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کارت زرد مجلس به روحانی
رؤسای کمیسیونهای مجلس روز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ 
نامهای به رئیس جمهور نگاشــته و ایشان را از ادامه روند 
۷ ســال ریاست جمهوری بر حذر داشتهاند. در این نامه به 
صراحت آمده است که ۷ سال گذشته در ریاست جمهوری 
شما جز ظلم و بیداد به اقشار آسیبپذیر حتی صنعتگران و 
جوانان نتیجه دیگری دیده نشده و باید مشی خود را برای 
ادامه کار با این مجلس تغییر دهید. بنظر میرســد این نامه 
خصوصا اینکه از جانب کمیسیونهای مجلس مرقوم گردیده 
اولین کارت زرد به عملکرد حســن روحانی بوده باشد. در 
ذیل این سرمقاله عین بخشی از متن نامه را برای ماحظه 
ملت ایــران و ملتهای جهان و دولتهــای حامی این دولت 
در جهان میآورم تا معلوم شــود تفــاوت بین افراد انقابی 
با افراد متفاوت از ایشــان چیســت: » اکنون که در آستانه 
ورود به هشتمین ســال از دوران خدمت شما تحت عنوان 
عالیترین مقام اجرایی کشور هســتیم و مجلس یازدهم با 
هــدف احیای ارزشــهای انقاب اســامی کار خود را آغاز 
نموده، شــاهد وضعیت دردناکی هستیم که آن را شایسته 
ملت شــهید پرور ایران اســامی نمیدانیــم، از این روی و 
براساس وظیفه انقابی و قانونی خویش مبنی بر نظارت بر 
قوه مجریه و همچنین به موجب اصل هشتم قانون اساسی 
و به عنوان نمایندگان ملت غیور ایران ازم اســت نکاتی را 
به شــما به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی که در اصل 
یکصد و ســیزدهم این قانون بر آن تاکید شده است تذکر 
دهیم. جناب آقای رئیس جمهور.. شــما در پیشــگاه قرآن 
کریــم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال ســوگند یاد 
کردهاید که پاسدار قانون اساسی باشید، قانونی که داشتن 
مسکن مناسب را حق هر فرد دانسته و وظیفه ایجاد امکان 
اشتغال برای هر فرد را بر عهده دولت گذارده است، قانونی 
که بر منــع انحصار، احتکار و اســراف و همچنین افزایش 
تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی تا رسیدن به خودکفایی 
و رهیدن از وابســتگی تاکید دارد. اما اکنون در آســتانه 8 
ســالگی دولت شما فاصله نظام مقدس جمهوری اسامی با 
این اصول چه میزان است؟ آیا این حجم گسترده از جوانان 
بیکار از کشــوری جز ایران بر این خاک قــدم میگذارند؟ 
آیا آنانی که در تامین معیشــت خــود درماندهاند و برای 
حداقل هــای زندگی خود مجبور بــه چند نوبت کار در روز 
هســتند شهروندان ایران نیستند؟ ای کاش در مسیری که 
به محل کار میروید صورت کودکانی که از فقر مشغول کار 
هســتند یا زبالهگردانی که برای لقمه ای نان میجنگند را 
هم بنگریــد. آقای دکتر روحانی.. آیــا از قیمت روز افزون 
مواد غذایی اطــاع دارید؟ آیا از نســبت حداقل های یک 
ســبد غذایی با حقوق یک کارگر، یک کارمند و یک معلم 
اطاع دارید؟ افزایش تورم در بخش مســکن اعم از خرید و 
اجاره به گوشتان رسیده اســت؟ نرخ رو به فزونی خدمات 
در بخــش حمــل و نقل و قیمت تهیه خودرو شــخصی را 
میدانید؟ اگر میدانید از جوان تحصیلکرده بیکار توقع کدام 
امید را در دولت تدبیر و امید دارید؟ آمار افزایشــی طاق و 
کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری و روند صعودی آسیبهای 
اجتماعی به سمع و نظر شما میرسد؟ صعوبت و سختیهای 
پیش روی کارآفرینان و ســنگاندازی در مقابل صنعتگران 
در ســاختار اداری دولت شــما با وظایفی که همین دولت 
در برنامه ششــم توســعه برای خود هدفگذاری کرده است 
چه همخوانی دارد؟ مســئولی که در مقابل ســوء عملکرد 
دســتگاه زیر نظر خود به جای اصاح روندها و عملکردها 
تاسف میخورد چه نسبتی با روحیه جهادی و اسامی دارد؟ 
بی انگیزگی و رخوت در برخی اطرافیان شما موج میزند و 
این پدیده موجب ایجاد حس رهاشدگی از منظر اقتصادی 
در بین مردم شــده اســت. این تنها ارزش پول ملی نیست 
که هر روز رو به کاهش اســت بلکه امیــد و آرزوی صدها 
هزار جوان اســت که دستخوش نامایمات و تغییرات مکرر 
اقتصاد دولت شما می شود. آقای رئیس جمهور.. حساسیت 
مسئولیت شــما ایجاب میکند که همچون پدری دلسوز و 
نگاهبانــی تیزبین اوضاع و احوال جامعــه و جهان را رصد 
کنید و برای حوادث واقع شــده پیــش از بحران تدبیری 
اندیشــید، به قول شیخ اجل ســعدی: عاج واقعه پیش از 
وقوع باید کرد/ دریغ ســود ندارد چو رفت کار از دســت به 
روزگار ســامت ساح جنگ بساز/ وگرنه سیل چو بگرفت، 
ســد نشاید بست اینکه رییس دولت پس از وقوع حوادث و 
فجایع از آنها باخبر شــود و به آنها لبخند بزند در کدامین 
منطق پذیرفته اســت؟ از شــما تقاضامندیم نصیحت این 
برادران ایمانی خود را بپذیرید و روند هفت ســاله مدیریت 
خــود را تغییر دهید چرا که مجلس یازدهم با هدف احیای 
انقابی گری پا به میدان گذاشــته و بر ســر آرمانهای خود 
خواهد ایستاد پس بنای آنچه سابقا با مجلس داشته اید را 
کنار بگذاریــد و بدانید نمایندگان مردم در مجلس یازدهم 
در مقابــل حقوق مردمی کــه در طول تاریــخ بینظیرند، 
سکوت نخواهند کرد«. با مشاهده این نامه بنظر میرسد این 
مجلس قصد مماشــات و ندیدهکاری و چشمپوشی نداشته 
و در صــدد احقاق حقوق به هدر رفته در مدیریت دولتهای 
یازدهم و دواز دهم بوده باشــد. برای نمایندگان و رؤسای 
کمیسیونهای مجلس دعای عاقبت به خیری میکنم و امید 
واثق دارم تا ملت نبینند که شــما چگونه از حقوقشان دفاع 

میکنید امیدی به ادامه صبوری نخواهد داشت. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
نمی دانیم در فصل سرد چه اتفاقی می افتد

رییــس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت با بیان اینکه ما در موج ســنگین بیماری به 
ســر می بریم، گفت: نمی دانیم در فصل ســرما چه اتفاقی می افتد و قابل پیش بینی نیســت که کرونا با 
بیماری مانند آنفلوآنزا همزمان شود و چه اتفاقات غیرقابل پیش بینی رخ می دهد، این موارد از نگرانی های 
وزارت بهداشــت است. محمدمهدی گویا در جلسه کارگروه ارزیابی فرصت های مدیریت کرونا اظهار کرد: 
ما با یک ویروس کاما جدید مواجه هســتیم که شــخصیت آن به لحاظ عملکردی با شــخصیت سایر 
ویروس های هم خانواده خود کاما متفاوت است. این ویروس ویژگی هایی از خود نشان داده که تا به حال 
هم خانواده های آن مشاهده نشده بود و پیچیدگی هایی دارد که تا به حال بشر با آن مواجه نشده بود.وی 
ادامه داد: این ویروس هر آن در حال تغییر اســت و برخی موارد که اعام شده بود در جلوگیری از شیوع 
آن موثر اســت، ممکن است در آینده مشخص شــود که تاثیری ندارد. برای مثال روزی گفته می شد که 
این بیماری تنها دســتگاه تنفســی را درگیر می کند، اما امروز مشخص شده که همه دستگاه های بدن را 
می تواند درگیر کند. بی تردید اگر بگوییم این ویروس روز به روز پیچیده تر می شود اغراق نکرده ایم.رییس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در خصوص راه انتقال کرونا ویروس از طریق تنفس اظهار 
کرد: بیماری که از راه تنفس انتقال پیدا می کند. درمان آن بدون واکسن در کوتاه مدت بسیار دشوار است. 
این ویروس قدرت ســرایت بســیار باایی دارد. برای مثال اگر امشب ۱۵0 نفر در مراسم عروسی شرکت 
می کنند ســه روز بعد ۱20 نفر به این بیماری مبتا می شــوند که نشان از قدرت باای آن است. در ابتدا 
تصور می کردند قدرت و شدت بیماری زایی این ویروس کم است، اما امروز به این نتیجه رسیده اند شدت 
بیماری زایی بســیار باایی دارد.گویا ادامه داد: در حال حاضر بیماری در بیش از ۹0 درصد موارد در ابتدا 
کم عامت و خفیف است و اگر بیمار به بیمارستان مراجعه نکند و دارو هم دریافت نکند، ممکن است خود 
به خود بهبود پیدا کند. اما اگر دستگاه تنفسی به صورت شدید در بیماری گرفتار شود بیمار باید با شرایط 
خاص تحت درمان قرار گیرد و شکل بدتر این که عاوه بر دستگاه تنفسی دستگاه های دیگر بدن نیز گرفتار 
شوند.رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد: در دنیا سه سیاست برای مقابله 
با این بیماری در پیش گرفته شد، نخست سیاست مهار بود که در ابتدا در کشور چین به همراه سنگاپور 
و چند کشــور دیگر به کار گرفته شد. این سیاســت شاید با امکانات و تجهیزات پیشرفته در کوتاه مدت 
قابل اجرا باشد.وی در تشریح سیاست دوم اظهار کرد: سیاست سرکوب یکی دیگر از سیاست ها بود که با 
برنامه ریزی بهتر در درازمدت دستاوردها و اطمینان بیشتری دارد. در این سیاست چهار استراتژی وجود 
دارد، نخست آنکه مردم کمتر مبتا شوند و این کار از طریق اعمال محدودیت ها انجام می شود، دوم مردم 
کمتر پایشان به بیمارستان برسد، سوم اگر به بیمارستان مراجعه کردند کمتر به بخش های ویژه بروند و در 
نهایت این که مردم کمتر فوت شوند. ما در مرحله  اول سیاست کاما دفاعی داشتیم، اما بعد از تعطیات 
سیاست دوم یعنی سیاست سرکوب اجرایی شد.گویا ادامه داد: در مرحله ی دوم به جای این که شناسایی 
بیماران با مراجعه به بیمارستان انجام شود ما به خانه های مردم مراجعه کردیم و افراد مبتا را شناسایی 
کردیم.رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد: امروز ۱0 برابر بیش از آنچه که 
در بیمارستان ها شناسایی می کنیم، خارج از بیمارستان شناسایی می شوند؛ به شکلی که در برخی استان ها 
بیش از ۱0 برابر شناســایی بیماران به صورت ســرپایی انجام می شود که همین موضوع یکی از رمزهای 

موفقیت وزارت بهداشت بوده است.

مصرف کننده ای که نتوانســته در بخت آزمایی قرعه کشــی شــرکت های 
خودروســازی برنده شود امروز سرگردان در بازار منتظر کاهش قیمت هاست 
تا متناســب با هزینه خود اقدام به خرید کند اما به نظر می رســد با وضعیت 
فعلی خرید خودرو برای مردم مشــکل تر گذشته شود.در طول روزهای اخیر 
افزایش قیمت ارز عاملی شــد تا رکود خرید و فروش در بســیاری از بازارها از 
جمله خودرو به وجود آید. البته بازار خودرو به واسطه قیمت های غیرمنطقی 
چند ماهی است با بی رغبتی خریداران روبه رو است اما در دو هفته اخیر روند 
صعودی قیمت ارز باعث شــد تا دیگر مشتری تمایلی به خرید خودرو در بازار 
نداشته باشد. در حال حاضر وقتی با نمایشگاه داران خودرو صحبت می کنیم  
از نبود مشتری گله مند بوده و می گویند ماشین ایرانی بیشتر دست داان  یا 
مردم است ما خرید و فروش آنچنانی نداریم به نحوی که شاید روزانه معامات 
به یک یا دو تا نرســد، از آن طرف بازار دالی در فضای مجازی رونق داشته و 
هر کس با توجه به شــرایط و قیمت دار اقدام به تعیین قیمت ها برای انواع 
خودروهای داخلی می کند.شــرایط امروز بازار خودرو در حالی هر روز بدتر از 
روز گذشته می شود که با توجه به سیاست های مسئوان قرار بود ضمن تعیین 
قیمــت های جدید بازار خودرو کنترل شــده و حتی در قالب طرح های ویژه 
فروش توســط خودروسازان نیاز مشــتریان در خرید خودرو تأمین شود . اما 
متأســفانه نه تنها بازار مدیریت نشده بلکه بی سامانی قیمت ها و رونق دالی 
بازی خرید را برای مصرف کننده واقعی سخت تر از گذشته کرده است.مصرف 
کننده ای که نتوانسته در بخت آزمایی قرعه کشی شرکت های خودروسازی 

برنده شــود امروز سرگردان در بازار منتظر کاهش قیمت هاست تا متناسب با 
هزینه خود اقدام به خرید کند اما به نظر می رسد با وضعیت فعلی خرید خودرو 
برای مردم مشکل تر گذشته شود.در حال حاضر قیمت انواع خودروهای داخلی 
نسبت به دو هفته گذشته ۱۵ تا 20 درصد گران شده و هنوز هم روند افزایشی 
ادامه کرد. در این شــرایط  آن دسته از فروشندگانی خودرو که محصوات را 
از کارخانه تحویل گرفته اند هر روز با مشــاهده افزایش قیمت ارز برای حفظ 
سرمایه خود رقم های مختلفی را برای خریداران آنهم فضای مجازی اعام می 
کنند به نوعی کســی دیگر خودروی خود را به نمایشگاه دار برای فروش نمی 
ســپارد و خود به صورت مستقیم ضمن انتشار آگهی در فضای مجازی اقدام 
به فروش می کند. البته در این میان بازار دالی هم رونق دارد و آنها هم برای 
کســب سود بیشــتر بر طبل گرانی خودرو زده و رقم های غیر واقعی را اعام 
می کنند.جالب اینجاست هنوز مسئوان فکری به حال بازار نکرده و به نوعی 
آن را رها کرده اند تا در نهایت خود به سمت ارزانی و رونق پیش رود. مشاهده 
قیمت ها در بازار نشــان می دهد هنوز افزایش قیمت ها در خانواده 206 ادامه 
دارد. پژو 206 تیپ 2 که دو هفته پیش ۱۱8 تا ۱۱۹ میلیون تومان به فروش 
می رســد امروز ۱۳8 میلیون تومان رســیده و پــژو 206 تیپ ۵ هم از ۱۵۵ 
  EF۷ میلیون تومان به ۱۷0 میلیون تومان رســیده است. عاوه بر این سمند
دوگانه سوز هم  ۱62 میلیون تومان ، پراید ۱۳۱ قیمت ۷6 میلیون تومانی را 
ثبت کرده است. تیبا 2 هم ۹۱ میلیون تومان، تیبا معمولی 8۷ میلیون تومان 

و پژو پارس ۱۵4 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

پس از مدت هــا رئیس جمهور از برنامه حمایتی مســتأجران رونمایی کرد، 
برنامه ای که کپی طرح شکست خورده دولت دهم است که در آن برای افزایش 
نرخ اجاره بها ســقف تعیین شد. ســرانجام پس از هفته ها وعده و وعید طرح 
دولت برای حمایت از مستأجران رونمایی شد، طرحی که بر اساس اظهارات 
حســن روحانی رئیس جمهور  برای افزایش نرخ اجاره بها سقف تعیین کرده 
اســت. مطابق آنچه روز گذشته رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با بیماری 
کرونا گفته افزایش نرخ اجاره بها در قراردادهای جدید شهر تهران، کان شهرها 
و ســایر شــهرها به ترتیب نباید بیشــتر از 2۵ درصد،  20 و ۱۵ درصد باشد.

