصد 

انتخاب کنند و برای فروش بگذارند. البته سقف را کارگزار تعیین می کند.

در نظر گرفتن کد جداگانه برای سهام عدالت
همچنین سعید اسامی - عضو شورای عالی بورس - نیز درمورد نحوه فروش 
ســهام عدالت به ایسنا توضیح داد: شــرکت هایی که در سبد سهام عدالت 
هســتند، کد جداگانه ای دارند؛ یعنی اگر سهام دار سهام شرکت ایکس را در 
پرتفوی خود دارد، سهمی که از این شرکت از طریق سهام عدالت به این فرد 
تخصیص پیدا می کند، کد جداگانه ای دارد.بر اساس این گزارش، مشموان 
سهام عدالت تا ساعت ۲۴ پانزدهم خردادماه فرصت دارند با مراجعه به آدرس 
اینترنتی WWW.SAMANESE.IR روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کنند. عدم مراجعه به این سامانه به معنی انتخاب روش غیر مستقیم 

است.

مرکز تماس سهام عدالت راه اندازی شد
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( روز گذشته 
به طور رسمی مرکز تماس ســهام عدالت را راه اندازی کرد. شرکت سپرده 
گذاری مرکزی با هدف پاسخگویی مطلوب به مشموان سهام عدالت، مرکز 
تماس ســهامداران عدالت را افتتاح کرد.مشموان سهام عدالت می توانند از 
طریق شماره تلفن ۱۵۶۹ از سراسر کشور سواات خود را از کارشناسان این 
مرکز مطرح کنند.همچنین شماره تماس ۸۳۳۳۸ سازمان خصوصی سازی، 
همچنان برای پاسخگویی به مشموان سهام عدالت در دسترس عموم قرار 
دارد.خاطرنشــان می شود: از روز دهم خردادماه ۱۳۹۹، سهام ۴۶ میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر از مشموان سهام عدالت آزاد سازی شد تا برگ زرین دیگری 
در تاریخ اقتصاد و بازار سرمایه ایران رقم بخورد.تمامی دارندگان سهام عدالت 
کــه مدیریت مســتقیم را انتخاب کرده اند، می توانند بــا مراجعه به درگاه 
sahamedalat.ir از وضعیت دارایی خود در ۳۶ شــرکت بورســی و فرابورسی 
مطلع شوند.این سهامداران همانند یک سهامدار عادی در بورس کشور قادر 
خواهند بود تمامی حقوق و منافع ســهامداری را استیفاء کرده و از مزایای 
ســهامداری بهره مند شــوند؛ از جمله این حقوق و منافع نظارت همگانی 
میلیون ها نفر از هموطنان بر بنگاه های اقتصادی پذیرفته شــده در بورس، 
امکان شرکت در مجامع عمومی، دریافت سود، مشارکت در افزایش سرمایه، 
دریافت حق تقدم و انجام خرید و فروش سهام در بازار سرمایه است.همچنین 
بانک ها هم می توانند از طریق کارگزاری های خود یا کارگزاری های طرف 
قرارداد، به تدریج برای فروش سهام متقاضیان، در بازار سرمایه اقدام و وجوه 

حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد؛
افزایش ۱۵درصدی حق عائله مندی 

بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشــوری از افزایش ۱۵ درصدی حق عائله 
منــدی بازنشســتگان خبر داد و گفــت: این افزایش در حقــوق خردادماه 
بازنشستگان پرداخت می شود.اکبر افتخاری در حاشیه مراسم امضای تفاهم 
نامه ارائه بیمه نامه های تخفیف دار و تخصیصی بیمه ملت به بازنشســتگان 
کشوری گفت: صندوق بازنشســتگی یکی از اقدامات بسیار مهمی که برای 
بازنشســتگان در ســال جاری انجام داده این اســت که با افزایش ســرانه 
درمان بازنشســتگان از ۶۰ به ۱۴۰ هزار تومان توانســته پوشــش تعهدات 
بیمــه تکمیلی را بــه دو برابر افزایش دهد و همچنیــن در برخی از موارد، 
پوشــش های جدید نیز اجرایی شده است.وی افزود: از اول خرداد بیمه نامه 
جدید تکمیلی اجرایی شد و بازنشستگان از تسهیات بیمه درمان برخوردار 
شــدند.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به تفاهم نامه ای که با بیمه 
ملت برای بازنشســتگان به امضا رسید، اشاره و تصریح کرد: با همکاری این 
شرکت بیمه ای که در مجموعه صندوق کشوری است و برخی از بازنشستگان 
نیز ســهامدار هستند، بیمه نامه هایی طراحی شــده مانند بیمه ثالث، بدنه، 
آتش ســوزی، عمر و حوادث و بیمه نامه کرونا که بازنشســتگان کشوری با 
تخفیف و تخصیص از این بیمه ها برخوردار می شــوند.افتخاری گفت: البته 
۲۰ درصد باید پیش پرداخت اولیه داشــته باشند و مابقی اقساط را طی ۱۲ 
ماه پرداخت کنند.وی در خصوص خدمات دندانپزشــکی اظهار داشت: بیمه 
خدمات تکمیلی )خدمات دســت دندان( را اضافه کرده ایم و در حوزه بیمه 
ملت نیز قصد داریم در حوزه دندانپزشــکی نیز خدماتی را به بازنشســتگان 
ارائه کنیم که در آن به سمت ارزان کردن خدمات پیش می رویم.مدیرعامل 
صندوق بازنشســتگی کشوری از افزایش ۱۵ درصدی حق عائله مندی خبر 
داد و گفت: این افزایش در حقوق خردادماه برای بازنشســتگان ارائه می شود 
و مابه التفاوت فروردین و اردیبهشــت نیز واریز می شود.افتخاری در پاسخ به 
این ســوال که آیا حقوق بازنشستگان برای زندگی آنان کافی است یا خیر؟ 
خاطرنشان کرد: باید تاش کنیم سطح حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم 
چــرا که حقوق فعلی، هزینه های زندگی آنان را تأمین نمی کند و البته تمام 

ارکان دولت این دغدغه را دارند.

مبلغ بیمه بیکاری کرونا چقدر است؟
 ســازمان تامین اجتماعی اعام کرده است که مشموان بیمه بیکاری کرونا از 
این هفته به حســاب آنها واریز می شــود اما روایت های مختلفی از مبلغ وجود 
دارد. شنیده ها حاکی از این است که ماهانه ۸۲۵ هزار تومان به مشموان بیمه 
بیکاری کرونا پرداخت می شود.با شــیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها، دولت 
برای حمایت از معیشت کسانی که کار خود را از دست داده اند، تزریق پنج هزار 
میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری تصویب کرد.برای همین منظور سامانه ای 
به آدرس bimebikari.mcls.gov.ir راه اندازی شــد تا افراد درخواست خود را در آن 
ثبت کنند.بر اساس این گزارش مشاغل پرخطر تا پایان اردیبهشت و مشاغل کم 
خطر که از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز به کار کرده اند، تا پایان فروردین ماه بیمه 
بیکاری دریافت می کنند.»مســعود بابایی« مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری وزارت کار روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره آخرین آمار ثبت نامی 
در ســامانه بیمه بیکاری، گفت: در مجموع ۸۳۵ هزار و ۱۴۹ نفر در این سامانه 
ثبــت نام کردند که ۶۹۸ هزار و ۷۹۳ نفر مشــمول دریافت بیمه بیکاری تایید 
شدند.وی درباره مشموان بیمه بیکاری به تفکیک ماه گفت: در اسفند ماه ۳۷۳ 
هزار نفر، فروردین ۲۹۳ هزار و ۹۸۵ نفر، اردیبهشت ۱۵ هزار و ۱۲۵ نفر و تا ۱۰ 
خردادماه ۶ هزار و ۲۴۶ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری توسط وزارت کار تایید 
شدند.این مقام مسوول درباره زمان و مبلغ واریز بیمه بیکاری اظهار بی اطاعی 
کرد و گفت: پس از اســتخراج فهرست مشــموان بیمه بیکاری کرونا، آن را به 
سازمان تامین  اجتماعی دادیم و اطاعی از زمان واریز نداریم و سازمان برنامه و 
بودجه مسوول پرداخت مبلغ تعیین شده است.وی افزود: البته در خبرها خواندم 
که رییس ســازمان تامین اجتماعی اعام کرده در این هفته مستمری بیکاران 
اســفندماه واریز می شود.بیست و هفتم اردیبهشــت ماه بود که رییس سازمان 
برنامــه و بودجه بخش دوم اعتبار یک میلیارد یورویــی مقابله با کرونا را اباغ 
کــرد و ۱۲۸۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات ریالی منابع یک میلیارد یورویی 
صندوق توســعه ملی بابت تامین هزینه های مدیریت تبعات اقتصادی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تخصیص 
یافت.با توجه به اینکه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار پیش 
از ایــن اعام کرده بود که مقرری بیمه بیــکاری کرونا متفاوت از بیمه بیکاری 
معمول اســت اما هنوز مبلغ نهایی آن که قرار بود توســط ستاد مقابله با کرونا 
تعیین شــود اعام نشده است.پیگیری های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که گویا 
هنوز دســتورالعمل و چارچوبی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری کرونا وجود 
ندارد و گفته می شود به هر فرد ۸۲۵ هزار تومان پرداخت می شود. همچنین با 
توجه به اینکه اعام شده بیمه بیکاری کرونا برای اسفندماه از ۱۰ اسفند محاسبه 

می شود، غرامت اسفندماه ۵۴۵ هزار تومان خواهد بود.

 اتصال ریلی ایران به افغانستان
 در سال جاری

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه تا پایان ســال آینده ۱۶۶۰ کیلومتر 
راه آهن را به بهره برداری می رســانیم، گفت: تا پایان سال آینده ۷ پروژه ریلی 
در اولویت را افتتاح می کنیم.خیراه خادمی اشــاره به پروژه های ریلی در دست 
احداث تا پایان سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: تا پایان سال ۱۴۰۰ احداث چند مسیر 
ریلــی به طول ۱۶۶۰ کیلومتر در اولویت قرار دارد.  وی با تشــریح اولویت های 
دولت در ساخت مسیرهای ریلی و پروژه های راه آهن گفت: اولین اولویت احداث 
خط آهن چابهار به زاهدان اســت که خوشبختانه با توجه به اینکه منابع مالی 
آن تامین شــده پیشــرفت فیزیکی آن روند خوبی دارد. مقام معظم رهبری با 
درخواست دولت مبنی بر تامین بخشی از منابع مالی این پروژه از طریق توسعه 
صندوق ملی موافقت کردند و از این رو با این پروژه با شدت در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: مســیر ریلی یزد به اقلید به طول ۲۸۰ 
کیلومتر در اولویت بعدی قرار دارد که با احداث این مسیر، استان فارس به استان 
یزد و از این مسیر به مشهد متصل می شوند.خادمی با اشاره به اولویت سوم در 
پروژه های ریلی دولت افزود: اتمام خط آهن بستان آباد- تبریز اولویت سوم را در 
پروژه های ریلی دارد. سال گذشته این مسیر تا بستان آباد به بهره برداری رسید 

و ساخت باقیمانده آن تا تبریز در اولویت است.  

مرکــز آمــار ایــران: شــاخص قیمت 
تولیدکننــده کل در ســال ۱۳۹۸ به 
۴۷۴،۸ رســید که در مقایســه با سال 
۱۳۹۷، ۱۲۷.۵ واحــد افزایش داشــته 
اســت.افزایش ۱۲۷ واحــدی قیمــت 
تولید کننده کل در سال ۹۸به گزارش 
خبرگــزاری صداو ســیما از مرکز آمار 
ایران، در بخش های اصلی تولیدکننده 
و ارائه دهنده کاا ها و خدمات در سال 
۱۳۹۸، شاخص ساانه بخش کشاورزی 
معــادل ۴۸۹.۰، معدن ۵۰۷.۶، صنعت 
)ساخت( ۵۴۲.۳، تولید برق ۱۲۱.۲، و 

بخش های خدمات ۳۸۲.۵ بوده اســت؛ 
در سال مورد بررســی شاخص تمامی 
بخش های اصلی بجز بخش تولید برق 
در مقایسه با سال ۱۳۹۷ افزایش داشته 

است.

تورم ساانه
قیمــت  کل  شــاخص  تغییــرات 
تولیدکننده در ســال ۱۳۹۸ با ۱۰،۷ 
واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل، 
از عدد ۴۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ به 

۳۶.۷ درصد در ســال ۱۳۹۸ رسید به 
عبارتــی، میانگین قیمــت دریافتی از 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کاا ها 
و خدمات، به ازای فروش محصواتشان 
در داخل کشور، در سال ۱۳۹۸ نسبت 
به ســال ۱۳۹۷، ۳۶.۷ درصد افزایش 
داشــته است؛ تورم ســاانه مربوط به 
بخش کشــاورزی معادل ۳۲.۸، بخش 
معدن ۴۵.۱، بخش صنعت )ســاخت( 
۴۱.۸، تولید بــرق ۴.۰-، و بخش های 
خدمــات ۲۹.۰ درصد در ســال مورد 

بررسی بوده است.

مرکز آمار ایران اعام کرد:

افزایش 12۷ واحدی قیمت 
تولید کننده کل در سال 98

رییس شورای اجرایی فناوری اطاعات:
ورود ۱۴ میلیون ایرانی به بازارهای مالی

رئیس شورای اجرایی فناوری اطاعات گفت: با مهیا شدن بستر دولت الکترونیکی 
توسط وزارت ارتباطات و غیرحضوری انجام شدن کارهای مربوط به سهام عدالت، 
۱۴ میلیون ایرانی به بازارهای مالی اضافه شدند.»رضا باقری اصل« رئیس شورای 
اجرایــی فناوری اطاعــات در گفت و گو با خبرنگار ایرنــا گفت: طبق مصوبات 
جلســه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطاعات و دستور رئیس جمهوری برای 
الکترونیکی شــدن ۱۰ محور از خدمات دستگاه های اجرایی، با همراهی سازمان 
خصوصی ســازی، وزارت اقتصاد،  ســازمان بورس و اوراق بهادار و بستر یکپارچه 
دولت الکترونیک که توســط وزارت ارتباطات ایجاد شده امکان آزادسازی سهام 
عدالــت برای بیــش از ۱۳میلیون و ۶۴۰ هزار نفر از متقاضیان تا تاریخ هشــتم 
خرداد فراهم شــد.وی افزود: این تعداد اکنون در حال افزایش اســت و با تسهیل 
دسترســی الکترونیکی و غیر حضوری فراهم شــده، تعداد بیشتری از هموطنان 
تقاضای آزادسازی سهام داشــته اند و تعداد آن ها طبق آخرین آماری که دارم به 
۱۴ میلیون نفر رسیده است.او گفت: فرآیند به این صورت است که افراد با مراجعه 
به سایت ســهام عدالت در صورتی که درخواست آزادسازی سهم عدالت خود را 
داشته باشد، کافیست شــماره ملی مربوط خود را وارد کرده و به پرتفوی ))سبد 
سهام(  ســهام عدالت خود دسترســی پیدا کند. این کاری بود که با زیرساخت 
یکپارچه دولت الکترونیک به اجرا رسیده و مردم نیازی به مراجعه حضوری به هیچ 
جایی ندارند.امروز ۳.۸ میلیون نفر بعد از طی کردن مراحل احراز هویت توانستند 
پرتفوی سهام عدالت را مشاهده و بر اساس مقررات موجود، سهام را در بسترهای 
دیگری که فراهم شــده بفروشند یا به آن اضافه کنند.او در پایان تاکید کرد: این 
کار موجبات توسعه بازارهای مالی کشور را فراهم می کند. این اقدام می تواند ۱۴ 
میلیون نفر را به فعالین بازارهای مالی کشور اضافه کند و تامین مالی خوبی را برای 

تولید کشور به همراه داشته باشد.

