
معاون کل وزارت بهداشــت با ابراز نگرانی از روند افزایشی 
بروز کرونا در خوزســتان، گفت: اگر در جایی بازگشایی ها 
موجب افزایش بیماری شود و یا به دلیل خصوصیت اپیدمی 
یک شهرستان و یا خصوصیات اجتماعی آنجا، بازگشایی ها 
باعث شــود که با تشــدید موارد ابتا مواجه شویم، حتما 

تصمیمات ســختگیرانه تر و بازگشت به گذشته را خواهیم 
داشت.به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در ارتباط ویدیو 
کنفرانســی با خبرنگاران، درباره وضعیت ابتا به کرونا در 
استان خوزستان، گفت: ما همچنان نگران خوزستان هستیم 
و روند ورودی در این استان صعودی است. بر همین اساس 
از مردم خوزستان درخواست می کنیم که به فاصله گذاری 
اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند. گرچه باید توجه کرد 
که اپیدمی در خوزســتان نسبت به سایر استان ها و برخی 

استان های جنوبی کشور نسبت به سایر استان ها دیرتر آغاز 
شده و این موضوع باعث شده که شاهد اوج گیری و تشدید 

بیماری کرونا در این استان  نسبت به سایر استان ها باشیم.

تهران؛ پاشنه  آشیل کنترل کرونا در کشور
حریرچی تاکید کرد: اهواز دومین شهر کشور از نظر میزان 
حاشیه نشین محسوب می شود و در حال حاضر تمرکز موارد 
افزایش بیماری در خوزســتان هم در اهواز است که حتما 

باید تدابیر مناسبی برایش چیده شود. امروز هم جلسه ستاد 
استان تهران با حضور وزیر بهداشت و مسوان استانی و سایر 
دستگاه های استانی بود. خود تهران هم از نظر خصوصیات 
خاصی که از نظر تراکم جمعیت و جمعیت شــناوری که 
روزانه به تهران اضافه می شود و از نظر تبادلی که با مناطق 
دیگر دارد و از ایــن نظر که تعداد قابل توجهی از مردم به 
بخش خصوصی مراجعه می کنند، جای مهم و خطیری برای 

ماست و می تواند در کنترل کرونا پاشنه آشیل ما باشد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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دادستان کل کشور بداد مردم برسد
همین هفته که گذشــت فضای مجازی مملــو بود از پیامی که 
محمود احمدی نژاد گذاشــته بــود و در آن تکیه کرده بود که 
ســرمایه اولیه سهام عدالت بیش آن رقمی بوده که امروز مطرح 
است. به عبارتی این جمله دالت بر این داشت و دارد و خواهد 
داشــت که دولت روحانی برای اعطای حق خود مردم به مردم 
خساست می ورزد. به حسب آنچه نقل قول میشود ارزش اولیه 
ســهام عدالت طبق مصوبه دولت دهم یعنی دولت احمدی نژاد 
برای توزیع بین تعدادی از اقشار آسیب پذیر ازجمله افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بازنشستگان به مبلغ 
یک میلیون تومان با تلفیقی از تعداد ســهام شــرکتهای دولتی 
تخصیص داده شد و مقرر شد طی چند سال آینده از محل سود 
ســاانه همان ســهم های اعطایی البته بخشی از سود بصورت 
نقد و بخشی بابت تسویه اصل سهام به صاحبان سهام پرداخت 
شــود. اما وقتی دولت روحانی کار اداره کشــور را از دولت دهم 
گرفــت و اعام کرد آنقدر وضع مــردم را خوب میکنیم که رقم 
یارانه برایشان چندان ارزش نداشــته باشد ولی با اینکه تورم و 
افزایش پایه پولی آنقدر این یارانه را بی اهمیت کرد که به اندازه 
یک کرایه تاکســی رفت و برگشــت در شهر هم ارزش ندارد، با 
این حال از سهام عدالت همین قشر هم نگذشت. چرا که خیلی 
زیرکانه بخشــی از تعهد دولت قبل را ندیــده گرفتند و بجای 
پرداخت بخشی از ثمن سهام از محل سود از مردم وجوه مطالبه 
کردند. ســازمان خصوصی سازی که تا کنون بدترین عملکرد را 
در دولت روحانی داشــته متولی اداره این ســهام شده و بجای 
تســویه ثمن سهام از رقم اعطایی ۵ میلیون چهارصد هزار ریال 
تا ده میلیون ریال با بی توجهی به بضاعت دارندگان سهام مابقی 
را مطالبه و از مردم دریافت کردند. در این شرایط گفته شد فقط 
مبلغ مورد مطالبه از اعضای ســازمان بهزیستی و کمیته امداد 
دریافت نخواهد شــد که تعداد آنها هم تعداد قابل ماحظه ای 
نبودند. از همه بدتر اینکه هیچ کارگری هم سهام عدالت دریافت 
نکرده اســت. حال بسیاری از کارشناســان و از جمله همکاران 
دولت دهم مدعی هســتند که عملکرد دولت بطورقاطع خاف  
قانون اســت، اوا، طبق قانون، ســهامداران عدالت، با توجه به 
شرایط تعیین شــده مالک تمام سهام بوده اند، پس چرا با یک 
تصمیم من درآوردی این ســهام را از دســت سهامدارن خارج 
کردنــد؟ و مدعی مطالبه وجه شــدند؟ و ثانیا اگر دولت چنین 
قصدی داشــت باید اعام میکرد، ازاین تاریخ افرادی که مابقی 
ثمن ســهام یعنی رقم چهار میلیون و ششــصد هزار ریال باقی 
مانده را نپردازند، مالک کامل سهام نبوده و در آینده سود سهام 
سالیانه را بطور کامل دریافت نمیکنند، در اصل این دولت یعنی 
دولت روحانی نزدیک به نصف ســهام مــردم را که دولت قبل 
به ایشان بخشــیده بود، با ظرافتی زائدالوصف از ایشان باز پس 
گرفته اســت. به عبارتی امروز که در فضای حسابرســی قیمت 
کامل ســهام را ۱۶ میلیون تومان تخمیــن میزنند افرادی که 
سهمشان را دولت بلوکه کرده  بیش از ۸  میلیون تومان عایدی 
اولیه نخواهند داشــت. کار دولت از این جهت شــبهه شرعی و 
خاف قانون دارد که در زمان اعام واریز مبلغ ۴۶۰  هزار تومان 
برای مبلغ تســویه نشده ارزش نصف ســهام ده میلیون ریالی 
قطعــا ۴۶۰ هزار تومان نبوده که دولت بخواهد با عدم تســویه 
نیم ســهام را از تملک مردم بیاندازد. چرا که شرعا و قانونا این 
سهام به نام مردم بوده و یقینا رشد قابل ماحظه ای هم داشته 
مردم هم از محل ســود همین ســهام بخشــی از ثمن سهام را 
بدهکارند. لذا طبق شرع و قانون عدم پرداخت وجه، مانع تحقق 
حقوق مالکیت نمیشود و شرعا کار دولت محل واخواهی خواهد 
داشت. با چنین شرایطی یقینا دادستان کل کشور بعنوان مدعی 
العموم باید به موضوع ورود نموده و با تشــکیل پرونده از قضات 
کشــور بخواهد در این خصوص کار کارشناسی دقیق و عمیقی 
انجام پذیرد تا خدای ناکرده نجومی بگیران دولتی اجازه نداشته 
باشــند حقوقی از مردم بی بضاعت و به معنای واقعی آســیب 
دیده از اقتصاد سرمایه داری و لیبرالیستی دولت های یازدهم و 
دوازدهم را ضایع و پایمال و نادیده رها کنند. کارشناسانی که از 
طرف قاضی محترم پرونده به موضوع وارد میشــوند دقت دارند 
که افرادی از صاحبان سهام عدالت که با اعام دولت مبلغ چهار 
میلیون ششــصد هزار ریال را واریز کرده اند بافاصله در حدود 
۲ میلیون ریال سود ســهام خود را دریافت نمودند پس نتیجه 
میگیریم که بخشــی مهمی از مبلغ باقیمانده میتوانسته با سود 
سهام مبادله شود که دولت ناجوانمردانه از این حق مسلم مردم 
عدول کرده اســت. فی الواقع عمل دولت از دو جهت قبیح بنظر 
میرسد اول اینکه چرا سهامی که متعلق به مردم است را دولتی 
اداره کردنــد که زمینه تصمیمات علیه منافع مردم غیرشــفاف 
باقی بماند و ثانیا اگر دولت خدمت گزار و خادم مردم است چرا 
با دیده اغماض به این طبقه مردم نگاه ننمود و اجازه داد در این 
شــرایط نابهنجار کرونایی برای این طبقه از مردم حق مهمی از 

آنان در معرض دادخواهی واقع شود. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا؛
پیشنهاد سازمان مالیاتی درجهت تسریع و تسهیل درانجام 

امور مودیان مالیاتی تصویب شد
در جلســه دیروز شــنبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران ســه قوه برگزار شد، 
پیشنهاد ســازمان مالیاتی درجهت تســریع و تســهیل درانجام امور مودیان مالیاتی تصویب شد.به 
گزارش ایسنا،براســاس این مصوبه، مهلت تســلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره چهارم سال 
9۸ و سررسید پرداخت آن برای کلیه مودیان مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه جاری تعیین شد.دراین 
جلسه که به ریاست حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد، گزارشی از اقدامات کارگروه 
تنظیم بازار در ایجاد تعادل در بازار و اجرای مصوبه قبلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص 
اطاع رسانی گسترده قیمت ها و استفاده از نظارت مردمی و بهره گیری از شبکه نظارتی اتاق اصناف 
و اتحادیه های صنفی ارائه شد.شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تاکید بر لزوم هماهنگی همه دستگاه 
هــا دراجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار در زمینه مدیریت بازار کااها و خدمات تصمیماتی گرفت.

وزیر نفت نیز در این جلسه گزارشی را از اجرای طرح های تولید نفت از میادین مشترک گزارشی به 
اطاع اعضای شورا رســاند.موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، دیگر دستور این جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که به تصویب رسید.رئیس جمهور در آغاز این نشست، وادت با 

سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السام را تبریک گفت.

بخشی از نگرانی مستاجران در ایام کرونایی کشور 
برطرف شده است اما این درحالی است که بسیاری 
از مالکان به دنبال بهانه های مختلف برای افزایش 

قیمت هستند.
آیا نگرانی مســتاجران در ایام کرونا برطرف شــد؟  
امسال برخاف ســال های گذشته به دلیل شیوع 
ویروس کرونا مســتاجران و خریداران مســکن با 
مشــکات بسیار زیادی رو به رو شــده اند و  برای 
پیدا کردن واحد مســکونی مورد نظر ســردرگم و 
کافه هستند. متاســفانه از اتفاقات تلخ این روزها 
هم حکم تخلیه  تعدادی از مالکان برای مستاجران 
خود بوده است.از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس 
کرونا بسیاری از صاحبخانه ها اجازه بازدید از واحد 
مسکونی را نمی دهند که این امر برای مستاجران 
مشکل ساز شــده و تعدادی از آن ها را آواره کرده 
اســت.افزایش حجم این مشــکات باعث شد که 
وزارت راه و شهرسازی به فکر راه حلی برای کمک به 
مستاجران بیفتد، بنابراین بعد از پیگیری های چند 
هفته ای مصوبه و طرح تمدید قرارداد اجاره ها تا تیر 
ماه را تصویب کرد.این موضوع باعث رفع نگرانی های 
مســتاجران شد البته در این بین بودند مالکانی که 
قراردادهای اجاره خود را بدون هیچ افزایش قیمتی 

تمدید می کردند.

هیچ مالکی حق بیرون کردن مستاجر را ندارد
همچنین محمــود محمود زاده معاون مســکن و 
ســاختمان وزیر راه و شهرســازی در گفت وگو با 
خبرنگار راه و شهرســازی گروه اقتصادی باشــگاه 
خبرنگاران جوان، با بیان اینکه مشکات مستاجران 
در ایام کرونا در مقایسه با سال گذشته بسیار بیشتر 
شده است، افزود: طی چند هفته گذشته به صورت 
مرتب در ستاد ملی مبارزه با کرونا این موضوع بررسی 
شــد.او گفت: کمیته های تخصصــی این موضوع 
مستاجران را به صورت مرتب ارزیابی و تمامی جوانب 
این موضوع را بررسی کردند و به دلیل آن که قرارداد 

بین دو بخش خصوصی بود بنابراین نیاز به بررسی 
بسیار بیشتری داشــت چراکه بسیار حساس برای 
هردو طرف است.معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان 
اینکه به دلیل شرایط اضطراری کشور و بیماری کرونا 
که در ماه های گذشته با آن مواجه بودیم ستاد ملی 
مبارزه بــا کرونا تصمیم گرفت که مدت اجاره ها را 
تا ۲ ماه تمدید کند، افزود: بنگاه های معاماتی در 
دو ماه گذشته تعطیل بودند که این امر زمینه ساز 
ایجاد مشکات بســیار زیادی برای مستاجران شد 
به همین دلیل این طرح تصویب شــد.محمود زاده 
توضیح داد: دولت ابزار اجرایی خاصی ندارد ولی به 
دلیل آنکه یک فضای خاصی در کشــور ایجاد شده 
به همین دلیل ســتاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم 
گرفت با توجه به اختیــارات قانونی که دارد بتواند 
این موضوع را اجرا کند.همچنین حسام عقبایی نایب 
رئیس اول اتحادیه اماک استان تهران در گفت وگو 
با خبرنگار راه و شهرســازی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشــاره به اینکه مالکان به هیچ 
عنوان حق افزایش قیمت اجاره در این ایام را ندارند، 
افزود: مدت اجاره برای تمامی مســتاجران تا دو ماه 
تمدید شده و هیچ دادگاهی امکان ارائه حکم برای 
تخلیه واحدهای مسکونی را ندارند.او با اشاره اینکه 
نرخ اجاره بعد از تمدید قراردادها افزایش نمی یابد، 
افزود: نرخ های اجاره و خرید و فروش تسکین دهنده 
ازم ندارند و پس از بحران ها همواره قیمت افزایش 
می یابد و این رشد قیمت ها متناسب با نرخ تورم در 
کان شهرهاست و در شهرهای کوچک هم کمتر از 

نرخ تورم خواهد بود.

افزایش نرخ اجاره ممنوع!
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه اماک کشوری 
در گفت وگــو با خبرنــگار راه و شهرســازی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با بیان اینکه از 
امروز طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تمدید 
قرارداد اجاره مســتاجران برای مالکان الزامی شد، 

گفت: تمامی مالکان در صورت درخواست مستاجر 
باید قرارداد اجاره خود را تا دو ماه با همان شــرایط 
قبلی تمدید کنند و البتــه اجازه هیچ گونه افزایش 
قیمتــی در این دو ماه برای مالــکان وجود ندارد.او 
اظهار کــرد: طبق این مصوبه هیچ دادگاهی در این 
ایام برای تخلیه واحدهای مسکونی حکمی را صادر 
نمی کند و این بدان معناســت که در طول این دو 
ماه دادگاه ها برای رســیدگی بــه تخلیه واحد های 
مسکونی مستاجران حکمی را صادر نمی کنند و در 
نتیجه مستاجران در این ایام نباید نگران تخلیه واحد 
مسکونی خود باشند.خســروی با اشاره به اینکه در 
ایام کرونا یی، شرایط کشور تغییر کرده است، گفت: 
وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ابزار اجرایی که 
دارد، می توانــد مالکان را بــرای تمدید قرارداد های 
اجاره مســتاجران مجبور کند در حالی که پیش از 
این دوران، هیچ گونه ابــزار اجرایی برای بازار اجاره 
وجود نداشت و مالکان خود می توانستند مستاجرها 
را مجبور به تخلیه واحد مسکونی خود کند.رئیس 
اتحادیه اماک کشــوری توضیــح داد: در این ایام 
به هیچ عنوان قیمت واحد هــای اجاره ای تغییری 
نخواهد کرد، اما بعد از دو ماه مالکان خود می توانند 
قیمت های اجاره را تغییر دهند و یا مجدد قرارداد های 
اجاره خود را تمدید کنند چرا که مالکیت در قانون 
محترم اســت و مالکان خود برای اجاره واحد های 
مســکونی خود تصمیم می گیرند.با توجه به آنکه 
شرایط برای مستاجران در این ایام بسیار خاص است 
باید تمهیداتی هم برای تشویق بیشتر مالکان به این 
اقدام در نظر گرفته شود تا شاید در اوج پیک و جابه 
جایی بتوانند هوای مستاجران را بیشتر داشته باشند 
که این خود در تابستان تبدیل به معضل جدی تر 
برای تمامی بخش ها خواهد شد. بنابراین در این ایام 
باید وزارت راه وشهرسازی هوای بیشتر مستاجران 
و اقشار آسیب پذیر را داشته باشد و هرچه سریعتر 
طرح مسکن استیجاری که خود راه حل گره گشای 

بازار اجاره است را به مرحله اجرایی برساند.

آیا نگرانی مستاجران در ایام کرونا برطرف شد؟
 افزایش بی سر و صدای اجاره ها!

رئیس سازمان خصوصی سازی اعام کرد

مردم سهام عدالت خود را نفروشند
رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی:

 بیش از ۸۰ درصد لوازم خانگی
 درسایت ها قاچاق یا تقلبی است

با رسیدن به ایستگاه پایانی
ادغام بانک های نظامی چه نفعی برای مشتریان 

بانک دارد؟

رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی گفت: بیش از ۸۰ درصد لوازم خانگی که در ســایت ها و فضای 
مجازی تبلیغ شده یا قیمت گذاری می شوند، تقلبی یا قاچاق بوده و شناسه کاا و گارانتی و ضمانتنامه معتبر ندارند 
یا با قیمت های باایی به فروش می روند.»سید مرتضی میری«  دیروز )شنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
درباره خرید و فروش لوازم خانگی در فضای مجازی، افزود: از دو سال پیش تاکنون ورود کااهای ساخته شده لوازم 
خانگی به کشــور ممنوع شده اســت و شاید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اجناس خارجی که در سایت ها و فروشگاه های 

مجازی معامله می شوند، مربوط به اجناس باقی مانده از قبل باشد......

زنگ خطر بحران غذا برای کشورهای 
وابسته به واردات

 اگر کشــورهای تولیدکننده از ترس کمبود داخلی زنجیره صــادرات غذا را قطع کنند، جنگ غذایی 
شــکل می گیرد که برای دنیای فقیر، ویران کننده خواهد بود. آسیب های ویرانگر بحران ویروس کرونا، 
روز به روز بیشــتر خود را نشــان می دهد. »زنجیره غذایی« و اختال در تامین غذا، حاا به بزرگترین 
بحران برای صدها میلیون نفر از مردم جهان تبدیل شده است. نشریه اکونومیست می نویسد:»بسیاری 
از زنجیره های تامین غذا به دلیل کووید-۱9 از هم گسیخته است. با این حال، هنوز مهم ترین بخش های 
حیاتی سیســتم غذای جهانی، مقاوم هستند. از آنجایی که در سال های اخیر کشورهای بیشتری برای 
تامین غذا به واردات وابسته شده اند، بعضی کارشناسان نگرانند که اختال فعلی می تواند بحران غذای 
سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ را تکرار کند. زمانی که قیمت ها افزایش یافتند، دولت ها وحشت کردند و ۷۵ میلیون 
نفر به وضعیت گرسنگی رسیدند.« سازمان ملل متحد و برنامه غذای جهانی نیز در روزهای اخیر بارها 
نســبت به وضعیتی که می تواند به تراژدی گرسنگی بیانجامد، هشدار داده اند. بر اساس گزارش برنامه 
غذای جهانی وابسته به سازمان ملل متحد، شمار کسانی که از گرسنگی رنج می برند، ممکن است که 
دو برابر شــود و از ۱۳۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱9 به بیش از ۲۵۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ افزایش 
یابد. در این شــرایط، کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی، بیشترین آسیب را می بینند. »ماکسیمو 
توره رو«، اقتصاددان ارشــد و معاون مدیر بخش توسعه اقتصادی و اجتماعی فائو می گوید: »کشورهای 
واردکننده مواد غذایی، تاثیر شــدیدی از اختال عرضه خواهند دید.« بر اساس پیش بینی فائو، با تاثیر 
عمیق بحران کووید-۱9 روی زنجیره عرضه اقتصاد جهانی، ۸۰ میلیون نفر در کشــورهای واردکننده 
مواد غذایی احتماا بدون غذا خواهند ماند. پیش از این نیز ۱۳ ســال پیش، جهان بحران گرسنگی را 
تجربه کرد اما درباره وضعیت فعلی اکونومیست می نویسد:»در واقع، جهان حاا جای بهتری است: ارزش 
بورس باا و قیمت نفت پایین است. اما بسیاری از مردم در رنج و مشقت هستند و احتماا تعداد بسیار 
بیشــتری نیز به ورطه رنج کشیده خواهند شد. نه به این دلیل که کمبود غذا وجود دارد؛ به این دلیل 
که آن ها تمام درآمدشــان را از دســت داده اند. کشاورزان به دلیل کمبود نیرو یا تقاضای تجاری، کمتر 
تولید می کنند. پرداخت اعتباری، که جریان غذا وابســته به آن اســت، بسیار کم می شود. و دولت ها با 
ترس کمبود، ممکن اســت که صادرات غذا را محدود و انبارهایشــان را پر کنند.« در چنین شرایطی، 
اوضاع برای کشــورهای واردکننده غذا بغرنج خواهد شد. بر اساس این تحلیل، کشورهای تولیدکننده 
و صادرکننــده مواد غذایی به دلیل ترس از کمبود داخلی جریان تجارت را قطع می کنند و به نوعی به 
احتکار غذا روی می آورند. اکونومیست درباره این سناریوی احتمالی در هفته ها و ماه های آینده هشدار 
می دهد:»یک جنگ غذایی برای همه احمقانه اســت اما برای دنیای فقیر، ویران گر خواهد بود.« بنیاد 
خیریه جهانی »آکسفام« نیز پیش از این هشدار داده بود که کرونا می تواند »نیم میلیارد« نفر را به زیر 
خط فقر بکشاند. این رقم به اندازه هشت درصد از کل جمعیت جهان می شود.  نقشه زیر که از پایگاه 
اینترنتی نشریه اکونومیست برداشته شده، نرخ »وابستگی به واردات غذا« را نشان می دهد. هرچه رنگ 
کشورها به آبی نزدیک تر باشد، آن ها خودکفایی بیشتری در تولید محصوات کشاورزی و غذایی دارند 
اما هرچه رنگ آن ها به قرمز نزدیک تر باشد، به واردات مواد غذایی وابسته ترند و بنابراین اختال زنجیره 

عرضه، خطر بزرگی برایشان است.

نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل:

 هرگونه تحریم جدید خاف تعهدات داده شده
 به مردم ایران است
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معاون کل وزارت بهداشت اعام کرد
تهران؛ پاشنه آشیل کرونا 

بیمه بیکاری به ۱۵۰ هزار کارگر ساختمانی نرسید
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ربیعی: گزیده خبر

مجلس یازدهم برای فسادزدایی به دولت کمک کند
تهــران – ایرنــا – ســخنگوی دولت بــا بیان این کــه مقابله 
سیاست زده و مبتنی بر افشاگری، مقابله بنیادی با فساد نیست، 
گفت: با فســاد باید به طور ســاختاری مقابله کنیم و مجلس 
یازدهم باید در فسادزدایی به دولت کمک کند.  »علی ربیعی« 
دیروز شنبه در گفت و گو با ایرنا درباره تعامل دولت و مجلس 
یازدهم و با توجه به شرایط کشور و مسائلی مانند شیوع کرونا، 
تشــدید تحریم ها و ضرورت های تحقق شعار »جهش تولید« 
اظهار داشــت: دولــت، قوه قضاییه و مقننه و ســایر نهادهای 
عمومی و نیروهای مسلح همه در کنار هم در قبال حل و فصل 
مسائل زندگی روزمره مردم، رشد و پیشرفت و شادابی کشور و 
حفظ امنیت مسئولیت مشترک دارند.سخنگوی دولت با تاکید 
بر اینکه »رابطه بین دولت و مجلس باید به سمت حل و فصل 
مســائل مردم باشــد« گفت: این رابطه باید بر اساس نامه های 
بلندمدت و یک رابطه هم افزا پایه گذاری شود.  وی تصریح کرد: 
ما نگاه نمی کنیم به این که از عمر این دولت یکسال و چندماه 
باقی مانده اســت، بلکه معتقدیم پایه گذاری های نهادینه برای 
مسائل مهم آینده کشور در همین عمر باقی مانده دولت هم با 

مجلس باید صورت بگیرد.