این طرح در واقع کپی برنامه اجراشــده دولت دهم در ســال های ۹0 و ۹۱ 
اســت، طرحی که علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرســازی و نماینده کنونی 
مجلس شــورای اسامی نسبت به تأثیرگذاری آن اطمینان باایی داشت، اما 
در نهایت برچسب شکست خورده بر پیشــانی این طرح ابتکاری وزیر اسبق 
راه و شهرسازی خورد.این دســتور دیرهنگام درحالی صادر شد که اواً طی 
دو ماه گذشــته بخش زیادی از قراردادهــای جدید اجاره امضا و قراردادهای 
قدیمی تمدید شد، ثانیاً، بســیاری از قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که 
اصًا به بنــگاه اماک مراجعه نمی کنند، بلکه رقم افزایش قیمت از ســوی 
موجر اعام می شــود و مستأجر یا باید قبول کند که در این صورت خودشان 
به صورت دست نویس پشت برگه اجاره نامه می نویسند و امضا می کنند، یا قبول 
نمی کند که باید خانه را تخلیه کند، بنابراین به نظر می رسد دولت به جای اعام 
قیمت های دستوری که هیچ ضمانتی برای اجرا ندارد، اقداماتی را باید انجام 
دهد که منجر به کاهش نرخ قیمت و اجاره بهای مســکن شود.پس از عاقبت 
بدفرجام طرح مذکور در ســال ۹0 و ۹۱ هم، رئیس اتحادیه مشاوران اماک 
با تأکید بر این که »مخالف تعیین میزان افزایش نرخ اجاره بها از ســوی دولت 
هســتیم« گفته بود: مالکیت محترم است و در اسام محترم تر، بنابراین ما با 
هر گونه تجاوز به این حریم مخالفیم. 2 سال پیش آقایان آمدند و گفتند که 
»میــزان افزایش اجاره بها را ۷ تا ۹ درصد برای کنترل بازار تعیین کرده ایم«، 

اما این برنامه تأثیری نداشــت.مصطفی قلی خسروی یادآور شد: سال گذشته 
)۹۱( نیز اعام کردند که می خواهیم سقف ۱0 تا ۱2 درصدی را برای اجاره بها  
تعیین کنیم، جلسه ای با مسئوان برگزار شد و گفتیم »اگر می خواهید این کار 
را انجام دهید حداقل رقمی را اعام کنید که به حقیقت نزدیک باشد«، که در 
نهایت ما با افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی موافقت کردیم.رئیس اتحادیه کشوری 
مشاوران اماک در پاســخ به این پرسش که آیا این برنامه ها تأثیری بر بازار 
اجاره بها داشت، گفت: خیر، اصواً این چنین برنامه هایی نمی تواند تأثیرگذار 
باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سؤال نبرید.

خسروی گفت: در 2 سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران اماک هم 
انجــام دادند، اما هیچ کدام تأثیری در بر نداشــت. بلوک بندی دو مرحله بود؛ 
مرحله اول اطاع رسانی و مرحله دو قیمت گذاری بود، هنوز نتوانسته اند روی 
ملک کسی قیمت گذاری کنند، بنابراین برای کنترل بازار باید ساخت وسازها 
را افزایش داد و صنعت اجاره بها را در کشــور راه اندازی کرد.وی با بیان این که 
تعیین سقف اجاره بها فقط در بحث چانه زنی بین موجر و مستأجر تأثیرگذار 
اســت، اظهار کرد: این اقدام مقداری بازار را متوقع می کند که البته باید دید 
تا چه اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می دهند. وزیر راه و شهرسازی اعام کرد 
که قراردادهای اجاره باید دوســاله منعقد شود، اما کسی به این حرف گوش 
نکرد.خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال جریمه بنگاه های اماک 
از سوی تعزیرات به دلیل عدم رعایت دستورالعمل دولت در خصوص اجاره بها 
وجود دارد، گفت: کســی نمی تواند بنگاه های اماک را جریمه کند و کســی 
نمی تواند این کار را انجام دهد. این قبیل برنامه ها نه اجرایی بوده و نه خواهد 
بود.وی با بیان این که بنگاه های اماک در این پروسه فقط نقش اطاع رسانی 
را دارند، گفت: مشاور اماک نمی تواند بگوید که موجر حتماً باید حرف آقایان 
را گــوش کند، نمی توانیم به مردم زور بگوییم. هیچ کس نمی تواند جریمه ای 
برای بنگاه های اماک به این دلیل که توافق طرفین را نوشته، در نظر بگیرد، 

معامات طبق ماده ۱0 قانون مدنی آزاد است.

اجارهمسکنبادستوررئیسجمهورکاهشمییابد؟
رییس اتاق بازرگانی ایران:

 تحریم ها ریشه همه
 مشکات اقتصادی نیست

رئیس کل بانک مرکزی:

تعادل به بازار ارز برمی گردد

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: هرچند تحریم ها فشار و محدودیت های زیادی در اقتصاد ایران به وجود آورده، اما 
نمی توان تمام مشکات اقتصادی را به آنها ربط داد.غامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران در ماه های گذشته با مشکات جدی مواجه بوده که ریشه برخی از آنها بین المللی 
اســت و ریشه برخی داخلی بوده اســت، از این رو شرایط امروز را نمی توان پنهان کرد یا نادیده گرفت.وی افزود: 
متاسفانه در کنار تحریم ها که برای ما مشکل آفرین شده است، در تمام سال های گذشته برخی تصمیمات غلط 

مسئوان نیز شرایط اقتصادی کشور را دشوار کردند....

افزایشقاچاقپوشاکباگرانیتولیداتداخلی

 تسهیات یک میلیونی جدید 
به خانوارهای باای ۵ نفر

سخنگوی ســتاد تســهیات کرونایی درباره مهلت جدید برای جاماندگان وام یک میلیون تومانی 
کرونایی توضیح داد. حســین میرزایی سخنگوی ستاد تســهیات کرونایی اظهار کرد: هفتم تیر با 
سرشــماره   V.REFAH برای ۹۱0 هزار سرپرست خانوار که کد ملی خود را به اشتباه و یا با شماره 
تلفن همراه دیگران ارســال کرده بودند پیامک مجدد ارسال شد و این افراد حداکثر ۵ روز از زمان 
دریافت پیامک مهلت دارند کد ملی خود را با سیم کارتی که به نام سرپرست خانوار است به 6۳6۹ 
پیامک کنند.وی تصریح کرد: برای خانوارهای ۵ نفر و بیشتر که پیش از این تسهیات یک میلیون 
تومانی را دریافت کرده بودند نیز پیامک ارســال کردیم تا به این خانوارها نیز یک میلیون مازاد بر 
تسهیات قبلی پرداخت شود که در پاسخ پیامک باید کد ملی سرپرست را با سیم کارتی که به نام 
وی است به 6۳6۹ پیامک کنند.میرزایی ضمن تاکید بر اینکه موضوع پرداخت مرحله دوم تسهیات 
یک میلیون تومانی صحت ندارد اظهار کرد: پرونده پرداخت تسهیات یک میلیون تومانی کرونایی 
بسته شده است.سخنگوی ستاد تسهیات کرونایی خاطرنشان کرد: این پیامکها صرفا به ۹۱0 هزار 
خانواری که ارســال پیامک اشــتباه کرده بودند و خانوارهایی که مشــمول وام یک میلیونی مازاد 

می شوند که تعداد آنها حدود 4 میلیون خانوار است، ارسال شده است.

معامات خودرو در نمایشگاه ها صفر شد

بــازارداغدالبــازی
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اجاره مسکن با دستور رئیس جمهور کاهش می یابد؟
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رئیس سازمان بسیج مستضعفین:گزیده خبر

اولویت ایجاد امنیت غذایی برای مردم است
رئیس سازمان بســیج مستضعفین گفت: اولویت ما جهش در 
کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی برای مردم است و بنا داریم مرتباً 
نتایج این طرح را به مردم گزارش دهیم.به گزارش ســپاه نیوز؛ 
سردار سرتیپ پاسدار غامرضا سلیمانی ظهر دیروز)یکشنبه( 
در برنامه نهضت جهش تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری 
که به صورت ویدئوکنفرانس در  سالن جلسات فرماندهی سپاه 
پاسداران انقاب اسامی استان برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد 
مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری) مد ظله العالی( مطرح 
شــد و روی اجرایی شــدن آن تأکید داشتند جهت برون رفت 
ملت از فشــارها، تحریم ها و تروریسم اقتصادی بوده و جهش 
تولید تکمیل کننده اقتصاد مقاومتی اســت.وی افزود: بسیج و 
تشــکیات مردمی همراه با دســتگاه های خدمتگزار احساس 
وظیفه کرد با تکیه بر دانش بسیج کشاورزی روی این موضوع 
کار و در چند استان جهت بهره وری باا در تولیدات کشاورزی 
این نهضت اجرایی شــود.رئیس ســازمان بسیج مستضعفین 
 ابراز کرد: امیدواریم توســط نخبگان کشاورزی در محصوات 
راهبردی کشــاورزی و دامپروری شاهد نتایج خوبی باشیم.وی 
خاطرنشــان کرد: ۱5 هزار مهندس کشاورزی بسیجی آموزش 
دیدند و به نرم افزارهای پیشــرفته مجهز شــدند و از امروز در 
خدمت کشاورزان خواهند بود تا با افزایش تولیدات کشاورزی 

به خودکفایی دست پیدا کنیم.سردار سلیمانی با تأکید بر اینکه  
اهمیت کشــاورزی در امنیت غذایی کامًا مشــهود و ملموس 
اســت و تأثیر مثبت در این قضیه دارد، افزود: ســازمان بسیج 
مســتضعفین احساس وظیفه کرد با توجه به شرایط اقتصادی 
تهدیدهــا را تبدیل به فرصت نمایــد و توجه خود را به امنیت 
غذایی و جهش تولید در موضوع کشاورزی و دام پروری معطوف 
کند.وی ادامه داد: با وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمان های 
کشاورزی در اســتان ها برنامه ریزی سه ساله انجام خواهیم داد 
تا شــاهد بروز افزایش در محصوات کشــاورزی و دام پروری 
باشــیم و البته کنار آن به عرصه هایی چون گیاهان دارویی و با 
توجه به نیازمندی مردم به گوشت دامی با راه اندازی کلینیک 
دام پروری و توســعه آبزیان خواهیم پرداخت.رئیس ســازمان 
بسیج مستضعفین گفت: ما ۱۰ طرح اساسی در نهضت جهش 
تولید داریم، ولی اولویت ما جهش در کشاورزی و ایجاد امنیت 
غذایی برای مردم اســت و بنا داریم مرتباً نتایج این طرح را به 
مردم گزارش دهیم.وی در پایان ســخنان خود گفت: ما امروز 
در ایــام دهه کرامت این عملیات را با رمز »یا علی بن موســی 
الرضا)ع(« از اســتان خراسان رضوی شروع خواهیم کرد؛ و ان 
شاء اه شاهد کم شدن مشکات کشاورزی در موضوع زمین، 
آب و برداشت محصول و غیره و افزایش بهره وری خواهیم بود.

 بهاروند:
 خوانش جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی ۳۰ 

تیرماه در فرانسه  آغاز می شود
معــاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه گفت: خوانش جعبه ســیاه 
هواپیمای اوکراینی از ۳۰ تیرماه با هدایت و نظارت تیم ایرانی در فرانســه  آغاز 
می شود.محسن بهاروند دیروز یکشــنبه درخصوص آخرین اقدامات اجرا شده 
درباره تعیین تکلیف جعبه ســیاه هواپیمای اوکراینی اظهار داشــت: ســازمان 
هواپیمایی کشــوری ایران مکاتبات ضروری را با دفتر تحقیق و تحلیل ســوانح 
هوایی فرانسه انجام و توافقات تقریبا نهایی شده است.معاون امور حقوقی و بین 
المللی وزارت امور خارجه اظهار داشــت: چنانچه همه چیز به همین نحو پیش 
رود و اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد جعبه سیاه توسط تیم هواپیمایی کشورمان 
به فرانســه منتقل و کار اســتخراج و خوانش اطاعات جعبه سیاه ۳۰ تیر ۹۹ 
)۲۰ جوای ۲۰۲۰( شــروع خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: تیم کارشناسان و 
متخصصان جمهوری اسامی ایران  رهبری تحقیقات را بر عهده خواهد داشت و 
خوانش اطاعات با هدایت و نظارت تیم ایرانی انجام خواهد شد، البته کشورهای 
دیگر که به نحوی مرتبط با این واقعه تاســف بار هستند می توانند نماینده ای 

بعنوان ناظر به فرانسه اعزام کنند.

سردار جالی:
ایمنی در مقابل نفوذ سایبری اهمیت دارد

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفت: در توســعه صنایع شیمیایی کشور باید 
به مقوله ایمنی در برابر نفوذ ســایبری توجه بسیار زیادی کرد.، سردار غامرضا 
جالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در همایش ملی پدافند شیمیایی 
که دیروز )یکشنبه( برگزار شد، با بیان اینکه امروز بیش از 5 هزار مجتمع صنعت 
شیمیایی در کشور وجود دارد، گفت: نگاه امروز ما به صنعت شیمیایی یک نگاه 
اقتصادی است که می تواند موتور محرکه اقتصاد کشور ما باشد.وی افزود: امروز 
۳۳ درصد صنعت دارویی کشــور وابسته به پتروشیمی است و ضرورت دارد به 
کلیه پروتکل های پدافند غیرعامل در صنعت شیمیایی توجه شود.رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل با بیان اینکه ایجاد مجتمع های صنعتی شیمیایی در مجاورت 
شــهرها، یک خطا و خطر بالقوه است، تاکید کرد: خدای نکرده در صورت بروز 
حادثه، مواد شــیمیایی با حرکت باد به سادگی  جا به جا می شوند.سردار جالی 
اظهار داشت: با توسعه  حومه های شهرهای بزرگ، مجتمع های شیمیایی که قبا 
در بیرون از شــهر بودند، امروز وارد شهر شدند که اتفاقی بسیار خطرناک است.

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه در توسعه صنایع شیمیایی کشور 
باید به مقوله ایمنی در برابر نفوذ سایبری توجه بسیار زیادی کرد، گفت: خیلی 
اوقات نفوذ ســایبری به یک زیرساخت شیمیایی می تواند موجب حادثه در آن 

زیرساخت شود.