 ۱۵۰۰ خانوار دارای دو معلول و بیشتر 
صاحب خانه می شوند

امروز تفاهم نامه ســه جانبه مشارکت در ساخت مسکن برای خانواده های دارای 
معلول و زنان سرپرست خانوار بین سه نهاد بنیاد مسکن انقاب اسامی، قرارگاه 
سازندگی خاتم اانبیا و سازمان بهزیستی به امضا رسید.روز یکشنبه ۱۱ خردادماه 
تفاهم نامه سه جانبه مشارکت در ساخت مسکن برای خانواده های دارای معلول و 
زنان سرپرست خانوار بین سه نهاد بنیاد مسکن انقاب اسامی، قرارگاه سازندگی 
خاتم اانبیا و ســازمان بهزیستی به امضا رسید.در این تفاهم نامه سه جانبه برای 
ســاخت مسکن ۱۵۰۰ خانوار دارای عضو معلول و زنان سرپرست خانوار سه نهاد 
مذکور به توافق رســیدند.در این مراسم علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن انقاب 
اسامی با بیان اینکه بنیاد مسکن در مشارکت در این پروژه برای ساخت ۱۵۰۰ 
واحد ارائه زمین برای ساخت یک سوم این واحدها را پذیرفته است.وی ادامه داد: 
تمام خانواردهای واجد شــرایط برای ساخت مسکن می توانند نسبت به دریافت 
تسهیات ۴۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد اقدام کنند.همچنین قبادی رییس 
سازمان بهزیستی درباره عملکرد این سازمان جهت تامین مسکن مددجویان گفت: 
تاکنون ۱۲۳ هزار واحد مســکن برای واجدان شــرایط و مددجویان احداث شده 
است که حدود ۷۸ هزار واحد مسکونی از این تعداد در دو دولت یازدهم و دوازدهم 
تحویل شده است.وی ادامه داد: در ۱۶ ماه اخیر ۲۱ هزار واحد مسکونی در اختیار 
مددجویان سازمان بهزیستی قرار گرفته است.قبادی با اشاره به تعداد خانوارهای 
دارای دو معلول اظهار داشــت: ۱۴ هزار خانواده دارای دو عضو معلول و بیشتر در 
کشــور وجود دارد که به ۸۷۰۰ خانوار واحد مســکونی تحمیل داده شده است.

قبادی تاکید کرد: باقی مانده خانوارهای دارای دو عضو معلول یا بیشــتر تا پایان 
سال جاری صاحب مسکن می شــوند که در این امر بنیاد مستضعفان با سازمان 

بهزیستی همکاری خواهد کرد.

 وزیــر راه و شهرســازی با بیــان اینکه 
 هدف گــذاری اتاق تعاون ســاخت ۱۰۰ 
هــزار واحد مســکونی کارگری اســت، 
گفت: ســاخت منازل کارگــری در جوار 
شــهرک های صنعتی پیگیــری و اجرا 
دیروز  اســامی«  شــد.»محمد  خواهد 
یکشــنبه در مراســم امضای تفاهمنامه 
با اتاق تعاون ایران افزود: ســاخت منازل 
کارگری در جوارشهرک های صنعتی مورد 
حمایت است و در هر شهرک صنعتی که 
امکان ســکونت گاهی دارد برای ساخت 
مسکن از هیچ کمکی، صرف نظر نخواهیم 
کرد.وی به ســاخت منــازل کارگری در 
دو شهرک کاسپین و ایوانکی اشاره کرد 
و  خاطرنشــان ساخت: امید است با آغاز 

شــدن هرچه زودتر این دو طرح، جامعه 
کارگــری و مدیران بتوانند در این منازل 
ساکن شــده و از مزیت های آن استفاده 
کنند.وزیــر راه و شهرســازی بــا بیان 
اینکه  هدف گذاری اتاق تعاون ســاخت 
۱۰۰هزار واحد مسکونی کارگری است، 
ادامــه داد: هرجا نیاز به مصوبه شــورای 
عالی شهرســازی داشــته باشد حمایت 
های ازم صورت خواهد گرفت.اســامی 

افزود: تعاونی ها نقش ماندگاری در همه 
حوزه ها داشته و وزارت راه و شهرسازی تا 
کنون توانسته برنامه ها و جهت گیری های 
مختلفــی را در این بخش دنبال کند.وی 
ادامه داد: امــروز در تفاهم نامه همکاری 
دو  بخش حمل و نقلی و مســکن مورد 
ارزیابــی قرار گرفــت، در این تفاهم نامه 
مقرر شد با تعامل و همکاری اتاق تعاون، 
منازل کارگــری در جوار شــهرک های 

صنعتی ساخته شود.وزیر راه و شهرسازی 
گفت: تاش می شــود در بخش حمل و 
نقل،  بخش کشاورزی فعال شود و براین 
اســاس یک شــرکت اقدام به  ســاخت 
ناوگان یخچالدار کرده است که به زودی 
این شرکت افتتاح می شود و اتحادیه های 
تعاونی ها نیز می توانند از ظرفیت های این 
بخش  استفاده کنند.اسامی  ادامه داد: 
حمایــت ازم در بحث کشــتیرانی و در 
بحث ریــل  از تعاونی های صورت خواهد 
گرفت و تا کنون شــرکت کشتیرانی هم 
همکاری های بسیار نزدیکی با وزارت راه 
و شهرسازی داشته و این همکاری ها ادامه 
خواهد داشت.وی به مصوبه اخیر نوسازی 

ناوگان باری و مسافری اشاره کرد.

وزیر راه خبر داد:

هدف گذاری برای ساخت 100 هزار 
واحد مسکونی کارگری
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سناریوی وحشتناک برای نفت فراساحلیاستانها
تقاضای اندک برای نفت، افزایش ســطح ذخایر، پاندمی ویروس 
کرونا، افت قیمت ها و اکنون فرا رسیدن فصل طوفان ها، سناریوی 
کابوس وار کاملی را برای صنعت نفت فراســاحلی چیده است.به 
گزارش ایسنا، بازار نفت فراساحلی که سهم ۳۰ درصدی در تولید 
نفت جهان دارد، با چالش های محیرالعقولی مواجه است. قیمت 
نفت اکنون نصف میانگین قیمت ســاانه اش است و تردیدهایی 
نسبت به آینده تقاضا برای نفت شکل گرفته است. بعاوه شیوع 
پاندمی ویروس کرونا صدمات ســنگینی به اقتصاد جهانی وارد 
کرده است. شرکت ها برای کنترل هزینه سرمایه تاش می کنند 
و بازبینی آینده پروژه های مهم شان را شروع کرده اند.این بحران 
باعث شده عمده تولید نفت در خشکی که هزینه های عملیاتی 
کمتری نسبت به تولید فراساحلی دارد و فعالیت دکل های حفاری 
آن انعطاف پذیری بیشتری نســبت به دکلهای فراساحلی دارد، 
صورت بگیرد.بسیاری از پروژه های جدید فراساحلی در مواجهه با 
شرایط جدید بازار نفت، مسکوت گذاشته شده اند و شرکت های 
آمریکایــی به دلیل ابهامات فراوانی کــه در آینده نزدیک وجود 
دارد، اکنــون به دنبال معلق کردن مهلت اجاره فدرال هســتند.

مشــکات فزاینده صنعت فراساحلی درست وقتی پیش آمد که 
شــرکت رویال داچ شل ناچار شد شــماری از کارکنان مبتا به 
کرونا در سکوهای نفتی خود را با پرواز منتقل کند و به این ترتیب 

ریسک های مرتبط با فعالیت کارکنان در سکوهای فراساحلی در 
دوران شیوع اپیدمی را بارز کرد.شرکت شل، تنها شرکتی نیست 
که با شــیوع اپیدمی در ســکوهای نفتی فراساحلی خود مواجه 
شــده اســت. در هفته های اخیر صدها نفر از کارکنان سکوهای 
فراســاحلی در خلیج مکزیکو، دریای شمال انگلیس، موزامبیک، 
کانادا و قزاقســتان به بیماری کووید ۱۹ مبتا شــده اند.شیوع 
این بیماری به فهرست مشــکاتی که صنعت فراساحلی با آنها 
دســت و پنجه نرم می کند، اضافه شده اســت.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، بسیاری از شرکت هایی که در این بخش فعالیت می 
کنند، هنوز از ریزش قیمت قبلی در فاصله ســال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ 
که طی آن قیمتها از ۱۰۰ دار به پایین ۴۰ دار در هر بشــکه 
سقوط کرد، احیا نشده اند.به گفته محققان شرکت ریستاد انرژی، 
جریان نقدینگی حاصل از فعالیت های شرکت های فعال در بخش 
فراســاحلی چشمگیری نشــان می دهد که این شرکت ها هنوز 
نتوانسته اند بدهی های معوق شان را در سال ۲۰۲۰ پرداخت کنند 
و چاره ای ندارند مگر اینکه کاهش هزینه سرمایه صورت دهند، 
در غیــر این صورت مجبورند برای فاینانــس مجدد به بازارهای 
ســرمایه مراجعه کنند و در شرایطی که اقتصاد جهانی در رکود 
قرار گرفته اســت، این صنعت قادر نخواهد بود منابع مالی مورد 

نیازش را تامین کند.

رئیس پژوهش و فناوری پاایشگاه گاز ایام:
تشریح اولویت های اصلی پاایشگاه گاز ایام 

در حوزه پژوهش و فناوری
رئیس پژوهش و فناوری شــرکت پاایــش گاز ایام از 
ارتقاء تعامل و ارتباط با شرکت های دانش بنیان در حوزه 
پژوهش و فناوری خبر داد و گفت:ارتقاء تعامل و ارتباط 
با شــرکتهای دانش بنیان در خصوص مطالعه و امکان 
سنجی توسعه محصوات جانبی مرتبط با گوگرد یکی 
از برنامه های اصلی این واحد صنعتی در ســال جاری خواهد بود.به گزارش روابط 
عمومی، دکتر«احســان نوراللهی« افزود: شناسایی اولویت های پژوهشی و مساله 
محــور، پیگیری انعقاد قرارداد و انجام پروژه های کاربردی همچون تدوین ســند 
مدیریت تکنولوژی، شناسایی و ارزیابی ریسک های امنیتی از دیگر برنامه های واحد 
پژوهش و فناوری در سال جهش تولید می باشد.وی اظهار داشت: پیگیری و تامین 
بودجه  انجام پروژه های پژوهشی ارجاع شده به مدیریت پژوهش و انستیتو فرآورش 
گاز شــامل پروژه احداث واحد بازیابی آمین مستعمل و همچنین پروژه دستیابي 
به دانش فني فرآیند اکسیداســیون گزینشی H۲S و SO۲ بر روي نانو کاتالیست 
در مقیاس آزمایشــگاهی به منظور گوگرد زدایي از جریان گازي پاایشگاه ایام و 
طراحي مفهومي واحد صنعتي از دیگر برنامه های این واحد می باشد.رئیس پژوهش 
و فناوری شــرکت پاایش گاز ایام تصریح کرد: پس از انجام فراخوان و دعوت از 
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور  از طریق وب سایت های شرکت ملی گاز 
ایران، پاایشگاه و سامانه وزارت علوم و فناوری، مراحل ارزیابی و انتخاب مجری ذی 

الصاح برای انجام این پروژه ها در حال انجام است.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان
 مصرف برق رایگان کشاورزان

مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان با اشاره به طرح های این 
ســازمان به منظور مدیریت مصرف برق در فصل تابستان، شرایط ازم برای برای 
دریافت ۲۰ ســاعت برق رایگان توسط کشاورزان اصفهانی اعام کرد.امیر رمضانی 
درباره برنامه شــرکت توزیع برق استان اصفهان به منظور کاهش مصرف برق در 
تابستان اظهار کرد: شرکت توزیع برق استان اصفهان، تفاهم نامه همکاری کاهش 
بار را با مشــترکان بخش های مختلف منعقد کرده که این روند تا پایان خرداد ماه 
ادامه خواهد داشــت. بر اساس این تفاهم نامه تمام مشترکان صنعتی، کشاورزی، 
ایستگاه های CNG در ســاعات ۱۲ تا ۱۶، مشترکان اداری در ساعات ۱۱ تا ۱۵ 
و مشترکان تجاری در ساعات ۱۲ تا ۱۸ با کاهش مصرف برق خود در برنامه های 
کاهش پیک مشــارکت می کنند.مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: همچنین با هدف مشارکت حداکثری مشترکان در کاهش مصرف 
برق، طرح های متنوع کاهش پیک بار برنامه ریزی شده است. این طرح ها در بخش 
صنعتی شــامل کاهش ۲۴ ساعته حداقل به مدت پنج روز، جابجایی روز تعطیل 
جمعه با یکی از روزهای هفته به انتخاب مشــترک، اوج بار )کاهش بار در ساعت 
۱۲ تا ۱۶( و تعیین ساعت کار برنامه ریزی شده مناسب برای صنایع تک شیفت به 

گونه ای که ساعت ۱۳ پایان کار باشد و طرح ذخیره عملیاتی است.

مدیرعامل شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد تاکید کرد؛
 رسالت روابط عمومي تبيين برنامه هاي گام 
دوم انقاب و مباني حرکت در جهش توليد 

مدیرعامل شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد گفت: روابط عمومي ها مسئولیت 
خطیري در فرآیند همســو کردن کارکنان با اهداف، برنامه ها و اســتراتژي هاي 
سازمان خود دارند.به گزارش روابط عمومي شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد، 
سید مجید منبتي طي نشستي با کارکنان روابط عمومي افزود: رشد و شکوفایي 
ایده هاي خاق، ارتباط دو سویه بین مدیران و کارکنان در جهت بهبود فعالیت هاي 
سازمان، تغییر رویکرد برنامه ها از سنتي به مدرن و بکارگیري فناوري هاي جدید 
ارتباطي از مهمترین فعالیت هاي یک روابط عمومي موفق در دنیاي ارتباطات است 
و امیدواریم در مسئولیتي که به رئیس جدید و نیروهاي جوان روابط عمومي سپرده 
شده است حداکثر بهره وري را داشته باشند.وي تصریح کرد: تبیین برنامه هاي گام 
دوم انقاب براي کارکنان و ذینفعان، حرکت در جهت تحقق شعار« جهش تولید » 
و استفاده از ظرفیت هاي رسانه اي توسط روابط عمومي مورد انتظار مي باشد.این 
مقام مسئول تاکید کرد: روابط عمومي پاایشگاه در راستاي شناخت، تببین و تحقق 
اهداف، استراتژي ها، ارزش هاي سازمان،  تهدیدها و فرصت ها نقش مهمي را ایفا 

مي کند و باید نهال امید به آینده را در سطح جامعه پرورش دهد.

گذر بدون خاموشی از تابستان با همكاری 
ادارات استان قم

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم در نامه ای به استاندار بر لزوم هر چه بیشتر 
صرفه جویی در مصرف برق توســط ادارات و دســتگاه ای اجرایی در ایام تابستان 
تأکید کرد و خواســتار جا به جایی یا کاهش ســاعت کاری شد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع برق استان، مهندس مهدی آهنین پنجه در نامه خود به دکتر 
سرمست استاندار محترم قم، جلوگیری از خاموشی های ناخواسته برق در تابستان 
را نیازمند همکاری همه ادارات، نهادها، بانک ها و دستگاه های اجرایی استان دانست.

وی در این نامه خواستار حداکثر صرفه جویی در مصرف برق از ساعت ۱۱ تا پایان 
ساعت کاری ادارات و سازمان ها از تاریخ ۱7 خرداد تا انتهای مردادماه سال جاری 
شد و بر لزوم استفاده از مولد برق از ساعت ۱۱ تا ۱۵ توسط این نهادها تأکید کرد.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان، ضرورت کاهش ۹۰ درصدی برق در هنگام 
تعطیلی سازمان ها را مورد توجه قرار داد 

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:
جذب بالغ بر 18 هزار مشترک گاز طبيعی در 

استان گلستان در سال 98
در راستای فرآیند جذب مشترکین گاز طبیعی،روند اشتراک پذیری در بخش 
های مختلف مصرف به قوت ادامه داشــته تا هموطنان فاقد گاز بتوانند از این 
نعمت الهی بهره مند شــوند.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، 
محمد رحیم رحیمی مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان ضمن بیان مطلب 
فوق،از جذب تعداد ۱۸ هزار و ۴۲۰ مشترک جدید گاز در سال ۹۸ خبر داد و 
افزود: از این تعداد حدود ۱۰۳۲۰ مشترک شهری و تعداد ۸۱۰۰ مشترک نیز 
روستایی بودند که درسال گذشته به جمع مشترکین گاز استان اضافه شدند. 
وی تصریح کرد: با همت و تاش مجموعه کارکنان گاز گلســتان در مجموع 
تاکنون بالغ بر ۵۸۶ هزار و ۸۳۶ مشــترک در سطح استان مصرف کنندگان 
گازطبیعی بوده که از این تعداد ۳۵7 هزار و ۱۹۱ مشترک شهری و ۲۲۹ هزار 

و ۶۴۵ مشترک نیز روستایی هستند.

کاهش ۴ درصدی ذخایر آب سدهای کشور
موجودی آب مخازن ســدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری )مهرماه۹۸( تا نهم 
خردادماه به ۳۹ میلیارد و ۶7 میلیون متر مکعب رسید که نسبت به مدت مشابه 
پارســال با کاهش چهار درصدی مواجه شــده است.براساس گزارش روز یکشنبه 
دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، موجودی آب مخازن 
سدهای کشور در سال آبی پارسال و تا نهم خردادماه آن ۴۱ میلیارد و ۱۵ میلیون 
متر مکعب بوده است که نشان دهنده کاهش میزان موجودی آب در سدها است.