دولت در انتخاب ارکان مجلس هیچ دخالتی ندارد
ربیعــی با بیان ایــن که »انتخــاب رییس، هیات رییســه و 
کمیسیون ها مســائلی است که باید بر اســاس سازوکارهای 
مجلس صورت می گیرد: گفت: دولت هیچ گونه دخالت، دیدگاه 
و نظری در ســازوکارهای مجلس برای انتخاب ارکان آن ندارد.  
وی با تاکید بر لزوم رعایت اصل تفکیک قوا و عدم مداخله قوا 
در امور یکدیگر، اظهارداشت: روی مرزهای همپوشانی ایستادن 
و دخالت کردن آفتی است که با آن روبه رو هستیم، ولی ما به 

تفکیک و در کنار آن به هم افزایی قوا اعتقاد داریم.
سخنگوی دولت با بیان این که دولت هر کمکی را که مجلس 
بخواهد، انجام می دهد، افزود: آمادگی داریم در جلسات اولیه 
توجیهی از آخرین وضعیت کشــور با مجلس مشارکت کنیم و 
آخرین وضعیت کشــور را برای ایجاد یک آمادگی ذهنی برای 

نماینــدگان دوره یازدهم انجام دهیم زیــرا غالب نمایندگان 
مجلس یازدهم، دور اول حضور آنها در مجلس است.

فهرست مهمترین مسائل و مشکات کشور را به مجلس 
می دهیم

ربیعی افزود: دولــت همچنین آمادگی دارد که فهرســتی از 
مهمترین مسایل کشــور چه مسایلی که در کوتاه مدت و چه 
مســایلی را که باید در میان مدت و درازمدت به آن پرداخته 
شود، تا به عنوان کار مشترک با مجلس تعریف شود.سخنگوی 
دولت با تاکید بر این که  عقب راندن تحریم ها مســاله بسیار 
جدی اســت، گفت: تحریم از موضوعاتی است که مقابله با آن 

نیاز به اجماع، درک مشــترک و همکاری بین دولت و مجلس 
دارد.  دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری به شیوع 
ویروس کرونا و آثار آن در کشور اشاره کرد و گفت: بحث کرونا 
و آسیبی که این ویروس به اقتصاد، زندگی، مسایل اجتماعی و 
فرهنگی مردم و جامعه ما زده به درک مشترک و برنامه ریزی 

مشترک نیاز دارد.

نرخ رشــدو پیشرفت کشور بدون نفت را باید همچنان 
مثبت نگه داریم

ربیعی به ضرورت برنامه ریزی برای تحقق »جهش تولید« و رشد 
و پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: نرخ رشد و پیشرفت کشور 

بدون نفت را باید بتوانیم همچنان مثبت نگه داریم، البته رشــد 
نیاز به برنامه مشخص و حمایت های قانونی دارد که دیدگاه های 
بودجه ای مجلس متناسب با وضعیت کشور می تواند یکی دیگر از 
موضوعات مشترکی بین دولت و مجلس باشد.وی با اشاره به آثار 
تحریم و شــیوع کرونا گفت: جهش تولید و پیشی گرفتن تولید 
به طور قطع به شغل های جدید و بیشتر نیاز دارد زیرا بخشی از 

اشتغال های ما با توجه به این شرایط نابود شده است.

مجلس باید در مبارزه با فساد به دولت کمک کند 
ســخنگوی دولت گفت: بحث عدالت و فقرزدایی در قوانین و 
کار اجرایی، و همچنین امنیت ملــی، امنیت جامعه و امنیت 
روانی جامعه و بخصوص فســادزدایی از جمله مسایل دیگری 
اســت که مجلس یازدهم بایــد از نظر حقوقی به دولت کمک 
کنــد که دولت بتواند از نظر اجرایی آن را دنبال کند.دســتیار 
ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان این که با فساد باید 
به طور ساختاری مقابله کنیم افزود: مقابله سیاست زده و مبتنی 
بر افشــاگری، مقابله بنیادی با فساد نیست. فساد دیرینه است 
و رفع آن نیازمند اصاح ســاختارها است که این هم به عنوان 
یکی از موضوعات اصلی می تواند به طور جدی کار مشــترک 

بین دولت و مجلس آینده باشد.

به استقال مجلس احترام می گذاریم 
ربیعی تاکید کرد: دولت به طور قطع برای اســتقال مجلس 
نه تنها احترام قائل اســت، بلکه تمام توان خود را برای پویاتر 
و با نشاطتر شدن مجلس و در کنار آن اثر بخشی بیشتر برای 
اداره مطلوب کشور را دنبال خواهد کرد.سخنگوی دولت گفت: 
انتظار خاص ما این است که در کنار هم بتوانیم کار و هم افزایی 
کنیم و دولت این آمادگی دارد، امروز مردم مشــکل، نگرانی و 
درد زیاد دارند، آسیب دیدگان زیاد هستند و همه باید بتوانیم 
فصل مشترک و برنامه های مشترک داشته باشیم تا بتوانیم در 
این قالب کشور را بهتر اداره کنیم تا الگوی خوبی از رابطه بین 

دولت و مجلس را بتوانیم سامان دهیم.

با همکاری دولت عمان انجام شد
بازگشت مسافران بحرینی باقی مانده در 

ایران به کشورشان
با پیگیری های سفارت جمهوری اسامی ایران در مسقط و هماهنگی های انجام 
شــده با وزارت امور خارجه عمان و وزارت امور خارجه کشورمان، مسافران و زوار 
بحرینی باقیمانده در ایران سرانجام به کشــور خود بازگشتند.به گزارش ایسنا، 
تعدادی از شهروندان بحرینی به دلیل شرایط ناشی از بیماری کرونا و لغو پروازها، 
مجبور به اقامت طوانی در شهرهای مختلف ایران شده بودند که با رایزنی های 
انجام شده و ایفای نقش مثبت عمان، سرانجام روند انتقال آن ها به بحرین طی 
مدت  کمتر از دو ماه به انجام رسید.حجت ااسام و المسلمین محمدرضا نوری 
شاهرودی سفیر جمهوری اسامی ایران در عمان، ضمن تشکر از سلطنت عمان 
و ارج نهادن به تاش های این کشــور برای کمک در حل مشکل بازگشت اتباع 
بحرینی به کشور خود، این اقدام را نمونه ای از اهتمام همیشگی عمان به ایفای 
نقش ســازنده و اثر بخش برای حل مشــکات و چالش ها در منطقه برشمرد.

براساس اعام سفارت ایران در عمان، حدود ۲۰۰۰ نفر از شهروندان بحرینی در 
شهرهای مشــهد، تهران، شیراز و ار با مشارکت برخی شرکت های هواپیمایی 

ایرانی، بحرینی و عمانی به کشور خود بازگشتند.

اهدای 3 دستگاه گیت اسکن کننده بهداشتی 
از سوی چین به آستان قدس رضوی

سه دستگاه گیت اسکن کننده بهداشتی اهدایی یک شرکت چینی تحویل ایران 
شده و قرا است برای کنترل سامت و بهداشت زائرین حرم منور رضوی استفاده 
شود.به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه اعام کرد: در ادامه دیپلماسی سامت 
وزارت امور خارجه و تاش برای کمک به مهار و مقابله با کرونا، اخیرا سه دستگاه 
گیت اســکن کننده بهداشتی در قالب هدیه از یک شرکت چینی دریافت شده 
اســت که پس از انجام مقدمات به بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السام و آستان 
قدس رضوی اهداء می شود تا پس از بازگشایی مدیریت شده حرم منور رضوی، 
امکان کنترل سامت و بهداشت زائرین تسهیل شود.  کنترل دمای بدن زائرین و 

ضد عفونی محیط از جمله ویژگی های این گیت های بهداشتی است.

مجمع تشخیص مصلحت سیاست های کلی 
برنامه هفتم توسعه را بررسی کرد

تهران - ایرنا - سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون سیاسی دفاعی 
و امنیتی مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ریاســت دبیر شورای عالی امنیت 
ملی بررســی شــد.به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، امروز - شــنبه -  کمیسیون های »سیاسی دفاعی و امنیتی« و »زیربنایی 
و تولید« مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیل جلسه دادند.اعضای کمیسیون 
سیاسی دفاعی و امنیتی مجمع در این جلسه به ریاست علی شمخانی به بررسی 
»سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه« پرداختند.جلسه کمیسیون زیربنایی و 
تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به ریاست حجت ااسام و المسلمین 
غامرضا مصباحی مقدم تشــکیل شــد.همچنین در این جلسه که معاون وزیر 
صنعت و مدیرعامل صنایع کوچک نیز حضور داشــت، موضوع »تدوین الزامات 

جهش تولید و آثار کرونا بر بخش تولید« مورد بررسی قرار گرفت.

 وایتی تشکیل دولت جدید عراق 
را تبریک گفت

تهــران - ایرنا - مشــاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در پیامی تشــکیل 
دولت عراق را به ملت و دولت این کشــور و همچنین مصطفی الکاظمی نخست 
وزیر و کابینه تبریک گفت.علی اکبر وایتی در این پیام که دیروز منتشــر شد، 
اظهارداشــت: ایران و عراق به عنوان دو کشور دوســت و برادر همواره در مسیر 
توسعه همکاری ها گام برداشته اند و امیدواریم که شاهد موفقیت ها و پیروزی های 
روزافــزون ملت و دولت عراق باشــیم.رییس جمهوری عــراق  نهم آوریل  )۲۱ 
فروردیــن ماه( مصطفی الکاظمی را مامور تشــکیل دولت جدید کرد و پارلمان 
عراق چهارشنبه گذشته با حضور ۲۳۳ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده، به بخشی 
از اعضای کابینه مصطفی الکاظمی رای اعتماد داد.نمایندگان حاضر در جلســه 
به اســتثنای نمایندگان فراکســیون دولت قانون )نوری المالکی( از مجموع ۲۲ 
وزارتخانه به ۱۵ وزیر پیشــنهادی رای اعتماد و از موافقت با ۵ وزیر پیشنهادی 
خودداری کرد.در این جلسه تصمیم گیری درباره تصدی دو وزارتخانه نفت و امور 
خارجه به وقت دیگری موکول شد.دولت الکاظمی جایگزین دولت پیشبرد امور 
»عادل عبدالمهدی« می شــود که در ۲۹ نوامبر سال گذشته )نهم آذرماه ۹۸( 

استعفای خود را تقدیم کرده است.

روانچی: 
تخطی آمریکا از قطعنامه 2231 تمسخر 

قوانین بین الملل است
نماینده کشورمان در نیویورک از نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
از ســوی آمریکا انتقاد کرد.به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی نماینده دائمی 
کشورمان در نیویورک در پیامی توییتری به قسمتی از بیانیه  اخیرش در سازمان 
ملل اشــاره کرده و نوشت: بیانیه امروز من در شواری امنیت سازمان ملل درباره 
درس هایی که از جنگ جهانی دوم فراگرفته شد: یکی از مثال های زنده تمسخر 
سیستماتیک قوانین بین المللی، تخطی آمریکا از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
سازمان ملل و تهدید بی شــرمانه آن علیه دیگران است که یا ]آن ها هم[ از این 

قطعنامه تخطی کنند یا با تنبیه مواجه شوند.

مدیرعامل سازمان اتکا:
کمک های وزارت دفاع به نیازمندان تا پایان 

ماه رمضان ادامه دارد
تهران- ایرنا- مدیرعامل ســازمان اتکا گفت: روند کمک رســانی وزارت دفاع به 
نیازمندان با احصاء خانواده های نیازمند توســط قرارگاه مردم یاری عاشورائیان 
وزارت دفاع تا پایان ماه مبارک رمضان در قالب رزمایش مواسات و همدلی ادامه 
خواهد داشت.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت دفاع، »عیسی رضایی« دیروز 
شنبه در مراسم توزیع ۲۰ هزار بسته معیشتی کمک مؤمنانه در رزمایش مواسات 
و همدلی وزارت دفاع که با حضور سرتیپ امیر حاتمی برگزار شد، با آرزوی قبولی 
طاعات و عبادات و همچنین تبریک وادت کریم اهل بیت حضرت امام حســن 
مجتبی)ع( اظهار داشــت: جمع آوری و تهیه کمک های انسان دوستانه مجموعه 

وزارت دفاع حاصل تاش شبانه روزی بسیجیان و مجاهدانی است.

حیدری:
بهبود معیشت مردم و جایگاه مجلس 

اولویت مجلس آینده باشد
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی بهبود معیشــت مردم 
و ارتقــای جایگاه مجلس را دو اولویت مهم مجلــس یازدهم عنوان کرد و 
گفت: نمایندگان مجلس یازدهم در صورتی می توانند نقش تعیین کننده ای 
در مطالبه گری مردم و تقویت نظام داشــته باشند که مردم احساس کنند 
نمایندگــی آنها را می کنند.غامرضا حیدری در گفت وگو با ایســنا، درباره 
اولویت های مجلس یازدهم گفت: بحث تعیین اولویت ها یک موضوع اقتضایی 
بر مبنای شــرایط و مقتضیات است؛ در شــرایط فعلی به نظر من یکی از 
مهمترین اولویت ها بهبود معیشت مردم است که ازمه اش فراهم شدن یک 
ســری ساز و کارهاست و عواملی را می طلبد تا بهبود معیشت مردم محقق 
شود، زیرا همه آمارها بر این مبناست که وضع عمومی معیشت مردم در اقصا 
نقاط کشــور و حتی تهران خوب نیست.وی با اشاره به تاثیر شیوع کرونا و 
تداوم تعطیلی کسب و کارها بر گسترش فقر یادآور شد: یکی از فاکتورهای 
اصلی بهبود معیشت، حمایت واقعی از تولید است البته تولید به معنای عام. 
من فکر می کنم این حمایت واقعی از تولید باید در بستر رقابتی باشد. ممکن 
است در مقطع کوتاهی پمپاژی کنیم و تولید رونق مقطعی پیدا کند اما اگر 
تداوم نداشته باشــد فایده ای ندارد، بنابراین تداوم حمایت از تولید در واقع 
فراهم کردن بســتر رقابت است.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
ادامه داد: برای فراهم کردن بستر رقابتی ما باید در داخل و خارج مزیت های 
مان را ببینیم که روی چه کاا و خدماتی مزیت داریم تا بتوانیم سهمی را از 
بازارهای صادراتی دنیا در اختیار بگیریم وگرنه اگر بخواهیم به همه زمینه ها 
ورود کنیم نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. مثا اان همه اذعان داریم که نفت 
دیگر نمی تواند برای ما مزیت باشد، البته خدا کند این وضعیت کوتاه مدت 
باشد ولی پیش بینی ها نگران کننده است.حیدری ادامه داد: ما برای داشتن 
بازارهای صادراتی نیاز به بهبود روابط بین الملل داریم، این واقعیتی است که 
تا این روابط بهبود نیابد به دور خود می چرخیم و هزینه تولید و خدمات مان 
باا می رود، در شــرایط به هم پیوسته فعلی جهان حتماً باید روابط بانکی 
خوبی داشــته باشــیم. اگر روابط بانکی ما روی یک ریل درستی نباشد نه 
پول می توانیم رد و بدل کنیم نه معاماتی می تواند بر اساس روابط پولی و 
تجاری انجام شود، این موضوع باید از اولویت های مهم مجلس یازدهم باشد.

 آزادی 8599 زندانی غیرعمد
 در سال 98 به همت خیرین

به همت خیرین در سالی که گذشت تعداد ۸۵۹۹ زندانی جرایم غیرعمد با 
رقم بدهی بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان از بند حبس رهایی یافتند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، ۳۳۰ نفر از مددجویان آزاد 
شده را زنان و مابقی را آقایانی شامل می شوند که در غالب پرونده ها نسبت 
به صدور چک یا ضمانت از طریق این اوراق تجاری گرفتار بند شــده بودند.

اصل بدهــی ۸۵۹۹ زندانی رهایی یافته معــادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود 
که در فرآیند رســیدگی به همت کمیته های صلح و ســازش تا میزان ۴۴ 
ٌ به از ســوی شکات خصوصی و اولیاءدم گذشت شد.در شمار  درصد محکوم 
محکومان ۴۵۱ نفر به دلیل عجز در تامین بدهی ناشــی از دیات )کارگاهی 
و رانندگــی( و ۸۱۴۸ نیــز به علت ناتوانی در پرداخــت دیون مالی )چک، 
مهریه و نفقه( در بند حضور داشتند.قابل توجه این که تعداد ۱۲۴۹ زندانی 
بدون پرداخت ریالی و تنها با تاش نمایندگی های استانی و البته همیاری 
مددکاران زندان ها و برخی شــعب شورای حل اختاف صرفا از طریق صلح 
و ســازش یا پذیرش دادخواست اعســار از بند آزاد و به آغوش گرم خانواده 
بازگشــته اند.در فهرست استانی ستاد دیه تهران با آزادی ۸۰۱ زندانی واجد 
شــرایط بیشــترین آزادی ها را به خود اختصاص داده و در ادامه اصفهان و 
خراسان رضوی به ترتیب هر کدام با آزادی ۷۵۶ و ۵۵۱ مورد آزادی بیشتر 

نقش را در آمار عددی دارند.

یــک عضو کمیســیون امنیــت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســامی با بیان اینکه ایران همچنان 
به برجام پایبند بوده اســت، گفت: در 
آغاز ســومین سال برجام بدون آمریکا 
نامه وزیر خارجه به دبیرکل ســازمان 
ملل نشــان دهنده حقانیت جمهوری 
اســامی در پایبندی به برجام است.
حشمت اه فاحت پیشه در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به نامه وزیر امور خارجه 
به دبیرکل سازمان ملل درباره بدعهدی 
آمریــکا در خروج از برجــام و اعمال 
تحریم های ظالمانه گفت: در شرایطی 
وارد ســومین ســال خروج آمریکا از 
برجام می شویم که آمریکایی ها یکی از 
قوی ترین رژیم های منع اشاعه در دنیا 
که بعد از جنگ سرد شکل گرفته بود 
را با خروج از برجام با نوســانات جدی 
روبرو کردند. در شرایطی که دنیا ناکام 
مانده بود شــکل گیری راهکار سیاسی 
درباره برجام قــوت گرفت و به دنبال 
آن قدرت های روز دنیا و ســازمان های 
مالی قــوی و بین المللی در حمایت از 
این توافق وارد شدند.وی افزود: بعد از 

روی کار آمدن ترامپ و 
با خروج آمریکا از برجام 
عما دیگــر برجام اجرا 
نشــد. آقای ظریف در 
نامه به دبیرکل سازمان 
ملل ایــن شــرایط را 
یادآور شــد که در سال 
اول خــروج آمریــکا از 

برجام ایــران همچنان بــه تعهداتش 
پایبند بود تا یک ســال علیرغم تعیین 
ضرب ااجل ها تعهداتش را اجرایی کرد، 
بعد از یک ســال بــا تکانه هایی برنامه 
هسته ای را ادامه داد که اقداماتش همه 
در قالب برجام بود.فاحت پیشه ادامه 
داد: ایران هنوز به برجام پایبند اســت. 
ایــن آمریکایی ها بودند کــه به برجام 
پایبند نبودند. البته کــه آمریکایی ها 

ســعی کردند زیرکانه 
مذاکرات بی قید و شرط 
با ایــران را مطرح کنند 
اما خودشان نشان دادند 
که وقتی به توافق پایبند 
نیستند نه تنها ایران که 
هیچ کشوری نمی تواند 
چنیــن مذاکراتــی را 
قانع کننده بداند لذا ایران وارد مذاکره 
دوجانبه نشــد.این عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
خاطرنشان کرد: اکنون در آغاز سومین 
ســال برجام بدون آمریکا آقای ظریف 
نامه ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت 
که نشــان دهنــده حقانیت جمهوری 
اســامی ایران در پایبنــدی به برجام 
به عنوان ســازوکار منع اشــاعه است. 

جمهوری اســامی در آینده می تواند 
حقوق برنامه هســته ای خود را دنبال 
کنــد و ایــن آمادگــی را دارد که هر 
گاه برجام احیا شــود به وظایف خود 
عمل نماید.فاحت پیشــه با اشاره به 
بخش دیگــری از نامه وزیــر خارجه 
گفت: قســمت دوم نامه آقای ظریف 
درخواســت از دبیرکل ســازمان ملل 
برای شکستن تحریم های آمریکا بود. 
تحریم هایی کــه در اوج اپیدمی کرونا 
ادامــه پیدا کرد. آقــای ظریف در این 
نامه این موارد را مورد اشــاره قرار داد 
اما واقعیت آن است که سازمان ملل و 
دیگر بازیگران در قبال برجام تماشاچی 
هســتند. درست اســت که نامه آقای 
ظریف اثبات حقانیــت حقوقی ایران 
اســت و ایران مســئولیت پذیری خود 
را نشــان داده اما واقعیت آن بوده که 
برجــام توافقی با دو بازیگر اصلی ایران 
و آمریــکا بود که یکــی از آن ها خارج 
شد. اگر موضوع هسته ای ایران راهکار 
مسالمت آمیز داشته باشد ایران و آمریکا 
باید به آن برسند که در حال حاضر این 

شرایط فراهم نیست.

