
جریمه ۲۶ میلیارد تومانی شهرداری 
تهران 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۲۶ میلیارد تومانی 
شــهرداری تهران به دلیل گرانفروشــی اماکن ورزشی خبر داد. 
گزارش ایسنا، سید یاسر رایگانی در گفت وگو با صداوسیما اظهار 
کرد: با اعام شکایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از شورای شهر تهران مبنی بر گرانفروشی در بحث 
استفاده از اماکن ورزشی شــهرداری تهران و همچنین افزایش 
نرخ عــوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در شــعبه بدوی و 
تجدید نظر ما در اســتان تهران هر دو مورد برائت گرفتند که با 
اعتراض مجدد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان و ارجاع امر از طرف وزیر دادگستری و ریاست سازمان 
در شعبه ۴ عالی سازمان تعزیرات مجدد مورد بررسی قرار گرفت.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 رییس جمهوری ضمن تشریح برنامه راهبردی ملی هدفمند ایران برای مبارزه با ویروس کووید-۱۹ گفت: اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا برنامه هدفمند ایران 
برای مقابله با شیوع کرونا را با چالش مواجه کرده است.حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی عصر  دیروز دوشنبه در نشست مجازی سران کشورهای عضو 
گروه تماس جنبش عدم تعهد، با نکوهش اقدامات ضدایرانی و ضد حقوق بشری آمریکا اظهارداشت که با اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا، تهیه ملزومات پزشکی 
مورد نیاز برای ایران معموا طوانی تر و گاه ناممکن شده است و برنامه هدفمند ایران برای مقابله با شیوع این ویروس را با مشکل و چالش مواجه کرده است.

رئیس جمهور همچنین تضعیف سازمان جهانی بهداشت را به معنای تضعیف مبارزه مشترک جهانی علیه کرونا برشمرد.....

www.sobh-eqtesad.ir

در نشست مجازی سران عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد مطرح شد؛
آمریکا تهدیدی برای همکاری های بین المللی محسوب می شود

info@sobh-eqtesad.ir

ِیّقرونی قاجاری برگشت
ایــن روزها که مردم تا حدی در قرنطینه کرونایی به ســر می برند و 
در منزل به لطف اینترنت مشــغول دیدن ســریال و فیلم و سرگرمی 
اند، دولت و مجلس هم با کمک هم ســرگرمی جدیدی در پوشــش 
کاذب مثا یک کار بظاهراقتصادی با عنوان حذف ۴ صفر از پول ایران 
برای مردم درست کرده اند. روز گذشته دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 
بااخره مجلس شــورای اســامی در یک جلسه علنی ایحه حذف ۴ 
صفــر از پول ملی ایــران را تصویب کرد و نام و نشــان پول ایران به 
»تومان« و»قِران« زمان محمد شــاه قاجار برگشــت. واحد پول ایران 
در زمان محمدشاه قاجار )از سال ۱۲۵۰تا ۱۲۶۴ هجری قمری تقریبا 
۱۸۰ سال قبل( از مسکوکات نقره و معادل ۱۲۵۰ دینار بود. در اواخر 
قاجاریه معادل یک قران و پنج شــاهی شــد. واحد پول ایران از سدهٔ 
هفتم هجری تا زمان اوایل حکومت پهلوی با نام دینار شناخته میشد. 
یک تومان واحد شــمارش برای دینار و برابر ده قران یا ده  هزار دینار 
بود. در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ )۱۹۳۲ میادی(، طبق قانونی که از مجلس 
گذشــت تعیین واحد و مقیاِس پوِل قانونِی ایران، ریال به  جای قران با 
وزن خالِص ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرْم طا انتخاب شد. همچنین به صد دینار 
جدید تقســیم  پذیر بود. بلحاظ اجتماعــی و محاوره بین مردم عنوان 
ریال اگر چه عنوانی رسمی تلقی میشد اکن در میان مردم مقبولیت و 
استفاده در کام و بیان پیدا ننمود و آنچنان که باید رواج نیافت و مردم 
ایران ۱۰ ریــال را یک تومان صدا می کردند و در میان مردم، واژگان 
تومان و قــران )تَُمن و قِرون( کاربرد عمومی تری داشــت. واحدهای 
رســمی ریال و دینار در محاوره مردم استفاده نمی شد. حتی در میان 
رسانه های ایران و مسئوان کشوری نیز استفاده از عنوان تومان مرسوم  
تر بود. قبل از تبدیل واحدهای پولی به ارقام اعشــاری در سنه  ۱۳۱۱ 
خورشیدی، سکه ها و واحدهای پولی با عناوین متفاوتی از قبیل شاهی 
و صناری و قرون و ربع و نیم تمام مورد استفاده بودند، حتی در زمان 
پهلوی هم ده شــاهی با عنوان ۵۰۰ دیناری مسکوک زرد رنگ ضرب 
میشــد و دو عدد آن یعنی ۱۰۰۰ دینــار را یک قران یا یک ریال می 
نامیدند. در فرهنگ فارسی زبانان برخی از این الفاظ هنوز کاربردهایی 
در میان مردم و حتی ضرب المثل های فارســی دارند. مجلس شورای 
اسامی با پیشــنهاد دولت دوازدهم و بمنظور ایجاد یک اقدام روحی 
روانی و نه اقتصادی تصویب حذف ۴ صفر را کلید زد و نامهای قاجاری 
زمان گذشته را به پول ایران عودت داد. این در حالی است که مجلس 
دوران انتهایی بقای دوره خود را میگذراند و شاکله انتخاب نمایندگان 
در مجلس یازدهم کاما تغییر نموده و انتخابات ۲ اسفند سال گذشته 
تحکم دیگری را رایج نموده اســت. این اقدام بعنوان یک کار شکلی و 
با شرایط شیوع و مدیریت کرونا احتماا توسط شورای محترم نگهبان 
تصویب نخواهد شد و یا اصاحات و یا تکمیل آن به دوره جدید مجلس 
احاله خواهد شد. اما اینکه تاثیر تحقق این تصمیم در اقتصاد ایران چه 
خواهد بود را در ســرمقاله های گذشته بطور مشروح اشاره داشته ام . 
این اقدام در شــرایط رکود متکی به وضع کرونایی در کشور جز دامن 
زدن به یک ســردر گمی مضاعف که به عمیق تر شدن رکود ناشی از 
کرونا بیانجامد، منجر نخواهد شد. اساس این تصمیم بطور طبیعی وقتی 
درست خواهد بود که دولت مستقر در ایران پایه های مستحکم پولی 
را به نوعی قرار داده باشــد که تورم به رقمی کمتر از ۵ درصد سالیانه 
و بهره و سود یا ربای بانکی به رقمی پایین تر یا معادل تورم میل کند 
و در اقتصاد ثبات و تعادل بین تولید ناخالص داخلی و حجم درجریاِن 
نقدینگی با گردشــی معنی دار وجود داشته باشد واا اساس این بحث 
در شــرایط کرونایی که کشور دچار یک رکود تورمی عمیق بوده باشد 
بجز افزودن به هیجانات و التهابات ناشــی از کاهش ارزش مقداری، در 
تقابل کاا و پول چیز دیگری نیست. صرف نظر از اینکه این تصمیم در 
این مقطع کاما اشتباه است و صرف نظر از اینکه در دوره های انتهایی 
دولــت دوازدهم و مجلس یازدهم چه پخــت و پزی برای جیب مردم 
انجام شــده است، که تصمیم علیه مردم و انقاب متاسفانه بی سابقه 
نیست، ایجاد این تنش را جایز نمیدانم و معتقدم این اقدام یک عملی 
ملی از مجلس شورای اسامی تلقی نمیشود. امروز مردم درگیر تامین 
نان شب و رفع گرسنگی از خود و خانواده اند. امروز مردم درگیر عدم 
ابتای خود و خانواده خود به ویروس کرونایند. امروز دولت برای تامین 
کسری بودجه خود دست به حراج اموال دولتی زده تا همه مردم را از 
کســی که ۵۰۰ هزار تومان در کیسه دارد تا آنکه ۵۰۰ میلیارد تومان 
را درگیر بازار سرمایه کند. که البته ناگفته نماند اقدام به فروش اموال 
دولتی از طریق بازار سرمایه در نوع خود شاید در گسترش حجم بازار 
ســرمایه تا حدی مفید باشــد، اما و صد البته افزودن به دغدغه های 
مردم در این وانفسا اساسا کاری شبهه ناک و غیر منطقی است.  باشد 
که کسی یا کسانی دین در نََفس عاقانه بر طبل تاخیر در اجرای این 
تصمیم تا قانون شــدن بکوبند و مردم را در این شرایط دچار ابهامات 

مضاعف ننماید. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

آیت اه رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:
پرونده های معوقه باید سریع تر تعیین تکلیف شوند

رییس قوه قضاییه گفت: به روزرسانی و اتمام کار پرونده های قضایی معوقه در همین روز های ابتدای سال 
امکانپذیر اســت، اما همکاران قضا دقت داشته باشند که رسیدگی به این پرونده  ها، نباید موجب معوقه 
 شدن پرونده  های جاری شود.خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اه سید ابراهیم 
رییسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت وفات حضرت خدیجه )س(، به مجاهدت های 
ایشــان در کنار پیامبر عظیم الشأن اسام برای نشر معارف دین و موفقیت رسالت نبوی پرداخت و آن 
بانوی مکرم را الگوی جامعه اسامی در انفاق و ایثار معرفی کرد.رییس قوه قضاییه گفت: مردم ما در ۸ 
سال دفاع مقدس و دفاع از حریم و حرم و همچنین در صحنه مقابله با ویروس منحوس کرونا و رزمایش 
کمک مؤمنانه نشــان دادند در اندیشه، سلوک و رفتار به حضرت خدیجه )س( ارادتمندند و با تأسی از 
ایشان جلوه های زیبایی از همیاری و دگرخواهی در پرتو خداخواهی را به نمایش گذاشتند.آیت اه رییسی 
با اشاره به نظر متخصصان درباره احتمال آغاز موج دوم ویروس کرونا و تداوم شرایط موجود، بر لزوم توجه 
به عوامل موفقیت در دوران مواجهه با موج اول شیوع تأکید کرد و اظهار داشت: اولین چیزی که موجب 
نمایش موفقیت ایران اسامی در مواجهه با ویروس کرونا در دنیا شد، تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری 
و ســیره و سلکوک شخصی ایشان بود که همه ظرفیت های کشور را برای تاش همدانه بسیج کردند.

رییس قوه قضاییه افزود: اقناع افکار عمومی توسط رسانه ها به ویژه رسانه ملی دومین عامل مهم در این 
موفقیت بود که باعث شد مردم عزیز ما در کنار حافظان سامت خوش بدرخشند و عامل دیگر به میدان 
آمدن همه ظرفیت های دولت، نیرو های مسلح و نهاد های انقابی بود که همه از این آزمون سربلند بیرون 
آمدند.آیت اه رییســی خطاب به مسئوان عالی دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد: 
ارتباط با مردم بسیار مهم است، گاهی ارتباط مان کم می شود. در مردم مسائلی نسبت به بعضی دادگاه 
ها ، دادسراها و برخوردهای ماست و در اتاق خود را باز بگذارید. آقایان اژه ای، مرتضوی، منتظری، بهرامی 
و هر کدام از دوستان که در جایگاه نظارت هستند؛ خودتان مسئله را پیگیری کنید و حرکت و برخورد 
کنید، این بسیار موضوع مهمی است.آیت اه رییسی ادامه داد: امیدواریم هر چه زودتر شر ویروس کرونا 
از ســر بشریت و همه کشــور ها به ویژه امت اسامی کم شود، اما ادامه این وضعیت هر چه باشد، حفظ 
عوامل موفقیت در مرحله نخســت شیوع بیماری می تواند در شرایط جدید و حتی شرایط پساکرونا نیز 
ما را صیانت بیشتری بخشد.رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نشست های هم 
اندیشی اخیر خود با اقشار مختلف از جمله کارگران و اصحاب تولید، توجه به نیروی کار در سال جهش 
تولید را مهم دانســت و با تأکید بر لزوم پیگیری رفع موانع تولید از سوی همه دستگاه ها، تصریح کرد: 
نفس حمایت و پشــتیبانی لفظی از تولید کافی نیست و باید در عرصه اقدام و عمل هم تاش کرد.آیت 
اه رییســی افزود: در نشستی که چندی پیش با پرستاران برگزار شد، آن ها تأکید کردند با این که این 
روز ها مورد حمایت و تقدیر ملت هســتند، اما مشکاتی دارند که کمتر مورد توجه قرار گرفته و یکی از 
بزرگ ترین مشــکات شــان عدم اجرای قوانینی بود که برای حمایت از این عزیزان تصویب شده است.

حجت ااســام درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص توضیح داد که این سازمان 
پس از دستور ریاست قوه قضاییه، موضوع مطالبات پرستاران را با همکاری دادستانی کل پیگیری کرده و 
بخشی از مطالبات آن ها بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و بخش دیگری نیز به زودی پرداخت 
خواهد شــد.وی همچنین اعام کرد جلساتی به منظور بررسی مسائل و مشکات کارگران از جمله رقم 
دستمزد آن ها در سال ۹۹ با حضور آن ها و کارفرمایان برگزار شده است که گزارش آن را تقدیم رئیس 
دستگاه قضا خواهد کرد.رییس ســازمان بازرسی کل کشور به موضوع افزایش قیمت خودرو و التهابات 
ناشی از آن در جامعه نیز اشاره کرد و گفت که در این خصوص با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کرده 
و سازمان بازرسی منتظر دریافت توضیحات مقامات ذیربط در این زمینه است.رییس قوه قضاییه در ادامه 
سخنانش با بیان این که برای حمایت از فضای کسب و کار هم قانون ویژه ای تصویب شده، بر لزوم اجرای 
کامل قوانین و پیگیری حســن اجرای آن ها از سوی دستگاه های قضاوتی و نظارتی تأکید کرد.آیت اه 
رییسی در عین حال از همکاران خود در دستگاه قضا در سراسر کشور که سال گذشته با حمایت از تولید 
و تولیدکنندگان برای رفع مشکات و احیای هزار کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی تاش کردند تقدیر کرد 
و ارتباط آن ها با کارآفرینان و کارگران را ضامن تحقق جهش تولید دانست.رییس قوه قضاییه همچنین با 
تقدیر از اقدام جهادی همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های 
معوقه در سال گذشته، اظهار داشت: کاری که دادگستری تهران و دادگستری های استان ها برای تعیین 
تکلیف سریع پرونده های کثیرالشاکی انجام دادند، بسیار با ارزش بوده و حجم مکاتبات مردمی با دستگاه 

قضایی را کاهش داده است.

صبح اقتصاد : نمایندگان در جلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اسامی کلیات ایحه یک فوریتی 
»اصاح قانون پولی و بانکی کشور« در دستور کار 
خــود قرار دادند.به موجب این ایحه قرار اســت 
حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل واحد پولی 
کشــور از »ریال« به »تومان« مد نظر قرار گیرد.

فوریت ایحه »اصاح قانون پولی و بانکی کشور« 
در مهرماه ســال گذشــته در مجلس به تصویب 

رسید.
حذف صفر در اقتصاد جهانی سابقه ی طوانی دارد 
که شروع آن از کشور آلمان پس از جنگ جهانی 
اول بود؛ کشــور هایی مانند هلند و ترکیه تجربه 
موفقی در این زمینه داشــتند، ولی کشــور هایی 
مانند انگوا، جمهوری کنگو، نیکاراگوئه، زیمبابوه، 
برزیل و حتی المان را نمیتوان موفق دانست.حذف 
چهار صفر از پول ملی در ایران سابقه ۲۶ ساله دارد 
که در ســال ۱۳۷۲ در بانک مرکزی مطرح شد و 
در سال ۱۳۸۶ در کمیسیون اقتصادی مجلس در 
دستور بررسی مجدد قرار گرفت؛ سپس کمیسیون 
مربوط اعام کرد این طرح نیازبه گذر زمان دارد.

طبــق طــرح پیشــنهادی بانک مرکــزی واحد 
پولــی ملی جدید تحت عنــوان »تومان« تعریف 
می شــود کــه هــر »تومــان« معــادل ده هزار 
)۱۰۰۰۰( ریــال فعلی و یکصــد )۱۰۰( »ریال 
جدیــد« خواهــد بود. امــا هدف ازحــذف این 
 صفر ها چیســت؟ آیا حذف ۴ صفــر از پول ملی

 تصمیم اقتصادیست؟
کارشناســان بر این باورند کــه تغییر واحد پول  
اقتصادی نیســت و  به یک کشور معموا زمانی 
توصیه می شــود که نرخ تــورم ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ 
درصد باشــد و ارزش پول کشور طوری باشد که 
مردم حجم زیادی از اســکناس را بخواهند جابجا 
کنند و هزینه چاپ اسکناس شاید از ارزش چاپ 
شده روی اســکناس های با رقم کم بیشتر شود . 
به نظر می رســد دایل ضرورت حــذف صفر از 
پول ملی کاهش هزینه ها و اتاف وقت، تســریع 
فعالیت های اقتصادی و ایجاد تناسب بین قدرت 
خرید پول ملی و حجم پول در گردش اســت که 
در صــورت اجرای صحیح این طــرح مانع ایجاد 
تورم و یا حتی کاهش آن می شــود، ولی مسئله 
این اســت حذف صفر از پول ملی هم اکنون کار 

درستی است؟
حذف ۴ صفر زمانی می تواند روی معشــیت افراد 
تاثیر بگذارد که درامدشــان باا باشــد. حذف ۴ 
صفر عاوه بر ایجاد تورم روی معشــیت افراد هم 
تاثیر بسزایی ندارد، هم چنین هزینه سنگینی از 
جمله ضرب ســکه و چاپ اسکناس جدید همراه 
دارد کــه در حال حاضر بهتر اســت این درامد ها 
صرف کمک به معیشت مردم شود. به طور مثال 
اگــر اگر فردی ماهیانه حــدود ۱ میلیون و ۸۰۰ 
هــزار تومان حقوق دریافت کند، با حذف ۴ صفر 
این رقم به ۱۸۰۰ تومان می رســد، که این عدد 

برای مردم تفاوتی ندارد؛ درامد و هزینه های افراد 
باید باهم مطابقت داشــته باشد.به عقیده بیشتر 
اقتصاددانان کشــور، حذف ۴ صفــر از پول ملی 
صرفا جنبه روانی دارد و برای اقتصاد کشور هیچ 
نفعی ندارد، برخی هــم اعتقاد دارند حذف صفر 
از واحد پول ملی در صورتی که به درســتی اجرا 
شود و پس از ان با سیاست های درست اقتصادی 
حمایت گردد، می تواند باعث نجات کشور از تورم 
شــود، اما عده ای از ان ها هم بر این باورند که در 
شرایط فعلی نامناسب کشور نوعی سرگرمی برای 
فعاان اقتصادی فراهم شده تا مسئولین اقتصادی 
و سیاسی کشور از موضوعات اصلی و انتقادات در 
امان باشند. اما مخالفان حذف ۴ صفر از پول ملی 

چه میگویند  در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 حذف چهار صفر مردم را دچار سرگردانی 
می کند

مهرداد اهوتی در مخالفت با کلیات ایحه »یک 
فوریتــی اصاح قانون پولی و بانکی کشــور« در 
صحن مجلــس گفت: عما این تصمیم اقتصادی 
تاثیری در زندگی مردم نخواهد گذاشــت. ما در 
شرایط متزلزل تورمی هســتیم  و نباید ردر این 
شرایط ســخت چنین تصمیماتی بگیریم. حذف 
چهار صفر ســرگردانی در مــردم ایجاد می کند.

وی افزود: من شــک ندارم این مسئله به افزایش 
قیمت ها کمک خواهد کرد. اجازه بدهید این کار 

به شرایط مناسب تری موکول شود.