میزان ورودی آب به سدهای کشور تا نهم خردادماه به رقم ۴7 میلیارد و ۸۶ میلیون 
متر مکعب رســید و این در حالی است که پارسال 77 میلیارد و ۵۳ میلیون متر 
مکعب ورودی به سدها گزارش شده که نشان از کاهش ۳۸ درصدی ورودی دارد.

حجم خروجی آب از ســدها نیز تا نهم خردادماه به عدد ۳۶ میلیارد و 77 میلیون 
متر مکعب رسید. پارسال این حجم ۵۶ میلیارد و ۳۱ میلیون مترمکعب بود که باز 
کاهش ۳۵ درصدی را نشــان می دهد.میزان پرشدگی سدها هم تا نهم خرداماه به 
7۹ درصد رسید درحالی که پارسال و در همین بازه زمانی، درصد پرشدگی سدها 

۸۲ درصد بود.

قبض برق خود را رایگان کنيد
سخنگوی صنعت برق کشــور گفت: برای مشترکان خوش مصرف پاداش در نظر 
گرفته شده است، تا جایی که حتی مشترکان می توانند با مدیریت مصرف قبوض 
برق خود را رایگان کنند.مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر 
اینکــه اگر مردم صرفه جویی کنند هیچ محدودیتی برای اهدا پاداش وجود ندارد، 
تصریح کرد: دو شرط برای اهدا پاداش در نظر گرفته شده است، مشترک باید زیر 
الگوی مصرف منطقه خودش مصرف کند و نســبت به سال قبل کاهش مصرف 
داشــته باشد.وی با اشاره به نحوه محاسبه پاداش گفت: نحوه محاسبه بدین گونه 
است که کاهش مصرف ضرب در اولین پله منطقه محاسبه می شود؛ به طور مثال 
اگــر ۶۰ تومان قیمت پله اول منطقه یک در نظر گرفته شــود این عدد ضرب در 
میزان کاهش مصرف در دوره مشابه شده و میزان پاداش بدست می آید.سخنگوی 
صنعت برق کشور با بیان اینکه اگر مشترک ۱۰ درصد میزان مصرف خود را کاهش 
دهد، صورت حساب آن شخص حدود ۲۰ درصد کاهش می یابد، گفت: تعرفه های 
برق به صورت پلکانی محاسبه می شود و هرچه میزان مصرف افزایش یابد میزان 
تعرفه نیز به صورت پلکانی افزایش می یابد.رجبی مشهدی افزود: به طور مثال اگر 
از ۲۰۰ کیلووات ساعت میزان مصرف مشترک به ۳۰۰ کیلووات ساعت افزایش یابد 
۱۰۰ کیلوات بعدی دو برابر قیمت محاسبه می شود، اما اگر مشترک میزان مصرف 
خود را کاهش دهد شــامل پاداش خواهد شد.وی با بیان اینکه این کاهش مصرف 
موجب می شــود که اگر صورت حساب ۱۰ درصد کاهش یابد حدود ۲۰ درصد از 
هزینه کاسته شود، اظهار کرد: اگر ۲۰ درصد میزان مصرف کاهش یابد ۴۰ درصد از 
پرداختی مشترک کاسته خواهد شد.سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به شرایط 
ازم برای رایگان شدن قبوض برق، گفت: اگر یک مشتر ۲۰۰ کیلووات ساعت برق 
مصرف کند مصرف خود را به ۱۰۰ کیووات برســاند در این شرایط قبض برق این 
مشترک رایگان خواهد شد.به گفته رجبی مشهدی، مشترکان پر مصرف مشمول 
این قاعده نخواهند شد و باید سعی کنند میزان مصرف خود را کاهش دهند در غیر 
این صورت ۱۶ درصد قیمت برق این دسته از مشترکان بیشتر محاسبه می شود، تا 
کنون نیز برنامه ای برای قطع برق مشترکان پر مصرف در نظر گرفته نشده است.وی 
با اشاره به میزان پرداختی مشترکان، اظهار کرد: مبلغ متوسط قبوض برق مشترکان 
ماهانه در سال گذشته ۱۲ هزار ۵۰۰ تومان بوده که امسال این عدد به ۱۳ هزار و 

۵۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ افزایش یافته است.

سهميه بندی بنزین در ونزوئا
درحالی ونزوئا به کمک ایران بحران سوخت را پشت سرگذاشت که قیمت بنزین 
در این کشور بعد از ۲۰ سال افزایش یافت.پس از پهلوگیری تانکرهای دریایی حمل 
سوخت ارسالی از ایران در بنادر ونزوئا، به تدریج از ابتدای هفته جاری بنزین ایرانی 
در جایگاه های ســوخت ونزوئا  در حال عرضه است. در این بین نیکاس مادورو 
اعام کرد که سوخت بنزین برای مصرف کننده سهمیه بندی و قیمت ان افزایش 
داده می شــود و با این اعام به دو دهه عرضه سوخت تقریبا مجانی در این کشور 
پایان داده شد.از این پس رانندگان می توانند تا سقفی ماهانه بنزین یارانه ای دریافت 
کنند و قیمت بنزین مازاد بر آن را به نرخ بین المللی پرداخت کنند. قیمت بنزین در 
ونزوئا از دو دهه پیش تاکنون تغییر نکرده بود. مادورو در اعامی تلویزیونی گفت 
این برنامه از روز دوشنبه اجرا می شود.بر اساس این برنامه رانندگان خودرو مجازند تا 
۱۲۰ لیتر در ماه بنزین به قیمت یارانه ای و به نرخ لیتری ۵۰۰۰ بولیوار )۵/۲ سنت( 
دریافت کنند. بنزین یارانه ای برای موتور سیکلت ها تا ۶۰ لیتر در ماه خواهد بود. بر 
این اســاس باک خودرو ها به لطف یارانه دولتی با رقمی حدود یک دار پر خواهد 
شد.مادورو گفت فراتر از این مقدار با نرخ بین المللی حساب خواهد شد، اما در این 
باره توضیح نداد. وی همچنین گفت سوخت برای حمل و نقل عمومی، کامیون های 
حامل کاا و خودرو های دیزلی به صورت یارانه ای عرضه می شــود. وی گفت ۲۰۰ 
پمپ بنزین از مجموع ۱۸۰۰ پمپ بنزین در ونزوئا از طریق واردکنندگان مستقل 

تامین می شود و آن ها مسوول توزیع آن خواهند بود.

درحالــی که قــرار بود نشســت فوق 
العاده اوپک پــاس در تاریخ ۱۰ ژوئن 
برگزار شــود به پیشنهاد الجزایر برپایی 
این نشســت احتماا بــه صورت ویدئو 
کنفرانسی در روز ۴ ژوئن باشد. محمد 
عرقاب وزیــر انرژی و معــادن الجزایر 
که ریاســت دوره ای اجــاس اوپک را 
برعهده دارد، پیشنهادی برای برگزاری 
زودهنگام نشســت مجازی اوپک پاس 
در روز چهارم ژوئن داده اســت.  پیش 
از این قرار بود که نشســت های وزارتی 
اوپــک و اوپک پاس در نهم و دهم ماه 
ژوئن برگزار شــود.   با پایــان یافتن ماه 
ژوئن تعهد کاهــش تولید ۹.7 میلیون 
بشکه ای اوپک پاس به 7.7 دمیلیون 
بشکه برای نیمه دوم سال خواهد رسید. 
گفتنی است کشورهای تولیدکننده نفت 

اوپک و غیراوپک حاضــر در توافقنامه 
همکاری امضا شــده در اخرین نشست 
اوپک پاس اعــام کردند پس از پایان 
دو مــاه، به مدت ۶ مــاه از یکم ژوئیه تا 
۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ روزانه 7 میلیون 
و 7۰۰ هزار بشکه کاهش عرضه داشته 
باشند و در بازه زمانی یکم ژانویه ۲۰۲۱ 
تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به مدت ۱۶ ماه نیز 
روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تولید 
خود را کاهش دهند .  اما به دلیل نگرانی 
هــا از وجود مازاد عرضــه در بازار نفت 
به جهت تاثیرات منفــی ویروس کرونا 

بر تقاضای انــرژی در دنیا، احتمال می 
رود اعضای اوپک پاس به توافقی برای 
تمدید کاهش ۹.7 میلیون بشــکه ای 
تولید روزانه نفت تا دو ماه دیگر دســت 
یابند.همچنیــن ســعودی ها معتقدند 
بــازار همچنان به حمایت نیــاز دارد و 
آنهــا قصد دارند کاهــش تولید کنونی 
را تا پایان ســال تمدید کنند، مقامات 
دولتی روســیه نیز همین خواســته را 
دارند، اما مشــکل آنها با شــرکت های 
نفتی شان است .  از سویی دیگر ممکن 
است مانند قبل عراق و نیجریه به توافق 

کاهش تولید پایبند نبوده و مشــکاتی 
را برای ایــن توافق بوجود آورند.گفتنی 
است آمارهای جدید از تولید نفت اوپک 
نشــان می دهد که تولیــد اعضای این 
گــروه در ماه مه به کمترین مقدار خود 
در دو دهه اخیر رســید، زیرا عربستان 
و دیگر اعضای اوپــک کاهش تاریخی 
عرضه را تجربــه کردند.از این رو رئیس 
دوره ای اوپــک در این نامه تصریح کرد 
که تخطی اعضــا و نبود پایبندی کامل 
به ســهمیه های تولید ممکن است اثر 
منفی بر قیمت هــای جهانی نفت خام 
در معامات روز دوشنبه )۱۲ خردادماه( 
داشته باشــد.وزیر انرژی الجزایر تاکید 
کرده اســت: در صورت پایبندی کامل 
اعضا به سهمیه تولیدی پیام مثبتی به 

همراه خواهد داشت.

برگزاری زودهنگام نشست 
اوپک پاس

 قیمت هفتگی نفت با توجه به بهبود شرایط اقتصادی 
در جهان و امید به افزایش تقاضای نفت با رشدی ۸ 
درصدی همراه شد.هفته گذشته برای طای سیاه، 
هفته پر نوسانی به شــمار می رفت. قیمت نفت که 
با افزایش روز دوشــنبه را آغاز کــرده بود، در ادامه 
بــا توجه به باا گرفتن دوباره اختافات بین چین و 
آمریکا و خطر تحریم چین، با کاهش قیمت همراه 
شــد.با این حال قدرت ریســک های سیاسی آنقدر 
قدرتمند نبود که بتوانــد نفت را به زیر ۳۰ دار در 
هر بشکه برساند.عامل دیگری که تقویت قیمت نفت 
را به دنبال داشت، کاهش بی سابقه تولید کشورهای 
عضو اوپک بود تا آنجا که تولید اوپک به پایین ترین 

میزان در هزاره سوم رسید.این در شرایطی است که 
عربستان معتقد است بازار همچنان به حمایت نیاز 
دارد و از همین رو پیشــنهاد این کشور در نشست 
بعدی اوپک که قرار اســت تا یک هفته دیگر برگزار 
شود، تمدید کاهش تولید کنونی نفت تا پایان سال 
۲۰۲۰ خواهد بود.روسیه نیز که شرایط فعلی را برای 
نجات بازار نفت مطلوب می داند، همین خواســته را 
دارد اما شــرکت های نفتی این کشور و ضرر و زیان 
احتمالی مشــکل اصلی روس ها برای تمدید کاهش 
فعلی تولید تا پایان سال میادی است.از سوی دیگر 
تقاضــای نفت نیز بهبود پیدا کرده و با بازگشــایی 
کسب و کارها، نفت بیشتری جذب بازارهای مصرف 

می شود و اگرچه همچنان بازار طای سیاه با معظلی 
به نام نفت ذخیره شــده رو به رو است اما در هفته 
گذشته و با کاهش محدودیت های قرنطینه، حدود 
۲۵ میلیون بشکه نفت ذخیره شده روی آب، جذب 
بازار آسیا شده اســت.با توجه به این عوامل، قیمت 
نفت برنت که معامات هفته گذشــته را با ۳۵ دار 
و ۱۳ ســنت آغاز کرده بود، در معامات روز جمعه 
به ۳7 دار و ۸۴ ســنت رسید که نشان دهنده رشد 
۸ درصدی قیمت در این هفته اســت.نفت شاخص 
آمریکا نیز رشــدی ۵ درصدی را تجربه کرد و از ۳۳ 
دار و ۵۶ ســنت به ۳۵ دار و ۳۲ ســنت افزایش 

پیدا کرد.

سیگنال های مثبت اقتصادی در بازار طای سیاه

صادرات نفت عربستان به هند نصف شد
صادرات نفت عربســتان بــه هند، ۵۰ درصد در ماه مه کاهــش یافته و به ۵۶۰ 
هزار بشــکه در روز رسیده اســت.به گزارش بلومبرگ، با نگاهی به صادرات نفت 
عربســتان سعودی در ماه مه متوجه می شویم کاهش تولید بی سابقه این کشور 
تغییر چندانی در میزان نفتی که به چین می فرستد ایجاد نکرده است. چین پس 
از پایان تعطیلی های ناشــی از همه گیری ویروس کرونا دوباره سرپا شده است. 
اطاعات ردیابی کشــتی ها نشــان می دهد جریان نفت عربستان به این کشور 
آســیایی تا ۲۸ ماه مه ۲.۱ میلیون بشکه در روز بوده است و احتمال افزایش آن 
در روزهای آینده وجود دارد. عربستان در آوریل ۲.۳ میلیون بشکه نفت به چین 
صادر کرده بود که بااترین رقم صادرات آن از ســال ۲۰۱7 و آغاز ردیابی کشتی 
هاست. این سومین بار طی این دوره است که متوسط صادرات روزانه به چین از 
دو میلیون بشکه فراتر میرود.ولی صادرات نفت خام عربستان در این ماه تا حدود 
۶.۶ میلیون بشــکه در روز کاهش یافته اســت. صادرات عربستان در آوریل ۹.۳ 
میلیون بشــکه در روز بود که بااترین رقم طی حداقل سه سال گذشته را نشان 
میداد. میزان صادرات عربســتان در ماه گذشته غیر عادی و نتیجه جنگ قیمت 
بود. صادرات عربســتان در ماه مه به متوســط صادرات این کشور طی سال های 
اخیر نزدیک تر است. عربستان یک تاش بی سابقه بین المللی را برای کاهش ۱۰ 
درصد از تولید نفت جهان رهبری می کند تا به عرضه بیش از حد نفت به بازار در 
نتیجه کاهش تقاضا پایان دهد. عربستان قبل از آغاز کاهش تولید، قیمت فروش 
نفت خود را به پایین ترین حد طی دهه های گذشته رسانده داده بود که باعث شد 
بتواند سهم بازار را به دست آورد. صادرات نفت عربستان به آمریکا و هند کاهش 
یافته است. ماه گذشته عربستان ۱.۳ میلیون بشکه در روز به آمریکا صادر کرد که 
باعث نگرانی در بازار نفت آمریکا شد. ولی این کشور در این ماه ۵7۰ هزار بشکه در 
روز به آمریکا صادرات داشته است. البته احتمال افزایش این رقم وجود دارد چون 
برخی نفتکش ها هنوز مقصد نهایی خود را اعام نکردهاند. صادرات نفت عربستان 
بــه هند، نزدیکترین بازار آن، ۵۰ درصد در مــاه مه کاهش یافته و به ۵۶۰ هزار 
بشکه در روز رسیده است. صادرات عربستان در ماه آینده احتماا باز هم کاهش 
خواهد یافت. شرکت آرامکو اعام کرده ارسال محموله های خود به آسیا را بهبود 
می بخشد ولی صادرات به آمریکا و اروپا را پایین میآورد. سازمان کشورهای تولید 
کننده نفت و متحدانش قرار است در نهم و دهم ژوئن یک اجاس آناین برگزار 

و در مورد قرارداد کاهش تولید گفتگو کنند.