فاحت پیشه: 
نامه ظریف نشان دهنده حقانیت 
ایران در پایبندی به برجام است

سخنگوی سپاه از آماده سازی و توزیع ۳ میلیون و ۵۵۰ 
هزار بسته معیشتی و حمایتی توسط بسیج و سپاه های 
استانی در سراسر کشور خبر داد وگفت: خدمت رسانی 
سپاه و بسیج به هموطنان عزیز تا غلبه کامل بر ویروس 
منحوس کرونا تداوم خواهد داشــت.به گزارش ایسنا به 
نقل سپاه نیوز؛ همزمان با آغاز مرحله دوم رزمایش کمک 
مومنانه و همدلی که از صبح امروز در ۲۷ استان با توزیع 
بسته های معیشتی آغاز شده است؛ سردار سرتیپ دوم 
پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی 
کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در گفت و گویی به 
تشریح آخرین اقدامات سپاه و بسیج در مقابله با کرونا و 
نیز اجرای رزمایش همدلی و کمک مومنانه پرداخت و 
از تداوم نقش آفرینی و حضور سپاه و بسیج در خدمت 
رســانی به هموطنان و مقابله با کرونا تا غلبه کامل بر 
این ویروس منحوس خبر داد.ســردار شریف با اشاره به 
برگزاری رزمایش همدلــی و کمک مومنانه در ایام ماه 
مبارک رمضــان اظهار کرد:مرحلــه دوم این رزمایش 
همزمان با خجسته سالروز میاد با سعادت کریم اهل 
بیت امام حســن مجتبی )ع(، در ۲۷ استان آغاز شده 
اســت و در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( مبنی بر کمک مومنانه به نیازمندان؛ با استفاده از 
ظرفیت بسیج و سپاه های استانی، تا امروز بیش از  ۳۰۵ 
میلیارد تومان کمک هــای نقدی و غیر نقدی مردمی 
از طریق پایــگاه های مقاومت جمع آوری و در قالب ۳ 
میلیون و پانصدو پنجاه هزار بسته معیشتی و حمایتی 
آماده و با حفظ کرامت و شأن افراد توزیع شده است .وی 

افزود: عاوه بر حماسه ای که ملت شریف  و نوع دوست 
ایران اسامی با اعطای کمک به نیازمندان خلق کردند، 
تمامی ۵۴ هزار پایگاه مقاومت بسیج در سراسر کشور، 
عملیات جمع آوری کمک ها و بســته بندی و توزیع را  
بطور منســجم و با کیفیت مطلوبی به انجام رساندند.
سخنگوی سپاه در ادامه خاطرنشان کرد:  ظرفیت های  
درمانی ایجاد شــده و فعال سازی بیمارستان های ثابت 
و ســیار در تهران و مراکز استان ها که توسط معاونت 
سامت ،آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه و دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه اه )عج( مدیریت و هدایت می شوند، 
کماکان یاری رسان وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه 
با کرونا در حوزه های بستری، امور نقاهتگاهی، درمان و 
اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی  هستند.وی با بیان اینکه از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ 
نفر از بیماران کرونایی در بیمارستان های سپاه بستری 

شده اند،گفت: همچنین بنابر ضرورت و در راستای کمک 
رســانی به ظرفیت های بهداشت و درمان کشور ۹ باب 
بیمارســتان ســیار به ظرفیت ۵۶۱  تخت بستری در 
مناطقی که نیاز به ایجاد و ارتقای تخت های بیمارستانی 
و خدمات تخصصی بود، ایجاد شده است؛ عاوه بر این 
۱۵ هــزار و ۷۰۰ تخت نقاهتگاهی در اماکن با کاربری 
متفاوت و مجموعه های ورزشی متعلق به سپاه و بسیج  
در کمترین زمان ممکن آماده و تجهیز شــده است که 
در حال خدمت رســانی به بیماران کرونایی می باشند. 
سردار شریف با بیان اینکه اجرای عملیات پاکسازی و ضد 
عفونی کردن اماکن و معابرعمومی شهرها با سازماندهی 
تیم ها و تجهیزات  تخصصی در قالب رزمایش سراسری 
دفاع بیولوژیک و عملیات پاکســازی محیطی شهدای 
مدافع ســامت  انجام شد، گفت: این اقدامات با هدف 
رفع آلودگی از اماکن عمومی و معابر شــهری همچنان 
توسط بســیجیان  ادامه دارد.سخنگوی سپاه در ادامه 
ایجاد همسویی و هم افزایی اقدامات نهادهای حمایتی 
در کمک به نیازمندان  را از اهداف تشکیل قرارگاه امام 
حســن مجتبی )ع(عنوان و تصریح کرد: این قرارگاه در 
گام نخســت کمک به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از 
نیازمندان و اعطای بســته های معیشتی و حمایتی به 
آنان را در دستور کار قرار داد که به حمداه این کمک 
ها از طریق ظرفیت های بسیج تحویل داده شده و میزان 
هدف گذاری شده در مرحله دوم رزمایش نیز مشخص و 
به تدریج تا پایان ماه مبارک رمضان به نیازمندان تحویل 

خواهد شد.

سخنگوی سپاه خبر داد
توزیع3 میلیون و 550 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان در سراسر کشور
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گزیده خبر رئیس سازمان خصوصی سازی اعام کرد

مردم سهام عدالت خود را نفروشند
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: پرداخت 
اقساط خرید سهام عدالت، در فاصله سال های ۸۵ 
تا ۹۵ از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر مستهلک 
شد.به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری »ستاد 
راهبردی آزاد سازی سهام عدالت« با حضور علیرضا 
صالح، معاون وزیر و رئیس کل ســازمان خصوصی 
ســازی و قالیبــاف اصل، رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار در وزارت اقتصاد آغاز شد.علیرضا صالح 
گفت: در ســال ۸۵ با فرمان رهبری برای ۶ دهک 
درآمدی که دو دهک درآمدی آن اقشــار متوسط 
و ضعیف بودنــد، از ۵۰ درصد تخفیــف برخوردار 
شــدند و ۴ دهک دیگــر، به صــورت کامل وجوه 
مرتبــط را پرداخت کردند. در واقع، از محل ســود 
شرکت های سرمایه پذیر، اقساط در نظر گرفته شده 
برای مردم تأمین شد.وی تصریح کرد: طبق فرمان 
مقام معظم رهبری، بازپرداخت این اقساط از محل 
سود شرکت های سرمایه پذیر به همراه تخفیف ۵۰ 
درصدی برای دو دهک درآمدی تعیین شد.به گفته 
صالح، از ســال ۸۵ تا ۹۵ از محل سود شرکت های 
سرمایه پذیر و از تخفیف ها اقساط پرداخت شد.وی 
با بیان اینکه شرکت های ســبد سهام عدالت جزو 
۵۰ شــرکت باای بورس و اوراق بهادار محســوب 
می شــوند، گفت: این شــرکتها جزو بهترین سهام 
محسوب می شود؛ بنابراین به مردم توصیه می شود 
به راحتی این سهام را از دست ندهند.صالح با بیان 
اینکه افرادی که مهارت ازم را برای خرید و فروش 
ســهام در بورس دارند، می تواننــد روش مدیریت 
مستقیم سهام را در سامانه سازمان خصوصی سازی 
را انتخاب کنند، خاطرنشــان کرد: سایر افرادی که 
تمایلی به مدیریت مستقیم ســهام را ندارند، وارد 
سایت این سازمان نشوند.رئیس سازمان خصوصی 
ســازی گفت: کســانی که مدیریت غیرمستقیم را 
انتخاب می کنند، عضو شــرکت های سرمایه گذاری 
استانی خواهند شــد و در آینده، هیچ محدودیتی 

برای فروش ســهام خود نخواهند داشت.وی اظهار 
داشــت: افرادی که مدیریت مســتقیم را انتخاب 
می کنند، برای آن هــا محدودیت هایی برای خرید 
و فروش ایجاد خواهد شد.نشســت خبری »ستاد 
راهبردی آزاد سازی سهام عدالت« با حضور علیرضا 
صالح، معاون وزیر و رئیس کل ســازمان خصوصی 
ســازی و قالیبــاف اصل، رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار در وزارت اقتصاد آغاز شد.علیرضا صالح 
گفت: در ســال ۸۵ با فرمان رهبری برای ۶ دهک 
درآمدی که دو دهک درآمدی آن اقشــار متوسط 
و ضعیف بودنــد، از ۵۰ درصد تخفیــف برخوردار 
شــدند و ۴ دهک دیگــر، به صــورت کامل وجوه 
مرتبــط را پرداخت کردند. در واقع، از محل ســود 
شرکت های سرمایه پذیر، اقساط در نظر گرفته شده 
برای مردم تامین شد.وی تصریح کرد: طبق فرمان 
مقام معظم رهبری، بازپرداخت این اقساط از محل 
سود شرکت های سرمایه پذیر به همراه تخفیف ۵۰ 
درصدی برای دو دهک درآمدی تعیین شد.به گفته 
صالح، از ســال ۸۵ تا ۹۵ از محل سود شرکت های 

سرمایه پذیر و از تخفیف ها اقساط پرداخت شد.

مردم به راحتی سهام عدالت را از دست ندهند
وی با بیان اینکه شرکت های سبد سهام عدالت جزو 
۵۰ شــرکت باای بورس و اوراق بهادار محســوب 
می شوند، گفت: این شــرکت ها جزو بهترین سهام 
محسوب می شود؛ بنابراین به مردم توصیه می شود 
به راحتی این سهام را از دست ندهند.صالح با بیان 
اینکه افرادی که مهارت ازم را برای خرید و فروش 
ســهام در بورس دارند، می تواننــد روش مدیریت 
مستقیم سهام را در سامانه سازمان خصوصی سازی 
را انتخاب کنند، خاطرنشــان کرد: سایر افرادی که 
تمایلی به مدیریت مستقیم ســهام را ندارند، وارد 
سایت این سازمان نشوند.رئیس سازمان خصوصی 
ســازی گفت: کســانی که مدیریت غیرمستقیم را 

انتخاب می کنند، عضو شــرکت های سرمایه گذاری 
استانی خواهند شــد و در آینده، هیچ محدودیتی 
برای فروش ســهام خود نخواهند داشت.وی اظهار 
داشــت: افرادی که مدیریت مســتقیم را انتخاب 
می کنند، برای آن هــا محدودیت هایی برای خرید 
و فروش ایجاد خواهد شــد.صالح گفت: ساماندهی 
فرایند آزاد ســازی در سال ۹۵ با تجمیع اطاعات 
هویتی مشــمولین ســهام عدالت بارگذاری شد و 
مورد بهره برداری قرار گرفت.وی ادامه داد: اباغیه 
رهبری سه بند اساسی دارد که نقشی تعیین کننده 
در آزادسازی سهام عدالت خواهد داشت؛ به نحوی 
که در بند یک دارندگان ســهام عدالت مجازند در 
محدوده زمانی مشخص مالکیت شرکتهای سرمایه 
پذیر را انتخــاب کنند.معاون وزیر اقتصاد افزود: در 
بند دو آمده اســت، مقررات مورد نیاز جهت انتقال 
سهام به دارندگان توسط شورای عالی بورس تدوین 
شــود و این دســتورات برای همه دستگاه ها ازم 
ااجرا خواهد بود.وی افزود: در بند ســه نسبت به 
ســهام شرکت های ســرمایه گذاری استانی ضمن 
تشویق مردم به ثبت نام در ماندن در این شرکت ها 
زمینه ســازی برای ورود این شــرکت ها به بورس 
اعام شــده است. تصمیم گیری درباره جزئیان آن 
در چندین جلسه شــورای عالی بورس انجام شده 
و بــه ابتکار وزیر اقتصاد بنا شــد برای این کار یک 

ستاد تشکیل شد.

چرا سهام عدالت برخی یک میلیون، برخی 
۴۹۰ و برخی ۵3۰ هزار تومان است؟

صالــح در توضیح این موضوع که چرا رقم ســهام 
عدالــت برخی کمتر از یک میلیون تومان اســت؛ 
گفت: بــرای مددجویان که از تخفیــف بهره مند 
بودند،عما سهام عدالت یک میلیون باقی ماند؛ اما 
برای دیگــر افراد رقم های ۴۹۰ هزار تومان و برای 
برخی ۵۳۰ هزار تومان اســت.وی ادامه داد: ممکن 

است سوال شود که تفاوت این دو در چیست؛ پاسخ 
این اســت که در یک  مرحله زمانی، ۴۰ هزار تومان 
ســود سهام عدالت برای برخی پرداخت شد و برای 
برخی به سهام آنها اضافه شد؛ بنابراین در سال ۹۵ 
میزان ارزش ســهام  ۱ میلیــون تومانی به ۵۳۰ و 
۴۹۰ تقسیم شد.صالح ادامه داد: سود سهام عدالت 
در سه مرحله سود پرداخت شده است؛ ضمن اینکه 
در سال ۹۶ سود شــرکت های سرمایه پذیر سهام 
عدالت در سال ۹۵، به ازای هر یک میلیون تومان، 
۱۵۰ هزار تومان بوده و در ســال ۹۷ به رقم ۱۷۵ 
هزار تومان رسیده؛ ضمن اینکه برای سال  ۹۸ نیز 
این رقم، ۲۰۵ هزارتومان واریزی بوده است.رئیس 
سازمان خصوصی ســازی توضیح داد: در سال ۹۵ 
این ده سال تمام شــده و در نتیجه باید آزادسازی 
ســهام عدالت صورت می پذیرفــت و مدیریت این 
سهام تعیین و تکلیف می شد؛ یعنی باید این  مالکان 
 مدیریت ســهام را راهبری می کردند.وی ادامه داد:  
در ســال ۹۶ ایحه ای توســط دولت بــرای آزاد 
سازی ســهام عدالت به مجلس فرستاده شد اما با 
توجه به ابهامــات آن و نظر  هیئت نظارت  مجمع 
تشخیص مبنی بر اینکه اگر در مجلس تصویب شود 
و مغایرتی با اباغیه ســال ۸۴ داشته باشد نیاز به 
اجازه رهبری دارد، رئیس جمهور دو نامه به رهبری 
نوشــتند و نهایتا در ۹ اردیبهشت سال ۹۹ اباغیه 
رهبری به دولت اباغ شــد.صالح درباره شروع روند 

آزادســازی ســهام عدالت گفت: دقیقا در روز دهم 
اردیبهشــت، روند اجرای آزادســازی سهام عدالت 
شــروع و سامانه سهام عدالت در روز ده اردیبهشت 
باز شد. طبق اباغیه رهبری دو گزینه وجود داشت، 
گزینه اول مشــمولینی که مایلند مدیریت ســهام 
عدالت را خودشان بر عهده بگیرند که ساز و کار آن 
باید در شورای عالی بورس مطرح  شود که جلسات 

متعددی برای این امر برگزار شده است.

مهلت انتخاب شیوه آزادسازی سهام عدالت 
به هیچ و جه تمدید نمی شود

وی درباره ثبت نام ســهامداران نیز گفت: عزیزانی 
که وارد ســایت می شوند به این معنااست که عضو 
شرکت های سرمایه گذاری اســتانی هستند و هر 
زمان که قصد تغییر تصمیم داشــته باشــند، باید 
اعام کنند که این فرصت در ســاعت ۲۴ هشــت 
خرداد به اتمام خواهد رسید؛ بنابراین توصیه ما به 
مردم این اســت که ثبت نــام را برای روزهای آخر 
نیندازند.صالح خاطرنشــان کرد: این زمان به هیچ 
عنوان قابل تمدید نیســت و تنها بیست روز دیگر 
امــکان ثبت نام وجود دارد؛ چراکــه بعد از ۸ خرداد 
تکالیفی به عهده سازمان خصوصی سازی و بورس 
است که بتوانیم در تابســتان  مدیریت در دو گروه  
مســتقیم و شرکت های ســرمایه گذاری استاتی را 

داشته باشیم.

آغاز ثبت نام وام به مشاغل در روزهای آینده؛
به هر کارفرما چقدر وام می رسد؟

ثبت نام اینترنتی کارفرمایان در ســامانه »کارا« برای دریافت وام کرونا در هفته 
پیش رو آغاز می شــود و ۱۳ رسته شــغلی مبالغی بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان 
بــه ازای هر فرد دریافت می کنند.به گــزارش اقتصادآناین، از آنجایی که کرونا 
بســیاری از مشاغل را تعطیل کرده است سیاســت های حمایتی از خانوارهای 
کشــور ادامه دارد.بر این اساس قرار است به کارفرمایانی که به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم از کرونا لطمه خورده اند، تســهیات با نرخ سود ۱۲ درصد و با 

بازپرداخت ۲۴ ماهه داده شود.

مبلغ تسهیات حمایتی مشاغل چقدر است؟
مبلغ پرداختی این وام برای هر کارگاه به تعداد افراد شاغل در هر بنگاه بستگی 
دارد که بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان متغیر است.بر این اساس بنگاه هایی که به 
اجبار تعطیل شده اند به ازای هر فرد بیمه شده ۱۶ میلیون تومان خواهد بود و 
برای واحد های کسب وکاری که تعطیل نشده اند به ازای هر فرد شاغل به کار ۱۲ 
میلیون تومان تسهیات پرداخت خواهد شد.وزارت کار همچنین نحوه تخصیص 
این وام را مشــخص کرده اســت، به نحوی که در خصوص کارگاه هایی که ۱۶ 
میلیــون تومان به ازای هر فرد دریافــت می کنند باید ۵۰ درصد این مبلغ برای 
پرداخت هزینه های دستمزد و ۵۰ درصد آن نیز برای سایر هزینه های عملیاتی 
کسب وکار مصرف شود.درباره گزوه دیگر کارفرمایان که ۱۲ میلیون تومان به ازای 
هــر فرد را دریافــت می کنند نیز ۷۰ درصد برای پرداخت مزد شــاغان و ۳۰ 
درصد به سایر هزینه های عملیاتی کســب وکار تخصیص یابد.آنطور که وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده اســت، هزینه کردن تسهیات دریافتی 
از سوی کارفرمایان در محلی غیر از موارد تعیین شده، مجاز نیست.طبق گفته 
محمدشــریعتمداری، وزیر کار از هفته پیش رو ثبت نام کارفرمایان در ســامانه 
»کارا« به آدرس kara.mcls.gov.ir آغاز می شود.همچنین قرار بوده است که از روز 
۱۷ اردیبهشــت ماه وزارت کار به کارفرمایان پیامکی ارسال کنند تا این افراد از 

هفته آینده با مراجعه به سامانه کارا ثبت نام خود را انجام دهند.
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مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران، از بیش از ۲۳ میلیون شاغل حدود ۲میلیون 
و ۴۲۸ هزار و ۳۴۶ نفر اشــتغال ناقص زمانی دارند،یعنی کم تر از ۴۴ ساعت در 
هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند.به گزارش تســنیم؛ مطابق 
آخرین آمار مرکز آمار از وضعیت اشــتغال زمستان ۹۸،نرخ بیکاری در زمستان 
سال ۹۸ به ۱۰.۶ درصد رسیده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی 
از آن اســت که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷، ۱.۷ درصد 
کاهش یافته است.براســاس این گزارش، بررســی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و 
بیش تر نشــان می دهد که ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال )شــاغل و بیکار( طی 
چهار هفتــه منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده اند.نرخ بیکاری جوانان 
۱۵ تا ۲۴ ســاله حاکی از آن است که ۲۵.۷ درصد از فعاان این گروه سنی در 
زمســتان۱۳۹۸ بیکار بوده اند. مطابق گزارش مرکز آمار تعداد شاغان در بخش 
خصوصی حدود ۱۹میلیون و ۸۹۱هزار و ۸۰۲ نفر و تعداد افراد شاغل در بخش 
عمومی حدود ۳میلیون و ۵۴۳ هزار و ۳۵۹ نفر اســت. سهم اشتغال در بخش 
در بخش زنان در بخش خدمــات حدود ۲میلیون و ۲۶۷ هزار و ۱۲۵ نفر و در 
بخش صنعت در بخش زنان حدود ۱میلیون و ۰۳۳ هزار و ۳۷۲ نفر و در بخش 
کشــاورزی در بخش زنان حدود ۶۱۹هزار و ۶۷۷۷ و ســهم اشتغال در بخش 
خدمات برای مردان حدود ۱۰ میلیون و ۰۸۰هزار و ۷۷۵ نفر و ســهم اشتغال 
مردان در بخش صنعت ۶ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۸۹۶ نفر و در ســهم اشــتغال 

مردان در کشاورزی حدود ۳میلیون و ۳۵ هزار و ۶۶۴ نفر است. 

شهردار همدان خبر داد:
تخفیف 4 میلیارد تومانی مدیریت شهری برای 

آسیب دیدگان از کرونا
همدان- محبوبه یادگاری: عباس صوفی با بیان اینکه شــهرداری همدان خود 
با آســیب های مالی ناشی از شیوع کرونا درگیر اســت، گفت: با توجه به رکود 
اقتصادی در شرایط کرونایی و تاثیر آن بر کسب و کارها، پیشنهاداتی در راستای 
مســاعدت با برخی از شهروندان آســیب دیده از کرونا به شورای اسامی شهر 
ارایه شــده که مورد موافقت نمایندگان مردم در پارلمان شهر واقع شد.وی در 
ادامه تصریح کرد: به جزء مشاغلی که براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
فعال بوده اند، مباحث حمایتی با تایید شورای اسامی شهر در خصوص برخی 
از آســیب دیدگان از کرونا اعمال شده اســت.این مقام مسول اظهار کرد: عدم 
شــمول عوارض کسب و پیشه، عدم شمول بهای خدمات "اجاره" اماک اعم از 
مســتغات شهرداری و سازمان های وابسته، پارکینگ های طبقاتی شهرداری، 
دکه های مطبوعاتی شهرداری، غرفه های بازار موقت پرندگان، غرفه های گنج 
نامه، غرفه های بازارچه شهرک ولیعصر)عج(، فست فودهای سیار، غرفه های گل 
فروشــی، دکه های داخل پارک ها، شهربازی، کانون های تبلیغاتی، هتل ها و 
رستوران های طرف قرارداد از جمله مواردی است که برای فروردین ماه رایگان 
شد و همچنین خدمات تمدید پروانه تاکسی و پروانه بهره برداری تاکسی برای 

سال ۱۳۹۹ نیز رایگان شد.

تقدیر شهردار گرگان از کارگران نمونه
شــهردار گرگان به مناسبت هفته کار و کارگر از کارگران نمونه خدمات شهری 
مناطق شهرداری گرگان و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان 
تقدیر کرد.به گزارش مرکز اطاع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
گرگان، عبدالرضا دادبود در مراسم تقدیر از کارگران نمونه خدمات شهری مناطق 
شهرداری گرگان و سازمان سیما، منظر و فضای سبز که به مناسبت هفته کار 
و کارگر برگزار شــد، اظهار کرد: بدون شک بار اصلی ارائه خدمت به شهروندان 
توسط کارگران زحمت کش و پرتاش انجام می شود.وی با ابراز احترام به تمامی 
کارگران به ویژه کارگران شاغل در شهرداری گرگان، تصریح کرد: تقدیر اصلی از 
همه ما، رضایت مردم است و امیدوارم بتوانیم با عملکرد مناسب شاهد رضایت 
مردمی باشیم.شــهردار گــرگان با ابراز رضایت از عملکــرد تمامی کارگران در 
شهرداری گرگان که در راســتای نظافت و زیبایی شهر تاش می کنند، گفت: 
بهترین تقدیر ما از شما کارگران عزیز دفاع از حق و حقوق شما عزیزان خواهد 
بود.دادبود گفت: سال گذشته به دلیل افزایش قیمت ها و هزینه های شرکت های 
خدماتی بســیاری از شــرکت ها در تدارک تعدیل قابل توجه نیرو برای کاهش 
هزینه ها و تحقق بخشیدن به تعهدات خود در قرار داد بودند که شهرداری گرگان 

با پذیرش سختی های فراوان از این اقدام جلوگیری کرد

حسینی بررسی تفریغ بودجه ۹۷ در کمیسیون برنامه و بودجه
 2.6 میلیارد دار ارز اختصاصی به خرید 

کاا تاکنون تعیین تکلیف نشده است
رئیس کمیته محاسبات عمومی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به بررسی 
گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در این کمیته گفت که طبق گزارش بانک مرکزی 
۲.۶ میلیــارد دار ارز اختصاص یافته بابت خرید کاا تاکنون تعیین تکلیف 
نهایی نشده است.محمد حسینی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جمع بندی 
گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در کمیته محاســبات عمومی کمیسیون برنامه و 
بودجه گفت: گزارش کمیته امروز یکشــنبه در جلســه کمیسیون برنامه و 
بودجه قرائت خواهد شــد و پس از بررسی نقطه نظرات همکاران کمیسیون 
تاش خواهیم کرد که این گزارش را برای قرائت به جلســه روز ســه شنبه 
صحن علنی ارائه کنیم.وی افزود: ما اعداد و ارقامی را از بانک مرکزی گرفتیم 
و آنها را با گزارش دیوان محاسبات تطبیق دادیم که براین اساس اعداد بانک 
مرکزی و دیوان محاســبات در مورد کل ارز پرداختی در سال ۹۷ با یکدیگر 
تفاوتــی ندارد این رقم ۳۱.۹ میلیارد دار بوده که ۲۹.۸ میلیارد دار آن ارز 
۴۲۰۰ تومانی بوده اســت. همچنین اعداد مربوط به ارز اختصاص داده شده 
به خرید کاا و خدمات در گزارش بانک مرکزی و دیوان محاســبات یکسان 
است  فقط تفاوت در این است که میزان ارز اختصاص داده شده به خدمات 
در گــزارش دیوان ۱.۶ میلیــارد دار و در گزارش بانک مرکزی ۲.۹ میلیارد 
دار اســت و در این زمینه ۱.۵ میلیارد دار اختاف وجود داشــت.نماینده 
مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسامی ادامه داد: ما از بانک مرکزی 
صــورت ریز این گــزارش را گرفتیم و به دیوان محاســبات ارجاع کردیم تا 
بررسی شود در کجا تفاوت وجود داشته است. همچنین اعداد و ارقام مربوط 
به کل کاای وارد شــده از طریق گمرک در گزارش دیوان محاسبات و بانک 
مرکزی تفاوتی ندارد و میزان کاای وارد شــده و ارز اختصاص داده شده در 
تاریخ گزارش دیوان صحیح است اما عدد بانک مرکزی در همین زمینه ۲.۶ 
میلیارد دار است که با توجه به ۱.۵ میلیارد دار تفاوت در ارقام مربوط به ارز 
اختصاص یافته شده به خدمات این رقم همان ۴.۱ میلیارد داری می شود که 
در گزارش تفریغ بودجه به آن اشاره شده بود.حسینی اضافه کرد: علت این که 
کاای وارد شده کمتر است این است که طبق گزارشات بانک مرکزی و دیوان 
محاسبات ۱.۱ میلیارد  به مراجع نظارتی ارجاع شده است. همچنین اختاف 
۱.۵ میلیارد داری توســط بانک مرکزی در حال بررسی است. طبق اعام 
بانک مرکزی از این رقم ۹۱۴ میلیون دار اسناد حمل، ثبت شده ولی کاای 
وارد نشده و ۶۰۷ میلیون دار تاکنون اسنادی ثبت نشده که اینها هم باید به 
تعزیرات و قوه قضاییه ارجاع شود.رئیس کمیته محاسبات عمومی کمیسیون 
برنامه و بودجه ادامه داد: از تاریخ تهیه دیوان محاسبات تا تهیه این گزارش 
۵۸۲ میلیون دار کاا وارد یا رفع تعهد صورت گرفته است. اان به طور کلی 
اعدادی که ما در نهایت اســتخراج کردیم نشان می دهد ۲.۶ میلیارد دار از 
ارز اختصاص داده شده بابت خرید کاا تاکنون تعیین تکلیف نهایی نشده که 
باید پیگیری ازم صورت گیرد. در مورد تفاوت میزان کل ارز اختصاص یافته 
در گزارش بانک مرکزی و دیوان محاسبات نیز قرار است موضوع توسط دیوان 

محاسبات بررسی و نظر نهایی ارسال شود.

