
روحانی در گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی:
 کسری بودجه باید از نقدینگی بازار 

تامین شود
رئیس جمهور، اقدام بانک مرکــزی در آغاز عملیات بازار باز و عرضه اوراق 
خزانه و دولتی برای تامین کســری بودجه دولت از طریق نقدینگی بازار را 
تجربــه موفقی توصیف کرد. روحانی همچنین بر تداوم انضباط مالی دولت 
و تأمین کســری مورد نیاز بودجه کشــور از محل نقدینگــی بازار به جای 
استقراض از بانک مرکزی تأکید کرد.رئیس کل بانک مرکزی در این گفتگو 
گزارشی از نتیجه موفق حراج اوراق خزانه در اوایل هفته و برنامه حراج هفته 
آتی اوراق دولتی برای تأمین کسری بودجه از طریق نقدینگی بازار، به رئیس 
جمهور ارائه و اعام کرد که با اقدامات بانک مرکزی و آغاز عملیات بازار باز، 
ســه شــنبه این هفته نرخ اوراق خزانه در بازار، برای اولین بار در سال های 
اخیر، به زیر ۱۵درصد رســید.همتی همچنین توضیحاتی درباره بازگشت 
فعالیت سامانه نیما و سایر روش های استفاده از ارز صادراتی برای واردات به 
روند عادی و تاش های بانک مرکزی برای رفع انسداد منابع ارزی کشور در 

بانک های خارجی ارائه کرد.

پایان جدال چهار روزه آتش و جنگل در اندیکا
بعد از گذشــت چهار روز از پیشروی آتش در جنگل ها و مراتع اندیکا، سرانجام این 
آتش ســوزی بعد از ظهر امروز جمعه به طور کامل مهار شد.سرپرســت فرمانداری 
اندیکا دیروز جمعه با اعام این خبر گفت: این آتش سوزی روز سه شنبه از منطقه 
کرچل و مانداب بخش آبژدان شروع و سپس به منطقه شیرین آب و دره دون بخش 
مرکزی گســترش یافت.حیدر کاظمی افزود: به رغم اینکه نیروهای امدادی و محلی 
از همان ساعات اولیه در محل حضور یافتند اما سخت گذر بودن منطقه، وزش باد و 
غنی بودن مراتع ، مهار را به تاخیر انداخت.رییس ستاد بحران شهرستان اندیکا ادامه 
داد: این آتش سوزی درنهایت با تاش نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، 
ســپاه، نیروهای مردمی، انجمن های مردم نهاد، سدهای شهرستان و دهیاری ها به 
طور کامل مهار شد.وی گفت: اعزام بالگرد آب پاش و بالگرد هوانیروز مسجد سلیمان 
برای انتقال نیروها نیز در مهار این آتش سوزی موثر بود.سرپرست فرمانداری اندیکا 
با بیان اینکه بررســی دقیق خسارت در حال انجام است، افزود: بخش هایی از مراتع 
و جنگل های این شهرســتان در این آتش سوزی خاکســتر شدند.حدود ۱۵۰ هزار 
هکتار جنگل در اندیکا وجود دارد که ۹۰ درصد این درختان بلوط و ۱۰ درصد دیگر 

گونه های درختی دیگر هستند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی برای آزادســازی بخشــی از منابع ارزی مسدود شده کشور در بانک های خارجی، بر تداوم این پیگیری ها تاکید و 
همراهی هر چه بیشتر صادرکنندگان کشور با بانک مرکزی را برای تامین ارز واردات مورد نیاز کشور، ضروری دانست.حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی رئیس 
جمهور در گفتگو با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اطاع یافتن از آخرین پیگیری ها در راستای تسهیل و تسریع استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی 
و صادرکنندگان برای تامین کااهای اساســی، دارو، مواد اولیه و واســطه ای کارخانجات، از تاش های بانک مرکزی برای جبران افتی که در اثر شیوع کرونا در روند 

فعالیت سامانه نیما و سایر روش های استفاده از ارز صادراتی ایجاد شده بود و تامین 4 میلیارد دار ارز برای واردکنندگان تشکر کرد.....
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آمریکا بهم ریخت، ایران متهم شد
خشــونت ذاتی اف بی ای و پلیس در آمریکا علیه سیاه پوستان تازگی 
ندارد. اما اینکه مردم به چنین خشونتی واکنش ملی و سراسری بدهند 
حتما پر از تازگی های قابل تحلیل اســت. ظــرف یک هفته ای که از 
جنایت پلیس آمریکا علیه یک شــخص سیاهپوست و منجر شدن این 
وحشــی گری به قتل مرد سیاه پوست شد تقریبا ۸۰ درصد آمریکا از 
سیه پوست و سفید پوست به خیابانها ریخته و هم پرچم آمریکا را آتش 
زدند و هم چند شهر را به آتش کشیدند. مینیاپولیس شاخصه اصلی این 
جرقه برای شروع اعتراضات بود. اینکه یک نفر سیاه پوست توسط یک 
نفر پلیس ســفید پوست اقدامی کرده و منجر به قتل شده باشد، فقط 
میتواند یک جرقه کوچک به انبار باروتی بوده باشد که تبعیض و سرمایه 
داری در دســت بدست هم دادن ، ایجادش کرده باشند. در جریان بروز 
کرونا فقر واقعی مردم آمریکا بروز یافت مردمی که حتی یک وعده غذا 
هم پس انداز نداشتند. و برای یک وعده غذا صف های چند کیلومتری 
تشــکیل دادند و با این صفها نشــان دادند چهره واقعی آمریکا چگونه 
میتواند بــروز و ظهور کرده و حیثیت و آبرویی برای مهد بدروغ آزادی 
باقی نگذارد. جالب ترین وجه این اتفاقات در آمریکا وقتی به چشم آمد 
که آمریکا در مقابل مردم تسلیم شد. دونالد ترامپ همان تهمتی را به 
مردم زد که شاه ایران به مردم در سال ۵۶ و ۵۷ میزد و ایشان را چپی 
یا کمونسیت میخواند. تظاهر کنندگان در مقابل کاخ سفید آواز حسینی 
بودن و الهام بخشی از امام خمینی را سرداده بودند.و در بیان و سروده 
ها از مقام عظمای وایت در ایران نام برده و بدین وســیله کاخ نشینان 
را عصبی تر کرده بودند . همین امر موجب شــد تلویزیون های دولتی 
در آمریکا جمهوری اسامی ایران را به دست داشتن در این اعتراضات 
متهم کنند.  اینکه چرا و چگونه مقامات آمریکا، ایران را به دست داشتن 
در اعتراضات مردم خود  علیه نژادپرستی  و سرمایه داری درآمریکا متهم 
کرده اند، خود محل بحث و تفسیر های جالبی است. در طول دوران  ۵۰ 
ساله جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و جهان غرب هیچ گاه زمینه 
بروز نارضایتی در آمریکا به این حد انفجار نرســید که مردم به خیابانها 
ریخته علیه کیان آمریکا تظاهرات نموده و شهر ها را به آتش بکشانند. 
و از این گذشته صدای رسمی کشور آمریکا مقامات کرملین را موجب 
این اقدامات بدانند اما انقاب اسامی مشاعر ترامپ و بقیه کاخ نشینان 
کاخ سفید را آن چنان بهم ریخته که امروز جهان شاهد واقعیتی است 
که بعد از 4۱ سال از پیروزی انقاب اسامی در ایران ، در جهان ظهور و 
بروز می نماید و آن تاثیر اقتدار و هوشمندی مردم مسلمان و نشئه روح 
انگیز اسام متاثر از ندای امام خمینی روحی و ارواح له الفداه است.  فارغ 
از صحت و سقم این ادعا که ایران در ایجاد اجتماعات و بروز اعتراضات 
و برداشــته شدن نقاب تظاهر از چهره آمریکای امروز و دیروز چه نقش 
دارد یا داشته است، باید گفت این اتهام فی نفسه اعتراف  بدون برگشتی 
اســت که مقامات آمریکایی به نفوذ و سیطره به قدرت ایران در جهان 
میکنند. فی الواقع باید گفت ایران بدون اینکه برای کســی در آمریکا 
هزینه کند با صدور تفکر ظلم ستیزی ، ملتها را همراه خود نموده است 
و از این جهت بله مقامات آمریکایی این اعتراف بحق را بجا میکنند.اما 
مهمتر از این اعتراف تاثیر این اعتراف است که بیان میکند ایران امروز در 
کجای اقتدار جهان به کرسی نشسته و جهان چه تاثیری از حضور و دوام 
انقاب دریافت نموده اســت؟  این ایران همان ایرانی است که 4۲ سال 
قبل یعنی در زمان سلطنت نوکر بی بدیل آمریکا در منطقه ، قبل از بروز 
و ظهور و پیروزی انقاب اسامی ، شاهنشاه قدر قدرت آن توسط سفیر 
انگلیس تبعید می شــد و نخست وزیرش با حضور یک افسر اطاعاتی 
آمریکا با یک چمدان دار از مقام خود عزل و حتی بازداشــت می شد؛ 
امروز در سایه تفکر و حرکت انقابی به جایی رسیده است که آمریکائیان 
صهیونیست با نشان دادن ضعف و پوشالی بودن خود چنین اتهامی بی 
اساس و البته با تاثیر را متوجه ایران میکنند. امروز دنیا ایران اسامی را 
بــه عنوان یک ابرقدرت پایدار با تفکر محوری مقاومت در مقابل ظلم و 
زور و با نیت تحقق عدالت جهانی مهدی صاحب الزمان عجل اه تعالی 
فرجه پذیرفته اســت هر چند هنوز  تاشهای آخر خود را برای مبارزه 
با قدرتمند شــدن اقتصادی ایران هم متوقف نکرده اند اما ایران بدون 
کوچکترین تامل و توقفی مسیر خود را طی کرده و در حال اعمال نظر 
جهان شــمول عدالت در جهان پیشتاز است. نوید بیداری مردم آمریکا 
در مثال رهبر عظیم الشــان انقاب اسامی حضرت ایت اه العظمی 
اامام خامنه ای در تمثیل فرو رفت امریکا همانند کشتی تایتانیک خود 
نشــان از رابطه قلبی مردم ستمدیده در غرب با قلب اکنده از عشق به 
مستضعفین در رهبران دینی ماست. بدون تردید اسام جهان را از ظلم 
و بیداد جهانخواران خواهد رهانید و این حکم با منازع و محتوم خدای 

متعال در قرآن است.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

اصلی ترین نگرانی شرکت ها در عصر کرونا؟  
 »طوانی  شدن رکود ناشی از همه گیری کرونا« و »ورشکستگی«، اصلی ترین نگرانی های شرکت های 
اقتصادی در این روزهاســت.  مجمع جهانی اقتصاد به تازگی مطالعه ای در مورد وضعیت کســب و 
کارها و شرکت های بزرگ صنعتی انجام داده و بزرگترین ریسک های پیش روی آن ها را بررسی کرده 
است.  کارشناسان این نهاد بین المللی، بیش از ۳۵۰ ریسک مهم را شناسایی کردند و از شرکت های 
بزرگ در سراسر دنیا خواستند تا مهمترین و اصلی ترین ریسکهایی که باعث نگرانی آنها میشود را 
اعام کنند. در نهایت ۳۱ ریسک اصلی و میزان نگرانی کسب و کارها از این ریسکها منجر شد.جالب 
اینجاســت که بر خاف گزارش ها و مطالعات قبلی، بعد از همه گیری کرونا مسایل زیست محیطی 
دیگر جایگاهی در میان نگرانی های دنیا ندارد و  تحوات اقتصادی و اجتماعی و ژیوپولتیکی حاصل 
از همه گیری کرونا در فهرســت اصلی ترین نگرانی ها جای گرفته است.دو سوم از شرکت های مورد 
مطالعه اعام کردند که اصلی ترین و مهمترین نگرانی آن ها طوانی شدن رکود اقتصادی در دنیا ست 
و نیمی از آنها هم ورشکستگی و ناتوانی صنایع برای احیای بعد از پایان همه گیری کرونا را اصلی ترین 
نگرانــی این روزهای خود عنوان کردند.  عدم احیــای صنایع بعد از پایان همه گیری می تواند روی 
زنجیره عرضه کااهای مختلف در دنیا اثر منفی بگذارد و مشکات زیادی برای اقتصاد ایجاد کند.بر 
مبنای یافته های این گزارش از میان ۱۰ ریسک بزرگی که شرکت ها از آنها ابراز نگرانی کرده اند، تنها 
سه ریسک غیراقتصادی است و هفت ریسک کاما ریشه اقتصادی دارد.اغلب شرکت های بزرگ دنیا 
از همکاری بخش خصوصی و دولتی در شرایط بحرانی کنونی ابراز رضایت کرده  و بر این باور هستند 
که این همکاری می تواند اندکی از بار مشکات آن ها بکاهد. چالش های ایجاد شده در اقتصاد دنیا در 
نتیجه همه گیری کرونا شرکت های خصوصی را با معضات زیادی مواجه کرده است و اگر حمایت 
مالی دولت ها نباشد، امکان ادامه فعالیت اقتصادی برای آنها وجود ندارد. البته برخی از کارشناسان 
در مورد هزینه باای دولت ها برای حمایت از اقتصاد صحبت می کنند ولی مساله اصلی اینجاست 
که هزینه ورشکستگی شــمار زیادی از شرکت های صنعتی و خصوصی برای اقتصاد، بسیار بیشتر 
از هزینه ای اســت که دولت برای حفظ آنها صرف می کند.۶۶.۳ درصد از شرکت های بزرگ نگران 
طوانی  شدن رکود ناشی از همه گیری کرونا هستند و بر این باورند که این مشکل می تواند آسیبی 
جدی به آنها وارد کند. ۵۲.۷ درصد از شرکت ها نگران  ورشکستگی خود یا شرکت هایی هستند که 
با آنها کار می کنند. سومین ریسکی که شرکت های بزرگ را نگران کرده است احتمال حمله سایبری 
و ارائه اطاعات نادرست است که در نتیجه نوسان در شیفت های کاری و عدم حضور تمامی افراد 
در شرکت در بازه زمانی مشخص ایجاد می شود. بالغ بر ۵۰ درصد از افراد مورد مطالعه در این مورد 
ابراز نگرانی کرده اند و بر این باورند این معضل در دنیای امروزی نه تنها برای کسب و کارهای بزرگ 

بلکه برای بخش های  اجرایی کشورها هم معضلی جدی است

مرکز پژوهش های مجلس:

افزایش 80 درصدی خط فقردر تهران ظرف 2 سال
سهم 0.3 درصد ی ایران در 
جذب سرمایه گذاری خارجی

زیان وارد شده به اصناف از بابت کرونا اعام شد

خسارت 26 هزار میلیاردی!

در حالی که کشورهای پیشرو نیمی از سرمایه گذاری خارجی جهانی را جذب کرده اند سهم ایران بسیار محدود بوده 
است.سرمایه گذاری خارجی یا تامین مالی غیر قرضی انواع متفاوتی دارد که عبارتند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
سرمایه گذاری خارجی غیر سهمی، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و ترتیبات قردادی.سرمایه گذاری خارجی ,بر اساس 
گزارش آنکتاد سهم کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیر از جریان سرمایه گذاری خارجی به سمت داخل کاهش 
یافته است. از سوی دیگر سهم کشورهای مذکور از جریان سرمایه گذاری به سمت خارج از ۹۰  درصد به ۷4  درصد 
تنزل پیدا کرده اســت.امریکا، اتحادیه اروپا و چین در مجموع نیمی از جریان ورودی سرمایه را در اختیار دارند. این 

درحالی است که ایران تنها ۰,۳ درصد از کل جریان ورودی سرمایه خارجی را جذب کرده است.

همتی در صحن علنی مجلس:

 ۸۰ درصد نقدینگی،
 ناشی از سود باای بانکی است

طبق اعام منابع رسمی؛

دکترطاهری آزاد شد
رهبر معظم انقاب اسامی در سخنان تلویزیونی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(:

امام نشان داد ابرقدرت ها ضربه پذیرند
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رهبر معظم انقاب اسامی در سخنان تلویزیونی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(:گزیده خبر

امام نشان داد ابرقدرت ها ضربه پذیرند 
 حضرت آیت اه خامنه ای در ســخنرانی امروزشان به مناسبت 
ســالروز رحلت امام خمینی فرمودند:  امام خمینی هم انسان 
تحول خواه بود و هم تحول آفرین بود و ایشان بزرگترین تحوات 
را در زمان خودشــان ایجاد کردند.رهبر معظم انقاب اسامی 
صبح روز )چهارشنبه( در سخنرانی زنده ی تلویزیونی به مناسبت 
ســالگرد ارتحال امام خمینی )رحمه اه( بنیان گذار جمهوری 
اســامی، »تحول خواهی، تحول انگیــزی و تحول آفرینی« را از 
مهم ترین خصوصیات امام راحل عظیم الشــأن خواندند و تأکید 
کردند: برای زنده ماندن انقاب باید با درس آموزی از این ویژگی 
نرم افزاری و عملیاتی امام، رویکرد تحولی و گرایش پرشتاب به 
»بهتر شدن و حرکت جهشی« را، در همه ی زمینه ها بخصوص 
در زمینه هایی که بی تحرکی یا عقب گرد داشــته ایم با جدیت 
دنبال کنیم. حضــرت آیت اه خامنه ای با اشــاره به روحیه ی 
تحول خواهــی امــام از دوران جوانی، افزودند: امــام به روش 
پیامبران، سرشت نهفته و غرایز معنوی انسانها را بیدار میکرد که 
این ویژگی ده ها ســال قبل از آغاز نهضت اسامی نیز در درس 
اخاق منقلب کننده ی ایشان در حوزه ی علمیه ی قم مشهود بود.