ظریف:
تحریم ها و ترور سردار سلیمانی استقامت 

مردم را نمی شکند
وزیر خارجه گفت: تحریم ها و ترور ســردار سلیمانی نتوانسته و نخواهد توانست 
تا مقاومت و استقامت مردم را شکست دهد. سیاست آمریکا جز خفت برای این 
کشــور نداشته است.، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در کنگره »تجلیل از 
جانبازان و شهدای شیمیایی، نفس های سوخته و تجلیل از قربانیان حقوق بشر 
آمریکایی« طی ســخنانی اظهار داشت: برای بنده سعادتی است که در سالگرد 
بمباران شیمیایی سردشت خدمت شما هستم و سخنرانی می کنم.وی ادامه داد: 
در این روز که یادآور جنایت سردشت و بمباران این شهر است، ما با دو وجه از 
وجوح انسانی روبرو هستیم. وجهی از آن بعد انسانی است که در تاریخ ثبت شد 
و نشان داد ما در مقابل ظلم و وحشی گری از خصایل انسانی تخطی نمی کنیم 

و دست به مقابله به مثل که خاف انسانیت باشد، نمی زنیم.

رئیس جمهور گفت: قرار اســت از هفته 
آینده ترتیباتی اتخاذ شــود تا از ۱5 تیر 
ماه تا انتهای ماه،  ماسک را در مکان هایی 
که تجمع وجود دارد یا سرپوشیده است،  
الزامی کنیم. حجت ااسام و المسلمین 
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا با گرامی داشت یاد شهید بهشتی 
و تبریک هفته قــوه قضاییه، اظهار کرد: 
شرایط اتفاق افتاده در سال ۶۰ شرایطی 
بود که قبا ســابقه اش را نداشتیم؛ اان 
از نظر امنیتی می گویم ســال ۶۰ سال 
ســختی بود. تلخ ترین حادثه از سال ۶۰ 
ماجــرای انفجار دفتر حــزب جمهوری 
اسامی بود.وی ادامه داد: مخالفین ما فکر 
می کردند ضربه بزرگی وارد کردند و کار 
تمام است. در شرایطی که رئیس جمهور 
عزل شــده بود در ذهن شان این بود که 
این ضربه ضربه نهایی است. اما امام )ره( با 
آن توان و بیان قوی شان با کمک مردم از 
این ماجرا هم گذر کردند. هفت تیر شرایط 
کشــور را عوض کرد . شعار »ایران پر از 
بهشتی  است« تحول عظیمی در سیاست 
ایران ایجاد کرد.رییس جمهور خاطرنشان 
کرد: در آن دوران مثلث شوم آمریکایی ها، 
صدام و منافقین کشور را دچار مشکات 
عظیم کرد. شهید بهشتی شخصیت کم 
نظیــری بود که در آن حادثه از دســت 
دادیم. به خاطر آن ایام هفته قوه قضاییه 
نیز در این ایام است. این هفته بسیار مهم 
را گرامی می داریم. در شرایط فعلی کشور 
تنها راه، نزدیکی این سه قوه است. پیش تر 
هم گفتم »پیوند« ما را به »پیروزی« می 
رساند. اگر همه پیوند ازم را داشته باشیم، 
خداوند پیروزی را نصیب مان خواهد کرد.

روحانی گفت: در تقویم کشور خرداد برای 
شروع کار مجلس است. در ماه تیر هفته 
قوه قضاییه اســت. مرداد برای ریاســت 
جمهوری و تنفیذ رئیس جمهور جدید 
توســط رهبر معظم است. شهریور هفته 

دولت است. این ۴ ماه همه پشت سر هم 
در تاریخ کشــور قرار گرفته است. همان 
طور که ماه آن ها پشت سر هم است، سال 
شان هم پشت سر هم است و پشت هم 
قرار می گیرند.وی با بیان اینکه اگر سال 
۶۰ ســخت ترین سال امنیتی بود، سال 
جاری سخت ترین سال اقتصادی کشور 
و ســامت جهانی اســت، گفت: فشار 
اقتصادی از ســال ۹۷ آغاز شــد و امروز 
شدیدترین فشــار اقتصادی را داریم. در 
این یک قرن تقریبا بیماری همانند بحران 
کرونا را نداشتیم و بی سابقه است. کمتر 
ســراغ داریم که یک بیماری آنقدر دنیا 
را تحت فشــار قرار دهد.رئیس جمهور 
گفت: ببینید کشورهای اروپایی و امریکا 
که تحریم و فشــار اقتصادی نداشتند اما 
تحت چه فشاری هستند. کاهش تولید 
ملی در تمام کشورهای صنعتی رخ داده 
است. از طرفی برخی مشاغل برای چند 
ماه تعطیل شد. ببینید چه ضربه عظیمی 
بر اقتصاد جهانی وارد شــده است. برخی 
کااهــا مثل خــودرو ۱5 درصد کاهش 
تولید پیــدا کردند. کرونا یــک عارضه 
جهانی است. سابقه نداشت هیچ بیماری 
انقدر در تولید مشکل ایجاد کند. ارزش 
پول ملی را در همه کشورها پایین آورده 
است. بورس را پایین کشیده، البته به جز 
کشور ما که رشد داشته است. بسیاری از 
کشورهای آسیایی و غیر آسیایی سرمایه 
های شان خارج شــده است.وی تصریح 
کرد: ما به عنوان کشوری که تحت فشار 
و تحریم هســتیم یک ریال اســتقراض 
از بانک مرکزی نداشــتیم. انگلیس ۲۷۳ 
میلیارد پوند از بانــک مرکزی اش قرض 

ادامه  در  اســت.رئیس جمهور  گرفتــه 
گفت: بیماری کرونا جهــان را متحول 
کرده و موجب شــده برای کشــورهای 
جهان مشکات اقتصادی ایجاد شود به 
همین دلیل ما در  این باب مســئولیت 
سنگینی داریم. من امروز به ملت ایران 
می گویم کار وزارت بهداشت، کار تولید 
و حمل و نقل ما افتخــار آمیز بود. کار 
بخش های کشــاورزی و صنعت، بانک 
مرکزی، اقتصاد و بورس کاری کم نظیر 
بود. اگر بخواهیــم این موارد را با جهان 
مقایســه کنیم متوجه خواهیم شد که 
کار عظیمی انجام شده است.وی افزود: 
خدمت ملت ایران شهادت می دهم تمام 
مسووانی که من می شناسم شش ماه 
است که حتی یک روز استراحت نکردند 
اگر چه هنوز مشکاتی برای مردم باقی 
است، ولی باید توجه کنیم که کار بزرگی 
انجام شده است. برای مثال تا آن جا که 
امکان داشت برای افراد وام هایی را در نظر 
گرفتیم و برای سه میلیون خانوار در ۴ 
نوبت در ۴ ماه اخیر بســته معیشتی در 
نظر گرفته شد. همچنین کمک معیشتی 
دیگری را برای ۱۸ میلیون خانوار از آبان 
ماه سال گذشته آغاز کردیم. این کمک ها 
و این اضافه حقوق ها حداکثر توان دولت 
بود و دولت هر چه توانســت در این باره 
انجــام داد.روحانی عنوان کــرد: امروز 
بحمداه نه نیاز به اســتقراض خارجی 
داریم و نه استقراض از بانک مرکزی. ولی 
به وحدت، اتحاد، تعامل و همکاری نیاز 
داریم. بدون این موارد نمی توانیم در این 
شرایط کاری کنیم. باید توجه کنیم که 
تا پایان ســال با کرونا رو به رو هستیم. 

آنفلوآنزا هم به یاری آن خواهد آمد، باید 
متحد کنار هم بایستیم. اکنون زمان دعوا 
نیســت در چنین شرایطی زمان دعوای 
مجلس و دولت یا زمان دعوای قوه قضاییه 
و مجلس نیست. سه قوه باید در کنار هم  
متحد باشند و نیروهای مسلح نیز در کنار 
آنها قرار گیرد و همگی تحت تدابیر مقام 
معظم رهبــری گام برداریم و مردم نیز 
کامل در صحنه باشند؛ چرا که بدون یاری 
مردم موفق نخواهیم بود. در مقطعی که 
یاری مردم باشد موفق خواهیم شد.رئیس 
جمهــور ادامه داد: همه مــی دانیم این 
ویروس از دی ماه در چین شــیوع پیدا 
کرد و از بهمن ماه وارد کشــور ما شــد. 
این ویروس قدم بــه قدم همه جهان را 
فرا گرفت و هیچ کشوری را استثنا نکرد. 
تمام کشورهایی که دچار این گرفتاری 
شدند به ناچار محدودیت هایی را اعمال 
کردند سپس بعد از مدتی محدودیت ها را 
کاهش داده و یا به کلی آن را برداشتند. 
در کشور ما نیز این ویروس وارد شد در 
ابتدا در گیان و قم شاهد آن بودیم و پس 
از آن در کشور شیوع پیدا کرد. اکنون نیز 
شــاهد آن هستیم که در هر استانی که 
پیشــتر بارانداز این ویروس نبوده اکنون 
شــیوع پیدا کرده است. وزارت بهداشت 
می گوید 5 یا ۶ استان در این باب دچار 
مشــکل اســت و برخی هم در شرایط 
هشــدار قرار دارند.وی ادامه داد: شــش 
ماه از این بیماری گذشــته تا به امروز نه 
واکسنی برای آن یافت شده و نه دارویی؛ 
ممکن است این وضعیت سه یا شش ماه 
یا یک سال دیگر ادامه پیدا کند پس باید 
خودمان را برای بلندمدت آماده کنیم من 
از ابتدا گفتم باید با این ویروس مدت ها 
مواجه بوده و با آن سازگاری داشته باشیم. 
اما برخی فکــر می کردند اگر ۱5 روز در 
خانه بمانیم مشکل رفع می شود البته که 

این موضوع کمک بزرگی کرد.

روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا اعام کرد
اجباری شدن ماسک از ۱۵ تیر

رئیس مجلس شــورای اسامی گفت: دغدغه اول ما 
دراین مقطع باید معیشت و اقتصاد کشور باشد. مردم 
ما هرگز هیچ اختاف، تنش و دعوای حیدری نعمتی 
را از کسی قبول نمی کنند.محمدباقر قالیباف در آئین 
بهره بــرداری از بزرگترین مرکز داده منطقه غرب و 
شمال غرب کشــور، گفت: دغدغه اول و آخر ما در 
این مقطع باید توجه به اقتصاد و معیشت مردم باشد.

وی افزود: مردم ما هرگز هیچ اختاف، تنش و دعوای 
حیدری نعمتی را از کسی قبول نمی کنند و از همه 
ما توقع دارند که کار صادقانه انجام دهیم و هم خوب 
کار کنیم و هم کار خوب کنیم.قالیباف با بیان اینکه 
حال مردم ما در حوزه اقتصاد خوب نیســت، افزود: 
گاهی چیزهایی را می شنویم که کاش نمی شنیدیم؛ 
اما واقعیت های تلخی هست و می بینیم که از اجاره 
پشت بام ها حرف زده می شود.رئیس مجلس شورای 
اســامی بیان کرد: ما باید بتوانیم مشکات مردم را 
برطرف کنیم و باید به این نکته واقف باشیم که مردم 
ما قانع هستند و همین که این حس در آنان به وجود 
بیاید و این امنیت روانی در آنان وجود داشــته باشد 
که ما به درستی مدیریت می کنیم و در تاش هستیم 
و این مســئله را در زندگی شأن لمس کنند، ممنون 
مدیران خواهند بود اما در غیر این صورت از ما راضی 
نخواهند بود.قالیباف تصریح کرد: امروز مجموعه ای 

افتتاح می شود و مانند گذشته این مجموعه می تواند 
در کمتریــن زمان ممکن با بیشــترین تأثیرگذاری 
و در همه جغرافیای کشــور با شــفافیت و عدالت و 
همچنین با کمترین زمان ممکن و با اقتصادی ترین 
روش، مســائل و نابســامانی های اقتصادی کشور را 
حل و فصل کنــد.وی تأکید کرد: زمانی که حرف از 
اقتصاد دیجیتالی می زنیم به این معناســت که یک 
فرصت بزرگ در اختیار ماست که عقب ماندگی های 
گذشته را جبران کنیم و راه بسیار کوتاهی را برای به 
دست آوردن بزرگترین دستاوردها طی کنیم.رئیس 
مجلس شورای اسامی اظهار داشت: البته اگر در این 
زمینه غفلت کنیم، فاصله ما نســبت به مابقی دنیا 
افزایش می یابد و شکاف آن هم دیجیتالی خواهد شد 
و عقب ماندگی مان نیز نســبت به بقیه کشورهای 
دنیا بیشتر خواهد شد.قالیباف افزود: به این معنا که 
اقتصاد دیجیتالی هم یک فرصت بزرگ برای ماست 
تا گذشته خود را جبران کنیم و در مقابل یک خطر و 
تهدیدی است که اگر از آن غفلت کنیم، قطعاً آسیب 
بزرگی از این ناحیه متوجه کشور می شود.وی تصریح 
کرد: ما از یک ســو جوانان را که در حوزه اشــتغال 
دچار مشکل هستند را می توانیم یک تهدید ببینیم 
اما از یک منظر دیگر به این موضوع نگاه کنیم که ما 
نیروی جوان، تحصیل کرده و آشنا به فضای اقتصاد 

دیجیتال بســیار زیادی داریم که بزرگترین سرمایه 
این عرصه هســتند.رئیس مجلس شــورای اسامی 
ادامه داد: امروز دنیا لحظه شماری می کند که چنین 
ظرفیت و منابع انسانی داشته باشد که ایران در دارا 
بودن منابع انســانی جوان وضعیت خوبی دارد و در 
میان 5 یا ۱۰ کشوری هســتیم که چنین ظرفیت 
بزرگی دارند که باید از این فرصت حداکثر اســتفاده 
را ببریم.قالیباف گفت: نگاه مجلس یازدهم این است 
که به همه کســانی که در بخش دولتی، خصوصی، 
شرکت های کوچک و یا بزرگ و یا حتی در روستایی 
در زمینه صنایع دستی فعالیت می کنند، کمک شود 
و در خدمت همه آنان هســتیم و در مجلس شورای 
اسامی این مسیر را طی خواهیم کرد.وی بیان کرد: 
بنده به عنوان یک مدیر و خدمتگزار تا قبل از اینکه 
وارد مجلس شــورای اسامی شوم، واقعاً این موضوع 
را حــس کردم کــه اقتصاد دیجیتــال در مدیریت، 
شفافیت، خدمت و کوچک ســازی و کارآمد سازی 
اثر بسیار زیادی دارد.رئیس مجلس شورای اسامی 
متذکر شد: زمانی که بنده در نیروی انتظامی خدمت 
می کردم به این موضوع کامًا واقف بودیم که ۱۱۰ و 
همچنین خدماتی که در زمینه الکترونیکی در پلیس 
+۱۰ می تواند انجام شود، تأثیرات بسزایی در زندگی 

مردم خواهد داشت.