 پایبندی ۷۴ درصدی اوپک به توافق 
کاهش توليد

میزان پایبندی اوپک به توافق کاهش تولید تاریخی این سازمان در ماه مه 7۴ 
درصد بوده اســت.به گزارش رویترز، بررسی رویترز نشان می دهد که کاهش 
تاریخی تولید عربســتان و دیگر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( ســبب شد عرضه اوپک در ماه مه به کمترین مقدار در دو دهه اخیر 
برســد. این در حالی است که نیجریه و عراق نتوانستند تولید خود را مطابق 
ســهمیه عرضه اوپک کاهش دهند.این بررسی نشان داد که ۱۳ عضو اوپک، 
به طور متوســط ، ۲۴ میلیون و 77۰ هزار بشــکه در روز نفت تولید کرده اند 
که نســبت به مقدار تولیــد ماه آوریل این ســازمان، ۵ میلیون و ۹۱۰ هزار 
بشکه در روز کاهش یافته است.دنیل گربر، مدیرعامل شرکت پترو لجیستیکیز 
کــه عرضه اوپک را با ردیابی محموله های نفتکــش ارزیابی می کند، در این 
باره گفت: اوپک در ماه مه با کاهش عرضه روزانه ۵ میلیون بشــکه نســبت 
به ماه آوریل، با شــروعی قوی اقدام به کاهش تولید کرده اســت.وی افزود: 
میزان پایبندی به کاهش تولید هنوز کامل نیست.بسیاری از کشورها پیش از 
تصویب توافق کاهش تولید، حجم زیادی به خریداران متعهد شده بودند که 
با فاصله کمتر از چهار هفته از زمان تصویب و آغاز توافق، نتوانســتند میزان 

عرضه را به سطوح توافق شده کاهش دهند.

مصرف آب پایتخت نشينان 1۳ درصد 
افزایش یافت

میــزان مصرف آب در تهران در روز جمعه ۹ خرداد ۹۹ در مقایســه با مدت 
مشابه سال قبل نزدیک به ۱۳ درصد افزایش نشان می دهد.به گزارش وزارت 
نیرو، میــزان مصرف آب در تهران در روز جمعه ۹ خرداد ۹۹ ســه میلیون 
و ۵۶۰ هزار مترمکعب بوده اســت که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
نزدیک به ۱۳ درصد افزایش نشــان می دهــد.در روز جمعه ۹ خرداد ۹۹ در 
هر ثانیه ۴۱ هزار و ۲۰۰ لیتر )۴۱.۲ متر مکعب( در تهران آب مصرف شــده 
اســت؛ همچنین این رقم در مقایسه با روز قبل از آن نیز نزدیک به ۲ درصد 

افزایش داشته است.
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گزیده خبر معاون وزارت صنعت مطرح کرد:

ورود ۱۰۰ شرکت تولیدی به بورس تا پایان امسال
 معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مطابق 
برنامه ریزی انجام شــده هر هفته یک شرکت تولیدی در بورس 
عرضه اولیه یا انتشــار اوراق خواهد داشــت و هدف گذاری برای 
ورود 100 شــرکت به بورس تا پایان امسال انجام شده است.به 
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سعید زرندی« در جلسه 
توســعه تأمین مالی بخش تولید از طریق بازار سرمایه با حضور 
»علی آقامحمدی« رییس گروه اقتصادی معاونت بررســی دفتر 
رهبر معظم انقاب افزود: در بررســی های سال گذشته مشخص 
شد که مهمترین مشکل بخش صنعت و در کل بخش تولید و تا 
حدودی بخش تجارت، موضوع نقدینگی است، این در حالی است 
که کشــور با حجم باایی از نقدینگی مواجه است.وی با یادآوری 
اینکه در جهان روش های متعددی برای ســوق دادن سرمایه به 
ســمت تولید وجود دارد، گفت: سوق دادن سرمایه های خرد به 
ســمت واحدهای تولیدی یکی از این روش ها است که بهترین 
ابزار آن بازار ســرمایه اســت.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت 
ادامه داد: در ماه های گذشــته رشــد خوبی را در بورس شاهد 
بودیم، اما باید عمق بازار سرمایه را به مراتب زیادتر کنیم.زرندی 
اضافه کرد: در مجموعه معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، دفتر 
تأمین منابع مالی را شــکل دادیم تا بتوانیم به واحدهای تولیدی 
برای استفاده از بازار ســرمایه کمک کنیم.وی با تأکید بر اینکه 

توسعه فرهنگ استفاده از بازار ســرمایه را در دستور کار داریم، 
بیــان کرد: ظرفیت های خوبی در داخل داریم که اگر به ســمت 
تولید سوق داده شوند شاهد تغییر و تحول مثبتی خواهیم بود و 
باید به ســمت استفاده بهینه از این ظرفیت ها برویم.معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت گفت: از طرفی نباید بگذاریم رشد حبابی 
در بورس رخ دهد، بلکه بورس به ســمت واقعی شدن حرکت و 
سهام اصیل رشــد کند.زرندی اضافه کرد: می خواهیم هر هفته 
یک اتفاق خوب در بورس بیفتد و هر هفته یک شــرکت تولیدی 
در بورس پذیرش شود یا هر هفته اوراق یک شرکت منتشر شود 
اما به شــرط اینکه شرکت های تولیدی آماده باشند و هم بورس 
همراهی ازم را داشته باشد.وی ادامه داد: بدین منظور سه هزار و 
800 شرکت را هدفگذاری کرده ایم که 148 شرکت در فراخوان 
و گام نخســت اعام آمادگی کرده اند و اگر بتوانیم 100 شرکت 
را تا پایان ســال به صورت عرضه اولیه یا اوراق مشــارکت وارد 
بورس کنیم تحول عظیمی به وجود آورده ایم.معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت با تأکید بر اینکه عزم جدی برای رقم زدن شرایط 
جدیــد برای اقتصاد ایران وجود دارد، گفت: حوزه تولید می تواند 
پیشــتاز عمق بخشیدن به بازار سرمایه باشد و عزم جدی هم در 
بخش خصوصی و هم مجموعه حاکمیت و دولت برای تحقق این 

موضوع وجود دارد.

تخلف در درج تصاویر هشداری روی پاکت های سیگار
مصرف ساانه ۴۵میلیارد نخ سیگار در کشور

یکی از راه های موفقیت در فروش محصوات، تبلیغات آنها اســت؛ موضوعی که 
علی رغم قوانین موجود برای عدم تبلیغات کااهای دخانی و حتی تاش برای آگاه 
سازی مردم به جهت عدم استفاده از این اقام، اما از سوی برخی نهادهای مسوول 
جدی گرفته نمی شود.به گزارش ایســنا، دخانیات امروزه عمده ترین عامل قابل 
پیشگیری از مرگ و میر در جهان است و فرآورده ای است که باعث مرگ مصرف 
کنندگانش می شــود. این محصول عامل مــرگ 50 درصد از مصرف کنندگان 
می شود.دخانیات در جهان هر 4 ثانیه جان یک نفر را می گیرد. صنعت دخانیات 
ده ها ســال است که از طریق روش های فریبنده، اغوا کننده، تبلیغاتی و انحرافی 
توانسته باعث همه گیری و اپیدمی مصرف در جهان و سوق دادن نسل های زیادی 
به سمت مصرف تنباکو و نیکوتین شود. بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان 
مصرف کننده محصوات دخانی هســتند و ساانه بیش از 8 میلیون نفر در اثر 
مصــرف دخانیات یا قــرار گرفتن در معرض دود دســت دوم آن جان خود را از 
دست می دهند.در این راستا مهندس بهزاد ولی زاده_رئیس دبیرخانه ستاد کشوری 
کنترل دخانیات در گفت وگو با ایسنا درباره روش های تبلیغاتی محصوات دخانی 
با بیان اینکه عدم تغییر تصاویر هشــدار دهنده در پشت پاکت های سیگار نوعی 
تخلف از قانون است،   بیان کرد: زمان تصویب این قانون که تصویر ریه  آسیب دیده 
بر روی پاکت های سیگار قرار گرفت، حدود 14 تصویر را در اختیار وزارت صمت 
قرار دادیم که از آن روز شاید تنها 4 تصویر را استفاده کرده  باشند.وی افزود: این 
موضوع را پیگیری کرده ایم و آنچه که تصمیم به انجام آن گرفتیم، ســاده سازی 
پاکت محصوات دخانی بود که تاییدیه مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات را 
از ریاست جمهوری برای اجرا گرفتیم که به سمت ساده سازی محصوات دخانی 
پیش برویم. اما با شیوع بیماری کرونا این جلسات متوقف شد و اکنون به دنبال از 
سر گیری آن هستیم. ساده سازی یعنی تمام پاکت ها از یک اندازه و جنس واحد 
برخوردار باشند و به شکلی نباشــند که ایجاد جذابیت کنند.ولی زاده در خاتمه 
درباره آمار مصرف ســیگار گفت: تحقیقات جدیدی در زمینه آمار میزان مصرف 
ســیگار، تفکیک زنان و مردان و... انجام نشده است و آخرین تحقیقات ما مربوط 
به سال 95 است. قرار بود آخرین تحقیقات در سال 98 به اتمام برسد که موضوع 
کرونا ســبب نیمه کاره ماندن آن شد.وی گفت: البته در خصوص میزان مصرف 
ســاانه سیگار برخی اعداد و ارقام از سوی وزارت صمت مطرح می شود که اصا 
مطابق با واقعیت نیست. بر اساس مطالعات انجام شده در وزارت بهداشت، ساانه 
حدود 40 تا 45 میلیارد نخ میزان مصرف ســیگار در کشــور است، ولی صنعت 
عددی حدود 75 میلیارد را اعام می کند تا با آن بتوانند توجیهاتی برای توسعه 

صنعت دخانیات داشته باشند.

بومی سازی کنترل ولو سیستم تصفیه گاز 
فرایند مگامدول های احیا مستقیم 

  یوسف مهاجری رئیس دفتر فنی تعمیرات آهن سازی ضمن تأیید این خبر و با بیان 
این که وظیفۀ اصلی کنترل ولو اسکرابرهای مدول های احیا مستقیم تخلیۀ لجن 
مخازن شست وشوی گاز فرایند است، گفت: پس از این که این تجهیز استراتژیک 
 بومی سازی شد، در محل موردنظر نصب و با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با تأکید بر این که قبل از بومی ســازی کنترل ولو سه اینچی که نقش مهم و 
حساســی در فرایند تولید دارد، این تجهیز با قیمت بسیار زیادی از شرکت های 
خارجی تأمین می شــد، افزود: پس از تحریم هــا تأمین آن ها امکان پذیر نبود. تا 
این که با توجه به سیاســت کلی شــرکت مبنی بر بومی سازی و استفاده از توان 
داخلی سازی قطعات یدکی، بومی سازی آن ها در دستور کار قرار گرفت.محمدرضا 
فتحی رئیس واحد احیا مستقیم شــماره 2 در همین خصوص گفت: از ابتدای 
راه اندازی مگامدول های واحد شــهید خرازی، با توجه به این که تمامی تجهیزات 
و قطعات از شــرکت های خارجی تأمین شــده بود، فعالیت بومی سازی قطعات 
و تجهیزات در دستور کار قرار گرفت و در سال های اخیـــــر، با توجــــــه به 
شرایــط و نیـــاز، و توســـعۀ توانایــــی ها و توانمندی های داخلی، هم راستا با 
 اهداف شرکت، بومی سازی این قطعۀ حساس هدف گذاری و با موفقیت انجام شد.

وی با تأکید بر این که تجهیز بومی سازی شــده به خوبی جایگزین مشابه خارجی 
شــده و با موفقیــت مورد بهره برداری قرار گرفته اســت، از همــۀ همکاران در 

قسمت های خرید، بومی سازی و دفتر فنی تعمیرات واحد تشکر و قدردانی کرد.

در دو ماه نخست امسال؛
ارزش تجارت خارجی کشور از ۹ میلیارد دار 

فراتر رفت
 کارنامه تجارت خارجی در دو ماه اول ســال حاکی از تجارت 9 میلیارد و 341 
میلیون داری اســت.جدیدترین آمار گمرک در زمینه تجارت خارجی حاکی از 
آن است که در دو ماه ابتدای سال، چهار میلیارد و 300 میلیون دار صادرات و 
همچنین پنج میلیارد و 41 میلیون دار واردات انجام شده است.  حجم کااهای 
مبادله شده 21 میلیون تن ارزیابی شده که از این حجم 14.5 میلیون تن مربوط 
به صادرات و حدود 6.5 میلیون تن واردات بوده است.پنج کشور مقصد صادرات 
کااهای غیرنفتی ایران در این مدت به ترتیب چین با یک میلیارد و 190 میلیون 
دار و ســهم بیش از 27 درصــد،  عراق با یک میلیــارد و 107 میلیون دار و 
ســهم بیش از 25 درصد، امارات با 682 میلیون دار و سهم بیش از 15 درصد، 
افغانستان با 341 میلیون دار با حدود هشت درصد و ترکیه با 144 میلیون دار 
با سهم بیش از هســتند درصدی هستند و بنابراین در ترکیب مقاصد صادراتی 
ایران تغییری نسبت به ماه های گذشــته حاصل نشده است.  پنج مبدا نخست 
واردات کاا در این مدت نیز به ترتیب چین با یک میلیارد و 234 میلیون دار، 
امــارات با یک میلیارد و 78میلیون دار، ترکیه با 535میلیون دار، روســیه با 
356میلیــون دار و هند با 335 میلیون دار قــرار دارند.در ترکیب پنج مقصد 
وارداتی ایران در این بازه زمانی، تغییراتی نسبت به فروردین ماه اتفاق افتاده است 
که بر اســاس آن،  در ماه نخست سال، هند پنجمین کشور عمده طرف معامله 

واردات بود و هلند چهارمین رتبه را به خود اختصاص داده بود.

انجام قرعه کشی خودروهای فروش 
فوق العاده؛ شنبه  آینده

طبق اعام شــرکت های خودروســاز، احزار هویت و ثبت نام خودروهای ســری 
اولیه فروش فوق العاده تا روز چهارشــنبه ادامه داشته و روز شنبه 17 خردادماه 
قرعه کشــی این خودروها انجام می شــود.به گزارش ایسنا، ثبت نام 11 محصول  
ارائه شــده برای طرح فروش فوق العاده که از هفته گذشته آغاز شده است تا روز 
چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد. پس از روز پایانی ثبت نام، سایت  بسته و روز 
شــنبه 17 خردادماه فرآیند قرعه کشی انجام خواهد شد. اسامی افرادی که اسم 
آن ها دربیاید، اعام و از طریق پیامک به آن ها اطاع رسانی می شود و ظرف مدت 
48 پس از اعام اسامی، زمان دارند تا نسبت به واریز و تکمیل وجه اقدام کنند. 
اگر فردی در قرعه کشی برنده شده و وجه مورد نیاز را تامین نکند، تا دو سال از 
شــرکت در فرآیند ثبت نام محروم می شود.به گفته خودروسازان حداقل سه ماه 
پس از قرعه کشی خودرو تحویل مشتری داده می شود. آنطور که به گوش می رسد 
امکان انصراف و یا تغییر خودروی انتخابی متقاضی طرح فروش فوق العاده برای 
مشتریان ایران خودرو بنا به درخواست مشتریان فراهم شده و با مراجعه به میزکار 
و انتخاب گزینه استعام وضعیت فروش فوق العاده و انتخاب گزینه انصراف و ثبت 

مجدد خودرو امکان تغییر خودروی انتخابی فعال شده است.

 کاهش رشد اقتصادی همسایگان
 شمالی ایران

رشــد اقتصادی همســایگان شــمالی ایران تحت تاثیر شــیوع کرونا با کاهش 
محسوسی مواجه شده است.در نتیجه تعطیلی کسب و کارها و کاهش درآمدهای 
گردشگری، طبق اعام مرکز آمار گرجستان، رشد اقتصادی این کشور  با کاهشی 
محسوس مواجه شــده است؛ تا جایی که در سه ماه منتهی به آوریل، نرخ رشد 
اقتصادی این کشور با 13.9 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل 
به منفی 16.6 درصد رسید.این رشد، بدترین عملکرد فصلی اقتصاد گرجستان از 
زمان اســتقال از اتحاد جماهیر شوروی و ثبت آمار مربوطه بوده است و تمامی 
بخش های مختلف با رشــد منفی مواجه شده اند. متوسط رشد اقتصادی ساانه 
گرجستان در بازه زمانی 2012 تا 2019 برابر با 3.84 درصد بوده که بااترین رقم 
ثبت شده مربوط به رشد 8.4 درصدی دسامبر 2013 و کمترین رشد نیز مربوط 
به رشد منفی 0.8 درصدی دسامبر 2012 بوده است.از سوی دیگر رشد اقتصادی 
ترکیه نیز با کاهش مواجه شده است؛ تا جایی که در سه ماه منتهی به مارس، نرخ 
رشد اقتصادی این کشور با 1.5 درصد کاهش نسبت به فصل قبل به 4.5 درصد 
رسیده است.در بین بخش های مختلف، بیشترین رشد مربوط به مخارج دولتی 
با 6.2 درصد بوده و مصارف خانوار با 5.1 درصد در رده بعدی قرار دارد. از سوی 
دیگر اما بدترین عملکرد در بین بخش های مختلف مربوط به سرمایه گذاری ثابت 
بوده که رشــد آن طی این مدت منفی 1.4 درصد اندازه گیری شده است.انتظار 
می رود رشد اقتصادی سه ماهه دوم امسال منفی 8.6 درصد و در سه ماهه سوم 
منفی 5.3 درصد باشد.دولت ترکیه تا پیش از همه گیری کرونا دستیابی به رشد 
اقتصادی پنج درصدی را هدفگذاری کرده بود اما تحقق چنین هدفی با توجه به 
شرایط کنونی و تعطیلی گسترده کسب و کارها کاما بعید به نظر می رسد. ترکیه 

اکنون اصلی ترین کانون درگیر با کرونا در خاورمیانه است.