حذف صفر در کوتاه مدت مفید است
علی بختیــار در موافقت با ایحــه »یک فوریتی 
اصــاح قانون پولــی و بانکی کشــور« در صحن 
مجلس تاکید کرد: برای اصاح اقتصادی کشور در 
وهله اول باید دســت به اصاحات پولی و اصاح 
نظام بانکی زد و این اقدام هم در همین راستا انجام 
می شود.وی تاکید کرد: حذف صفر در کوتاه مدت 
مفید اســت. تقاضا دارم همکاران به این طرح در 
روزهای انتهایی مجلس رای داده و آن را تصویب 

کنند.

دولت به طور نمایشــی به دنبال ارزش پول 
ملی است

نادر قاضی پــور در مخالف با ایحه »یک فوریتی 
اصاح قانــون پولی و بانکی کشــور« در صحن 
مجلــس تاکید کــرد: ارزش پول ملــی یکی از 
مهمترین موضوعات کشور است.وی افزود: دولت 
به طور نمایشــی به دنبال ارزش پول ملی است.

قاضی پور تاکید کــرد: آیا دولت قول می دهد که 
تــورم را در ۱۵ الی ۲۰ درصــد نگه دارد. کاهش 
صفر نه ثروت ملــی را افزایش می دهد و نه تورم 
را کاهــش می دهد . بازی با اعداد مشــکل تورم 
را حل نخواهد کرد.این نماینده مجلس گفت: اگر 
دولت به گفتارش صادق بود باید تاکنون دســت 

به باابــردن ارزش پول ملی می زد. به عنوان یک 
نماینده عنوان می کنم که  سرپای این اقدام ظلم 

به مردم است.

اسکناس کارایی خود در اقتصاد را از دست 
داده است 

 صدیف بدری به عنوان آخرین موافق ایحه »یک 
فوریتــی اصاح قانون پولی و بانکی کشــور« در 
صحن مجلس گفت: اســکناس کارایی خود را در 
اقتصاد از دست داده است. واحد پول - ریال ایران 
کاربرد خود را از دســت داده است.وی افزود: این 
قانون قرار اســت در بازه زمانی پنج ساله استفاده 
شود. مخالفان محترم هم مخالفتی جدی نداشتند. 
تاکید می شود تصویب این ایحه هیچ تاثیری در 

رشد قیمت ها نخواهد داشت.

نظر کارشناسان در باره خذف 4 صفر از پول 
ملی 

داوود سوری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه 
شریف

حذف صفرفقط اثر روانی دارد
یک ضرب المثل قدیمی می گوید: »آرایشگر ها که 
بیکار می شوند، ســر همدیگر را می تراشند.« این 
ضرب المثل مصداق بــارز اقدامات بانک مرکزی 
است که گویا از سر ناتوانی یا بی توجهی به شرایط 
اقتصادی کشــور، هر روز تصمیم جدیدی اتخاذ 
می کنــد در حالی که تصویب و اجرای این ایحه 
جز آنکه هزینه های سنگینی را به دولت، شرکت ها 
و بنگاه هــا وارد می کند، هیــچ نتیجه ای نخواهد 
داشــت. مضاف بر اینکه درصد خطا و اشتباه در 
بســتر این تغییرات نیز افزایــش خواهد یافت و 
هزینه های جبران این اشــتباهات بر هزینه های 
اصلی این تصمیم افزوده خواهد شد.شاید در نگاه 
اول حذف چهار صفر از نظر شمارشی، چشمگیر 
باشد، اما نباید فراموش کرد که عموم مردم جامعه 
مدت هاســت که در گفتار و بیان خود چهارصفر 
را از معامات خود حذف کرده اند؛ بنابراین حذف 
فیزیکــی صفر از روی برگ های اســکناس، هیچ 
تاثیری بر اقتصاد کشــور ندارد و تنها می تواند در 
کوتاه مدت اثر روانی اندکی بر جامعه باقی بگذارد.

حســین صمصامی، عضو هیات علمی دانشــکده 
اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی تهران

اولویت کشور حذف صفر از پول ملی نیست
حذف صفــر از پول ملی کشــور اگرچــه برای 
اقتصاد هایی که با تورم های بیش از ۵۰۰ و ۱۰۰۰ 
درصد و کاهش شــدید ارزش پــول ملی روبه رو 
هستند نســخه درمانگری اســت، اما در شرایط 
فعلی اقتصاد ایران که با چالش های مهمی، چون 
افزایش نقدینگی، بی ثباتی نرخ ارز، تورم، بیکاری و 
معضاتی از این دست مواجه است، هیچ دستاورد 

مثبتی در پی نخواهد داشت.

اجاره خانه ۳۱ درصد گران شد
همتی در صحن علنی مجلس:

 کاهش کارایی پول ملی نتیجه 
تورم ۵ دهه اخیر است

 دژپسند:
 بازارهای صادراتی از دست برود، به آسانی

 قابل احیاء نخواهد بود

رئیس بانک مرکزی گفت: به مرور زمان سکه های ۲تومانی به جای اسکناس ۲هزار تومانی وارد صحنه 
پولی و بانکی کشور خواهد شد.کاهش کارایی پول ملی نتیجه تورم ۵ دهه اخیر است/ از ۲ تا ۵ سال 
صفر های پول کشورمان حذف می شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران دیروز )دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت( در جلسه علنی مجلس و حین بررسی ایحه اصاح قانون پولی 

و بانکی کشور اظهار کرد:.....

 بیشترین و کمترین تورم برای کدام 
بخش ها بود؟

منتظر عادی شدن اوضاع نفت نباشید
 آیا حذف ۴ صفر از پول ملی

 تصمیم  اقتصادیست؟
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در نشست مجازی سران عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد مطرح شد؛گزیده خبر

آمریکاتهدیدیبرایهمکاریهایبینالمللیمحسوبمیشود
تهران-ایرنــا- رییس جمهوری ضمن تشــریح برنامه راهبردی 
ملی هدفمنــد ایران برای مبارزه با ویــروس کووید-۱۹ گفت: 
اقدامات ضدحقوق بشــری آمریکا برنامــه هدفمند ایران برای 
مقابله با شــیوع کرونــا را با چالش مواجه کرده اســت.حجت 
ااســام و المسلمین حســن روحانی عصر  دیروز دوشنبه در 
نشست مجازی ســران کشــورهای عضو گروه تماس جنبش 
عدم تعهد، با نکوهش اقدامات ضدایرانی و ضد حقوق بشــری 
آمریکا اظهارداشــت که با اقدامات ضدحقوق بشــری آمریکا، 
تهیه ملزومات پزشــکی مورد نیاز برای ایران معموا طوانی تر 
و گاه ناممکن شــده اســت و برنامه هدفمند ایران برای مقابله 
با شــیوع این ویروس را با مشــکل و چالش مواجه کرده است.

رئیس جمهور همچنین تضعیف ســازمان جهانی بهداشــت را 
به معنای تضعیف مبارزه مشــترک جهانی علیه کرونا برشمرد 
و گفت که اقدام توجیه ناپذیر، شــتابزده و غیرمسووانه دولت 
آمریکا در محروم کردن سازمان جهانی بهداشت از مبالغ مالی 
مورد نیاز آن ســازمان را باید یک اشــتباه راهبردی دیگر این 
دولت دانســت. روحانی تاکید کرد که جمهوری اسامی ایران 
به منظور همکاری با تمامی کشورهای جهان برای دستیابی به 
واکسن و درمان قطعی ویروس کووید- ۱۹  اعام آمادگی کرده 
و از هرگونه درخواســت همکاری استقبال می کند.وی در ادامه 
گفت: از الهام علی اف رییــس جمهور آذربایجان برای ترتیبات 
این اجاس و نیز کمک به کشورم در مقابله با کووید ۱۹ تشکر 
و قدردانی کنــم. همچنین از همه اعضای جنبش عدم تعهد و 
دیگر کشــورها که در مبارزه جهانی با تهدید بین المللی کووید 
 ۱۹ همدیگر را یــاری کرده اند، قدردانی می کنم.روحانی یادآور 
شد: تجربه جهانی مقابله با کووید-۱۹ نشان داد که چگونه یک 
بیماری واگیردار می تواند تمامی کشورهای جهان را صرف نظر 
از مرز، ملیت یا نژاد مورد تهدید قرار داده و ســامت تک تک 
مردم جهان را به خطر اندازد. رییس جمهور تاکید کرد: این یک 
هشــدار جدی به همه کشورها است که انسان ها به اندازه کافی 
در معرض تهدیدهای بزرگ مانند تخریب محیط زیست، افزایش 
دمای کره زمین و تهدیدهای طبیعی مانند ویروس کرونا هستند 
و وقت آن رسیده است که اعمال فشار و تهدید، تروریزم پروری، 
اعمال فشار به ملت ها در قالب تروریزم اقتصادی و تهدید نظامی، 
جای خود را به همکاری های دوجانبه، چندجانبه و بین المللی 
برای مبــارزه با تهدیدهای واقعی و مشــترک دهد. وی گفت: 
این تجربه نشــان داد که آســیب پذیری قدرت های جهانی که 

زرادخانه های خود را از ســاح های کشتار جمعی آکنده اند، در 
برابــر تهدید یک بیماری واگیردار مانند کووید-۱۹ اگر از دیگر 
کشــورها بیشتر نباشد، کم تر نیســت.روحانی افزود: جمهوری 
اسامی ایران با چنین دیدگاهی از همان روزهای ابتدایی شیوع 
ویروس در جهان، ضمن همکاری با سازمان جهانی بهداشت و 
با توجه به مقررات بین المللی بهداشــت )IHR( نسبت به تهیه 
برنامــه راهبردی ملی هدفمند برای مبارزه با این ویروس اقدام 
و با دیگر کشــورهای جهان همکاری کرد.وی با اشاره به برنامه 
راهبردی ایران گفت: پاسخ به بحران با مشارکت همه نهادهای 
مســوول، مشــارکت اجتماعی، همکاری بین بخشی و رویکرد 
تأمین سامت برای همگان؛ مبارزه ملی علیه بیماری کووید-۱۹ 
با روش های ثبت بیماری از طریق بررسی های تلفنی و اینترنتی، 
بکارگیری ۱۷۰ هزار کارمند بخــش درمان، تعیین هزار مرکز 
بهداشــتی جامع و منتخب، ایجاد سامانه برای خود غربالگری 
و به راه انداختن واحدهای قرنطینه به منظور شناســایی موارد 
ابتا به کوویــد-۱۹ و ارائه درمان های تکمیلــی از برنامه های 

راهبردی ایران است. روحانی ایجاد شبکه تشخیص و مدیریت 
بیماری از جمله تست های آزمایشگاهی و الگوریتم تشخیصی؛ 
اجرای سیاست های فاصله گذاری اجتماعی؛مدیریت تحقیقات 
سامت و زیست پزشکی و ارائه بسته های حمایتی برای اقشار 
کم درآمد و آســیب پذیران از محدودیت های ایجاد شــده را از 
دیگر برنامه های راهبردی ایران برشمرد. رییس جمهوری گفت: 
در نتیجه این اقدامات تاکنون جمهوری اسامی ایران موفق به 
جلوگیری موثر شــیوع ویروس در بسیاری از شهرها و مناطق 
کشــور شده و عملکرد جمهوری اسامی ایران در زمینه مبارزه 
و کنترل ویروس در مواردی فراتر از اســتانداردهای بین المللی 
مورد ارزیابی قرار گرفته اســت. البته تدابیر هدفمند جمهوری 
اســامی ایران برای مقابله با شــیوع این ویروس همچنان در 
کشــور و منطقه ادامه دارد.وی اضافه کــرد: زمانی که ویروس 
کرونا به صورت تهدیدی مشترک برای امنیت جهانی و سامت 
عمومی درآمده و ســازمان جهانی بهداشت در خط اول مبارزه 
جهانی با تهدید کرونا عمل می کند، تضعیف ســازمان جهانی 

بهداشت به معنای تضعیف مبارزه مشترک جهانی علیه کرونا، 
اقدامی بسیار نابهنگام و توجیه ناپذیر است. روحانی تاکید کرد: 
اقدام شــتابزده و غیرمســووانه دولت آمریکا در محروم کردن 
ســازمان جهانی بهداشــت از مبالغ مالی مورد نیاز آن سازمان 
را باید یک اشــتباه راهبردی دیگر این دولت دانست که مبارزه 
مشــترک جهانی با کرونا را به چالش می کشد. رییس جمهور 
یادآور شــد: البته از دولت آمریکا که تاکنــون بارها به صورت 
یک جانبه از توافق های معتبر بین المللی خارج شــده و حقوق 
بین الملل را مکرراً نقض کرده اســت انتظاری جز این نمی توان 
داشت.آمریکا سال ها است با تحریم های یک جانبه و غیرقانونی، 
نه تنها مردم ایران را از دسترسی به حقوق خود محروم ساخته، 
بلکــه اقداماتش تهدیدی برای چندجانبه گرایی و همکاری های 
بین المللی محسوب می شــود.روحانی افزود: در حالی که همه 
کشــورهای جهان در حال برنامه ریزی و همکاری برای مقابله 
با این تهدید هســتند و نســبت به تهیه اقام مورد نیاز خود از 
کشــورهای دیگر اقدام می کنند، ایران نیز با توجه به نیازهای 
پزشکی خود در پی تهیه اقام دارویی و تجهیزات پزشکی خود 
بوده، ولی متاســفانه به دلیل تحریم های غیرقانونی و یک جانبه 
آمریکا، شرکت های تولیدکننده این اقام نمی توانند محصوات 
خود را در زمان مورد نیاز به ایران ارائه کنند.رییس دولت تدبیر 
و امید ادامه داد: به واســطه این اقدام ضد حقوق بشری آمریکا، 
تهیه ملزومات پزشــکی مورد نیاز برای ایران معموا طوانی تر 
و گاه ناممکن شــده است و برنامه هدفمند ایران برای مقابله با 
شــیوع این ویروس را با مشکل و چالش مواجه کرده است.وی 
یادآورشد: ازم است از همین جا از تمامی پزشکان، پرستاران و 
کارکنان حوزه بهداشت و ســامت در جمهوری اسامی ایران 
و همه کشــورها قدردانی کنم که در خــط مقدم مبارزه با این 
ویروس قرار دارند. باید تاکید کنم که جمهوری اســامی ایران 
به منظور همکاری با تمامی کشورهای جهان برای دستیابی به 
واکســن و درمان قطعی این ویروس اعــام آمادگی کرده و از 
هرگونه درخواست همکاری استقبال می کند.رییس جمهوری 
در پایــان گفت: بار دیگر از دوســت عزیزم جنــاب آقای الهام 
علی اف رئیس جمهور محترم آذربایجان و همچنین سایر سران 
و مقامات عالی رتبه شرکت کننده در این نشست تشکر می کنم و 
ضمن دعوت به همکاری و همیاری تمامی کشورها برای مقابله 
با این ویروس، برای شما عزیزان آرزوی سامتی دارم و امیدوارم 

به زودی شاهد محو این ویروس در جهان باشیم.

روح اه زمچهارمین جلسه دادگاه برگزار شد
برای به کاربردن برخی عبارات اشتباه  پشیمانم

چهارمین جلســه دادگاه رسیدگی 
به پرونــده روح اه زم، صبح دیروز 
)دوشنبه( -۱۵ اردیبهشت ماه - در 
شــعبه ۱۵ دادگاه انقاب به ریاست 
قاضی صلواتی برگزار شد.به گزارش 
ایســنا، یکی از پرونده های جنجالی 
ســال ۹۸ ، پرونده روح اه زم است. 
۲۲ مهرماه سال ۹۸ سپاه پاسداران انقاب اسامی در بیانیه ای از گرفتار شدن 
»روح اه زم« سرشــبکه سایت معاند و ضدانقاب »آمدنیوز« در یک عملیات 
اطاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطاعات سپاه و دستگیری وی خبر داد و 
اعام کرد: عملیات دستگیری »روح اه زم« سرشبکه سایت ضد انقاب موسوم 
به »آمد نیوز« طی عملیات پیچیده و حرفه ای سازمان اطاعات سپاه، بر شکست 
و جا ماندن سرویس های اطاعاتی دشمن از قدرت اطاعاتی سپاه تاکید شده 
است.پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه،  نهایتا ۲۱ بهمن ماه 
سال ۹۸ اولین جلسه دادگاه رســیدگی به پرونده »روح اه زم« در شعبه ۱۵ 
دادگاه انقاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی  برگزار شد و کیفرخواست صادره 
قرائت شد.دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده زم نیز در ۲۷ بهمن ماه سال 
۹۸ در شعبه مذکور برگزار شد و شکات از جمله نماینده حقوقی معاونت حقوقی 
نهاد ریاست جمهوری، نماینده حقوقی وزارت ورزش و جوانان، نماینده حقوقی 
بانک تجارت، وکیل ابراهیم اسامی، حمید شیر محمدی از جانبازان مدافع حرم 
به ارایه شکایت خود پرداختند.سومین جلسه دادگاه نیز  ۵ اسفندماه سال ۹۸   
برگزار شد و  زم در دفاع از خود اتهام افساد فی اارض را قبول نکرد.گزارش مرکز 
رسانه قوه قضاییه از چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات روح اه زم در شبعه 
۱۵ دادگاه انقاب تهران به ریاســت قاضی صلواتی را در زیر می خوانید:رئیس 
دادگاه در ابتدای جلسه ضمن گرامیداشتیاد و خاطره شهدا و شهید حاج قاسم 
ســلیمانی، رسمیت چهارمین جلسه محاکمه روح اه زم را با حضور مستشار، 
وکیل مدافع و نماینده دادســتان در اجرای ماده ۳۵۲ آیین دادرسی کیفری به 
صــورت علنی اعام کرد.قاضی صلواتی ضمن قرائت و تفهیم مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ 
قانون آیین دادرسی کیفری خطاب به نماینده دادستان گفت: باتوجه به قرائت 
کیفرخواست در جلسات گذشته از نماینده دادستان خواسته می شود تا ضمن 
قرارگیری در جایگاه سواات خود را مطرح کند. وی خطاب به متهم زم گفت: 
وکیل شــما نیزیک جلسه جداگانه از شما دفاع خواهند کرد.نماینده دادستان 
ضمــن قرارگیری در جایگاه گفت: تقاضا دارم متهم در جایگاه حاضر شــود تا 
ســواات خود را مطرح کنم. به عنوان اولین سوال از تمامی جلسات بازپرسی 
شــما فیلمبرداری شده است شما اقاریری هم داشــته اید آیا اقاریر خود رانزد 
بازپرس قبول دارید؟ متهم زم مدعی شد: بعضی از موارد را قبول دارم بعضی ها 
را نه . نماینده دادستان با اشاره به دفاعیات متهم در جلسه قبل، بیان کرد: شما 
در جلسه قبل دادگاه گفتید که اقاریر خود را نزد بازپرس قبول دارم . متهم زم 
بیان کرد: بله رفتار بازپرس شرعی، قانونی و انسانی بود، اما برخی موارد را اان 
که مرور می کنم قبول ندارم.   نماینده دادســتان بیان کرد: آیا قبول دارید به 
صورت گسترده مرتکب اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسامی 
ایران شده اید؟  متهم گفت: خیر من کار مطبوعاتی می کردم.نمایندهدادستان در 
پاسخ به ایناظهارات متهم، عنوان کرد: اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی چه زمانی 
وارد عراق می شــود و انتقال این موضوع به مامور هادی خودتان کار رسانه ای 
نیست.  متهم زم گفت: مگر چه اتفاقی افتاده است؟ نماینده دادستان گفت: اینکه 
اطاعات افرادی که تحریم ها را به زعم خودتان دور می زدند منتشر می کردید در 
راستای رسالت خبرنگاری بوده است؟ متهم زم گفت: باید اثر وضعی آن مشخص 
شــود .  نماینده دادســتان عنوان کرد: در خصوص اقدام علیه امنیت داخلی و 
خارجی به صورت گسترده اقرار داشتید که بعد از دی ماه ۹۶ تا اواسط سال ۹۷ 
اقدامات گسترده تبلیغاتی علیه نظام انجام دادید چرا که به براندازی معتقد شده 
بودید و این موضوع را نزد بازپرس گفتید چه توضیحی دارید؟  متهم زم پاسخ 
داد: یکسری را قبول دارم و یکسری را قبول ندارم من خبرنگار بودم و کار خبری 
می کردم.  نماینده دادستان عنوان کرد: آموزش ساخت کوکتل مولوتوف و ماسک 
ضد اشک آور و چگونگی زمینگیر کردن موتورسواران کار رسانه نیست.  متهم 
زم در واکنش به توضیحات نماینده دادستان گفت: این ها مربوط به من نیست 
و یکســری مطالب کپی بود و یکسری نیز تحت القائات بود. نماینده دادستان 
گفت: ســوء نیت در همان پیام ارسالی به ساغر کسرائی قابل تشخیص است، 
شما رسانه نبودید چرا که رسانه با سرویس جاسوسی خارجی ارتباط نمی گیرد 
و به مسئول میز براندازی در کنگره امریکا پیام نمی دهد.متهم زم گفت: یکسری 
از مطالب کپی بود و فردی به من زنگ میزد و می گفت مطلب مرا کار کن، در 
حال حاضر یادم نیست.  نماینده دادستان گفت: چرا به کسرایی وصل شدی و 
پیام دادی و گفتی که در جنگ روانی تبحر داری.  متهم زم گفت: او را آقایی به 
من معرفی کرد و گفت برای آنکه بشود برای آمد نیوز بودجه گرفت با این خانم 
صحبت کن ۴، ۵ ماه صحبت کردم . نماینده دادستان بیان کرد: مسئولیت خانم 
ساغر کسرایی در کنگره آمریکا چه بوده است؟ متهم زم پاسخ داد: خانم کسرایی 
منشییک سناتور آمریکایی بود  از طرف فخر آور به من معرفی شد. خانم کسرایی 
اســم من را برای کنفرانسی که قرار بود در آمریکا برگزار شود داده بود و اسمم 
داخل لیست رفته بود همچنین پیشــنهاد داده شد که اقدامات دیگری انجام 
بدهیم . نماینده دادستان با اشاره به ارکان تشکیل دهنده بزه افساد فی اارض 
گفت: در ماده ۲۸۶ ارکان تشکیل دهنده افساد فی اارض تشریح شده که یکی 
از ارکان اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی است شما در جلسه قبل پذیرفتید 
که براییکی از سرویس های اطاعاتی کشورهای منطقه جاسوسی کردید.  متهم 
زم گفت: از میان تمامی مطالب ارسال شده سه چهار مورد بیشتر مستند ندارم 
.نماینده دادســتان پرسید: آیا اتهام معاونت گسترده درایجاد احراق، تخریب و 
اخال در نظام اقتصادی را قبول دارید؟  متهم زم: خیر نماینده دادستان افزود: 
شــما خودت گفتی رضا پهلوی اذعان کرده من رهبر جنبش ۹۶ بودم، شــما 
با انتشار اخبار و فراخوان هایی خواستید ماشین های نیروهای انتظامیبه اتش 
کشیده شود همچنین در اظهاراتت گفته ای که نقش محوری ایفاداشتی.متهم 
زم مدعی شــد: بعضی حرف ها در شرایط خاص بوده .  نماینده دادستان گفت: 
تقاضا دارم که جلسه بعد فیلم ها پخش شود.  متهم زم در این بخش از جلسه در 
پاسخ به قاضی در مورد نوع رفتار بازجویان با وی اظهار کرد: با بهترین روش رفتار 
می کردند و هرجا که خود می خوابیدند من نیز انجامی خوابیدم، همان غذایی که 
خودشان می خوردند به من می دادند.قاضی گفت: پس از دی ماه ۹۶ با افسران 
وزارت خارجه فرانسه ماقات کردی دلیل آن چه بوده است؟متهم پاسخ داد: بنابر 
توصیه مقامات  این کشور)فرانسه( ماقات کردم.نماینده دادستان بیان کرد: در 
اقرارت گفته ای که پس از بسته شدن کانال آمد نیوز، مراد با من تماس گرفت و 
گفت که یک کانال جایگزین بزنید و نام کانال جایگزین را صدای مردم گذاشتیم.