قالیباف:
دغدغه اول و آخر ما باید معیشت مردم باشد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

موسسه سخن گستر

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به 
عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه که 
راس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ در نشانی: تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، انتهای 

کوچه پژوهش، پاک ۱۳ برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد 

مالی موسسه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
 2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان و عملکرد مالی منتهی 

به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره

4- انتخاب بازرسان قانونی موسسه
5- تعیین روزنامه کثیراانتشار موسسه

6- سایر امور که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 8366 و شناسه ملی  10100361208

هیأت مدیره

آگهی حصر وراثت
آقای ســیروان ادهمی به شناســنامه ۳۸5۰۱۲5۷۰۱ به شــرح دادخواست به کاسه 
۹۹۰۰۱5۱ از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان محمد علی ادهمی به شناســنامه ۱ در تاریخ ۹5/۹/۳ در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :۱-سیروان ادهمی 
۳۸5۰۱۲5۷۰۱ پســر متوفی ۲-گاله ادهمی ۳۸5۰۱۲5۷۱۸ دختر متوفی ۳-سرگل 
ادهمی ۳۸5۹۸۹۸۴۴۷ دختر متوفی ۴-رونــاک ادهمی ۳۸5۸۸۴۸۰۰۱ دختر متوفی 
5-عطا ادهمی ۳۸5۸۸۴۷۱۸۶ پسر متوفی ۶-صاح الدین ادهمی ۳۸5۹۸۹۷۹۷۷ پسر 
متوفی ۷- هادی ادهمی ۳۸5۸۸۴۷۱۷۸ پســر متوفی ۸-نادره ادهمی ۳۸5۰۰۷۴۸۴۶ 
دختــر متوفی ۹-لیــا ادهمــی ۳۸5۸۸۴۸۷۷۸ دختــر متوفــی ۱۰-فاطمه ادهمی 
۳۸5۸۸۴۷۱۹۴ دختر متوفی ۱۱-سهیل ادهمی ۳۸5۸۸۴۸5۱۴ دختر متوفی ۱۲-فایقه 
ادهمی ۳۸5۸۸۴۷۴۸۸ دختر متوفی. همگی فرزندان محمد علی و همگی صادره از علی 
آباد مران و ۱۳-نهیه کریمیان ۳۸5۸۹۱۳۰۶5 فرزند مجید صادره از مران علیا همســر 
متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یکی از جراید کثیر 
اانتشــار یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.  
رئیس شعبه ۲شورای حل اختاف دیواندره )۱۴۱(

صفوی: 
سایه جنگ از کشور ما دور شده است

دستیار و مشاور فرمانده کل قوا گفت: سایه جنگ از کشور ما دور شده 
اســت، اما نیروهای مسلح همواره باید آمادگی های خود را ارتقا دهند.

ســردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی در حاشــیه همایش ملی پدافند 
شیمیایی در جمع خبرنگاران گفت: بزرگترین جنایت های بشری علیه 
ملت ما در ۸ ســال دفاع مقدس با ۲5۲ بار بمباران شــیمیایی صدام 
صورت گرفت.وی افزود: آن کســانی که در زمان جنگ تحمیلی بمب 
شــیمیایی در اختیار صدام گذاشــتند و در برابر اقدامات وحشیانه وی 
ســکوت کردند، در جنایت های شیمیایی صدام علیه ملت و رزمندگان 
ایران سهیم هستند.دستیار و مشاور فرمانده کل قوا تاکید کرد: حامیان 
جنایات صدام در دوران جنگ تحمیلــی باید در دادگاه اهه محاکمه 
شــوند.صفوی ادامه داد: ملت ما در حــال حاضر به فضل الهی کارهای 
بســیار مهمی را در برابر عوامل تهدید کننــده میکروبی، بیولوژیکی و 
شــیمیایی در بُعد تحقیقاتی انجام داده اســت.وی تاکید کرد: شناخت 
عوامل شیمیایی کار بسیار مشکلی است اما ما در این بخش به پیشرفت 
بســیار خوبی رســیده ایم ولی نباید به این حد از پیشرفت قانع باشیم.

رحیم صفوی با بیان اینکه ســایه جنگ از کشــور ما دور شده است اما 
نیروهای مســلح همواره باید آمادگی های خــود را ارتقا دهند، گفت: 
ما احتیاج داریم که مراکز آموزش عمومی، اطاع رســانی، دانشگاهی و 
صنعتی خود را برای تولیدات لوازم پزشــکی و واکسن های ازم برای 

وقوع تهدید احتمالی شیمیایی آماده کنیم.
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گزیده خبر رییس اتاق بازرگانی ایران:

تحریم ها ریشه همه مشکات اقتصادی نیست
رییــس اتاق بازرگانــی ایران گفت: هرچند تحریم ها فشــار 
و محدودیت هــای زیــادی در اقتصاد ایران بــه وجود آورده، 
امــا نمی توان تمام مشــکات اقتصادی را به آنهــا ربط داد.

غامحسین شــافعی دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران در ماه های گذشــته با 
مشکات جدی مواجه بوده که ریشه برخی از آنها بین المللی 
اســت و ریشه برخی داخلی بوده است، از این رو شرایط امروز 
را نمی توان پنهان کرد یا نادیده گرفت.وی افزود: متاسفانه در 
کنار تحریم ها که برای ما مشــکل آفرین شده است، در تمام 
سال های گذشته برخی تصمیمات غلط مسئوان نیز شرایط 
اقتصادی کشــور را دشــوار کردند و نمی توان با پنهان شدن 
پشت نقاب تحریم ها تاثیر این تصمیمات غلط را نایده گرفت.

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از اصلی ترین اصول 
جاری در اقتصاد، آینده نگری و ارزیابی دقیق شرایط از آینده 
کشــور اســت که متاســفانه در دوره هایی ما این موضوع را 

فراموش کردیم و امروز بخشی از مشکات به دلیل فراموشی 
این مســاله است.وی با اشــاره به تاکیدات مکرر مقام معظم 
رهبری درباره ی لزوم توجه جدی به اقتصاد و موضوع تولید، 
اظهار کرد: ایشان در طول سال های گذشته بارها بر لزوم توجه 
بــه تولید تاکید کردند و باید توجه داشــت که بخش زیادی 
از مشکات اقتصادی امروز به دلیل برطرف نشدن مشکات 
تولید و جدی نگرفتن آن اســت. هرچند باید در نظر داشت 
که به هر فعالیتی نمی توان تولید گفت اما در عین حال تمام 
ارزش افزوده اقتصاد یک کشــور در تولید نهفته است.شافعی 
ادامه داد: هرچند در قانون اساسی بر لزوم جلوگیری از سلطه 
اقتصادی سایر کشورها در اقتصاد ایران تاکید شده است، اما 
باید در نظر داشــت که این موضوع به معنای دیوار کشیدن 
دور کشــور و قطع تعامل با جهان نیست. از این رو با در نظر 
گرفتن شرایط دقیق اقتصادی و با توجه به مشکات باید یک 

برنامه ریزی دقیق را در دستور کار قرار داد.

طبق اعام بانک مرکزی
هر متر خانه ۴۲ درصد گران شد

بانک مرکزی اعام کرده که در خردادماه امسال هر متر خانه در تهران نسبت 
به همین ماه در ســال گذشته تا بیش از ۴۲ درصد گران شده است. گزارش 
تحوات بازار مسکن در شــهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، 
نشان می دهد که در خرداد امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی تهران 
۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده که نســبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۵ 

درصد افزایش دارد.

متوسط بیشترین قیمت به 41 میلیون تومان رسید
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین متوسط 
قیمت هر متر خانه ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین 
آن با حدود ۸۸۹۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده اســت که هر یک از آنها با 
افزایــش ۵۳.۶ درصدی در منطقه یک و ۴۷.۶ درصدی در منطقه ۱۸ همراه 

بوده است.

افزایش 8.3 درصدی معامات
همچنین در سه ماهه اول امسال حدود ۲۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی معامله 
شــده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۸.۳ درصد افزایش دارد. در 
این مدت متوســط قیمت یک مترمربع بنای واحد مســکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامات ملکی در شــهر تهران ۱۷ میلیون تومان بوده که 
افزایش ۳۷.۵ درصدی دارد.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله 
شــده برحســب قیمت یک مترمربع بنا در خردادماه نیز حاکی از آن است 
که واحدهای مســکونی در دامنه قیمتی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به ازای هر 
مترمربع بنا با سهم ۱۰.۴ درصد بیشترین سهم از تعداد معامات شهر تهران را 
به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۲ تا ۱۴ میلیون با ۱۰.۱ درصد سهم 
در رتبه بعدی قرار دارد.از سوی دیگر  در خردادماه امسال توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است 
که واحدهای مسکونی با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم 

۱۴.۴ درصد بیشترین سهم از معامات انجام شده را داشتند.

 منطقه ۵ در صدر معامات
اما توزیع معامات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی 
از آن است که منطقه پنج با ۱۵.۵ درصد از کل معامات بیشترین سهم را به 

خود اختصاص داده است.

اوضاع اجاره در تهران
بررســی وضعیت کرایه مســکن اجاری نیز از این حکایت دارد که در تهران 
۲۷.۶ درصد و در کل مناطق شــهری ۳۰.۷ درصد رشد نسبت به ماه مشابه 

سال قبل وجود دارد.

افت ۴3 درصدی سرمایه گذاری در کشور
در سال ۹۸ تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۹۰ معادل ۳.۵ درصد کاهش داشته است و میزان تشکیل سرمایه ثابت ۴۲.۹ 
درصد و مصرف بخش خصوصی ۹.۶ درصد افت داشــته است.بررسی آمارهای بانک مرکزی درباره وضعیت اقتصادی سال های 
۹۰، ۹۱ و ۹۸ نکات قابل تاملی را آشــکار می کند.میزان تولید ناخالص داخلی در ســال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۰ معادل ۳.۵ 
درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در طول ۸ سال گذشته در مجموع نه تنها اقتصاد کشور رشدی نداشته است، بلکه ۳.۵ 
درصد کاهش یافته است. در صورتی که سال ۹۱ را با سال ۹۸ مقایسه کنیم، در طول ۷ سال منتهی به سال ۹۸ تولید ناخالص 
داخلی کشور ۴.۵ درصد رشد داشته است. متوسط رشد اقتصادی در این ۷ سال معادل ۰.۶ درصد در سال است. بیشترین رشد 
در بین گروه های مختلف اقتصادی، بخش کشــاورزی بااترین رشــد را در بین سایر بخش ها داشته است. با فاصله زیاد، بخش 
خدمات دومین گروه اقتصادی است که در این سال ها رشد اقتصادی را تجربه کرده است.متوسط رشد ساانه بخش کشاورزی 
در ۷ سال گذشته ۴.۹ درصد و بخش خدمات ۱.۲ درصد بوده است.اما تولید در بخش نفت چه در مقایسه با سال ۹۰ و چه در 
مقایسه با سال ۹۱ افت قابل توجهی داشته است. واقع حجم تولید در بخش نفت در مقایسه با سال ۹۱ به میزان ۱۲.۹ درصد 
کمتر شده است. این در حالی است که در سال ۹۱ با اعمال تحریم ها و کاهش صادرات نفت، رشد بخش نفت منفی ۳۴ درصد 
بوده است. درواقع حجم تولید در بخش نفت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۱ هم پایین تر بوده است.گروه صنعت و معدن در سال 
۹۸ در مقایســه با سال ۹۰ بالغ بر ۲.۶ درصد کاهش و در مقایسه با سال ۹۱ حدود ۰.۲ درصد افت داشته است. متوسط رشد 
بخش صنعت و معدن در ۷ سال گذشته منفی ۰.۰۲۸ درصد بوده است.اما در میان گروه صنعت و معدن، بخش صنعت نسبت 
به سال ۹۰ به میزان ۱.۹ درصد کوچک شده است اما در مقایسه با سال ۹۱ بیش از ۳.۱ درصد رشد کرده است. متوسط رشد 
بخش صنعت در طول ۷ سال گذشته ۰.۴ درصد بوده است.بیشترین افت تولید را بخش ساختمان داشته است به طوری که حجم 
تولید در این بخش نسبت به سال ۹۰ حدود ۴۰ درصد و نسبت به سال ۹۱ به میزان ۳۸ درصد کاهش یافته است.در مجموع 
طی سال های ۹۲ تا ۹۸ تنها بخش کشاورزی رشد ساانه قابل اعتنایی کسب کرده است و بخش خدمات هم مثبت بوده است.

 وزیر راه و شهرسازی:
حداکثر افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد اعام شد

به گفته وزیرراه و شهرسازی حداکثر اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود.محمد اسامی 
در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد و منطقه ویژه درباره تصمیم ستاد ملی 
مبارزه با کرونا درباره اجاره گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا در اردیبهشت مصوبه صادر کرد که در آن مدت اجاره دو ماه 
تمدید شد و امروز هم مصوبه در این زمینه اعام شد به طوری که تمامی قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا 
و اعام عادی شــدن وضعیت سامت کشور توسط وزارت بهداشت  تمدید شود.وی ادامه داد: همچنین حداکثر افزایش 

نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است و مالکان حق افزایش اجاره بیش از این نرخ را ندارند.
اســامی گفت: این مصوبه دارای چند تبصره اســت به طوری که چنانچه مستاجران تکالیف خودشان را در اجرا نکنند 
دادگاه ها حکم را صادر و  باید  مستاجر ظرف دو ماه تخلیه کند و چنانچه مالک به صورت رسمی واحد خود را فروخته 
باشــد مستاجر ۲ ماه بعد از اعام رســمی می تواند واحد را تخلیه کند و سومین و مهمترین تبصره آن است که تمامی 
معامات باید در سامانه ثبت اسناد اماک و مستغات کشور ثبت شود متقاضیان باید کد رهگیری را دریافت کنند و اگر 
خارج از بنگاه معامله ای را منعقد می  شود باید حتماً کد رهگیری را اخذ کنند. وی با بیان اینکه از امروز تمامی معامات 
اماک و مســتغات ثبت رسمی باید شود و متقاضیان باید کد رهگیری را دریافت کنند، گفت: بسته دیگر حمایتی در 
مرحله بعد در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم می شود که مربوط به تولید و عرضه مسکن است. اسامی با اشاره به اینکه 
تمامی مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تمامی بخش ها ازم ااجرا اجرا است ادامه داد: با توجه به شرایط خاصی که 
در کشور وجود دارد و قیمت ها در حوزه اجاره و خرید و فروش تغییر کرده است و با توجه به اینکه برخی از سیاست های 
قوه قضاییه و برخوردهای قضایی ممکن اســت التهاب آفرین باشد بنابراین تنظیم گری مقررات در این بخش به گونه ای 

صورت گرفته که به جامعه آرامش دهیم و برخورد قضایی در این زمینه صورت نگیرد.

  آگهی شرکت فواد مبارکه 

 روابط عمومي شرکت فوادمبارکه 
کد آگهی : 99123

مناقصات و مزايدات : جهت دريافت اســناد و کسب اطاعات بیشتر به نشانی  www.msc.ir لینک مناقصات و مزايدات بخش خريد 
 و تأمیــن کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سیســتم ارتباط با تأمین کنندگان

(SRM) ا قدام نمائید. 
ساير فراخوان ها: جهت کسب اطاعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطاعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمايید.

مهلت ارسال موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
مديريت مرتبطمدارک

مناقصه عمومی1
راهبري ، تعمیرات و نگهداري جرثقیل های تولیدی و غیر 48509642

تولیدی شــرکت فواد مبارکه و فواد سبا) اعم  از سقفی ، 
مونو ريل ها  يا  دروازه ای(

برنامه ريزي 1399/4/13
خريد

مديريت خريد 1399/04/21خريد شانزده  رديف سیم بکسل48511184مناقصه عمومی2
مواد مصرفي

مديريت خريد 1399/04/21خريد نوزده رديف سیم بکسل48511407مناقصه عمومی3
مواد مصرفي

ارزيابی 4 و  شناســايی  آگهــی 
پیمانکاران

اجــراي عملیــات ساخت،تامین،نصب،تســت وراه اندازي 
تجهیزات کارگاه غلتک جديد،شــامل ماشــینهاي ســنگ 
زنی غلتک، ماشــیغلتک، مونتــاژ ودمونتاژچوک هاي کاري 
فینیشینگ ورافینگ وپشتیبان وماشین هاي شستشوي چوک 
اندازه گیري چوک خط  وياتاقان،تجهیزچوک برگردان،تجهیز 

EPC نورد گرم 2 بصورت

دهــاي 1399/04/20 ردا قرا
خريد

کمالی زاده:
احداث تقاطع های غیرهمسطح گره گشای ترافیک

تعریف و اجرای پروژه ها تنها بر یک نقطه متمرکز نشــده بلکه در همه نقاط 
شــهر و با هدف ساماندهی مشکات و به ویژه کاهش ترافیک انجام می شود.