 روش واگذاری پرسپولیس و استقال 
اعام شد

شــورای عالی نظارت بر اصل ۴۴ پیشــنهاد خود را برای واگذاری دو باشگاه 
استقال و پرســپولیس را اعام کرد.به گزارش ایلنا، شورای عالی نظارت بر 
اصل ۴۴ پیشــنهاد خود را برای واگذاری دو باشــگاه استقال و پرسپولیس 
مطرح کرد که بر این اســاس ۱۰ درصد از ســهام باشــگاه های استقال و 
پرسپولیس برای کشف قیمت در بورس و ۵۰ درصد به شرکت های سهامی 
عام با حداقل ۱۰ هزار ســهامدار و ۴۰ درصد دیگر به تعاونی های سهامی و 

فراگیر کل کشور واگذار می شود.

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
اعام کرد: تا به امروز توانســته ایم برای 
۳۵ میلیون نفر مشمول سهام عدالت کد 
بورسی صادر کنیم و از سایر مشموان 
می خواهیــم اطاعات خود را در اختیار 
شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار دهند 
تا نسبت به صدور کد بورسی آنها اقدام 
شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
حســن قالیباف اصل در نشست خبری 
»ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت« 
با اشــاره به تعداد ســهامداران عدالت 
گفت: ۵۰ میلیون نفر مشــمول سهام 
عدالت می شــوند که در حال حاضر در 
بازار ســرمایه برای ۱۲ میلیون نفر کد 
بورسی وجود دارد.وی تاکید کرد: تا به 
امروز توانســته ایم برای ۳۵ میلیون نفر 
مشمول سهام عدالت کد بورسی صادر 
کنیم و از ســایر مشموان می خواهیم 
اطاعات خــود را در اختیار شــرکت 
ســپرده گذاری مرکزی قــرار دهند تا 
نســبت به صدور کد بورسی آنها اقدام 
شــود.قالیباف با بیان اینکه پس از ۱۴ 
سال قابلیت معامله سهام عدالت در بازار 
سرمایه رخ دهد گفت: همزمان با قابل 
معامله شدن سهام عدالت در بورس که 
رهبری بر آن تاکید داشــته ۳۰ شرکت 

ســرمایه گذاری اســتانی که سهامدار 
۱۳ شــرکت غیربورسی هستند در این 
جریان فعالیــت می کننــد.وی درباره 
تعییــن روش مدیریت ســهام عدالت 
توسط مشــموان اظهار داشت: پس از 
اینکه لیست افرادی که روش مستقیم 
و غیرمستقیم را انتخاب می کنند تعیین 
شــد شرکت ها موظف هســتند تا یک 
مــاه در فرابورس و بورس درخواســت 
پذیرش در تابلوی بازار سرمایه را اعام 
کنند و باید دو بــازار بورس و فرابورس 
را در اولویت قرار دهند.رییس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار تاکید کرد:  ســهام 
شرکت های سرمایه گذاری استانی باید 
قابلیــت معامله پیدا کند تــا دارایی ها 
نقد شوند تا بتوانند ســهام ارائه کنند.
وی ادامه داد: ۱۳ شرکت غیربورسی که 
در دو ســبد شرکت های سرمایه گذاری 
استانی هستند باید اصل مجوز پذیرش 

را دنبال کنند تا در این مدت به شرکت 
بورسی تبدیل شوند.قالیباف ادامه داد: 
با ارائه اطاعات دقیــق می توان برای 
تمام مشموان سهام عدالت کد بورسی 
صادر کرد که در حال حاضر برای ۳۵ 
میلیون مشــمول این کد صادر شــده 
اســت.وی با اشــاره به افزایش ارزش 
سهام عدالت اظهار داشت: ارزش سهام 
عدالت ۱۴ ســال گذشته یک میلیون 
تومان بود و امروز به عدد باایی رسیده 
اســت و آن زمانی که آزادسازی انجام 
شــود عدد نهایی ارزش سهام عدالت 
اعــام خواهد شــد.وی بــا تاکید بر 
اینکه ســرمایه گذاری در بورس امری 
پســندیده اســت که منجر به افزایش 
تورم نمی شــود، گفت: سرمایه گذاری 
در بازارهایی مانند مســکن، ارز و ... در 
نهایت منجر به افزایش تورم می شود اما 
این اتفاق در بورس نخواهد افتاد.رییس 

ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 
اینکه تمام شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی نهاد مالی هستند و باید ثبت 
شوند گفت: بحث پذیرش این شرکت ها 
را دنبال می کنیم البته افرادی که روش 
مســتقیم را انتخاب کرده اند از ســبد 
شــرکت های ســرمایه گذاری استانی 
خارج خواهنــد شــد.قالیباف درباره 
احتمال وقوع مشکات در بازار سرمایه 
با آزاد شدن سهام عدالت رخ می دهد، 
گفت: ســهام عدالت ۱۱ درصد ارزش 
کل بازار سرمایه را دارد که آزادسازی 
آن بــه کاربری بازار کمک می کند.وی 
ادامه داد: سال ها همواره درباره افزایش 
سهام شناور آزاد صحبت می کردیم که 
امروز این اتفاق در حال وقوع اســت و 
البتــه در این مدت شــاهد افزایش ۵ 
درصدی سهام شــناور آزاد بودیم که 
ســهام عدالت هم باعــث افزایش ۱۱ 
درصــدی آن خواهد شــد.وی درباره 
موضوعاتی مبنی بر حبابی شدن بازار 
سرمایه تاکید کرد: بازار سرمایه امروز 
به یــک مامن ســرمایه گذاری تبدیل 
شــده اســت و شــاهد تاکید رییس 
جمهوری برای ســرمایه گذاری در این 

بازار هستیم.

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
برای 3۵ میلیون نفر مشمول سهام 

عدالت کد بورسی صادر کردیم

عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به اینکه با وجود 
گذشت ســه ماه از شیوع کرونا اما هنوز هیچ کدام از 
کارگران به بیمه بیکاری دست پیدا نکرده اند گفت:از 
۱۵۰هزار کارگر ساختمانی که برای بیمه بیکاری ثبت 
نام کردند، هیچ کدام مشــمول نشــده اند.به گزارش 
تســنیم؛ عواقب بیماری کرونا در کشور از تاثیر منفی 
بر اقتصاد تا زندگی و معیشــت مردم به ویژه اقشــار 
کم درآمد جامعه؛ مشکلی اســت که هم اکنون نیز با 
دنباله شــیوع این بیماری منحوس در کشــور ادامه 
دارد، مشکلی که متاسفانه روز به روز با عادت مردم به 
وضعیت بیماری، بیشتر کمر اقشار آسیب پذیر را خم 
می کند. با اعام اخبار درباره کرونا از اوایل اسفند ماه؛ 
تاکنون تعداد زیادی از هم وطنان به این بیماری مبتا 
شده و شمار زیادی هم جان خود را از دست داده اند، 
اما کرونا با افراد سالم و بازمانده نیز خوب تا نکرده، به 
گونه ای که هم اکنون مشکات زیادی در زندگی مردم 
به ویژه اقشــار تاثیرپذیر به چشم می خورد که راهکار 
برطرف سازی آن هم با توجه به شرایط مبهم بیماری 
در کشور، هنوز یک معماست. کارگران که از ارکان و 
بازوان اصلی تولید در کشور هستند، با تاثیرپذیری از 
بیماری شایع و با شــدت و اوج گیری کرونا از عرصه 
تولید و کار کنار کشــیده و حتی بسیاری برای حفظ 
جان و عزیــزان خود از کار بیکار شــدند.یکی از این 
قشر کارگران، کارگران ساختمانی هستند ، اکثر این 

کارگران روزمزد هســتند و قرارداد کار ندارند. شرایط 
سخت کاری، نداشتن امنیت شغلی، عدم بهره مندی 
از بیمه و کار مســتمر و … مشــکاتی است که همه 
کارگران روزمزد ساختمان با آن مواجه اند، مشکاتی 
که در روزهای اوج گیری و گســترش کرونا بیشتر از 
ســایر مواقع خود را نشــان داد. بخش زیادی از این 
کارگران در شرایط کرونا بیکار شدند، امید این دسته از 
کارگران به بیمه بیکاری بود، اما اکنون اخبارها بیانگر 
این است که این کارگران به دلیل نداشتن قرارداد کار 

و بیمه از بیمه بیکاری محروم شده اند. 

دولت برنامه ای برای کارگران فاقد بیمه ندارد
علــی خدایی، نماینده کارگران در شــورای عالی کار 
پیرامون موضوع کارگران و سیاســت های حمایتی در 
شــرایط شیوع کرونا با ابراز نگرانی از وضعیت سامت 
کارگــران در کارگاره های کوچک گفت: ســتاد ملی 
مقابله بــا کرونا پروتکل های مختلفی برای ســامت 
کارکنان اباغ کرده اما در عمل هیچ نظارتی بر اجرای 
این پروتکل ها وجود ندارد و پروتکل ها در بســیاری از 

کارگاه های کوچک رعایت نمی شود.
وی وزارت بهداشــت و وزارت کار را به عنوان متولیان 
اعمال نظــارت بر اجرای پروتکل های بهداشــتی در 
کارگاه ها معرفی کرد و گفــت: لوازم مخصوص برای 
جلوگیری از انتقال بیماری کرونا باید در این کارگاه ها 

توزیع شــود که در اکثر کارگاه ها این اتفاق نمی افتد.
نائب رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسامی 
کار کشــور افزود: تعدادی از مشاغل در شرایط عادی 
جزو مشاغل آســیب پذیر محسوب نمی شوند اما در 
دوران کرونایی بســیاری از مشــاغل به گروه مشاغل 
آســیب پذیر و ســخت و زیان آور پیوسته اند که باید 
فکری به حــال آن ها کرد.خدایی همچنین در رابطه 
با وضعیت فعلی بیمه بیــکاری کارگران تصریح کرد: 
با وجود گذشت ســه ماه از شیوع کرونا در کشور اما 
هنوز هیچ یک از کارگران به بیمه بیکاری دست پیدا 
نکردند و طبق آخرین پیگیری انجام شــده گویا یک 
دوگانگی بین سازمان تأمین اجتماعی و ستاد مقابله 
با کرونا وجود دارد.وی با اشــاره بــه اینکه پنج هزار 
میلیارد تومان منابع بطور مشخص برای مقرری بیمه 
بیکاری از سوی دولت تخصیص یافته است، در ادامه 
اظهــار کرد: طبق آمارها بیــش از ۸۶۰هزار نفر برای 
بیمــه بیکاری ثبت نام کرده اند کــه ۷۶۰ هزار نفر از 
آنها مشمول بیمه بیکاری شناخته شدند.عضو کارگری 
شورایعالی کارگفت: سازمان تأمین اجتماعی این اتفاق 
را جزو حوادث غیرمترقبه تلقی می کند و معتقد است 
که طبق قانون اساسی دولت باید پوشش بیمه بیکاری 
کارگران را در این شــرایط برعهده بگیرد اما از طرف 
مقابل، هنوز پاسخی برای اختصاص عملی این بودجه 

داده نشده است.

بیمه بیکاری به ۱۵۰ هزار کارگر ساختمانی نرسید

استانها
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قیمت طای سیاه قد کشید؛استانها

رشد قیمت با افزایش تقاضا و کاهش تولید در بازار نفت
تهــران – ایرنا – قیمت نفت که چند هفته ای را به دلیل کاهش 
تقاضا به دنبال شــیوع کرونا و محدودیت های تردد در سراسر 
جهان،  با کاهش قیمت پشت سر گذاشته بود،  هفته گذشته را 
بــا توجه به اجرای توافق کاهش تولید اوپک پاس و همچنین 
کاهش محدودیت های قرنطینه با رشــد قیمــت به پایان برد.

کرونــا همچنان بر بازارهای مختلــف از بورس گرفته تا طای 
و نفت ســایه انداخته اســت. در این میان بازار نفت تجربه های 
جدید را به واسطه شــیوع کرونا در یک ماه گذشته داشته که 
عجیب ترین آن را می توان منفی شــدن قیمت نفت شــاخص 
آمریکا در سررســید تحویل ماه می میادی به دلیل پر شدن 
مخازن ذخیره ســازی دانست.در واقع در حدود ۵ ماهی که سر 
و کله کرونا در جهان پیدا شــده،  مصرف سوخت به پایین ترین 
حد خود در ۳۰ ســال گذشته رسیده است که مهمترین دلیل 
آن کاهش سفر و محدودیت های تردد برای قطع زنجیره انتقال 
کرونا بوده اســت.کاهش مصرف ســوخت در گوشه و کنار دنیا 
زمینه را برای کاهش تقاضا فراهم کرده تا آنجا که در ماه گذشته 
میادی،  حدود ۳۰ درصد از تقاضا از بازار نفت کم شد.اما کاهش 
مصرف در افت قیمت نفت تنها نبود. افزایش تولید نفت از سوی 
تولیدکنندگان بزرگ به دنبــال عدم توافق جدید برای کاهش 
تولید در هشتمین نشســت اوپک پاس نیز فشار مضاعفی بر 

بازار نفت داشت و قیمت ها را کاهش داد.مسابقه تولید آنچنان 
شدید بوده که در ماه گذشته میادی،  آمریکا ۱۲ میلیون و ۱۰۰ 
هزار بشــکه در روز، عربستان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در 
روز و روســیه ۱۱ میلیون و ۳۴۹ هزار بشکه در روز نفت تولید 
کردند.با این حــال کاهش محدودیت های قرنطینه در جهان و 
همچنین اجرایی شدن توافق کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه ای 
تولید نفت از ســوی اعضای اوپک پاس در هفته گذشته باعث 
شــد تا قیمت ها به مدار صعود بازگردد.قیمت نفت برنت نیز در 
هفته ای که گذشــت بعد از چند هفته به باای ۳۰ دار در هر 
بشــکه باز گشت.برنت که هفته را با قیمت ۲۶ دار و ۴۴ سنت 
آغاز کرده بود با رشدی ۱۷ درصدی به ۳۰ دار و ۹۷ سنت در 
هر بشکه رسید.نفت شاخص آمریکا نیز از ۱۹ دار و ۶۹ سنت 
به ۲۴ دار و ۷۴ ســنت رسید که نشــان دهنده رشدی ۲۵.۵ 
درصدی است.به نظر می رسد به تدریج محدودیت های تردد در 
جهان در حال کاهش است،  موضوعی که می تواند امیدواری ها را 
به تحریک تقاضا برای سوخت بیشتر کند. آمارها نشان می دهد، 
مصرف کنندگان آمریکایی در هفته منتهی به اول ماه می روزانه 
متوســط ۶.۶۶ میلیون بشــکه بنزین خریداری کردند که ۱۱ 
درصــد از هفته قبل از آن بیشــتر بوده و در واقع نشــانه ای از 

بهبود تقاضا است.

95 درصد ظرفیت سدهای البرز پر شد
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان البرز با تاکید 
بر رعایت مصرف بهینــه آب گفت: تاکنون ۹۵ درصد 
 ظرفیت ۲ ســد کرج و طالقان از آب پر شــده است.

ظرفیــت  از   : داشــت  هــار  ظ ا ن  ا ـ ـ ی ف ج ن د  و ا د
۴۲۰ میلیــون مترمکعــب ســد طالقــان ، ۴۰۰ 
میلیــون متر مکعب پــر از آب اســت و از مجموع ۱۸۰ میلیــون مترمکعب 
 گنجایش ســد کــرج ، ۱۶۲ میلیون متر مکعــب آن را آب فرا گرفته اســت.

وی بیان داشــت : بارش های خوب ســال زراعی جاری موجب شد تا سدهای 
اســتان البرز به سر ریز نزدیک شود هر چند که به علت بیماری کرونا و ماندن 
مردم در خانه ها میزان مصرف آب در کشور و البرز افزایش یافت.نجفیان گفت: 
میزان بارش های ســال زراعی جاری تا ۱۷ اردیبهشت ماه در البرز ۵۳۰ میلی 
متر ثبت شــد که نســبت به مدت مشابه ســال قبل پنج درصد کاهش نشان 
می دهد. میزان بارش های امســال البرز نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۴۰ 
درصد بیشتر است .متوسط بارش بلندمدت استان البرز ۳۹۵.۱ میلی متر ثبت 
شــده است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اســتان البرز بیان داشت : امسال 
۲۰ میلیون متر مکعب از آب های جاری اســتان را به داخل آبخوان ها هدایت 
کردیم که حرکت خوبی برای تقویت آبخوان ها بوده اســت.نجفیان به مردم و 
گردشــگران هشــدار داد که با توجه به افزایش دبی آب رودخانه های البرز به 
حریم این رودخانه ها نزدیک نشوند .وی تاکید کرد که دمای پایین آب رودخانه 
های کرج ، طالقان ، برغان و کردان از مخاطرات بوده و حتی شناگران ماهر هم 
دچار مشکل می شوند.نجفیان بیان داشت : سال گذشته شمار غرق شدگان در 
رودخانه های استان البرز باا رفت و امسال هم اگر مردم و گردشگران بی توجهی 
کنند حوادث غمناک تکرار خواهد شد.ســال گذشته ۲۸ نفر و از ابتدای امسال 
تاکنون نیز ســه نفر در رودخانه های استان البرز جان خود را از دست داده اند. 
در ادامه داود نجفیان اظهار داشت: ایروبی یک میلیون مترمکعب ماسه و شن 
 از بســتر رودخانه های شاهرود طالقان، کردان، کرج و نجم آباد البرز انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز با اشاره به ورودی ۸۰ متر مکعبی 
آب به رودخانه کردان در ســال جاری، در جمع خبرنــگاران گفت: میزان آب 
ورودی در طالقان ۵۰ متر مکعب و در رودخانه کرج ۷۰ متر مکعب بود و شاهد 

وقوع سیل نبودیم.

 پاایشگاه اصفهان سرآمد شرکت های تولیدکننده فرآورده های نفتی کشور
 در سال ۱۴۰۰

نگاهي گذرا به اهم فعالیت هاي شركت 
پاایش نفت اصفهان  در سال 1398

شرکت پاایش نفت اصفهان به عنوانتأمین کنندهبیش 
از ۲۰ درصــد از فرآورده هــای نفتــی کشــور نقش 
تعیین کننــده ای در امنیت عرضه انرژی در حوزه نفت 
دارد.شــرکت پاایش نفت اصفهان در راستای اهداف 
خود هرسالهطرح های مختلفی را  در چارچوب رعایت 
مسائل زیست محیطی اجرا و بهره برداری کرده است که نه تنها موجب کاهش نیاز 
به نفت خام به عنوان مواد اولیه این شرکت می شود،  بلکه افزایش تولید و کیفیت 
فرآورده های نفتی آن مطابق با اســتانداردهای روز دنیا را به دنبال داشته است. 
این شــرکت  تاش دارد با اجرای طرح های مختلف ترسیم شده، در چشم انداز 
۱۴۰۰ به عنوان شرکت سرآمد تولیدکنندهفرآورده های نفتی کشور تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت پاایش نفت اصفهان در رابطه با طرح هایاجراشده این شرکت 
به بهره برداری واحد تقطیر و گاز مایع شماره ۳ و چند طرح مهم زیست محیطی 
اشاره کرد و گفت: ظرفیت کلی شرکت پاایش نفت اصفهان به طور متوسط ۳۷۵ 
هزار بشــکه در روز اســت که با راه اندازی واحد تقطیر و گاز مایع شماره ۳، این 
ظرفیت در ۳ واحد تقطیر، توزیع می شود و درنتیجه موجب کاهش بار ترافیکی 
خوراک و تفکیک بهتردرآن هاشدهاســت.مرتضی ابراهیمــی افزود: با این روند 
عاوه برافزایش زمان عمر کارکرد تجهیزات، سبب کاهش هزینه های عملیاتی و 
تعمیراتی نیز می شود.وی بابیان اینکه هدف از راه اندازی این واحد بهبود عملکرد 
شرکت پاایش نفت اصفهان بوده و ظرفیت پاایشی افزایش نمي یابد گفت: با 
راه اندازی این واحد، ظرفیت کلی پاایشــگاه از ۳۷۵ هزار بشــکه به ۳۶۰ هزار 
بشــکه در روز کاهش دارد.مدیرعامل شــرکت پاایش نفت اصفهان با اشاره به 
اینکــه با راه اندازی واحد تقطیر شــماره ۳ واحدهای کاهش گرانروی موجود از 
مدار عملیاتی نفت خام خارج شده و در مد عملیاتی اصلی قرار گرفت افزود: این 
تغییرات موجب کاهش میزان تولید نفت کوره و به جای آن، افزایش محصوات 

باارزش مانند بنزین، نفت سفید، سوخت هواپیما و گازوئیل شده است.

سه انتصاب در پاایشگاه گاز ایام
طی حکمی از ســوی دکتــر روح اله 
نوریان مدیرعامل شــرکت پاایش گاز 
ایــام  آقایــان » امیر ســاار آبادی« 
و  »عابدیــن زرگوشــی« و  »علیرضا 
کارگری« به ترتیب بــه عنوان معاون 
عملیات و معاون مهندســی و توسعه و رئیس مهندسی فرآیند پاایشگاه گاز ایام 
منصوب شــدند.به گزارش روابط عمومی،  امیر ساار آبادی معاون عملیات جدید 
دارای مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه رازی می باشد 
که رئیس مهندسی فرآیند، رئیس عملیات پاایش و رئیس عملیات نوبتکاری را در 
کارنامه مدیریتی خود دارد و همچنین در راه اندازی پاایشگاههای اول، دوم و ششم 
مجتمع پارس جنوبی، فاز دوم پاایشــگاه گاز پارســیان حضور فعال داشته است.