متهم زم گفت: درست است اما در مقطعی  مسئول نشر اخبار نبودم. نماینده 
دادستان بیان کرد: در روز دهها خبر با عناوین تحریک برای تخریب و اغتشاش 
منتشر می کردید بعد می گویید معاونت در احراق و تخریب نداشتید؟متهم زم 
گفت: قبول دارم که برخی عبارات را اشتباهی به کار بردم ، برخی عبارات اشتباه 

بوده و پشیمانم.

موسوی: 
پاسخ ایران در صورت تمدید تحریم 

تسلیحاتی قاطع خواهد بود
تهــران- ایرنا- ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
گفت: اگر پرونده ایران به شــورای امنیت برود و 
تحریم های تســلیحاتی تمدید شود، پاسخ ایران 
بــه این حرکت و اقدام، مقتضــی و قاطع خواهد 
بود.»سید عباس موسوی« پیش از ظهر دیروز در 
نخستین نشست مطبوعاتی حضوری خود در سال 

۹۹ که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد، گفت: با توجه به شرایطی که 
نظام بین الملل و کشــورهای مختلف با آن درگیر هستند، دیپلماسی ادامه دارد 
و تعطیل بردار نیســت. در سطوح مختلف در ایران، هم رئیس جمهور و هم وزیر 
امور خارجه و همچنین همه دست اندرکاران سیاست خارجی در داخل و خارج 
دیپلماســی را پیش می برند.  وی با بیان اینکه امروز رئیس جمهور در نشســت 
ســران عدم تعهد که در باکو برگزار می شود، به صورت ویدئو کنفرانس شرکت 
می کند، اظهار داشــت: ۴۶ رئیس دولت در این نشســت حضور دارند و موضوع 
آن مقابلــه با کرونا اســت. ظریف هم ۲۲ تماس تلفنی بــا مقامات منطقه ای و 
بین المللی داشته است.موســوی با بیان اینکه دیپلماسی در سطح معاونان هم 
ادامه دارد، اظهارداشت: طاهریان دستیار ویژه وزیر امور خارجه هم به افغانستان 
رفت و وزیر امور خارجه هم تماس های تلفنی متعددی داشــته و امیدواریم این 

تاش ها به ثمر برسد.  

 آمریکا دیگر عضو برجام نیست
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سالگرد خروج آمریکا از برجام تصریح 
کرد: آمریکا دیگر عضوی از توافق هســته ای نیســت. آمریکا سابقه تاریخی در 
عدم پایبندی به تعهدات بین المللی خود دارد که برجام یکی از این رویکردهای 
یکجانبه گرایانه اش است که نشان داد رژیمی است که اعتقادی به حاکمیت قانون 

و حقوق بین الملل ندارد و بزرگترین ناقض حقوق بین المللی است.  

مرجع تشخیص مسائل امنیتی وزارت اطاعات است
وی درباره سابقه امنیتی سفیر آلمان بیان کرد: مرجع تشخیص مسائل امنیتی و 
اینکه یک فرد چه کاره است، وزارت اطاعات است و یک رسانه نمی تواند چنین 
قضاوتی داشــته باشد. ما تابع قوانین هســتیم و دیپلمات هایی هم که در ایران 
هستند، باید تابع قوانین باشند و دیپلمات باشند و برای کار دیپلماتیک وارد ایران 
شــده باشند. اگر خاف این باشــد، وزارت اطاعات ورود می کند و گزارش های 

رسانه ای مبنای قضاوت ما نیست.  

 پاسخ ایران به تمدید تحریم تسلیحاتی قاطع خواهد بود
موســوی در پاسخ به این ســوال ایرنا مبنی بر اینکه اگر پرونده ایران به شورای 
امنیت برود و تحریم های تسلیحاتی تمدید شــود، پاسخ ایران چه خواهد بود، 
یادآور شد: امیدواریم کار به آنجا نرسد ولی اگر این اتفاق افتد، پاسخ ایران به این 
حرکت و اقدام، مقتضی و قاطع خواهد بود. ما منتظریم ببینیم شرایط به کدام 

سو می رسد و آنگاه براساس شرایط عمل کرده و پاسخ خواهیم کرد.

 حضور آمریکا در منطقه را مخل امنیت می دانیم
این دیپلمات درباره افزایش تنش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس و احتمال 
برقراری تلفن اضطراری میان دو کشور تصریح کرد: اصوا حضور آمریکایی ها به 
ویژه حضور نظامی شان را در خلیج فارس را به رسمیت نمی شناسیم و آن را مخل 
امنیت و ثبات خود و منطقه می دانیم. شاهد بوده اید آمریکایی ها در مواقعی مانع 
گشت زنی قانونی و آزاد نیروهای مسلح ما شدند که ما هشدارهای ازم را داده ایم.  

سخنگوی دولت در پاســخ به سئوالی 
دربــاره تصمیم دولت ایــران در زمان 
تحریم مجدد تسلیحاتی، گفت: درباره 
نحوه واکنش و گزینه های مختلفی که 
در اختیار داریم با توجه به روندهایی که 
داریم تصمیم می گیریم. تصمیمی درباره 
خروج ایران از برجام در راستای تمدید 
مجدد تحریم های تسلیحاتی نداریم.به 
گزارش ایســنا، علی ربیعی در نشست 
خبری این هفته خود با اهالی رســانه،  
با تسلیت وفات حضرت خدیجه )س(، 
گفت: امیدوارم همه از برکات ماه مبارک 

رمضان بهره مند شویم.

ایرانیــان پروتکل های  ۸۳ درصد 
بهداشتی را رعایت کرده اند

ربیعــی با اشــاره بــه رفتار مــردم در 
خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
اظهار کــرد: ۸۳ درصد ایرانیان پروتکل 
های بهداشــتی را رعایــت کرده اند و 
این همراهی  پایتخت نشین ها در  سهم 
۶۳ درصــد اســت که نشــان می دهد 
همراهی سامت محورانه داشته اند.وی 
با بیان این که یکی از برنامه های دولت 
گســترش برنامه های اجتماعی و ایجاد 
زمینه مشــارکت مردم در خیر جمعی 
اســت، عنوان کرد: خوشبختانه ترتیبی 
اتخاذ شده که در ۱۳، ۱۴ کمیته استانی 
ســتاد کرونا نماینده ســمن ها حضور 

دارند و مشارکت می کنند.

همه  وجــود  با  کارگری  جامعــه 
سختی ها مسئوانه ایستاده است

وی اظهار کرد: همه ما مطلع هستیم که 
وضعیت مزدبگیران، سخت شده است. 
جامعه کارگری با وجود همه ســختی 
ها مسئوانه ایســتاده است. خوشحال 
هستیم که اعام کنیم غربالگری خوبی 
صورت گرفــت و تولید مــا در جریان 
است.ســخنگوی دولت بیان کرد: اتفاق 
عظیمــی هم در حوزه آمــوزش افتاده 
است که متاسفانه کمتر دیده شد. طرح 
شاد با تمام سختی ها و اشکااتی که به 
طور طبیعــی در ابتدای کار دارد، طرح 

بسیار خوبی است.

امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
۱۳2 شهر سفید اعام شد

ربیعی در بخشــی از این نشست اعام 
کرد: امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا، 

۱۳۲ شهر را سفید اعام کردیم.

از  ایران  خــروج  درباره  تصمیمی 
تمدید مجدد  راســتای  برجام در 

تحریم های تسلیحاتی نداریم
وی در پاسخ به ســئوال خبرنگاری در 
ارتباط با تصمیــم دولت ایران در زمان 
تحریم مجدد تسلیحاتی، گفت: درباره 
نحوه واکنش و گزینه های مختلفی که 
در اختیار داریم بــا توجه به روندهایی 
که داریــم تصمیم می گیریم. تصمیمی 
درباره خروج ایران از برجام در راستای 
تمدید مجدد تحریم های تســلیحاتی 
نداریم. قطعا نقض برجام توسط شورای 
امنیت غیرقابل تحمل اســت؛ در اولین 
پیامد جهانی خود این موضوع شــورای 
امنیــت را پیش مردم کوچک می کند. 
جمهوری اسامی ایران در رفع نیازهای 

خود بی نیاز است.

دولت هیچ گونه دخالتی در مجلس 
نداشته و ندارد

حساســیت  کرد:  خاطرنشــان  ربیعی 
دولت آن اســت که مجلســی دقیق و 
بانشــاط و همراه با مردم شکل بگیرد. 
انتخــاب رئیس، هیات رئیســه و ... به 
خود مجلس مربوط اســت. من تاکید 
می کنم دولت هیــچ گونه دخالتی در 
مجلس نداشته و ندارد و بنا بر همکاری 
در بااترین سطح با مجلس آینده است. 
هر ترکیبی که مجلس انتخاب کند برای 
ما محترم است. هر خبری درباره دخالت 
معاون رئیس جمهور در تشکیل ترکیب 
مجلس را رد می کنیم. معاون پارلمانی 
رئیس جمهور هم از چنین شایعه ای بی 
اطاع بودند. اساســا در سایر قوا نفی و 
اثباتا دخالتی نداریــم. دولت عمیقا به 
حقوق و کار سایر قوا احترام می گذارد.

وی در ادامه گفــت: با توجه به تحارب 
شــخصی خودم بگویم وقتــی جریان 
اسامی که اساسش ملت دولت بود، بعد 
از پیروزی انقاب اسامی شکل گرفت 
از همان روز ایالــت متحده آمریکا این 
دموکراســی و اسام را خطر دید. از هر 
راهی برای هدف قــرار دادن جمهوری 

اسامی استفاده کرد.

آمریکایی ها با واقعیات کنار بیایند
ربیعی با اشــاره به تحوات اسامی در 
منطقــه و مقابله هــای آمریکایی ها با 
اســام در منطقه مثل حمایت و ایجاد 
گروه های تروریستی مثل القاعده گفت: 
مردم آمریکا بدانند چه ۱۱ ســپتامبر و 
چه امــروز داعش، چیزی جز اثر برنامه 
ریزی های ناقص سیستم های امنیتی 
آمریکا نیســت. این یک بازی اســت و 
حتما در این بــازی به ضرر خود عمل 
می شود. جریان منطقه به نفع آنچه که 
آمریکا به دنبالش هست، نیست. توصیه 
می کنیم به این دســت و پا زدن در این 
باتاق ها خاتمه دهند و با واقعیات کنار 
بیایند. ایران بزرگ ترین کشور در حفظ 
ثبات منطقه است و چیزی به جز صلح 
و امنیــت را در منطقــه دنبال نکردیم.

ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
در خصوص پیگیــری ها و رایزنی های 
دیپلماتیــک درباره وضعیــت زندانیان 
ایرانی در آمریکا، گفت: دفتر نمایندگی 
ما در واشنگتن پیگیر این موضوع است 
و مــا معتقدیم ایاات متحــده آمریکا 
برخــاف ادعاهایی کــه دارد، در این 
مورد و در خصــوص افراد زندانی رفتار 

غیرانسانی دارد.

گروگان هــای ایرانی در آمریکا بی 
قید و شرط آزاد شوند

وی ادامــه داد: یکی از این افراد زندانی 
هم اکنون دچار بیماری کرونا شده است 
و اگر تســت او منفی باشد به ایران باز 
خواهد گشــت، همچنین مــا در حال 
پیگیری وضعیت آزادی بقیه زندانی ها 
هستیم، اکثریت این ها با اتهامات واهی 
در زندان هستند، البته گزارش هایی که 
داریم حکایت از نگهداری این زندانیان 
در شرایط بد و بدون امکانات بهداشتی 
اسامی می خواهد  لذا جمهوری  است؛ 
این گروگان ها بی قید و شرط آزاد شوند.

ربیعی همچنین دولت آمریکا را در این 
زمینه مسئول دانست و ابراز داشت: ما 
معتقدیم که آمریکا نســبت به سامت 
همه گروگان هــای ایرانی که در خاک 

این کشور هستند، مســئول است.وی 
در خصوص بازگشــایی مدارس گفت: 
در ایران با توجه به اینکه زودتر از سایر 
کشــورها مدارس را تعطیل کردیم و با 
توجه به ســفید شدن وضعیت برخی از 
شهرستان ها، ستاد ملی تصمیم گرفت 

که مدارس بازگشایی شود.

هیچ کشــور ثالثی حق دخالت در 
تعامات دوجانبه  ایران و ونزوئا را 

ندارد
دســتیار ارتباطــات اجتماعی رییس 
جمهور و سخنگوی دولت در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر انتشار برخی خبرها 
مبنی بر ارائه خدمات مهندسی از سوی 
ایران به ونزوئا و دریافت شــمش طا 
در ازای ایــن خدمات، گفــت: روابط 
ایــران و ونزوئا یک رابطه قانونی بوده 
و بر مبنای توافق دو دولت شکل گرفته 
اســت و به هیچ کشــور ثالثی ارتباط 
ندارد.وی افزود: کشــورهای ثالث و به 
ویژه آمریکا روی این خبر فضاســازی 
رسانه ای ایجاد می کنند، اما باید بدانند 
کــه نه آمریکا و نه هیچ کشــور ثالثی 
حــق دخالــت در تعامــات دوجانبه  
ایران و ونزوئا را ندارد.ربیعی در ادامه 
اظهار داشــت: تفاهــم و تعامل میان 
ایران و ونزوئــا برمبنای اصول حقوق 
بین الملل شکل گرفته و به سایر کشور 
ها ارتباط ندارد، ما دو دولت هســتیم 
کــه تعامل و همــکاری متقابل داریم.

وی درباره بازار بورس و استقبال مردم 
نیز اظهار کــرد: از همکارانم در وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی و سایر سازمان ها 
خواهش می کنم که این موضوع را در 
کنفرانس ها بیشــتر توضیح دهند اما 
من به نوبه خــودم توضیحاتی در این 
خصوص خواهم داد؛ بازار سرمایه یکی از 
بازارهای مالی کشور است و قطعاً نقش 
اساسی در رشد اقتصادی دارد ما در این 
شرایط یا باید از بانک برداشت کنیم و 
یا تسهیل تامین مالی بنگاه هایمان را از 
راه بورس به دســت بیاوریم این روش، 
روشــی اســت که موجب می شود که 
تورم جدید ایجاد نشود و باعث  می شود 
نقدینگی قابل کنترل باشد؛ بنابراین من 
از همه صاحب نظران این حوزه خواهش 
میکنم کمک کنند که این روش درست 
رونق پیدا کند.وی افزود: این موضوع را 
فراموش نکنیم که این اتفاق، یک اتفاق 

میمون و مبارک است .

سخنگوی دولت: 
هیچ کشوری حق دخالت در 

تعامات ایران و ونزوئا را ندارد
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نگـــاه اجاره خانه ۳۱ درصد گران شد
متوســط افزایش اجاره بها تا ۳۱.۶ درصد برای 
خانوارهــای که اجــاره خــود را تمدید کردند 
افزایش یافته است، این رقم در دو سال گذشته 
بااترین حد رشد اجاره است. به گزارش ایسنا، 
بررســی تازه ترین آماری که مرکز آمار ایران در 
رابطه با شــاخص قیمت اجاره بهای واحدهای 
مســکونی خانوارهای شهری منتشر کرد نشان 
می دهد که از زمســتان ۱۳۹۶ تا زمستان سال 
گذشــته متوســط افزایش اجاره بها بین ۱۶.۸ 
درصد تــا ۳۱.۶ درصد متغییر بوده اســت که 
کمترین آن مربوط به زمستان ۱۳۹۶ می شود.