علی کمالی زاده در مراســم افتتاح پل یادگار امام )ره(، اظهار داشت: اجرای 
پروژه های عمرانی خدمتی در مســیر رشد و پیشرفِت شهر است.وی با بیان 
اینکه پل یادگار امام )مکمل زیرگذر ایت اه هاشــمی( به واسطه درخواست 
شهروندان اجرایی شــد، گفت: پروژه یادگار امام )ره( تسهیل کننده راه دسترسی بین بلوار شهدای 
دانش آموز و یادگار امام )ره( اســت. پیش از این شــهروندان از طریق بلوار سرداران این مسر را طی 
می کردند که مشکات عدیده ای برای شهروندان و تاکسیرانان ایجاد می کرد که با افتتاح این پروژه 
شاهد کاهش بار ترافیکی و زمان مسافت این مسیر خواهیم بود.این مسئول با اشاره به اینکه احداث 
تقاطع های غیرهمسطح در کانشهرها گره گشای ترافیک است، افزود: این روش همچنین به عنوان 
راهکاری اساســی برای رفع مشکات ترافیکی است و جزو اولویت ها و سیاست های اصلی و اساسِی 
مدیریت شهری کرج نیز به شمار می رود. کمالی زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه 
با معارض های تاسیساتی زیادی در مخابرات، آب، برق، گاز و فیبرنوری مواجه بودیم که با همکاری 
معاونت فنی و عمرانی و دیگر مسئولین مربوطه برطرف شد.شهردار کرج تاکید کرد: تعریف و اجرای 
پروژه ها تنها بر یک نقطه متمرکز نشــده بلکه در همه نقاط شــهر و با هدف ساماندهی مشکات و 
به ویژه کاهش ترافیک انجام می شود.وی با بیان اینکه افتتاح این پروژه در چهارمین شنبه جهادی 
صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد که با تاش مدیریت شهری شهرداری کرج و با حمایت شورای 

شهر کرج استمرار داشته و بتوانیم خدمات ارزنده ای را در اختیار شهروندان قرار دهیم.

اعزام نیروهای آتش نشانی 
 برای حریق جنگل های 

اطراف گرگان
رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
گرگان از اعزام نیروهای آتش نشــانی به منطقه حریق 
در جنگل هــای اطراف گرگان خبر داد.به گزارش مرکز 
اطاع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
گرگان، از ســاعتی پیش جنگل های اطراف گرگان در 
منطقه بلوار شهید صیاد شیرازی طعمه حریق شد.رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان 
در ایــن خصوص اظهار کرد: نیروهای آتش نشــانی به 
همــراه نیروهای منابع طبیعی به محل اعزام شــده و 
در حال مهار و اطفاء حریق هســتند.مهدی قره قاشی 
خاطرنشان کرد: متاســفانه طی روزهای اخیر حوادث 
مشابه را شــاهد بوده ایم که سهل انگاری و عدم رعایت 
نکات ایمنی در جنگل باعث وقوع این آتش ســوزی ها 
می شود.وی در خصوص علت و وسعت این حریق گفت: 
هنوز علت آن مشخص نیست اما در صورت عدم مهار، 

وسعت آتش سوزی بیشتر خواهد.
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 مدیر عامل شرکت آبفای استان تهران خبر داد؛گزیده خبر

رکورد تاریخی مصرف آب در تهران
مدیر عامل شــرکت آبفای اســتان تهران گفت: سال گذشته در 
همین مدت میزان موجودی آب سدها یک میلیارد   ۲۱۹ میلیون 
متــر مکعب بود که امســال ۸۵ میلیون متر مکعب کســری را 

شاهدیم که دلیل آن استفاده غیرنرمال بوده است.
محمدرضا بختیاری در نشست خبری در جمع خبرنگاران حجم 
کنونی دخایر ســدهای تهران را یک میلیارد و ۱۸۳ میلیون متر 
مکعب اعام کرد و گفت: ســال گذشــته در همین مدت میزان 
موجودی آب ســدها یک میلیارد   ۲۱۹ میلیون متر مکعب بود 
که امســال ۸۵ میلیون متر مکعب کسری را شاهدیم که دلیل 
آن استفاده غیرنرمال بوده است.وی افزود: با ورود کرونا معادات 
اســتفاده از منابع آبی در کشور تغییر کرد به طوری که از ابتدای 
اســفند با ۲۵ درصد افزایــش مصرف در تهــران مواجه بودیم.

مدیر عامل شــرکت آبفای اســتان تهران گفت؛ رقم مصرف آب 
شــهر تهران ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب اســت که رکورد 
بی نظیری است و در تاریخ مصرف آب تهران سابقه نداشته است.

وی با بیان اینکه گرمای زودرس و ویروس کرونا باعث شــد آب 
بیشتری مصرف شود، گفت: با تمام توان آب وارد شبکه می شود 
اما با وجودی که از ابتدای اســفندماه بــا افزایش مصرف مواجه 

شدیم لحظه ای  قطعی آب نداشتیم.

8 دهم میلی گرم کلر وارد آب می شود
بختیاری با بیان اینکه آب شــرب تهران بااترین کیفیت را دارد 
افزود: در دوران کرونا حتی در اروپا نیز آب غیرآشامیدنی حاوی 
ویروس کرونا بود اما در شــهر تهران نه تنها آب شــرب بلکه در 
آب فاضاب خام ویروس کرونا مشــاهده نشــد به این دلیل که 
مــا بااترین میزان کلر یعنی ۸ دهم میلی گرم بر لیتر را وارد آب 
می کنیم که به رغم گران بودن مشــکلی پیش نیاید، این رویه تا 

پایان بیماری ادامه دارد.

مصرف تهرانی ها ۱.3 برابر دریاچه چیتگر می شود
مدیرعامل آبفای تهران با بیان اینکه آب شرب تهران کاما سالم 
است، یادآور شد: مردم باید در مصرف صرفه جویی کنند تا بتوانیم 
این روزهای ســخت را ســپری کنیم. هنوز به زمان پیک گرما 
نرسیده ایم پیش بینی می شود با این روند به رقم ۴ میلیون متر 
مکعب برسیم یعنی ۱.۳ برابر دریاچه چیتگر در تهران مصرف آب 
داریم.بختیاری گفت: ما وظیفه داریم آب مورد نیاز مردم را تهیه 
کنیم امسال ســعی کردیم حتی کمبود فشار هم نداشته باشیم 
به رغم اینکه ۱۷ درصد افزایش بارندگی داشــتیم حجم ذخایر 

بســیار کمتر از سال گذشــته بود و این نشان می دهد که بیش 
از حد ازم از مخازن ســدها اســتفاده کردیم.وی درباره کاهش 
مصرف آب در دســتگاه های دولتی گفت: بر اساس نامه ای که به 
استاندار نوشتیم قرار شد ۲۰ درصد مصرف کاهش یابد در حال 
حاضر تمامی دستگاه ها رعایت می کنند اما برخی ادارات نیز وجود 
دارند که بااتر از الگو مصرف دارند.وی گفت: در هر حال به دلیل 
شیوع کرونا و وسواس مردم برای حفظ سامتی مصرف باا رفته 
و کولرهــا هم رقم مصرف آب را افزایش می دهند. میزان مصرف 
به حدی باا بود که مصرف لحظه ای ۵۲ هزا رلیتر بر ثانیه را هم 

شاهد بودیم اما در کل ۷۰ درصد مردم رعایت می کنند.

40 نفر ابتا به کرونا؛ در آبفایی ها
بختیــاری درباره وضعیت ابتای کارکنان آبفا به کرونا گفت: کل 
مبتایان از ابتدا تــا کنون ۴۰ نفر بوده و یک نفر نیز فوت کرده 

است.

وضعیت پرداخت آب بها
وی درباره پرداخت قبوض در ایام کرونا گفت: به رغم اینکه مردم 
تکلیفی برای پرداخت نداشتند اکثریت نسبت به پرداخت قبوض 
آب اقــدام کردند اما برای مناطقی که همچنان دارای مشــکل 
پرداخت بودند بنا بر این شــد که به صورت تقسیط پول مصرف 

آب پرداخت شود.

هزار میلیارد تومان بدهکاریم
وی مطالبات آبفای تهران از بخش خانگی و غیرخانگی را ۵۰۰ تا 
۶۰۰ میلیارد تومان اعام کرد و افزود: دو برابر این رقم نیز ما به 

پیمانکاران بدهکاریم.

یک چهارم آب بها را دریافت می کنیم
مدیرعامل آبفای تهران با بیان اینکه کشور ما به لحاظ منابع آبی 
فقیر محسوب می شود خاطرنشان کرد: امسال به رغم اینکه رقم 
بارندگی به ۴۵۰ میلی متر رسید اما همچنان ۵۰ درصد متوسط 
بارندگی دنیا را شــامل می شــود. ۹۰ درصد کشور ما در منطقه 
خشک، نیمه خشک و فراخشک واقع شده، ۳ درصد نیمه مرطوب 
و ۷ درصد مرطوب اســت اما بیش از کشور کانادا که ۷۰ درصد 
ذخائر آبی دنیا را دارد مصرف می کنیم. قیمت آب نیز بسیار پایین 
است چراکه سیاســت وزارت نیرو این اســت که آب ارزان در ا 
ختیــار مردم قرار دهد. به طوری که رقم قیمت تمام شــده آب 
۲۵۰۰ تومان است اما در شهر تهران فقط ۷۰۰ تومان و در برخی 
استان ها ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومان را از مردم دریافت می کنیم که این 

رقم یک چهارم قیمت تمام شده است.
آغاز رفع چالش آبی روستاها

بختیاری در ادامه درباره ادغام آبفای شــهری و روستایی گفت: 
همیشه روستاها با چالش کم آبی و عدم باا بودن استاندارد مواجه 
بودند با اینا قدام از توان آب شــهری برای ارتقای کمی و کیفی 
آب روستاها کمک می شود. در این رابطه ما با اقداماتی نظیر حفر 
چاه، اضافه کردن آب ژاول و احداث شبکه های تصفیه خانه آب و 

فاضاب نسبت به بهبود کیفیت اقدام می کنیم.

پوشش شبکه فاضاب به 70 درصد می رسد
وی درباره شبکه فاضاب تهران گفت: یکی از مشکات ما نقاط 
انفصال بوده که تا پایان سال برطرف می شود همچنین با احداث 
تصفیه خانه فیروز بهرام در بهمن ماه امســال بــه اعتبار ۲۳۰۰ 

میلیارد تومان  ۷۰ درصد شبکه به فاضاب متصل می شود.

رقم دسترسی فاضاب استان تهران به 38 درصد می رسد
وی در ادامه درباره وضعیت فاضاب در اســتان تهران نیز اظهار 
داشت: تا دو سال پیش استان تهران محروم ترین نقاط کشور به 
لحاظ شبکه فاضاب بود به رغم اینکه متوسط کشور ۴۷ درصد 
بود در اســتان تهران این رقم ۱۲ درصد بوده است اما اکنون به 
۲۵ درصد رســیده و تا پایان سال به ۳۸ درصد خواهد رسید به 
این ترتیب جهش خوبــی اتفاق افتاده و عقب ماندگی تاریخ رفع 

خواهد شد.

۱80 میلیون متر مکعب از پساب صرف آبیاری فضای سبز 
می شود

وی دربــاره اجرای شــبکه فاضاب و تاثیــر آن بر آب های 
زیرزمینی گفت: یکی از دغدغه ها این اســت که به رغم لزوم 
اجرای شبکه فاضاب آب های زیرزمینی با مشکل مواجه شوند 
و همچنین فرونشست داشته باشــیم برای حل این موضوع 
قرار است شهرداری تهران که اکنون ۲۵۰ میلیون متر مکعب 
آب برای آبیاری فضای ســبز استفاده می کنند ۱۸۰ میلیون 
متر مکعب را از پساب استفاده کند و ۷۰ میلیون متر مکعب 
باقی مانده فقط برای فضای ســبز چمن و پارک ها اســتفاده 
شــود که این امر هم استفاده بهینه از پساب خواهد بود و هم 
اینکه به چاه ها و منابع آب های زیرزمینی کمک می کند.وی 
ادامه داد: برای اجرایی شــدن این پروژه ۲۷۰ میلیارد تومان 
آورده آبفا اســت و زمین نیز به عهده شهرداری است در ازای 
آن شــهرداری به مدت ۲۵ سال می تواند به صورت رایگان از 

پساب استفاده کند.

بخشی از سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ 
سال آینده وارد مدار می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه استان اصفهان در حوزه آب شرب دچار تنش 
نیست، بلکه دچار بحران است، گفت: تا زمانی که سامانه 
دوم آبرســانی اصفهان بزرگ وارد مدار نشود در تامین 
آب شرب دچار مشکل هستیم اما پیش بینی می شود 
بخشــی از این طرح، ســال آینده وارد مدار شود.هاشم امینی افزود: تا زمانی که 
ســامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ وارد مدار آب شرب اصفهان نشود به طور 
قطع در مواقع پیک مصرف، در شرایط سختی برای تامین آب شرب قرار داریم، 
اما امیدواریم با وجود بسیاری از کم لطفی ها در سال آینده بخشی از سامانه دوم 
آبرســانی اصفهان بزرگ، وارد مدار شود.وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای 
اصفهان متولی اجرای پروژه ســامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ است، گفت: با 
این وجود شــرکت آب و فاضاب به عنوان بهره بردار این پروژه بخشی از تامین 
مالی آن را برعهده گرفته و در حال اجرای لوله های ۱۴۰۰ این پروژه است.امینی 
همچنین به پیشــرفت ۳۰ درصدی سازه ای سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بحث لوله گذاری و تامین تجهیزات این طرح در 
حال پیگیری اســت و مدیریت استان در نظر دارد بخشی از سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ را از سال آینده وارد مدار کند  و از این طریق کمبود آب شرب و 
بهداشت ۵۶ شهر و ۳۰۰ روستای استان مرتفع  گردد. وی همچنین تاکید کرد: 
تصفیه خانه بابا شیخعلی به عنوان یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه های کشور 
اســت که از لحاظ مباحث کیفی آب هیچ مشکلی ندارد و سیستم اُزون کلر آن 
شرایط مناسبی دارد.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با بیان اینکه 
بسته شدن زاینده رود موجب حذف و خالی شدن چاه های فلمن می شود، اظهار 
کرد: با اقدامات صورت گرفته به دنبال افزایش ظرفیت انتقال آب از تونل اشترجان 

هستیم که می تواند حذف چاه های فلمن را جبران کند.