ایشــان، امام خمینی را »امام تحول« نامیدند و افزودند: امام از 
دوران مبارزات تا پایان حیات مبارکشان در میدان عمل نیز در 
نقــش یک فرمانــده بی نظیر، روند تحول خواهــی را رهبری و 
اقیانــوس عظیم ملت ایران را در مســیر تحقق اهداف طوفانی 
ومتاطم می کرد.رهبر انقاب اسامی در تبیین تحوات ایجاد 
شــده در پرتو روحیــه تحول آفرینی امام، بــه »تبدیل روحیه 
خمودگی و تســلیم ملت ایران به روحیه ای مطالبه گر« اشــاره 
کردنــد و افزودند: امام عظیم الشــأن، ملت ایــران را از ملتی 
بی تحرک که فقط به فکر زندگی شــخصی خود بود، به ملتی 
مطالبه گــر وحاضر در میدان تغییر داد کــه این ویژگی از آغاز 
نهضت در سال 41 و پس از آن 15 خرداد 42 تا مبارزات منتهی 
به پیروزی انقاب و سال های بعد از آن، نمایان و مشهود است.

ایجاد تحول در نــگاه حقارت پندارانه ملت در برابر »قدرت های 
خارجی و حتی مســئوان دون پایه رژیم پهلوی به ملتی دارای 
اعتماد به نفس و عزت ملی و مؤثر در سرنوشت کشور« دومین 
نکته ای بود که رهبر انقاب در تبیین نتایج روحیه تحول خواهی 
امام خمینی به آن پرداختند.حضرت آیت اه خامنه ای »تحول 
در مطالبات اساســی مردم از خواســته های بســیار محدود به 
مطالباتی همچون استقال و آزادی« و »تحول در نگاه مردم به 
دیــن از یک چارچوب عادی و فردی به یک مکتب نظام ســاز 
وتمدن ســاز« را از دیگر آثار تعیین کننده نگاه تحول خواه رهبر 
کبیر انقاب اسامی برشمردند.ایشان در بیان نکته ای دیگردر 
همین زمینه افزودند: در شــروع نهضت اســامی هیچ افقی از 
آینده در ذهن ملت نبود اما امام این نگاه بی افق را به نگاه کنونی 
ملت یعنی تشکیل امت اسامی و ایجاد تمدن نوین اسامی در 
افق آینــده متحول کرد.رهبر انقاب »ایجــاد تحول در مبانی 
معرفتی کاربردی و وارد کردن فقه در عرصه نظام سازی و اداره 
کشور« و نیز »پافشاری بر تعبد و معنویت در عین نگاه نوگرایانه 
به مسائل« را دو نتیجه بارز نگاه تحول انگیز امام راحل برشمردند.

حضرت آیت اه خامنه ای »تحول اساســی در نگاه به جوانان و 
نسل جوان« را از دیگر آثار مبارک و عمیق رویکرد تحولی امام 
خمینی خواندند و افزودند: ســپردن کارهای بزرگ به جوانان و 
استفاده از آنان به عنوان ثروت و ذخیره ملی، روش روشن امام 

بود البته آن بزرگوار در عین حال به افراد غیرجوان نیز به عنوان 
ثــروت ملی اعتماد می کردند که ایــن واقعیت نیز در انتصابات 
ایشان مشهود است و اکنون نیز همچنان که گفته ایم باید همین 
نگاه و روش مد نظر باشد.ایشان در تبیین دیگر نتایج بسیار مهم 
نگاه تحول خواه امام، ایستادگی و تحقیر ابرقدرت ها را مورد توجه 
قرار دادند و افزودند: زمانی کسی حتی تصور نمی کرد بشود روی 
حرف آمریکا حرف زد اما امام خمینی با ایجاد تحول در نگاه به 
ابرقدرت هــا، آن ها را تحقیر و ثابت کــرد که زورگویان جهانی 
ضربه پذیرند که این حقیقت در فروپاشی شوروی سابق و اوضاع 
امروز آمریکا مشهود است.رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه 
امام، »اماِم تحول« بود افزودند: مهمترین نکته این است که امام 
که عامل اصلی این تحوات بود، به درســتی همه آنها را از خدا 
می دانست.ایشان نکته مهم دیگر در روحیه تحول انگیز امام را 
نگاه ایشان به اهمیت تحول روحی و اعتقادی در جوانان دانستند 
و در جمع بندی این بخش از سخنانشان افزودند: درسی که ما 
از روحیــه و حرکت تحولی امام می گیریم این اســت که باید 
حرکت تحول آفرین در همه بخشــها ادامه داشته باشد، اگرچه 
کشور و انقاب در سی سال گذشته از رویکرد تحولی امام فاصله 
نگرفته است.حضرت آیت اه خامنه ای، »پیشرفت ها و حرکت 
علمی کشور«، »توانمندی های دفاعی و رسیدن به نزدیکی مرز 
بازدارندگــی« و »چهره قدرتمند جمهوری اســامی در عرصه 
سیاســی« را نمونه هایی از پیشرفت و حرکت تحولی در دوران 
بعد از امام برشــمردند و خاطر نشان کردند: در این 30 سال با 
وجود پیشرفت و تحول در عرصه های گوناگون، در برخی موارد 
در زیر ســاختها تحول به وجود آمد اما به فعلیت نرســید و در 
برخی موارد هم عقب گرد و پسرفت داشتیم که تأسف بار و غیر 
قابل قبول است.ایشــان، نقطه مقابل انقاب را که طبیعت آن 
»نوآوری، تحول، پیشرفت و جهش« است، »ارتجاع« خواندند و 
افزودند: پیشرفت و یا پسرفت انقابها بستگی به اراده انسان ها 

دارد زیرا اگر انســانها در مســیر درست حرکت نکنند، خداوند 
نعمت خود را از آنها خواهد گرفت، بنابراین باید به شدت مراقب 
بود که دچار چنین وضعیتی نشویم.رهبر انقاب اسامی با تأکید 
بر اینکه »ما قادر هستیم در بخش های مختلف تمدنی کشور و 
نظام، تحول ایجاد کنیم و از بنده، جوانان، نخبگان و مردم انتظار 
است به فکر ایجاد تحول در بخشهای مختلف باشیم«، به برخی 
الزامات ایجاد تحول اشــاره کردند.»قانع نبودن به داشــته ها و 
داشــتن روحیه تحول خواهی و پیشــرفت مستمر و افزودن بر 
داشته ها« اولین نکته ای بود که رهبر انقاب به آن اشاره کردند 
و گفتند: تحول خواهی لزوماً به معنای اعتراض نیست و یا نباید 
حتماً بعد از شکست به فکر تحول افتاد بلکه تحول یعنی میل 
مستمر به شتاب و سرعت گرفتن در حرکت و اجتناب از تحجر 
و پافشاری بر مشهورات غلط.حضرت آیت اه خامنه ای، تحول 
صحیح را نیازمند پشــتوانه فکری دانســتند و با تأکید بر لزوم 
تحــول در مقوله »عدالت« افزودنــد: تحول باید مبتنی بر یک 
اندیشــه متقن و شکل یافته باشد همچنانکه هر حرکت تحولی 
امام، مبتنی بر مبانی معرفتی اسام بود زیرا اگر چنین پشتوانه 
فکری وجود نداشته نباشد، تحول غلط خواهد بود و ثبات قدم 
وجود نخواهد داشت.ایشــان در همین خصوص به برخی افراد 
انقابی و عاقه مند در اویل انقاب اشــاره کردند و گفتند: این 
افراد چون پایه های فکری و ایمانی مستحکم و متین و پشتوانه 
های عقانی محکم نداشــتند، بعد از گــذر از دوران جوانی و 
مراحل مختلف زندگی، به همان فســیل هایی تبدیل شدند که 
انقاب برای مقابله با آن فسیل های کج رو بوجود آمده بود.ایشان 
با تأکید بر اینکه تحول را نباید با »اســتحاله فکری« اشــتباه 
گرفت، افزودند: تحول باید رو به جلو باشد در حالی که مسایلی 
همچون تجدد و غرب گرایی که در دوران پهلوی مطرح شــد، 
ســلب هویت دینی و ملی و تاریخی ملت ایــران و به عبارتی 
»مرگ تمدنی« بود.رهبر انقاب اسامی خاطر نشان کردند: در 

تحول، سرعت مهم است اما این سرعت با شتابزدگی و کارهای 
عجوانه ســطحی متفاوت است ضمن آنکه در تحول باید یک 
دســت هدایتگر مطمئن وجود داشته باشــد.حضرت آیت اه 
خامنه ای در ادامه به چند نمونه از مواردی که در کشور نیازمند 
تحول است، اشاره کردند و افزودند: در مسائل اقتصادی »قطع 
وابســتگی اقتصاد از نفت و بودجه بندی عملیاتی«، در مسائل 
آموزشی »فایده محور و عمقی و کاربردی شدن دروس در مراکز 
آموزشی«، در مســائل اجتماعی »تأمین عدالت« و در مسایل 
خانواده و موضوع ریشه کنی اعتیاد و همچنین جلوگیری از پیر 
شدن کشور، نیازمند حرکت های تحولی هستیم.حضرت آیت 
اه خامنه ای شــرط ایجاد تحول را »نترســیدن از دشــمن و 
دشمنی ها« برشمردند و افزودند: در مقابل هر اقدام مثبت و کار 
مهــم، مخالفانی وجود دارد، مثًا در فضــای مجازی غالباً نوع 
مخالفتها تیز و آزاردهنده اســت یا جبهه وســیعی از دشــمن 
خارجی وجــود دارد که با هر حرکِت به صاح کشــور، مقابله 
می کند و امپراتوری تبلیغاتی وابسته به صهیونیست ها نیز آن را 
می کوبد ولی در انجام یک کار حساب شــده، نباید ماحظه این 
مخالفتها و دشمنی ها را کرد.ایشان راه غلبه بر ترس از دشمنی ها 
را حضــور نیروهای جوان، نترس و بــدون ماحظه در صحنه 
دانســتند و گفتند: حضور نیروهای جوان یعنی استفاده از فکر، 
روحیه، جســارت و اقدام جوانان.رهبر انقاب اسامی در بخش 
پایانی سخنانشان، آشفتگی جبهه دشمنان جمهوری اسامی را 
نتیجه اعتمــاد ملت ایران به پروردگار خواندند و خاطرنشــان 
کردند: یک بخش از جبهه دشمنان ایران، شوروی بود که با آن 
وضع فروپاشــید و بخش دیگر آن آمریکا است که امروز وضع 
آشــفته آن را همه می بینند.حضرت آیت اه خامنه ای حوادث 
جارِی این روزهای آمریکا را بروز واقعیات پنهان نگه داشته شده ی 
آمریکا دانســتند و گفتند: زانــو زدن پلیس بر روی گردن یک 
سیاهپوســت و فشار دادن آن تا جان باختن شخص و تماشای 
این صحنه از طرف چند پلیس دیگر، چیز جدیدی نیست بلکه 
همان اخــاق و طبیعت حکومت آمریکا اســت که قبًا نیز با 
بسیاری از کشورهای دنیا مثل افغانستان، عراق، سوریه و قبل از 
آن در ویتنام، همین کارها را کرده اند.ایشــان شعار امروز مردم 
آمریکا یعنی »نمی توانیم نفس بکشیِم« را حرف دل همه ملتهای 
تحت ظلم دانستند و افزودند: البته آمریکایی ها با رفتارهایشان 
در دنیا رســوا شده اند. آن از مدیریت ضعیفشان در کرونا که به 
علت فساد موجود در هیئت حاکمه آمریکا، تلفات و مبتایان به 
بیماری در آمریکا چندین برابر کشورهای دیگر است و این هم 
از برخورد وقیحانه شــان با مردم که آشــکارا جنایت می کنند، 
عذرخواهی هم نمی کنند و بعد هم می گویند حقوق بشر، انگار 
آن مرد ســیاهی که کشته شد، بشــر نبود و حقوقی نداشت.

حضرت آیــت اه خامنه ای با اشــاره به احســاس خجالت و 
ســرافکندگِی بجاِی ملت آمریکا از حکومتهای خود و حکومت 
فعلی شــان افزودند: با این وضع پیش آمده، برخی از ایرانی های 
داخل یا خارج از کشور هم که شغلشان حمایت از آمریکا و بزک 
آن بود، دیگر نمی توانند سر بلند کنند.رهبر انقاب اسامی در 
پایان ابراز امیدواری کردند کــه خداوند حوادث عالم را به نفع 
ملت ایران و اقتدار روزافزون جمهوری اسامی پیش ببرد و روح 
امام بزرگوار و شــهید عزیز ســلیمانی را با اولیاء خود محشور 

فرماید.

واعظی: 
۱۵ خرداد نقطه عطفی در مبارزه ایرانیان علیه 

ظلم واستبداد است
 محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در پیام اینستاگرامی نوشت: پانزده 
خرداد، نقطه عطف ســالها مبارزه آگاهانه ایرانیان علیه ظلم و اســتبداد و یکی 
درخشــان ترین و سرنوشت  ســازترین مقاطع تاریخ ایران عزیز است.به گزارش 
شــامگاه چهارشنبه پایگاه اطاع رسانی دولت، محمود واعظی تاکید کرده است 
کــه در گذر زمــان و چرخش ایام، بعضی روزها فراتر از یــک عدد در تقویم اند. 
روزهایی که در حافظه جمعی مردم ماندگارند و خاطرات و گفته ها و ناگفته های 
بســیاری به آنها سنجاق شده اســت.رئیس دفتر رئیس جمهوری نوشت: ضمن 
گرامیداشت سالروز این مناســبت ملی، جا دارد یادی کنیم از بنیانگذار کبیر و 
شهدای انقاب اسامی که مجاهدات  شان استقال، آزادی و جمهوری اسامی 
را بــرای ملت بزرگ ایران به ارمغان آورد، قهرمانانی که همیشــه مدیون غیرت، 
همت و فداکاری های شــان هســتیم و عزت امروز ایران مرهون درایت، تدین و 

سلحشوری های آنان است. یادشان گرامی باد.

کدخدایی: 
امام )ره( سرباز خدا بود

سخنگوی شــورای نگهبان به مناسبت سال روز رحلت بنیانگذار انقاب اسامی 
در فضای مجازی نوشت:» خمینی روح اه حق بزرگی گردن همه ما دارد، آنان 
کــه با او بودند و آنان که او را ندیدند، اصحاب، انصــار و تابعین. چرا که او راه را 
گشــود تا حرکت امکان پذیر شود، و موانع را از سر راه برداشت تا دیگران آسیب 
نبینند، او سرباز بود اما سرباز خدا!«.عباسعلی کدخدایی روز چهارشنبه در پیامی 
به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی)ره( در صفحه شخصی خود در پیام رسان 
اینستاگرام نوشت: خمینی روح اه حق بزرگی گردن همه ما دارد، آنان که با او 
بودند و آنان که او را ندیدند، اصحاب، انصار و تابعین. چرا که او راه را گشــود تا 
حرکت امکان پذیر شود، و موانع را از سر راه برداشت تا دیگران آسیب نبینند، او 

سرباز بود اما سرباز خدا!

شمخانی:
 خدمت به مردم باید محور امور باشد

 دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: خدمت 
به مردم باید محور امور باشد.علی شمخانی عصر سه شنبه در این توییت افزود: 
تسلیت باد سالگرد رحلت امام خمینی)ره( که در وصیت نامه خود مستضعفان و 
محرومان را نور چشم و ولی نعمت دانسته و کارگزاران نظام را به قدردانی از ملت و 
خدمتگزاری به آنان توصیه کردند.شمخانی تصریح کرد: مشی رهبر معظم انقاب 

نیز همواره همین بوده است، خدمت به مردم باید محور امور باشد.

جهانگیری آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان 
زنان ایرانی را اباغ کرد

معــاون اول رییس جمهوری، آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا به وزارتخانه های کشور، اطاعات 
و امورخارجــه و معاونت حقوقــی رییس جمهوری اباغ کرد.بــه گزارش پایگاه 
اطاع رسانی دفتر هیات دولت،  هیات وزیران در اجرای قانون اصاح قانون تعیین 
تکلیــف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین نامه 
اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.براساس این 
آیین نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، 
دارای فرزند زیر 1۸ ســال باشــد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی 
متولد شده و بیش از 1۸ سال تمام داشته باشد می تواند متقاضی اعطای تابعیت 
برای فرزندش باشــد.همچنین، فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، مانع از 
درخواســت اعام تابعیت ایرانی برای فرزند، نمی شــود و در صورت فوت مادر و 
نرسیدن فرزند به هیجده سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از 
انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری 
ارائه می کند.تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی، به موجب گواهی معتبر 
بیمارســتان یا گواهی هریک از مراکز بهداشتی و درمانی ایرانی که فرزند در آن 
جا متولد شــده و در صورت نبودن هریک از این گواهی ها یا تولد طفل در خارج 
از کشــور، به موجب رأی مرجع قضایی )داخلی یا خارجی(، احراز می شود.صدور 
پروانه اقامت برای پدر غیرایرانِی فرد مشــمول قانون در صورت نداشتن مشکل 
امنیتی، مشروط به تأیید و اعام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی وی برای 

اقامت در ایران، براساس قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

امیری: 
 دولت نظر و دخالتی در مسائل داخلی 

مجلس ندارد
 معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: انتخاب رییس و هیات رییسه و روسای 
کمیسیون ها و مسائل داخلی مجلس مربوط به ساز و کارهای داخلی آن است و 
دولت نظر و دخالتی در این مســائل ندارد.»حسینعلی امیری« روز سه شنبه در 
واکنش به تذکر عبدالحســین روح اامینی نماینــده تهران در خصوص دخالت 
معاونان پارلمانی در انتخاب هیات رییســه و روسای کمیسیون ها اظهار داشت: 
دولــت در موضوعات مربوط به مســائل داخلی مجلس نه تنها دخالت نمی کند 
بلکه هیچ گونه نظری ندارد.وی تاکید کرد: موضوعات مربوط به نمایندگان مجلس 
به خود آنها مربوط می شــود، افزود: انتخاب رییس و هیات رییســه و روســای 
کمیسیون ها و مسائل داخلی مجلس مربوط به ساز و کارهای داخلی آن است و 
دولت نظر و دخالتی ندارد و دولتی ها و بااخص معاونین و مدیران کل پارلمانی 
کامًا در جریان سیاســت اباغی هســتند و مراعات می کنند.امیری یادآور شد: 
حتی خود بنده و معاونین پارلمانی در روزهای اخیر که مجلس مشغول بررسی 
اعتبارنامه ها و مشــورت نمایندگان برای انتخاب روســای کمیسیون ها بوده در 
مجلس حضور پیدا نکرده ایم مگر موارد اســتثنائی که نماینده یا نمایندگانی با 
معاون یا مدیر کلی که کار داشــته اند و بنا به درخواســت نماینده ممکن است 
مسئول دولتی در مجلس حضور پیدا کرده باشد.معاون پارلمانی رییس جمهوری 
گفت: منتظر هســتیم که  اعتبارنامه نماینــدگان  مطابق اصول ۶5 و ۹3 قانون 
اساسی به تصویب برسد و روسای کمیسیون ها نیز با صاحدید نمایندگان تعیین 
شوند. آن گاه در مجلس حضور جدی پیدا خواهیم کرد.امیری افزود: درخواستم 
از برادر عزیزم عبدالحســین روح اامینی نماینده مردم تهران این است که اگر 
مصداق و مستندی از دخالت دولتمردان و بویژه معاونان پارلمانی در سازوکارهای 
داخلی مجلس از جمله انتخاب رییس یا هیات رییســه یا روسای کمیسیون ها و 
موضوعاتی از این قبیل دارند اعام کنند، حتماً پیگیری می کنیم.وی تاکید کرد: 
دولت بنا را بر همکاری با مجلس شورای اسامی برای حل و فصل مشکات کشور 
قرار داده و رییس جمهوری تأکید دارند از ایجاد هرگونه حاشیه سازی پرهیز شود.