همچنین عابدین زرگوشی معاون مهندسی و توسعه جدید دارای مدرک تحصیلی 
دانشجوی دکتری مهندســی مکانیک)تبدیل انرژی( دانشگاه سمنان می باشد که 
رئیس پژوهش و فناوری، رئیس تعمیرات و معاون عملیات این پاایشگاه در سوابق 
مدیریتی خود دارد.شایان ذکر اســت که علیرضا کارگری رئیس مهندسی فرآیند 
جدید دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه تهران می باشد 
که سرپرست پاایشگاه گاز ایام در سال ۹۷ ، سرپرست مهندسی فرآیند، مهندس 

ارشد فرآیند و مدیر انرژی در سوابق مدیریتی خود دارد.

انتصاب مهندس علیزاده به ریاست شوراي 
هماهنگي مدیران وزارت نیرو در استان

به گزارش دفتر روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان طي حکمي 
از سوي  دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق اســتان زنجان را در راستاي دســتور العمل ارتقاي هماهنگي بین 
مدیران استاني و بمنظور ارتقا جایگاه صنعت آب و برق در سطح استان و ایجاد 
همدلي و وحدت رویه بین شــرکتها به ریاست شوراي هماهنگي صنعت آب و 

برق استان منصوب کرد.

 سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی به ایلنا اعام کرد:
فعا امکان دسترسی به پول گاز و برق 

صادراتی به عراق را نداریم
ســخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی بــا اعام صادرات روزانه 
حــدود ۱۵۰۰ مگاوات برق و ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به عراق گفت: اکنون 
پول گاز و برق صادراتی نزد بانک تجارت این کشــور اســت.حمید حسینی در 
گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت صادرات برق و گاز به عراق 
و بازگشــت پول به کشور اظهار داشت: علیرغم اینکه امریکا ادعا می کرد مجوز 
واردات گاز و بــرق را از ایــران تمدید نمی کند، با توجه به نیاز عراق به برق در 
تابستان، مجبور به تمدید مجدد شد.وی با بیان اینکه در حال حاضر بین ۱۰۰۰ 
تــا ۱۵۰۰ مگاوات به عراق برق صادر می کنیم، افزود: البته در فصل تابســتان 
همزمان با رشد مصرف برق در ایران نیاز این کشور نیز به برق افزایش می یابد، 
بنابراین چندان دســتمان باز نیست که به هر میزان که این کشور نیاز داشته 
باشد برق صادر کنیم. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی تصریح کرد: برای صارات گاز به عراق وضعیت خوبی داریم، مصرف 
گاز که برای تامین ســوخت نیروگاه ها ارسال می شــود در حال افزایش است.  
اکنون روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به این کشــور صادر می کنیم که رقم 
خوبی اســت و بیش از تولید یک فاز پارس جنوبی اســت. وی درباره بازگشت 
پول صادرات برق و گاز از عراق گفت: از ســال گذشــته تمهیداتی اتخاذ شد تا 
از پولی که در حســاب بانک مرکزی این کشور  به خاطر تحریم ها بلوکه شده 
بود، به شکل دیگری برداشت کنیم به این ترتیب که تغییراتی در حساب داده 
شده و بانک مرکزی اعام آمادگی کرده پول رسوب شده به خرید کاا از عراق 
تخصیص داده شود.حســینی تاکید کرد: قطعا پیشرفتی حاصل شده که بانک 
مرکزی به بعضی بانک ها پیشــنهاد می دهد کــه می توانند از محل منابعی که 
در عراق داریم برای واردات کاا اســتفاده کنیم، اما بحث نظام همکاری بانکی 
پیچیده اســت و بعید اســت که براحتی حل شود. وی خاطرنشان کرد: اکنون 
پول برق و گاز صادرتی ما در حسابی در بانک تجارت عراق است، سال گذشته 
توانســتیم بخشی را برداشــت کنیم و بخش دیگر در این حساب مانده است، 
امیدواریم با حســابی که به نام بانک مرکزی نیســت، مشکلی نباشد و امکان 

استفاده از منابع مان در عراق فراهم شود.

تهران - ایرنا - معاون عملیات شرکت 
خطوط لولــه و مخابرات نفت ایران از 
بکارگیری ظرفیت مخازن این شرکت 
برای کمک به افزایش ذخیره ســازی 
بنزین مازاد در کشور خبر داد و گفت: 
با تــاش نیروهــای عملیاتی منطقه 
جنوب شرق در مرکز انتقال نفت نائین 
فضای ذخیره ســازی بنزین به میزان 
۱۲۰ میلیون لیتر فراهم شد.به گزارش 
شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران، 
»علی احمدی پور« ادامه داد: از زمانی 
که مصرف بنزین در کشور سیر نزولی 
پیدا کرد، باتوجه به محدودیت فضای 
ذخیره بنزین در انبارهای نفت سراسر 
کشور و در راستای استفاده حداکثری 
از فضاها و ظرفیت های خالی و قابل 
تبدیل مخازن ذخیره سازی اقداماتی 
صورت گرفت.احمدی پور افزود: طی 
ماه گذشــته باتوجه به اینکه مصرف 
بنزین به صورت چشــمگیری کاهش 
پیدا کــرده بود مخــازن ذخیره نفت 
خامی که امــکان تخلیه آن ها فراهم 
بود تخلیه و پاکســازی شــدند تا در 
انتها ظرفیت آن هــا به ذخایر بنزین 
تخصیص داده شوند.به گفته این مقام 
مســوول بخشــی از فضاهای ذخیره 

سازی قابل تغییر مثل مخزن نفت خام 
در منطقه تهران - مرکز مغانک تخلیه 
شدند تا با ظرفیت ۴۰میلیون لیتری 
در آن بنزین ذخیره شود همچنین یک 
مخزن دیگر در منطقه ســاری پس از 
آماده شدن به  ذخیره بنزین تخصیص 
داده خواهــد شــد.احمدی پور تاکید 
کرد: در راستای اســتفاده حداکثری 
از فضاها و ظرفیت های خالی و قابل 
تبدیل مخازن ذخیره ســازی ضمن 
تســریع در شــروع بهره بــرداری از 
پروژه های تعمیراتی و درحال ساخت 
مربوط به مخازن تعادلی، ۳ دســتگاه 
از مخازن مرکز انتقــال نفت نائین با 
ظرفیت ۱۲۰ میلیون لیتر برای ذخیره 
فرآورده بنزین دریافتی از پاایشــگاه 
ســتاره خلیج فارس قــرار گرفت، که 
حداکثــر تا پایان اردیبهشــت ماه به 
میــزان ۴۰ میلیون لیتر دیگر  به این 

ظرفیت اضافه خواهد شد.وی با بیان 
اینکه ســایر مخازن نیز در این مرکز 
در حال آماده شــدن برای شروع بهره 
برداری هســتند، اظهار کرد: طی یک 
تا دو هفته آینده مراحل آماده سازی 
سایر مخازن منطقه برای ذخیره سازی 
فراورده بنزین و همچنین نفت گاز به 
پایان خواهد رســید تا بدین وســیله 
بخشی از مشــکاتی را که پاایشگاه 
ستاره خلیج فارس برای ذخیره سازی 
بنزین تولیدی پیــش رو دارد، مرتفع 
شود.معاون عملیات شرکت ادامه داد: 
یکی از مخــازن تحت تعمیر در مرکز 
انتقال نفت ری با ظرفیت ۴۰ میلیون 
لیتر با ســرعت باای عوامل در مدار 
بهره برداری قرار گرفت و آماده ذخیره 
سازی محموله های بنزین شد که گام 
خوبی در خصــوص افزایش ظرفیت 
ذخیره ســازی ها تلقی می شود.وی 

با تاکید براینکــه در حد امکان برای 
افزایش ذخیره ســازی اقدامات ازم 
صورت گرفته اســت، افــزود: مخازن 
مراکز انتقال از نظر بهره برداری برای 
ذخیره سازی تعبیه نشده اند ولی در 
این شــرایط به جهت اینکه انبارهای 
ذخیره ســازی شــرکت ملی پخش 
محدودیت فضا داشتند این مخازن با 
حداکثر امکان برای ذخیره فراورده ها 
اختصاص داده شدند تا مشکلی برای 
بنزین مازاد کشور بوجود نیاید.احمدی 
پور تصریح کرد: به نظر می رســد در 
تابســتان شــرایط بهتر خواهد شد و 
محدودیت ها در ایــن فصل با توجه 
به احتمــال افزایش تردد ها و مصرف 
بنزیــن، کم تر می شــود و از دغدغه 
ذخیره ســازی بنزین کاسته خواهد 
شد.وی افزود: خوشــبختانه در سال 
جاری مشــکلی در خصــوص ذخیره 
سازی و انتقال نفت گاز و سایر فرآورده 
ها وجود نداشته اســت. احمدی پور 
گفت: شیوع کرونا در حوزه عملیات و 
انتقال هیچگونه خللی را وارد نکرد و از 
زمانی که موضوع ویروس کرونا مطرح 
شد کار براســاس روال سابق و بدون 

وققه درحال انجام است.

با توجه به کاهش مصرف بنزین در کشور انجام شد؛
افزایش ۱۲۰ میلیون لیتری 
ظرفیت ذخیره سازی بنزین

تازه ترین برآورد موسســه پلتس نشان 
می دهد کشــورهای عضــو اوپک پس 
از افزایــش قابل ماحظــه تولید نفت 
در مــاه آوریل، در ماه هــای آینده باید 
تولیــد خود را به شــدت کاهش دهند.

بــه گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از 
مؤسســه پلتس، افزایــش تولید نفت 
خام کشورهای عضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( در ماه آوریل، 
سبب فشار مضاعف بر بازارهای آسیب 
دیده از مازاد عرضه شــداعضای اوپک 
هم اکنون بایــد برای پایبندی به توافق 
کاهش تولید اوپک و متحدانش، موسوم 
به اوپک پاس، با هدف تقویت قیمت  ها 
در بحبوحه ویــروس کرونا، تولید خود 
را به شــدت کاهش دهند.ارزیابی اخیر 

پلتس نشان می دهد در پی نبرد اوپک 
برای سهم بازار در ماه آوریل، تولید ماه 
گذشــته میادی ۱۳ عضو این سازمان 
را با افزایش روزانه یک میلیون و ۸۲۰ 

هزار بشــکه ای نســبت به ماه مارس، 
به مجمــوع ۳۰ میلیــون و ۷۹۰ هزار 
بشکه یعنی بیشــترین مقدار از فوریه 
۲۰۱۹ رساند.این بررسی نشان می دهد 

عربستان ســعودی، امارات و کویت با 
رهایی از سهمیه سه ساله کاهش تولید 
خود در پی شکست توافق پیشین اوپک 
پاس در هشــتمین نشست مشترک 
وزارتــی اوپک و غیراوپک، تولیدشــان 
را به طــور بی ســابقه ای افزایش دادند، 
به طــوری کــه حتی بیــش از جبران 
کاهش تولید عــراق، آنگوا و ایران، به 
بازار نفت عرضه کردند.اما در پی توافق 
کشورهای عضو ائتاف اوپک پاس در 
نشست های نهم و دهم مشترک وزیران 
نفت و انرژی اوپک و غیراوپک برای آغاز 
کاهش تولید هماهنگ شــده تاریخی 
از یکم مــاه مه )۱۲ اردیبهشــت ماه( 
کشورهای عضو باید تولید خود را به طور 

منظم کاهش دهند.

اوپک کاهش عرضه نفت عمیق تری پیش رو دارد

 كاهش 3.96 درصدی شاخص تولید
 برق در سال 98

تهران - ایرنا - مرکز آمار کشــور اعام کرد که نرخ تورم )شــاخص کل قیمت( 
تولیدکننده بخش برق در سال  ۱۳۹۸ برابر با ۱۲۱.۲۵ است که نسبت به سال 
قبل آن )۹۷( ۳.۹۶ درصد کاهش داشــته است.براساس این گزارش نرخ تورم 
تولید برق در ســال ۱۳۹۷، رقم ۱۲۶.۲۴ بوده که نســبت به ســال قبل از آن 
)۹۶( معادل ۴.۷۴ درصد افزایش داشته است.شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
برق، بر مبنای ســال پایه ۱۳۹۰، در ساعات اوج بار، در ۱۳۹۸ برابر با ۱۱۸.۱۳ 
است که نسبت به ســال قبل ۶.۰۸ درصد کاهش داشته است. همچنین عدد 
شــاخص مذکور در ســال  ۱۳۹۷ برابر با ۱۲۵.۷۸ بوده  که نسبت به سال قبل 
۶.۸۵ درصد افزایش یافته بود.شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای 
ســال پایه ۱۳۹۰، در ساعات میان بار، در سال  ۱۳۹۸ برابر ۱۱۷.۴۱ که نسبت 
به سال قبل ۴.۲ درصد کاهش داشته است. شاخص مذکور در سال  ۱۳۹۷ برابر 
با ۱۲۲.۵۹ بوده که نســبت به سال قبل ۳.۹۸ درصد افزایش یافته بود.شاخص 
قیمت تولیدکننده )نرخ تورم( بخش برق، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، در ساعات 
کم بار، در سال ۱۳۹۸ برابر ۱۳۳.۵۵ که نسبت به سال قبل ۱.۵۶ درصد کاهش 
داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال ۱۳۹۷ برابر ۱۳۵.۶۶ بوده که 

نسبت به سال قبل ۶۹.۴ درصد افزایش یافته بود.

 عراق 600 هزار بشکه در روز تولید نفت 
خود را كاهش می دهد

وزارت نفت عراق در حال بررســی ۶۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش تولید 
نفت خود است تا به تعهد خود در برابر قرارداد جهانی کاهش تولید اوپک 
و متحدانــش عمل کند. به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از نشــریه 
تخصصی ایراک اویل ریپورت، وزارت نفت عراق در حال بررسی ۶۰۰ هزار 
بشــکه در روز کاهش تولید جدید اســت تا به تعهد خود در برابر قرارداد 
جهانی کاهش تولید اوپک و متحدانش عمل کند. هدف از بسته شدن این 
قرارداد کاهش عرضه نفت به بازارهای جهان و افزایش قیمت آن اســت. بر 
اســاس اطاعاتی که از تمام میادین نفتی عراق جمع آوری شده و با توجه 
به کاهش تولیدی که طی ماه گذشته صورت گرفته، کل تولید نفت عراق 
در ماه آوریل تا ۴.۳۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.برنامه  جدید 
کاهش تولید عراق شــامل ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش تولید از میادین 
نفتی می شــود که توسط شــرکت های نفتی بین المللی اداره می شوند. به 
این ترتیب تولید نفت این کشور در ماه مه تا فقط ۴ میلیون بشکه در روز 
کاهش می یابد.وزارت نفت عراق معمواً اهداف ماهانه تولید را به شــرکت 
های نفت دولتی این کشور اعام می کند و بعد، شرکت ها مسئول مدیریت 

تولید در این میادین نفتی هستند.



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 21 اردیبهشت 1399  16رمضان 1441  10 می 2020صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4351 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی:

بیش از ۸۰ درصد لوازم خانگی در سایت ها قاچاق یا تقلبی است
تهــران- ایرنا- رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی 
گفــت: بیش از ۸۰ درصد لوازم خانگی که در ســایت ها و فضای 
مجازی تبلیغ شده یا قیمت گذاری می شوند، تقلبی یا قاچاق بوده 
و شناسه کاا و گارانتی و ضمانتنامه معتبر ندارند یا با قیمت های 
باایی به فروش می روند.»سید مرتضی میری«  دیروز )شنبه( در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایرنا درباره خرید و فروش لوازم 
خانگــی در فضای مجازی، افزود: از دو ســال پیش تاکنون ورود 
کااهای ساخته شــده لوازم خانگی به کشور ممنوع شده است 
و شــاید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد اجناس خارجی که در ســایت ها 
و فروشــگاه های مجازی معامله می شوند، مربوط به اجناس باقی 
مانده از قبل باشد.وی هشدار داد: اکثر این کااها تقلبی یا قاچاق 
بــوده و شناســه کاا و گارانتی و ضمانتنامه معتبــر ندارند یا با 
قیمت های باایی به فــروش می روند.میری به طور نمونه از یک 
مدل یخچال ساید بای ساید کره ای مثال زد که از دو سال پیش 
تاکنون وارد کشــور نشــده و در حالی که آخرین قیمت آن ۲۲ 
میلیون تومان بوده، در ســایت ها و فضای مجازی به ۳۵ میلیون 
تومان قیمت خورده است.وی گفت:  در تماس با صاحبان برخی از 
این سایت ها  و اعتراض به گران فروشی ها و درج کااهای قاچاق، 
اما اعام کردند که در بسیاری موارد پنل سایت را به دیگران اجاره 
می دهند و مســوولیتی در قبــال آن نپذیرفتند.این مقام صنفی 
تاکید کرد که این نقص قانون اســت و باید صاحبان سایت ها و 

اپلیکیشن ها پاسخگوی موارد این چنینی باشند.

ارز نیمایی برای مواد اولیه لوازم خانگی
میری خاطرنشــان کرد: مطابق اعام وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، مواد اولیه تولید لوازم خانگی همچون گذشته در گروه 
۲ کاایی بوده و مشمول دریافت ارز نیمایی می شود.وی بیان 
داشت: نگاهی به بازار ارز نشان دهنده اختاف قیمتی اندک 

ارز نیمــا و ارز آزاد )در حدود هزار تومان( اســت و قیمت ها 
نسبت به سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد گرانتر شده است.

رئیس اتحادیه صنــف توزیع کنندگان لوازم خانگی ادامه داد:  
این رشد قیمتی روی قیمت تمام شده کاا تاثیرگذار خواهد 
شــد.وی اظهار داشــت: به طور معمــول کارخانجات قیمت 

کااهای تولیدی خود را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان ارجاع می دهند که پس از بررســی توسط 
کارشناسان این سازمان، برای رویت مشتریان در سامانه ۱۲۴ 
ثبت می شــود.میری گفت: با اینک حدود دو ماه از ســال را 
پشــت سر گذاشــته ایم، اما قیمت های جدید اعام نشده و 
به خصوص کارخانجاتی که بیش از ۱۰ درصد افزایش  قیمت 
داشته اند، مدارک خود را به سازمان حمایت تسلیم نکرده اند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ماک عمل برای سازمان حمایت 
در بررسی شکایت های واصله، قیمت های پیشین مندرج در 
ســامانه ۱۲۴ اســت و این کم کاری تولیدکنندگان شاید در 
شــکایت های مردمی به ضررشان تمام شده و مشمول گران 
فروشی شــوند.به گزارش ایرنا، کارخانجات داخلی توانستند 
ســال گذشــته ۸۲۵ هزار و ۴۰۰ دســتگاه تلویزیون تولید 
کنند.بررســی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاکی اســت در ۱۲ ماهه ۹۸، تعداد یک میلیون و 
۱۶۸ هزار و ۷۰۰ دســتگاه یخچال فریزر در کشور تولید شد 
که در مقایســه با سال ۹۷ رشد ۷.۸ درصدی داشته است.در 
سالی که گذشته کارخانجات داخلی موفق به تولید ۷۳۲ هزار 
و ۲۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی شدند که رشد ۳۲ درصدی 
در مقایسه با سال قبل از آن داشته است.همچنین تولید کولر 
آبــی در این مدت با رشــد ۶.۳ درصدی به ۹۰۴ هزار و ۹۰۰ 

دستگاه رسید.

غریب پور در مراسم افتتاح طرح های مس با ارایه گزارش به رییس جمهور؛
ارزش معدن و صنایع معدنی در بورس به 

900 هزار میلیارد تومان رسید 
 رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه ارزش معدن 
و صنایــع معدنی در بورس طی روز گذشــته به ۹۰۰ 
هزار میلیاردتومان رسید عنوان کرد: حفظ سود شرکت 
ها و ســرمایه گذاری این منابع در طرح های توسعه و 
همچنیــن راه اندازی طرح های شــرکت های تابعه با 

ســرعت و کیفیت باا، رویکرد توسعه ای این سازمان اســت.به گزارش روابط 
عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور در آیین افتتاح طرح های توسعه ای شرکت 
مــس در مجتمع خاتون آباد که به صورت ویدیــو کنفرانس و با حضور رییس 
جمهور برگزار شــد، افزود: بخش معدن و صنایع معدنــی ۲۲۰۰ میلیارد دار 
گــردش مالی دنیا را در اختیــار دارد.وی با بیان اینکه در ایران، معدن و صنایع 
معدنی ۲۶ میلیارد دار از تولید ناخالص ملی)GDP( را به خود اختصاص داده 
است، گفت: صادرات این حوزه به ۱۰ میلیارد دار می رسد و این میزان صادرات، 
حاکی از ســهم حدود ۳۰ درصدی این حوزه در صادرات غیر نفتی کشور است.

معاون وزیر، صنعت و تجارت ارزش مارکت بورس طی روز گذشته را سه میلیون 
و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواند و گفت: از این رقم سهم معدن و صنایع معدنی 
به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رســید.وی افزود: فواد مبارکه با ۲۳۱ هزار میلیارد 
تومان و شرکت مس با ۱۴۸ هزار میلیارد تومان ارزش بازاری، دومین و سومین 
شــرکت های پیشرو در بازار سرمایه هستند.غریب پور با اعام اینکه با سیاست 
های مورد توجه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ایمیدرو، به بازار 
ســرمایه عمق دادیم، گفت: سال گذشته شرکت های مبارکه ۱۰ هزار میلیارد 
تومان، ملی مس سه هزار میلیارد تومان، چادرملو ۱۵۰۰ میلیارد تومان و امسال 
گل گهــر تا پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ملی مس ۱۰ هزار میلیارد تومان 
افزایش سرمایه خواهند داشت.وی اظهار داشت: امسال به میزان ۴۰ هزار میلیارد 
تومان از منابع سود شــرکت ها را در خود طرح های توسعه ای این شرکت ها 
سرمایه گذاری کردیم.غریب پور ادامه داد: این برنامه ریزی)افزایش سرمایه( به 
این معنی است که به طور مثال شرکت ملی مس قابلیلت ۲ میلیارد یورو سرمایه 
گذاری در کشور را خواهد داشت.وی تاکید کرد: نسخه ایمیدرو برای توسعه این 
اســت که سرمایه گذاری حاصل از سود شرکت ها را به توسعه و اشتغالزایی در 
نقاط محروم هدایت کند.رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: امروز در مجتمع مس 
خاتون آباد چهار هزار میلیارد تومان طرح افتتاح شد که جنبه زیست محیطی 

و اقتصادی دارند.

قائم مقام مدیرعامل سایپا خبر داد:
 ادعای برخی رسانه ها مبنی بر عدم عرضه 

توسط خودروسازان صحت ندارد
قائم مقام مدیرعامل ســایپا در امور فروش اظهار کرد: رکود مناســبتی ماه های 
نخســت سال با شرایط شیوع ویروس کرونا تشــدید شد و تقاضای واقعی بازار 
را کاهش داد اما بروز واســطه گری و تاش برای کســب سود از طریق خرید و 
فروش خودرو، تقاضای کاذب قابل توجهی را شکل داد و التهاب را به بازار تزریق 
کرد.به گزارش ســایپانیوز، مجید باقری با بیان اینکه سایپا به عنوان یک بنگاه 
تولیدی و یکی از دو خودروســاز بزرگ کشور در حیطه اختیارات و وظایف خود 
برای تنظیم بازار تاش کرده، افزود: در سه ماه گذشته بیش از ۹۰ هزار خودرو 
تحویل مشتریان ســایپا شده و بیش از ۱۵۰ هزار نفر از هموطنان نیز در طرح 
های فروش اینترنتی ســایپا موفق به ثبت نام و پیش خرید خودرو شده اند، لذا 
ادعای برخی رسانه ها مبنی بر عدم عرضه توسط خودروسازان و نیز عدم امکان 
ثبت نام اینترنتی )حداقل در خصوص گروه سایپا( صحت ندارد و ما در سایپا هر 
آنچه توان تولیدی داشته ایم به کار گرفته ایم و هرچه تولید کرده ایم به مشتری 
تحویل داده ایم.وی ادامه داد: مجموع خودروهای تحویلی و ثبت نامی ســایپا در 
سه ماه گذشــته ۲۴۰ هزار خودرو بوده که آمار قابل قبولی برای نقش آفرینی 
یک خودروســاز در تنظیم بازار به حساب می آید.باقری قیمت های اعام شده 
بــرای خودروها را هیجانی و غیرواقعی توصیف کرد و با بیان اینکه معامله ای با 
این قیمت ها در بازار اتفاق نمی افتد، افزود: قیمت سازی هدفمند در سایت های 
خرید خودرو توســط عده ای خاص و ایجاد وسوســه در مصرف کنندگان برای 
فروش خودرو خود به دلیل ایجاد پتانســیل کســب سود چند ده میلیونی، در 
کنار فضاســازی های رسانه ای افرادی که نفعشــان در واردات خودرو و تضعیف 
صنعت خودرو کشور است باعث شده افزایش قیمت ها در بازار آزاد )حتی برای 
خودروی پراید که تولیدش متوقف شــده و ماه هاســت به فروش نمی رسد( به 
دروغ به خودروســاز نسبت داده شــده و یک فضای سنگین و تصنعی بر علیه 

تولیدکننده ایجاد شود.