تازه ترین اعام رییس شورای رقابت 
از این حکایت دارد که برای هشــت 
محصول دیگر ایــران خودرو، فرمول 
افزایش چهار  و  تعیین  قیمت گذاری 
تا 48 درصدی و متوســط 23 درصد 
مصوب شده اســت. این محصوات 
قرار اســت با شــرایطی کــه برای 
دیگــر خودروها تعیین شــده بود به 
صورت قرعه کشــی در آینده نزدیک 
پیش فروش شــود.رضا شیوا، با اشاره 
بــه آخرین جلســه شــورای رقابت 
برای تعیین فرمول و دســتورالعمل 
قیمت گذاری محصواتی که تاکنون 
بــرای آنها قیمت گذاری نشــده بود، 
توضیــح داد: تــا پیــش از این برای 
محصوات پژو، پراید و سمند فرمول 
قیمت گذاری تعیین و براســاس آن 
قیمت گذاری می شد ولی یکسری از 
خودروها با توجه بــه این که واردات 
باز بود و شرایط رقابتی وجود داشت 
مشــمول قیمت گذاری نمی شــدند 
اما با توجه به توقــف واردات اکنون 
محاســبات قیمت گــذاری آنهــا در 
شورای رقابت انجام شد.وی ادامه داد: 

با توجه به این که برای قیمت گذاری 
باید تورم بخشــی را از بانک مرکزی 
گرفته و در محاســبات لحاظ کنیم 
خودروهایــی کــه تا پیــش از این 
مشــمول قیمت گذاری نبودند تورم 
بخشــی در بانک مرکزی نداشــتند 
و خواســته ایم تا بــا ارائه ی اطاعات 

خودروسازها به آنها این تورم را مورد 
محاســبه قرار دهند اما در دو هفته 
گذشته کارشناســان این شورا تورم 
خودروهای غیرمشمول قیمت گذاری 
را که حتی تا 50 درصد ارزبری دارند 
را مورد محاســبه قــرار دادند که در 

نهایت به تصویب رسید.

به گفته شیوا براساس مصوبه شورای 
رقابت هشــت محصــول دیگر ایران 
خودرو مشمول افزایش خودرو شدند 
که پژوپارس اتوماتیک تیوفایو، هایما 
s ،s5 7، ســورن بنزینــی، پژو 207 
دنــده ای و اتوماتیک، دنا و دنا پاس 
از چهار تا 48 درصد و متوســط 23 
درصد افزایش قیمــت دارد، که این 
افزایش قیمت نشبت به قیمت گذاری 
سازمان حمایت تا بهمن 1397 است.

وی ادامــه داد: ایــن محاســبات در 
شــورای رقابت نهایی و به ســازمان 
حمایت اعام شــده است و نامه آن 
را به سرپرســت وزارت صمت اعام 
شــورای  رییس  گفته  می کنیم.بــه 
رقابت، برای ایــن محصوات جدید 
ایــران خــودرو پیش فــروش انجام 
می شود که طبق شرایط تعریف شده 
از جمله انجام قرعه کشی خواهد بود.

گفتنی است؛ چندی پیش با تعیین 
فرمول قیمت گذاری در شورای رقابت 
محصوات ایران خودرو و ســایپا که 
پیش از این مشمول قیمت گذاری بود 

بین 10 تا 23 درصد گران شد. 

افزایش  دوباره 4 تا 48 درصدی قیمت  خودرو

 پیش فروش با قرعه کشی ،
 با طعم گرانی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه-  نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت همکار ماشین

هیات مدیره

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود در مجمع 
عمومی عادی ســالیانه نوبت دوم که راس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 
 1399/03/25 در محــل تهــران واقع در مــرزداران، بزرگراه یــادگار امام، 

 خ پژوهش، پ 8، ط 1، واحد 3 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
ماده1: کاندیدای تصدی هیات مدیره و بازرســین بایستی ظرف 7 )هفت( 
روز از انتشــار آگهی نوبت اول جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه 

نمایند.
ماده 2: در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند 
حق حضور و اعمال رای از سوی خود را برای حضور و اعمال رای به نماینده 
تام ااختیار خود واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و 
هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود ازم به ذکر است تائید نماینده 
تام ااختیار با احــدی از هیات مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 7 روز از انتشار این آگهی بهمراه 
نماینده خود و با در دســت داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت 
شناســایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر  تا پس از احراز هویت 
طرفین ) عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ( ، برگه نمایندگی مربوط توسط 

مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می 
یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء ) اعم از غائب و 

مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین 
2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سالهای 98،97،96،95،94،93

3- انتخاب هیات مدیره و بازرسین 
4- طرح و تصویب نابرابری سهام

5- انتخاب روزنامه کثیراانتشار  جهت درج آگهی های شرکت
6- تعیین تکلیف زمین خریداری شده هشتگرد

به شماره ثبت 106575 و شناسه ملی 10101504406
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نقض پیمان سود 15درصدیگزیده خبر

 پرداخت سودهای ۱۸و ۲۰درصدی در بانک ها!
ماجرای نرخ سود سپرده  قصه تکراری شبکه بانکی است. شورای 
پول و اعتبار ســقف تعیین می کند، بانک ها سرپیچی می کنند. 
بانک مرکزی خط و نشان می کشد، بانک ها مدتی رعایت می کنند 
اما باز قصه از سر گرفته می شود.اقتصادآناین- صبا نوبری؛ ماجرا 
این بار از 31  فروردین ماه ســال جاری کلید خورد،  بانک ها در 
شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری هم پیمان شدند 
تا از اول اردیبهشت ماه 1399 به سپرده های یکساله سود بیشتر 
از 15درصد تعلق نگیرد.مرور تاریخچه تغییرات نرخ ســود بانکی 
نشــان می دهد که نرخ سود 15 درصدی مصوبه جدیدی نیست. 
البته شورای پول و اعتبار در سال 95 مصوب کرده بود که حداکثر 
سود سپرده های یکساله 15درصد باشد اما طی این سال ها بانک ها 
برای رقابت در جذب سپرده ها معموا این مصوبه را رعایت نکرده 
و سودهای بااتری پرداخت می کردند.طی سال های گذشته نرخ 
سود ســپرده چندبار تغییر کرده است. یک بار در اردیبهشت ماه 
1393 بود که نرخ ســود بانکی به 22 درصدرســید. بار دیگر در 
اردیبهشــت ماه 1394 رقم سود بانکی به 20درصد افزایش یافت 
و پس از آن در بهمن  1394 نرخ سود بانکی به 18درصد کاهش 
یافت و ســرانجام در تابستان 1395 نرخ سود بانکی به 15درصد 
رسید.اما الزام به رعایت سقف 15 درصدی در فروردین ماه امسال 
برای نرخ سود بانکی در شرایطی تعیین شد که طی چهار سالی 
که از صدور این مصوبه گذشته بارها شاهد تخلف بانک ها از این 
دســتورالعمل بودیم. شهریور ماه 1396 بود که با به اوج رسیدن 
سرپیچی بانک ها از سقف تعیین شده بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار دولت تصمیم به ساماندهی نرخ های بهره در نظام بانکی 
گرفتند و بانک ها را ملزم به پرداخت سودهای یکسان کردند اما 
پاینبدی بانک ها به این مصوبه مدت زیادی طول نکشید و باز هم 
شــاهد برخورد سلیقه ای بانک ها در پرداخت سود به سپرده های 
بانکی بودیم.گفته می شد دلیل این اقدام بانک ها کاهش نرخ سود 
در بازار بین بانکی بود. رییس کل بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 
اعام کرد که بانک مرکزی فشــاری برای کاهش نرخ ســود به 
بانک ها وارد نمی کنــد ولی اقدامات نظارتی خود و مدیریت بازار 
باز را به نحوی اداره کرده اســت که نرخ سود در بازار بین بانکی 
به حدود 12 تا 13 درصد رسیده است در نتیجه بانک ها خود به 
دنبال کاهش نرخ سود هستند که البته تاکید بانک ها در فروردین 

ماه بر الزام رعایت سود 15درصدی این موضوع را تایید می کند.
با وجود اینکه به نظر می رسید بانک ها خود به دنبال کاهش نرخ 
سود هستند اما در اردیبهشت ماه خبری منتشر شد که از انتشار 
اوراق گواهی سپرده با ســود 18درصد خبر می داد. اتفاقی که با 
اجماع بانک ها بر دریافت حداکثر ســود 15درصد در تضاد بود.

بر اساس مصوبه شــورای پول و اعتبار بانک ها هر زمانی که نیاز 
به تامین مالی بیشتری داشته باشــند، می توانند با انتشار اوراق 
گواهی ســپرده که سود آن 18درصد اســت این نیاز را برطرف 
کننــد و این اقدام بانک ها خاف قانون نیســت اما اگر بانک ها با 
میل خود تصمیم گرفتند که نرخ سود 15درصدی را اجرا کنند 
تصمیم به انتشار این اوراق با سود بیشتر منطقی بنظر نمی رسد.

به همین منظور در یک گزارش میدانی به سراغ شعبات بانک های 
خصوصی و دولتی رفته است تا نرخ سود پرداختی به سپرده های 

یکساله را جویا شود.

سودهای 15درصدی
متصدی یکی از شــعب بانک با بیان اینکه سود سپرده یکساله 

15درصد اســت، گفت: البته اوراق گواهی ســپرده با ســود 
18درصد هم داشــتیم که انتشــار آن تمام شــد ولی ممکن 
است دوباره منتشر شــود.بانک هم برای سپرده های بلندمدت 
یکساله اش تنها 15درصد سود پرداخت می کند و انتشار اوراق 

گواهی هم ندارد.

سود 18درصدی با اوراق
کارمند یکی از شــعبات بانک گفت: سود سپرده یکساله برای 
هر مقدار ســپرده 15درصد اســت و وقتی پرسیدیم آیا طرح 
ویژه ای برای پرداخت ســود بیشتر دارند یا نه با کمی مکث ما 
را به رییس شــعبه ارجاع داد. رییس شعبه ابتدا مبلغ سپرده 
را پرســید و بعد از اینکه گفتیــم مبلغ مورد نظر یک میلیارد 
تومان است گفت امکان استفاده از اوراق گواهی سپرده با سود 
18درصد وجود دارد.متصدی یکی از شــعبات بانک هم مبلغ 
سود سپرده های یکساله خود را 15درصد عنوان کرد ولی گفت 
امکان پرداخت سود 18درصدی از طریق اوراق گواهی سپرده 

وجود دارد.

سود سپرده 18 درصدی
با وجود اینکه قرار بوده دیگر هیچ بانکی سود باای 15درصدی 
برای سپرده ها پرداخت نکند اما متصدی یکی از شعب بانک سود 
سپرده های یکساله را 18درصد اعام کرد و اصا اشاره ای به نرخ 
15درصد نکرد.با مراجعه به یکی از شعب بانک متوجه شدیم نرخ 
سود سپرده های یکساله این بانک هم 18درصد است در حالی که 

باید 15درصد باشد.

سود 20 درصدی با امکان برداشت سپرده قبل از سررسید!
در حالیکه از ابتدای اردیبهشت ماه حتی پرداخت سود 18درصدی 
هم تخلف محسوب می شود متصدی یکی از شعب بانک در پاسخ 
به این سوال که نرخ سود سپرده های یکساله چقدر است؟ گفت: 
طرح ویژه ای داریم که 20درصد به ســپرده یکســاله شما سود 
پرداخــت می کند و می توانید پس از یکماه هم کل یا نصف مبلغ 
سپرده خود را بدون جریمه و ضرر برداشت کنید! او تاکید کرد که 
ممکن اســت این طرح تا چند روز دیگر برداشته شود، پس بهتر 
اســت ســریع تر اقدام کنیم. البته با جستجو در سایت این بانک 
سپرده ای با این شرایط را پیدا نکردیم و نرخ سود سپرده در سایت 

این بانک به صورت رسمی 15درصد اعام شده بود.

چرا بانک ها از تصمیم خود برگشتند؟
با گذشــت یکماه از هم پیمانی بانک ها برای حذف هرگونه سود 
سپرده باای 15درصد بنظر می رسد بعضی  از بانک ها به روش های 
گوناگون به دنبال نقض پیمان خودشان هستند و گفته می شود 
این کار بــه دلیل کمبود نقدینگی بانک ها انجام می شــود. این 
درحالیست که بانک مرکزی اعام می کند در بازار بین بانکی هیچ 
سفارشی از بانک ها دریافت نمی کند که حاکی از کفایت نقدینگی 
بانک ها است.با وجود اینکه بانک مرکزی اعام کرده است که هیچ 
فشاری به بانک ها برای کاهش نرخ سود وارد نکرده و این خواسته 
خودشان بوده اما مشخص نیست اگر بانک ها با مشکل نقدینگی 
مواجه هستند به چه دلیل چنین تصمیمی گرفتند و در کمتر از 
دوهفته با اقدام به انتشار اوراق سپرده 18درصدی از تصمیم خود 
عقب نشینی کردند و امروز هم با گذشت یکماه به عناوین مختلف 

به پرداخت نرخ سود بااتر روی آوردند!

قدردانی از اقدامات یکی از شرکت های بانک 
رفاه در مبارزه با کرونا

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از اقدامات شــرکت 
پتروشــیمی امیرکبیر در جریان مبارزه با ویروس کرونا 
در سطح شهرستان بندرماهشهر و بخش ها و روستاهای 
مجاور منطقه قدردانی کرد.به نقل از روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، در متــن تقدیرنامه وزیر، خطاب به دکتر 
غامپور مدیر عامل این شرکت آمده است: » با عنایت به نامه استاندار خوزستان و 
ابراز رضایت از خدمات ارزنده جنابعالی و پرسنل آن مجموعه در زمان شیوع ویروس 
کرونا از جمله تأمین تجهیــزات، ملزومات برای مردم مناطق محروم، ضد عفونی 
معابر و اماکن شهرســتان بندر ماهشهر و بخش ها و روستاهای مجاور و نیز تهیه 
و توزیع اقام و بسته های معیشتی- بهداشتی، بدینوسیله مراتب قدردانی خود را 
اعام نموده و از درگاه خداوند منان توفیقات روز افزون جنابعالی و همکاران شرکت 
پتروشیمی امیرکبیر را در سال »جهش تولید« مسئلت می نمایم.«گفتنی است، 
شــرکت پتروشیمی امیرکبیر از شرکت های زیر مجموعه بانک رفاه پس از اعام 
شــیوع ویروس کرونا در کشور اقدامات پیشگیرانه ای همچنین در سطح شرکت، 
کارکنان و خانواده های آن ها و شهرســتان بندر ماهشهر و توابع آن و شهرستان 
های شادگان، رمشیر، رامهرمز و امیدیه آغاز کرد. عاوه بر این، توزیع اقام معیشتی 
و بهداشتی بین خانواده های مناطق محروم از دیگر خدمات پتروشیمی امیرکبیر 

در این ایام بوده است.  

زیرساخت های خدمات فروش سهام عدالت در 
بانک گردشگری فراهم شد

با فراهم شدن زیرساخت ها در بانک گردشگری، خدمات 
فروش ســهام عدالت برای عموم مردم عملیاتی شد.  به 
گزارش روابــط عمومی بانک گردشــگری، با توجه به 
آزادسازی ســهام عدالت از سوی مقام معظم رهبری و 
همچنین در جهت توســعه بازار سرمایه، بانک ها هم به 
کمک بازارســرمایه آمده اند که بانک گردشگری در این زمینه پیشتاز است. مردم 
می توانند با مراجعه به شعب بانک گردشگری در سراسر کشور ، از خدمات فروش 
سهام عدالت در شعب این بانک بهره مند شوند.در مرحله نخست که آزادسازی سهام 
عدالت است ، برای بهره مندی از خدمات بانک گردشگری با مراجعه به وب سایت 
ســازمان خصوصی سازی و انتخاب گزینه آزادسازی سهام عدالت و ثبت اطاعات 
ازم در این قسمت ضروری است که متقاضیان می توانند با وارد کردن شماره شبای 
حساب بانک گردشگری خود در قسمت مربوطه اقدام کنند.در مرحله دوم تکمیل 
اطاعات برای بهره مندی از خدمات فروش سهام در شعب بانک مردم می توانند از 
طریق مراجعه به وب سایت بانک گردشگری به آدرس Tourismbank.ir و کلیک بر 
روی گزینه سهام عدالت یا مراجعه حضوری به شعب بانک و ثبت اطاعات ازم اقدام 
کنند.با فراهم آمدن امکان آزادسازی سهام عدالت ، دو امکان و انتخاب شامل روش 

مستقیم و غیر مستقیم برای سهامداران درنظر گرفته شده است.