قالیباف: امام خمینی )ره( زانوی آمریکا را از 
روی گلوی مستضعفان برداشت

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای اسامی در توئیتی با بیان اینکه 5۷ 
ســال پیش مردم ایران همراه با امام خود فریــاد زدند که »ما نمی توانیم نفس 
بکشــیم«، گفت: امام خمینی )ره( زانوی آمریکا را از روی گلوی مســتضعفان 
برداشــت.قالیباف پنجشــنبه شــب در این توئیت افزود: 5۷ سال پیش، مردم 
ایران همراه با امام خود فریاد زدند که تا ایران حیاط خلوت مســتکبرین است، 
»ما نمی توانیم نفس بکشــیم«.رییس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: امام 
خمینی )ره( به دنیا نشــان داد که می توان زانوی آمریکای جنایتکار را از گلوی 
مستضعفین برداشت و چنان سیلی محکمی به آنها زد که برق اشغال و کودتا و 

غارت مردم از سرشان بپرد.

توضیحات سفارت ایران در مورد وضعیت خدمه لنج غرق شده ایرانی در بصره
 دو خدمه ایرانی و هندی لنج ایرانی 

ناپدید شده اند 
معاون ســفیر ایران در عراق گفت: با همکاری خوب مقامات عراقی در اســتان 
بصره چهار سرنشــین لنج تجاری ایرانی که در بندر »ام قصر« بصره غرق شده 

است، نجات یافتند.
سید موسی علیزاده طباطبایی، با بیان اینکه این کشتی تجاری حامل سرامیک 
بــوده و  منتظر ورود به بندر ام القصر در بصره بود ولی بر اثر طوفان غرق شــد، 
اظهار کرد: به محض انتشار این خبر سفارت ایران در بغداد و سرکنسولگری ایران 
در بصره این موضوع را با مقامات عراقی پی گیری کردند و در همین چارچوب  
از طرف سرکنســولگری ایران در بصره افرادی به محل  برای بررســی دقیق تر 
موضوع اعزام شــدند.وی افزود: این کشتی تجاری دارای هفت سرنشین بود که 

یک سرنشین آن هندی و مابقی ایرانی بودند.
این دیپلمات کشــورمان در عراق ادامه داد: چهار نفر از سرنشینان این کشتی 
زنده هستند و اقدامات برای بازگشت آنها به کشور در حال انجام است، متاسفانه 
یک نفر از سرنشینان این  کشتی فوت کرده و دو نفر دیگر از سرنشینان که یک 
ایرانی و یک هندی هستند، مفقود شده اند و تاش ها برای پیگیری وضعیت آنها 

آغاز شده است.اسامی چهار خدمه نجات یافته عبارتند از:
1- عبدالشهید حمیداوی

2- عبدالزهرا حاکمی
3- علی عامری

4- محمد عثمانی
» موســی مزرعاوی «یکی از دو نفر از خدمه کشــتی اســت، که مفقود است و 

»جمال مطرقی« نام خدمه ای است که متاسفانه فوت کرده است.

 نماینده دائم ایران در ســازمان ملل 
متحد گفــت: آمریکا با اســتمرار و 
تشــدید تحریم های غیرقانونی خود 
در شــرایط بحران همه گیری کرونا، 
خطــوط قرمز تروریســم اقتصادی و 
تروریســم پزشــکی را رد کرده و به 
مرز جنایت علیه بشــریت رســیده 
است.مجید تخت روانچی در نشست 
»بررســی تاثیــر اقدامــات یکجانبه 
قهرآمیز بر مقابلــه جهانی با ویروس 
کرونا« افزود: در حالیکه جهان درگیر 
مقابله با عواقب ناشــی از همه گیری 
ویروس کروناست و کشورها با تقویت 
همکاری و همبستگی تاش می کنند 
یکدیگر را در این شرایط بحرانی یاری 
کنند، آمریکا اقدامات یکجانبه قهرآمیز 

غیرقانونی خود راعلیه کشورهایی که 
عمدتا با شــرایط دردناِک همه گیری 
ویروس کرونا دست به گریبان هستند، 
گســترش داده و تشدید می کند.وی 
افزود این حق همه کشورهاســت که 
بــه داروها، وســایل و تجهیزات ازم 
برای جلوگیری از انتقال و گســترش 
ویروس کرونا دسترسی داشته باشند 
اما اقدامات یکجانبه غیرقانونی آمریکا 
مانعی بزرگ و جدی بر سر راه تحقق 

این حق ایجاد کرده است.این نشست 
به ابتکار نمایندگی هــای دائم ایران، 
روســیه، چین، ونزوئا، کوبا، سوریه، 
بــاروس، نیکاراگوئــه و زیمبابوه در 
ســازمان ملل برگزار شــد و طی آن 
عاوه بر ســفرای کشــورهای برگزار 
کننده، تنی چند از چهره های علمی 
و بین المللی سخنرانی کردند.نماینده 
دائم ایــران در ســازمان ملل متحد 
ادامه داد: آمریکا این ادعای بی اساس 

را مطرح می کند که تحریم ها شــامل 
مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی 
نمی شوند اما محروم کردن یک کشور 
از دسترســی به تجــارت بین المللی 
و نظام بانکــی جهانــی، توانایی آن 
کشور را برای دسترسی به دارو، مواد 
غذایی و تجهیزات پزشــکی از طریق 
سازوکارهای مالی و تجاری موجود، به 
طور کامل سلب می سازد.تخت روانچی 
تاکیــد کرد: جامعــه بین المللی باید 
ضمــن تقویــت همبســتگی میان 
یکدیگر، در یــک صف و با یک صدا، 
اقدامات یکجانبه غیرقانونی و نامشروع 
را رد و محکــوم کننــد تــا برمبنای 
ارزش های انسانی و اصول اخاقی، این 

بحران را به طور موثر کنترل کنیم.

تخت روانچی:
تحریم های آمریکا به مرز جنایت 

علیه بشریت رسیده  است

امیر حیدری:
تاش می کنیم کارکنان ارتش مشکل معیشت 

نداشته باشند
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تاش می کنیم کارکنان »آجا« از نظر معیشــتی هیچ 
مشــکلی نداشته باشــند، تا بتوانند ماموریت های ارتش را به نحو شایسته انجام دهند. امیر 
سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در منطقه غرب کشور، روند 
پیشرفت احداث و ساحت منازل سازمانی مرکز آموزش مهندسی بروجرد، گرو 411، اسام 
آباد غرب، سنندج و ســرپل ذهاب را مورد ارزیابی قرار داد.وی در جریان این بازدید، گفت: 
دغدغه مهم کارکنان داشتن منازل سازمانی است که این امر با حمایت های فرمانده محترم 

کل ارتش با جدیت در حال انجام است.

فرانسه بار دیگر خواستار آزادی فریبا عادلخواه شد
وزیر امور خارجه فرانســه روز جمعه خواستار آزادی یک زندانی دوتابعیتی ایرانی- فرانسوی 
شد.به  گزارش ایســنا به نقل از رویترز، ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه 
در بیانیه ای گفت: امروز بار دیگر رســما از طرف فرانسه از ایران آزادی فوری خانم عادلخواه 
را خواســتار می شوم.وی در ادامه افزود: شرایط پیش رو تنها می تواند تاثیری منفی بر روابط 
دوجانبه میان ایران و فرانســه بگذارد و تنهــا منجر به کاهش حائز اهمیت اعتماد میان دو 

کشور خواهد شد.

فرمانده ارتش از مرکز تربیت و آموزش 
۰۲ شهید انشایی بازدید کرد

تهران-ایرنا- فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران از مرکز تربیت و 
آموزش 02 شهید انشایی نزاجا بازدید کرد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ارتش جمهوری اسامی، سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اســامی ایران به همراه امیر سرتیپ کیومرث حیدری 
فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در مرکز تربیت و آموزش 02 شهید 
انشــایی نزاجا از بخش های مختلف این مرکز بازدید و روند اجرا و ارائه 
آموزش های دوره های رزم مقدماتی در این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.

فرمانده کل ارتش در بدو ورود به مرکز تربیت و آموزش 02 شهید انشایی 
از نمایشگاه دستاوردها و ابتکارات مرکز در راستای سال جهش تولید و 
همچنین روند اجرای طرح های لبیک یا خامنه ای)مدظله العالی( نیروی 
زمینی و طرح های فرهنگی مصباح سازمان عقیدتی سیاسی بازدید و  با 
روسا و روحانیون عقیدتی سیاسی های یگان های تابعه مستقر در منطقه 
پرندک دیدار کرد.امیر سرلشــکر موسوی در مرکز آموزش تکاور شهید 
شــبان نیروی زمینی نیز حضور پیدا کرد و گفت: امروز مسئولیت ارتش 
و نیروی زمینی بسیار بیشتر از گذشته است و کسانی که در این مرکز، 
آموزش می بینند باید در پایان دوره آموزشی خود به این توانایی برسند 
که روحیه سلحشوری و رزمندگی را در یگان خود زنده کنند و بقیه افراد 

یگان را به حرکت درآورند.
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گزیده خبر نوبخت اعام کرد:

جزئیات برنامه اصاح ساختار بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ارائه برنامه اصاح ساختار 
بودجــه در هفته آینده به مجلس خبــر داد. محمد باقر نوبخت 
با اعــام توضیحاتی در رابطه با آخریــن وضعیت برنامه اصاح 
ســاختاری بودجه گفت که این برنامه سال قبل به شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ارایه شــد که بررسی بخشهایی از آن در این 
شورا آغاز شد، البته هنوز تکمیل نشده است.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور با بیان اینکه در این سند پیش بینی می شود چه 
منابعی و از چه محل هایی می تواند در طول یکسال فراهم و در 
چه مواردی هزینه کرد تا  بتوان منطبق با سیاست های  موجود 
به اهداف مورد نظر برنامه دســت یافت، افزود: اگر دولت بخواهد 
بر اساس این تعریف به سمت جلو حرکت کند، نخستین تمرکز 
خود را باید روی منابع بودجه بگذارد. این در حالی است که منابع 
بودجه از سه محل تامین می شود: نخست مالیات، گمرک و سایر 
خدماتی که دولت به مردم عرضه و مابه ازای آن پول دریافت می 
کند.وی با بیان اینکه برای مصارف و هزینه ها باید از این درآمدها 
استفاده کرد، گفت: وقتی درآمدها تکافوی همه هزینه ها را نمی 
کند باید دارایی هایی )نفت و اوراق( فروخته شــود و به درآمدها 
اضافه تا امورات کشور بگذرد.اوراق به نوعی واگذاری دارایی های 
مالی و نفت هم به نوعی دارایی های سرمایه ایی کشور محسوب 
می شود.نوبخت با اشاره به اینکه دارایی که متعلق به نسل آینده 
اســت، کسی حق ندارد آن را بفروشد و صرف هزینه های جاری 
کند. البته اگر دارایی ها فروخته و تبدیل به دارایی دیگر شود به 
یقین کار بدی نیســت، گفت:  بر اساس قانون حداکثر رقمی که 
دولت می توانســت در بودجه سال ۱۳۹۹ از فروش نفت داشته 
باشد نزدیک به ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه گفت: امسال دولت مجوز فروش ۵۰ هزار میلیارد 

تومان نفــت را از مجلس گرفته اما ۸۰ هــزار میلیارد تومان در 
ســال جاری باید صرف تملک دارایی های سرمایه ای )فعالیت 
های عمرانی( کند.وی افزود: بودجه سال ۹۹ نزدیک به ۵۷۰ هزار 
میلیارد تومان است که ازاین میزان تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان 
یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت اســت.نوبخت بیان کرد: 
این در حالی اســت که طی سنوات گذشــته بیش از ۵۰ درصد 
منابع بودجه از نفت تامین می شد.وی با بیان اینکه کشور هزینه 

هایی دارد که نمی تــوان این هزینه ها را انجام نداد البته صرفه 
جویی در هزینه ها امری بایسته و شایسته است که باید صورت 
گیرد، افزود: کل مصارف کشــور تحت چهار سرفصل و تحت ۱۰ 
امور اســت.او افزود: نخســتین اموری که بیشترین منابع در آن 
صرف می شــود امور رفاه اجتماعی است. این امور رفاه اجتماعی 
معطوف به صندوق های بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی و 
ایثارگران است و فقط ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه 

مملکت صرف این امور می شــود.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با اشاره به اینکه دومین بخشــی که بیشترین بودجه را به خود 
اختصاص می دهد مربوط به آموزش و پژوهش اســت، ادامه داد: 
ســومین و چهارمین بخش به ترتیب مربوط به »دفاع و امنیت« 
و »بهداشــت و درمان« است.نوبخت با بیان اینکه اگر نفت کنار 
گذاشته شود برای جایگزینی نفت چه منابعی وجود دارد، یادآور 
شد: یک هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بصورت آشکار و پنهان 
یارانه در مملکت پرداخت می شود. آیا می شود درصدی از میزان 
یارانه پرداختی را در این زمینه استفاده کرد. قطع به یقین شدنی 
است منتها نیازمند عزم و اراده جمعی است.وی ادامه داد: سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی که از ســوی مقام معظم رهبری اباغ 
شــد این بود که تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از 
نفت به ســمت مالیات برد حال سئوال اینکه آیا مالیات ظرفیت 
بیــش از این را دارد؟ این در حالی اســت که مالیات هم در دنیا 
دارای شاخص اســت. یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص 
داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی ۳۰ تا ۴۰ درصد، در 
کشورهای در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و در ایران کمی بیش 
از شــش درصد است.نوبخت با اعام اینکه آمار و ارقام نشان می 
دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی دارد که با اصاح قانون مالیات 
ها، تعریف پایه هــای جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و 
کاهش معافیت های مالیاتی می توان از این ظرفیت برای تامین 
درآمدهای بودجه استفاده کرد، افزود: هم اکنون معافیت مالیاتی 
در کشــور ۵۰ هزار میلیارد تومان است که افراد از معافیت های 
مالیاتی استفاده می کنند.این مقام مسئول افزود: مولدسازی اموال 
و دارایی ها به عنوان سومین عاملی است که در صورت جدا شدن 

بودجه از نفت دولت روی این مولفه ها متمرکز خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس:
افزایش 80 درصدی خط فقردر تهران 

ظرف 2 سال
براساس بررســی های مرکز پژوهش های مجلس، خط فقر خانوارهای چهار نفره 
در شــهر تهران ظرف ۲ ســال اخیر، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان 
رســید یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت. اوایل این هفته، محمد قاســمی سرپرست 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در صحن علنی مجلس گزارشی درباره 
وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه 
داد.   بخشــی از این گزارش، به بررســی آمارهای مرتبط با فقر مطلق اختصاص 
داشــت. فقر مطلق را می توان ناتوانی در کســب حداقل استاندارد زندگی تعریف 
کرد. در واقع، فقر مطلق عدم دسترســی به حداقل های معیشت در جامعه است 
کــه با توجه به تفاوت هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشــور متفاوت می 
باشد.براساس بررســی های مرکز پژوهش های مجلس، نرخ تورم باا در سال های 
اخیر منجر به رشــد قابل توجه خط فقر در شــهر تهران و ســایر نقاط کشــور 
شــده اســت. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد 
نرخ فقر در این ســال ها شــده است و شواهد موجود نشــان از روند فزاینده این 
متغیر در ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.آمارهای فوق نشــان می دهد خط فقر 
خانوارهای چهار نفره در شــهر تهران ظرف ۲ســال اخیر )سال های ۹۷ و ۹۸(، از 
 ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رســید یعنــی ۸۰ درصد افزایش یافت.

آخرین وضعیت بدهی دولت
مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی تا نیمه سال قبل به حدود ۱۰۰۰میلیارد 
تومان رسیده است.گزارش یک نهاد پژوهشی نشان میدهد، در پایان شهریور سال 
گذشته بدهی دولتی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی 
شرکت های دولتی تا نیمه سال ۹۸ نزدیک به ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بر 
این اساس مجموع بدهیهای دولتی و شرکتهای دولتی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
بوده است.بر اساس این گزارش نسبت بازپرداخت اوراق به مصارف در بودجه سال 
جاری حدود ۷ درصد اســت. همچنین نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه 

ملی به منابع بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۴۸ درصد است.