تقدیر شریعتمداری از شرکت کشت و صنعت 
مغان به جهت کسب دو عنوان برتر ملی در 

جشنواره امتنان 
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی طی مراســمی از 
مدیرعامل و کارگران شرکت کشت و صنعت مغان به 
جهت کسب عنوان واحد نمونه ملی و گروه کار نمونه 
ملی در سی و یکمین جشنواره امتان از نخبگان جامعه 
کار و تولید کشور تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ کارگران و واحد نمونه ملی سال ۹۸ در سه 
گروه کارگران نمونه ملی، گروه های کار نمونه ملی و واحدهای نمونه کارگری 
توســط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیر شدند.محمد شریعتمداری وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان »ســی و یکمین جشنواره ملی قدردانی 
از کارگــران، گروه های کار و واحدهای نمونه« از ۱۵ گروه کار، ۹ کارگر نمونه 
ملی و ۴ واحد نمونه ملی تقدیر کرد.در این آیین جال گلچین از »کشــت و 
صنعت و دامپروری مغان« اســتان اردبیل به عنوان واحد نمونه ملی و از انوش 
مرادی، اســماعیل رهبر، علیرضا خدادادی و اشکان اسدی از »کشت و صنعت 
دامپروری مغان« به عنوان گروه کار نمونه ملی از اســتان اردبیل تجلیل شــد. 
ارتباط تصویری سه ســاعته رهبر معظم انقاب اسامی با واحد نمونه ملی از 
برنامه های این مراســم بود که در این نشست هشت استاِن صنعتی کشور در 
هفته کار و کارگر با حضور، فعاان اقتصادی و کارگری از طریق ویدیو کنفرانس 
از بیانات ارزشمند رهبر معظم انقاب حضرت آیت اه خامنه ای)مدظله العالی( 
بهره مند شدند. شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که به دلیل افزایش 
بهره وری، ابتکار، افزایش چشمگیر ســطح پرداخت دستمزد کارگران، انعقاد 
قرارداد مستقیم و استخدام و سایر شاخص های ارزیابی شده توسط داوران ملی 
در ســطح کشور موفق به کسب واحد نمونه ملی و همچنین کسب مقام گروه 
کار نمونه جهت خاقیت کارگران در زمینه پرورش حشــرات مفید در مبارزه 

بیولوژیک با آفات را شده بود در این نشست حضور داشت.

به دنبــال اباغیه اخیر وزارت صمت مبنی 
بر اجــازه صادرات ۲۵ درصــدی تولیدات 
فوادی در ســال جاری، رییــس انجمن 
تولیدکننــدگان فــواد ادعا کــرد: دولتی 
هــا به جای آنکه مشــوق صادرات باشــد، 
محدودیت برای آن تعییــن می کنند؛ لذا 
با محدودیت های موجود، جهش تولید در 
صنعت فواد به خطــر خواهد افتاد. بهرام 
سبحانی در گفت وگو با ایسنا، در این رابطه 
اظهار کرد: تصمیماتی که گرفته می شــود، 
درست برعکس نیازهای صنعت فواد کشور 
است. به جای مشــوق بودن، سنگ جلوی 
پای صادرکنندگان فواد کشور می گذارند. 
این اعمال محدودیت ها، تحقق شعار جهش 
تولید برای سال جاری به خطر خواهد افتاد. 
صادرکنندگان فــواد باید مورد به مورد از 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت )صمت( 
برای صــادرات مجوز بگیرنــد. در چنین 
شرایطی صادرکننده چگونه می تواند برای 

صادرات خود قرارداد بلندمدت ببندد؟!
رییس انجمن تولیدکننــدگان فواد ایران 
در رابطه با برنامه های تولید فواد کشور در 
سال جاری و میزان تولید مازاد بر نیاز داخل 
گفت: امسال قرار است که تولید فواد خام 
در کشــور به ۳۰ میلیون تن برسد. از این 

میــزان ۱۰ میلیــون تن در گــروه فواد 
مبارکه شامل فواد مبارکه اصفهان، فواد 
هرمزگان و فواد ســبا تولید می شود. اگر 
در کنــار تولید گروه فواد مبارکه اصفهان، 
۱.۵ میلیون تختال فواد خوزســتان را نیز 
از عــدد ۳۰ میلیون تن کــم کنیم، ۱۸.۵ 
میلیون تن فواد در کشور داریم که حدود 
هفت میلیون تن آن مورد نیاز تولید داخل 
در واحدهای نورد است؛ لذا ما بسیار بیشتر 
از نیــاز داخل، تولید مــازاد داریم. در واقع 
حداقل بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن شــمش 
مازاد بر نیاز در کشــور داریم که باید صادر 
شود.وی با شاره به شرایط تحریم و بحران 
کرونا افزود: در شــرایطی که ما بیش از دو 
برابر نیاز داخل، شــمش فوادی در کشور 
تولیــد می کنیم، مســئوان دولتی باید با 
واحدهای فوادسازی رایزنی کنند و از آن ها 
بپرسند شــما برای افزایش صادرات به چه 

تسهیاتی نیاز دارید. نباید فراموش کرد که 
معدن و صنایع معدنی ما تحریم اســت، در 
نقل و انتقاات ارز به کشــور با محدودیت 
روبرو هســتیم و عاوه بر این، بحران کرونا 

نیز وجود دارد.

نگرانی نسبت به صادرات فواد، قابل 
درک نیست

رییس انجمــن تولیدکنندگان فواد ایران 
با انتقاد به محدودیت های صادرات فواد، 
اظهار کرد: اصا مشــخص نیست چرا در 
حوزه صادرات فواد نگرانــی وجود دارد. 
در شرایطی که دو ســوم شمش فوادی 
تولیدی، مازاد بر نیاز داخل اســت و باید 
صادر شــود، دلیلی برای نگرانی نســبت 
بــه میزان صــادرات فواد وجــود ندارد. 
صادرات ۱۰ تا ۱۱ میلیــون تن فواد در 
شرایط تحریم و کرونا، کار ساده ای نیست 

و باید اتفاقا راه را برای آن تســهیل کرد؛ 
نه اینکه صــادرات فــواد نیازمند مجوز 
محموله به محموله باشد.سبحانی در پایان 
تاکید کرد:  فارغ از این که کشــور نیاز به 
ارز حاصــل از صادرات غیرنفتی دارد؛ ازم 
است که صادرات تســهیل شود. اگر قرار 
است جهش تولید محقق شود باید فکری 
به حال مقررات دست وپاگیر موجود کرد. 
تولیــد فواد کشــور از ۲۷ میلیون تن در 
ســال ۱۳۹۸ به ۳۰ میلیون تن در ســال 
۱۳۹۹ افزایش نمی یابد. برای محقق شدن 
جهش تولید باید همه با هم بسیج شوند؛ 
برای جهش تولید باید سیاست مجوز مورد 
به مــورد برای صادرات فــواد جای خود 
را به اعطای مشــوق های صادراتی بدهد و 
کلیه محدودیت های صادراتی لغو شود تا 
شــمش مازاد بر نیاز داخل صادر شود. به 
گزارش ایسنا، هفته گذشته، معان معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای 
تولیدکننــدگان فوادی را ملزم به کاهش 
صادرات در سال جاری کرده و اعام کرده 
اســت که می توانند برای ۲۵ درصد تولید 
خــود برای صادرات برنامــه ریزی کرده و 
برای باقی تولیدات، در کارگروه تنظیم بازار 

تصمیم گیری خواهد شد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت:
مردم، هیجانی وارد بازار خودرو 

نشوند
تهران- ایرنا- سرپرســت معاونت امور صنایع با تاکید بر مدیریت 
فضای دالی سوداگرایانه و واسطه گری، هشدار داد: مردم هیجانی 
و تحت تاثیر فضای ســوداگری وارد این فضا نشوند، چون متضرر 
خواهند شــد.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »مهدی 
صادقی نیارکی« در واکنش به نوسانات بازار خودرو و سو استفاده 
ســوداگران از فضای کنونی بازار خودرو، از بررســی تداوم تولید 
خــودروی پراید ۱۳۱ با حضور مراجع تصمیم گیر تا ســاماندهی 
بازار خودرو خبر داد.در روزهای گذشــته معاون بازاریابی و فروش 
سایپا با اشاره به افزایش قیمت پراید در بازار، گفت: این خودروساز 
آماده است در صورت لزوم و موافقت مراجع فرادستی فروش پراید 
را برای تنظیم بازار از ســر بگیرد.»حسین کاظمی« افزود: اتفاقی 
که پس از توقــف تولید محصواتی مانند پیــکان و زانتیا افتاد، 
درخصوص خودرو پراید نیز رخ داد و با انتشــار خبر توقف تولید، 
قیمت آن در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشــان کرد: تولید دو مدل پرایــد ۱۳۲ و ۱۱۱ متوقف 
شده، اما خط تولید پراید ۱۳۱ برای انجام تعهدات قبلی همچنان 
فعال است و با افزایش ظرفیت آن و برای کاهش قیمت ها می توان 
عرضه پراید را از ســر گرفت.به گزارش ایرنا، پنجشــنبه گذشته 
رییس ســازمان بازرسی کل کشور اعام کرد: شورای رقابت هفته 
آینده فرمول قیمت گذاری خودرو را ارائه می کند و قیمت خودرو 

بر اساس این فرمول تعیین می شود.

در سال ۹۸ رخ داد
پرداخت 33.5 هزار میلیارد تومان 

 تسهیات به بنگاه های کوچک 
و متوسط

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۳ هزار و ۵۷۷ 
میلیارد تومان در قالب ۲۰ هزار و ۹۳۰ فقره تسهیات برای تامین 
مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوســط و طرح های نیمه تمام 
با پیشــرفت باای ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و بیش 
از ۳۹۹۹ میلیارد تومان تســهیات برنامه تولید و اشتغال )تبصره 
۱۸( به استان های مختلف پرداخت شده است.به گزارش ایسنا، بر 
اساس این آمار بخشــی از این پرداختی ها شامل ۱۶ هزار و ۵۳۳ 
فقره تســهیات به مبلغ ۲۰ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان به صورت 
مســتقیم توسط بانک ها انجام شــده و بخشی دیگر شامل ۴۳۹۷ 
فقــره به مبلغ ۱۲ هــزار و ۷۲۱ میلیارد تومان به صورت پرداخت 
در فرآیند رونق پرداخت شــده است.بیشترین پرداختی مربوط به 
استان تهران با مجموع مبلغ ۶۷۴۴ میلیارد تومان، البرز با ۳۴۱۳ 

میلیارد تومان و مرکزی با ۱۹۴۶ میلیارد تومان بوده است.

کمترین تسهیات در مناطق محروم!
کمترین تسهیات هم مربوط به جنوب کرمان با مبلغ یک میلیارد 
و ۴۵۰ میلیــون تومان، کهگیلویه و بویر احمد با مبلغ ۱۸ میلیارد 
و ۳۷۰ میلیون تومان و سیســتان و بلوچستان با مبلغ ۷۷ میلیارد 

و ۸۸۰ میلیون تومان بوده است.

از تسهیات برنامه تولید و اشتغال چه خبر؟
همچنین از ابتدای اســفند ۱۳۹۷ تا پایان اســفند سال گذشته 
بیش از ۳۹۹۹ میلیارد تومان تســهیات برنامه تولید و اشــتغال 
)تبصره ۱۸( به اســتان های مختلف پرداخت شده است.بیشترین 
تسهیات برنامه تولید اشتغال در سال گذشته به اصفهان، البرز و 
تهران اختصاص یافته، به طوری که به ترتیب ۳۷۸ میلیارد و ۳۹۰ 
میلیون تومــان به اصفهان، ۳۴۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان به 
البرز و ۳۰۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان به در قالب تســهیات 
تبصره ۱۸ پرداخت شــده است.همچنین جنوب کرمان با دریافت 
۸ میلیــارد و ۱۶۰ میلیون تومان، چهار محال بختیاری با دریافت 
۲۴ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان و کردستان با دریافت ۲۷ میلیارد 
و ۶۳۰ میلیون تومان کمترین تســهیات تبصره ۱۸ را در ســال 

گذشته به خود اختصاص دادند.

رییس انجمن تولیدکنندگان فواد ایران:
بدون تسهیل صادرات، جهش 

تولید اتفاق نمی افتد



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 21 اردیبهشت 1399  16رمضان 1441  10 می 2020بانک و بیمه

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4351 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

با رسیدن به ایستگاه پایانیگزیده خبر

ادغام بانک های نظامی چه نفعی برای مشتریان بانک دارد؟
پرونده ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح که طبق گفته 
رئیس کل بانک مرکزی روزهای پایانی خود را ســپری می کند، 
بــا ارائه خدمات بهتر به مشــتریان، کنتــرل و تزریق آرامش به 
پول و بهبود وضعیت ســود سپرده و ســود بین بانکی، منافع و 
ســهولت هایی را برای مردم در ارتباطــات بانکی ایجاد می کند.

به گزارش ایســنا، پــروژه ادغام بانک های وابســته به نیروهای 
مســلح در بانک ســپه، از بیش از یک سال پیش کلید خورده و 
در ایــن مدت نیز اقدامات مقدماتــی آن در حال انجام بوده که 
در پی آن ادغام بانک هــای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر 
اقتصاد و موسســه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه از ماه های 
پایانی ســال ۱۳۹۷ آغاز شد و در سال گذشــته نیز، در تابلوی 
این بانک ها عبارت وابســته به بانک سپه درج شده است.در این 
زمینه، مدیرعامل بانک سپه در روزهای گذشته از نزدیک شدن 
ماموریت ملی ادغام به ایســتگاه پایانی خود خبر داد و گفت که 
تمام ارکان بانک ســپه آماده برگزاری مجامع نهایی ادغام چهار 
بانک و یک موسسه مالی وابسته به نیروهای مسلح است.به گفته 
وی، بــا توجه به اقدامات صورت گرفتــه انتظار داریم در صورت 
کسب مجوز از مراجع ذی ربط تا پایان اردیبهشت ماه حداقل دو 
بانک از مجموع بانک ها و موسسه مالی وابسته به نیروهای مسلح 
رسما به بانک سپه ملحق شوند.عاوه براین پس از آن رئیس کل 
بانک مرکزی نیز اعام کرد که ادغام بانک های وابسته به نیروهای 
مســلح در هفته های آینده نهایی می شود و پیگیری های ایسنا 

مشــخص کرد که دو بانکی که قرار است تا پایان اردیبهشت به 
بانک سپه ملحق شوند، بانک های حکمت ایرانیان و قوامین است 
که کارهای ارزش گذاری دارایی های آن ها تقریبا به پایان رسیده 
است.بانک های مهر اقتصاد و انصار و موسسه مالی کوثر نیز پس از 
انجام ارزش گذاری دارایی ها توسط قوه قضاییه به بانک سپه ملحق 

می شوند، در واقع زیرساخت های ادغام این بانک ها فراهم شده و 
برای الحاق به بانک سپه در انتظار ارزش گذاری دارایی ها هستند 
که به نظر می رسد این بانک ها نیز در آینده نه چندان دور به بانک 
سپه ملحق و پروژه ادغام نهایی شود.همچنین، رئیس کل بانک 
مرکزی در جدیدترین اظهارات خود درباره ادغام بانک های نظامی 

از رســیدن پرونده ادغام بانکی به مراحل پایانی خبر داد و گفت: 
با تصمیماتی که در جلســه ســتاد ادغام این بانک ها انجام شد، 
مجامع ادغــام این بانک ها برگزار و پرونده مهم ترین ادغام بانکی 
بسته خواهد شــد.اکنون این پرونده طبق اعام بانک مرکزی با 
هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت  بانک های انصار، قوامین، 
حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک 
بانــک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به 
خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، به مرحله پایانی خود نزدیک 
شده اســت.عاوه بر موارد ذکر شده، طبق گفته همتی در طول 
ماه های گذشــته و در پی ادغام، با نظارت بانک مرکزی و تدبیر و 
راهبری خوب مدیریت بانک ســپه، اصاحات خوبی خصوصا در 
منابع و مصارف بانک های ادغام شــده انجام شده که به آرامش 
فعلی پول کمک خوبی شده است و ادغام این نوع بانک ها از جمله 
مواردی است که بر روند کنونی سود سپرده ها و سود بین بانکی 
تاثیر گذاشته تا بانک ها از سود سپرده ۱۵ درصدی تمکین کنند.

بنابرایــن ادغام بانک های نظامی عاوه براینکه یکی از پروندهای 
مهم بانکی را به اتمام می رساند و موجب ارتقای بانکداری می شود، 
می تواند با تمرکز چندین بانک در یک بانک، خدمات بهتری را به 
مردم ارائه کند و با کنترل پول و سودهای سپرده بانکی که مردم 
و معیشــت آن ها را به دلیل بازپرداخت اقساط وام ها تحت تاثیر 
قرار می دهد، نقش موثری برای مردم داشته باشد و آن ها را کمتر 

تحت فشار سودهای سرسام آور بانکی قرار دهد.

پیام تبریک مدیرعامل بانک دی به مناسبت 
دهمین سالگرد تاسیس بانک

دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی به مناســبت 
۱8 اردیبهشت ماه، در پیامی دهمین سالگرد تاسیس 
بانک دی را تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است: 
بســم اه الّرحمن الّرحیم همکاران محترم بانک دی، 
ســهامداران گرانقدر و مشــتریان عزیز با سام تقویم 
امروز، یادآور به بار نشســتن اندیشه تاســیس نهادی است که رسالت اصلی و 
ویژه آن عاوه بر رونق بخشــیدن به اقتصاد کشور، ارائه خدمات مطلوب بانکی 
به خانواده معزز شــهدا و ایثارگران بود . نهال نوپای بانک ارزش آفرین دی که 
در ســال ۱۳8۹ با اخذ مجوز از بانک مرکزی، جان گرفت اکنون بعد از گذشت 
یک دهه، تبدیل به درختی جوان شده است که بیش از هر زمانی به ثمربخشی 
آن می توان امید داشــت.اکنون در آســتانه دهمین سالروز تاسیس بانک دی، 
خرسند و مشعوف هســتیم که در طول یک دهه تاش صادقانه با بهره گیری 
از نیروی انســانی مســئولیت پذیر و توانمند عاوه بر خدمت رسانی به جامعه 
هدف با ارائه خدمات بانکی، مالی، مشــاوره ای، بازار سرمایه و مدیریت ثروت به 
بخش های مهم و تاثیرگذار جامعه از جمله کســب و کارهای کوچک و متوسط 
ایفای نقش کرده ایم و همچنان امیدوار به افقی روشن و امیدبخش، استوار گام 
برمی داریم.مشتریان معزز، ذینفعان گرامی و سهامداران ارجمند، امروز ما میراث 
دار دســتاوردهای کسانی هســتیم که تاش کرده اند تا حد امکان به تعهدات 
بانک جامه عمل بپوشانند و اکنون به عنوان یک بانک خوشنام در نظام بانکی با 
اتکا به حســن اعتماد شما عزیزان این تعهد را می دهیم که با تمام توان پاسدار 
ســرمایه های ارزشمند و دارایی های شما هستیم و تمام ظرفیت و توانایی ها را 
برای خلق ارزش بیش از پیش به کار خواهیم بســت. اینجانب به نمایندگی از 
اعضای محترم هیئت مدیره، فرا رسیدن دهمین سالروز تاسیس بانک دی را به 
سهامداران گرانقدر، مشــتریان گرامی و همچنین همکاران تاشگر که از مهم 
ترین سرمایه های بانک هستند، تبریک گفته و تقارن این رویداد را با ماه مهمانی 

خدا به فال نیک می گیرم.

 با ارائه دو خدمت جدید زنجیره خدمات غیرحضوری تکمیل شد؛
امکان صدور »بیمه کرونا« و »ثبت نام سامانه 

سجام« بر روی اپلیکیشن »صاپ« 
امکان صدور »بیمه کرونا« و »ثبت نام ســامانه سجام« 
بر روی نسخه جدید اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات 
ایران »صاپ« فراهم و زنجیــره خدمات غیرحضوری 
این اپلیکیشــن تکمیل شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، نســخه جدید اپلیکیشن پرداخت 
»صاپ« دو خدمت جدید ثبت نام و خرید بیمه نامه کرونا بیمه سرمد و ثبت نام 
در ســامانه سجام را بر روی گوشی های تلفن همراه هوشمند فراهم کرد.بر این 
اســاس، کاربران این اپلیکیشــن می توانند به راحتی و به صورت غیرحضوری، 
بیمه نامه کرونای بیمه ســرمد را برای آسودگی خاطر خود و سایر افراد خانواده 
با ســقف های مبلغی خریداری کنند و از پوشــش های بیمه درمان و بیمه عمر 
این بیمه نامه بهره مند شــوند.کاربران »صاپ« همچنین به صورت مســتقیم و 
غیرحضوری می توانند در ســامانه جامع اطاعات مشــتریان »سجام« ثبت نام 
و کدبورســی برای معامله در بازارهای بورس و فرابورس دریافت کنند.پیش از 
این نیز امکان ثبت نام و خرید واحدهای صندوق ســرمایه گذاری )ETF( بر روی 
گوشــی های تلفن همراه هوشمند فراهم شده بود که با توجه به عرضه گسترده 
ســهام دولتی شرکت های بزرگ در بازار سرمایه تا ماه های آینده، شرایط خرید 
واحدهای این صندوق ها به صورت آناین و غیرحضوری بر روی این اپلیکیشن 

فراهم است.

اهدا 350 هزار ماسک N95 و 10 هزار 
واحد لباس مخصوص بیماران کرونایی 

در مراسمی با حضور دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد 
عملیات مقابله با کرونا در کانشهر تهران و دکتر قاسمی 
مدیرعامل بانک پاسارگاد، ۳۵0 هزار ماسک N۹۵ و ۱0 
هزار واحد لباس مخصوص بیماران کرونایی از طرف این 
گروه به کلیه ی دانشــگاه های علوم پزشکی در سراسر 
کشــور اهدا شد.به گزارش تابناک، مجید قاســمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد در 
این مراســم از حمایت مــادی و معنوی این مجموعه از هــر پروژه تحقیقاتی و 
تولیدی برای ساخت واکسن بیماری کرونا و همچنین تولید دارو برای این بیماری 
خبر داد.در این مراســم دکتر قاســمی ضمن تشــکر از دکتر زالی با بیان اینکه 
شواهد و بررسی های داخلی و بین الملی نشان می دهد، جامعه پزشکی و درمانی 
کشــور عملکرد قابل قبولی داشته اند، ادامه داد: از ابتدای تأسیس بانک پاسارگاد 
در خصوص مســئولیت اجتماعی برنامه ی جدی داشــتیم و نخســتین شرکت 
بورســی هستیم که هر ســال در کنار ترازنامه، گزارش مسئولیت اجتماعی خود 
را نیز منتشر کرده ایم.وی ادامه داد: در حوزه ی بهداشت و درمان طی چند سال 
اخیــر ظرفیت هایی را اضافه کرده ایم. به طور مثال در مأموریتی که با هماهنگی 
با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی برای گروه مالی پاسارگاد تعریف 
کرده ایم، قرار است حدود ۷ هزار تخت بیمارستانی را در نقاط مختلف کشور، در 
قالب شهرک های سامت بسازیم. در حال حاضر احداث اولین بیمارستان شهرک 
سامت در شهرستان قم آغاز شده است و پیشرفت قابل توجهی هم داشته است.