بهره مندی ۱۵هزار دانشجوی دستیاري پزشکي 
از تسهیات بانک مهر ایران

بانک مهــر ایران امــروز تفاهم نامه ای با صنــدوق رفاه 
دانشجویان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
منعقد کــرد که بر اســاس آن دانشــجویان دوره هاي 
دســتیاري پزشــکي و Phd مي توانند از تســهیات 
قرض الحســنه این بانک بهره مند شوند.به گزارش روابط 
عمومی بانک مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک در این نشست 
گفت: این تفاهم نامه براي پوشــش 15 هزار نفر از دانشجویان دوره هاي دستیاري 
پزشــکي و Phd برنامه ریزي شده و مبلغ آن براي هر فرد بین 10 تا 15 میلیون 
تومان خواهد بود. کارمزد این تسهیات 4 درصد و بازپرداخت آن 48 ماه به  عاوه 
یک سال استراحت مي باشد.وی در همین رابطه اضافه کرد: قراردادی که با صندوق 
رفاه دانشجویي وزارت بهداشت منعقد شده مشارکتي بوده و هر مبلغي را که صندوق 
اختصاص دهد، بانک مهــر ایران نیز به میزان 1.3 برابر آن را مي آورد. ضامني هم 
که براي آن تعریف شده یک کارمند یا کاسب است که مطابق با دستورالعمل بانک 
مرکزي است.اکبری همچنین اظهار کرد: سال 1398 نیز تفاهم نامه ای با صندوق 
رفاه دانشــجویي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري منعقد کردیم که در قالب آن تا 

کنون 55هزار فقره تسهیات به ارزش 740 میلیارد ریال پرداخت شده است. 

سه کاربرد تسهیات جعاله مسکن
مصوبه جدید بانک مسکن برای واحدهای مسکونی مهر 
و مالکان این خانه ها یک اثر کلیدی بر رفتار و احســاس 
خانوارهای ساکن در این ساختمان ها دارد.به نقل از پایگاه 
خبری بانک مسکن-هیبنا، ماه گذشته هیات مدیره بانک 
مسکن با موافقت نسبت به یک طرح اعتباری پیشنهاد 
شده توسط کارشناسان بانک، مصوب کرد تسهیات جعاله مسکن از این پس به 
مالکان واحدهای مسکونی مهر نیز تعلق پیدا کند.ررسی ها درباره ویژگی ها و مزایای 
تســهیات جعاله حکایت از آن دارد که این تسهیات سه کاربرد برای خانوارها و 
مالکان واحدهای مسکونی دارد. کاربردهای سه گانه تسهیات جعاله مسکن شامل 
»انجام تعمیرات اساســی داخل آپارتمان«، »تکمیل تجهیزات ساختمانی داخل 
آپارتمــان« و همچنین »کمک هزینه به زوج ها و افراد متقاضی خرید مســکن« 
می شود.خانوارها معمواً برای بازسازی یا همان تعمیرات اساسی داخل آپارتمان 
خود بعد از گذشت چند سال از عمر ساختمان، سراغ تسهیات جعاله می روند و 
چون این تسهیات به شکل تخصصی توسط بانک تخصصی مسکن پرداخت می 
شود در نتیجه تقاضا برای آن همواره در شعب بانک مسکن قابل توجه بوده است. 
تعمیرات اساسی شامل تعویض کف پوش، تعویض درب و پنجره و ... می شود.کاربرد 
دوم تسهیات جعاله مسکن به تکمیل تجهیزات داخل آپارتمان بر می گردد. این 
تسهیات معمواً همه یا بخش قابل توجهی از هزینه کابینت آشپزخانه کاغذ دیواری 
یا نقاشی واحد،نصب کولرهای گازی و .... را پوشش می دهد. در سال های اخیر نیز 
با ابتکار عمل بانک مسکن ،تسهیات جعاله در خدمت خریداران خانه قرار گرفته 
است.طی این سال ها یکی از مخاطبان اصلی تسهیات جعاله مسکن زوج ها و خانه 
اولی هایی بودند که با دریافت این تسهیات و تجمیع آن با تسهیات خرید مسکن، 
قدرت خرید خود را افزایش دادند و در نهایت موفق شــدند صاحب مسکن شوند. 
در تهران با استفاده از اوراق مسکن، یک زوج می تواند با تجمیع تسهیات خرید 
و تسهیات جعاله،  140 میلیون تومان تسهیات برای خرید مسکن دریافت کند.

اکنون اجازه استفاده از تسهیات جعاله به صاحبان و مالکان واحدهای مسکونی مهر 
تاثیر مثبت بر رفتار و احساس خانوارهای ساکن در این خانه ها دارد. کارشناسان 
اقتصاد مســکن در تحلیل این موضوع می گویند، از آنجا که سری اول واحدهای 

مسکونی مهر از سال 91 به تدریج افتتاح و تحویل واجدین شرایط شد.

از سوی بانک مرکزی
شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به 

سرمایه گذاران اباغ شد
شــیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران 
خارجی و فرم درخواســت ســپرده گذاران و ســرمایه گذاران خارجی برای 
دریافت مجوز اقامت پنج ســاله برای اجرا به بانک ملی اباغ شد.به گزارش 
بانک مرکزی، این بانک ضمن اباغ »شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله 
به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی« و »فرم درخواست سپرده گذاران 
و سرمایه گذاران خارجی برای دریافت مجوز اقامت پنج ساله« به بانک ملی، 
تاکید کرده است، بر اساس مفاد پیوست شماره )1( شیوه نامه مذکور تحت 
عنوان »ضوابط ســپرده گذاری ارزی ویژه اتبــاع خارجی برای صدور مجوز 
اقامت پنج ســاله«، بانک ملی مجاز اســت به نیابت از بانک مرکزی نسبت 
به انعقاد قرارداد ســپرده گذاری ارزی ویژه، در قالب افتتاح حساب ارزی به 
صورت حواله و اسکناس اقدام کند و با انجام هماهنگی ازم با اداره بین الملل 
این بانک، حواله وارده را در حساب های موردنظر اداره مذکور کارسازی و یا 

اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی تحویل دهد.

جلسه هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست 
رئیس جمهور تشــکیل و در این جلســه نظام بانکی 
کشــور مکلف شد شــرایط ازم را برای اعطای اعتبار 
به دارندگان سهام عدالت بر مبنای پشتوانه سهام آنان 
فراهم کند.  در این جلســه پــس از گزارش وزیر امور 
اقتصادی و دارایی از میزان پیشــرفت اقدامات مربوط 
به آزاد سازی سهام عدالت، حجت ااسام والمسلمین 
دکتر حســن روحانی بر حق انتخاب مردم در استفاده 
آگاهانه و نحوه مدیریت ســهام عدالــت تاکید کرد و 
گفت شــرایط ازم در این زمینه باید فراهم شــود.در 

ادامه این جلســه وزیر صنعت، معــدن وتجارت نیز از 
وضعیت صنعت خودروسازی و نقش مهم آن در ایجاد 
اشــتغال گزارش داد که براساس آن روند تولید خودرو 
در نیمه دوم سال گذشته و دو ماهه اول امسال افزایشی 
بوده اســت.وزیر صمت همچنین از تاثیر اقدامات این 
وزارتخانه در مدیریت قیمــت در بازار خودرو و مقابله 
با رانت جویی گــزارش داد و رئیس جمهور نیز دراین 
زمینه عاوه بر لزوم تقویت  و رشــد تولید خودرو  در 
داخل کشــور برارتقا فناوری و کیفیت تولید  داخل و 
همچنین شــفاف ســازی و واقعی کردن نرخ خودرو 

تاکید کرد.لزوم هماهنگ کردن سیاست تولید و فروش 
خودرو با ماحظات زیست محیطی از طریق جایگزین 
کردن خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده از 
دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت بود.

اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده - نوبت سوم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت همکار ماشین

هیات مدیره

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت ســوم که در ساعت  08:00 روز 
یکشنبه مورخ 1399/03/25 در محل تهران به نشانی مرزداران، 
بزرگراه یادگار امام،  خ پژوهش،  پ 8، ط 1، واحد 3  تشکیل می  

گردد ،حضور بهم رسانند.  
توجه: در صورتیکه حضــور عضوی در مجمع عمومی میســر 
نباشــد می تواند حق حضور و اعمال رای از ســوی خود را برای 
حضــور و اعمال رای به نماینده تام ااختیــار خود واگذار نماید. 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و هر شــخص غیر 
عضو تنها یک رای خواهد بود ازم به ذکر است تائید نماینده تام 
ااختیار با احدی از  هیات مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور 
عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 7 روز از انتشار 
این آگهی بهمراه نماینده خود و با در دســت داشتن مدرک موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت 
تعاونی حاضر  تا پس از احراز هویت طرفین، ) عضویت متقاضی و 
اهلیت نماینده ( برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا 

برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع بــا حضور هر تعداد از اعضاء 
رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه 

اعضاء ) اعم از غائب و مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:
1- تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )اصاح ماده 6 اساسنامه(

2- کاهش تعــداد اعضای اصلی هیات مدیــره )اصاح ماده 21 
اساسنامه(

به شماره ثبت 106575 و شناسه ملی 10101504406

با تصمیم جلسه هماهنگی ستاد اقتصادی؛
بانک ها مکلف به اعطای وام به دارندگان سهام عدالت شدند
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گزیده خبر

ترامپ نشست جی۷ را به تعویق انداخت

رئیس جمهور آمریکا می گوید نشســت جی۷ را به پایان ســال موکول می کند 
حال آنکه فکر می کند این قالب سیاســی - اقتصادی دیگر کارآمد نیست و باید 
کشــورهای بیشتری در آن دخیل باشند.، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 
قصد خود برای تعویق نشست جی ۷ )هفت کشور صنعتی جهان( خبر داد.به این 
ترتیب، این نشست که قرار بود اواخر ماه میادی آینده )ژوئن( برگزار شود، به ماه 
میادی سپتامبر یا حتی دیرتر موکول می شود.ترامپ همچنین از افزایش لیست 
مدعوین خبر داد و گفت از استرالیا، روسیه، کره جنوبی و هند نیز برای پیوستن 
به این جمع دعوت می کند.به گفته وی، جی ۷ در قالب فعلی یک گروه منسوخ 
شده تلقی می شود و نمی تواند نماینده پیشرفته ترین اقتصادهای جهان باشد.البته 
معلوم نیســت قصد وی از افزایش لیست مدعوین، ایجاد تغییر دائمی در گروه 
جی ۷ باشد یا خیر.وی سال گذشته پیشنهاد داده بود روسیه با توجه به اهمیت 
راهبردی که دارد مجدداً به این گروه بپیوندد. گفتنی است روسیه پیشتر و قبل 
از ضمیمــه کردن کریمه به خاک خود، در این گروه که آن زمان جی ۸ نامیده 
می شد، حضور داشــت.در حال حاضر این گروه شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن است.اضافه شدن کشورهای جدید به این گروه، غیبت 
چین از جمع اقتصادهای برتر دنیا را بیش از پیش نمایان می کند و این گمانه زنی 
را مطرح می کند که شــاید ترامپ قصد دارد آن را به بلوکی برای تقابل با پکن 
تبدیل کند.در همین ارتباط یکی از سخنگویان کاخ سفید می گوید ترامپ قصد 
دارد موضوع چین را در نشست امسال مطرح کند.گفتنی است واشنگتن در حال 
حاضر عاوه بر اتهامات تجاری، چین را به پنهان کاری درباره شیوع کووید ۱۹ و 

همچنین تاش برای منحرف کردن روند انتخاباتی آمریکا متهم می کند.

 استقبال استرالیا از دعوت این کشور 
به نشست گروه ۷

ســخنگوی دولت استرالیا اعام کرد این کشور از دعوت رسمی به نشست گروه 
هفت اســتقبال می کند.به گزارش رویترز، سخنگوی دولت استرالیا روز گذشته 
در پیامی ایمیلی اعام کرد این کشــور از دعوت رسمی برای حضور در اجاس 
گروه هفت استقبال می کند و اســکات موریسون، نخست وزیر استرالیا در این 
خصوص با مقامات واشنگتن در تماس است.این سخنگو در ایمیل خود نوشت: 
»نشســت گروه هفت موضوع مهم تبادل نظر های اخیر )میان( مقامات رده باا 
)استرالیا و آمریکا( بوده است. استرالیا از دعوت رسمی استقبال می کند. تقویت 
همکاری های بین المللی میان کشــور های همفکر در زمان کنونی که جهان با 
چالش بی سابقه روبروست، ارزشمند است.«دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
اعام کرده است نشست گروه هفت را که امیدوار بود ماه آینده برگزار شود تا ماه 
سپتامبر به تاخیر انداخته و فهرست کشور های دعوت شده را نیز افزایش داده و 
از استرالیا، روسیه، هند و کره جنوبی نیز برای حضور در این اجاس دعوت کرده 
اســت.بنا به نوشته رویترز، آمریکا و استرالیا روابط بسیار خوبی با یکدیگر دارند، 
هرچند اخیرا بر سر مسئله منشا ویروس کرونا دچار تنش هایی شده اند. موریسون 
یکی از معدود مقامات جهان است که در دوران تصدی ترامپ در کاخ سفید به 

واشنگتن سفر رسمی می کند.

 دامنیک راب:
از مسئولیت مان در قبال هنگ کنگ شانه 

خالی نمی کنیم
وزیر خارجه بریتانیا گفت که این کشــور از مسئولیت خود در قبال هنگ کنگ 
شــانه خالی نخواهد کرد.به گزارش خبرگزاری رویتــرز، »دامنیک راب«، وزیر 
خارجه بریتانیا امروز - یکشــنبه- گفت که این کشور از مسئولیت خود در قبال 
هنگ کنگ شــانه خالی نخواهد کرد. وی بــار دیگر تاکید کرد که لندن ویزای 
شــهروندان هنگ کنگی را در واکنش به تصویب ایحه امنیت ملی از ســوی 
پارلمان چین تمدید می کند.راب گفت: »اگر چین این ایحه را اجرایی کند، به 
آن دسته از شهروندان هنگ کنگ که پاسپورت بریتانیا را دارند اجازه می دهیم 
به این کشور بیایند.« وی افزود که البته تنها بخش کوچکی از این افراد به بریتانیا 
خواهند آمد. وی در ادامه گفت: »بنا نداریم در قبال هنگ کنگ از مســئولیت 

خود شانه خالی کرده و چشمان خود را بر حقایق ببندیم.«

احتمال تمدید وضعیت اضطراری در اسپانیا 
تا ۲۱ ژوئن

نخســت وزیر اسپانیا گفت که از پارلمان خواهد خواست تا با تمدید دو هفته ای 
وضعیت اضطراری تا ۲۱ ژوئن موافقت کند.به گزارش خبرگزاری رویترز، »پدرو 
سانچز«، نخست وزیر اسپانیا امروز - یکشنبه- گفت که از پارلمان خواهد خواست 
تــا با تمدید دو هفته ای وضعیت اضطراری تــا ۲۱ ژوئن موافقت کند. وی طی 
نشســتی که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد به فرمانداران مناطق گوناگون 
گفــت که این آخرین دور از قرنطینه و اعام وضعیت اضطراری در این کشــور 
خواهد بود. شــمار قربانیان کرونا در اسپانیا تا روز شنبه به ۲۷ هزار و ۱۲۵ تن 
رســیده است. شمار مبتایان نیز با ۲۱۷ مورد افزایش به ۲۳۹ هزار و ۲۲۸ تن 

رسیده است.