یک سوم بیکاران کرونا بیمه بیکاری گرفتند
ســازمان برنامه و بودجه از پرداخت مقرری  بیمه بیکاری برای حدود ۱۰۳هزار نفر 
از ثبت نام کنندگان اسفند ۱۳۹۸به حساب مشموان خبر داد که حدود یک سوم 
تاییدشدگان بیکاران اسفند ماه است.واریز مقرری بیمه بیکاری به حساب مشموان 
و متقاضیان به دنبال اطاعیه وزارت کار انجام شد که در آن از تمام مقرری  بگیرانی 
که در اســفند سال ۱۳۹۸ به دلیل شیوع کرونا شغل خود را از دست داده و بیکار 
شــده اند خواسته بود پس از دریافت پیامک ارسال شماره  حساب برای واریز بیمه 
بیکاری نسبت به درج شماره حساب بانکی خود در یکی از بانکهای تعیین شده در 
ســامانه بیمه بیکاری وزارت کار اقدام کنند.پیش از این »مسعود بابایی« مدیرکل 
حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره آخرین آمار ثبت نامی در سامانه 
بیمه بیکاری، گفته بود: در مجموع ۸۳۵ هزار و ۱۴۹ نفر در این ســامانه ثبت نام 
کردند که ۶۹۸ هزار و ۷۹۳ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری تایید شدند.وی درباره 
مشموان بیمه بیکاری به تفکیک ماه گفت: در اسفند ماه ۳۷۳ هزار نفر، فروردین 
۲۹۳ هزار و ۹۸۵ نفر، اردیبهشــت ۱۵ هزار و ۱۲۵ نفر و تا ۱۰ خردادماه ۶ هزار و 
۲۴۶ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری توسط وزارت کار تایید شدند.براساس اعام 
ســازمان برنامه و بودجه، از میان ۳۷۳ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری اسفند سال 
گذشته ۱۰۳ هزار نفر مقرری را دریافت کردند. البته سازمان برنامه و بودجه اعام 
کرد که این اقدامات مربوط به تعدادی از ثبت نام کنندگان اسفند ۱۳۹۸ بوده و به 
تدریج با تأیید و اعام اطاعات حساب های مابقی مشمولین توسط سازمان تأمین 
اجتماعی این مقرری برای ماه های بعدی نیز پرداخت خواهد شد.براساس اعام این 
سازمان فهرست و شماره حساب بخش دوم مشموان طرح پرداخت بیمه بیکاری 
به مشاغل آسیب دیده از کرونا در روزهای آتی توسط سازمان  تأمین اجتماعی تأیید 

و پس از ارسال با فوریت پرداخت خواهد شد.

3 دلیل مهم رشد پایه پولی در کشور چیست؟ 
از شروع دولت سازندگی تا دولت دوازدهم دایل مختلفی از جمله افزایش بدهیها به 
بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی در کشور شده است.  ذخایر طا و ارز، داراییهای 
ترازنامه ای یا بدهی دولتی، بانکهای بدهکار و سایر داراییها پنج منبع ایجاد پایه پولی 
هستند.بر اساس گزارش یک مرکز پژوهشی سه دلیل مهم برای افزایش پایه پولی 
درکشور وجود دارد که عبارتند از افزایش خالص بدهی های دولت، افزایش خالص 
داراییهای خارجی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی.طی ســالهای ۶۸ تا ۸۱ 
یعنی دولت سازندگی و اصاحات افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه 
پولی در کشــور بوده است.از سال ۸۲ تا ۹۲ یعنی از اواخر دولت اصاحات تا پایان 
دولت دهم افزایش خالص دارایهای خارجی دلیل رشد پایه پولی بوده است.اما در 
دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی باعث رشد پایه 
پولی شده است.نرخ تورم .در ادامه وضعیت پایه پولی تا اذر ماه سال ۹۸ قابل مشاهده 
است. بر اساس آمار بانک مرکزی نقدینگی در پایان سال گذشته از ۲.۴ هزار هزار 
میلیارد تومان عبور کرده است. با وجود رشد ۶ برابری نقدینگی پایه پولی نیز طی ۸ 
سال گذشته حدود ۴.۱ برابر شده است. بر این اساس آخرین رقم پایه پولی حدود 
۳۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.گفتنی است، از پایه پولی به عنوان پول پرقدرت 
یاد می شود. زیرا هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن )معادل 

ضریب فزاینده پولی( در کل عرضه پول می شود.

 خسارت کرونا به اقتصاد تا ۱0 سال
 ادامه دارد

دفتر کنترل بودجه آمریکا از خسارت ۱۵.۷ تریلیون داری کرونا به اقتصاد این 
کشور طی یک دهه اینده خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از اسوشیتدپرس، در 
شرایطی که آمریکا کماکان اصلی ترین کانون درگیر با کرونا در جهان است دفتر 
کنترل بودجه کنگره در گزارش پیش بینی کرد که تا دو سال آینده این بحران 
تداوم یابد و پیامدهای آن بر روی اقتصاد آمریکا دست کم تا ۱۰ سال اینده قابل 
مشاهده باشــد.این دفتر پیش بینی کرده است اقتصاد آمریکا تا سال ۲۰۳۰ از 
شیوع کرونا متحمل خسارت ۱۵.۷ تریلیون داری شود که معادل ۳.۵ درصد کل 
تولید ناخالص داخلی آن در بازه زمانی فوق خواهد بود.فیلیپ سواگل، مدیر این 
دفتر در یادداشتی نوشت: تعطیلی کسب و کارها و فاصله گذاری های اجتماعی 
تاثیر زیادی روی میزان درآمد و مخارج شهروندان آمریکایی گذاشته است و این 
مســاله روی جریانات سرمایه ای نیز اثرگذار خواهد بود.سواگل با اشاره به بیکار 
شدن ۴۰ میلیون آمریکایی بر اثر شیوع کرونا افزود: این میزان واقعا وحشتناک 
است و اگر تنها چند ماه دیگر این وضعیت باقی بماند شاهد پیامدهای جدی آن 

بر روی رشد اقتصادی خواهیم بود.

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه جنگل های زاگرس 
یک منطقه استراتژیک برای کشور است، گفت: معیشت حدود یک و نیم میلیون نفر از مردم 
ساکن در این مناطق وابسته به جنگل های زاگرس است.فریبرز غیبی در گفت وگو با ایسنا با 
بیان اینکه جنگل های زاگرس یکی از مهم ترین رویشگاه های جنگلی کشور هستند و بیش از 
۸۰ درصد عشایر کشور و بیش از ۵۰ درصد دام کشور در آن منطقه وجود دارد، اظهار کرد: 
معیشــت حدود یک و نیم میلیون نفر از مردم ساکن در این مناطق وابسته به جنگل های 
زاگرس اســت. ۴۰ درصد آب کشور از آن منطقه تامین می شود و این مناطق در وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی ۱۱ استان زاگرس نشین نقش اساسی دارند و به طور کل یک منطقه 
اســتراتژیک برای کشور است.وی ادامه داد: منطقه زاگرس حدود ۳۰ میلیون هکتار وسعت 

دارد که در این ۳۰ میلیون هکتار، شش میلیون هکتار جنگل است و تیپ جنگل ها نیز بلوط 
است. گونه مقاوم و خشکی پسندی که قدمتی بیش از پنج هزار و ۵۰۰ سال دارند. همچنین 
۱۸۰ گونــه درختی و درختچه دراین جنگل ها وجود دارد.رئیس مرکز جنگل های خارج از 
شمال سازمان جنگل ها تصریح کرد: مطالعات انجام شده در زاگرس  نشان داد که ۶۰ درصد 
جنگل های زاگرس دارای تاج پوشش درختی و درختچه ای کمتر از ۲۵ درصد هستند که 
این امر عاوه بر تاثیر عوامل طبیعی نظیر خشکسالی و سیل و اثرات تغییر اقلیم و ... متاثر از 
عوامل انسانی نظیر  فشاردام، زراعت زیرآشکوب، قطع درختان به منظور مصارف سوختی و 
تغییر کاربری، آتش سوزی و  ... بوده و یکی از اهداف مهم سازمان جنگل ها در زاگرس توسعه 
و احیا و غنی سازی این جنگل ها با گونه های بومی و با مشارکت جوامع محلی است.غیبی 
در پایان با اشاره به اینکه هنوز برآوردی از میزان خسارت وارد شده به مناطقی که دچار آتش 
سوزی شده اند وجود ندارد، گفت: در منطقه ۱۰۰ هکتاری حفاظت شده خاییز آتش سوزی 
رخ داده است که براساس آمار مسئوان منطقه، ۴۰ درصد از این ۱۰۰ هکتار آسیب دیده و 

در اولین فرصت خسارت های وارد شده برآورد خواهد شد.

زیان وارد شده به اصناف از بابت کرونا اعام شد
خسارت 2۶ هزار میلیاردی!

معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حدود ۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر در بخش های غیرمشــمول و حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در 
بخش های مشــمول دریافت تسهیات شاغل هستند، گفت که خسارت ماهانه 
تعطیات ناشــی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان 
بوده است.هوشــیار فقیهی  با بیان اینکه ۵۷ گروه از اصناف برای اینکه مشمول 
دریافت تسهیات و حمایت های دولتی شــوند، از سوی اتاق اصناف شناسایی 
شــده بود، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ رســته از این ۵۷ گروه برای دریافت 
تسهیات با سود ۱۲ درصد از سوی دولت انتخاب شدند که کافی شاپ ها، تاارها، 
آرایشــگاه ها، واحدهای پوشاک و کیف و کفش از جمله آنها بودند.به گفته وی 
بر اســاس برآوردها هزینه ماهانه اداره کردن ۲۵ رسته یاد شده ۱۴ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان بوده اســت. هزینه ماهانه اداره کردن یا خسارت وارد شده به ۳۲ 
گــروه دیگر هم ۱۲ هــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شــده که تاکنون برای 
آن ها تسهیاتی در نظر گرفته نشده اســت.معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق 
اصناف ایران با بیان اینکه هدف اصلی اتاق اصناف حفظ اشــتغال واحدها بوده 
اســت، تصریح کرد: در این راستا در ماه های گذشته اتاق اصناف ایران در زمینه 
معافیت های مربوط به بیمه و مالیات از دولت درخواست های داشته است، چرا که 
رقم قابل توجهی از شاغان کشور در این بخش ها فعالیت می کنند. البته با توجه 
به شــرایط فعلی محدودیت هایی در زمینه ارائه کمک های دولتی وجود داشته 
است و امیدواریم با بازگشایی واحدها اشتغال موجود در این بخش ها حفظ شود.

به گفته فقیهــی در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش های 
غیرمشمول تسهیات و حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش های مشمول 

شاغل هستند.

وضعیت دستمزد کارگران در 8سال گذشته
بررسی حداقل دســتمزد اعام شده طی سال های ۹۱ تا ۹۸ نشان می دهد که 
تا قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده و در سال 
۱۳۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل مزد پیشی گرفته است.، مطابق ماده ۴۱ قانون 
کار حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک 
خانوار کارگری مشخص می شود.  شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان 
حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را با توجه به 
درصد تورم اعامی از سوی بانک مرکزی و وضعیت معیشت یک خانوار تعیین 
کند.به موجب بند دو ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آن که مشــخصات 
جســمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد 
باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع 

رسمی اعام می شود را تامین کند.

افزایش حداقل دستمزد بر نرخ تورم طی سال های 93 تا 96
بر اســاس گزارش مرکز آمار و اطاعات راهبردی وزارت کار، بررســی حداقل 
دســتمزد اعام شــده طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نشــان می دهد که قبل از 
سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده اما از سال ۱۳۹۳ تا 
۱۳۹۶ افزایش حداقل دســتمزد بر نرخ تورم فزونی داشته، با این حال در سال 
۱۳۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است.در حالی که نرخ 
تورم در سال ۱۳۹۱، معادل ۲۹.۵ درصد بوده،  حداقل مزد کارگران ۱۸ درصد 
تصویب شــده است. در سال ۱۳۹۲ نرخ حداقل دســتمزد در حالی ۲۵ درصد 
تعیین شــده که نرخ تورم ۳۲.۸ درصد بوده؛ با این حال در سال ۱۳۹۳، حداقل 
دســتمزد ۲۵ درصد و بیش از نرخ تورم ۱۴.۶ درصدی در این سال تعیین شده 
است.روند پیشی گرفتن درصد افزایش حداقل مزد از سال ۹۳ به بعد تا سال ۹۶ 
همچنان ادامه داشته و حداقل دستمزد کارگران با درصد افزایش بیشتری از نرخ 
تورم تعیین و تصویب شــده اما در سال ۱۳۹۷ با افزایش نرخ تورم مواجه بودیم 
به نحوی که طبق این گزارش، با وجود آنکه در سال ۹۷ نرخ تورم ۲۶.۹ درصد 
بــوده اما حداقل مزد کارگران، ۱۹.۵ درصد افزایش یافته اســت.میزان افزایش 
حداقل دســتمزد کارگران طی سال ۹۸ نیز در حالی ۳۶.۵ درصد بوده که نرخ 
تورم این ســال از ســوی مرکز آمار ایران،  ۳۴.۸ درصد اعام شده است.مطابق 
این گزارش،  حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۱، ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان 
بوده که پس از گذشــت ۸ سال در ســال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و 
۸۸۱ تومان رســیده است. شورای عالی کار بیستم فروردین ماه امسال افزایش 
حداقل دستمزد کارگران را ۲۱ درصد تصویب کرد که به موجب آن پایه حقوق 
کارگران از یک میلیــون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۱ تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار 

تومان افزایش یافت.

سخنگوی ستاد سهام عدالت: فعًا هیچ 
طرحی برای تخصیص ســهام عدالت 
جدید به جاماندگان وجود نداردحسین 
فهیمی دبا بیان اینکه در شرایط فعلی 
هیچ طــرح و برنامه ای برای تخصیص 
ســهام عدالت جدید بــه جاماندگان 
وجود نــدارد تأکید کــرد، هنوز هیچ 
طرح و برنامه ای برای واگذاری جدید 
ســهام عدالت بــه افرادی کــه به هر 
نحو از دریافت این ســهام جامانده اند 
وجود نــدارد.وی افزود، آنچه در ارکان 
بازار سرمایه و شــرکت سپرده گذاری 
مرکــزی انجام می شــود اجرای طرح 
آزادسازی ســهام عدالت موجود برای 
مشموان فعلی است و برای کسانی که 
ثبت نام نکرده اند هیچ واگذاری جدیدی 
پیش بینی نشده است.سخنگوی ستاد 
آزادسازی سهام عدالت گفت: واگذاری 
سهام عدالت جدید در صاحیت ارکان 
بازار ســرمایه نیســت و بایستی برای 
این موضوع در سطح دولت و مجلس 

تصمیم گیری شود.فهیمی تأکید کرد، 
البته این موضــوع منوط به وجود هر 
نــوع دارایی برای توزیــع بین افرادی 
اســت که از دریافت سهام عدالت جا 

مانده اند.

عدالت  ســهام  فروش  سفارش 
۵00هزار نفر در بانک ها

همچنین ســخنگوی ســهام عدالت 
گفت: حدود ۵۰۰هزار سهامدار عدالت 
ســفارش فروش ســهام خــود را در 
بانک ها به ثبت رسانده اند و به صورت 
تجمعی تاکنون حــدود ۲۰۰میلیارد 
تومان از سهام آنها فروش رفته است. 
حســین فهیمی، در پاســخ به این 
ســوال که چند نفر بــه بانک ها برای 

فروش ۳۰ درصد از ســهام عدالتشان 
ثبت ســفارش کرده اند، گفت: حدود 
۵۰۰ هزار ســهامدار عدالت سفارش 
فروش ســهام خــود را در بانک ها به 
ثبــت رســانده اند.فهیمی ادامه داد: 
به صــورت تجمعی تاکنــون حدود 
۲۰۰ میلیارد تومان از ســهام آنها به 
فروش رســیده است.سخنگوی ستاد 
آزادسازی ســهام عدالت در پاسخ به 
این سوال که آیا مهلت ثبت سفارش 
فروش سهام عدالت به بانک ها، تمدید 
می شــود یا خیر، گفت: شورای عالی 
بورس هر تصمیمی کــه در این باره 
بگیرد، شنبه اعام می شود.فهیمی با 
اشاره به عدم امکان تغییر کارگزاری 
برای فروش ســهام عدالت در صورت 

انتخاب هرکدام از کارگزاری ها، گفت: 
در حال حاضر ســهامداران می توانند 
یک کارگزاری را انتخاب کرده و سهام 
عدالتشان را در آن بفروشند، اما امکان 
تغییر کارگزاری فعًا فراهم نیســت،؛ 
تا امــکان فروش درصدهــای بعدی 
سهام عدالت فراهم شود، امکان تغییر 
کارگزاری نیز امکان پذیر می شــود.

وی ادامــه داد: اگر پیغام خطای عدم 
تطابــق کدملــی و شــماره تلفن در 
ســامانه sahamedalat.ir به کسی داده 
می شــود ایراد سامانه نیست بلکه کد 
ملی و شماره تلفن معتبر نیست چرا 
که در این ســامانه ایــن دو به مثابه 
احــراز هویت افراد اســت.فهیمی در 
پایان در پاســخ به این سوال که چرا 
برای برخی پیامک ده رقمی ثبت نام 
ســجام نمی آید، گفت: ارسال این کد 
نباید بیشتر از چند دقیقه طول بکشد 
اگر موردی باشد سهامداران با شماره 

۱۵۶۹ تماس بگیرند.