 مهریران، خدمت نوین بانک مهر ایران
 بر بستر تلفن همراه

موبایل بانک یا همراه بانک اپلیکیشني است که از سوي 
بانک هاي مختلف ارائه مي شود، اما خدماتي که هر یک 
از اپلیکیشن ها ارائه مي دهند و گستره قابلیت هاي هر 
کدام تا حدي متفاوت اســت. به شــما خواهیم گفت 
نســخه جدید همراه بانک مهر ایران چه ویژگي هایي 
دارد و چرا آن را به ســایر اپلیکیشــن ها ترجیح خواهید داد.به گزارش روابط 
عمومی بانک مهر ایران، نسخه جدید اپلیکیشن همراه بانک مهر ایران که با نام 
»مهریران« عرضه شــده، قابلیت هاي جدیدي را به کاربران خود ارائه مي کند. 
یکي از این قابلیت ها امکان پرداخت قبوض مختلف اســت. در نســخه جدید 
همراه بانک مهر ایران شما مي توانید قبوض مختلف اعم از آب، برق، گاز، تلفن، 
موبایل و همچنین خافي خودروي خود را استعام و پرداخت کنید.مراحل کار 
به این صورت اســت که ابتدا باید نسبت به استعام قبض از طریق همراه بانک 
اقدام کنید. براي این منظور نوع قبض را انتخاب کرده و اطاعات مورد نیاز مانند 

شناسه قبض را وارد مي کنید. 

 خانه دار کردن اقشار مختلف یکی از مهمترین رسالت های 
بانک مسکن است

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، به مناسبت هفته کار و کارگر محمد غفوریان 
مدیر شعب استان به همراه معاون اجرایی و کارشناس بازاریابی مدیریت با رضا اسماعیلی مدیر کل تعاون 
،کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفتگو کرد .رضا اسماعیلی مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ابتدای این 
دیدار در گذشت مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک را تسلیت گفت.مدیر کل تعاون و کارو 
رفاه اجتماعی با تقدیر از عملکرد بانک مسکن در پرداخت تسهیات اشتغالزایی اظهار داشت: بانک مسکن 

نهایت همکاری و تعامل را با اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی داشته است .وی افزود: بانک مسکن از بانک های فعال و مورد 
اعتماد است که در طول سالهای متمادی در خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه پیش قدم بوده است.محمد غفوریان مدیر شعب 
استان نیز در این دیدار با تبریک هفته کار و کارگر ،کارگران را از مهمترین اقشار جامعه دانست که در چرخه تولید کشور سهم 
بسزایی دارند.وی افزود: کارگران نقش بسیار مهمی در تحقق شعار سال که همان جهش تولید است را برعهده دارند .مدیر شعب 
استان با اشاره به فعالیت و رسالت بانک مسکن گفت: خانه دار کردن اقشار مختلف یکی از مهمترین رسالت های بانک مسکن است 

،که جامعه کارگری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

آغاز ساخت سی و هفتمین مدرسه بانک اقتصادنوین
آیین آغاز عملیات اجرایی ســاخت سی و هفتمین مدرســه بانک اقتصادنوین روز چهارشنبه هفدهم 
اردیبهشت سال جاری در روستای دزج، شهرستان دهاقان استان اصفهان برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک اقتصادنوین، در آیین کلنگ زنی این مدرســه که با حضور مســئوان کشوری و استانی 
برگزار شد، مسعود آذر، سرپرست شعب منطقه مرکز این بانک گفت: بانک اقتصادنوین اهتمام ویژه ای 
در امور خیر و خداپســندانه دارد به طوری که در تمام حوادث ناگوار و غیرمترقبه می توان ردی از بانک 
اقتصادنوین در بازسازی، عمران و آبادانی یافت.وی با اشاره به اینکه، مدیران بانک اقتصادنوین همواره سعی کرده اند دین خود 
را به ایران عزیز و مردم شریف آن ادا کنند، افزود: امروز عملیات اجرایی ساخت سی و هفتمین مدرسه این بانک در حالی آغاز 
شد که تاکنون ۲۴ مدرسه در اقصی نقاط کشور به بهره برداری رسیده است، چهار مدرسه نیز پیش از آغاز سال تحصیلی جدید 
به بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی ساخت هشت مدرسه دیگر نیز در سال جاری آغاز می شود.آذر با تأکید بر اینکه بانک 
اقتصادنوین اولین و معتبرترین بانک خصوصی ایران است، بیان کرد: ایفای تعهدات در حوزه مسئولیت اجتماعی، در کنار عملیات 
بانکی ازجمله مهم ترین رویکردهای بانک محســوب می شود.گفتنی است، این مدرسه سه کاسه با همکاری سازمان نوسازی، 

توسعه و تجهیز مدارس کشور، با مساحت ۳۴0 مترمربع در روستای دزج، شهرستان دهاقان استان اصفهان ساخته می شود.
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گزیده خبر

 برایان هوک:
 چیزی از برجام باقی نمانده که دموکرات ها

 به آن بازگردند

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گفت که کشــورش همچنان به حفظ امنیت 
متحــدان خود در منطقه خلیج فارس پایبند اســت.به گــزارش ایلنا به نقل از 
سی ان بی سی، »برایان هوک« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اشاره به برخی 
گزارش ها در خصوص خروج ســامانه های پاتریوت آمریکا از عربستان گفت که 
کشــورش همچنان به حفظ امنیت متحدان خود در منطقه خلیج فارس پایبند 
اســت.وی در این باره گفت: »ماموریت ما تغییری نکرده است. همچنان در کنار 
شــرکا و متحدان منطقه ای خود ایستاده ایم. ما هر کاری که بتوانیم برای حفظ 
منافع آمریکا انجام خواهیم داد«.هوک در پاســخ به پرسشی در خصوص این که 
آیا تصمیم برای خروج ســامانه های پاتریوت به معنای آن است که آمریکا دیگر 
ایران را تهدید نمی داند، گفت: »این مساله به معنای تهدید نبودن ایران نیست. 
میزان نیروها و تجهیزات ما بســته به شرایط باا و پایین می شود ولی ماموریت 
ما همانی اســت که از ابتدا تعیین شــده بود«.وی که در دومین سالگرد خروج 
غیرقانونی و یکطرفه آمریکا از برجام صحبت می کرد، افزود که واشنگتن مصمم 
به تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران است که در ماه اکتبر آینده منقضی 
خواهد شــد.هوک گفت که افرادی را که برای ریاســت جمهوری نامزد شده اند، 
دیدم که وعده بازگشــت مجدد به توافق هســته ای را می دهند. به افرادی که 
آرزوی ایــن را دارند، می گویم چیز زیادی از این توافق بر جا نمانده اســت که 

بخواهند به آن بازگردند.

آمریکا مقررات صدور روادید برای 
خبرنگاران چینی را سخت تر کرد

تهران – ایرنا – دولت آمریکا با صدور بخشــنامه جدیدی مقررات صدور روادید 
برای خبرنگاران چینی را ســخت تر کرد و مدعی شــد این اقدام در واکنش به 
برخورد با خبرنــگاران آمریکایی در چین انجام می شــود.به گزارش رویترز از 
واشنگتن، این اقدام دولت آمریکا در حالی انجام شده که تنش ها بین دو کشور 
در ارتباط با شــیوع جهانی ویروس کرونا افزایش یافته اســت.آمریکا و چین در 
ماههای اخیر درگیر یک رشته اقدامات تافی جویانه مرتبط با خبرنگاران بوده 
اند. در ماه مارس ، چین خبرنگاران آمریکایی از ســه روزنامه آمریکا اخراج کرد. 
این اقدام یک ماه پس از آن انجام شــد که آمریکا اعام کرده بود با پنج رسانه 
دولتی چینی فعال در آمریکا همانند سفارتخانه های خارجی رفتار خواهد کرد. 
یک روز پس ازحکم آمریکا درباره رســانه های دولتی چین ، پکن سه خبرنگار 
»وال اســتریت جورنال« که دو تن آمریکایی و یکی از آنها استرالیایی بودند را 
به علت انتشار یادداشتی که چین آن را نژادپرستانه دانست ، اخراج کرد.وزارت 
امنیت داخلی آمریکا با صدور دســتور روز جمعه درمورد ســخت شدن شرایط 
صدور ویزا برای خبرنگاران چینی، این مســاله را به »ســرکوب روزنامه نگاری 
مســتقل در چین« ارتباط داد .این قانون جدید آمریکا که از روز دوشــنبه این 
هفته اجرایی می شود ، صدور ویزا برای خبرنگاران چینی را به دوره ای ۹۰ روزه  
محدود می سازد که البته امکان تمدید آن وجود خواهد داشت. چنین ویزاهایی 
معموا نیاز به تمدید ندارند مگر اینکه خبرنگار مزبور برای کار به رسانه دیگری 
برود.یک مقام وزارت امنیت داخلی آمریکا که خواســت نامش ذکر نشود گفت 
این قانون جدید به دولت آمریکا اجازه می دهد که درخواست ویزای خبرنگاران 
چینی را با تناوب بیشــتری بررسی کند و احتماا تعداد کلی خبرنگاران چینی 
در آمریــکا را کاهش خواهد داد. وی افزود: این اقدام موجب تقویت امنیت ملی 

آمریکا خواهد شد.

با وجود ادامه اختاف نظرها
الکاظمی رایزنی های تکمیل کابینه را آغاز کرد

نخســت وزیر جدید عراق با وجود اختاف نظرها بر ســر سهمیه های وزارتی در 
کابینه جدید، رایزنی هایی را برای تکمیل این کابینه آغاز کرد.به گزارش ایســنا، 
فاضل الفتاوی، نماینده ائتاف فتح در تماســی با سایت ارم نیوز اظهار کرد: در 
حالی که اختاف نظرها و کشمکش ها بر سر پست های کابینه جدید عراق میان 
احزاب سیاســی این کشــور ادامه دارند، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید 
عراق گفت وگوها و مذاکرات خود با احزاب این کشــور را برای تکمیل کابینه اش 
که هفت پست وزارتی آن خالی است، آغاز کرد.الفتاوی گفت: اختاف نظرها بر 
سر پســت های وزارتی خالی هنوز وجود دارند و همین اختافات در جلسه رای 
اعتماد، مانع از تعیین تکلیف این پست ها شدند، الکاظمی در حال حاضر تاش 
می کند موضعگیری های این فراکسیون ها را با هم متحد کرده و همه آنها را راضی 
کند اما تا این لحظه به هیچ نتیجه ای نرسیده است و این گفت وگوها در مرحله 
آتی برای حل و فصل این موضوع ادامه خواهند داشت.این نماینده ائتاف الفتح 
افزود: اکثریت پارلمان با سیاست مدیریت نیابتی این وزارتخانه ها مخالف هستند 
به همین دلیل همه تاش خواهند کرد به راه حل هایی برای این مساله دست یافته 
و توافقی درباره چهره های مورد رضایت احزاب سیاسی و مردم جهت تایید ظرف 
دو هفته آتی حاصل شود.باســم خشان، نماینده مستقل پارلمان عراق نیز به ارم 
نیوز گفت: درگیری بر سر پست های وزارتی همچنان ادامه دارد به ویژه که برخی 
طرف های سیاسی در جلســه رای اعتماد به کابینه جدید به هیچ پست وزارتی 
دست نیافتند و به همین دلیل اکنون تاش می کنند پست های خالی مانده را به 
دســت آورند.خشان افزود: در حال حاضر کشمکش سیاسی )میان احزاب شیعه 
پارلمان( بر سر وزارت نفت وجود دارد، هر یک از فراکسیون ها این وزارتخانه را به 
دلیل اهمیت مالی و اقتصادی اش برای خود می خواهند و پیش بینی می کنیم به 
دلیل شدت اختاف نظرها و درگیری ها کار حل و فصل وزارتخانه های خالی زمان 
زیادی طول بکشد، همچنین به همین دلیل کشمکشی )میان احزاب اهل تسنن( 
بر ســر وزارت تجارت وجود دارد.برخی محافل پارلمانی احتمال دادند اســامی 
کاندیداهای هفت پست وزارتی باقی مانده در کابینه مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر جدید عراق تا پیش از عید فطر اعام شده و این کابینه تکمیل شود.به نقل 
از موازین نیوز، اقبال عبد الحسین، یکی از نمایندگان پارلمان عراق امروز )شنبه( 
اظهار کرد: در جلسه فوق العاده ای که پارلمان تشکیل داد، کابینه الکاظمی تکمیل 
نشد و تنها به ۱۵ وزیر رای داده شد چرا که او هیچ فردی را برای پست های وزارت 
نفــت و امور خارجه معرفی نکرده بود و نمایندگان از دادن رای اعتماد به برخی 
از وزرای پیشنهادی او خودداری کردند.این نماینده پارلمان عراق در ادامه گفت: 
الکاظمی در مقابل رئیس پارلمان تعهد داد که تا قبل از تعطیات عید فطر مابقی 
کابینه را تکمیل کرده و همانند کاندیداهای قبلی، چهره های شایسته و مستقلی 

را برای این پست ها معرفی کند.

پمپئو ارتباط خروج پاتریوت از عربستان 
سعودی با قیمت نفت را رد کرد

نیویورک- ایرنا- وزیر خارجه ترامپ مدعی شــد خروج موشــک های پاتریوت از 
عربستان سعودی ارتباطی به کاهش جهانی قیمت نفت ندارد و تنها یک جابجایی 
نیروها بوده اســت.مایک پمپئو روز جمعه در گفت وگو با »بن شــاپیرو شو« این 
مطلب را در پاســخ به این ســوال مطرح کرد که »روز گذشته آمریکا اعام کرد 
موشــک های پاتریوت خود را از عربستان ســعودی خارج خواهد کرد.این پیش 
فرض مطرح می شود که ایران با توجه به تضعیف وضعیت اقتصادی و همه گیری 
آن دیگر تهدیدی برای عربســتان سعودی نیست اما فرضیه دیگری هم مطرح 
است و آن اینکه برای فشار به عربستان سعودی به منظور کاهش عرضه نفت این 
کار انجام شده است. دلیل این اقدام آمریکا چیست«؟وی افزود: این موشک های 
پاتریوت برای مدتی آنجا بوده اند. ازم است نیروهای آن بازگردند. ازم است آنها 
موقعیتشان را تغییر دهند. جزئیات بیشتر را به وزارت دفاع واگذار می کنم.وزیر 
خارجه ترامپ ادامه داد: این اقدام به معنای کاهش تهدیدهای ایران نیست که ای 
کاش چنین می بود. کاش جمهوری اسامی ایران مسیر خود را تغییر داده بود اما 
تهدید همچنان باقی است.پمپئو اضافه کرد: همچنین به معنای کاهش حمایت 
از پادشــاهی سعودی نیســت و هر کاری که بتوانیم برای فراهم کردن امنیت و 

سیستم های دفاع هوایی آنها تا ایران نتواند آنان را تهدید کند، انجام می دهیم.

ادامه سیاست فشار حداکثری؛ 
تقای آمریکا برای محدود کردن ماهان ایر

تهران – ایرنا - ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سیاســت فشــار 
حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران، در توییتی از دیگر کشــورها خواست 
تا برای اعمال تحریم ها، از شــرکت هواپیمایی ماهان ایران دوری جویند.مورگان 
اورتاگوس با طرح ادعاهای واهی و تکراری مقامات دولت ترامپ، هواپیمایی ماهان 
را به تروریســم، اشاعه ساح های کشتار جمعی و حمایت از دولت ونزوئا متهم 
کرد و مدعی شد: گزارش شده که هواپیمایی ماهان عامل گسترش بیماری کووید 
۱۹ اســت. با دورنگاه داشتن هواپیمایی ماهان از کشورتان از مخاطرات ویروس 
کرونا و تحریــم ها پرهیز کنید.مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز چندی 
پیش با ابراز نارضایتی از تداوم پروازهای هواپیمایی ماهان، از کشــورها خواسته 
بود تا این شرکت را تحریم کنند.پمپئو گفت: می خواهم به جهان درباره ارتباط 
رژیــم مادورو با ایران بگویم به گونــه ای که در روزهای اخیر، خط هوایی ماهان 
ایر چندین پرواز به مقصد کاراکاس به منظور حمایت های نامعلوم از مادورو انجام 
داده است.پمپئو ماهان را یک »هواپیمایی تروریستی« نامید که ایران از طریق آن 
در سراسر خاورمیانه برای ارسال ساح و جنگجویان استفاده می کند.وی مدعی 
شد: این پروازها باید متوقف شود و کشورها باید سهم خود را برای ممنوعیت این 
پروازها انجام دهند همانگونه که کشورهای دیگری پیش از این، فرود این پروازها 

را ممنوع و این خط هوایی را تحریم کردند.

اردوغان: 
 ترکیه آماده همکاری با دولت جدید

 عراق است
بغداد – ایرنا – رییس جمهوری ترکیه در پیام تبریک به نخســت وزیر جدید 
عــراق با بیان اینکه آنکارا آماده گســترش همکاری ها با بغداد اســت، ابراز 
امیدواری کرد که »مصطفی الکاظمی« برای عراق و منطقه منشا خیر و برکت 
باشــد.»رجب طیب اردوغان« دیروز شنبه در پیام تبریک اش که در سایت 
رسمی نخست وزیری عراق منتشر شد، گفته است: »امیدوارم برای ملت عراق 
و منطقه منشا خیر باشــید.«وی با ابراز اطمینان از موفقیت دولت الکاظمی 
گفته است: در این شرایط سخت که نه تنها عراق بلکه جهان با آن مواجه است 
به موفقیت دولت الکاظمی در این مسوولیت اطمینان دارد.اردوغان افزود که 
ترکیه برای یکپارچگی و شکوفایی در کنار عراق می ماند و آنکارا برای پیشبرد 
رو به جلو روابط با بغداد در راستای منافع دو کشور همسایه و دوست از اراده 

ازم برخوردار است.

ظریف در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل

هرگونه تحریم جدید خاف تعهدات داده شده به مردم ایران است
وزیر امور خارجه در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد 
تاکید کرد، هرگونه تحریم یا محدودیت جدید توســط شورای 
امنیت خاف تعهدات اساســی داده شده به مردم ایران است 
و همه مســئولیت آن بر عهده ایاات متحده و هر موجودیتی 
خواهــد بود که یــا به ایاات متحده کمک کــرده و یا تلویحا 
در قبال رفتار غیرقانونی اش ســکوت نماید.به گزارش ایسنا، 
همزمان با دومین ســالروز خروج غیر قانونی و بدون دستاورد 
ایــاات متحده آمریکا از برجام محمــد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان در نامه مهمی خطاب به آقای آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل متحد توجه وی بعنوان دبیر کل سازمان 
ملل متحد را به برخی موضوعــات مرتبط با خروج غیرقانونی 
ایاات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( و 
همچنین اعمال غیرقانونی تحریم های یکجانبه آن دولت علیه 
ملت و دولت جمهوری اســامی ایران که در تناقض روشن با 
تعهدات آن دولت ذیل حقوق بین الملل است، همچنین توجه 
شورای امنیت را به موضوعات مرتبط با نقض های فاحش، مکرر 
و مستمر منشــور ملل متحد، علی الخصوص ماده ۲۵ توسط 
ایــاات متحده که اعتبار و تمامیت ســازمان ملل متحد را به 
مخاطره انداخته و صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، 
جلب کرد. وزیر امور خارجه کشــورمان در این نامه با اشار به 
خروج یکجانبه و غیرقانونی ایــاات متحده از برجام و خاتمه 
مشــارکت آنان در برجام و اعمــال مجدد تمامی تحریم هایی 
که وفق برجام رفع شــده بود و »ناپایبندی اساسی« نسبت به 
برجام در تناقض آشــکار با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل 
متحد که خود آمریکا آن را ارائه کرده بود، تاکید کرد: سازمان 
ملل متحد می بایســت فورا به مسئولیت دولت ایاات متحده 
رســیدگی کرده و آن دولت را به دلیل تبعات اعمال متخلفانه 
اش که در تناقض آشکار با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل 
قرار دارد، پاسخگو ســازد. بی کیفرمانی ایاات متحده در این 

مورد و سایر موارد، به اعتبار سازمان ملل متحد به شدت لطمه 
خواهد زد.ظریف اعمال غیرقانونی ایاات متحده در بی اعتنایی 
آشــکار به حقوق بین الملل و منشــور ملل متحد را تضعیف 
کننده اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختافات و به مخاطره 
انداختن چندجانبه گرایی و نهادهای آن و حاکی از بازگشــت 
به عصر فاجعه بار و شکســت خورده  یک جانبه گرایی دانست که 
باعث تشویق ناســازگاری و اعمال غیرقانونی می شود که همه 
آنها نشــان دهنده تهدید واضح علیه صلح و امنیت بین المللی 

است.وی افزود: آمریکا به خصوص از زمان روی کار آمدن دولت 
ترامپ تاکنون، بار دیگر به اقدامات قهرآمیز یکجانبه متوســل 
شــده و نه تنها تعهدات خود وفق برجــام را انجام نداده، بلکه 
در مســیر اجرای تعهدات سایر اعضای برجام و دول عضو ملل 
متحد به طور اساســی مانع تراشی کرده است.وزیر امور خارجه 
خاطر نشــان کرد: خروج ایاات متحده از برجام و متعاقب آن 
اعمال مجــدد تحریم های ظالمانه، جامع و یکجانبه خود علیه 
ایران می بایســت به عنوان هشداری علیه صلح و امنیت بین 

المللی تلقی شود.  ظریف تاکید کرد: وقت آن رسیده که شورای 
امنیت و اعضای آن، اجرای کامل برجام توسط تمامی طرف ها را 
تضمین نمایند و شورای امنیت به جای نظارت منفعانه نسبت 
به تکرار چنیــن رویکردهای توهین آمیز ایاات متحده همراه 
با بی کیفرمانی مطلق،  اعمــال مجدد تحریم های غیرقانونی 
علیه مردم ایران که نقض منشور، قطعنامه ۲۲۳۱ و حقوق بین 
الملل است را قویا محکوم نماید.وزیر امور خارجه کشورمان با 
ابراز اطمینان از اطاع دبیر کل ســازمان ملل از گزارش های 
پانزده گانه و پی در پی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد 
راســتی آزمایی پایبندی کامل ایران به تعهداتش وفق برجام 
افزود: به منظور اثبات حســن نیت خــود مایلم بار دیگر اعام 
نمایم جمهوری اسامی ایران به همکاری کامل و موثر خود با 

آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد.
ظریف در این نامه بعد از بیان ویژگی های اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت تاکید کرد: بیانیه های مقامات آمریکایی مبنی 
بــر قصد آنها برای اقدام علیه قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
بســیار نگران کننده است و ممکن اســت اوضاع را به شرایط 
غیرقابل کنترل بکشــاند و هرگونه اقدام علیه قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت و برخاف این چارچوب، پیامدهای جدی برای 
دوام و پایداری شــرایط توافق شده به همراه خواهد داشت.وی 
با اســتناد به تصریح نامه رئیس جمهوری اســامی ایران به 
همتایــان  خود در قالــب ۱+۴ ) ۸ مه ۲۰۱۹ ( مبنی بر اینکه 
هرگونه تحریم یا محدودیت جدید توسط شورای امنیت خاف 
تعهدات اساســی داده شده به مردم ایران است، تاکید کرد: در 
چنین سناریویی، گزینه های ایران، همانطور که قبًا به اعضای 
باقیمانده در برجام اطاع داده شــده، قاطع خواهد بود و همه 
مســئولیت آن بر عهده ایاات متحده و هر موجودیتی خواهد 
بود که یا به ایاات متحده کمک کرده و یا تلویحا در قبال رفتار 

غیرقانونی اش سکوت نماید.