 درهای مسجد النبی به روی نمازگزاران
 باز شد

عربســتان ســعودی صبح دیروز- یکشنبه- درهای مســجد النبی را پس از 
تعطیلی ۷۴ روز در پی شــیوع کرونا به روز نمازگزاران گشــود.به گزارش از 
اسپوتنیک، عربستان ســعودی صبح دیروز -یکشنبه- درهای مسجد النبی 
را پس از تعطیلی ۷۴ روز در پی شــیوع کرونا به روی نمازگزاران گشود.دفتر 
امور مسجد النبی درب صحن های مسجد را به منظور آمادگی برای استقبال 
از نمازگران نماز صبح بازگشایی کرد.ریاست امور حرمین در حساب کاربری 
خود در توئیتر تصاویر اولیه از بازگشــایی صحن های مسجد النبی را منتشر 
کرد. ریاست امور حرمین جمعه گذشته اعام کرده بود که به دنبال موافقت 
»ســلمان بن عبدالعزیز«، پادشاه سعودی مســجد النبی بازگشایی می شود. 
عربیســتان ســعودی اعام کرده که از تاریخ ۲۱ ژوئن اوضاع زندگی در این 

کشور به حالت عادی باز خواهد گشت.

شـورش در آمـریکا
شورش بر سر مرگ جورج فلوید سیاه پوست به دست پلیس آمریکا 
در سراسر آمریکا به اوج خود رسیده و به نظر می رسد کنترل این 
شورش ها از دست نیروهای پلیس به طور کامل خارج شده است.

به گزارشز خبرگزاری آسوشیتدپرس، شنبه شب خودروهای پلیس 
به آتش کشیده شدند، مغازه ها غارت شدند و در ۲۵ شهر آمریکا 
مقررات منع آمد و شــد همزمان با پنجمین شب ناآرامی ها اعام 
شــد. هیچ نشانه ای از متوقف شدن یا کاهش این اعتراضات دیده 
نمی شــود. تخریب و غارت و اعتراض در سراسر آمریکا همچنان 
ادامه دارد.تظاهرات بسیار شدید و پرتعدادی شنبه شب از نیویورک 
تا توســا و لس آنجلس ادامه داشت و گزارشاتی از افزایش تعداد 
زخمی ها از هر دو طرف در میان پلیس و معترضان اعام شــده 
اســت.اعتراضات که از مینیاپولیس به دنبال مرگ یک مرد سیاه 
پوست به دســت پلیس در دوشنبه شب آغاز شد،  دیگر شهرها 
و ایــاات آمریکا را فرا گرفت و همچنــان ادامه دارد؛ بخش هایی 
از این شهر با پنجره های شکسته، ساختمان های نیمه سوخته و 

مغازه های غارت شده روبرو است.

واشنگتن دی سی
این اعتراضات تبدیل به یک پدیده ملی در آمریکا شــده و به نظر 
می رسد خشم مردم از سال ها مرگ سیاه پوستان به دست پلیس 
فریاد زده می شــود . ده ها هزار تن از مردم در سراسر این کشور 
شب گذشته را در خیابان ها گذراندند. تعداد زیادی از آن ها ماسک 
نداشــتند، فاصله اجتماعی را رعایت نمی کردند بنابراین عاوه بر 
شورش  نگرانی دیگری از گسترش کروناویروس آن هم درحالی که 
کشور با صد هزار مرگ از این بیماری روبرو است به وجود آوردند.

لس آنجلس
پلیس ایاات متحده آمریکا روز شــنبه در راســتای تاش برای 
متوقف کردن اعتراضات در لس آنجلس، فیادلفیا و آتانتا ایالت 
کنتاکی از جمله در شهر لوئیزویل مقررات منع رفت و آمد اعام 
کرده است. به مردم گفته شــده است که در خیابان های آتانتا، 
دنور، لس آنجلس، ســیاتل و مینیاپولیس نباشــند. دستوری که 
هــزاران تن از مــردم آن را نادیده گرفتند. فرمانــداران جورجیا، 
لس آنجلس، کنتاکی، اوهایو و تگزاس گارد ملی را برای آرام کردن 
خشونت های شبانه فراخوانده اند. مقررات منع آمد و شد شبانه در 
پورتلند، اوراگان، سینســیناتی نیز برقرار شده است.دولت محلی 

لس آنجلس در پیامی از همه مردم خواسته است از ۸ بعد از ظهر 
تا ۵ و نیم صبح از تردد در خیابان ها خودداری  کنند.

آتانتا
به گزارش خبرگزاری ها شــامگاه شنبه شــهر مینیاپولیس در 
ســومین شب اعتراضات علیه قتل جورج فلوید جوان آفریقایی 
تبار توسط یک مامور پلیس ناآرام تر از همیشه بود و معترضان 
بســیاری از رســتوران های زنجیره ای و ساختمان های دولتی 
از جمله مقر اصلی پلیس شــهر را به آتش کشــیدند.به دنبال 
تیراندازی های صورت گرفته یک نفر در حومه شهر کشته شده 
که دایل مرگ او در دست بررسی است. پلیس تیراندازی های 
شب گذشته را تایید کرده اما جزییات زیادی اعام نشده است.  
حفاظی که به دور پاســگاه کشیده شده بود به دست معترضان 
کنده شد و تظاهرکنندگان این ساختمان پلیس و دو ساختمان 
همجوار را به آتش کشــیدند و ماموران حاضر در آن مجبور به 

تخلیه شدند.

شیکاگو
گستردگی ناآرامی ها در حدی بود که فرماندار ایالت مینه سوتا، تیم 
والتز از نیروهای گارد ملی خواست برای آرام کردن اوضاع به شهر 
مینیاپولیس بیایند. گارد ملی آمریکا از صبح روز جمعه در این شهر 
مستقر شده اســت.روز جمعه برخی از معترضان در مینیاپولیس 
در مقابل خانه جورج فلوید گردهم آمدند. طبق آخرین گزارش ها 
»درک چاوین« مامور پلیسی که زانو بر گردن جورج فلوید گذاشته 

بود بازداشت و به قتل غیر عمد متهم شده است.

نیویورک
در لس آنجلس ، مأموران پلیس در جریان درگیری با معترضین 
که یک خودروی پلیس را آتش زدند، گلوله های اســتیکی به 
ســوی معترضان شــلیک کردند. پلیس همچنین با معترضین 
خشمگین در شیکاگو و نیویورک درگیر شده است. در پی ادامه 
این ناآرامی های خشــونت  بار فرماندار تگــزاس از ارتش آمریکا 
خواســته اســت تا به کمک پلیس به این ایالت اعزام شــود.در 
فیادلفیا حداقل ۱۳ افســر پلیس در تظاهراتی که به خشونت 
کشــیده شد زخمی شدند. چهار ماشین پلیس به آتش کشیده 

شد.

فیادلفیا
روز شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اقدامات خشونت 
آمیز معترضان در مینیاپولیس پس از کشته شدن جورج فلوید به 
دست پلیس را محکوم کرد. ترامپ سوزاندن مغازه ها و خودروها و 
آنچه در این شــهر اتفاق افتاد را به رفتار »دزدان و آنارشیست ها« 
توصیف کرد. ترامپ در مرکز فضایی کندی در فلوریدا ، هنگامی 
که پرواز فضانوردان آمریکایی را تماشا می کرد، گفت: »مرگ جورج 
فلوید در خیابان های مینیاپولیس یک فاجعه جدی اســت. زنده 
کردن خاطره جورج فلوید از سوی عده ای دزد و آنارشیست مورد 
توهین قرار گرفت«.او از مردم آمریکا خواســت تا به جای نفرت، 
آشتی و صلح و به جای هرج و مرج تحقق عدالت را مطالبه کنند.

ترامپ ضمن اعام همدردی با خانواده جورج فلوید به آنها تسلیت 
گفته و وعده اجرای عدالت در این مســئله را به آنها داده اســت.

جاکوب فِری، شهردار مینیاپولیس، با ادامه ناآرامی ها در این شهر 
مقررات منع رفت و آمد وضع کرد که از ساعت ۸ بعد از ظهر جمعه 
به اجرا در می آید. مقررات منع رفت و آمد روز شنبه نیز از ساعت 
۸ بعد از ظهر تا ساعت ۶ صبح روز بعد اعمال خواهد شد.شهردار 
جاکوب فِر اعام کرد که هیچ کس نباید بین ساعت ۸ بعد از ظهر 
تا ۶ صبح در خیابان ها و یا مکان های عمومی حضور داشته باشند.

مینیاپولیس
در واشنگتن گارد ملی در خارج از کاخ سفید مستقر  شد تا بتواند 

معترضانی را که با نیروهای امنیتی درگیر شده بودند آرام کند.

واشنگتن دی سی
دراوکاهما که در ســال ۱۹۲۱ شاهد قتل عام سیاه پوستان بود 
معترضان تمامی خیابان ها را بستند و نام پرنس کوچر مرد سیاه 
پوستی که در سال ۲۰۱۶ توسط پلیس کشته شد را فریاد می زدند.

در ســیاتل پلیس مجبور به استفاده از گاز اشک آور و گلوله های 

پاستیکی برای متفرق کردن جمعیتی که عدالت را فریاد می زدند، 
شــد.در لس آنجلس معترضان فریاد می زدند »جان سیاه پوستان 
مهم اســت«. پلیس برای عقب راندن جمعیتی که درست مقابل 
صف آن ها فریاد می زد از باتوم و گلوله های پاستیکی استفاده کرد.

در شهر نیویورک پلیس به میان تظاهرکنندگان یورش برد و سعی 
کرد که آن ها را متفرق کند به این ترتیب تعداد زیادی نیز زخمی 
شدند که هنوز آمار دقیقی از آن ها اعام نشده است.مقررات منع 
آمد و شد شبانه در بسیار از شهرهای آمریکا اعام شده است. گفته 
می شود که از روز پنج شنبه تاکنون بیش از ۱۴۰۰ تن در ۱۷ شهر 
آمریکا دستگیر شــدند که ۵۰۰ تن از آن ها فقط در لس آنجلس 
هستند.خبرگزاری آسوشیتدپرس تعداد دستگیرشدگان را حداقل 

۱۳۸۳ تن از پنج شنبه تا شنبه شب اعام کرده است.

لس آنجلس
در این میان وکای خانواده جورج فلوید اعام کردند که در مورد 
نتایج کالبدشکافی مقتول ۴۶ ساله تردید دارند. آنها قصد دارند که 

پیکر جورج فلوید را برای معاینه به یک پزشک مستقل بسپارند.
در حکم دستگیری مامور پلیسی که باعث کشته شدن فلوید شده، 
آمده اســت که او بر اثر خفگی فوت نکــرده، بلکه »بیماری او و 
احتماا مواد مخدر« همــراه با حمله پلیس به مرگ او انجامیده 
اســت.در این حکم همچنین اشاره شده که مامور پلیس به مدت 
هشــت دقیقه و ۴۶ ثانیه بر گردن فلوید فشار وارد کرده است. در 
دو دقیقه و ۵۳ ثانیه آخر، او بیهوش و در آستانه مرگ بوده است.

واکنش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به این رویداد 
از دولت آمریکا درخواســت کرد تدابیری اتخــاذ کند تا دیگر 
شهروندان این کشــور شــاهد مرگ بی دلیل آمریکایی های 
آفریقایی تبار نباشــند. سازمان ملل نحوه مرگ جورج فلوید را 

فاجعه بار خواند.

قرار است ظرف کمتر از دو هفته آینده 
مذاکرات اســتراتژیک میــان آمریکا و 
عراق آغاز شــود. یک منبع سیاسی به 
روزنامه الشــرق ااوســط چاپ لندن 
گفت: مذاکرات روزهای دهم و یازدهم 
ژوئن آغاز می شود و در سطحی پایین تر 
از وزرای خارجه دو کشــور خواهد بود. 
گروه های مذاکره کننده به ســه گروه 
سیاســی، اقتصادی و نظامی تقســیم 
شــده اند.طی دوره نخست وزیری عادل 
عبدالمهدی، نخســت وزیر سابق عراق 
با ایــن مذاکرات توافق شــد. مصطفی 
الکاظمــی، نخســت وزیر کنونی عراق 
این مذاکرات را نیــز مثل بقیه میراثی 
که نظام ســابق برای او به جا گذاشته، 
بــه ارث برد.حامیــان الکاظمی به ویژه 
ســنی ها و کردها معتقدنــد نتایج این 
مذاکرات به نفع شــان خواهــد بود به 
ویژه اینکه دشمنان الکاظمی اهرم فشار 
زیادی برای فشار آوردن بر او در سطح 
سیاست خارجه ندارند.با اینکه الکاظمی 

از دشمن  می کند  تاش 
تراشــی دوری کرده و با 
دشمنانش  حتی  همگان 
دوســتی برقــرار کنــد 
حامیانش بر این خصلت 
او حساب باز می کنند اما 
را  او  بااجبار  کسانی که 
قبــول کرده اند معتقدند 

توانایی راضی نگه داشــتن دوســتان و 
دشــمنان به صورت همزمان مساله ای 
است که باید با احتیاط به آن نگریسته 
شود. در اظهارات بسیاری از نمایندگان 
و احزاب فراکســیون های شــیعه این 
مساله دیده می شــود. آن ها در این باره 
تردیــد دارند که مذاکره بــا آمریکا به 
نفع عراق باشــد.خالد عبدااله، رئیس 

علوم سیاسی  دانشــکده 
در  المستنصریه  دانشگاه 
عراق گفت: این مذاکرات 
بــه ویژه بعــد از امضای 
چارچــوب  توافق نامــه 
دو  میــان  اســتراتژیک 
کشــور در ســال ۲۰۰۸ 
اصــول اساســی دارد. به 
رغم امضای این توافــق، ماهیت روابط 
میــان آمریکا و عراق مشــخص نشــد 
آیا آمریکا دوســت اســت یا شریک یا 
هم پیمان. در نتیجه، مذاکرات آتی این 
روابط را قطعی خواهد کرد و پیش بینی 
می کنــم که عــراق از یک دوســت به 
یک شریک تبدیل شــود. تماس اخیر 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا 

و مایک پامپئو، وزیر خارجه این کشور 
با الکاظمی و متمرکز شــدن بر محدود 
کردن ساح در دست دولت و همچنین 
بحث درباره منفعت عــراق و پایبندی  
آمریکا بــه تعهدات خــود درخصوص 
آموزش و مسلح کردن به این معناست 
که آن هــا خواهان روابــط جدیدی با 
عراق هســتند.وی گفت: مسائل نفت و 
شــرکت های نفتی در عراق در هرگونه 
مذاکره ای با واشــنگتن حضور خواهند 
داشت. همچنین حضور نظامی آمریکا 
در عراق بررســی خواهد شد.احســان 
الشمری، رئیس مرکز اندیشه سیاسی در 
عراق گفت: آمریکا از سال ها قبل تمایل 
داشــته با عراق مذاکره کند حتی خود 
عراق معتقد بود که توافق اســتراتژیک 
طی ســال های گذشته به شکل درست 
اجرایی نشــده است در نتیجه هم عراق 
و هم آمریکا مایلند این مســاله را حل 
کنند.وی گفت: از جمله مســائل مورد 
بحث عقب نشینی آمریکا از عراق است. 

الکاظمی درحال آماده سازی 
تیمی برای مذاکره با آمریکاست

 تونی بلینکن:
بایدن قول داده در صورت پیروزی در 

انتخابات به برجام عمل کند
مشاور ارشد جو بایدن درباره احتمال بازگشت آمریکا به برجام در صورت پیروزی 
بایدن در انتخابات ســخن گفت.به گزارش ایلنا به نقل از نشنال اینترست، »تونی 
بلینکن«، یکی از مشاوران ارشد بایدن گفت: »اگر ایران به توافقنامه عمل کند، جو 
بایدن نیز قول داده که در صورت پیروزی در انتخابات ما هم همین کار را می کنیم. 
اما ما از این فرصت به عنوان زمینه ای استفاده می کنیم تا با همکاران خود، توافق 
نامه  ای قوی تر و طوانی تر ایجاد کنیم«بلیکن مدعی شد: »من فکر می کنم شانس 
مناسبی برای انجام این کار خواهیم داشت، زیرا شرکایمان با ما هستند و از ما دور 
نیستند. در عین حال، خیلی بیشتر احتمال دارد که شرکایمان برای جلوگیری از 

اقدامات دیگر ایران که به نظر ما قابل انتقاداست، به ما ملحق شوند«

 احتمال تعویق الحاق کرانه باختری 
به اراضی اشغالی

وزیر آموزش دولت رژیم صهیونیســتی از احتمــال تعویق چند روزه یا چند 
هفته ای اجرای طرح الحاق مناطقی از کرانه باختری به اراضی اشغالی خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، زئیف الکین، وزیر آموزش 
دولت رژیم صهیونیستی در سخنانی گفت که ممکن است اجرای طرح الحاق 
بخشــی از کرانه باختری و غور اردن به اراضی اشــغالی به تعویق بیفتد.وی 
در ایــن باره اظهار کرد: یکم ژوئیه اولین موعد الحاق اســت اما این احتمال 
وجود دارد که برای چند روز و حتی چند هفته به تعویق بیفتد.اخیرا بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً اعام کرد که الحاق بخش های 
جدیدی از کرانه باختری به اراضی اشغالی یکم ژوئیه )۱۱ تیرماه( انجام خواهد 

شد.وی گفته بود: این تاریخ، تغییر نخواهد کرد.