براساس این گزارش، متوسط افزایش اجاره بها 
برای خانوارهای که تمدید قرارداد داشته اند، در 
سال ۱۳۹۷ به ۱۷.۲ درصد در بهار، ۲۶.۳ درصد 

در تابســتان، ۲۵.۴ پاییز و در روندی کاهشــی 
به ۲۱ درصد در زمســتان می رسد. اما در سال 
۱۳۹۸ اجاره بها افزایشی بوده و از ۲۷ درصد در 
بهار به ۲۷.۱ تابســتان، ۳۱.۲ درصد پاییز و در 
نهایتا ۳۱.۶ درصد در زمستان می رسد. همچنین 
بررسی وضعیت اجاره بها واحدهای مسکونی در 
مناطق شــهری بیانگر آن است که در زمستان 
سال گذشته شاخص قیمت به ۱۶۹.۳ رسیده که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش 

یافته است. 

وضعیت اجاره در استان ها
در زمستان گذشته این فصل بیشترین نرخ تورم 
فصلی به اســتان سمنان با ۷.۷ درصد افزایش و 

کمترین آن به اســتان آذربایجــان غربی با ۶.٠ 
درصد افزایش اختصــاص دارد. درصد تغییرات 
شــاخص قیمت اجاره بها نسبت به فصل مشابه 
ســال قبل )تورم نقطه به نقطــه(، ۲۲.۹ درصد 
است که نســبت به پاییز ۱۳۹۸)۲۱.۶ درصد(، 
۱.۳ واحد درصد افزایش دارد.اما بیشــترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان لرستان با 
۳۵.۷ درصــد افزایــش و کمترین آن مربوط به 
اســتان آذربایجان غربی بــا ۹.۴ درصد افزایش 
اســت. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به 
طور متوسط ۱۲.۸  درصد بیشتر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی  ۱۳.۵  
درصــد کمتر از میانگین کل کشــور در بخش 

اجاره بها هزینه کرده اند.

عاج کسری بودجه در انتشار اوراق بدهی
در حالیکه رئیس کل بانک مرکزی انتشار اوراق بدهی را راهکاری مناسب برای 
جبران کسری بودجه دانســته، یک کارشناس اقتصادی ضمن تایید و مناسب  
دانستن این روش، اعام کرد: با توجه به پایین بودن نرخ بدهی های دولت انتشار 
اوراق بدهی مناسب ترین و کم ضررترین راهکار برای تامین کسری بودجه است.

لطفعلی بخشی در گفت وگو با ایسنا درباره راهکاری برای جبران کسری بودجه، 
اظهار  کرد: از آنجا که امکان فروش نفت وجود ندارد و با شــیوع ویروس کرونا، 
امکان وصول درآمدهای مالیاتی هم وجود ندارد که باید به دنبال راه های دیگری 
برای درآمدزایی بود و دو مسیر پیش رو است که یکی چاپ پول و دیگری قرض 
کردن است که اکثریت کشورهایی که توانستند بر تورم فائق بیایند روش دوم را 
انتخاب کردند. وی با بیان اینکه چاپ پول به یک مستقیم منجر به تورم می شود، 
ادامه داد: اما قرض کردن که سیســتمی اســت که به وســیله آن قرض کردن 
پول های موجود در جامعه و خرج کردن همان پول ها در جامعه صورت می گیرد، 
حجم پول جامعه از این طریق افزایش پیدا نمی کند و تورم هم ســیر صعودی 
نخواهد داشت. این روش در کشورمان خیلی کم مورد استفاده قرار گرفته که به 

آن عملیات بازار باز گفته می شود. 

میزان پایین بدهی های دولت نسبت به استانداردهای دنیا 
این کارشــناس اقتصادی افزود: دولت در این روش اوراق قرضه چاپ می کند و 
می فروشد، ســپس دوباره از محل درآمدهایش آن ها را خریداری کند یا اوراق 
جدید را به جای اوراق قدیم چاپ کند. در کشــورهای مختلف نســبت بدهی 
دولت ها به درآمد ملی وضعیت متفاوت و مختلفی دارد که در ایران به نسبت نرخ 
بدهی های دولت خیلی پایین تر اســت و این روش که انتشار اوراق بدهی است، 

مناسب تر و عاقانه است. 

اوراق بدهی راهکاری کم ضرر برای جبران کسری بودجه 
بخشی در پایان سخنانش با اشــاره به مسیر دیگر درآمدزایی دولت که فروش 
اموال اســت در بودجه هم پیش بینی شــده بوده است، خاطرنشان کرد: انتشار 
اوراق بدهی و عملیات بازار باز بانکی تقریبا عملیات کم ضررتر نســبت به سایر 
راهکارها برای جبران کسری بودجه است. به گزارش ایسنا، به تازگی رئیس کل 
بانک مرکزی در یادداشتی اعام کرد: درباره کسری بودجه دولت، ناشی از سقوط 
شــدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی، بــرای چندمین بار تأکید می کنم در 
شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای تأمین کسری 
و نیز جلوگیری از پولی کردن کســری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده 
استفاده گســترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصادکشور 

است.

تاثیرات انتشار اوراق بدهی از زبان همتی 
همتی درباره تاثیرات انتشار اوراق بدهی نیز می گوید: دولت با انتشار اوراق بدهی، 
نه تنها می تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصاح 
ترازنامه بانک ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی 
قــرار می دهد.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ســطح پایین بدهی های دولت 
نســبت به اســتاندارهای دنیا، روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق 

مناسبی پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.

معاون شهردار کرج:
 شهروند مداری اولویت مجموعه

 مدیریت شهری
افتتاح ۶ ســرای محله در روزهای آینده خدمتی دیگر 
از سوی مدیریت شهری به شهروندان کرج خواهد بود.

علیرضا رحیمی با اشاره به نقش آفرینی مردم در اداره 
امور شــهری و موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی 
و لزوم افزایش مشــارکت مردمی در امور مذکور گفت: 

ارتقــای کیفیت زندگی شــهروندان، ایجاد انگیزه برای مشــارکت اجتماعی و 
از طرفی بهره گیری از نســل جوان مســتعد، هدف اساســی و بزرگ مجموعه 
مدیریت شــهری است. بطوری که استفاده از قابلیت ها و توانایی های مردم در 
 امور شــهر، بخصوص مســائل فرهنگی و اجتماعی را در اولویت قرار داده است.

وی ابراز داشــت: با توجه به اینکه شــهروند مداری یکی از اولویت های مهم و 
اساسی در مجموعه مدیریت شهری است، شهرداری کرج و در ذیل آن سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی تصمیــم به راه اندازی ســرای محات در مناطق 
 گوناگون شــهر کرج گرفته و بــزودی آیین افتتاحیه آنها برگزار خواهد شــد.

معاون شــهردار کــرج و رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری کرج 
ادامــه داد: هــدف از راه اندازی این ســرای محات، تــاش در جهت ارتقای 
سطح زندگی، بهبود ارتباط شــهروندان با مجموعه مدیریت شهری، گسترش 
فعالیت هــای فرهنگی و اجتماعی توســط مردم، همیــاری اهالی هر منطقه 
بــا یکدیگر و مدیریت مســائل مختلف در ســطح محات بــوده و نتیجه ی 
 آن نیــز تبدیل این ســراها به پایگاه تقویت انســجام اجتماعــی خواهد بود.

وی در ادامه اشــاره کرد راه اندازی ۶ ســرای محله، در دستور کار روزهای آتی 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری کرج قرار دارد و بزودی آیین 

افتتاحیه آنها برگزار خواهد شد.

بهره برداری از پروژه های متعدد شهرداری 
در سال 99

رئیس شورای اسامی شهر قم گفت: با بیان اینکه سال 
۹۹ یکی از سال هایی است که بیشترین بهره برداری از 
پروژه های عمرانی صورت مــی گیرد، بیان کرد: اتمام 
پروژه میدان ولی عصر)عج( از جمله این برنامه هاست 
که در روان ســازی حمل و نقل درون شهری و برون 

شهری تاثیر بسزایی دارد.عبداه جالی با بیان اینکه سال ۹۹ یکی از سال هایی 
است که بیشترین بهره برداری از پروژه های عمرانی صورت می گیرد، بیان کرد: 
اتمام پروژه میدان ولی عصر)عج( از جمله این برنامه هاســت که در روان سازی 
حمل و نقل درون شهری و برون شهری تاثیر بسزایی دارد.رئیس شورای اسامی 
شهر قم افزود: تقاطع بلوار پیامبر اعظم)ص( و فردوسی نیز در نیمه اول سال به 
بهره برداری می رسد و درصد باایی پیشرفت داشته است.جالی همچنین بهره 
برداری از باغ پرندگان و شــهربازی بوســتان غدیر را از دیگر برنامه های امسال 
شورای شهر دانست و گفت: دستگاه های شهربازی غدیر در حال نصب است.وی 
به وضعیت پروژه عماریاسر اشاره افزود: بلوار عماریاسر یک پروژه سنگین است 
که تملک مهمترین مسئله آن است و شورای پنجم برنامه ای گذاشته تا از منابعی 

برای تملک استفاده کند.

حذف گزینه انتخاب روش »آزادسازی 
غیرمستقیم« از سامانه سهم عدالت

تهران - ایرنا - با توجه به تغییرات جدید در سامانه تعیین مدیریت سهام عدالت، 
روش آزادسازی غیر مستقیم از این سامانه حذف شد.سامانه سهام عدالت جهت 
رفع برخی از مشکات کاربری، به روزرسانی شده و از روز گذشته برخی تغییرات 
در امکانات سامانه سهام عدالت ایجاد شده است.با توجه به اینکه اگر سهام داران 
در مدت زمان تعیین شــده به سامانه ســهام عدالت مراجعه نکنند، روش آزاد 
سازی غیرمســتقیم برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، بنابراین انتخاب روش 
غیر مســتقیم از سامانه حذف شد.بر این اســاس، اگر سهامداران سهام عدالت، 
فقط مایل به انتخاب روش آزاد ســازی به صورت مستقیم باشند، می توانند به 
سامانه الکترونیکی سهام عدالت مراجعه کنند؛ اما اگر سهامداران مایل به استفاده 
از روش غیرمستقیم برای آزادسازی سهام عدالت خود هستند، نیازی به مراجعه 
به سامانه الکترونیکی سهام عدالت نخواهند داشت؛ چرا که این روش به صورت 

پیش فرض، برای سهامداران در نظر گرفته شده است.

وزیر راه و شهرسازی:
اولویت وزارت راه شناخت متقاضیان واقعی 

مسکن است
تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه عملیات ساخت مسکن ملی 
فرهنگیان به طول انجامید، گفت: وزارت راه، اولویت را تشخیص درست جامعه 
هدف و متقاضیان واجد شــرایط قرار داده است.محمد اسامی دیروز )دوشنبه( 
در مراســم کلنگ زنی ۱۴ هزار و ۵۶۴ هزار واحد مسکن ملی فرهنگیان که به 
صورت ویدئو کنفرانس در نهاد ریاســت جمهوری برگزار شــد، گفت: از معاون 
اول رییس جمهوری که حامی طرح های توســعه ای و زمینه سازی برای خانه 
دار شدن مردم هستند تشکر می کنم.وی گفت: در تفاهم نامه ای که پاییز سال 
گذشــته بین وزارت راه و شهرســازی و وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید، 
مهمترین بخش، رویکرد ما به جریان تولید پایدار مســکن به ویژه برای معلمان 
است.اســامی با بیان اینکه هدف ما پروژه های موقت مســکن نیست گفت:در 
این دولت جریانی را پایه گذاری کردیم تا در دولت های بعدی نیز جریان تولید 
مسکن ادامه یابد؛  عملیاتی شدن تولید مسکن ملی، جریانی است که در تعاملی 
دو طرفه بین نهادهای مختلف به پیش خواهد رفت و امروز این تعامل بین وزارت 
راه و شهرســازی با وزارت آموزش و پرورش ایجاد شــده است.وی با بیان اینکه 
بــا تعامل دو طرفه با وزارت آموزش و پرورش و آزادســازی اراضی مازاد وزارت 
آموزش و پرورش سهم به سزایی در ارتقای معیشت و منزلت معلمان ایجاد شد 
گفت: هدف اقدامات وزارت راه و شهرســازی در تعامل با وزارتخانه ها و سازمان 
ها، تحرک بخشیدن به بازار تولید مســکن است.  وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه ممکن است سوال این باشد که چرا اجرای تفاهمنامه ها به طول انجامید،  
گفت: اولویت برای وزارت راه و شهرسازی، شناسایی دقیق واجدان شرایط بوده 
اســت که در سطح کشور انجام شد.وی توضیح داد: معتقد هستیم که چنانچه 
متقاضیان واجد شــرایط و جامعه هدف دریافت مســکن در شهرهای گوناگون 
دقیق شناسایی نشوند،  ســرمایه گذاری های انجام شده و در دست انجام برای 
این جامعه، در سمت و سوی مناسب خود به جریان نمی افتد به همین منظور، 
شناســایی دقیق جامعه هدف، اندکی زمان بر شد.  وزیر راه و شهرسازی تاکید 
کرد: انطباق جامعه هدف با پروژه های تعریف شده در احداث مسکن فرهنگیان 
مورد توجه و تاکید بوده اســت.در  مراسم امروز، ساخت مسکن ملی فرهنگیان، 
در اســتان تهران و شهر جدید پرند ۵٠٠ واحد، در استان فارس برای شهرهای 
قیر، پاسارگاد و شهر جدید صدرا در مجموع یک هزار و ۱۲٠ واحد و در استان 
خوزستان برای شهرهای دزفول، خرمشهر، شوشتر، بهبهان، رامشیر، شهر جدید 
شــیرین شهر و شــهر جدید رامین یک هزار و ۸۴٠ واحد، در استان آذربایجان 
شرقی برای شهر جدید سهند ۱٠٠٠ واحد، در استان اصفهان برای شهر جدید 
فوادشهر ۳٠٠٠ واحد و در استان کهگیلویه و بویراحمد برای شهرهای یاسوج، 
دهدشــت، گچساران و باشت از محل اراضی آموزش و پرورش در مجموع ۷۲۱ 

واحد آغاز شد.

 ساخت 4 باب آموزشگاه 10 کاسه
 توسط  چادرملو 

در تداوم حمایتهای  چادرملو از  توســعه فضای  آموزشــی  و در راســتای 
عمل به مسئولیت اجتماعی  ، همزمان با روز معلم،  عملیات ساخت ۴ باب 
آموزشــگاه  مدرن توسط  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در اردکان یزد  
آغاز شد   شد .این مراکز آموزشی  هر یک دارای ۱٠ کاس درس در ۲ طبقه 

و فضاهای جانبی است که با زیر بنای ۲۴٠٠ متر مربع ساخته می شود .
برای ســاخت این واحد های آموزشی  بالغ بر ۱۲٠ میلیارد  ریال اعتبار از 
سوی چادرملو تخصیص یافته است و پیش بینی شده است  طی ۲ سال به 
اتمام برســد .بر اساس همین گزارش  در مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات 
ساخت این مراکز آموزشی  که با حضور مسؤولین شهرستان اردکان برگزار 
شد . مهندس محمود مصری نژاد مدیر مجتمع صنعتی چادرملو در اردکان 
یزد گفت : افتخار چادرملو این است که توانسته نقش قابل توجهی در توسعه 
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شهرستان اردکان داشته باشد و تاش می 
کنیم  در حد توان خود به این خدمات  ادامه دهیم .محمدرضا تابش نماینده 
مردم اردکان در مجلس شورای اسامی نیز ضمن تبریک هفته معلم و تقدیر 
از اقدامات ارزشمند چادرملو گفت: امیدواریم که بتوانیم محیطی مطابق با 

استانداردهای روز دنیا برای تحصیل دانش آموزان فراهم کنیم.

وزیر اقتصــاد اظهار داشــت: به عنوان 
مثال ما در خصــوص مالیات، ناچاریم 
بطور مداوم پیشنهاد امهال، برای ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی 
اقتصاد کشور ببریم، چون بخوبی واقفیم 
که بســیاری از فعالیت های اقتصادی، 
بخاطر کرونا با مشــکات زیادی مواجه 
هستند.به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت 
اقتصاد، دکتر دژپســند طی ســخنانی 
در این جلســه پس از استماع گزارش 
ارائه شــده از سوی اعضای ستاد مقابله 
با بیماری کرونای اســتان اصفهان در 
خصــوص عملکرد، موانع و مشــکات 
این ســتاد اظهار داشــت: برخی موارد 
مطرح شــده توســط اعضای ستاد، در 
خصوص موانع کســب و کار، از طریق 
هیات واگذاری قابل حل است و برخی 
از موارد دیگر نیز از طریق وزارت اقتصاد، 
قابل پیشنهاد جهت بررسی و رسیدگی 
در هیات دولت اســت.وی افــزود: در 
عین حــال، برخی موارد و مشــکات 
در سطح اســتان اصفهان و نیز سراسر 
کشــور، اقتضای شرایط تحمیلی ناشی 
از بروز بیماری کرونا اســت.وزیر اقتصاد 
گفــت: به عنوان مثــال ما در خصوص 

مالیات، ناچاریم بطور مداوم پیشــنهاد 
امهال، برای ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
و شــورای هماهنگــی اقتصاد کشــور 
ببریم، چون بخوبی واقفیم که بسیاری 
از فعالیت های اقتصادی، بخاطر کرونا با 
مشکات زیادی مواجه هستند.دژپسند 
ادامــه داد: در برخی مــوارد دیگر مثل 
تسهیات بانکی نیز، به فرمولی رسیده 
ایم که حداقل ۵٠ درصد ســپرده های 
استانی، صرف ارائه تسهیات در همان 
استان شود و خوشبختانه بانک مرکزی 
هم این موضوع را بخشنامه کرده است.

وزیر اقتصاد در خصــوص صادرات نیز 
با بیان اینکه گــزارش وی در خصوص 
صادرات محصوات پزشــکی کشور در 
حوزه کرونا، در هیات دولت مورد توجه 
و تقدیر رییس جمهور قرار گرفته است، 
گفت: در بحث صادرات، به دلیل برخی 
آثار جبــران ناپذیر آن، خیلی نمی توان 

محدودیت اعمــال کرد، چون به خوبی 
می دانیم، اگر بازارهای صادراتی کشور از 
دست برود، به آسانی قابل احیاء و جبران 
نیســت. دژپســند در بخش دیگری از 
سخنان خود، در خصوص سیاست های 
وارداتی این وزارتخانه نیز گفت: گمرک 
جمهوری اسامی به دو دلیل، واردات را 
تسهیل می کند؛ یکی اینکه ۸۵ درصد 
واردات ما کااهای واسطه ای، سرمایه ای 
و کااهای اساســی اســت و بدون آن، 
بنگاه های تولیدی کشور آسیب می بینند 
و دیگر اینکه در بخش کااهای اساسی 
نیز اگــر دیر بجنبیم، ممکن اســت با 
کمبود مواجه شــویم.وی با بیان اینکه 
اقتصاد اســتان اصفهان به شدت متاثر 
از گردشگری اســت، آسیب دیدن این 
صنعت در ایام کرونا را موجب کسادی 
بسیاری از کســب و کار های مرتبط با 
صنعت مذکور در اســتان، عنوان و ابراز 

امیدواری کرد، با پرداخت سهمیه کسب 
و کارهای آسیب دیده اصفهان از محل 
۷۵ هزار میلیــارد تومان اعتبار مصوب 
دولت، مشــکات آنها هر چه سریع تر 
سامان یابد.وزیر اقتصاد همچنین با ابراز 
خرسندی از شب بدون تلفات کرونایی 
در شهرســتان کاشان به عنوان یکی از 
شــهر های درگیر این بیماری و روحیه 
بخش خواندن این آمار برای مسئوان 
اداری، بهداشــتی و درمانی دیگر نقاط 
کشــور، برای حل مشــکات اعتباری 
بخش بهداشت و درمان استان اصفهان 
و به ویژه این شهرســتان، قول مساعد 
داد.این گزارش حاکی اســت، در شروع 
این جلسه، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گزارشــی از اقدامات و خدمات 
درمانی ارائه شــده و مشکات اعتباری 
و بهداشــتی این مجموعــه ارائه کرد و 
همچنین معاون اقتصادی اســتانداری 
اصفهــان، طی ســخنانی، ضمن طرح 
پیشــنهاداتی به منظور عبور از بحران 
فعلی، گزارشــی از وضعیــت اقتصادی 
استان در ایام کرونا، اقدامات انجام گرفته 
برای مقابله با این بیماری و نیز موانع و 

مشکات در این راستا را ارائه کرد.