 سخنگوی ستاد سهام عدالت: 
طرحی برای تخصیص سهام عدالت 

جدید به جاماندگان وجود ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی نظام حرفه ای 
اجاره داری با تاسیس هلدینگ های اجاره مسکن خبر 
داد و گفت: ســازمان ثبت اســناد اطاعات اینکه هر 
فــرد مالک چند واحد اســت را دارد و می تواند آن را 
اعام کند.محمود محمودزاده، معاون امور مســکن و 
ســاختمان اقدامات و تمهیدات دولت برای کنترل و 
مدیریت بازار اجاره اظهار داشت: از آنجایی که نیازی 
در بازار اجاره وجود نداشــت بنا بر آن هم تا به امروز 
قوانینــی در این حوزه نداشــتیم. با توجه به نیازهای 
امروز بازار در حال تدوین تمهیداتی و ارســال آن به 
مراجــع ذی ربط برای نظرخواهی هســتیم.       وی 
درباره راه انــدازی شــرکت ها و هلدینگ های اجاره 
داری در کشــور گفت: تاســیس شــرکت های اجاره 
داری حرفه ای شــقوق مختلف دارد که بخشی از آن 
به این شکل است که شرکت هایی تاسیس می شوند 
که می توانند تعداد انبوهی از واحدها را اجاره بدهند.

معاون وزیر راه و شهرســازی در پاســخ به این سوال 
کــه در این صورت این هلدینگ هــا می توانند عامل 
افزایش قیمت ها در بازار باشــند، توضیح داد: طبیعتا 
این شرکت ها از نظر نرخ گذاری و مشخصات براساس 
چارچوب ها عمل خواهند کرد و قرار نیست این امکان 
را داشته باشند که بتوانند هر قیمتی را تعیین کنند.

محمودزاده درباره مشوق های در نظر گرفته شده برای 
شــرکت های اجاره داری اظهار داشت: ارایه  زمین ۹۹ 
ساله دولتی و مشــوق های مالیاتی باعث می شود که 
ســرمایه گذاری در این حوزه منطقی شــود و صرفه 
اقتصادی داشته باشــد.وی ادامه داد: راه اندازی اجاره 
داری حرفه ای فقط مخصوص شــرکت ها نیست بلکه 
بخشــی از اجرای آن بر  های حمایتی اســت که باید 
برای افراد تحت پوشــش در این حوزه سرمایه گذاری 
کنند. شــرکت های اجاره داری  حرفه ای هم می توانند 
به اقشــار متوسط خدمات ارایه دهند.  معاون وزیر راه 
و شهرسازی درباره ســقف مجاز افزایش اجاره بها در 
تابستان امسال تاکید کرد: یکی از ضعف های این حوزه 
که به آن اشاره کردم این است که در قانون موضوعی 
در رابطه با تعیین ســقف مجاز بــرای اجاره بها دیده 
نشده است و نرخ ها کاما براساس روابط خصوصی دو 
طرف قرارداد تعیین می شود و نمی توانیم کف و سقف 
برای نرخ اجاره مشــخص کنیم.معاون امور مسکن و 
ساختمان با بیان اینکه به دنبال این هستیم که با تاثیر 
مثبــت بازار تعادل و هماهنگی برای تعیین نرخ اجاره 
ایجاد شــود و نه با رفتارهای برخوردی و قهری، گفت: 
البته همچنان اجاره داری ســنتی که افراد ملک خود 
را به فرد مورد نظر خود اجاره می دهند، حفظ خواهد 

شد.   وی همچنین درباره تشکیل کمیته تعیین نرخ 
اجاره که ســال گذشته راه اندازی آن مطرح شده بود، 
اظهار داشت: آن ایده و پیشنهاد تجربه موفقی نیست 
و تعیین نرخ به صورت دستوری نمی تواند پاسخگوی 
بازار باشــد. بازار اجاره باید با مشوق های مناسب خود 
متعادل و اصاح شود. بازار اجاره چه در بخش مستاجر 
و چه موجر باید با مشــوق های مالیاتی مدیریت شود.  
محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا پدیده سطان 
مسکن در این بازار وجود دارد و  شناسایی شده است، 
گفت: طبیعتا وجود دارد اما در حال حاضر نمی توان در 
این باره آماری ارایه داد و سازمان ثبت اسناد اعام کند 
که چند واحد به نام چه کســی است.معاون وزیر راه و 
شهرســازی افزود: ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی 
طبق شنیده ها صحبت می کنیم و شنیده هایی در این 
باره وجود دارد که نمی توان بر اساس این شنیده ها آمار 
قطعی را اعام کرد اما آمار ثبت اســناد مستند است.

وی گفت: درســت است که چندین مسکن به نام یک 
فرد ثبت شده و با افرادی با مالکیت های مختلف مواجه 
هســتیم اما زمانی که نظام اجاره داری حرفه ای حاکم 
شود تمام این موضوعات شــفاف خواهد شد. سامانه 
شناسایی واحدهای خالی هم عملیاتی شده و به زودی 
بارگذاری می شود و قطعا همه چیز شفاف خواهد شد.

 معاون وزیر راه و شهرسازی:

اعام جزییات راه اندازی نظام حرفه ای اجاره داری در کشور

وابستگی معیشت یک ونیم میلیون 
نفر به جنگل های زاگرس
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وزیر نیرو:استانها

تمدید قرارداد صادرات برق به عراق به مدت دو سال
وزیــر نیروی جمهوری اســامی ایران درباره دســتاوردهای ســفر روز 
چهارشــنبه به بغداد گفت که قرارداد ۲ساله صادرات برق به عراق، میان 
دو کشور به امضا رسید.»رضا اردکانیان« اضافه کرد که تمامی قراردادهای 
صادرات برق به عراق تا پیش از این یکساله بوده اما در این سفر، مذاکرات 
نهایی شده و قرارداد دو ساله صادرات برق برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ 
با وزارت برق عراق به امضا رســید.وی اضافه کرد که با پیگیری هایی که 
نمایندگی جمهوری اسامی ایران در عراق داشته، در این سفر حدود ۴۰۰ 
میلیون دار )معــادل نیمی از مطالبات برق ایران( از طرف عراقی وصول 
شــد.اردکانیان افزود: به مناسبت نیمه خرداد و گرامیداشت یاد و خاطره 
بنیانگذار جمهوری اســامی ایران صبح  روز چهارشنبه به همراه هیاتی 
از همــکاران صنعت برق و همچنین تبریــک آغاز به کار وزیر جدید برق 
جمهوری عراق، این ســفر یک روزه را انجام داده اســت.به گفته وی، در 
جریان این سفر عاوه بر دیدار با »ماجد مهدی حنتوش« همتای عراقی، 
با مقام های ارشد دولت عراق از جمله رییس جمهوری، نخست وزیر، وزیر 
دارایی و روسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق با هدف پیگیری توافق 
ها و مذاکرات قبلی، نشست های موثری داشته است.وی ادامه داد: در این 
جلسات هم، توافقات گذشته مرور شد و هم برنامه همکاری سه ساله ای 
که برای بازسازی صنعت برق عراق توسط بخش خصوصی ایران - قبًا به 

امضا رسیده بود- و هم پیرامون مطالبات بخش برق از وزارت برق عراق و 
نیز قرارداد صادرات برق مذاکره کرده است.اردکانیان خاطر نشان ساخت 
که مقرر شد هفته آینده هیات های فنی و تخصصی بخش خصوصی ایران 
برای امضای دو قرارداد مهم در زمینه کاهش تلفات شــبکه توزیع برق و 
همچنین تعمیر و بازســازی ادوات و تجهیزات برقی عراق به بغداد سفر 
 کنند.وزیر برق ایران با اشــاره به ماموریتی که به نیابت از سایر وزارتخانه 
ها در این سفر داشته گفت که مذاکراتی هم در خصوص ایجاد تسهیات 
بیشتر برای سایر تبادات تجاری با مقام های عراق داشته است.وزیر نیرو 
تاکید کرد که گزارش کاملی از دستاوردهای این سفر را متعاقبا به هیات 
دولت ارائه می کند.رضا اردکانیان از دســتاوردهای سفر یکروزه به عراق 
ابراز خرســندی کرد و گفت که خوشبختانه خبرهای خیلی خوبی را در 
این سفر دریافت کرده و  امیدوار است هر چه زودتر جامه عمل پیدا کند.

وزیر نیروی جمهوری اســامی ایران در راس هیاتی صبح  روز چهارشنبه 
وارد بغداد شــده و در بدو ورود با »ماجد مهدی حنتوش« همتای عراقی 
خود درباره گســترش همکاری های برقی دیدار کرد.وی در ادامه سفر، با 
»علــی عبداامیر عاوی« وزیر دارایی و »برهم صالح« رییس جمهوری و 
»مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق و روسای بانک مرکزی و بانک 

تجارت )TBI( دیدار و گفت وگو کرد.

 گردشگران از رودخانه های البرز 
فاصله بگیرند

مسوول روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان البرز از مردم و گردشگران 
 خواست از رودخانه های خروشان کرج ، برغان ، طالقان و کردان فاصله بگیرند.

عباسعلی کیخایی با اشاره به حوادث غم انگیز پیاپی در رودخانه های استان 
به ویژه رودخانه کرج ، گفت : امســال آب ایــن رودخانه ها به علت بارش 
هــای فراوان باا آمــده و کمترین بی احتیاطی در محــدوده این رودخانه 
ها ، حوادث غم انگیز رقم می زنــد.وی افزود: در حریم تمام رودخانه های 
البرز پاکارد و تابلو های هشــداری نصب شده که از مسافران و گردشگران 
انتظار می رود به این هشــدارها توجــه کنند.کیخایی تاکید کرد که دمای 
پایین آب رودخانه های کوهســتانی البرز و شدت جریان آب سبب انقباض 
ســریع رگ ها و از دســت دادن تعادل جســمی در داخل آب می شود و 
بیشــترین علل غرق شــدگی همین عوامل است .مســوول روابط عمومی 
شــرکت آب منطقه ای اســتان البرز گفت : با وجود هشــدارهای متوالی 
بسیاری از گردشگران کشور با ورود به حریم رودخانه های خروشان استان 
البرز جانب احتیــاط را فراموش می کنند و برخــی حادثه غم انگیز برای 
خود و اطرافیان بــه وجود می آورند.از ابتدای ســال جاری تاکنون حدود 
۱۱ نفــر در رودخانه های البرز جان باخته اند که آخرین حادثه دیروز برای 
 یک جوان ۲۰ ســاله در رودخانه کرج رخ داد که به مرگ وی منجر شــد.

عباسعلی کیخایی گفت: با توجه به شلوغ شدن اطراف رودخانه های استان به 
خصوص رودخانه کرج که در مجاورت جاده چالوس قرار دارد، بی توجهی به 

هشدارها احتمال وقوع حوادث غرق شدگی را افزایش می دهد.

در خواست شرکت آب وفاضاب استان مرکزي از مردم:
  در خانه بمانید ، ما بي وقفه در كنار

 شما هستیم 
شــرکت آب وفاضاب اســتان مرکزي ازمردم خواســت با درخانه ماندن 
و دریافــت خدمــات به صورت غیــر حضوري از شــیوع ویــروس کرونا 
 جلوگیري نموده و به حفظ ســامت خود و سایر هموطنان کمک نمایند. 
  به گزارش روابط عمومي شرکت آب وفاضاب استان مرکزي زهرا طراوتي 
مدیر دفتر روابط عمومي شــرکت با اشاره به پویش »# بي _ وقفه_ در _ 
کنار _ شما “ توســط شرکت هاي آب و فاضاب  گفت: در شرایط کنوني 
که شــیوع ویروس کرونا ســامت مردم را در سراسر دنیا تهدید مي نماید 
کارکنان شرکت آب و فاضاب استان مرکزي با تاش بي وقفه براي تامین 
مســتمر آب شرب  و بهداشتي،  کنترل کیفیت آب به صورت مستمر براي 
اطمینان از ســامت و بهداشت آب  مصرفي ،   جمع آوري ، تصفیه و دفع 
بهداشــتي فاضاب هاي خانگي و کنترل کیفیت آن  براي حفظ بهداشت 
محیــط و  رفع حوادث و اتفاقات آب و فاضاب همواره در کنار مشــترکان 
خود بوده و به ارائه خدمات مشــغول هســتند.وي با تاکید بر لزوم در خانه 
ماندن براي کنترل ویروس کرونا و شکســتن زنجیره انتقال و جلوگیري از 
شیوع بیشتر آن از مردم خواست تا جایي که امکان دارد از مراجعه حضوري  
به امور آب و فاضاب شهرســتان ها  خودداري نمایند و خدمات مورد نیاز 
خود را در حوزه آب و فاضاب از طریقســامانه خدمات جامع مشترکین به 
نشاني  www@abfamarkazi.ir  و مرکز ارتباطات مردمي شرکت به 

شماره ۱۲۲ دریافت نمایند.

مركز تخصصي پايش بار و انرژي برق 
استان زنجان آغاز بكار كرد

در راســتاي ارتقاء شاخص هوشمندســازي لوازم اندازه گیري و تحلیل 
میزان فروش و مصرف برق استان،مرکز تخصصي پاي بار و انرژي در محل 
ساختمان دیسژاچیمگ توزیع برق استان زنجان راه اندازي شد.به گزارش 
دفتر روابط عمومي شرکت توزیع نیوري برق استان زنجان،در آستانه ورود 
به فصل پیک بار برق تابستان 99 و افزایش قابل توجه مصرف برق،مرکز 
تحلیل داده هاي بار و انرژي اســتان با بهره گیري از آخرین فناوري هاي 
روز و با هدف رصد و پایش آخرین وضعیت کنتورهاي هوشمند بصورت 
آناین در طول سال اســتقرار یافت.مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروي برق اســتان زنجان با بیان این مطلب تاثیر مطلوب استقرار 
این سامانه تخصصي بر اجراي دقیق برنامه هاي پاسخگویي بار در فصل 
پیک بار مصرف برق سال بر اســاس تفاهم نامه هاي منعقد شده تاکید 
کرد و گفت:پایش و مانیتورینگ رفتارر مصرف مشترکان بویژه مشترکین 
ســنگین در طول سال در ســاعات اوج مصرف برق و ارسال سیگنالهاي 
الگوي مصرف صحیح به مشــترکان یاد شده از قابلیت هاي سامانه پایش 
بار مي باشــد.وي افزود:با بهره بــرداري از این فناوري ضمن اندازهگیري 
لحظه اي میزان تحویل و فروش انرژي و استخراج ي برق مي توان مصارف 
برق اکثر ادارات و ارگانهاي استان رابصورت آناین رصد کرد و در صورت 
وقوع فاصله قابل توجه از الگوي مصرف برق مسئولین ادارات ذیربط را در 
جریان امر قرار داد.گفتني اســت در کنار امکانات ذکر شده با مقایسه و 
تحلیل انرژي مصرفي فعلي با مدت مشابه سال قبل و کنترل آارم هاي 
کنتورهاي هوشمند ضمن پایش مصرف انرژي برق مي توان برنامه مدوني 

در کاهش پیک بار تابستان تدوین کرد.

آمادگي شركت توزيع نیروي برق گلستان 
براي گذر از تابستان۹۹

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق گلســتان گفت : این شرکت با تدابیر 
اندیشیده شده آمادگي گذر از تابستان 99 را دارد.به گزارش روابط عمومي 
شرکت توزیع نیروي برق گلستان ، علي اکبر نصیري در دومین جلسه بهبود 
بهرداري این شــرکت با اشــاره به اقدامات در حال انجام گفت : توزیع برق 
گلســتان با توجه به اقداماتي که تاکنون انجام داده ویا در حال انجام است 
بدون خاموشــي از تابســتان 99 گذر خواهد کرد.وي افزود: اقداماتي چون 
نظافت و سرویس پست هاي توزیع ، بازدید از خطوط فشار متوسط و فشار 
ضعیف با تجهیزات نوین ترموگرافي از جمله اقداماتي است که این شرکت 
جهت گذر از تابستان 99 انجام داده است.نصیري با اشاره به رشد بار پیک 
مصرفي استان گفت : پیک مصرف برق استان نسبت به مصرف ابتداي سال 
رشــد ۲برابري داشته و جهت رسیدن به پیک بار ۷9۰ مگا وات ازم است 
اقدامات مدیریت مصرف و کاهش پیک همچون قبل ادامه دهیم.مدیرعامل 
توزیع نیروي برق اســتان در پایان استفاده از تکنولوژي خطوط گرم جهت 
تعمیرات خطوط توزیع بر اساس مانور جهادي تاکید کرد.ازم به ذکر است 
که این جلسه با حضور معاون بهره برداري و دیسپاچینگ شرکت و مدیران 

شهرستاني بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

آژير قرمز برای قیمت گاز به صدا در آمد
اتفاقات اخیر در بازار انرژی دامن گیر گاز نیز شده است و طبق گفته کارشناسان، 
بازار جهانی ۶۰۰ میلیارد داری گاز با اشــباع عرضه فوق العاده باایی دســت و 
پنجه نرم می کند و احتمال کاهش بیشــتر قیمت گاز نیز وجود دارد.به گزارش 
ایســنا، با گذشــت بیش از یک ماه از اتفاق فراموش نشدنی سقوط قیمت نفت 
به پایین صفر، احتمال قیمت های منفی برای بازارهای انرژی کنار نرفته اســت. 
معامله گران و تحلیلگران می گویند ممکن اســت هنوز بدترین وضعیت ممکن 
در این بازار به وقوع نپیوســته باشد. افت تقاضا و اشباع ظرفیت مخازن، زمینه 
را بــرای منفی شــدن قیمت ها در برخی از نقاط جهان فراهم کرده اســت.این 
وضعیت نشــان می دهد که صنعت انرژی جهانی هنــوز فاصله زیادی با احیای 
کامل از افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا دارد و مشکات بیشتری برای 
تولیدکنندگان از میادین نفتی شــیل تگزاس گرفته تا جزیره کرتیس استرالیا 
وجود دارد. برخاف بازار نفت هیچ نشانه ای از واکنش هماهنگ تولیدکنندگان 
گاز برای مقابله با اشــباع عرضه وجود ندارد و به معنای آن اســت که هر گونه 