اعام منع آمد و شد در ۲۵ شهر

طرف روس حضور نظامی خود را در استان 
حسکه از طریق افزایش دایره استقرار در 
حومه شمالی اســتان افزایش داده است؛ 
گامــی که به نظر می رســد با هماهنگی 

طرف آمریکایی بوده باشــد که پایگاه ها و 
مراکز مهمی در اطراف چاه های نفت و گار 
منطقه دارد.به گزارش ایسنا، ارتش روسیه 
حضور نظامی خود را در اســتان حسکه 
ســوریه به واسطه ایجاد یک نقطه نظامی 
جدید در روســتای قصر دیــب در حومه 
شمال غربی شهر المالکیه واقع در مثلث 
مرزی ســوریه، ترکیه و عراق افزایش داده 
اســت. این تحرک مهم روسیه در منطقه 
اســتراتژیک شــامل ده ها چاه نفت و گاز 
ســوریه اســت.منابع به المیادین گفتند، 
کاروانی روســی متشــکل از پنج خودرو 

و تجهیزات دیگر با حدود ۱۰۰ ســرباز از 
پایگاه روسیه و از مقابل خوابگاه افسران در 
فرودگاه قامشــلی به سمت شهر المالکیه 
حرکت کردند.طبق اظهارات منابع محلی، 
کاروان وارد مدرســه ای در روستای قصر 
دیب در شــمال غرب المالکیه شد و یک 
مرکز نظامی در آنجا ایجاد کرد. همچنین 
این منابع گفتند، نظامیان روس شروع به 
نصب رادارها و ایست های بازرسی در داخل 
این نقطه جدید نظامی کردند.  به موازات 
آن روسیه به ارســال تجهیزات به سمت 
شهر قامشلی ادامه می دهد در حالیکه خبر 

می رسد مسکو قصد دارد فرودگاه قامشلی 
را به دومین پایگاه بزرگ خود در ســوریه 
پس از فرودگاه حمیمیم تبدیل کند.  توجه 
روسیه به شهر قامشلی با توجه به جایگاه 
آن که در مرزهای مشترک با ترکیه واقع 
است، حائز اهمیت اســت، ترکیه یکی از 
بزرگترین کشورهای عضو ائتاف ناتو است 
که رقیب نظامی روسیه محسوب می شود.

احتماا نکته قابل توجه در تحرک جدید 
روســیه با حمایت سازوکارهای آمریکایی 
باشد که کاروان روسی را همراهی کردند 

و آنها را به نقطه قصر دیب رساندند.

با موافقت آمریکا
روسیه استقرار 
خود را در محدوده 
چاه های نفت حسکه 
سوریه افزایش داد
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پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود تاش کرده اند تا راهی 
برای پیشــگیری از ورود کروناویروس به سلول  میزبان ارائه کنند.

به گزارش ساینمگ، گروهی از دانشمندان حوزه مهندسی پزشکی 
»دانشگاه کالیفرنیا«)UC(، کشف بزرگی را آغاز کرده اند تا به پاسخ 
این ســوال برسند که چگونه می توان از ورود کروناویروس به سلول 
میزبان و عفونی شــدن آن پیشــگیری کرد.این گروه پژوهشی به 
سرپرســتی »ماوریزیو پلچیــا«)Maurizio Pellecchia(، پژوهشــگر 
دانشــکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا دریافتند که برای این کار باید 
دو »پروتئاز« )protease( را مهار کرد. پروتئازها، آنزیم هایی هســتند 
که روی سطح سلول های میزبان قرار دارند و ویروس های وارد شده 

را پردازش می کنند.

محققان کشور درصدد هستند با استفاده از تکنیک های شناختی، روی 
مغز افرادی که معتاد بوده اند وســیله ای را برای هشدار به آنان بسازند 
که مجدد به سمت اعتیاد کشیده نشوند.دکتر محمد اسماعیل زیبایی 
استادیار پژوهشــکده لیزر و پاسمای دانشگاه شهید بهشتی، مسئول 
آزمایشگاه اپتوژنتیک و مجری طرح »طراحی و ساخت سیستم کنترل 
مداربســته اپتوژنتیکی« در گفتگو با خبرنگار مهــر گفت: ما درصدد 
برآمدیم تا با انجام تحقیقاتی، سیستم های عصبی افرادی که اعتیاد به 
هــر موادی دارند را تحت تأثیر قــرار دهیم تا بعد از ترک اعتیاد دوباره 
به آن سمت کشیده نشوند.وی با بیان اینکه اعتیاد از آن جهت بیماری 
محسوب می شود که مصرف مواد مخدر، ساختار مغز و نحوه فعالیت آن 

را تغییر می دهد.

محققان دانشــگاه صنعتی امیرکبیر کیتی را طراحی کردند که می 
تواند در عرض مدت ۵۵ دقیقه ویروس کرونا را تشــخیص دهد.به 
گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امیرعباس اسماعیل زاده مدیر یک 
شرکت دانش بنیان گفت: این شرکت، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ 
در خصوص تشخیص و درمان بیماری سرطان آغاز کرد.وی با بیان 
اینکه در این شــرکت روی ۳ سرطان شــایع »سرطان ریه، پستان 
و کولون« تمرکز دارد، خاطرنشــان کرد: سعی داریم در این راستا 
بتوانیم کیت های تشخیصی را طراحی کنیم.مدیر این شرکت دانش 
بنیان ادامه داد: به دلیل شــیوع بیماری کرونا، تمامی فعالیت های 
خود را در زمینه ســرطان کنار گذاشتیم و به سرعت درصدد راهی 

برای تشخیص این ویروس برآمدیم.

تاش پژوهشگران برای پیشگیری 
از ورود کرونا به سلول میزبان

لیزری برای هشدار به مغز 
معتادان برای عدم مصرف مجدد

کیت تشخیص مولکولی کرونا 
ساخته شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شادمانی ار صید ماهی در بندر فاو عراق/ گتی ایمجز

برند آلپاین با الکتریکی شدن زنده خواهد ماند
رنو در ســال 20۱۷ تصمیم گرفت برند آلپاین خود را احیا کند و با این تصمیم خودروی جذابی را به جهان هدیه داد. هرچند آلپاین 
A۱۱0 فروش باایی ندارد اما بسیار موردتوجه عاقه مندان قرار گرفته است؛ اما آلپاین بازار بسیار کوچکی دارد و با توجه به اینکه رنو این 
روزها با مشکات زیادی دست و پنجه نرم می کند و قصد کاهش هزینه های خود را دارد، چندی پیش گفته شد بااینکه مدت زیادی از 
بازگشت آلپاین نمی گذرد اما این برند دوست داشتنی به زودی دوباره از دنیای خودرو کنار خواهد رفت. حال اما به گفتهٔ اتوکار، احتمال 
زیادی وجود دارد که آیندهٔ آلپاین به الکتریکی شدن بستگی داشته باشد و با این کار جایگاه خود را بین برندهای رنو تقویت کند.رئیس 
رنو »ژان دومینیک سنارد« دراین باره می گوید:بدیهی است که آلپاین برند زیبایی است و ما باید به آیندهٔ این برند خیلی جدی نگاه کنیم 
تا ببینیم چگونه می تواند برای گروه ارزش افزوده به ارمغان بیاورداین خبر درســت زمانی اعام شــده که رنو به دنبال اجرای برنامه های 
کاهش هزینه به منظور صرفه جویی حداقل 2 میلیارد یورویی طی چند سال آینده است. این کار موجب حذف هزاران شغل در فرانسه 
و دیگر کشورهای جهان خواهد شد. عاوه بر این، این برنامه ها مستقیماً آیندهٔ آلپاین را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا قرار است کارخانهٔ 

دیپه که A۱۱0 در آن تولید می شود تعطیل شود.

در صورت عدم رفع ایرادات اساسنامه فدراسیون فوتبال
هشدار فیفا جدی است

رییس سابق کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال می گوید در صورت عدم رفع ایرادات اساسنامه فدراسیون فوتبال، امکان 
تغییر هیات رییسه از سوی فیفا و جایگزین کردن »کمیته عادی سازی« برای تصویب اساسنامه جدید وجود دارد. روزبه وثوق احمدی 
با اشــاره به اینکه لحن نامه فیفا در مورد اساســنامه فدراسیون فوتبال تند بوده است، اظهار کرد: با توجه به ضرب ااجل یک هفته ای 
تعیین شده و بر اساس آنچه در رسانه ها عنوان شده بود، لحن فیفا در مورد اساسنامه ارسالی فدراسیون فوتبال جمهوری اسامی ایران به 
فدراسیون جهانی فوتبال تند بود.وی که در یک گفت وگوی رادیویی سخن می گفت با بیان اینکه فیفا سابقه تعیین کمیته عادی سازی یا 
به نوعی همان کمیته انتقالی سابق را در سال های اخیر مدنظر قرار داده است، بیان کرد: در صورتی که شرایط از نظر فدراسیون جهانی 
فوتبال مناســب ارزیابی نشــود، اقدام به تعیین کمیته عادی سازی بر اساس نظر خود کرده و می تواند اعضای هیات رییسه فدراسیون 
فوتبال را تغییر داده و به جای آن افراد دیگری را تعیین کند.احمدی با بیان اینکه این اتفاق در مورد فدراسیون کشورهایی نظیر تایلند، 

کویت، مصر، ترینیداد و توباگو و چند کشور دیگر رخ داده است، گفت: سابقه تعیین کمیته عادی سازی از سوی فیفا وجود دارد.

وین رسم استوده ی ازببافریاد از این جهان و از این دنیا و از یاد رفته توصیهٔ عیسیرباد رفته اعدهٔ موسی انجیل گشته واسطهٔ دعواتوراهٔ گشته تورهٔ بدعت دستور ازدی شده مستثنیخُلق محمدی شده مستنکر ریا ه خود د جز غوغاامون ه خود د جزکوشش طوان مرگ خیزد از این رباگرد قتال خیزد از این امون

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

انیمیشــن کوتاه »این سو، آن 
سو« از تولیدات مرکز گسترش 
ســینمای مســتند و تجربی 
لیــدا فضلی،در  به کارگردانی 
بخش رســمی چهارمین دوره 
جشــنواره کودک هنگ کنگ 
پذیرفته شــد.به گزارش روابط 
گســترش  مرکــز  عمومــی 
سینمای مستند و تجربی، این 
فیلم انیمیشن با اشاره به دنیای 
پُر از محبت میان کودکان، در آرزوی صلح و دوســتی برای تمام دنیاست.انیمیشن »این سو، آن 
ســو« یکی از آثار منتخب بخش رســمی چهارمین دوره ی جشنواره کودک هنگ کنگ است که 
به دلیل شــیوع بیماری همه گیر کرونا، هفته آخر مردادماه 99 بصورت آناین برگزار می شود.در 
این جشــنواره تعداد محدودی فیلم برای کودکان فقط به مدت 4۸ ساعت نمایش داده می شود.

در خاصه داستان انیمیشن »این سو، آن سو« که در مدت زمان ۸ دقیقه و ۵0 ثانیه و با تکنیک 
دو بُعدی ســاخته شده، آمده اســت: »هیچ مرزی نمی تواند مانع شکل گیری دوستی ها و محبت 
بین کودکان شود. کاش به راستی دنیای بزرگساان هم مانند دنیای کودکان پُر از صلح و دوستی 
باشد«لیدا فضلی درباره ی دلیل انتخاب این سوژه گفت: من در آرزوی صلح و دوستی برای تمام 
دنیا هستم همانند دنیای کودکان و این موضوع دلیل انتخاب سوژه »این سو، آن سو« بود.عوامل 
تولید این انیمیشــن عبارتند از: نویســنده و کارگردان: لیدا فضلی، انیمیت: مریم کرمی و رسول 
شــیری، رنگ و فضا: مریم کرمی، موســیقی: آرمان موسی پور، صداگذار: مهرشاد ملکوتی، مشاور 

بخش سه بُعدی: امیر سحرخیز، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

مرگ قسطی
مرگ قسطی دومین رمان لویی فردینان سلین، نویسنده 
بزرگ فرانســوی است که در ســال ۱9۳۶ منتشر شد. 
ســلین اولین رمان خود را – کتاب سفر به انتهای شب 
– در ۳۸ ســالگی نوشــت که جامعه ادبی را انگشت به 
دهان کرد. کتابی بســیار قوی که به محض انتشار باعث 
شــد او را با بزرگانی مثل دانته، رابله، مارسل پروست و 
جیمس جویس مقایســه کنند. رمان مرگ قسطی نیز 
چیزی از سفر به انتهای شب کم ندارد و بدون تردید هر 
خواننده ای را شــگفت زده می کند. اندره ژید در توصیف 
قلم ســلین می نویسد: »آنچه ســلین ترسیم می کند 
واقعیت نیســت، وهم و هذیانی است که واقعیت برمی 

انگیزد.«
پشت جلد رمان مرگ قسطی این متن به چشم می خورد:

… از زمان جنگ تا حاا جنون همین طور در تعقیبم بوده، یک بند به مدت بیست و دو سال. معرکه ست. 
هزار جور سروصدا و قشقرق و هیاهو را روم امتحان کرده. اما من از خودش هم سریع تر هذیان بافته م. 
رویش را کم کرده م. روی »خط پایان« هذیان و جنون همیشــه ترتیبش را داده ام و برنده من بوده م. 
بله! مسخره بازی درمی آرم، خودم را به لودگی می زنم، مجبورش می کنم فراموشم کند… رقیب بزرگم 
موسیقی ست، ته گوشم گیر افتاده و رفته رفته خراب شده… مدام باام درمی افتد… شب و روز دست و 
پا می زند و به خودش می پیچد… برای خودم تنهایی یک دسته کامل سه هزار و پانصد و بیست و هفت 
پرنده کوچک کوچک دارم که یک لحظه هم آرام نمی گیرند… همه ارگ های دنیا منم. همه چیز از من 
اســت، گوشــت و روح و نفس… فکرهای توی کله ام سکندری می رود و کله پا می شود. بااشان خوب تا 

نمی کنم. کارم ساختن اوپرای سیل و توفان است…

بی نظیربوتو
بــی نظیربوتو در تاریخ 2۱ ژوئــن ۱9۵۳ در کراچی 
در یــک خانواده تحصیلکرده متولد شــد. وی دختر 
ذوالفقار علی بوتو نخســت وزیر اسبق پاکستان بود. 
بــی نظیر بوتــو دوران تحصیل خود را در دانشــگاه 
کراچــی و راولپندی گذراند و در ســال ۱9۶9 وارد 
دانشــگاه هاروارد آمریکا شد.همچنین بی نظیر بوتو 
از سال ۱9۷۳ در دانشــگاه آکسفورد در رشته های 
حقوق و اقتصاد تحصیل کرد. پس از آن بود که بوتو 
به فکر فعالیت های سیاســی افتاد و تصمیم گرفت 
به پاکستان بازگردد و فعالیت های سیاسی اش را از 
حزب مردم آغاز کند.ذوالفقار علی بوتو، نخست وزیر 
سابق پاکســتان و بنیانگذار حزب مردم پاکستان در 
سال ۱9۷9 پس از کودتای نظامی ژنرال ضیاء الحق به دستور او و به حکم دادگاه عالی پاکستان به 
اتهام واهی قتل یک مخالف سیاسی اعدام شد.سرانجام پس از چندین رشته ترور ناموفق، بی نظیر 
بوتو در تاریخ 2۷ دســامبر 200۷ در یک حمله تروریستی انتحاری در شهر راولپندی در استان 
پنجاب به قتل رسید. با پایان یافتن سخنرانی انتخاباتی بوتو در این شهر، وی همراه با اطرافیان و 
محافظانش سوار بر اتومبیلی قصد ترک محل سخنرانی را داشت که این بمب گذار انتحاری خود را 
در نزدیک اتومبیل حامل بوتو منفجر کرد. در عین، فرد یا افراد مسلحی هم به سوی کاروان حامل 
او آتش گشودند. پس از آن بوتو به بیمارستان دولتی راولپندی منتقل شد و جان سپرد.علت اصلی 
مرگ بی نظیر بوتو گلوله هایی که قبل از انفجار بمب به گردن و قفسه سینه وی اصابت کرده بود، 
اعام شد. اما مقامات بیمارستان پس از آن اعام کردند که مرگ بوتو در اثر برخورد جسم سخت 

با سر وی روی داده است.
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