درسه ماهه نخست سال جهش تولید؛
توزیع بیش از 4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی 

دراستان اصفهان
 بهار محمدپور-مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از مصرف بالغ بر ۴ میلیارد و 
۷۵۵میلیون متر مکعب گازطبیعی در سطح استان اصفهان طی سه ماهه نخست 
سالجاری خبر داد. سید مصطفی علوی، بیان داشت: میزان مصرف گاز در سه ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که برابر با ۵میلیارد و ۱۶۵میلیون 
متر مکعب بود، ۸ درصد کاهش داشــته اســت.وی، افزود: در صنایع استان، در 
سه ماهه نخست سالجاری معادل ۴میلیارد و ۴۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
مصرف شده است که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیارد و ۲۵۶میلیون 
متر  مکعب بوده اســت.مهندس علوی، با اشــاره به میزان مصرف گاز خانگی و 
عمومی درسطح استان افزود: حجم گازمصرفی طی سه ماه نخست امسال در این 
بخش بیش از ۷۱۵میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۲۳ درصد کاهش داشته ایم. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین با 
اشاره به میزان مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی،گفت: امیدواریم با مصرف 
بهینه گاز طبیعی و رعایت این رویه در طی ســال بخصوص در فصل ســرما با 
مشکل تامین گاز مواجهه نشویم.مهندس علوی، استفاده از گاز در صنعت بویژه 
صنایع عمده را در پیشگیری از آلودگی محیط زیست بسیارموثر دانست و افزود: 
در صورتیکه تمامی مصارف گاز طبیعی توسط مشترکین گرامی در چارچوبهای 
الگوی مصرف و به صورت بهینه صورت پذیرد عاوه بر بهبود کیفیت هوا و محیط 

زیست، می تواند در کاهش هزینه گازبهای مشترکین نیز موثر باشد.

 رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با بیان اینکه 
ســامانه ملی پیش بینی و هشــدار ســیل از سال ۹۷ 
طراحی و توسعه داده شــد، گفت: تاکنون این سامانه 
بیش از ۹۵ درصد وقایع ســیابی مهم را پوشش داده 

است.»مرتضی افتخاری« افزود: سامانه ملی پیش بینی 
و هشــدار سیل در ســال های آبی ۹۷-۹۸ و ۹۸-۹۹، 
بیش از ۸۰ مورد اطاع رسانی از احتمال وقوع سیاب 
را به ســتاد فرماندهی سیاب وزارت نیرو ارسال کرده 
که نشــان می دهد این سامانه بیش از ۹۵ درصد وقایع 
سیابی مهم را پوشش داده است.وی ادامه داد: کشور 
ایران اگرچه به عنوان یک کشــور دارای اقلیم خشک و 
نیمه خشک شناخته می شــود، اما همواره شاهد وقوع 
سیاب های مخرب بوده است. تجربه این سیاب های 
مخــرب، اهمیت توجه بیشــتر به مدیریــت و کنترل 
کارآمد ســیل از سوی دستگاه های ذی ربط را آشکارتر 
ساخته است.افتخاری گفت: بدین منظور با هدف بهبود 

مدیریت سیل و ایجاد انســجام و هماهنگی در داخل 
مجموعه وزارت نیرو و ســایر ارگان های مرتبط، طرح 
جامع ســیل و نظامنامه مدیریت سیاب در مجموعه 
وزارت نیرو تدوین شده است.رییس موسسه تحقیقات 
آب وزارت نیرو ادامه داد:  مدیریت سیل در راستای این 
نظامنامه، در ســه بخش اصلی پیش هشدار و آمادگی 
قبل از وقوع ســیل، مقابلــه در حین وقوع و در نهایت 
بازسازی و بازتوانی بعد از وقوع  صورت می گیرد و بر این 
اساس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو به عنوان یکی از 
متولیان اصلی در بخش صدور پیش هشدار و آمادگی در 
مقابل سیل، اقدام به پیاده سازی سامانه ملی پیش بینی 

و هشدار سیل کرده است.

در سال جاری میادی رقم خورد
افزایش بی سابقه واردات نفت چین 

ازعربستان
واردات نفت خام چین از عربســتان امســال ۹۴.۹ درصد و در ماه مه ۷۱ درصد 
افزایش یافته اســت.به گزارش ز اویل پرایس، واردات نفت خام چین در ماه مه 
به طور بی سابقه ای افزایش یافت و وارداتش از عربستان، بزرگ ترین صادرکننده 
نفت، تقریباً دو برابر شد. واردات چین در پی بهبود تقاضای سوخت در بزرگ ترین 
واردکننده نفت جهان افزایش یافت و پاایشــگاه ها در ماه آوریل نفت خام را با 
قیمت ارزان تری خریداری کردند.براساس اطاعات اداره کل گمرک چین، واردات 
نفت خام چین از بزرگ ترین تولیدکننده اوپک در سال جاری ۹۴.۹ درصد و در 
ماه مه ۷۱ درصد افزایش یافته و به ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار بشــکه در روز رسیده 
است.سطح صادرات عربستان در ماه گذشته از روسیه که بزرگ ترین تأمین کننده 
نفت چین بود پیشــی گرفت. مقدار صادرات روسیه به چین یک میلیون و ۸۲۰ 
هزار بشکه در روز بود و نسبت به ماه مه ۲۰۱۹، ۲۱.۳ درصد افزایش یافت.سطح 
واردات نفت خام ســاانه چین تا ماه مه، از عربستان ۲۰.۸ درصد افزایش یافت، 
این در حالی اســت که واردات چین از روســیه ۱۷.۸ درصد افزایش یافته است.

داده های اولیه اداره کل گمرک چین در اوایل ماه جاری نشان می دهد کل واردات 
نفت خام چین در ماه مه به بااترین سطح و ۱۱ میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز 
رسیده است. با کاهش محدودیت های ناشی از ویروس کرونا و افزایش فعالیت های 
تولیدی، رکورد واردات نفت چین شکسته شد. این در حالی است که پاایشگاه ها 
با خرید ارزان ترین نفت خام در چند سال گذشته در ماه آوریل از فرصت استفاده 
کردند تا محموله ها را در ماه های بعدی تحویل بگیرند.طبق داده های اداره گمرک، 

چین در ماه مه هیچ نفتی از ونزوئا وارد نکرده است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت همکار موتور )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۲۳ در نشانی: تهران، 
بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، انتهای خیابان گلستان، کوچه 

پژوهش، پاک ۱۳  برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال ۱۳۹۸
 2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی 

به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت

4- انتخاب بازرسان قانونی شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراانتشار شرکت 

6- سایر امور که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 221807 و شناسه ملی 10102630771

هیأت مدیره

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاا و خدمات مورد نیاز خود به شــرح ذیل  را باستناد قانون برگزاری مناقصات وآئین نامه معامات ، از طریق 
سامانه الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را ازطریق سایت www.setadiran.ir   دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
سشــنبه مورخ ۱399/04/24 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی ) پاکت الف – ضمانت نامه ( خود را به نشانی : اصفهان 
چهار باغ عباســی – خیابان عباس آباد – ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیر خانه ، تحویل 

نمایند به پیشنهاد هایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کسب اطاعات بازرگانی با شماره تلفن 34۱2۱482-03۱ واحد مناقصات و خرید- آقای عظیمی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات ، 

اطاعات ، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن3663۵۱2۱-03۱ معاونت مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 4۱934-02۱ دفتر ثبت نام :88969737-02۱ و8۵۱93768-02۱ تماس حاصل فرما ئید.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
* شرکت کنندگان  در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با واحد  مناقصه 

و مزایده ، از آخرین اصاحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد.

* پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
* به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط یا بعد از انقضا ء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر خواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
*سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

 روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

موضوع مناقصه : خرید انواع کلید مینیاتوری تکفاز و سه فاز
مبلغ 

تضمین)ریال(
بازگشایی 

پاکات مناقصه
بازگشایی اسناد 

ارزیابی کیفی
آخرین مهلت بارگذاری و 

تحویل پاکات
مهلت تهیه 

دفترچه
تاریخ توزیع 

دفترچه
شماره مناقصه در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد(

62۱/000/000 متعاقبا” اعام 
میگردد

۱399/04/2۵ ۱399/04/24 ۱399/04/۱4 ۱399/04/09 209900۱2۱۱0000۱0

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

شرکت همکار سرمایه )سهامی خاص(

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ساعت ۱۷ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ در نشانی تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، انتهای 

کوچه پژوهش، پاک ۱۳  برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :
1- قرائت و استماع و بررســی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال ۱۳۹۸
 2- تصویــب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی 

به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت

4- انتخاب بازرسان قانونی شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراانتشار شرکت 

6- سایر امور که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  162734 و شناسه ملی  10102053551

هیأت مدیره

آگهی حصر وراثت
آقای حبیب اله ســلیمی به شناسنامه ۱۸۹۰ به شرح دادخواست به کاسه 
۹۹۰۰۱۶۹ از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فیض اله ســلیمی به شناســنامه ۴۵۲ در تاریخ 
۹۹/۱/۲۱ در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :۱- محمد به کدملی ۳۸۵۹۷۵۵۱۳۷ پسر متوفی 
۲-رضا ۳۸۵۹۷۶۳۹۵۴ پســر متوفی ۳- حبیب اله ۳۸۵۸۷۸۹۰۰۳ پســر 
متوفی ۴-شــها ۳۸۵۸۷۹۰۷۲۹ دختر متوفی ۵- فرشته ۳۸۵۹۷۴۸۱۱۴ 
دختر متوفی ۶- نهیه ۳۸۵۹۷۴۹۹۹۴ دختر متوفی. همگی شهرت سلیمی 
و همگی فرزنــدان فیض اله و ۷-ثویبه اســفندیاری فرزند فتاح به کدملی 
۳۸۵۸۹۸۶۰۴۶ همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یکی از جراید کثیر اانتشار یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
 رئیس شعبه اول شورای حل اختاف دیواندره ) ۱۵۱(

رییس موسسه تحقیقات آب اعام کرد:

پیش بینی 9۵ درصد 
سیاب ها توسط 
سامانه هشدار بومی
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گزیده خبر  افزایش قاچاق پوشاک با گرانی تولیدات داخلی
مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت کار گفت: با مداخات توسعه 
ای برای تربیت نیروی ماهر صنعت پوشــاک تا ۶ماه آینده مرکز 
خدمات و ارتقای مهارت و اتصال پوشــاک راه اندازی می شود.

رضا تازیکی، مدیــر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی درباره وضعیت پوشاک در کشور گفت:پوشاک هم 
تحت تأثیر کرونا آسیب دیدند، اما از فروردین ماه اکثر واحدهای 
تولیدی فعالیت خود را شروع کردند, تعدادی از واحدهای تولیدی 
پوشاک نیز خط تولید خود را به سمت تولید ماسک و لباس ها 
اتاق عمل و بهداشــتی و ضدعفونی کننده هدایت کردند.  وی با 
بیان اینکه صنعت پوشاک با ظرفیت کم مشغول فعالیت هستند 
گفت:افزایش قیمت در خرج کارهای پوشاک، پارچه،دکمه،انواع 
نخ مشکاتی را برای این صنعت ایجاد کرده است. اما واحدهای 
تولید فعال هســتند.  مدیر اجرایی طــرح ملی تکاپو وزارت کار 
گفت: در راســتای حمایت تسهیاتی دولت, بسیاری از واحدها 
برای حفظ بنگاه خود تقاضای تسهیات داشته اند. متولی کنترل 
قاچاق پوشاک ســتاد قاچاق کاا وسازمان تعزیرات حکومتی و 
وزارت سمت اســت.  تازیکی با بیان اینکه  در راستای سیاست 
های مداخله توســعه ای اقداماتی را برای صنعت پوشاک انجام 
داده ایم گفت: در این راســتا بحث راه اندازی  خدمات پوشاک, 
ارتقای مهارت و اتصال به بازار را دستور کار داریم. منابع اعتباری 

و محل آن تأمین شده است و تا ۶ماه این مرکز راه اندازی خواهد 
شــد. بهترین تجهیزات صنعتی برای پوشاک در مرکز پوشاک 
برای تربیت نیروی ماهر در صنعت پوشاک  طراحی شده است. از 
رنگرزی و دوخت و مدیریت. این مرکز این کار را انجام می دهد. 
ضمن اتصال به بازار درســطح داخلی و بین المللی فراهم است. 
بعد از اینکه راه اندازی شــد؛ افراد می توانند مراجعه کنند و در 
سطح مبتدی تا پیشرفت آموزش های ازم را ببینند. مدیر طرح 
تکاپو وزارت کار با بیان اینکه در حال حاضر حدود 550هزار نفر 
در صنعت پوشــاک مشغول کار هستند گفت:علی رغم اینکه ما 
جز 3 کشور تولید کننده پوشاک هستیم، فقط 50درصد پوشاک 
کشــور، در داخل تولید می شود.وی با تأکید بر اینکه  50درصد 
پوشــاک کشور وارداتی است اظهار داشــت: بیش از 97 درصد 
کارگاه های تولید پوشــاک، کوچک هستند و تنها 3 درصد آنها 
بــاای 100نفر و فقط یک کارخانه باای هزار نفر در این زمینه 
در کشور وجود دارد.تازیکی افزود: گران تمام شدن قیمت کاای 
داخلــی باعث افزایش قاچاق و عدم رقابت پذیری می شــود، ما 
می توانیم تعرفه ها را هوشمند کنیم، طبق آمار ستاد قاچاق کاا 
ساانه دو و نیم میلیارد دار قاچاق پوشاک در کشور وجود دارد، 
این میزان قاچاق برابر با ایجاد بیش از 700تا800هزار نفر شغل 

در کشور است.

فواد مبارکه با تولید محتوای مناسب،ارتباط 
بسیار خوبی با مخاطبان برقرار کرده است

نخستین جلسۀ مدیران روابط عمومی شرکت های معدن و صنایع معدنی در سال 
99 با حضور سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل 
ایمیدرو برگزار شد. در این نشست، محبوبه فکوری، سرپرست مرکز روابط عمومی 
و اطاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی سخنانی با اشاره به اهمیت تأثیر 
اطاع رسانی به موقع و تولید محتوای مناسب برای مخاطبان سازمان ها تصریح کرد: 
فواد مبارکه با تولید محتوای مناسب توانسته ارتباط بسیار خوبی با مخاطبان برقرار 
کند. ضمن این که تولید محتوای غیرمستقیم این شرکت درخصوص احداث خط 
نورد گرم شــمارۀ 2 یکی دیگر از فعالیت های بسیار خوب رسانه ای در این شرکت 
اســت. در ادامه مدیر روابط عمومی فواد مبارکه تصریح کرد: در این مسیر باید با 
در نظر گرفتن برنامه های آموزشی هدفمند و با جدیت هرچه بیشتر گام برداشت.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت اخاق مداری در حوزۀ رسانه خاطرنشان کرد: توسعۀ 
ارتباطات بین سازمان های زیرمجموعه و تبادل تجارب آن ها می تواند به رشد فزاینده 
در این حوزه کمک کند.مدیر روابط عمومی فواد مبارکه تأکید کرد: در فواد مبارکه 
شورای سیاست گذاری و اطاع رسانی ایجاد شده تا بتوان ضمن طبقه بندی اطاعات 

و نظام مند کردن هرچه بهتر آن ها، ارتباط مؤثرتری با مخاطبان برقرار کرد.