 دژپسند:
بازارهای صادراتی از دست برود، به 

آسانی قابل احیاء نخواهد بود

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
می گوید: امســال حتماً مالیات بــر خانه های خالی 
اجرایی خواهد شــد. مــا در حال انجــام کارهای 
آن هســتیم و امیدواریم ظرف چند مــاه آینده به 
سرانجام برسد.به گزارش نقل از ایرنا، قانون مالیات 
بر خانه های خالی در ســال ۱۳۶۶ تصویب شد و تا 
سال ۱۳۸٠ نیز جاری بود، ولی به دلیل هزینه های 
بســیار زیاد ارزش گــذاری اماک که بــرای دولت 
داشــت و به طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، ســال 
۱۳۸٠ از قانون حذف شد.این پایه مالیاتی )مالیات 
بر خانه های خالی( مجدداً در ســال ۹۴ در ماده ۵۴ 
مکرر اصاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده 
شــد که بر اساس این قانون، خانه هایی که بیشتر از 
یک ســال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ 
مالیات اجاره بها می شــوند.ماده ۵۴ مکرر این قانون 
می گوید: خانه های مســکونی واقع در شــهرهای با 
جمعیت بیش از ۱٠٠هزار نفر که به استناد سامانه 
ملی اماک و اســکان کشور )موضوع تبصره ۷ ماده 
۱۶۹مکرر این قانون( به عنوان واحد خالی شناسایی 
می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل 
مالیات بر اجاره به این شــرح خواهند شد: سال دوم 
معادل یک دوم مالیات متعلقه، ســال سوم، معادل 
مالیات متعلقه و سال چهارم و بعد از آن معادل یک 

و نیم برابر مالیات متعلقه.

چالش های یک قانون پنج ساله
تیرماه ۹۴، ماده ۱۶۹ اصــاح مالیات های مکرر به 

تصویب مجلس شورای اسامی رسید و در مردادماه 
این سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی اباغ شد. 
مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد 
ظرف ۶ ماه »سامانه ملی اماک و اسکان کشور« را 
راه اندازی کند. در حال حاضر پنج ســال از تصویب 
ایــن قانون می گذرد، ولی هنوز بین دســتگاه ها آن 
همــکاری ازم برقرار نشــده که قانــون مذکور به 
مرحله اجرایی برســد؛ موضوعی کــه برنده اصلی 
آن همان ســرمایه داران اماک هستند که اقتصاد 
نامولد را در کشور مسلط کرده اند و از همین مسیر، 
مصرف کننــدگان و نیازمندان اصلــی و به طور کل، 
تولید را بازنده های بزرگ آن کرده اند.بررســی آمار 
نیز نشان از رشد ساانه تعداد خانه های خالی دارد. 
بنابر سرشماری نفوس و مســکن، تعداد واحدهای 
مسکونی خالی کشــور از حدود ۶۵٠ هزار واحد در 
سال ۸۵ به ۱.۶ میلیون واحد در سال ۹٠ و همچنین 

۲.۵۸ میلیون واحد در ســال ۹۵ رسیده است. این 
آمارها کامًا بر ضرورت وجود سازوکاری برای کنترل 
تقاضاهای سرمایه ای در این بخش صحه می گذارد. 
در همه دنیا سیســتم مالیاتی نه تنها به عنوان منبع 
درآمدهای ســالم دولتی تعریف می شود، بلکه از آن 
به مثابــه قدرتمندترین ابزار برای کنتــرل بازارها و 
هدایت ســرمایه ها به بخش های مولد و همین طور، 
کاهش نابرابری ها اســتفاده می شود.  ابزار مالیات بر 
خانه های خالی موجب عرضه واحد مسکونی خواهد 
شــد؛ این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد 
که منجر به افزایش عرضه مســکن اجاره ای خواهد 
شــد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معامات ملک را 
به دنبال دارد.البته همین قانون هم خالی از اشکال 
نبوده و برخی نقدها در رابطه با عدم تأثیرگذاری آن 
مطرح شده اســت. به عنوان مثال، بر اساس فرمول 
ماده ۵۴ مکرر، مالک یک خانه خالی از ســال دوم 
مشمول مالیاتی معادل ســه درصد اجاره بهای روز 
واحد مســکونی می شــود. مبلغ ایــن مالیات برای 
یک آپارتمان ۸٠ متــر مربعی در تهران حدود یک 
تا دو میلیون تومان در ســال برآورد می شــود که 
چنیــن مبلغی کامًا بعید اســت باعث پشــیمانی 
مالکان خانه های خالــی و تصمیم به عرضه آنها به 
بازار مصرف شود. از سوی دیگر، شورای نگهبان هم 
در بررســی و اصاح قانون بودجه امسال که مطابق 
با آن قرار اســت ۳٠٠٠ میلیارد تومان از این ردیف 
درآمد کسب شود، مقرر کرد تعداد خانه های مشمول 

مالیات مذکور باای دو خانه باشد.

استانهاامسال مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد

مرکــز آمار اعــام کــرد تورم ســاانه 
تولیدکننده بخش هــای خدمات در چهار 
فصــل منتهی به پاییز ۹۸ بــا ۱.۵درصد 
کاهش نســبت به مدت مشابه سال قبل 
به۲۹درصد رسید.به گزارش اقتصادآناین، 
تولیدکننده  قیمــت  شــاخص  تغییرات 
بخش های خدمات کل کشــور  نسبت به 
فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
در فصل زمســتان ۱۳۹۸ به ۲۵.۶ درصد 
رسید که در مقایســه با همین اطاع در 
فصل قبل )۲۷.۸( ۲.۲ واحد درصد کاهش 

داشته است.

تورم فصلی
تولیدکننده  قیمت  شــــاخص  تغییرات 
بخش های خدمات کل کشــور نسبت به 
فصل قبل )تورم فصلی( در فصل زمستان 
۱۳۹۸ به ۴.۱ درصد رسید که در مقایسه با 

همین اطاع در فصل قبل )۶.۲( ۲.۱ واحد 
درصد کاهــش دارد. کمترین تورم فصلی 
به ترتیب مربــوط به بخش های »آموزش 
)٠,۷(«، »واسطه گری مالی )بیمه( )۱.۸(« 
و »خدمات مستغات، اجاره و فعالیت های 
کســب و کار« )۳.۲ درصــد( می باشــد. 
بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به 
»حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات« )۵.۵ 

درصد( است.

تورم نقطه به نقطه
تولیدکننده  قیمــت  شــاخص  تغییرات 

بخش های خدمات کل کشــور  نسبت به 
فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
در فصل زمســتان ۱۳۹۸ به ۲۵.۶ درصد 
رسید که در مقایســه با همین اطاع در 
فصل قبل )۲۷.۸( ۲.۲ واحد درصد کاهش 
داشته اســت. به عبارتی، میانگین قیمت 
دریافتی توســط ارایه دهندگان خدمات 
به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، 
در فصل زمســتان ۱۳۹۸ نسبت به فصل 
زمستان ۱۳۹۷، ۲۵.۶ درصد افزایش دارد. 
در بخش های خدمات کمترین نرخ مربوط 
به بخــش »خدمات مســتغات، اجاره و 

فعالیت های کســب و کار« )۱۵.۱ درصد( 
و بیش ترین نرخ مربوط به بخش »خدمات 

هتل و رستوران« )۳۸.۳ درصد( می باشد.

تورم ساانه
تغییــرات میانگین شــاخص کل قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات در چهار 
فصــل منتهی به فصل زمســتان ۱۳۹۸ 
)تورم ســاانه( به ۲۹.٠ درصد رسید که 
نســبت به همین اطــاع در فصل قبل 
)۳٠.۵( ۱.۵ واحد درصد کاهش نشــان 
می دهد. در فصل مورد بررسی، در میان 
بخش های خدمات در کشــور، کمترین 
تورم ســاانه مربوط به بخش »خدمات 
مســتغات، اجاره و فعالیت های کسب و 
کار« )۱۷.۲ درصد( و بیشترین آن مربوط 
به بخــش »خدمات هتل و رســتوران« 

)۴۸.۹ درصد( است.

مرکز آمار اعام کرد:

 بیشترین و کمترین تورم برای 
کدام بخش ها بود؟
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تا چند دهه دیگرگزیده خبر

منتظر عادی شدن اوضاع نفت نباشید
هیچ کس به درســتی نمی داند زمانی که پاندمی ویروس کرونا 
مغلوب شــود، تقاضا برای نفت چه وضعیتی خواهد داشــت اما 
احتماا کمتر از ســال ۲۰۱۹ خواهد بود و ممکن است سالهای 
زیادی زمان ببرد تا به وضعیت عادی خود برگردد.به گزارش ایسنا، 
اگرچه سیگنالهایی از گذشتن بدترین ریزش تاریخی تقاضا برای 
نفت مشاهده می شود اما هیچ کس بهبود سریع تقاضا به سطحی 
که پیش از شیوع پاندمی ویروس کرونا وجود داشت را پیش بینی 
نمی کند. برخی مانند بن فان بوردن، مدیرعامل شرکت رویال داچ 
شل پیش بینی می کنند که تقاضا برای نفت ممکن است به طور 
کامل احیا نشــود.تحلیلگران سیتی گروپ با نهایت خوش بینی، 
انتظار ندارند که مصرف ســوخت جت تا ســال ۲۰۲۲ به سطح 
سال ۲۰۱۹ برگردد و مدیرعامل بوئینگ اظهار کرده که ترافیک 
مســافری ممکن است به مدت سه ســال به سطح سال ۲۰۱۹ 
برنگردد و حتی زمانی که سفرهای هوایی به وضعیت عادی برمی 
گردند، ایراینها از جدیدترین هواپیماهای خود که مصرف انرژی 
بهینه ای دارند، استفاده خواهند کرد.اگر افت تقاضای آتی برای 
نفت را پنج میلیون بشــکه در روز فرض بگیریم، چندان زیاد به 
حســاب نمی آید و معادل حدود پنــج درصد از تقاضای جهانی 
برای نفت است. مصرف نفت جهان در آوریل حداکثر ۳5 میلیون 
بشکه در روز کاهش پیدا کرده و پیش بینی ها حاکی از آن است 
که مصرف نفت در ســال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز 
یا معادل ۱۰ درصد از عرضه جهانی نسبت به سال ۲۰۱۹ کمتر 
خواهد بود.شــاید پس از پایان شیوع کووید ۱۹ بسیاری از افراد 
به ســرعت به زندگی عادی برگردند اما عــده زیادی هم رفت و 
آمــد روزانه به محل کار را متوقف کــرده و ترجیح می دهند به 
دورکاری بپردازنــد و کارفرمایان ممکن اســت از پذیرش چنین 
پیشــنهادی اســتقبال کنند. پس از چند ماه برگزاری موفقیت 
آمیز کنفرانس از راه دور، ســفرهای کاری که همواره هواپیماها 

را پر از مســافر نگه می داشت، ممکن است مورد تجدیدنظر قرار 
بگیرند. این تغییرات ممکن است مصرف برق را افزایش دهند اما 
تقاضا برای سوخت را پایین برده و کمک چندانی به صنعت نفت 
نمی کنند.البته می توان بحران اخیر را مانند بحران مالی ســال 
۲۰۰۹-۲۰۰۸ نادیده گرفت اما پاندمی جهانی بســیار متفاوت تر 
از بحران مالی اســت و بحث سامت جســمی به اندازه سامت 
مالی مطرح اســت و ممکن اســت باعث شود همه ما به درجات 
مختلف شــیوه های جدیدی را در کار و زندگی در پیش بگیریم. 

صنعت نفت می توانــد کاهش پنج درصدی تقاضا برای نفت در 
بلندمــدت را تحمل کند اما رونق و شــکوفایی برای این صنعت 
دشوارتر خواهد شــد.حتی پیش از ورود به پاندمی، عمده رشد 
تقاضای جهانی برای نفت به جای سوختها در صنعت پتروشیمی 
بود و دورنما برای پاایشــگاه ها در اروپا و آمریکای شمالی که با 
رقابت فزاینده پاایشــگاه های جدید در خاورمیانه و آسیا روبرو 
بودند، تیره شده بود. کاهش طوانی مدت تقاضا برای سوخت ها 
این رقابت را شدیدتر خواهد کرد و پاایشگاه ها به دنبال بازارهایی 

برای محصوات مازاد تقاضا خواهند بود.بخش باادستی صنعت 
نفت که نفت را کشف و استخراج می کند، ممکن است مشکات 
کمتری داشته باشد. میادین معموا پس از مدتی فعالیت فرسوده 
شده و تولیدکنندگان را وا می دارند به دنبال ایجاد ظرفیت جدید 
تولید در نقطه دیگری باشند. این مسئله در منطقه شیل آمریکا 
کاما روشن است. موج دوم رونق نفت شیل تحت تاثیر چندین 
سال رشــد قوی تقاضای جهانی صورت گرفت و باعث شد اکثر 
تولیدکنندگان جهان از جمله کشورهای عضو اوپک در حد توان 
نفــت تولید کنند و این امر نفت را در محــدوده 5۰ دار در هر 
بشکه قرار داد.اما تولیدکنندگان اوپک اکنون تولیدشان را بیش 
از ۲۰ درصد کاهش داده اند و کشورهای غیراوپک هم تولیدشان 
را به میزان مشــابه کاهش می دهند. درست است که بعضی از 
چاه هایی که تعطیل می شوند هرگز دوباره گشوده نخواهند شد 
اما اکثرا منتظر خواهند ماند تا صاحبانش فرصت دوباره ای برای 
بازگشت به فعالیت پیدا کنند. اشــباع عرضه نفت درست ماهه 
دهه ۱۹۹۰ قیمت های نفت را در سطح پایینی نگه داشته است.

نه مدیریت عرضه به ســرکردگی عربستان ســعودی و نه فشار 
رییس جمهــور آمریکا روی تولیدکنندگان خارجی قادر نخواهد 
بود اشــباع عرضه فعلی را حذف کنــد و زمانی که این بحران به 
پایان برسد، ریاض ممکن است تمایل کمتری برای ایفای نقش 
تولیدکننده تاثیرگذار بر بازار داشــته باشد و تولیدش را محدود 
نگه دارد، در حالی که سایرین شیرهای نفتشان را باز می کنند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، هر زمانی که قیمت های نفت افزایش 
پیدا کرده، تولیدکنندگان به ســوی استفاده از ظرفیت غیرفعال 
شــتافته اند و به احیای قیمت ضربه زده اند. پس از افت قیمت 
نفت در اواسط دهه ۱۹۸۰ دو دهه طول کشید تا قیمت نفت به 
ســطح قبلی برگردد. این بار هم ممکن است زمان زیادی ببرد تا 

قیمت ها به سطح قبلی برگردند.

مشتری بنزین زیاد شد
مشــاور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع هــای خدماتی، رفاهی 
و بین راهــی گفــت: در حال حاضر میزان مصرف بنزین نســبت به ماه 
گذشــته افزایش یافته اما هنوز به میانگین سال گذشته نرسیده است.

محمد عطاپور، در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه از یک ســو به دلیل 
افزایش تردد مردم و بازگشایی بخش های اقتصادی شاهد افزایش مصرف 
بنزین در کشور هســتیم و از سویی دیگر به دلیل افزایش نرخ بنزین و 
ترویج استفاده از سی ان جی میزان مصر کاهش پیدا کرده است، اظهار 
کرد: افرادی همچون رانندگان تاکســی که معمــوا خودروهای دوگانه 
ســوز دارند، به دلیل تفاوت قیمت ترجیح می دهند از ســوخت سی ان 
جی اســتفاده کنند و سهمیه کارت ســوخت خود را به اشخاص دیگر 
می فروشــند.وی افزود: روی این مساله ابزار کنترلی وجود ندارد و آسیب 
این مساله بیشتر متحمل جایگاهداران می شود، چراکه این مساله میزان 
فروش جایگاهداران را کاهش داده و آن ها را با مشــکاتی مواجه کرده 

است.

مصرف بنزین نسبت به پارسال ۵۰ درصد کاهش یافت
مشــاور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع های خدماتی، رفاهی و 
بین راهی با اشــاره به ترافیک به وجود آمده در تهران با برداشتن طرح 
ترافیک در پی شــیوع ویروس کرونا، تاکید کرد: همین مساله موجب 
شــده تا میزان مصرف بنزین در کان شهرها نســبت به ماه گذشته 
افزایــش یابد.عطاپور با بیان اینکه این موضوع تنها شــامل حال کان 
شــهرها شده اســت، اظهار کرد: البته میزان مصرف همچون میانگین 
سال گذشته نشده است، به طور مثال اگر پارسال ۱۱۰ میلیون میزان 
مصرف بنزین در زمان پیک بود، امسال این عدد به حدود  ۶5 میلیون 
لیتر رســیده که اگر بهمن، فروردین و اسفند امسال را با سال گذشته 
مقایســه کنیم، مصرف بنزین 5۰ درصــد کاهش یافت و به حدود 5۰ 
میلیون لیتر در روز رسیده است.به گفته وی با این وجود میزان مصرف 
اکنون نســبت به ماه گذشته روند افزایشی داشته و به حدود ۶۰ تا ۶5 

میلیون لیتر رسیده است.

بنزین سوپر مشتری چندانی ندارد
مشــاور عالی انجمن مالکان جایگاه ها و مجتمع های خدماتی، رفاهی و 
بین راهی با بیان اینکه به دلیل گران بودن بنزین ســوپر استقبال از این 
فراورده نفتی کاهش یافته اســت، اظهار کــرد: همچنین به دلیل اینکه 
بنزین سوپر حتما باید به صورت آزاد خریداری شود و متقاضی نمی تواند 
از کارت سوخت خود برای این مساله استفاده کند، میزان مصرف بنزین 
سوپر در کشور روند کاهشــی دارد.عطاپور با تاکید بر اینکه اگر ماشین 
فردی به گونه ای باشــد که حتما از بنزین ســوپر استفاده کند، در واقع 
سهمیه کارت سوخت برای آن شخص فایده چندانی ندارد، تصریح کرد: 

این مساله باید مورد بررسی قرار بگیرد و در آن تجدید نظر شود.

سخنگوی صنعت برق اعام کرد:
افزایش 7 درصدی تعرفه برق مشترکان 

خوش مصرف
تهران- ایرنا- سخنگوی صنعت برق از تداوم طرح های تشویقی برق، ویژه مشترکان 
خوش مصرف خانگی برای امسال خبرداد و گفت:مشترکانی که الگوی تعیین شده 
را رعایت کنند تنها مشمول هفت درصد افزایش تعرفه خواهند شد.به گزارش دیروز 
دوشنبه پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو، »مصطفی رجبی مشهدی« افزود: سال ۹۸ 
تجربه موفقی در نحوه اعمال تعرفه های تشویقی برق به دست آمد، بر اساس مصوبه 
دولت، تعرفه های تشویقی که برای اصاح مدل مصرف مشترکان خانگی تدوین شده 
بود، نتایج بسیار خوبی داشت.وی ادامه داد: سال گذشته ۲۴ میلیون مشترک خانگی 
الگوی مصرف را رعایت و تنها مشمول هفت درصد افزایش بهای مصرف برق شدند، 
با این حال پنج میلیون مشترک نیز بودند که مصارف آنها بیش از الگوهای تعیین 
شده قرار داشت و در رده مشترکان پرمصرف قرار گرفتند.رجبی مشهدی خاطرنشان 
کرد: براساس مصوبه دولت و با هدف ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف، به تعرفه برق 

این دسته از مشترکان پرمصرف، ۱۶ درصد دیگر اضافه شد.

برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای دانش حفاظتی 
در آبفای شهرکرمانشاه

کارگاه آموزشی یکروزه«ارتقای دانش حفاظتی پرسنل نگهبان«  با حضور مدیران، 
حراست و پرسنل حفاظت فیزیکی آبفای شهر کرمانشاه برگزار گردید .به گزارش 
روابط عمومی شــرکت آب و فاضاب اســتان کرمانشــاه، مدرسین این کارگاه 
آموزشی، سرهنگ یوسف وندی جانشین  فرماندهی و سرهنگ نوری پور رئیس 
پلیس اداره پیشگیری نیروی انتظامی استان کرمانشاه بودند.سرهنگ یوسفوندی 
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کرمانشاه با ارائه آمار و گزارش هایی از سرقت 
ها و برخورد با ســارقان در سطح شهر توسط سوی پلیس پرداخت.وی با اشاره 
به کار سخت و طاقت فرسا و حساس پرسنل حفاظت فیزیکی آبفای کرمانشاه، 
توجه به حساسیت حفاظت از منابع و مخازن آب و تأسیسات آبفا، این مهم را در 
اولویت کاری آنها قرارداد و تأکید کرد: حراست از مخازن و چاه ها با توجه به نیاز 
همیشگی جامعه به آب و شستشو به ویژه در ایام کرونایی، مستلزم هوشیاری و 

دقت بیش از پیش می باشد.

همزمان با بازگشــایی هفتگی بازارهای 
جهانی طــای ســیاه و افزایش تنش 
های تجاری میان چین و آمریکا قیمت 
انواع شــاخص های نفتی در این بازارها 
با کاهش نســبی مواجه است.به گزارش 
اقتصادآنایــن؛ دیــروز دوشــنبه، ۱5 
اردیبهشــت ماه بهای انواع شاخص های 
نفت خام با کاهش نسبی قیمت مواجه 
هســتند. به صورتی که وســت تگزاس 
اینترمیدیــت واکنش منفی به مقاومت 
روانی بیســت داری نشان داد و مجدد 
به زیر این سطح حمایتی بازگشت. هم 
اکنون قیمت نفــت برنت ۲5 دار و ۹۲ 
سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا 

به ۱۸ دار و ۲۹ ســنت رســیده است.
قیمت نهایی شــاخص نفت خام برنت 
روز جمعه )۱۲ اردیبهشت ماه( ۲۶ دار 
و ۴۴ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 
آمریکا ۱۹ دار و ۷۸ سنت بود.تنش های 
تجاری ایاات متحده و چین سبب شد 
نگرانی از استمرار مازاد جهانی نفت سبب 
سقوط قیمت نفت در معامات اولیه امروز 
شود. این تنش ها می توانند مانع از بهبود 

بحران اقتصادی ویــروس کرونا با وجود 
کم شــدن محدودیت های اعمال شده 
برای جلوگیری از گسترش این ویروس 
ارشد  استراتژیست  اینز،  باشد.اســتفان 
بازار در مؤسسه آکسی تریدر در این باره 
گفت: از سرگیری این جنگ تجاری در 
طوانی مدت به ضرر قیمت نفت خواهد 
بود.  از سوی دیگر بانک آمریکایی مورگان 
استنلی اعام کرد که بازگشت تقاضای 

جهانی نفت به سطوح ســال ۲۰۱۹ تا 
سه ماه چهارم سال ۲۰۲۱ طول خواهد 
کشید، زیرا روند خروج کشورها از بحران 
ویروس کرونا ُکند خواهد بود.مارتین رتز، 
استراتژیست جهانی نفت در بانک مورگن 
استنلی، گفت: بهبود تقاضا تا حدی ثابت 
خواهد بــود و می توانیم برخی تغییرات 
ســاختاری را در رفتار مــردم ببینیم.

این بانک آمریکایی انتظار دارد در ســال 
آینده قیمت شــاخص نفت خام آمریکا 
)دبلیوتی آی( در سطوح ۴۰ دار برای هر 
بشــکه و قیمت شاخص نفت خام برنت 
حدود ۴5 دار برای هر بشــکه تثبیت 

شود.

 تنش  تجاری چین و آمریکا 
نفت را ارزان کرد

دانشــگاه رازی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی، تعمیر و نگهداری نرم افزاری و سخت افزاری تجهیزات 
رایانه ای  این دانشگاه به شــماره 20099003454000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

* مناقصه گران باید صاحیت ازم در خصوص فعالیت درخواستی را داشته باشند.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/02/15 ساعت 8 صبح میباشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1399/02/15 لغایت ساعت 15 مورخ 1399/02/17 
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/02/27 

* زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/02/28
* مبلغ برآورد مناقصه: 6.100.000.000 ریال

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 610.000.000 ریال میباشد.
شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/02/27 تا ساعت 12 ظهر به آدرس 

ذیل تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره امور قراردادها

شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
 پشتیبانی، تعمیر و نگهداری نرم افزاری و سخت افزاری تجهیزات رایانه ای دانشگاه رازي 

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

برابــر آراء صاد ره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و اماک شهرستان 
د یواند ره تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گرد ید ه است لذا مشخصات 
متقاضیان و اماک مورد  تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب د ر د و 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  
مالکیت متقاضی اعتراض د اشــته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مد ت د و ماه اعتراض خود را به این اد اره تســلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض د اد خواســت خود را به مراجع قضایی تقد یم و 
رسید  آنرا به این اد اره تحویل نمایند  : ۱-برابر رای شماره ۹۸/۲۰۰۳ آقای عباس 
ویسی فرزند  محمد  رحیم به شماره ملی ۳۸5۹۴۷۷۴۳۹ نسبت به ششد انگ یک 
قطعه زمین مزروعی د یم به مســاحت ۱۴۸۶۳ متر مربع به شــماره پاک ۴۱۶ 
فرعــی از ۱۲ اصلی واقع د ر بخش ۱۴ د یواند ره قریه ســرقلعه خرید اری از مالک 
رســمی آقایان محمد  رحیم ویسی و مولود  زارعی ۲-برابر رای شماره ۹۸/۲۰۰۱ 
آقای عباس ویســی فرزند  محمد  رحیم به شــماره ملی ۳۸5۹۴۷۷۴۳۹ نسبت 
به ششــد انگ یک قطعه زمین مزروعی د یم به مســاحت ۱۸۷۹۰ متر مربع به 
شــماره پاک ۴۱5 فرعی از ۱۲ اصلی واقع د ر بخش ۱۴ د یواند ره قریه سرقلعه 
خرید اری از مالک رســمی آقایان محمد  رحیم ویســی و مولود  زارعی ۳- برابر 
رای شماره ۹۸/۲۱۰۶ شرکت راد  نیروی کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۳۳۶۰ 
نسبت به ششد انگ یک باب کارگاه صنعتی به مساحت ۱۸۴۹۲/۹۳ متر مربع به 
شماره پاک 5۹۲ فرعی از ۷5 اصلی واقع د ر بخش ۱۳ د یواند ره قریه نساره علیا 
خرید اری از مالک رســمی آقای عباس محمود ی. بد یهی ست د ر صورت انقضای 
مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . 

 تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 13۹۹/۰۲/۰1 
وتاریخ انتشار نوبت د وم 13۹۹/۰۲/1۶

 پیرمحمد ی رییس اسناد  و اماک شهرستان د یواند ره ) م الف 1۵۰۷/3(

تمدید مهلت دریافت اسناد مناقصه عمومی 
مناقصه گزار : شرکت آب منطقه ای البرز 

شرکت آب منطقه ای استان البرز

پیرو مناقصه شماره 01-99 با موضوع " خرید تجهیزات ایستگاههای 
پایش   بیومانیتورینگ )پایش زیســتی(کیفیت رودخانه کرج دراستان 
البــرز به صورت برخــط )online( کــه از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد به اطاع می رساند  برنامه 

زمانبندی پروژ به شرح ذیل اصاح میگردد :
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19مورخ 99/2/17
مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 99/2/27

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10صبح مورخ 99/2/28
اطاعــات تماس دســتگاه مناقصه گــذار: کرج- مهرشــهر-

بلــوار امــام خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت 
البــرز- کــد پســتی 3186717598-  ســهامی آب منطقــه ای 

تلفن310-320- 02633332300
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس:021-27313131 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 -021

دوم
ت 

نوب مناقصه شماره : 99-01

ادرات نفــت خام عربســتان در ماه آوریــل پیش از آغاز 
توافق کاهش تولید کشــورهای عضو و غیرعضو سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپــک( افزایش یافت.به 
گزارش ایلنا از خبرگزاری بلومبرگ، ممکن اســت جنگ 
قیمتی نفتی که ماه گذشته عربستان سعودی آغاز کرد، 
به پایان رسیده باشد، اما هنوز آثار آن در بازار باقی است.

افزایش محموله های ارسالی به چین، هند و ایاات متحده 
سبب شد صادرات نفت سعودی ها در ماه آوریل به حدود 
۹ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز یعنی بااترین سطح 

در  سه سال گذشته برسد. بخشی از این افزایش صادرات، 
به دلیل کاهش قیمت فروش رســمی عربســتان در ماه 
گذشــته بود که پیش از آغاز اجرای توافق کاهش تولید 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش، 
موسوم به اوپک پاس برای کاهش مازاد عرضه نفت اجرا 
بزرگ ترین حجمی است  شد.محموله های مشاهده شده، 
که از اوایل سال ۲۰۱۷ ردیابی شده است.به دنبال شکست 
مذاکرات هشتمین نشســت فوق العاده کشورهای عضو و 
غیرعضو اوپک )اوپک پاس( در ماه مارس، عربستان تولید 
سیل آسای نفت را آغاز کرد و شرکت نفت دولتی آرامکو، 
قیمت های ماه آوریل را به پایین ترین سطح در چند دهه 
گذشته کاهش داد و جنگ قیمتی را برای سهم بازار آغاز 
کرد.این به معنای نفت خــام ارزان برای خریداران بالقوه 
بود. صادرات عربســتان سعودی به چین در ماه آوریل به 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز و صادرات این کشور 

به هند به یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه رسید و بااترین 
میزان صادرات به این دو کشور در سه سال اخیر ثبت شد. 
صادرات نفت این کشور به آمریکا نیز به یک میلیون بشکه 
در روز رســید که بااترین میــزان از اوت ۲۰۱۸ بود.۱۴ 
میلیون بشــکه نفت خام موجود در نفتکش هایی که در 
انتظــار اعام مقصد نهایی خود هســتند نیز به این ارقام 
اضافه می شوند. افزون بر این، حداقل پنج نفتکش غول پیکر 
حامل نفت خام ســعودی نیز یک هفته در سواحل مصر 
مستقر هستند که این موضوع نشان دهنده ذخیره سازی 
احتمالی شناور است.شرکت آرامکو، قیمت های نفت ماه مه 
بعضی از بازارها، از جمله آسیا را حتی بیشتر کاهش داد.با 
این حال، هنوز مشخص نیست که آیا افزایش صادرات ماه 
آوریل با همان میزان در ماه آینده نیز ادامه خواهد یافت یا 
خیر.اعضای اوپک پاس برای کمک به کاهش مازاد عرضه، 

اختاف های خود را کنار گذاشت.

 افزایش صادرات نفت 
عربستان پیش از آغاز 
توافق اوپک پاس
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گزیده خبر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعام کرد:

توجه به توسعه بازار و وتقویت برندهای ایرانی
وزیــر صنعت، معدن و تجــارت ارتقای بهــره وری از طریق 
بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ و صنوف تولیدی را از جمله 
برنامه های مهم وزارت صمت در ســال جهش تولید عنوان 
کرد و از بازســازی و نوسازی حداقل ۵۰ واحد صنعتی بزرگ 
و بازســازی و نوسازی حداقل ۱۵۰۰ واحد صنفی تولیدی در 
ســطح کشور در سال ۹۹ خبر داد.به گزارش ایلنا و به نقل از 
وزارت صمت، رضا رحمانی تصریح کرد: این برنامه همســو با 
برنامه راه اندازی مجــدد ۲۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل و فعال 
ســازی ظرفیت خالی واحدهای صنعتی با اولویت تامین بازار 

۸۰ میلیونی داخل کشور در سال ۹۹ پیگیری می شود.

برنامــه ریزی برای تحریک تقاضــای خرید کااهای 
مصرفی بادوام ساخت داخل

وزیــر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: یکی از شــاخص 
های بســیار مهم و تاثیر گذار در جهش تولید، توجه به بازار 
۸۰ میلیونی داخل و تحریک تقاضای خرید کااهای مصرفی 
بادوام ســاخت داخل اســت.رحمانی گفت: در گام نخســت 
این پروژه، افزایــش تولید و تقاضای محصوات لوازم خانگی 
شامل ماشین لباسشویی، یخچال فریزر، تلویزیون و کولر آبی 

و همچنین فرش دســتباف در ســطح بازار داخل در دستور 
کار است.وی افزود: برای تقویت زنجیره های صنایع منتخب و 
افزایش رقابت پذیری آن ها این وزارتخانه اجرای بســته های 
سیاســتی در خصوص تکمیل زنجیره ارزش صنایع منتخب 
شامل صنایع نساجی، پوشاک و چرم، صنایع خودرو، صنایع 
لوازم خانگی، اســتیک و پاســتیک، فلزات اساسی، صنایع 
پایین دســت پتروشــیمی و محصوات از کاغذ را در دستور 

کار قرار داده است.

توجه به توسعه بازار و وتقویت برندهای ایرانی
وزیــر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: توســعه بازار ۸۰ 
میلیونی داخل و همچنین توجه بــه ظرفیت های صادراتی 
کااهای ایرانی به خصوص به کشــورهای همســایه نیازمند 
ارتقاء جایگاه برند های ایرانی و کیفیت تولیدات داخلی است.

رحمانی گفــت: این مهم در صنایعی همچون لوازم خانگی و 
فرش دستباف از اهمیت فراوانی برخوردار است و با وجود همه 
محدودیت ها، می توانیم با مهیا شدن عرصه برای بروز و ظهور 
توان تولید داخل در حوزه صنایع لوازم خانگی، به سمت احیا 

و تثبیت جایگاه برندهای ایرانی حرکت کنیم.

اجرای 12 پروژه برای کاهش قیمت تمام شده 
محصول در ایران خودرو

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از سیاست نهضت 
کاهش قیمت تمام شده محصول در سال جهش تولید 
در این خودروسازخبرداد و گفت: ۱۲پروژه برای این امر 
تدوین و اجرایی می شود.ایکوپرس – فرشاد مقیمی در 
جلسه تودیع و معارفه  قائم مقام مالی و اقتصادی ایران 

خودرو افزود: وظیفه و رســالت ایران خودرو تامین نیاز بازار و مشتریان با قیمت 
معقول و منطقی است، کاهش بهای تمام شده محصول و افزایش عرضه به بازار، 
ابزارهای تحت اختیار ایران خودرو برای ایجاد تعادل در بازار خودرو است.وی ازاباغ 
سیاســت نهضت کاهش قیمت تمام شده در ایران خودرو خبر داد و گفت: بخش 
هایی مانند لجستیک و خرید که نقش قابل توجه و مهمی در کاهش قیمت تمام 
شده محصول دارند را شناسایی کرده ایم و با تعریف پروژه به دنبال کاهش هزینه در 
آن هستیم.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: برای اجرای سیاست 
نهضت کاهش قیمت تمام شده محصول ۱۲پروژه تدوین که شش پروژه در سایکو 
وشش پروژه دیگر درایران خودرو عملیاتی می شود .مقیمی خاطر نشان کرد: نتایج 
این اقدامات را می توانیم در صورت های مالی امسال شاهد باشیم.مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو بر تامین منابع مالی نوین و ارزان قیمت تاکید کرد و خاطرنشان 
 ساخت: جریان نقدینگی مستمر برای تولید پایدار درسال جهش تولید صورت گیرد.

مقیمی از مهم ترین اقدامات این خودروسازدرسال گذشته را خروج از ماده ۱4۱، 
شــفاف سازی فعالیت ها در زنجیره تامین، عدالت در پرداخت ها به قطعه سازان 

و افزایش شمارگان تولید همگام با ارتقای سطح کیفی محصوات عنوان کرد .
 

در بازدید مدیرعامل بانک تجارت از گروه خودروسازی سایپا مطرح شد:
تحقق جهش تولید در گروه سایپا با تولید 

محصوات جدید
مدیرعامل بانک تجارت گفت: با وجود محصوات جدید، 
طرح ها و فعالیت های بزرگی که برای صنعت خودرو و به 
خصوص گروه سایپا دیده شده است، مسئولیت بانک ها 
در حمایت از صنعت خودرو بیشتر می شود، لذا ضرورت 
دارد که شــبکه بانکی در تأمیــن نقدینگی واحدهای 

صنعتی و به خصوص خودروســازان اقدامات وســیع تری را انجام دهد.به گزارش 
ســایپانیوز،  رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت در حاشــیه بازدید از گروه 
خودروســازی سایپا اظهار داشت: شــرایط به وجود آمده به دلیل تحریم و شیوع 
ویروس کرونا، کار را برای فعالیت صنعت خودرو سخت کرده است،  اما با وجود تمام 
دشواری ها، گروه خودروسازی سایپا توانسته گام های بزرگی را در جهت توسعه این 
صنعت بردارد.مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: سایپا یکی از مجموعه های مهم 
نقش آفرین در فعالیت های صنعتی و اقتصاد کشور است؛ لذا خوشحالم از اینکه 

فرصت بازدید از این مجموعه صنعتی فراهم شد.