سقوط قیمت طوانی تر و شدیدتر خواهد بود.
گاز که برای تولید برق در نیروگاهها و گرمایش و خوراک برای مواد شــیمیایی 
و کودها مورد اســتفاده قرار می گیرد، پــس از این که دمای هوای مایمتر در 
زمســتان سال گذشته باعث تقاضای کمتر شــد، در آستانه شروع وحشتناکی 
در سال ۲۰۲۰ بود. اما با گسترش شیوع پاندمی ویروس کرونا که باعث سقوط 
تقاضا شد، اوضاع از بدتر به وخیمتر تغییر یافت و خریداران بزرگ مجبور شدند 
از تحویل محموله ها امتناع کنند. در این بین فروشندگان بزرگ جهان تولیدشان 
را بــه حد کافی کاهش نداده اند؛ در حالی کــه مخازن گازی نزدیک به تکمیل 
ظرفیتشان هستند.مانند سقوط موقتی قیمت نفت به منفی ۴۰ دار در آوریل 
که به دلیل نگرانی از کمبود ظرفیت نگهداری نفت مازاد تقاضا روی داد، عامل 
اصلی ســقوط قیمت به زیر صفر در بازار گاز، عدم وجود ظرفیت نگهداری گاز 
مــازاد عرضه خواهد بود. معامله گران و تحلیلگران به اروپا به عنوان نخســتین 
بازاری اشــاره کرده اند که احتماا به نقطه بحران می رسد و ممکن است تبعات 
آن برای خریداران و فروشــندگان از آمریکا گرفته تا آســیا منعکس شــود. در 
حالی که در بازار نفت اتحاد تولیدکنندگان تحت هدایت عربســتان سعودی و 
روســیه به مدیریت عرضه و تقویت قیمتها پرداخته اند امــا بازار گاز فاقد یک 
رویکرد هماهنگ است و در نتیجه مازاد عرضه فعلی مورد رسیدگی قرار نگرفته 
است.در حالی که معامله گران و تحلیلگران در نظرسنجی ماه گذشته بلومبرگ 
اظهار کرده اند که احتمال منفی شــدن قیمت گاز در اروپا وجود دارد اما اکثرا 
خاطرنشــان کردند که این احتمال اندک است زیرا صادرکنندگان پیش از بروز 
چنین اتفاقی دست بکار خواهند شد و به سرعت واکنش نشان می دهند. در واقع 
نشانه هایی از کاهش عرضه مشاهده می شود. خریداران گاز طبیعی مایع آمریکا 
ده ها محموله برنامه ریزی شده برای تابستان را لغو کردند. در این بین، صادرات 
از سوی کشورهایی مانند مالزی، برونئی و نروژ در ماه گذشته کاهش یافت. اما 
کاهش تولید برای متوازن کردن بازار و توقف افت قیمتها کافی نیســت. جریان 
گاز از خــط لوله یامال-اروپا در اواخر ماه مه نوســان داشــت اما این ماه دوباره 

افزایش پیدا کرده است.

با شــروع فصل گرمــا، دغدغه افزایش 
مصرف و احتمال وجود خاموشــی در 
کشور جان گرفته است. همین موضوع 
نیز موجب شــده که وزیــر نیرو وعده 
پاداش نقدی را به مشــترکان بدهد تا 
شــاید از این طریق بتوان مانع از تکرار 
خاموشی های تابستان سال ۱۳9۷ شد. 
افزایــش اوج بار گرما در ســال ۱۳9۸ 
نســبت به ۱۳9۷ یک درصــد بود، اما 
براساس آخرین گزارش ها در ۱۲ خرداد 
ســال جاری نسبت به ســال قبل ۲۳ 
درصد افزایش بار مصرفی برق داشته ایم 
کــه همین موضــوع موجــب نگرانی 
مسووان کشور از جمله وزیر نیرو شده 
است.در واقع روند افزایشی موج گرما در 
هفته جاری و استفاده هر چه بیشتر از 
سیســتم های سرمایشی موجب شده 
اســت که اوج بار در روزهای گذشته از 
مرز ۵۳ هزار مگاوات عبور کند و این در 
حالی است که در زمان اوج مصرف سال 
گذشــته مصرف برق کشور به ۵۷ هزار 
و ۶۸۱ مگاوات رسید.طبق برآوردهای 
صورت گرفته اگر مصــرف فعلی ادامه 
یابد امسال این رقم به ۶۰ هزارمگاوات 
می رســد. اکنون نیز در حالی که رشد 
مصــرف جهانی مصرف بــرق به دلیل 

کرونــا کاهش پیدا کــرده، در ایران به 
میزان ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است.

چنــدی پیش محســن طــرز طلب، 
برق  نیروی  تولید  مدیرعامل شــرکت 
حرارتی با تاکید بر اینکه شیوع ویروس 
کرونا تابستان ســختی را برای تامین 
برق پیش روی ما قرار داده است، گفت: 
با توجه به بــروز این بیماری همچنان 
رفتار مصرف کنندگان در ماه های آتی 
و میزان افزایــش مصرف برق در زمان 
پیک تابستان غیرقابل پیش بینی است. 
تابســتان امســال با وضعیت خاص و 
ویژه ای روبه رو هســتیم.به گفته وی بر 
اساس یک پیش بینی وضعیت ویروس 
کرونا به همین منوال تا پایان تابستان 
ادامه خواهد داشــت و ساکنان مناطق 
مختلف به ویژه اهالی مناطق گرمسیری 
که هر ساله در زمان تعطیات تابستانه 
به مسافرت می رفتند، امسال در محل 
اقامتی خود باقی خواهند ماند و همین 
امر منجر بــه افزایش مصــرف برق و 
اســتفاده هر چه بیشتر از سیستم های 
سرمایشی خواهد شــد.وی با تاکید بر 

اینکه بروز ایــن اتفاق منجر به افزایش 
مصرف برق کانشــهرها خواهد شــد، 
گفت: در این صورت ظرفیت پســت ها 
و خطوط انتقال برق پاســخگو نخواهد 
نبــود و ایــن مســئله منجر بــه بروز 
اتفاقاتی در کان شــهرها خواهد شد. 
در مقابل ممکن اســت این بیماری در 
فصل تابســتان روند نزولی پیدا کرده و 
وضعیت عادی شــود. این شرایط باعث 
شــده صنایع پرمصرفی که هر ساله در 
زمان پیک تابستان میزان مصرف برق 
خــود را کاهش می دادند، امســال به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم فروش 
محصوات خود از ابتدای سال، به فکر 
تاش برای جبران کاهش تولیدشان در 
فصل تابستان باشند که این امر منجر 
به افزایش مصرف برق در کشور خواهد 
شــد.وزیر نیرو یکــی از راه های حل 
این مســاله را مدیریت مصرف می داند 
و معتقد اســت که در صورت مدیریت 
و صرفــه جویی مردم تابســتان بدون 
وقفه ای را در مســیر صنعت و تولید با 
آرامش سپری خواهیم کرد. وی  وعده 

داد مشترکانی که این موضوع را رعایت 
کنند، در کنار آن پــاداش نقدی قابل 
ماحظه ای مانند سال گذشته دریافت 
خواهند کرد.اردکانیان در پاسخ به سوال 
رئیس جمهور کــه مصرف باای گفته 
شده در بخش صنعتی است یا خانگی؟ 
اظهار کرد: خوشحالیم که گزارش های 
عمده کشورهای صنعتی دنیا به دلیل 
شرایط کرونایی حاکی از کاهش مصرف 
آنهاســت و بیش از ۲۰ درصد کاهش 
دارنــد و این برای مــا عامتی دلگرم 
کننده در ســال جهش تولید است، اما 
بدمصرفــی را نباید فرامــوش کنیم.به 
گفته وزیر نیرو بیش از ۲۰ هزار مگاوات 
ظرفیت نصب شــده به دســتگاه های 
مصرفی متصل است و اگر مردم رعایت 
کنند تابستان آرامی را سپری خواهیم 
خوش مصرف  مشــترکان  کرد.بــرای 
پاداش در نظر گرفته شــده اســت؛ تا 
جایی که حتی مشــترکان می توانند با 
مدیریــت مصرف قبوض بــرق خود را 
رایــگان کنند. اما دو شــرط برای اهدا 
پاداش در نظر گرفته شــده است؛ یکی 
اینکه مشــترک باید زیر الگوی مصرف 
منطقه خودش مصرف کند و نسبت به 

سال قبل کاهش مصرف داشته باشد.

تابستان سختی پیش رو داریم
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گزیده خبر ماجرای یک میلیارد داری که به خودروسازان رسید
در اوضاع و احوال این روزهای بازار خودرو و حواشی آن اعام 
خبری مبنی بر اختصاص یک میلیارد دار تسهیات ارزی از 
محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان موجب گمانه هایی 
شــد از جمله اینکه این رقم ســنگین به شرکت های بزرگ 
خودروسازی اختصاص اختصاص یافته است؛ در حالی که در 
اصل ماجرا این گونه نیست و این یک میلیارد دار از دو سال 
گذشته و در راستای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و برای 
خودروهای سنگین از منابع ذخائر ارزی تخصیص داده شده 
است.به گزارش ایسنا، خبری به نقل از شهیدزاده -رئیس هیات 
عامل صندوق توسعه ملی- منتشر شد که وی اعام کرده بود 
» یک میلیارد دار تســهیات ارزی از محل صندوق توسعه 
ملی به صنعت خودروســازی اختصاص یافته تا بتواند تولید 
داخلی را رونق و با کمک شرکت های دانش بنیان قطعات را در 
داخل کشــور تولید کند.«بازتاب این خبر قابل توجه بود چرا 
که این روزها صنعت خودروسازی و بازار خودرو در مرکز توجه 
قرار داشــته و مخاطبان آن رضایت چندانی ندارند، به طوری 
که رشــد قیمت ها موجب تصمیم گیری های تازه ای درباره 
فروش محصوات دو شــرکت بزرگ خودروسازی شده است، 
بر این اساس اعام تسهیات یک میلیارد داری برای صنعت 
خودروســازی واکنش های متفاوتی به همراه داشــت. این که 
ماجرای یک میلیارد دار صندوق توســعه برای این صنعت 
چیســت و آیا این رقم به تازگی و در اختیار  کدام شرکت ها 
قرار گرفته است، موضوعی است که پیگیری ایسنا از صندوق 
توســعه ملی با توضیحاتی همراه شد که گمانه اختصاص وام 
یک میلیارد داری به شــرکت های بزرگ خودروسازی را رد 

می کند.اماجریان یک میلیارد دار، به اوایل سال ۱۳۹۷ و در 
زمان شدت گرفتن تحریم ها و به تبع آن مشکات ایجاد شده 
در تامین قطعات خودرو بر می گردد. در آن زمان پیشنهاداتی 
در رابطه با اختصاص منابع بــرای تقویت حوزه حمل و نقل 

درون شهری و برون شهری مطرح می شود که در نهایت هیات 
امنای صندوق توســعه ملی با توجه به اهمیت حمل و نقل و 
ترانزیت در خردادماه همان ســال مصوبه ای داشته که مبلغی 
بیش از یک میلیارد دار را در اولویت تســهیات ارزی خود 

جهــت تقویت ناوگان عمومی قرار دهد که کمکی به افزایش 
ظرفیت ناوگان و همچنین جایگزینی خودروهای فرســوده 
باشد. براین اســاس حتی پیش بینی می شود که بازپرداخت 
این تسهیات نیز از محل صرفه جویی هایی صورت بگیرد.طبق 
اساسنامه صندوق توســعه ملی، این طرح شامل شرکت های 
دولتی نیســت و از سویی تولید خودروهای سبک  سواری را 
در بــر نمی گیرد بلکه برای شــرکت های خصوصی و به طور 
خاص تولید خودروهای سنگین است.ظاهرا این رقم بین یک 
تا ۱.۵ میلیارد دار بــوده که باید با عاملیت بانک ها از محل 
صندوق توسعه ملی به متقاضیان و در واقع شرکت هایی که از 
سوی دستگاه های ذیربط مورد تایید قرار می گیرند، اختصاص 
پیدا کنند.تاکنون این بررسی ها از سوی دستگاه های مربوطه 
از جملــه وزارت صنعت، معــدن و تجــارت، بانک مرکزی، 
صندوق توسعه ملی، ســازمان برنامه و بودجه ادامه داشته و 
لیست شــرکت ها در حال بررسی است، اما مبلغ تعیین شده 
در بانک مرکزی مسدود شده و به عبارتی رقم برای اختصاص 
پیدا کردن به چنین پروژه ای کنار گذاشــته شده است که به 
تدریج و با تکمیل پرونده ها و طی فرآیند در اختیار شرکت ها 
قرار خواهد گرفت.این در حالی است که حمل و نقل در بین 
مصارف منابع صندوق توسعه ملی جای خود را داشته و طبق 
آخرین گزارش عملکرد صندوق تا پایان شــهریورماه ســال 
گذشــته، ۱.۴ میلیارد دار تقاضا اعام وصول و به دنبال آن 
منابع  مسدود شده اســت که از این رقم برای ۹۷۷ میلیون 
دار گشایش اعتبار انجام شده که ۸۶۱ میلیون دار پرداختی 

داشته است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد:
 آغاز عرضه ۳۰ هزار محصول دیگر سایپا در 

قالب طرح پیش فروش
به گزارش سایپانیوز، سید جواد سلیمانی درباره اجرای 
طرح فروش فوق العاده خودرو، گفت: ثبت نام و انتخاب 
محصــوات در این طرح تــا ۱۴ خردادماه به صورت 
۲۴ساعته ادامه خواهد داشت و پس از آن سایت برای 
انطباق اطاعات ارایه شــده توسط متقاضیان با سایر 

نهادها بسته خواهد شد.وی با بیان اینکه صحت سنجی و راستی آزمایی اطاعات 
و بررسی محدودیت های اعمال شده برای کاهش واسطه گری و ایجاد نظام توزیع 
عادانــه، در فاصله روز پانزدهم تا هجدهم خردادماه انجام خواهد شــد، افزود: 
متقاضیانی که حائز شرایط باشند و اطاعات ارائه شده آنها با بانک اطاعاتی سایر 
دســتگاه های حاکمیتی همخوانی داشته باشد در قرعه کشی روز ۱۸ خردادماه 
حضور خواهند داشــت.مدیرعامل گروه ســایپا اظهارداشــت: قرعه کشی برای 
تخصیص ۱۰ هزار دســتگاه از ۷ مدل خودرو گروه خودروسازی سایپا با حضور 
نمایندگاِن وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادســتانی کل کشــور و دادستانی 
تهران، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز ملی رقابت و سایر نهادهای نظارتی و نیز 
با پوشش تصویری رسانه ملی برگزار خواهد شد.مدیرعامل گروه سایپا خاطرنشان 
کرد: اسامی منتخبین این طرح فروش پس از پایان قرعه کشی و تایید نهادهای 
نظارتی به صورت عمومی منتشــر خواهد شــد و متقاضیان محترم ۴۸ ساعت 
فرصت دارند تا نسبت به واریز وجه خودروهای انتخابی خود اقدام کنند.سلیمانی 
از آغاز عرضه ۳۰ هزار محصول دیگر سایپا در قالب طرح پیش فروش خبر داد و 
افزود: پس از انجام قرعه کشــی طرح فروش فوق العاده، عرضه ۳۰ هزار دستگاه 
دیگر را در قالب طرح پیش فروش آغاز خواهیم کرد.وی گفت: اطاعات تکمیلی 

پیش فروش خودرو روز شنبه ۱۷ خردادماه اعام می شود.

مدیرعامل فواد مبارکه:
مجلس شورای اسامی می تواند یاری رسان 

بخش صنعت کشور باشد
مهندس عظیمیان مدیرعامل فواد مبارکه نیز با ارائۀ گزارشی از عملکرد شرکت در 
سال های اخیر به ویژه در سال ۹۸ گفت: خرسندیم که در سالی که به فرمودۀ مقام 
معظم رهبری »جهش تولید« نام گذاری شده است، سه واحد مهم دیگر در گروه 
 فواد مبارکه به بهره برداری خواهند رسید و به شعار سال جامۀ عمل خواهند پوشاند.

وی از طرح ۸۰۰ هزار تنی فوادســازی شرکت فواد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری، طرح ۵ میلیون تنی تولید کنسانترۀ سنگان در استان خراسان رضوی 
و واحد الکترود گرافیتی اردکان به عنوان ســه پروژۀ مهــم و آمادۀ بهره برداری 
در گــروه فــواد مبارکه یاد و تصریح کرد: فواد مبارکه برای حفظ ســهم ۵۰ 
درصدی خود از تولید فواد کشور در افق ۱۴۰۴ پروژه های متعدد دیگری را نیز 
 طراحی و در دست اجرا دارد که در سال های آتی به بهره برداری خواهند رسید.

مهنــدس عظیمیــان در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به عملکرد 
اقتصادی فواد مبارکه اظهار داشــت: در سال ۹۸ فروش شرکت فواد مبارکه 
بــه ۳۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رســید و این رقم نســبت به مدت مشــابه 
 ســال ۹۷ که ۲۳ هزار میلیارد تومان بود، رشــد ۶۷ درصدی داشــته اســت.

وی خاطرنشان کرد: سود خالص فواد مبارکه در سال ۹۷، به میزان ۱۲ هزار و   
۲۳۰ میلیارد تومان و در سال ۹۸ نیز به حدود ۱۲ هزار  و ۳۸۰ میلیارد تومان 
افزایش یافته و  یک درصد رشــد داشته اســت. ازاین رو سهام داران این شرکت 
 همچون سال های اخیر از خرید سهام فواد مبارکه به نحو مطلوب بهره مند شده اند.