پاسخ کچاد به یک شبهه مطرح شده از سوی 
برخی سهامداران 

در مجمع عمومی عادی شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو ) سهامی عام( با نماد 
کچاد . بدلیل پرهیز از اختافات فیمابین ایمیدرو )به عنوان نماینده سهام عدالت( 
و نماینده کانون ســهام عدالت، بنا به تصمیم رییس جلسه و موافقت سهامداران 
حاضر در مجمع و نماینده ســازمان بورس توافق شد  بجای نماینده ایمیدرو )به 
عنوان نماینده ســهام عدالت( که وی نیز طبق قانون به موجب دعوت شرکت از 
سوی ســازمان فوق معرفی گردیده بود، نماینده شرکت فواد مبارکه ) سهامدار 
عمده حقوقی (  بعنوان یکی از اعضای هیات رئیســه مجمع )ناظر دوم( در هیات 
رئیسه مجمع  حضور یابد . گفتنی است بر اساس قانون تجارت و قوانین حاکم بر 
ســازمان بورس تمامی سهامداران شرکت حتی به میزان 1 سهم مجاز هستند در 
مجمع حاضر و صاحب رای باشــند و این موضوع برای کلیه سهامداران حاضر در 
مجامع ، همواره رعایت گردیده ومی گردد.اما این سوال مطرح شده که چرا در این 
مجمع اعام گردیده، میزان سهام عدالت )سهامداران غیر مستقیم( کاهش یافته 
است؟ . در توضیحات مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو در همان مجمع گفته شد 
. با توجه به اعام رســمی متولیان سهام عدالت و انتخاب روش مستقیم برخی از 
سهامداران حقیقی عدالت در مالکیت سهام و کاهش حدود 30 درصدی سهام این 
قبیل مالکیت از کل سهام عدالت، قطعاً سهم حدود 21 درصدی سهامدار حقوقی 
عدالت کاهش و به همان نسبت سهامداران حقیقی سهام عدالت افزایش می یابند 
. کلیه سهامدارن حقیقی سهام عدالت که مالک سهام عدالت به روش مستقیم می 

باشند  شخصاً دارای حق رای هستند .

معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران از اباغ بســته حمایت از 
صادرات غیر نفتی ســال 1399 توسط 
اول رییس جمهــوری و رییس  معاون 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر 
داد.به گزارش ســازمان توسعه تجارت 
ایران، حمید زادبــوم با اعام این خبر 
اظهار کرد: تدوین این بســته حمایتی 
کارشناسی  فعالیت  ســاعت ها  حاصل 
کارگــروه متتخب  شــامل نمایندگان 
وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت ،  وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، ســازمان برنامــه و بودجه ، 
ایران،  بانک مرکزی جمهوری اسامی 
صندوق توسعه ملی و همچنین اعضای 
توسعه  شورای عالی  کارشناسی  کمیته 

صادرات غیــر نفتی اســت و به تایید 
شورایعالی توســعه صادرات غیر نفتی 
نیز رسیده است.وی افزود: جامع و مانع 
بودن و توجه به شرایط خاص اقتصادی 
و تجاری کشــور با توجه به تحریمهای 
ناجوانمردانه و همچنین مســائل ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا دو شــاخص 
مهم  تدوین بسته حمایتی سال 1399 
اســت.رئیس سازمان توســعه تجارت 
ایران گفت: توجه به سیاســتهای کلی 
اقتصاد مقاومتــی و همچنین صادرات 

به 15 کشور همسایه و اعضای اتحادیه 
اوراسیا در بسته فوق الذکر مورد تاکید 
قرار گرفته و تمام تسهیات و مشوقها 
بــا توجه به این مســاله تدوین شــده 
است.دبیر شــورایعالی توسعه صادرات 
غیر نفتی منابع بســته حمایتی سال 
جاری را شــامل منابع صندوق توسعه 
ملی به میــزان 20 هزار میلیارد ریال ، 
منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 
سال 1399 کل کشور برای حمایت از 
صادرات غیر نفتی به میزان شش هزار 

میلیــارد ریال ، بخشــی از درآمدهای 
حاصل از وضــع عــوارض صادراتی و 
همچنیــن افزایش ســرمایه دولت در 
صنــدوق ضمانت صــادرات ایــران تا 
ســقف 100 میلیون یورو اعام کرده و 
ابراز امیدواری کرد با تخصیص بودجه 
های فوق الذکر ، نیل به اهداف از پیش 
تعیین شده جهت توسعه صادرات غیر 

نفتی در سال 1399 تسهیل شود.
زادبوم بیان کرد: پرداخت هرگونه جایزه 
و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان 
منوط به حصول اطمینان  از برگشــت 
ارز حاصل از صــادرات کاا و خدمات 
به چرخه اقتصادی کشــور بر اســاس 
دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری 

اسامی ایران است.

 تولید هزار دستگاه در سال جاری
مدیرعامل  ایران خودرو گفت:محصول پروژه K132 قرار بود با داخلی سازی 
کم تری تولید شود، اما امروز به بیش از 92درصد رسیده که در زمان تولید 
انبوه میزان داخلی ســازی بیشتر خواهد شد..به گزارش ایکوپرس، فرشاد 
مقیمی در نشست هم گرایی برای تولید محصول پروژه K132، ضمن ابراز 
خرســندی از موفقیت حاصل شــده در طراحی و تولید محصول جدید، 
منویات مقام معظم رهبری در سه بخش رونق تولید، جهش تولید و تولید 
خودروهای کم مصرف را الهام بخش توصیف کرد و گفت: جمع حاضر در 
این نشســت رونق در تولید را در سال گذشته معنا کردند، به گونه ای که 
در پنج ماه پایانی سال گذشــته دوبرابر هفت ماه قبل از آن خودرو تولید 
و تجاری سازی کردند.وی افزود: جهش در تولید در همین سه ماه ابتدایی 
امسال معنا شده اســت، افزایش 25 درصدی در تعداد تولید، افزایش 37 
درصــدی در عملکرد فروش، افزایش 55 درصــدی تحویل و کاهش 50 
درصدی خودروهای دارای کســری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 

مصادیق جهش تولید به حساب می آید.

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 
سال 99 اباغ شد
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رئیس کل بانک مرکزی:گزیده خبر

تعادلبهبازارارزبرمیگردد

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه تعادل به بازار ارز برخواهد گشت، گفت: طی چند 
روز گذشــته صدها میلیون دار از سوی بازارساز در بازار عرضه شد که خیلی از برنامه آنهایی 
کــه در تاش برای بر هم زدن ثبات بازار ارز بودنــد را خنثی کرد.عبدالناصر همتی در دیدار 
با هیات رئیســه اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید مجدد بر اینکه حجم ذخایر اسکناس کشور 
در مقایســه با سالهای گذشته بسایر خوب است. اظهار کرد: مشکل بازار عمدتا از عدم تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز به خاطر مشــکات کرونا در ابتدای سال نشأت گرفته است و 
با افزایش تدریجی عرضه ارز خصوصا ایفای تعهد از سوی صادرکنندگان در این بازار و هدایت 
بانک مرکزی تعادل به بازار ارز برخواهد گشت.وی افزود: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که 
به لحاظ شــرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک می کنیم 

و همکاری ازم را در این زمینه خواهیم داشــت. اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه 
صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از 
این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت 
مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم.نقش فعاان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تأمین 
درآمدهای غیرنفتی کشــور مفید خواند و گفت: اتاق بازرگانی می تواند با رهنمودهای خود به 
فعاان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ 
در همین راســتا، باید تاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم. رئیس شورای 
پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با فعاان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران همسو است، 
گفــت: ما در بانک مرکزی با فعاان اقتصــادی در اتاق بازرگانی ایران اختاف نظری نداریم و 
باید با کمک یکدیگر تاش کنیم از خروج ســرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا 
تاش ما بر این اســت که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. 
البته ذکر این نکته ضروری اســت که اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کااهای اساسی و 
دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانجات است.وی با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً 
بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم ها، این درآمدها 
نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تاش کنیم به راهکاری مشترک برای افزایش 
درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت 

منافع ملی کشور می شود.

صادرکنندگان عمده ارزشان را برگردانده اند
همتی یادآور شد: خوشــبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی ها و صنایع فواد 
هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت 
ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران 
و کارشناســان اقتصادی که نظرات خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان می کنند، 
گفت: به آنان اطمینان می دهم که بانک مرکزی در سیاست گذاری های خودشفاف و مسئوانه 
رفتار می کند.رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین گزارش بانک 
مرکزی از ابتدای امسال تا پایان خرداد، در مجموع با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا 

و تنخواه دولت 8.8 درصد بوده است.

مدیر امور اعتباری بانک  مسکن:
افتتاح حساب نزدیک به ۱۱ هزار متقاضی 

مسکن ملی در بانک مسکن
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از افتتاح حساب ۱۰هزار 
و ۹8۵ متقاضی مســکن ملی در بانک مسکن خبر داد 
و گفت: بانک مســکن پرداخت تسهیات به ۱۴۰ هزار 
متقاضــی را پذیرفته که تاکنون ۱۰۵ هزار نفر به بانک 
معرفی شده اند.محمدحســن علمــداری، در خصوص 
آخرین آمار افتتاح حســاب های طرح اقدام ملی مسکن، گفت: تاکنون ۱۰ هزار 
و ۹8۵ نفر واجدان شــرایط معرفی شــده از سوی وزارت راه و شهرسازی، برای 
دریافت مســکن ملی در بانک مسکن افتتاح حساب کرده اند.مدیر امور اعتباری 
بانک مسکن رقم سپرده گذاری شده از سوی بیش از ۱۰ هزار نفر واجد شرایط 
معرفی شــده مسکن ملی به بانک مســکن را ۱۱۰ میلیاردتومان عنوان کرد و 
افزود: در حال حاضر در حســاب بازشده توســط متقاضیان مسکن ملی ۱۱۰ 
میلیاردتومان موجودی اســت که این میزان با حداقل آورده متقاضیان پر شده 
اســت.عملداری با یادآوری این مطلب که بانک مســکن ارایه تسهیات ۱۰۰ 
میلیون تومانی را برای ۱۴۰ هزار واحد مســکن ملی پذیرفته است، توضیح داد: 
بانک مســکن ارایه تســهیات به ۱۴۰ هزار واحد مسکن ملی را با هماهنگی و 
راهبری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پرداخت می کند.وی 
همچنین در خصوص امضای تفاهم نامه طرح اقدام ملی مسکن با نهادهای اجرا 
کننده آن، اعام کرد: اجرای طرح اقدام ملی مسکن با هماهنگی چهار نهاِد بنیاد 
مسکن انقاب اسامی، ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، شهرهای جدید و اداره کل 
راه و شهرسازی استان ها اجرایی وعملیاتی می شود که این چهار نهاد در واقع 

نماینده سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای طرح اقدام ملی مسکن هستند.

بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون از 
طرح های اقتصادی استان کرمان

حجت اه مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون به اتفاق هیات همراه از طرح های اقتصادی 
سیمرغ و مشیز بردســیر استان کرمان بازدید به عمل 
آوردند.گفتنی است طرح اقتصادی در حال تکمیل و بهر 
ه برداری در زمینه تولید ۴8 هزار قطعه ای مرغ تخم گذار 
فعالیت می نماید که یک طرح مبتنی بر دانش بنیان می باشــد و کلیه سازها و 
قطعات بکار رفته در اجرا و پیاده سازی این طرح محصول دستاورد تولیدکنندگان 
داخلی می باشــد.همچنین شرکت صنایع فواد مشــیز از دیگر طرح های مورد 
بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون بوده که طرح مذکور 
در زمینه تولید فواد و میله گرد فعالیت می نماید.شــایان ذکر است مقرر گردید 
تا بانک توسعه تعاون از محل عاملیت وجوه طرح های ملی در زمینه تأمین نیاز 

توسعه ای و بهسازی و سرمایه در گردش تسهیاتی را پرداخت نماید.

گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک نشان می دهد که در خرداد ماه دو میلیارد و ۷۳۱ میلیون تراکنش 
شاپرکی به ارزش ۳ هزار و 886 هزار میلیارد ریال انجام شده است.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، جدیدترین گزارش منتشره بانک مرکزی از 
وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک )شاپرک( بیانگر آن است که در خرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۷۳۱ میلیون و 6۳۷ هزار تراکنش 
به ارزش ۳ هزار و 886 هزار میلیارد ریال انجام شده که این مقدار نسبت به اردیبهشت ماه در تعداد افزایش و در ارزش روندی کاهشی داشته 
اســت؛ سهم اســتان تهران به عنوان پایتخت از تراکنش های شاپرکی خرداد ماه تعداد 6۹۳ میلیون تراکنش بوده است.کارتخوان ها از مجموع 
تعداد تراکنش های شاپرکی سهمی باا داشته اند و تعداد دو میلیارد و ۴۷۵ میلیون تراکنش بر بستر پایانه های فروشگاهی انجام شده است. این 
گزارش در زمینه وضعیت کارتخوان های تراکنش دار حاکی از آن است که تعداد پایانه های فروش دارای تراکنش با افزایش به 6 میلیون و 6۷8 
هزار و ۱۵6 دســتگاه رسیده که استان تهران ســهمی یک میلیون و ۲۷۴ هزار دستگاهی از مجموع تعداد کارتخوان های دارای تراکنش دارد. 

تعداد پایانه های موبایل با افزایش به یک هزار و ۲۵6 پایانه و تعداد ابزار پذیرش اینترنتی با کمی کاهش به ۷۲ هزار و ۲۴۲ پایانه رسیده است.

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: 139804032046000146/1
بدینوســیله به آقای زانیار کوهی فرزند نصراله به شــماره ملی ۳8۵۰۱۹۳۹8۵ بدهکار پرونده کاســه 
۱۳۹8۰۴۰۳۲۰۴6۰۰۰۱۴6/۱  که برابر گزارش مامور اباغ شــناخته نگردیده اید اباغ میگردد که برابر 
قرارداد بانکی شماره 6۵۰۱۱۵۳۹۲۰۰۰6 بین شما و بانک ملی شعبه دیواندره مبلغ  ۲6۰۷۲۲۰۰۰ ریال 
بدهکار میباشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادرو به وکاســه فوق در این اجرا مطرح میباشد لذا طبق ماده ۱8/۱۹ آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی بشما اباغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشــر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

و در غیر اینشورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .
 پیرمحمدی-رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره )14۵(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 شركت سرمايه  گذاری هماك پارس 

)سهامي خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ســاعت ۱6 روز سه شــنبه مورخ ۹۹/۴/۲۴ در نشانی : 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلســتان، گلســتان دوم، خیابان 

پژوهش پاک ۱۳برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
 1- قرائــت و اســتماع گزارش هیــأت مدیره و بــازرس قانونی 

در خصوص عملکرد سال مالی ۱۳۹8
2-  تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹8

3-  انتخاب اعضاء هیأت مدیره
4-  انتخاب بازرسان قانونی شرکت 

5-  تعیین روزنامه کثیراانتشار شرکت
6- سایر امور که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 208360 و شناسه ملی 10102498847

هیأت مدیره

 گواهی سپرده یورویی جایگزین
ریال می شود

رئیــس کل بانک مرکــزی از دو برنامه این بانــک برای مدیریت 
نقدینگی خبر دا و اعام کرد: بانک مرکزی به زودی طرح گواهی 
سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد. عبدالنصر 
همتی طی پست اینســتاگرامی عنوان کرد: در راستای چارچوب 
فعلی سیاســتگذاری پولی و اجرای عملیات بــازار باز و به منظور 
مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی، بانک 
مرکزی به زودی طرح گواهی ســپرده یورویی را به شورای پول و 
اعتبار ارائه خواهد داد.وی افزود: بر این مبنا، قرار است بانک مرکزی 
در قالب گواهی یورویی با ســود مشخص و با فروش به نرخ بازار، 
نســبت به جمع آوری ریال اقدام کند. در این طرح، بانک مرکزی 
با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می شود، عین 
مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.همتی اظهار کرد: 
اقدام پیشین بانک مرکزی برای کمک به ثبات بیشتر در بازارهای 
دارایی، یعنی افزایش نرخ ســود سپرده بانک  ها نزد بانک مرکزی 
از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد که از روز گذشــته اجرایی شد، موجب 
تعدیل ســریع نرخ سود بین بانکی شده و از ۱۰.۵ درصد به ۱۲.۵ 
درصد افزایش یافت.به گفته وی، بانک مرکزی اقدامات ثبات بخش 
خــود در بازارهای مالی را تداوم خواهد داد. ضمن اینکه چارچوب 
فعلی سیاست پولی این اجازه را می دهد که در زمان مقتضی و تا 
جایی که نیاز باشــد، سیاستگذار از ابزار پولی خود به منظور ثبات 

مالی و رسیدن به هدف تورمی استفاده کند.