سردبیر نشریه گلوبال تایمز چین وابسته 
به حکومت این کشور خواستار افزایش 
چهار برابری تعداد ساحهای هسته ای 
ایــن کشــور در مواجهه با فشــارهای 
فزاینده آمریکا شد.به گزارش ایسنا، هو 
شیجین، سردبیر نشــریه گلوبال تایمز 
چین با انتشــار مطلبی در این نشــریه 
خواستار آن شــد که تعداد ساح های 
هســته ای کشــورش از ۲۶۰ عــدد به 
۱۰۰۰ عــدد افزایش یابد. در ســالهای 
اخیر واشنگتن مقابله با ظهور چین در 
جهان و تضعیف حزب کمونیســت این 
کشور را از اهداف راهبردی اصلی خود 
اعام کرده اســت.هو در مطلب خود در 
گلوبال تایمز که روز جمعه انتشار یافت، 
گفت: ضروری اســت کــه چین تعداد 
کاهکهای هســته ای خود را در زمانی 
نســبتا کم به ۱۰۰۰ عدد افزایش دهد. 
همچنیــن چین باید دســت کم ۱۰۰ 
موشک راهبردی Dongfeng-۴۱ داشته 
باشد. ما ملتی عاشق صلح بوده و متعهد 
شده ایم تا هرگز نخستین طرف استفاده 
کننده از ســاح هسته ای نباشیم اما ما 
نیاز به یک زرادخانه هسته ای بزرگتر با 
هدف مهــار بلندپروازی ها و انگیزه های 

راهبردی آمریکا در قبال چین داریم.
ایــن روزنامه نگار چینی خواســتار آن 
شــد که پکن نسبت به ارزش راهبردی 
مالکیــت بمب هــای هســته ای که به 
عنوان عامل بازدارنــده عمل می کنند، 
بی تفاوت نباشد.فدراسیون دانشمندان 
آمریکا در ســال ۲۰۱۵ برآورد کرد که 

جمهــوری خلق چیــن ۲۶۰ کاهک 
هســته ای در زرادخانه خود دارد.هو در 
ادامه نوشت: ســاده لوح نباشید و فکر 
نکنیــد که کاهک های هســته ای بی 
استفاده هستند. در حقیقت آنها دارند 
هر روز به عنوان عامــل بازدارنده مورد 
اســتفاده قرار می گیرند تا به نگرشهای 
نخبــگان آمریکا در قبال چین شــکل 
چینی  کارشناســان  برخــی  دهنــد. 
می گویند ما به ســاح های هســته ای 
بیشــتر نیاز نداریم اما من فکر می کنم 
آنها مثل بچه ها ســاده لوح هستند.وی 
گفت که باید برچسب »جنگ طلب« به 
سیاستمداران آمریکایی که علنا با چین 

خصومت دارند، زده شــود.این روزنامه 
نــگار چینــی اظهار کرد: همزیســتی 
مســالمت آمیز میان دو کشــور امری 
نیســت که با التماس کردن به دســت 
بیاید. این امر با ابزارهای راهبردی شکل 
داده می شود. درستی این رویکرد از این 
جهت که با آمریکایی غیرمنطقی و تنها 
معتقد به قدرت خــودش مواجهیم، به 
شــکلی ویژه ثابت می شــود. ما زمان 
زیادی برای بحث کردن بر سر افزایش 
کاهکهای هسته ای خود نداریم و تنها 
ازم اســت که ما گام هایی که این امر 
را رقم میزند، تســریع کنیم.این مواضع 
هو شــیجین در حالی مطرح می شوند 

که آمریکا در حال اجرای طرح استقرار 
نزدیکی  موشکها و بمب افکن هایش در 
ســاحل شرق آسیا و سلســله جزایری 
است که چینی ها به آن »اولین زنجیره 
جزایــر«  می گویند. این آرایش نه فقط 
شــامل تایوان و جزایــر نزدیک به آن 
بلکه همچنین شــامل ژاپــن، بورنئو، 
فیلیپین و جزایر کوریل نیز می شود.در 
عین حــال در یک مطلب دیگر گلوبال 
تایمز از کارشناســان نظامی چین نقل 
قول شد که گفتند، سیاست آمریکا در 
قبال تسلیحات هسته ای تفاوت زیادی 
با سیاســت چیــن دارد. در حالی که 
پکن تنها مالک چند صد ســاح بوده و 
تعهد داده که اولین اســتفاده کننده از 
آن نباشــد اما واشنگتن بیش از ۵۰۰۰ 
ساح هسته ای داشته و هرگز به منطق 
مذکور پایبند نبوده اســت. در حقیقت 
آمریکا تنها کشوری در جهان است که 
از ســاح های هسته ای در یک جنگ و 
علیه شهرهای هیروشــیما و ناکازاکی 
ژاپن استفاده کرده است.دولت ترامپ در 
سالهای اخیر نوع جدیدی از ساح های 
هسته ای با دامنه تخریب کمتر نسبت به 
ساح های هسته ای اصلی ساخته است. 
ماه ژوئن گذشــته ستاد مشترک ارتش 
آمریکا تصادفا یک ســند خارج شده از 
حالت محرمانه را منتشر کرد که در آن 
از استفاده از ساح های هسته ای در یک 
جنگ متعارف »در صورتی که این کار 
شرایط دستیابی به نتایجی تعیین کننده 

و بازیابی ثبات راهبردی را ایجاد کند.

گلوبال تایمز چین:
  باید ساح های هسته ای خود

 را چهار برابر کنیم

وزیر امور خارجه قطر در ســخنانی گفت که وضعیت 
منطقــه به دلیل تنش ها و پیامدهای شــیوع کرونا در 
آســتانه انفجار قرار دارد.به گزارش ایســنا، به نقل از 
العربی الجدید، محمــد بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر 
امور خارجه قطر در یک سمینار آناین با دانشگاه جان 
هاپکینز آمریکا اظهــار کرد: محاصره قطر، تنش میان 
ایران و عربســتان، تنش میان ایــران و آمریکا، اوضاع 
عراق، یمن و دیگر کشــورها در کنــار نبود اصاحات 
داخلی، منطقه را در آســتانه انفجــار قرار می دهد.وی 
خواستار همکاری میان کشورهای منطقه برای عبور از 
این چالش ها شد و گفت که تمامی این تنش ها نگران 
کننده هســتند و عاوه بر آن، برخی کشــورها قدرت 
مدیریت حکومت و اجــرای اصاحات داخلی را ندارند 
تا از طریــق آن بتوانند با بحران های آتی تعامل کنند.

وزیر خارجه قطر تصریح کرد: شیوع کرونا نیز مصداق 
این مثل اســت که »گل بود به سبزه نیز آراسته شد«؛ 
من معتقدم که اگر به اصاح و همکاری میان کشورهای 
منطقه روی نیاوریم، نسخه و لیست کاملی از انفجار در 
منطقه را خواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: خاورمیانه 
شــدیداً نیازمند یک توافقنامه »امنیتی - منطقه ای« 
اســت که با برقراری ثبات در منطقه شرایط مقابله با 
بحران هــای مختلف ازجمله کرونا را فراهم کند.محمد 

بن عبد الرحمن با اشــاره به جنگ یمن گفت: جنگ 
یمن از مســیرش منحرف شده است؛ در ابتدا هدف از 
آن حفاظت از مرزهای عربستان و تثبیت دولت مشروع 
)دولت مستعفی به ریاست عبد ربه منصور هادی( بود 
اما بعدها مشخص شــد که این جنگ بدون هیچگونه 
استراتژی و اهداف مشــخصی انجام شده است.وی در 
بخش دیگری از اظهاراتش درباره بحران لیبی نیز تأکید 
کرد: مســیر حل منازعه لیبی واضح است و همه باید 
حمایــت از طرف های درگیر در این کشــور را متوقف 
کنند و باید آنها را رها کرد تا به توافق میان خودشــان 
دســت یابند اما جامعه بین الملل نباید دولت قانونی و 

کسانی که علیه آن کودتا کرده اند را برابر بداند.این مقام 
قطری همچنین عنوان کــرد: هیچ چیز در لیبی حل 
نخواهد شد، مگر آنکه جامعه بین المللی متوجه شود که 
نمی تواند با استانداردهای دوگانه با این وضعیت تعامل 
کند. ما دیدیم که آنها )جامعه بین الملل( با دولت قانونی 
و مردی که می خواهد به زور قدرت را به دســت بگیرد 
)خلیفه حفتر( به طور یکســان برخــورد می کنند و از 
توجیه مقابله با تروریسمی استفاده می کنند که خلیفه 
حفتر آن را بــه کار می برد.محمد بن عبد الرحمن آل 
ثانی درباره مســأله فلسطین نیز افزود: جنبش حماس 
جزء اینفک ملت فلسطین اســت و قطر بدون توجه 
به تشــکیات سیاسی فلســطین از ملت آن حمایت 
می کند.وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره روابط 
واشــنگتن و دوحه نیز تأکید کرد: از زمان آغاز بحران 
خلیج )فارس( تا کنون هیچ آســیبی به همکاری میان 
آمریکا و قطر و به ویژه همکاری نظامی میان دو طرف 
وارد نشده است و قطر میزبان مرکز فرماندهی آمریکا در 
پایگاه العدید است.این مقام قطری همچنین با اشاره به 
همکاری دوحه و واشنگتن برای خارج کردن شهروندان 
آمریکایی از منطقه اشاره کرد و ادامه داد: کمک هایی را 
برای ایالت های آسیب دیده مانند نیویورک و کالیفرنیا 

ارسال کردیم.

وزیر خارجه قطر: 

اوضاع منطقه در آستانه انفجار است
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در شــرایطی که فرد مشکوک به داشــتن کرونا در ماشین حضور دارد 
توصیه می شــود آن فرد حتما از ماسک استفاده کند، اما به طور کلی 
کولر در حالتی قرار داده شــود که هوا را از بیرون بگیرد، خنک کند و 
به داخل ماشین بدهد تا نگرانی  در این زمینه وجود نداشته باشد.انتقال 
این ویروس از طریق قطرات ریز تنفســی است که در هنگام عطسه و 
سرفه توسط بیماران در هوا منتشر می شود. تا این زمان هنوز انتقال این 
ویروس از طریق هوا به اثبات نرسیده است بنابراین در جایی که بیماران 
کرونایی بستری هستند معموا این ریز قطرات در فاصله یک یا دو متر 
بیشتر برد انتقال ندارند، در نتیجه  نمی توانند خود را به ورودی کولرهای 
گازی برسانند.از سوی دیگر، کولرهای گازی دارای یک فیلتری هستند 

که برای شرایط عادی و گرفتن گردوغبار در آن ها تعبیه شده است.  

پژوهشگران در مطالعه اخیرشــان اظهار کرده اند حذف ژن های سلول 
ایمنی توانســته از چاقی در موش هایی که از یک رژیم غذایی پرچرب 
پیروی می کردند، جلوگیری کند.بســیاری از افراد یکی از آرزوهایشان 
این اســت که هرچه می توانند بخورند اما چاق نشوند. تحقیقات جدید 
محققان آمریکایی نشــان داده اســت که این کار تا حدی در موش ها 
ممکن بوده اســت. دانشــمندان اظهار کرده اند با مســدود کردن یک 
ژن در ســلول های ایمنی به خصوص، از چاق شــدن موش ها حتی در 
هنگام مصرف رژیم غذایی پرچرب جلوگیری کرده اند.سلول های ایمنی 
که محققان طی این مطالعه به بررســی آنها پرداختند درشت خوارها یا 
ماکروفاژها نام دارند. این سلول ها مسئول پاسخ های التهابی هستند که 

برای از بین بردن پاتوژن ها بسیار مهم هستند. 

 )University of Saskatchewan(پژوهشگران دانشــگاه ساســکاچوان
کانادا در مطالعه اخیرشــان دریافته اند خفاش هــا می توانند بدون 
آنکه خودشــان بیمار شــوند، حامل کروناویروس باشند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از تک اکسپلوریســت، کروناویروس هایی که باعث 
بیماری هایی مانند ســندرم حاد تنفســی حاد)SARS( و ســندرم 
تنفســی خاورمیانه)MERS( شده اند نیز خفاش ها حامل آن بوده اند.

در حالیکه این ویروس ها می توانند باعث ایجاد بیماری کشــنده و 
خطرناک در انســان ها شــوند اما بنابر یک مطالعه جدید خفاش ها 
از بیماری های ناشی از این ویروســها در امان هستند.پژوهشگران 
کانادایی در مطالعه اخیرشــان دریافتند خفاش ها می توانند سندرم 

تنفسی خاورمیانه)MERS( را بدون بیمار شدن حمل کنند. 

نکاتی درباره استفاده از کولر 
خودرو در شرایط کرونا

 هرچه می خواهید بخورید 
و چاق نشوید

خفاشها کروناویروس را حمل 
می کنند بدون آنکه بیمار شوند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 بهار در دل کویر؛ سبز شدن بیایان های اطراف شهر کرمان 
در اثر بارندگی های اخیر

وضعیت مطلوب فراری در صنعت خودروی آشفته کنونی!
فراری چندین سال است که یکی از قوی ترین برندهای جهان بوده و نه تنها در صنعت خودرو بلکه بین تمامی برندهای جهان جایگاه 
 CNBC .شاخصی دارد؛ و علیرغم وضعیت آشفته ای که در حال حاضر بر دنیا حاکم است، فراری در جایگاه شگفت انگیزی باقی مانده است
می گوید پس از افزایش 7 درصدی ارزش سهام فراری در روز دوشنبه، این سوپر اسپورت ساز ایتالیایی هم اکنون ارزش حدود 30 میلیارد 
داری دارد. در مقام مقایسه باید گفت جنرال موتورز ارزش کمتر از 29.3 میلیارد داری داشته و ارزش فورد هم به 19.2 میلیارد دار 
کاهش یافته است. فیات-کرایسلر که تا سال 2013 مالک فراری بود هم اکنون حدود 13 میلیارد دار ارزش دارد. با اینکه فراری مجبور 
به تعطیلی کارخانه خود در ماه مارس شده اما درآمد کلی فراری تنها 1 درصد کاهش یافته که بسیار احساس برانگیز است.به همین منوال 
تقاضا برای محصوات فراری نیز همچون همیشه باا بوده هرچند برنامه فرمول 1 این شرکت با برخی مشکات مالی روبرو شده است.

موضوع طعنه آمیز اینکه مسابقه جایی بود که انزو فراری بیشترین تمرکز را داشت و بخش خودروهای جاده ای را به منظور کسب درآمد 
برای حضور در مسابقات موتور اسپورت همچون لمانز و فرمول 1 تأسیس کرد. هم اکنون فراری ساانه حدود 10 هزار دستگاه خودرو با 

قیمت بین 200 تا 1 میلیون دار تولید می کند و به همین خاطر به حاشیه سود 24 درصدی رسیده است. 

دلیل نایب قهرمان جهان برای خداحافظی ناگهانی اش
نایب قهرمــان وزنه برداری جهان گفت: رییس هیــات آذربایجان غربی هیچ حمایتی از من نمی کند و من هم کم آورده ام و تصمیم گرفتم 
وزنه برداری را کنار بگذارم.علی میری، نایب قهرمان جهان در دسته ۸9 کیلوگرم، با انتشار پستی در صفحه اجتماعی خود اعام کرد قصد دارد از 
وزنه برداری کناره گیری کند.میری در مورد علت این تصمیم ناگهانی خود بیان کرد: وضعیت روحی ام به هم ریخته است و من می خواهم خوب 
باشم اما نمی گذارند. مشکلی اصلی من رییس هیات آذربایجان غربی است. من اکنون دارم به تنهایی تمرین می کنم و در شرایط کرونا تمام 
خطرات را به جان می خرم و تمرین می کنم تا به رکوردهای جهانی برسم اما در این شرایط حتی کسی حال من را هم نمی پرسد.او ادامه داد: 
بعد از مسابقات جهانی تایلند حتی یک هزار تومان هم به من نداده اند و من از کجا بیاورم خرج کنم. این در حالی است که اگر یک وزنه بردار 
بخواهد خوب تمرین کند باید در ماه 7-۸ میلیون تومان هزینه کند اما اکنون در حساب من 100 هزار تومان وجود دارد واقعا دیگر کم آورده ام.

میری با گایه از شاهرخ پیری، رییس هیات آذربایجان غربی تصریح کرد: من از آقای مرادی، رییس فدراسیون درخواست می کنم به وضعیت 
هیات ما رسیدگی کند.  می خواستیم برای هیات اسپانسر بیاوریم اما اجازه نداد و خودش هم حمایت نکرد و برعکس حاشیه سازی برایم کرده 

است. شاید برخی ها فکر کنند چون من یک مدال گرفته ام می خواهم حاشیه سازی کنم اما من اان سینه سپر کرده ام.

عقده از غالیه ر دیبا زیباست تو راموی چون غالیه و روی چو دیباست تو را ر دو لب  گویی افسون مسیحاست تو رامرده از دو لب شیرینت همی زنده شود زانکه چون سرو صنور قد و بااست تو راعاشق و شیفته سرو صنور شده ام ه رو سی و دو ا لولو ااست تو راشادی جان من است آن صدف مرجان رنگزانکه اصل و نسب از خلخ و یغماست تو راقبله زی خلخ و یغماست مرا ا زیم با گل و اه همه ساه تماشاست تو راتویی آن سرو خرامنده ه ر باغ جمال

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

ســنگ نوشــته ای با خط کوفی در منزل یکی از اهالی 
روســتای طاق بســتان کشــف و به محوطه تاریخی 
طاقبستان منتقل شد.مدیر مجموعه تاریخی و فرهنگی 
طاق بســتان گفت: سنگ نوشــته ای از سوی فردی که 
ادعا می کرد در خانه او پیدا شــده به پایگاه طاق بستان 
تحویل داده شد.ملیحه مهدی آبادی اظهار داشت: یکی 
از اهالی طاق بســتان کرمانشاه با خرید خانه ای جدید با 
سنگ نوشته ای در طبقه پایین خانه مواجه می شود که 
با گزارش یکی از مــردم منطقه هم اکنون به این پایگاه 
انتقال داده شده است.او با بیان این  که این سنگ نوشته 
تزئینی و به خط کوفی و احتماا متعلق به قرن ششــم 
هجری است، ادامه داد: هر چند این سنگ نوشته به مرور 
زمان دچار فرسایش شده است، اما در اختیار کارشناسان قرار می گیرد تا بررسی و خوانده و در نهایت 
متن آن ارایه شــود. این ســنگ قبر از نمونه سنگ قبر هایی با خط کوفی گلدار از سده چهار و پنجم 
هجری است که بعد از این سده خط نسخ جایگزین خط کوفی می شود.وی خاطرنشان کرد: این سنگ 
قبر با بسم اه الرحمن الرحیم شروع شده و مابقی آن هنوز ناخواناست که قرار است برای پژوهش، خوانا 
سازی و پاکســازی اطاعات، این اثر به کارگاه مرمت میراث فرهنگی منتقل شود.مهدی آبادی اظهار 
داشت: چند سال پیش نیز در حین حفاری برای گازرسانی آثاری از دوره ساسانی در این محله کشف 
شد.او خاطرنشان کرد: این شواهد نشانگر آن است که روستای قدیمی طاق بستان بر روی عرصه تاریخی 
از دوره ساسانی تا دوران اسامی قرار دارد و گسترش و ساخت و ساز در این منطقه باید ممنوع شود.

وجود چهار هزار و 200 اثر ثبت شده ملی، یک اثر ثبت شده جهانی و ده ها اثر گردشگری که هنوز به 
ثبت نرسیده اند حاکی از استعداد باای کرمانشاه در بخش گردشگری است.

کتاب شغل پدر
کتاب شــغل پدر با داســتانی خیره کننده و اعجاب آور 
خــودش خواننده را میخکوب می کند. این رمان قابلیت 
این را دارد که شما را در جایتان برای ساعت ها نگاه دارد 
و نفس را در سینه تان حبس کند. تلفیق هنرمندانه درد 
و آگاهی، معجونی از ترسی هشیارانه به مخاطب عرضه 
کرده که تواِن زمین گذاشــتن کتــاب را از او می گیرد. 
شغل پدر داستانی نفس گیر میان دوران کودکی و دنیای 
فردی بالغ اســت، که مابین آن ها تعادل ایجاد می کند. 
بهتر اســت آن را داســتانی بین درام و کمدی بدانیم. 
عجب کتابی است شغل پدر! در هر صفحه، خواننده را با 
فروتنی سبک، شدت احساسات، و بازتابی زیبا از داستان، 
جذب می کند تا زمانی که عدم واقعیت داشتن حقیقت 
را بپذیرد. خواندن شغل پدر چنان دگرگونی عجیبی در خواننده ایجاد می کند که به طرز فراموش نشدنی 
حس می کنید سرژ شــااندن از آغاز یک کیمیاگر ادبی بوده است.شغل پدر رمانی نیست که به ذهن 
اســتراحت بدهد؛ خواننده با آن فریاد می زند، اعتصاب می کند، توطئه می کند.داستان کتاب به ظاهر 
ســاده، اما با پیچیدگی های ژرف روانشناسانه، داستاِن زندگی امیل شوان است، پسری که در سرتاسر 
داستان، به اعتبار نام پدرش شناخته می شود، اما نه از آن رو که پدرش جاه و مقامی دارد بلکه او مرد 
فرانسوی گمنامی بیش نیست و همین گمنامی او، مایه عذاب و دردسر این خانواده کوچک است.پدر 
امیل مردی همه کاره و در واقع هیچ کاره است، او ادعا می کند کشیش، چترباز، مامور مخفی و دروازه بان 
و… است اما تا صفحه پایانی کتاب و پیش از آخرین غافلگیری هم مشخص نمی شود که هویت واقعی 
او چیست. از لحاظ روانشناسی او مردی مبتا به پارانویا است، مردی که حتی نمی تواند به خانواده اش 

اعتماد کند، خود را درگیر جریانات آنارشیستی می کند و تنها فکرش کشتن ژنرال دوگل است.

کارل بارت
کارل بارت کشــیش، نویســنده و محقق دینی 
اهل ســوئیس بــود که اصاحــات عمده ای در 
پروتستانتیسم و عقاید کالوینیسم به وجود آورد 
و الهیات دیالکتیک را بنیاد نهاد. او را مهم ترین 
اصاحگر پروتســتان قرن بیســتم نام نهاده اند.

بارت در 10 می 1۸۸۶ در شــهر بازل سوئیس 
به دنیــا آمد پدرش فردریش بارت کشــیش و 
محقق دینی بــود. کودکی را نزد پدر و مادرش 
آنا کاترین گذراند و ســپس عازم برن گردید. از 
سال 1911بمدت ده سال کشیش کالونی شهر 
ســافنویل کانتون آرگاو بود و در ســال 1913 
ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شــد. از سال 
1930 تا 193۵ به آلمان رفت و اســتاد الهیات و کشیش در توبینگن و بن بود. بواسطه 
مخالفت با سیاســت های هیتلر و دولتی سازی کلیسا توسط رژیم نازی، در سال 193۵ 
آلمان را ترک و به سوئیس بازگشت. فعالیت های او بعد از جنگ جهانی دوم بر بازگشت 
اقتدار کلیسا و برقراری آشتی بین المللی استوار بود. او در اعامیه 19 اکتبر سال 194۵ 
اشتوتگارت که توسط شورای کلیسای انجیلی در آلمان صادر گردید و در آن به کوتاهی 
کلیسا در تقابل با نازی ها اعتراف شده بود، شرکت نمود.بارت در دهه ۵0 و ۶0 میادی 
اســتاد الهیات دانشــگاه بازل بود و هم زمان به فعالیت های صلح طلبانه ادامه می داد و 
مخالف رشد نظامی آلمان بود. او در سال 19۶2 پس از بازنشستگی در سفری به آمریکا 
در دانشگاه های چندین ایالت سخنرانی داشت و در آوریل 19۶2 تصویر او در روی جلد 

مجله تایم چاپ گردید.
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