مدیرعامل گروه فواد مبارکه با بیان این که سرمایۀ فعلی شرکت فواد مبارکه طی 
دو بار افزایش سرمایه در سال های ۹۷ و ۹۸ به ۲۰هزار  و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده 
و این شرکت در حال حاضر دومین شرکت بورسی کشور است، ادامه داد: به لحاظ 
 ارزش بازار ارزش سهام فواد مبارکه به طور واقعی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.

افزایش ۵۶۲ درصدی صادرات کااهای 
غیرنفتی در بنادر و دریانوردی بندرلنگه

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه از رشد هفت برابری صادرات کااهای غیر 
نفتی طی ۶۰ روزه نخست ســال جاری در این بندر خبر داد .به گزارش روابط 
عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه،«قاســم عسکری نسب« گفت: در دو 
ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۵۰۰ هزار تن انواع کااهای غیر نفتی شامل 
میوه و تره بار، مواد معدنی از طریق این بندر به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته ۵۶۲ درصد افزایش داشته 
است.مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه تصریح کرد: احداث پایانه صادراتی مواد 
معدنی برای بارگیری محموله های صادراتی نگهداری شده و ساخت  پنج فروند 
رمپ بتنی و خاکی در راســتای تسهیل در روند تخلیه و بارگیری  سبب شد تا 
هم اکنون به صورت همزمان پنج فروند شناور بارج، یدک کش و لندینگ کرافت 
با آبخور ۵.۵ متر بتوانند در این بندر پهلو گیری و کااها ومحموله های تولیدی 
معادن منطقه را به جزایر استان وکشور های حوزه خلیج فارس صادر کنند.وی 
افزود: زیرساخت های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت های تجاری تقویت 

شده و این بندر ازظرفیت باایی در امر تجارت دریایی برخوردار است.

۱۸خرداد آغاز پیش فروش ۴۵هزار دستگاه 
از محصوات ایران خودرو

مراســم قرعه کشی برای تخصیص ۱۵ هزار دستگاه از چهار مدل از محصوات 
ایران خودرو در قالب طرح فروش فوق العاده روز شــنبه ۱۷ خرداد ماه با حضور 
نمایندگان وزارت صمت، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، پلیس راهور ناجا 
و ســایر نهادهای ذیربط در سالن همایش های ساپکو برگزار می شود.به گزارش 
ایکوپرس، بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو در این باره گفت: 
ثبت نام و انتخاب محصول تا ۱۴ خرداد به صورت شبانه روز انجام و پس از اتمام 
مهلت ثبت نام، سایت برای انطباق اطاعات ارایه شده توسط متقاضیان بسته شد.

وی افزود: راســتی آزمایی اطاعات و بررســی محدودیت های اعمال شده برای 
ایجاد نظام توزیع عادانه در بازه زمانی روزهای ۱۵ و ۱۶خرداد انجام شد.رحمانی 
اظهار کرد: اسامی منتخبین این طرح پس از پایان قرعه کشی و تایید نهادهای 
نظارتی به صورت عمومی منتشــر می شود و برندگان تا ۴۸ساعت فرصت دارند 
نسبت به واریز وجه خودروهای انتخابی خود اقدام کنند.معاون بازاریابی و فروش 
ایران خودرو از آغاز عرضه ۴۵ هزار دستگاه دیگر از محصوات این خودروساز از 
۱۸ خردادماه خبر داد و خاطرنشان کرد: در این طرح پیش فروش، ۱۲ مدل از 
خودروهای تولیدی ایران خودرو قابل عرضه اســت.وی تصریح کرد: متقاضیانی 
که در قرعه کشــی طرح فــروش فوق العاده ایران خودرو برنده نشــده اند نیز 
می توانند در طرح پیش فروش ۱۲ مدل از محصوات تولیدی این خودروســاز 

مشارکت کنند.

معاون وزیر صمت و رییس ســازمان حمایت از مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان گفت: در طرح پیش فروش 
خودرو، حامی حقوق مصرف کننده هســتیم.به گزارش 
وزارت صمت، عباس تابش با بیان اینکه طرح پیش فروش 
خودرو توسط کمیته خودرو ارایه شده است و مشابه ای 
در دنیا ندارد، گفت: هر طرحی الزاما نباید مشابهی در دنیا 

داشــته باشد و بگذاریم در برخی موارد نیز دنیا از مشابه 
ایرانی استفاده کند.وی در ادامه در پاسخ به این پرسش 
که در طرح پیش فــروش خودرو آیا نقاط ضعف و قوت 
طرح، بررسی شده است یا خیر؟، افزود: در این طرح همه 
جوانب کار ســنجیده شده است و ما با آمادگی کامل به 
اســتقبال اجرای این طرح می رویم.معاون وزیر صمت و 
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
بخــش دیگر صحبت هایش را به نحوه قیمت گذاری ها 
اختصاص داد و گفت: شورای رقابت به عنوان مسئول این 
کار، یک ســری قیمت ها را اعام کرده است و به زودی 
برای برخی خودروهای کم تیراژ نیز قیمت گذاری خواهد 
کرد و خودروساز نیز طبق این دستور، موظف به فروش 
خودرو است.تابش تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان نیز بــه عنوان مدافع حقوق 
مصــرف کننده رصد و نظارت بر ایــن قیمت ها را انجام 
خواهد داد.وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کاا بسته 
به متغیرها و شاخص های خاص خود تعیین می شود، بیان 
کرد: شــورای رقابت نیز قیمت خودرو ها را بر اساس این 
متغیرها و بر اساس نرخ تورم حساب می کند و سازمان 
حمایت نیز به عنوان مرجع رســیدگی به شکایات، این 
آنالیز قیمتی را دریافت کرده است تا کار رصد و پایش را 
به عنوان عضو کمیته خودرو و عضو ستاد تنظیم بازار بهتر 
و دقیق تر انجام دهیم.معاون وزیر صمت و رییس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ادامه داد: در 
خصوص خودروهای بدون پاک کف بازار سیاست های 

ما اباغ شده است .

روحانی در گفت وگو با سرپرست وزارت صمت:
تولید و توزیع ماسک در دسترس عموم، 

در صدر توجه مسئوان وزارت صمت باشد
رئیــس جمهور تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه ریزی های 
ازم و جامع برای اتمام و به بهره برداری رســیدن هر چه سریع تر طرح های 
نیمه تمام را در ســال جهش تولید انجام داده و با جدیت تا حصول نتیجه 
پیگیری کند.حجت ااســام والمســلمین حســن روحانی در گفت وگو با 
مهندس حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
با اشاره به دستوراتی که به مسئوان ذیربط از جمله رئیس بانک مرکزی در 
خصوص تامین منابع ارزی داده شده است، گفت: وزارت صمت باید تامین 
ارز ازم برای کااهای اساســی مورد نیاز مردم و نیز مواد اولیه کارخانه ها و 
بنگاه های تولیدی در راستای تحقق رونق و جهش تولید را با جدیت پیگیری 
کند. رئیس جمهور همچنین با اشــاره به مباحث مطروحه در جلسات ستاد 
ملی و نشست روسای کمیته های ستاد مقابله با کرونا و نیز تاکید مسئوان 
بهداشتی و درمانی کشور، بر ضرورت و اهمیت استفاده از ماسک در راستای 
کنترل شــیوع بیماری، افزود: تولید کافی و توزیع دقیق ماسک را با هدف 
قرار گرفتن مکفی آن در دسترس عامه مردم در صدر توجه خود قرار دهید.

 رئیــس جمهور بار دیگر از همــه فعاان عرصه تولید و بــه ویژه کارگران 
زحمتکش کشور که در ماه های گذشته با وجود وضعیت خطیر ایجاد شده 
ناشی از شیوع کرونا اجازه ندادند چرخ تولید کشور متوقف شود، تشکر کرد 
و اظهارداشــت: از همه کسانی که در طراحی، اجرا و نظارت دقیق بر اجرای 
دستورالعمل های بهداشتی به ویژه در بخش تولید تاش کردند، قدردانی و 
بر ضرورت تداوم مراقبت های انجام شــده تا کنون با دقت و جدیت بیشتر 

تاکید می کنم.

سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت، در دیدار با هیات مدیره خانه 
معدن ایران، از راه اندازی بخش عمده ای 
از طرح های معدنی و صنایع معدنی تا 
پایان ســال خبر داد و از رعایت اهلیت 
در واگذاری پهنه های معدنی به عنوان 
یکی از دســتور کارهای جدی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت یاد کرد.حسین 
مدرس خیابانی در نشســتی با اعضای 
هیــات مدیره خانه معدن، با تشــریح 
سیاســت های معدنــی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ســال جهش تولید، 
اظهار کــرد: اگر قرار اســت به اقتصاد 
تک محصولی  اقتصاد  برچســب  ایران، 
زده شــود، بهتر است که این برچسب 
به نــام معدن و صنایع معدنی باشــد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره 
بــه بهره برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و 
معدنی تا شــهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش 
عمده ای از این طرح هــا در حوزه های 
معــدن و صنایع معدنی قرار داشــته 

و تا پایان ســال جهــش تولید، بخش 
عمده ای از آن ها راه اندازی می شوند.وی 
افزود: از ســال گذشته که اقتصاد ایران 
به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، 
درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی 
کمک زیادی به تامیــن نیازهای ارزی 
کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم 
شــرایط ســخت تحریمی، طرح های 
توسعه ای عظیمی در این بخش در حال 
راه اندازی است.مدرس خیابانی با تاکید 
بر اینکه فعال ســازی معادن کوچک و 
غیرفعــال یکی از سیاســت های اصلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه 
معدن و صنایع معدنی اســت، گفت: بر 

این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال 
بــه کل معادن به تفکیک هر اســتان 
اعام شده و در اختیار استانداران قرار 
می گیرد.سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به ظرفیت های عظیم 
معدنی کشور، اظهار کرد:  هدف گذاری 
صــادرات محصوات معدنی در ســال 
جاری معادل ۱۰.۵ میلیارد دار خواهد 
بــود و البته سیاســت وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت، حرکت به ســمت 
حلقه های با ارزش افزوده بااتر و تقویت 
صادرات در کل زنجیره فواد است.وی 
با بیان اینکه صادرات در ســال جهش 
تولیــد، زیر چتر حمایتــی همه جانبه 

وزارت صنعــت، معــدن و تجارت قرار 
دارد، تصریــح کرد: پایــش مجوزهای 
مرتبط بــا معادن در دســتور کار قرار 
گرفتــه و یکی از سیاســت های اصلی 
در ایــن رابطه آن اســت که پهنه های 
اکتشــافی را آزاد کرده و به دست افراد 
صاحب اهلیت بسپاریم. تامین تجهیزات 
مورد نیاز بخش معدن نیز در دستور کار 
جدی قــرار دارد. در حوزه معدن، برای 
افراد دارای اهلیت که کارنامه شــفاف 
و قابل قبولــی دارند، بایــد در صدور 
پروانه اکتشاف، استخراج و بهره برداری 
خط ویژه ای در ارائــه خدمات تدارک 
دیده شــود.مدرس خیابانی به معاونت 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و سازمان توســعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ماموریت داد که فهرستی 
از بهره برداران قدرتمند در حوزه معدن 
و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت 
به واگــذاری پهنه های اکتشــافی در 

معادن به اهل فن، اقدام کنند.

مدرس خیابانی اعام کرد
بهره برداری از 200 طرح صنعتی 

و معدنی تا شهریور 1400

 تابش:
خودروسازان موظف به 
رعایت قیمت های شورای 
رقابت هستند
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همتی در صحن علنی مجلس:گزیده خبر

۸۰ درصد نقدینگی، ناشی از سود باای بانکی است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ۸۰ درصد نقدینگی ناشی از شبه پول و سود باای 
بانکی است، گفت: اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند، 
قطعاً بر تورم فائق می آییم.مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی 
روز سه شــنبه مجلس شورای اسامی درباره کنترل نرخ تورم، گفت: برای کنترل تورم 
ما راهی نداریم جز اینکه رابطه بین دولت و بانک مرکزی را اصاح کنیم.وی با اشاره به 
اینکه در ۵۰ ســال گذشته به طور میانگین تورم ۲۰ درصدی داشتیم، متذکر شد: علت 
باا بودن رشد نقدینگی در کشور ما به رابطه ما با دولت برمی گردد و باید رابطه دخل و 
خرج دولت با بانک مرکزی اصاح شود و اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب 
بانک مرکزی نکند، قطعاً بر تورم و نقدینگی زیاد فائق می آییم.رئیس کل بانک مرکزی 
تصریح کرد: ما باید با اجرای عملیات بازار باز به سمت کاهش تدریجی تورم حرکت کنیم 
و کسری بودجه دولت نباید باعث رشد پایه پولی شود.همتی تاکید کرد: هزینه ها نیز باید 
کنترل شــود و معنا ندارد مدام هزینه ها افزایش یابد و در مقابل درآمد نداشته باشیم و 
بر این اســاس ما مصمم هستیم که امسال عملیات بازار باز را با جدیت دنبال کنیم.وی 
تصریح کرد: پیش بینی ما این است که امسال تورم در حد ۲۴ درصد باشد که البته ما 
هــدف گذاری کردیم تا آن را کاهش دهیم.رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از دایل 
تورم در کشورمان و نقدینگی، مساله شبه پول است که ۸۰ درصد نقدینگی ما را شامل 
می شود و از سود بانکی ایجاد می شود و زمانی که دولت مجبور می شود از بانک مرکزی 
استقراض کند، باعث رشد نقدینگی با سرعت زیاد می شود.همتی با اشاره به ادغام برخی 
بانک ها، گفت: تمام هدف ما این است که بانک ها را از فشار نقدینگی نجات دهیم.وی با 
بیان اینکه ما در حال اجرای مدیریت جدید و علمی در بازار ارز هستیم، گفت: سیستم 
اجرایی ما در گذشته اینگونه بود که برای حفظ بازار ارز، به بازار ارز تزریق می شد و به طور 
میانگین سالی ۱۸ میلیارد دار ارز برای کنترل این بازار و تورم تزریق می شد که بسیاری 
از این ارزها در کشــور خارج شد.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در طول دو سال 
گذشته بانک مرکزی ارزی را به بازار تزریق نکرد و ما سیاست های ارزی را اصاح کردیم 
و به ســمت مدیریت علمی پیش بردیم.همتی گفت: ما به طور جدی با پولشویی مبارزه 
می کنیم، سیاســت های اعتباری را در جهت تامین تولید و مولدسازی تسهیات تولید 
اصاح می کنیم و سیاســت های نظارتی کنترل بازار را در دستور کار داریم.وی با اشاره 

به اینکه ما در ســال ۹۷ شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم، اظهار داشت: طی 
ســال های اخیر ما یکی از سخت ترین دوران را پس از پیروزی انقاب اسامی گذراندیم 
چرا که تحریم های ظالمانه دشمنان بی سابقه و هوشمندانه بود.رئیس کل بانک مرکزی 
با بیان اینکه آمریکا و کشورهای هم پیمانش از همه ابزارهای خود استفاده کردند تا ایران 
را از درآمدهای بین المللی خود محروم کنند، افزود: دشــمنان جمهوری اسامی ایران 
تمام درگاه های بانکی ایران را مختل کردند و هدفشان فروپاشی اقتصاد ایران و نرسیدن 
به چهلمین سالگرد انقاب اسامی بود که به هدفشان نرسیدند.همتی با تأکید بر اینکه 
در شرایط فعلی ما نسبت به آمریکا دست برتر را داریم، تصریح کرد: آمریکایی ها در حال 
حاضر به مشکاتی گرفتار هســتند که به دنبال آن بودند که ایران را درگیر آن مسائل 

کنند.وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ عددهای نجومی برای نرخ تورم و ارز پیش بینی 
و مطرح می شد که با تدابیر رهبر معظم انقاب، مقاومت مردم و مدیریت مسئوان این 
اتفاق رخ نداد و ما شــاهد نرخ های نجومی در زمینه تورم و ارز نبودیم.رئیس کل بانک 
مرکزی با اشاره به تأثیر تحریم ها بر برخی از شاخص های اقتصادی، بیان کرد: برای مثال 
در سال ۹۷ ما حدود ۱۰۷ میلیارد دار درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم که در سال 
۹۸ کمتر از ۲۰ درصد از این رقم، محقق شــد و همچنین در سال ۹۷ میزان واردات ما 
حدود ۷۸ میلیارد دار بود که در سال گذشته به ۴۲ میلیارد دار کاهش یافت.همتی با 
تأکید بر اینکه البته ما تحریم ها را فرصتی برای توجه به توان داخلی، تولید ملی و عدم 
وابستگی به درآمدهای نفتی می دانیم، عنوان کرد: قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور 
شاخص رشد اقتصادی علیرغم همه تحریم ها مثبت اعام شد به گونه ای که در شاخص 
کشــاورزی رشــد ۷.۲ درصد، در صنعت ۷ درصد و در خدمات به ۱.۲ درصد دست پیدا 
کردیم.وی با اشــاره به اینکه به علت شیوع کرونا در اسفندماه، ورود ارز به کشور کاهش 
یافت، گفت: این مســئله به دلیل قطع ارتباط با همسایگان در دوران کرونا بود که البته 
ما به دنبال آن هستیم که این مشکات را حل و فصل کنیم به گونه ای که در این چند 
ماه که از آغاز ســال جدید گذشته است، ما توانســتیم چهار میلیارد دار برای واردات 
مواد اولیه کارخانه ها، دارو و کااهای اساســی، منبع مالی تأمین کنیم که این منابع از 
طریق صادرات غیر نفتی محقق شــد.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه علیرغم 
فشــار اقتصادی آمریکا بر ایران ما در سال گذشته ۴۳ هزار میلیارد دار واردات داشتیم، 
گفت: این شــاخص ها نشان دهنده شکست سیاست های آمریکا است. البته ما می دانیم 
که مردم به ویژه اقشــار آسیب پذیر جامعه فشــار زیادی را تحمل کردند.همتی با بیان 
اینکه کشــورهای دوست ایران از جمله عراق و کره به دلیل فشارهای آمریکا نتوانستند 
منابع ارزی در اختیــار ایران بگذارند، گفت: باید این خبر را بدهم که ذخایر ارزی بانک 
مرکزی، خوب و کافی اســت اما اجازه دسترســی به آنها را نداریم.وی با بیان اینکه نرخ 
ارز شاخص بسیار مهمی برای تدوین سیاست های تجاری کشور است، اظهار داشت: باید 
سیاســت های تجارتی با سیاست های ارزی هماهنگ باشد. چرا که تاطم در بازار ارز بر 
وضعیت اقتصادی کشور تأثیر دارد و درخواست من از نمایندگان مجلس این است که به 

دولت و بانک مرکزی برای تأمین منابع ارزی، کمک کنند.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبرداد:
افزایش سقف تسهیات برای مشتریان 

بانکداری شرکتی
مدیر امور اعتباری بانک مســکن از افزایش سقف تســهیات قابل پرداخت به 
مشــتریان بانکداری شرکتی بانک مسکن در مقایسه با دیگر مشتریان خبر داد.