 رکورد فروش ارز در سامانه
 نیما شکسته شد

بااترین میزان فروش ارز در ســامانه نیما در هفته گذشته )۳۱ 
خــرداد تا پنجم تیرماه( معادل ۴۲۹ میلیون یورو ثبت شــد که 
نسبت به هفته قبل از آن ۹۲ درصد رشد داشت. به گزارش بانک 
مرکزی، بر اســاس گزارش های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای 
امسال تا روز گذشته سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز در سامانه 
نیما فروخته شــده است.   در این میان بااترین میزان فروش ارز 
در هفته قبل )از تاریخ ۳۱ خردادماه تا پنجم تیرماه( ثبت شــده 
اســت.بر این اســاس، میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته 
گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که ضمن رشد ۹۲ درصدی 
نســبت به هفته قبل، نشــانگر افزایش قابل توجه میزان فروش 
ارز در ســامانه نیما اســت.نظام یکپارچه  معامات ارزی )سامانه 
نیما( با هدف تســهیل تامین ارز راه اندازی شــده و با استفاده از 
آن، خریداران )واردکنندگان( و فروشندگان )صادرکنندگان( ارز 
متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط 

الکترونیک اقدام می کنند.

2.7 میلیارد 
تراکنش شاپرکی 
در خرداد ماه 
انجام شد
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دندان های شیری از شش ماهگی شروع به رویش می کنند و دندان های 
آسیاب دائمی نیز از شش سالگی رویش می یابند. بااین حال دندان های 
آســیاب شیری تا سن ۱۱-۱۲ سالگی در دهان کودک باقی می مانند و 
در جویدن و حفظ فضای دندان های دائمی جایگزینشــان نقش مهمی 
دارند. متأسفانه بسیاری از کودکان جامعه ما به پوسیدگی دندانی مبتا 
می شــوند. همچنین بر اساس مطالعات انجام شــده شیوع پوسیدگی 
دندان های شــیری و دائمی در کــودکان ایرانی حدود ۶۳ و ۷۹ درصد 
گزارش شده است.طبق نظر متخصصان، کودکان دچار پوسیدگی های 
دندانی، کیفیت زندگی پایین تری از کودکان هم سن خود با دندان های 
ســالم دارند و همچنین دچار عفونت و درد که منجر به بروز اشکال در 

خوردن و خوابیدن می شود، هستند. 

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن ســینا گفت: نگرانی هایی 
درباره اثر ویروس کرونا بر توان باروری مردان و همچنین درمان ناباروری 
در دوران شیوع کرونا وجود دارد. در خصوص عوارض ابتا به کووید-۱۹ 
بر سیستم تناسلی مردان باید گفت که هنوز مطالعات کافی و کامل در 
ایــن زمینه وجود ندارد و تا کنــون تنها چند مطالعه محدود و با نتایج 
متناقض منتشر شده است. متأسفانه ناباروری با علل مردانه در جهان و 
ایران افزایش یافته است، به نحوی که شیوع ناباروری در مردان سنین 
۱۸ تا ۳۵ سال از شیوع دیابت در این جمعیت بیشتر است. از یک سو، 
سبک زندگی معاصر خطر بروز ناباروری را افزایش می دهد و از دیگر سو، 
سن ازدواج و سن فرزندآوری نیز افزایش یافته است. تأثیر افزایش سن بر 

کاهش توان باروری فقط مختص خانم ها نیست.

قانون گذاران ایالت میشیگان آمریکا، به تازگی ایحه ای را وضع کرده اند 
که براســاس آن، کارفرمایــان نمی توانند از ریزتراشــه ها برای ردیابی 
کارمندان خود استفاده کنند مگر این که کارگر مورد نظر، برای این کار 
داوطلب شــده باشد. در سال های اخیر، شمار قابل توجهی از شرکت ها، 
استفاده از تراشه هایی به کوچکی برنج را در میان کارمندان مورد بررسی 
قرار داده اند. این شــرکت ها، از تراشه های کوچک به عنوان روشی برای 
بهــره وری دفاع می کنند اما به کار بردن این تراشــه ها می تواند با نقض 
حریم خصوصی نیز همراه باشد. اگرچه نظریه های بی شماری نیز در مورد 
امکان توطئه چینی وجود دارند که باور دارند دولت ها در تاش هستند تا 
تراشه های ردیابی را در مردم به کار بگیرند اما وضع این ایحه می تواند 

نمونه خوبی از تاش قانون گذاران برای اطمینان از این موضوع باشد.

ناآگاهی والدین از اهمیت حفظ 
دندان های شیری

 تاثیر کرونا بر توان
 باروری مردان

 ردیابی کارگران با استفاده 
از تراشه ها قانونی نیست

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

حمله میمون ها به یک گربه در شهر "اپوری" تایلند

رونمایی از پوشش جدید خودروی فرمول 1 ویلیامز
پس از لغو قرارداد اسپانسری با شرکت ROKit، تیم ویلیامز از پوشش جدید خودروهای فرمول ۱ خود رونمایی کرد. راه حل این شرکت 
استفاده از طراحی ساده اما شیکی بوده که اساساً شامل رنگ سفید با نوارهای آبی و برخی عناصر مشکی رنگ بوده است. جدای از اسپانسر 
اصلی هم اکنون شــاهد نقش بســتن نام های برندهایی همچون کمپانی غذایی کانادایی سوفیا و شرکت تکنولوژی آکرونیس روی این 
خودروها هستیم. اگرچه همچنان فضای کافی روی بدنه خودروها برای قرار گرفتن برند اسپانسرهای جدید وجود دارد اما در بخش هایی 
همچون بال جلو و عقب فعًا نام ویلیامز دیده می شود. این تیم در مسابقات امسال با جورج راسل و نیکاس لطیفی مسابقه خواهد داد. 
مدیر تیم فرمول ۱ ویلیامز در مصاحبه اختصاصی با اتوکار گفته که وضعیت شــرکت به لطف قوانین جدید کامًا تغییر کرده اســت. او 
گفته است: ویروس کرونا همه ی ما را تحت تأثیر قرار داده است. ما با همکاری یکدیگر فهمیده ایم که باید کار بهتری در ارائه فعالیت های 
ورزشی و البته کاهش هزینه ها انجام دهیم.تاکنون فعالیت مستقل در این زمینه خیلی منطقی نبوده اما ما معتقدیم که داشتن آزادی 
عمل در زمینه طراحی و مهندسی نمی تواند یک عقب ماندگی باشد. هنوز مشخص نیست که آیا این تیم بریتانیایی خواهد توانست در 

مسابقات امسال سر و صدا به پا کند یا خیر مخصوصاً اینکه ویلیامز در سال ۲۰۱۹ دوباره بازگشته است. 

زمان دقیق بازی های تیم ملی در انتخابی جام جهانی 
با اعام کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان دقیق بازی های تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی قطر اعام شد. بعد از شیوع 
ویروس کرونا در جهان و لغو رقابت های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا که با تایید فیفا صورت گرفت، تاریخ جدیدی برای این 
رقابت ها اعام شــده است و بر این اســاس تیم ملی فوتبال ایران باید در زمان های اعام شده بازی های حساس خود را در دور 
برگشت مرحله گروهی انتخابی جام جهانی قطر برگزار کند.تیم ملی فوتبال ایران که نتایج خوبی در  مرحله رفت این رقابت ها به 
دست نیاورده است باید در دیدار برگشت برای کسب امتیازهای ازم تاش کند. بر این اساس، برنامه بازی های تیم ملی فوتبال 

ایران در دور برگشت به این شرح اعام شد: 
ایران - هنگ کنگ )پنجشنبه ۱۷ مهر(   کامبوج - ایران )سه شنبه ۲۲ مهر(

ایران - بحرین )پنجشنبه ۲۲ آبان(  ایران - عراق  )سه شنبه ۲۷ آبان(
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به مکان این بازی ها اشاره نکرده و مشخص نیست بازی ها در چه شرایطی و در چه کشوری برگزار 

می شوند ولی تاریخ برگزاری بازی ها قطعی است.

آه ازین دلبران زیبارویآه ازین کودکان مشکین موی قد ایشان چو سرو ر لب جویرخ ایشان چو اه ر سر کوه گار چون گل و چون  سمن ه  روی و ه  بویعالم از رنگ و بویشان چو ن گاه زن را جدا کنند از شویگاه تن را جدا کنند از جان دل مسکین من چو گردان گویزلف ایشان ه سان چوگان است ر ی را زار ر سر کویچون من مستمند مسکین دل

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

در ســی و سومین سالگرد بمباران شیمیایی سردشــت، فیلم انیمیشن »بادها کجا می میرند« ساخته 
»پژمان علیپور«، آخرین مراحل فنی تولید را پشت ســر می گذارد.انیمیشــن بادها کجا می میرند که 
به موضوع بمباران شــیمیایی سردشــت در جریان جنگ تحمیلی می پردازد، محصول مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی است. مرحله  تصویرسازی این انیمیشن شامل انیمیت، کامپوزیت و تدوین تا 
هفته آینده به اتمام رسیده و فیلم به استودیوی صداگذاری و ساخت موسیقی می رسد. مهرشاد ملکوتی 
صداگذاری این اثر را برعهده دارد و عباس سرافراز هم موسیقی فیلم را می سازد. برپایه  اعام کارگردان، 
این فیلم حداکثر تا دو ماه دیگر آماده نمایش خواهد شد.در خاصه موضوع انیمیشن بادها کجا می میرند 
آمده است: موضوع فیلم درباره  بمباران شیمیایی سردشت یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است 
که در واقع نخستین شهر شیمیایی شده  جهان محسوب می شود که در آن از گاز خردل استفاده شده 
است.تمام فیلم، تراولینگی از روایتی اپیزودیک و نگاهی شاعرانه به زندگی در سردشت، سه ماه قبل از 
بمباران شیمیایی، لحظه ی بمباران )هفتم تیر ۱۳۶۶( و سی و سه سال بعد آن است که تصاویر و اتفاقات 

به شکل انعکاس در آبی ساکن نشان داده می شود.

»محاکمه« 
هر ســه رمان بزرگ این نویســنده اهل چک پس از 
مرگ او منتشر شدند. بهترین این سه اثر »محاکمه« 
بود که یک ســال پس از مرگ نویســنده بر اثر سل، 
چاپ شد. البته دستنویس کافکا کامل نبود و مکس 
برود، دوست و نویسنده زندگینامه کافکا دستی روی 
آن کشید و منتشرش کرد.مثل دیگر کتاب های کافکا 
در »محاکمه« نیز شاهد عاقه این نویسنده به شرایط 
بشــر از دید جوزف ک. هســتیم، یک منشی بانک 
بلندپرواز که به اتهام جرمی نامشخص )برای خودش 
و خواننده( بازداشت و در نهایت کشته می شود.کافکا 
این اثر را به صورت یک حکایت پندآموز نوشــته بود 
اما متوجه نبود چه پیش بینی تاریخی تلخی می کند. 
دولت توتالیتری که در کتاب قدرت را در دســت دارد و جوزف ک. را دســتگیر می کند شباهت 
بسیاری با رژیم های حاکم اروپا در قرن بیستم دارد.محاکمه تصویرگر تمامي فسادهایي است که 
در تمامي رمان هاي کافکا از آن به دغدغه هاي او تعبیر مي شود . دغدغه هایي که روح این جهان 
را شــکافته و آن را به فســاد کشانده اند . سلسله مراتب طواني و بي اثر از نام ها  ، فساد ، رشوه 
خواري ، زن بارگي و ... دیگر خصوصیات زشت عمال قانون است که در جاي جاي رمان دیده مي 
شود . او در این میان به اداراتي چون بانک نیز مي پردازد و بوروکراسي آن را زیر سوال مي برد . 
این تقابل قهرمان با مرجعي از قدرت که عظیم ، ماشــیني و در باطن فاسد مي نماید در همه ي 
رمان هاي او به نوعي وجود دارد : در رمان )) آمریکا(( در هتل اکسیدنتال ، در رمان قصر ، در خود 
قصر و در محاکمه ، دادگاه و تا حدودي بانک ،دیده مي شــود. همه ي آنها سمبل هایي هستند 

که خایي گرداب مانند را براي خواننده ایجاد مي کنند و تا پایان رمان او را ذره ذره مي بلعند .

ْهبَهانی ـِ سیمین ب
ـِــْهَبهانی )زادهٔ ۲۸  سیمین خلیلی معروف به سیمین ب
تیر ۱۳۰۶ تهران – درگذشــتهٔ ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ تهران(، 
نویسنده، شــاعر غزل ســرای معاصر ایرانی و از اعضای 
کانون نویســندگان ایران بود. سیمین بهبهانی در طول 
زندگــی اش بیش از ۶۰۰ غزل ســرود که در ۲۰ کتاب 
منتشر شده اند.شعرهای ســیمین بهبهانی موضوعاتی 
هم چون عشــق به وطــن، زلزله، انقــاب، جنگ، فقر، 
تن فروشــی، آزادی بیان و حقوق برابــر برای زنان را در 
بر می گیرند.او به خاطر سرودن غزل فارسی در وزن های 
بی سابقه به »نیمای غزل« معروف است.سیمین خلیلی 
فرزند عباس خلیلی)شــاعر و نویســنده و مدیر روزنامه 
اقدام( بود. میرزا حســین میرزاخلیل مشــهور به میرزا 
حســین خلیلی تهرانی که از رهبران مشروطه بود، عموی پدر او و عامه ماعلی رازی خلیلی تهرانی 
پدربزرگ اوســت. پدرش عباس خلیلی )۱۲۷۲ نجف - ۱۳۵۰ تهران( به دو زبان فارسی و عربی شعر 
می گفــت و حدود ۱۱۰۰ بیت از ابیات شــاهنامه فردوســی را به عربی ترجمه کــرده بود و در ضمن 
رمان های متعددی را هم به رشــته تحریر درآورد که همگی به چاپ رسیدند.مادر او فخرعظما ارغون 
)۱۲۷۷–۱۳۴۵ ه .ش( دختر مرتضی قلی ارغون )مکرم الســلطان خلعتبری( از بطن قمر خانم عظمت 
السلطنه )فرزند میرزا محمد خان امیرتومان و نبیره امیر هدایت اه خان فومنی( بود. فخر عظمی ارغون 
فارسی و عربی و فقه و اصول را در مکتبخانه خصوصی خواند و با متون نظم و نثر آشنایی کامل داشت 
و زبان فرانسه را نیز زیر نظر یک مربی سوئیسی آموخت. سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران در ۱۵ مرداد 
ماه به کما رفت و در بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان بستری شد و در نهایت بامداد سه شنبه ۲۸ 

مرداد ماه ۱۳۹۳ به علت ایست قلبی و تنفسی درگذشت.

انیمیشن »بادها کجا می میرند« 