فرمول نرخگذاری خودرونهایی شد
نرخ تمام شده به عاوه حداکثر5درصدسود

یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی، از نهایی شدن فرمول جدید قیمت گذاری خودرو خبر داد و گفت: قیمت تمام شده به عاوه 
حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده)منوط به بهره وری۷۰درصدی(، نرخ نهایی هر خودرو است.یک مقام مسئول در صنعت خودرو در 
گفتگو با خبرنگار مهر با تشــریح جزئیات جلســه دیروز ستاد تنظیم بازار در مورد شیوه قیمت گذاری خودرو گفت: در جلسه امروز 
ســتادتنظیم بازار، سازمان حمایت با شــورای رقابت برای تعیین فرمول جدید قیمت گذاری خودرو، توافق کردند که بر این اساس، 
قیمت مصرف کننده هر خودرو با توجه به فرمول »قیمت تمام شده به عاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده« محاسبه خواهد شد؛ 
اما لحاظ کردن سود حداکثری منوط به رعایت بهره وری ۷۰ درصدی در خطوط تولید خودرو است.وی افزود: در واقع، در گذشته نیز 
شورای رقابت بر اساس فرمولی مشخص که متشکل از فاکتورهایی همچون میزان ارزبری و نرخ ارز، نرخ تورم اعامی بانک مرکزی، 
هزینه های دســتمزد و مواد اولیه و نهاده های تولید بود، نســبت به تعیین قیمت تمام شده خودروها اقدام می کرد که هم اکنون نیز، 
این فرمول به شــکلی اســت که قیمت مصرف کننده شامل قیمت تمام شده بر اساس محاسبات شورای رقابت و سازمان حمایت به 
عاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده است.به گفته این مقام مسئول، تنها خودروسازانی سود ۵ درصدی را دریافت خواهند کرد 
که بهره وری خط تولید خودروی مربوطه آنها، ۷۰ درصد باشد و به تناسب آن، اگر بهره وری کاهش یابد، سود تولیدکننده نیز تقلیل 
خواهد یافت.وی افزود: شش عامل تیراژ خودرو، ارتقای کیفیت، کاهش تعهدات مشتری، داخلی سازی و حمایت از قطعه سازان هر 

ماه باید در گزارشی از سوی خودروسازان به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اعام کرد:
کارگروه حل مشکات ارزی صادرکنندگان تشکیل می شود

رئیس کمیســیون صادرات اتاق ایران گفت: بر اساس چالش های مطرح شده از سوی صادرکنندگان در مورد 
دستورالعمل بازگشت ارز صادرات سال های ۹۸ و ۹۹ مقرر شد تا کارگروه حل مشکات ارزی صادرکنندگان 
تشــکیل شود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، جمشید نفر با اشاره به جلسه 
امروز کمیســیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس اداره صادرات بانک مرکزی به منظور 
بررسی چالش های پیش روی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی سال های ۹۸ و ۹۹ گفت: بر اساس چالش های 
مطرح شده از سوی صادرکنندگان در مورد رفع تعهد ارزی و دستورالعمل بازگشت ارز صادرات سال های ۹۸ و 
۹۹، مقرر شد تا کارگروه حل مشکات ارزی صادرکنندگان با محوریت کنفدراسیون صادرات و حضور پررنگ 
بانک مرکزی تشــکیل شود.وی افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و رئیس اداره صادرات 
بانک مرکزی، قرار اســت به زودی جلســات منظمی را برای حل مشکات بازگشت ارز صادرکنندگان برگزار 
نماید.رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: همانطور که به ابتکار قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، کارگروهی به منظور حل مشکات پیش روی صادرکنندگان به صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه 
داده و آثار و نتایج خوبی هم به جای گذاشته است، کارگروه رفع مشکات ارزی صادرکنندگان با حضور رئیس 

اداره صادرات بانک مرکزی هم قرار است جلسات منظمی در این رابطه برگزار نماید.
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همتی در صحن علنی مجلس:گزیده خبر

کاهش کارایی پول ملی نتیجه تورم ۵ دهه اخیر است
رئیس بانک مرکزی گفت: به مرور زمان سکه های ۲تومانی به جای اسکناس 
۲هزار تومانی وارد صحنه پولی و بانکی کشور خواهد شد.کاهش کارایی پول 
ملی نتیجه تورم ۵ دهه اخیر اســت/ از ۲ تا ۵ سال صفر های پول کشورمان 
حذف می شــودبه گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
جــوان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران 
دیروز )دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت( در جلسه علنی مجلس و حین بررسی ایحه 
اصاح قانون پولی و بانکی کشــور اظهار کرد: با توجه به کاهش کارایی پول 
ملی کشورمان که به دلیل تورم مزمن در ۵ دهه اخیر ایجاد شده است دیگر 
پول ملی ما )ریال( در جامعه کاربردی ندارد و حتی دینار مدت هاست وجود 
خارجی ندارد.اوافزود: هم اکنون در جامعه عرف اصلی تومان اســت و برای 
اینکه با عرف جامعه خود را هماهنگ کنیم حذف ۴ صفر از پول کشــورمان 
را پیشــنهاد داده ایم و این در حالی اســت که مردم حتی چک پول های ۵۰ 
هزار تومانی را ۵۰ تومان می نامند.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: درباره 
هزینه باای چاپ و امهال اســکناس باید بگویم ما ۸ میلیارد اســکناس در 
کشورمان داریم که ۵ میلیارد آن زیر ۲ هزار تومان است.همتی تصریح کرد: 
به مرور زمان سکه های ۲تومانی به جای اسکناس ۲هزار تومانی وارد صحنه 
پولی و بانکی کشــور خواهد شد، ضمن اینکه ســکه ۵ تومانی هم به جای 
اسکناس ۵ هزار تومانی عملیاتی خواهد شد، سالی یک میلیارد اسکناس باید 

با هزینه ۴۰۰ میلیارد تومان چاپ شــود چرا که فرسوده هستند.رئیس کل 
بانک مرکزی افزود: اهمیت حیثیت پول ملی کشورمان بسیار مهم است این 
در حالی اســت رابطه پولی ما که ریال است با دار و یورو فاصله زیادی پیدا 
کرده است، با توجه به آنکه سرانه اسکناس کشورمان در زمره بااترین ها در 
دنیاســت باید تغییرات اساسی در این زمینه رخ دهد. این در حالی است که 
سرانه کشورمان در اســکناس ۱۰۲ است در حالی که کشور های دیگر رقم 

پایین تری دارند.

حذف صفر های پول ملی از ۲ تا ۵ سال
همتی افزود: یک ســال ایحه اصــاح قانون پولی و مالی در کمیســیون 
اقتصادی مجلس بررسی شده است، این در حالی است که این ایحه از سوی 
دولت یک و نیم سال پیش تقدیم مجلس شده بود، هر دو پول باید به موازات 
هم حرکت کنند تا پذیرش و عملیاتی شــدن این اقدام در جامعه به صورت 
یکسان بوده و در نهایت به سرانجام برسد.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به 
جلسه شب گذشته هیئت دولت و بررسی ایحه اصاح قانون پولی و بانکی 
کشور بیان کرد: در این جلسه تاکید شد که پول ملی ما تومان شود و هر یک 
تومان صد قران و هر یک تومان معادل هزار ریال سابق باشد، از دو تا ۵ سال 

صفر های پول کشورمان حذف خواهد شد.

حمایت بانک توسعه تعاون از توان یابان تحت 
پوشش مجتمع نیکوکاری رعد

بانک توســعه تعاون در راستای انجام مســئولیت اجتماعی مبنی بر حمایت از 
کارآمــوزان و مددجویــان نیازمند و کمک به مهارت افزایــی آنان، از ۲۰۰ نفر 
کارآموز و مددجوی تحت پوشش مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد حمایت نمود. 
با توجه به اجــرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با شــیوع بیماری 
کرونا و ضرر و زیان های وارده به برخی از اقشار تحت پوشش مؤسسات خیریه، 
بانک توسعه تعاون نسبت به تأمین مالی کمک هزینه جهت اختصاص سبدهای 
معیشــتی بهداشــتی ۲۰۰ نفر از مددجویان و کارآموزان اقــدام نمود، که این 
کمک ها به صورت کارت خرید در اختیار مجتمع آموزشــی نیکوکاری رعد قرار 

گرفت و مراحل توزیع آن در مجتمع رعد در حال انجام است.

اختصاص 2000 میلیارد ریال تسهیات برای 
صادرات کااهای صنعتی 

بانک توسعه صادرات ایران مبلغ دوهزار میلیارد ریال برای تسهیات سرمایه در 
گردش ویژه صادرات کااهای صنعتی به متقاضیان در این بخش از محل سپرده 
گذاری ریالی صندوق توســعه ملی اختصاص داد.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات، این قرارداد که میان بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی 
منعقد شــده و به مدت دوســال اعتبار دارد، در اجرای بسته حمایت از توسعه 
صادرات غیرنفتی است.براســاس این گزارش، اســتفاده از سپرده موضوع این 
قرارداد برای اعطای تســهیات به متقاضیان تابع مفاد بسته حمایت از توسعه 
صادرات غیرنفتی و شــرایط مندرج در قرارداد خواهد بود که نســبت ۵۰-۵۰ 

ترکیب با منابع داخلی بانک به صادرات اختصاص می یابد.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک دی با 
شرکت بیمه دی

  بــه منظور بهره مندی از ظرفیت های متقابل و ارتقای ســطح همکاری های 
بانک و بیمه و ارائه خدمات گســترده به جامعه، تفاهم نامه همکاری بین بانک 
دی و بیمه دی منعقد شــد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، در جلســه ای 
که با حضور برات کریمی، مدیرعامل، نصرت اله شهبازی، رییس هیئت مدیره، 
فریدون رشیدی، نایب رییس هیئت مدیره ، رحیم طاهری، عضو هیئت مدیره، 
محمد رضا کشــاورز، مدیرعامل بیمه دی و جمعی از مدیران ارشد بانک و بیمه 
برگزار شد، زمینه افزایش همکاری های متقابل مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس 
این گزارش، در این نشست که با هدف افزایش تعامات و بهره مندی از ظرفیت 
های متقابل میان بانک و بیمه برگزار شد،کریمی، مدیرعامل بانک دی با اشاره 
به ظرفیت های موجود در بانک و بیمه برگســترش همکاری های فی مابین و 
اســتفاده از تمامی زمینه های همکاری برای توسعه فرصت های بازاریابی و ارائه 

خدمات مطلوب بانکی و بیمه ای به مشتریان تاکید کرد.

آغاز پذیره نویسی صندوق های قابل معامله 
 )ETF( واسطه گری مالی یکم

بر اســاس اعام وزارت امور اقتصــادی و دارایی، باقیمانده ســهام دولت 
در بانــک های ملت، تجارت و صادرات ایران و شــرکت هــای بیمه البرز 
و اتکایی امین در قالب صندوق ســرمایه گذاری قابــل معامله و از طریق 
پذیره نویســی واگذار خواهد شــد.بر اســاس این گزارش، پذیره نویسی 
واحدهای این صندوق در بانک پارســیان، از روز ۱۵/۰۲/99 شــروع و تا 
ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه امسال ادامه خواهد داشت.بر 
این اســاس، پذیره نویسی صندوق واسطه گری مالی یکم،  از طریق درگاه 
های غیرحضوری بانک پارســیان شامل وب سایت بانک و اپلیکیشن های 
تاپ و آی گپ انجام خواهد شد. پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی 
تا سقف۲۰ میلیون ریال امکان پذیرخواهد بود و محدودیت سنی نیز برای 

متقاضیان وجود نخواهد داشت.

پرداخت تسهیات ارزان قیمت در قالب طرح 
پردیس بانک سینا به متقاضیان

در راستای تحقق آرمان های بانکداری اسامی و کمک به اشتغالزایی در مقیاس 
های کوچک، بانک ســینا تســهیات ارزان قیمت در قالب طــرح پردیس را به 
متقاضیان پرداخت می کند.بر اســاس طرح ســپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 
پردیس که ویژه اشــخاص حقیقی و حقوقی اســت، متقاضیان با افتتاح حساب 
سپرده ای حداقل به مبلغ ۵ میلیون ریال می توانند از وام قرض الحسنه این طرح 
تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با کارمزد ۴ درصد بهره مند شوند. به سپرده متقاضیان 
این طرح، ســود سالیانه علی الحساب به میزان ۰.۵ درصد پرداخت می شود که 
برای بهره مندی از این میزان سود، می بایست با حداقل یک میلیون ریال افتتاح 
حســاب گردد.سازمانها و شــرکت ها نیز در صورت احراز شرایط جهت استفاده 
از مزایای طرح پردیس بانک ســینا، می توانند نســبت به ارائه تقاضای دریافت 

تسهیات جهت کارکنان خود تا سقف هر یک ۳۰۰ میلیون ریال اقدام نمایند.

رشد 76 درصدی منابع و اعطای 2میلیون 
و 300 هزار فقره وام قرض الحسنه 

»سال گذشــته نزدیک به ۷۶ درصد رشد منابع داشته ایم که امکان ندارد 
چنین نرخ رشــدی در حوزه منابع قرض الحســنه شــبکه بانکي رخ داده 
باشد.« این را ســلیمان توکلي، عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر 
ایــران مي گوید. در ادامه مشــروح گفت وگو با وي را با محوریت بررســي 
عملکرد بانک در ســال گذشته و همچنین برنامه هاي بانک در سال جاري 
براي کاهش تبعــات اقتصادي کرونا و تحقق جهــش تولید مي خوانید.به 
گــزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، توکلی با اشــاره به عملکرد موفق 
بانک مهرایران در ســال 9۸ ادامه داد: بانک در سال 9۸ رشد ۷۶ درصدي 
را تجربه کرد و براي اولین بار در حیات ۱۳ ســاله خود ۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار فقره تسهیات پرداخت کرده است که این موضوع در سیستم بانکي 

یک رکود محسوب مي شود.

سکههای۲تومانیجایگزیناسکناس۲هزارتومانیمیشود
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گزیده خبر
تقابل حشد شعبی و ارتش عراق در دیالی، 

بغداد و سامرا
منابع خبری از کشته و مجروح شدن شماری از نیروهای امنیتی و حشد شعبی 
عراق طی درگیری با عناصر داعش در دیالی، ســامرا، صاح الدین و بغداد خبر 
دادند.به گزارش ایســنا، شبکه خبری المیادین اعام کرد که نیروهای امنیتی 
عــراق حمات متعدد عناصر داعش به مناطق مختلف اســتان دیالی را دفع 
کردند.طبق این گزارش، عناصر داعش ابتدا به یک مرکز محرمانه هنگ پنجم 
لشــکر پیاده نظام نیروهای امنیتی عراق در روستای »عین لیلی« در استان 
دیالــی حمله کردند که در جریان این حمله دو نیروی امنیتی عراقی مجروح 
شدند.خبرنگار المیادین در عراق گزارش داد، درگیری هایی نیز میان نیروهای 
امنیتــی عراق و عناصر داعش در منطقه »العظیم« در دیالی رخ داد که منجر 
به کشته شدن دو تن از نیروهای امنیتی شد. در این درگیری همچنین هفت 
تن دیگر از این نیروها مجروح شدند.طبق اعام این خبرنگار، نیروهای امنیتی 
عراق همزمان بــا این درگیری ها حمله عناصر داعــش به یک مرکز امنیتی 
وابســته به پلیس دیالی در شهرستان »المقدادیه« در شرق »بعقوبه« را دفع 
کردند.نیروهای عملیات دیالی همچنان در حال تعقیب و جست وجوی عناصر 
تروریستی عامل حمله به روستای حاوی العظیم در دیالی هستند.المیادین در 
ادامه اعام کرد که عناصر داعش به ۱۷ مرکز وابســته به هنگ سوم تیپ ۲۱ 
حشد شعبی در منطقه »العیث« واقع در شرق »جام الدور« در شمال سامرا 
حمله کردند و این حمات منجر به مجروح شــدن دو تن از نیروهای حشــد 
شعبی شد.پیش از این نیروهای حشد شعبی حمله داعش به روستای »العیث« 
در صــاح الدین را ناکام گذاشــته بودند.همچنین منابع آگاه اعام کردند که 
یگان توپخانه ای حشــد شعبی یک خودروی متعلق به عناصر داعش به همراه 
چهار سرنشین آن را که قصد حمله به نیروهای حشد شعبی در صاح الدین 
را داشتند، هدف قرار داد.طی این عملیات چهار تن از عناصر داعش به هاکت 
رسیدند.در همین راستا، خبرنگار المیادین افزود، فرماندهی عملیات الجزیره 
وابسته به حشد شعبی حمات عناصر داعش به منطقه »الرویعیه« در »جرف 
الصخر« در جنوب بغداد را دفع کرد و این حمات نیز منجر به مجروح شدن 
یکی از عناصر حشد شعبی شد.در همین رابطه شبکه اسکای نیوز از درگیری 
شدید گردان های حزب اه عراق و عناصر داعش در جنوب بغداد خبر داد.طبق 
گزارش این شــبکه، درگیری های شدیدی میان نیروهای گردان های حزب اه 
و عناصــر داعش در منطقه جــرف الصخر در جنوب بغــداد رخ داد.خبرنگار 
اســکای نیوز در این باره گــزارش داد که نیروهای امنیتی عراق طی عملیات 
تعقیب عناصر داعش در »مکیشیفه« در صاح الدین به اطاعات بسیار مهمی 
دســت یافته اند.طبق این گزارش، در اســتان صاح الدین نیز نیروهای حشد 
شــعبی حمات تروریستی شدید در نزدیکی منطقه »السجله« در شهرستان 
»الدجیل« را دفع کردند.در همین راســتا، فرماندهی عملیات سامرا وابسته به 
حشد شعبی از هدف قرار دادن شش مخفیگاه داعش در حویجه البدعه، مسیره 
و العباســیه در تکریت با خمپاره خبر داد.طبق اعام این فرماندهی، طی این 
عملیات شــماری از عناصر داعش مجروح و عناصر دیگر نیز مجبور به فرار از 

مخفیگاه هایشان شدند.

دایره مخالفان دولت الکاظمی گسترده تر شد؛ 

عاوی و مالکی در لیست مخالفان
مهلت ریاســت جمهوری اعطا شده به مصطفی 
الکاظمی رو به پایان اســت و در حالیکه ناظران 
متصور بودند الکاظمی از حمایت مشــروط اکثر 
فراکسیون های پارلمانی برای دولتش برخوردار 
اســت اما دایره مخالفانش در حال گســترش 
یافتن اســت. به طوریکه ائتاف الوطنیه عراق 
بعد از ائتاف نوری مالکی اعام کرد، به دولت او 
رأی اعتماد نمی دهد.به گزارش ایسنا، به نوشته 
روزنامه رأی الیوم چاپ لندن، در آستانه برگزاری 
جلسه پارلمانی به منظور تعیین زمان رای گیری 
درباره دولت مصطفی الکاظمی ائتاف الوطنیه 
بــه رهبری ایاد عــاوی در بیانیه ای اعام کرد: 
متأســفانه ما شــاهد حمایت از خواســته های 
تظاهرکننــدگان نبوده ایم و مکانیــزم انتخاب 
وزیران مبهم و نامعلوم بوده اســت.وی با تاکید 
بر اینکه ائتافش بــه دولت مصطفی الکاظمی 
رأی اعتماد نمی دهد و جلسه پارلمان را تحریم 
می کند، افزود که در صورت رای اعتماد گرفتن 
دولت الکاظمی تبدیل به اپوزیسیون مسالمت جو 
خواهد شد.ائتاف عاوی ۲۲ کرسی پارلمان از 
مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را داراست.پیش از 

ایــن ائتاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی 
اعــام کرده بــود در دولت الکاظمی شــرکت 
نمی کنــد و بــه آن رأی نمی دهد.ائتاف دولت 
قانــون در بیانیه ای تاکید کرد: ما در تشــکیل 
دولت شرکت نمی کنیم و به آن رأی نمی دهیم. 
بقیه اعضــای پارلمان باید تصمیم مناســب را 
در این بــاره بگیرند. طی مذاکــرات با مکانیزم 
انتخاب وزرا موافقت شــد تا نخست وزیر مکلف 
با تمام فراکســیون های سیاســی براساس یک 
روش برخــورد کند.در این بیانیه آمده اســت: 
روند تشکیل دولت با توافق حاصل شده مغایرت 
دارد همین مساله ما را وادار کرد تا برای انتخاب 
نامزدهای ایق بیشــتر تاش کنیم. متأسفانه 
تاش های ما سودی نبخشید و کابینه الکاظمی 
با خواســته های مردم در تناقض و شامل وزرای 
»ناایق« اســت.الکاظمی بعد از عدنان الزرفی 
و محمد عاوی ســومین فردی است که مامور 
تشکیل دولت شده است.مهلت تعیین شده برای 
الکاظمی طی چند روز آینده به پایان می رســد 
درحالی که تحلیلگران می گویند او همچنان از 
حمایت مشروط بیشتر گروه های سنی و شیعه 

و کرد برخوردار اســت.با پیوستن ائتاف عاوی 
به مخالفان دولــت الکاظمی، تعداد نمایندگانی 
که نمی خواهند بــه او رأی اعتماد دهند به ۷۰ 
نماینده رســید. مخالفان شــامل حزب الحل، 
ائتاف دولت قانون، نمایندگان ترکمانی و ائتاف 
الوطنیه هســتند.اتحادیه اسامی ترکمان های 
عراق نیز یکشــنبه با کابینه الکاظمی مخالفت 
کردند. کابینه الکاظمی شامل ۲۰ پست وزارتی 
اســت اما هیچ پســتی به ترکمان ها اختصاص 
داده نشده است.جاسم البیاتی، دبیرکل اتحادیه 
ترکمان های عراق گفت: ما خوشــحال شــدیم 
که کابینه به ســرعت تشکیل شد و مورد قبول 
فراکسیون های سیاسی قرار گرفت اما زمانی که 
معلوم شد کابینه شــامل وزرای »ناایق« است 
ناامید شدیم.البیاتی گفت: اینکه هیچ پستی به 
ترکمان ها اختصاص نیافته اشــتباهی سیاسی 
اســت برای همین از الکاظمــی می خواهیم در 
کابینه خــود تجدیدنظر کند و بــه ترکمان ها 
پستی اختصاص دهد. اگر الکاظمی با این کابینه 
به پارلمان برود مطمئنا با او مخالفت می کنند.

این در حالی اســت که پارلمــان از نمایندگان 

خواسته امروز )دوشنبه( جهت آمادگی و تعیین 
موعد جلسه رای گیری درباره کابینه الکاظمی 
به پارلمان بروند.اکنون نگاه ها به جلسه پارلمان 
عراق دوخته شــده که قرار است در این جلسه 
بــه کابینه الکاظمی رأی اعتماد داده شــود. به 
گزارش العربیه توافق تقریبا نهایی درباره تصویب 
دولت وجود دارد. درحالی که فراکســیون های 
سنی، شــیعه و کردها متعهد شده اند در جلسه 
پارلمان حضور یابند  فراکســیون ائتاف دولت 
قانون، الوطنیه و الســند اعام کرده اند به دولت 
الکاظمی رای اعتماد نمی دهند.به گزارش العربیه 

اختافات بر ســر وزارت کشور و دفاع حل شده 
است. قرار است جمعه عناد به عنوان وزیر دفاع و 
عثمان الغانمی به عنوان وزیر کشور تعیین شوند.  
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان به وزارت حمل 
و نقل دســتور داده پروازهایــی را برای انتقال 
نمایندگان از بصره، اربیل و ســلیمانیه به بغداد 
فراهم کنند.طبق برخی اخبار قرار است پارلمان 
فردا جلسه ای را برای دادن رأی اعتماد به دولت 
الکاظمی برگزار کنــد. برخی منابع نیز احتمال 
می دهند این جلســه چهارشــنبه یا پنج شنبه 

برگزار شود.

جزئیات تازه از عملیات قتل بن ادن
در نهمین ســالروز کشته شدن اسامه بن ادن، عضو ســابق نیروهای ویژه »نیوی سیلز« آمریکا که گلوله مرگ بار را به 
سرکرده سابق القاعده شلیک کرد، جزئیات جدیدی را درباره این عملیات برما کرد.به گزارش ایسنا، راب اونیل، نظامی 
ســابق آمریکایی در گفت وگوی اختصاصی با شــبکه فاکس نیوز برای اولین بار جزئیاتی از نحوه برنامه ریزی تفنگداران 
دریایی آمریکا معروف به »نیوی سیلز« برای نابودی اسامه بن ادن، سرکرده سابق القاعده و اجرای عملیات منتشر کرد.

اونیل تاکید می کند، آموزش ها برای عملیات هفته ها در منطقه کوهستانی در آمریکا قبل از اعزام تیپ ششم ناوی سیلز 
به پاکستان برای انجام عملیات ادامه داشت.این نظامی سابق اذعان می کند که احتمال می داد این ماموریت »جاده یک 
طرفه« باشد و او هرگز سالم به خانه بازنگردد.طبق اظهارات اونیل، این عملیات ۳۸ دقیقه طول کشید.این نظامی سابق 
روایت می کند، او به همراه یکی از هم قطارانش به طبقه سوم منزلی که آخرین پناهگاه رهبر القاعده بود، رفته و وارد اتاق 
بن ادن شده و گروهی از زنان از جمله دختران و یکی از همسران بن ادن را رویت کرده بود.اونیل ادامه می دهد: در آن 
لحظه تنها در دو قدمی من مردی قرار داشت که خود را پشت همسرش پنهان کرده بود و دستانش روی شانه های زنش 
بود.به گفته اونیل، این صورت را هزاران بار دیده  بودم او اسامه بن ادن بود.او می گوید: این ماقات تنها یک ثانیه طول 
کشید و بن ادن قبل از تیراندازی چیزی نگفت.با دستور باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا اسامه بن ادن رهبر 
گروه القاعده در تاریخ یکم مهٔ ۲۰۱۱ ساعت ۱۷ به وقت گرینویچ توسط نیروهای نظامی آمریکایی در ایبت آباد پاکستان 

و در جریان تیراندازی در ساختمانی در داخل خاک این کشور کشته شد.

ترامپ: 
چین اشتباهی هولناک مرتکب شده و بر آن سرپوش گذاشته

دونالد ترامپ چین را مرتکب »اشتباهی هولناک« در شیوع کروناویروس جدید دانست که »تاش کرده بر آن سرپوش بگذارد« 
و گفت، از سوی رسانه ها با چنان رفتار خصومت آمیزی روبه رو شده که هیچ رییس جمهور دیگری در آمریکا آن را تجربه نکرده 
است.به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا درباره منشا کروناویروس جدید گفت، چین اشتباهی »وحشتناک« 
مرتکب شده و »تاش کرده بر آن سرپوش بگذارد«.ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت: من فکر می کنم آنها اشتباهی 
وحشــتناک انجام داده اند و نخواســته اند به آن اعتراف کنند. نظر من این است که آنان مرتکب اشتباه شدند. آنان سعی کردند 
بر آن سرپوش بگذارند و آن را پنهان کنند. می دانید، این کار بسیار شبیه خاموش کردن آتش است. آنان نتوانستند آتش )این 
بیماری( را خاموش کنند.ترامپ افزود: شیوع این بیماری می توانست در همان محل )چین( خاتمه یابد اما آنان بنا به دایلی این 
کار را نکردند و ما می فهمیم دلیل آن چه بوده است.با وجود آن که سازمان جهانی بهداشت منشا کووید ۱۹ را خفاش های آلوده 
دانسته، جامعه اطاعاتی آمریکا آن را ویروسی دست ساز یا ناشی از دستکاری ژنتیکی می پندارد.به گزارش پایگاه خبری هیل، 
دونالد ترامپ در این گفتگو همچنین اظهار کرد که رسانه ها نسبت به دیگر روسای جمهور آمریکا از جمله آبراهام لینکلن، بدترین 
رفتار را با او داشته اند.او در دفاع از درگیری های اخیرش با رسانه ها در پاسخ به سوالی درباره علت عدم پاسخگویی مستقیم به 
خبرنگاران طی نشست های خبری و به جای آن پرداختن به »موفقیت های گذشته و سخنان مبهم« گفت: من با چنان رسانه های 

متخاصمی روبه رو هستم که هیچ رییس جمهوری تاکنون ندیده است.
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تهران- ایرنا- پژوهشــگران با مطالعه ســازوکار دلیل نچســبیدن پای 
عنکبوت به الیــاف تار عنکبوت، نانوســاختارهایی را در پای عنکبوت 
یافتند که می توان از این نانوســاختارها برای تولید پوشش های نچسب 
الگوبرداری کرد.به گزارش روز یکشــنبه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، 
عنکبوت های کریبات، هزاران رشــته نانوالیــاف را در هم تنیده و تار 
چســبنده ای را ایجاد می کنند. ایــن عنکبوت ها بــرای جلوگیری از 
گیرافتادن در تار خود، از یک ساختار شانه ای غیرچسبنده روی پاهای 
 ACS خود استفاده می کنند.به تازگی، محققان در مقاله ای که در نشریه
Applied Nano Materials به چاپ رســاندند، نانوســاختاری را الگودهی 
کردند که با الهام از ساختار شانه ای این عنکبوت ساخته شده و قابلیت 

نچسبیدن روی را سطح دارد. 

یک مطالعه جدید پتانســیل یک آزمایش بویایی را برای سنجش سطح 
هوشیاری در مبتایان به صدمات شــدید مغز نشان داده است.ارزیابی 
شدت آســیب های مغزی در افرادی که سطح هوشیاری پایینی از خود 
نشان می دهند یا به کلی فاقد هوشیاری هستند، می تواند برای پزشکان 
گویای مطالب فراوانی باشد. یک مطالعه از محققان دانشگاه "کمبریج" 
از یک ابزار جدید که بتواند تصویری شفاف تر و برنامه های درمانی بهبود 
یافته تری برای این بیماران ارائه دهد، پرده برداشته است.محققان دانشگاه 
کمبریــج می گویند یک آزمایش بویایی ارزان قیمت، توانایی پیش بینی 
مواردی را دارد که در ادامه موفق به بازیابی هوشــیاری خود می شوند.

به گفته دانشــمندان این مطالعه جدید، رویکردهای فعلی برای تعیین 
وضعیت هوشیاری در بیمارانی که از صدمات شدید مغزی رنج می برند.

نتایج آزمایــش بالینی یک روش ژن درمانــی در درمان کوررنگی که 
توســط محققان دانشگاه "لودویگ ماکســیمیلیان" مونیخ انجام و در 
مجله "JAMA Ophthalmology" منتشــر شد، نشان می دهد که 
روش ژن درمانی آزمایشی، بی خطر و به طور بالقوه کارآمد است.به این 
ترتیب با مشخص شدن این نتایج، آزمایشات بالینی بزرگتری در آینده 
انجام خواهد شد. "کوررنگی"  یک بیماری اختال ارثی است که در آن 
فرد قادر به تشخیص یک یا برخی رنگ ها نیست. سلول های مخروطی 
چشم افراد کوررنگ فاقد رنگ دانه هایی هستند که موجب دیدن رنگ ها 
می شــوند. به همین دلیل این افراد برخی رنگ ها را به شکل طیفی از 
رنگ های خاکستری و سیاه می بینند.این بیماری در اثر جهش یکی از 

شش ژن مختلف ایجاد می شود.

تقلید از پای عنکبوت برای تولید 
نانو ساختارهای نچسب

کمک به درمان آسیب مغزی با 
آزمایش بویایی!

 ژن درمانی برای درمان
 کوررنگی موثر است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نسل کشی کوسه ها در خلیج فارس

G63 آفرود هیجان انگیز با مرسدس-ای ام جی
متأسفانه اکثر مرسدس G کاس ها روی آفرود را به خود نمی بینند. این شاسی بلند توانا از پرفورمنس آفرود فوق العاده ای سود می برد 
اما بخش اعظم G کاس ها جلوی خانه های لوکس و رستوران ها پارک می شوند.مرسدس-ای ام جی G63 یکی از احساس برانگیزترین 
شاسی بلندهای ساخته شده است. این آفرودر هیجان انگیز زندگی خود را به عنوان خودرویی نظامی شروع کرده و سپس به خودرویی 
جاده ای تبدیل شــده و نهایتاً نماد لذت بردن ســتاره های تلویزیون شده است.سرانجام می توانیم ببینیم که G63 در دستان طرفداران 
هیجان و آفرود چه عملکردی خواهد داشت. این افراد در تپه های برفی مسابقات جالبی را برگزار کرده اند.پیشرانه 8 سیلندر 5.5 لیتری 
این شاسی بلند مشهور قدرت 563 اسب بخاری داشته درحالی که ترمزهای 6 پیستون برمبو هم باعث ایجاد قدرت توقف می شوند. اضافه 
شدن سه دیفرانسیل قفل شونده باعث می شود کشش قابل توجهی ایجاد شود و کنترل قدرت بهینه صورت پذیرد. تمامی این ویژگی های 
مفید باعث شده اند G63 در خارج از جاده بدرخشد.اگرچه اکثر مالکان این خودرو احتمااً هرگز از دیفرانسیل های قفل شونده یا دیگر 
ویژگی های آفرود خودروی خود استفاده نخواهند کرد اما دیدن این ویدئو حال ما را بهتر می کند. درست همانند رانندگان برخی سوپرکار، 

کنار آمدن با افرادی که پشت فرمان یک شاسی بلند کامًا توانا نشسته اما از توانمندی های آن استفاده نمی کنند بسیار سخت است.

والیبال ملی ایران مربی با مدیریت قوی می خواهد
ســرعتی زن سابق تیم ملی والیبال ایران گفت: والیبال ایران یک مربی می خواهد که مدیر قوی باشد تا بتواند با استفاده درست 
از پتانسیل های موجود از جمله جوانان و باتجربه ها، آینده سازی کرده و والیبال ایران را یک پله بااتر ببرد.عادل غامی  درمورد 
درست یا غلط بودن تصمیم فدراسیون والیبال ایران مبنی بر فسخ قرارداد با ایگور کواکوویچ، توضیح داد: به نظر من ایشان باید 
دو سال پیش از تیم ملی ایران می رفت، اما به دلیل نوساناتی که در بازار ارز و دار بخاطر تحریم ها ایجاد شد، فدراسیون والیبال 
نتواســت هزینه های فســخ قرارداد او را پرداخت کند و به ناچار با کواکوویچ تمدید کرد. شخصا رابطه خوبی با او داشتم و دارم 
چون انسان خوبی بود، اما باید حرفه ای به موضوع نگاه کرد و از این نظر او کارایی چندانی برای والیبال ایران نداشت. او در پاسخ 
به این سوال که آیا مربی جدید خارجی می تواند در این زمان باقی مانده پتانسیل والیبال ایران را شناخته و در المپیک نتیجه 
بگیرد؟ اظهار کرد: ابتدا باید ببینیم که اصا المپیک برگزار می شود یا نه! با این شرایطی که ویروس کرونا در جهان ایجاد کرده، 
فکر می کنم که ورزش دنیا در حالت تعلیق می ماند. همانطور که می دانید، گفته اند اگر همین امروز هم واکسن این ویروس پیدا 

شود، تقریبا یک سال و نیم طول می کشد تا به دست عموم مردم جهان برسد. 

فّرخ بادت بهار خّرم بادت خزانا ه بود آفتاب ا ه بود آسمان هم ه سعادت بپای هم ه سامت بمانا ه بپاید سپهر ا ه بماند جهان کاو راه معالی سپراه ی ربط شنو باده ی روشن ستان رج معانی ب نوش خور و دل فروز باده ده و سرفرازا ه بود زر و نوش ا ه بود رنج و از ندیش سوز کار نکوخواه سازا نشود میش یوز ا نشود کبک باز جان بدا ر روز ه  شادی سِپَرخلعت توفیق پوش مرکب اقبال از عمر ه نیکی  گذا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

مســجد صورتی یــا »نصیرالملک« ایران در فهرســت 
مکان های مقدس نشریه  پرتیراژ گردشگری آمریکا قرار 
گرفت.به گزارش ایســنا، »Condé Nast« چاپ نیویورک 
که یکی از پرتیراژترین نشــریات گردشــگری جهان به 
شــمار می آید، در روزگاری که بسیاری از مرزها به روی 
گردشــگران بسته شده، فهرســتی از ۱۹ مکان مقدس 
جهان شــامل کلیساها، تپه ها و معابد باستانی را منتشر 
کرده که مسجد صورتی یا »نصیرالملک« شیراز، تصویر 
برگزیده این فهرست است.مسجد نصیرالملک که بیشتر 
گردشــگران خارجی آن را با عنوان »مســجد صورتی« 
می شناســند، پنجمین مکان مقدس پیشنهادشــده به 
ماجراجویان و تجربه گرایان سفرهای معنوی در گزارش 
این مجله گردشــگری پرطرفدار در آمریکا است.این مسجد در شــهر شیراز )نیمه جنوبی ایران( واقع 
شده که شهرت آن به خاطر رنگ های خیره کننده کاشی ها و ترکیب منحصربه فرد شیشه های رنگی و 
کاشی های معرق است. مسجد در سال ۱888 میادی به دستور میرزا حسن علی ملقب به نصیرالملک، 
در دوره قاجار ساخته شده است. طراحی مسجد به گونه ای است که از نور صبح بهره برده و فیلترهای 
شیشــه ای پنجره ها اثر رنگین کمان به این نور می بخشد و نقش و رنگ کاشی ها،   فرش ها و چلچراغ ها 
را برجسته می کند. این مجله پیشنهاد کرده اگر زمانی قادر به دیدن این مسجد بودید حتما صبح زود 
به آن جا بروید تا بهترین منظره را داشــته باشید.»Condé Nast« به ماجراجویانی که به دنبال تجربیات 
معنوی به اشکال مختلف از نوع  مذهبی و روشنفکری، هنر و طبیعت هستند، دیدن مکان های مقدس 
دیگری را که برخی از آن ها در زمره زیباترین مکان های دست ساز و طبیعی جهان هستند، برای سفر در 

آینده پیشنهاد کرده است. برخی از این مکان ها شاید باستانی نباشند.

جنگ و صلح 
جنگ و صلح اثری سراســر شگفتی است که هر 
خواننــده ای را در خــود غرق می کنــد. اثری که 
برخــی از منتقدیــن آن را کامل ترین رمان تاریخ 
می دانند. تالســتوی عقیده داشت رمان وسیله ای 
بــرای آموزش روح و روان اســت و چیزی که در 
جنــگ و صلح وجود دارد، دقیقا وســیله ای برای 
آموزش روح و روان اســت. هر خواننده ای بعد از 
مطالعه این اثر بزرگ این موضوع را تایید می کند.

جنگ و صلح در شــمار آن معدود آثار ادبی است 
که فراتر از معیارهای عادی داوری های ادبی قرار 
می گیرند؛ رمانی است با جهانی بی نهایت گسترده 
که از دورانی خطیر سخن می گوید. پردامنه ترین 
حماســه عصر خود است: یک »ایلیاد« به روز شده. جنگ و صلح تصویر کاملی از روسیه آن 
زمان است، تصویر کاملی از همه چیزهایی است که در آن ها، مردم سعادت و عظمت، اندوه 
و خواری خود را می یابند. یک عالم چهره و شور و شوق در این رمان موج می زنند.تالستوی 
زمانی نوشتن جنگ و صلح را آغاز کرد که 35 ساله بود، و این سنی است که در آن استعداد 
آفرینش یک نویســنده معموا در حد کمال اســت و هنگامی آن را به پایان برد که ۷ سال 
گذشــته بود.در مقدمه رمان توضیح داده شده است که نویسنده در هفت سال چگونه این 
رمان را نوشــته اســت، از چه افرادی الهام گرفته است و اتفاقات آن را بر چه اساسی نوشته 
اســت. رمان با ماجرای یک مهمانی آغاز می شــود. صلح و آرامش در همه جا برقرار است و 
خواننده در این مهمانی با برخی از شــخصیت های مهم کتاب آشــنا می شود. این مهمانی 

وضعیت جامعه اشراف زاده را قبل از جنگ نشان می دهد.

زیگموند فروید
زیگموند فروید )زادهٔ 6 مهٔ ۱856 – درگذشــتهٔ ۲3 
ســپتامبر ۱۹3۹( عصب شناس برجســته اتریشی 
و بنیانگــذار علــم روانکاوی، به عنــوان یک روش 
درمانی در روانشناســی بود.فروید در سال ۱88۱ از 
دانشگاه وین، پذیرش گرفت و سپس، در زمینه های 
اختاات مغزی و گفتاردرمانی و شــناخت بیماری 
نادِر آروشــا کالبدشناسی اعصاب میکروسکوپی، در 
بیمارســتان عمومی وین، به تحقیــق پرداخت. او 
به عنوان اســتاد دانشگاه در رشــته نوروپاتولوژی، 
در ســال ۱885 منصوب شده و در سال ۱۹۰۲ به 
عنوان پروفسور، شناخته شــد. در ایجاد روانکاوی 
و روش هــای بالینــی بــرای روبرو شــدن با علم 
آسیب شناســی روانی از طریق گفتگو بین بیمار و روانکاو، فروید تکنیک هایی را مثل استفاده 
از تداعی آزاد )به روشــی گفته می شــود که در آن بیمار هرآنچه را به ذهنش خطور می کند، 
بیان می نماید( و همچنین کشــف انتقال )فرایندی که در آن مراجع خاطرات کودکی خود را 
با درمانگرش درمیان می گذارد( و همچنین فرایند تحلیلی روانشناســی را ارائه کرد. فروید به 
شــدت استاد فلسفه خود را تحسین می کرد؛ برنتانو که صاحب تئوری ادراک و درون نگری و 
همچنین تئوری لیپس، یکی از نظریه پردازان اصلی معاصر در مفاهیم ناخودآگاه و همدلی بود. 
برنتانو در کتابش که در سال ۱8۷۴ با نام روانشناسی از دیدگاه تجربی منتشر شد امکان وجود 
ناخودآگاه را مورد بحث قرار داد. اگر چه برنتانو وجود ناخودآگاه را رد کرده اســت اما مباحثی 
که او مطرح کرد به فروید در این باره کمک کرد. فروید از نوشــته های چارلز داروین و ادوارد 

فون هارتمن )فلسفه ناخودآگاه( استفاده کرد.

توصیه مجله آمریکایی به دیدن مسجد صورتی ایران