محمدحســن علمداری در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنا ، با 
اشاره به برخی از امتیازهای ویژه که برای مشتریان بانکداری شرکتی بانک مسکن 
پیش بینی شده است، گفت: به عنوان مثال پرداخت تسهیات ساخت و تجهیز 
دفتر کار برای فعاان ساختمانی که مشتری بانکداری شرکتی نیستند تا سقف 
۱۵۰ میلیون تومان میسر است اما این سقف برای مشتریان بانکداری شرکتی ۲۰ 
درصد بااتر بوده و با ســقف ۲۰۰ میلیون تومانی قابل پرداخت است.وی با بیان 
اینکه فرآیند پرداخت انواع تسهیات به مشتریان بانکداری شرکتی بسیار کوتاه 
تر از سایر مشتریان است، گفت: علت این است که شعب به طور مستقل در این 
رابطــه تصمیم گیری می کنند و نیازی به ارجاع تقاضا به کمیته اعتباری بانک 
نیســت.به گفته علمداری، از سال گذشته سقف تسهیات ساخت مسکن برای 
عموم مشــتریان بانک افزایش یافت و در این رابطه اطاع رسانی شد؛ اما سقف 
این تسهیات برای مشتریان بانکداری شرکتی بانک مسکن حتی از سقف های 

افزایش یافته مذکور نیز بااتر است.

نسخه تحت وب اپلیکیشن »همراه نوین« 
راه اندازي شد

بانک اقتصادنوین با هدف تســهیل دریافت خدمات بانکي نوین، نســخه تحت 
وب اپلیکیشــن »همراه نوین« را راه اندازي کرد.بــه گزارش روابط عمومي بانک 
اقتصادنوین، نسخه تحت وب اپلیکیشن »همراه نوین« در راستاي ارائه خدمات 
پایدارتر به کاربراني که از سیســتم عامل IOS استفاده مي کنند، عملیاتي شده 
است.این نسخه در حال حاضر اغلب قابلیت هاي اپلیکیشن همراه نوین از جمله 
خدمات مبتني بر سپرده، خدمات مبتني بر کارت و ... را در اختیار کاربران قرار 
مي دهد و به زودي تمامي سرویس هاي نرم افزار به صورت خودکار به این نسخه نیز 
htps://neobank. اضافه خواهد شد.وب اپلیکیشن همراه نوین از طریق آدرس

enbank.ir در دسترس مشتریان ارجمند قرار گرفته است و کاربران مي توانند 
در نخســتین مراجعه، آیکون برنامه همراه نوین را به فهرســت برنامه هاي خود 

اضافه کنند.

توسعه و گسترش برنامه های آموزشی بانک 
توسعه تعاون به شیوه از راه دور

مرکز آموزش و پژوهش بانک توســعه تعاون مبتنی بر رویکرد مدیریت اقتضایی 
به تناسب شرایط موجود در کشور و بانک با تبدیل تهدیدهای ناشی از کووید ۱۹ 
به فرصت توسعه برنامه های آموزشی، نوآوری آموزشی را به عنوان راهبردی مهم 
در پیش گرفته اســت.میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش با اشاره به توسعه 
برنامه های آموزشی با رویکرد ترکیبی، به شیوه آناین و در بستر اینترنت گفت: 
طی یک ماه اخیر، ضمن کاربســت راهبردهای نوآورانه، برنامه های آموزشی در 
بانک از ترکیب و تنوع بیشــتری در حوزه های مدیریتی، ارزی، زبان انگلیســی، 
اعتباری، خدمات و محصوات و بانکداری دیجیتال برخوردار شده است.میرزاخانی 
در خصوص بهره گیری از شــیوه آمــوزش آناین، افزود: در دو هفته گذشــته 
برنامه های آموزشــی ارزی و زبان انگلیسی ویژه مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، 
معاونین مدیرعامل و مدیران امور ســتادی طراحی و در حال اجرا می باشد.وی 
همچنین خاطرنشان کرد: دوره های آموزشی ویژه روسای ادارات ستادی، مدیران 

شعب استان ها نیز به شیوه آناین و در بستر اینترنت در حال برگزاری است.

“ لقمان » هم وارد بازار فرابورس شد
شرکت سرمایه گذاری لقمان )سهامی عام( به عنوان دومین نماد معاماتی از ۱۱ 
خرداد ماه جاری در فهرست اوراق بهادار تابلوی توافقی بازار سوم فرابورس ایران 
درج شد.  به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، سایر اطاعات شرکت 
مذکور شــامل نماد معاماتی : ولقمان، گروه : سرمایه گذاری ها، زیرگروه : سایر 
واســطه های مالی و کد ۵۶۹۹ است.براســاس این گزارش با توجه به درج نماد 
معاماتی شــرکت لقمان در بازار پایه توافقی فرابورس ایران و در اجرای الزامات 
قانونی به منظور گشــایش نماد معاماتی این شرکت، تمامی سهامداران موظف 
هســتند در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی 
اقدام کنند.گفتنی است سهامداران میتوانند به منظور تسهیل در انجام این فرایند 

به شعب بانک گردشگری نیز مراجعه کنند.

اعام شرایط پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت اعتباری
 بانک مرکزی طی بخشنامه ای شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری را به شبکه بانکی اعام 
کرد.بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند با شرایط اعام شده نسبت به پذیرش سهام عدالت برای وثیقه 
صدور کارت اعتباری مرابحه براساس بخشنامه های قبلی اقدام کنند. بر این اساس، درصدی از ارزش آن بخش از 
سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل 
پذیرش است.همچنین سهام تمامی شرکت های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است باید 
به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته شود.   صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت، صرفًآ برای 

متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی توثیق شده است، امکان پذیر است.

در فروردین ۹۹ صورت گرفت؛
وصول ۲۶۸ هزار فقره چک در کشور

براساس آمار بانک مرکزی ۲۶۸ هزار فقره چک رمزدار در فروردین ماه ۹۹ در کشور وصول شد.براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی حدود ۲۶۸ 
هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۵۱۹ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب ۷۱.۳ درصد و ۷۰.۷ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ۷۴ هزار فقره چک رمزدار 
به ارزشی بیش از ۳۰۸ هزار میلیارد ریال شد.در ماه مذکور ۴۳.۴ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهـران )۲۷.۷ درصـد(، 
اصفهان )۸.۴ درصد( و خراسان رضوی )۷.۳ درصد( وصول شده است که بیش ترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین 
۶۸.۳ درصد از ارزش چک های فوق در استان های تهران )۵۹.۵ درصد(، اصفهان )۴.۵ درصد( و خراسان رضوی )۴.۳ درصد( وصول شده است.

آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه با استناد به بند 1 مصوبه شماره 44 شورای محترم اسامی شهر کرمانشاه در نظردارد  نسبت 
به اجاره تعداد 1 جایگاه تک منظور گاز CNG خود در سطح شهر کرمانشاه از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکتهای مجاز بهره بردار 
مورد  تایید شرکت محترم پخش فرآورده های نفتی ایران بشرح ذیل اقدام نماید.لذا متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند جهت کسب 

اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده ازساعت 8 صبح مورخه 99/3/17 به سامانه setadiran.ir مراجعه فرمایند.
ضمناً شماره های تماس با سازمان 34271626و34278565-083 داخلی)17( می باشد.

 شرایط مزایده:
1- مدت اجاره جایگاهها از تاریخ عقد قرارداد )99/3/31( به مدت سه سال شمسی می باشد.

 2- ســازمان از قبول پیشنهاد قیمت شرکتهایی که جزء لیست شــرکتهای مجاز بهره برداری اعام شده توسط شرکت محترم پخش
فرآورده های نفتی ایران نباشند معذور خواهد بود.

3- روند تکمیل مدارک مزایده بشرح ذیل می باشد:
محتویات پاکت )الف(: اصل فیش سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 300/000/000 ریال واریز شده به حساب فراگیر 1892021690 نزد بانک 

تجارت شعبه زمزم )کد18920( به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه
محتویات پاکت) ب(: تصاویر اساسنامه ,آخرین تغییرات شرکت، وفرم مهر و امضاء شده شرایط مزایده و پیش نویس قرارداد

محتویات پاکت )ج(:  فرم تکمیل شده قیمت پیشنهادی همراه با مهر و امضاء,خوانا و بدون قلم خوردگی)از حیث عدد و حروف مشخص 
و بدون ابهام(

4- ضمنآ آخرین مهلت ارسال و بارگذاری اسناد مزایده در ســامانه تدراکات الکترونیکی دولت)setadiran.ir( ساعت 13:00 روز سه شنبه 
مورخه 99/3/27 می باشد.

5- ضمانت حســن انجام تعهدات قرارداد اجاره, مبلغ 5/000/000/000 ریال )بابت هر جایگاه( می باشد که در قالب ضمانت نامه بانکی و در 
زمان عقد قرارداد از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

 6- ســپرده نفر اول در صورت انصراف به نفع ســازمان ضبط و مورد مزایده به نفر دوم واگذار و این شرط برای برنده نفر دوم نیز پابرجا 
خواهد بود.

7- سپرده برندگان اول و دوم مزایده پس از انعقاد قرارداد و سایر شرکت کنندگان 30 روز بعد از برگزاری مزایده استرداد خواهد شد.
8- کلیه هزینه های برگزاری مزایده شامل کارشناسی،درج آگهی و غیره بعهده برندگان مزایده خواهد بود.

9- پس از بازگشائی پاکتها توسط اعضاء کمیسیون، برندگان مزایده برابر مقررات اعام خواهند شد.
10- به پیشنهادات مخدوش وفاقد مدارک ازم و یا خارج از وقت مقرر,ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
12- شــرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامات دولتی وکشوری می 

باشند
13- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه توسط شرکت 

کننده می باشد.
14- قرارداد پیوســت مدارک مزایده بصورت پیش نویس بوده و سازمان مجاز به  هرگونه تغییر و یا اصاح در محتوای آن در زمان انعقاد 

قرارداد می باشد. 

زمان و مکان برگزاری جلسه کمیسیون مزایده :
راس ساعت 15بعدازظهر  روز سه شنبه  مورخه 99/3/27  در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه خواهد بود

نام ردیف
جایگاه

مدت 
اجاره

قیمت پایه 
کارشناسی 

اجاره)ماهیانه(- ریال

مبلغ تضمین 
قرارداد- ریال

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده- ریال

شماره آگهی 
مزایده در سامانه 
setadiran.ir

تاریخ انتشارآگهی 
مزایده  درسامانه 
setadiran.ir

سه فدک3
سال

150/000/0005/000/000/000300/000/000509905004800000499/3/17

شــرکت آب وفاضاب استان البرز در نظر دارد 4دستگاه الکتروپمپ لجن کش 6 اینچ  از محل اعتبارات طرحهای عمرانی را از طریق مناقصه عمومی از 
مناقصه گران واجد شرایط خریداری نماید. 

مدت تحویل : از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 2 ) دو ( ماه تعیین میگردد .
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ســتاد ( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2099005186000005 انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ تضمیین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 302/000/000ریال به صورت واریز نقدی به حساب شرکت ، ضمانتنامه بانکی بنام شرکت آب و فاضاب البرز و 

یا اوراق مشارکت می با شد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : پیشنهاد دهندگان می بایست مدارک ازم را مطابق مندرجات برگ شرایط تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 99/04/02 بصورت 

فایل pdf در سامانه فوق بارگذاری نمایند.
* مناقصه گران عاوه بر بارگذاری فایل  pdf تضمیین شــرکت در فرآیند ارجاع کار و اســناد  ارزیابی کیفی ، موظف به ارائه آن در پاکت اک و مهر شده تا 

ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 99/04/02 به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضاب استان البرز می باشد .
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 13:30روزسه شنبه مورخ 99/04/03 خواهد بود. 

 نحوه دریافت اسناد مناقصه : داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/03/12 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/03/18 از 
طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. تلفن تماس : 026-32117152

* سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
*جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات ، به آدرس iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

نوبت دوم  )شماره 8/م ع /99(

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت آب و فاضاب استان البرز  ) سهامی خاص( شناسه آگهی:865292

سیستم مدیریت یکپارچه/ کد 10/43/00/ف

دکتر شیری خبرداد:
اجرای طرح »پست بانک ایران برای ایران همدل« با 

تخصیص اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال
دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ایران گفت: این بانک به عنوان بانک عامل مناطق 
روســتایی و کم برخوردار کشــور و درراســتای عمل به منویات مقام معظم رهبری 
درخصوص کمک مؤمنانه به نیازمندان و عمل به مســئولیت های اجتماعی و دعوت 
وزیرارتباطات و فناوری اطاعات برای حمایت از نیازمندان و خانواده های آسیب دیده 
از کرونا، اقدام به اجرای طرح »پست بانک ایران برای ایران همدل« با تخصیص اعتباری 
بالغ بر ۴ میلیارد ریال درســطح کشــور نمود. به گزارش روابط عمومی پست بانک 
ایــران: وی تصریح کرد: این طرح در ماه مبارک رمضــان همزمان با وادت حضرت 
امام حسن مجتبی)ع( و هفته اکرام با مشارکت بانک و کارکنان، کارگزاران باجه های 
بانکی و خیرین درســطح کشور به صورت اســتانی اجرا و بیش از ۴ هزار بسته اقام 
ضروری تهیه و در بین نیازمندان و خانواده های آسیب دیده از کرونا درمناطق روستائی 
و کم برخوردار توزیع گردید.شــیری تصریح کرد: پست بانک ایران در راستای ایفای 
مســئولیت اجتماعی عاوه بر آن، طی اسفندماه سال گذشته طرح تسیهم شادی با 
رونق تولید ملی را با مدیریت بهینه هزینه های تبلیغاتی جهت حمایت از رونق تولیدات 
داخلی و حفظ اشــتغال پایدار و با تهیه و توزیع ۸۵۰۰ جفت کفش از تولیدکنندگان 
داخلی در بین دانش آموزان مدارس روستاهای ۱۱ استان آسیب دیده از بایای طبیعی 

سیل و زلزله و مناطق محروم اجرا کرد.
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گزیده خبر

ترامپ از ایران تشکر کرد

رئیس جمهــور آمریکا بامداد جمعه از ایــران بابت آزادی یکی 
از شهروندان کشــورش تشکر کرد. رئیس جمهور آمریکا که در 
کشــورش به دلیل ناکامی در آوردن ایران پای میز مذاکره پس 
از خروج از برجام مورد انتقاد محافل سیاسی و کارشناسی قرار 
گرفته مدعی شده که این مبادله زندانی نشان می دهد توافق با 

ایران امکان پذیر است.

دولت سوئیس:
آماده تسهیل مبادات زندانیان 
بیشتر میان تهران و واشنگتن 

هستیم
دولت سوئیس طی بیانیه ای نقش داشتن خود در فرایندی که 
به مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا منجر شد را تایید کرد.به 
گزارش رویترز، دولت سوئیس طی بیانیه ای نقش داشتن خود 
در فرایندی که به مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا منجر شد 
را تایید کرد.در این بیانیه آمده است: »سوئیس نقش خودش در 
ژست بشردوســتانه ای که منجر به آزادی مایکل وایت و مجید 
طاهری شد را تأیید می کند«.سوئیس همچنین اعام کرد که 
این کشور آماده تسهیل مبادات زندانیان بیشتر میان تهران و 

واشنگتن است.

رایزنی آمریکا با متحدان برای تنظیم 
قطعنامه تمدید تحریم ها علیه ایران

یک مقام ارشــد آمریکا گفته دولت این کشور در حال انجام 
رایزنی های برای تهیــه پیش نویس قطعنامه ای در شــورای 
امنیــت با هدف تمدیــد تحریم های تســلیحاتی علیه ایران 
است. »برایان هوک«، نماینده دولت آمریکا در امور ایران روز 
پنجشنبه گفته دولت این کشــور در حال انجام رایزنی هایی 
با متحدان منطقه ای خود جهت تهیه پیش نویس قطعنامه ای 
در شورای امنیت با هدف تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران است. پایگاه نشنال با گزارش این خبر نوشت برایان هوک 
همچنین خواســتار حمایت جهانی از تاش های آمریکا برای 
تمدید این تحریم ها شــده است. او که روز پنجشنبه در کنار 
»جرمی هانت«، وزیر خارجه سابق انگلیس سخنرانی می کرد 
گفت چنانچه تاش های آمریکا به جایی نرســد و تحریم های 
تســلیحاتی علیه ایران در ماه اکتبر منقضی شــود واشنگتن 
آماده است از ساز و کار موسوم به »مکانیسم ماشه« در توافق 
هسته ای برجام برای بازگرداندن کل تحریم های سازمان ملل 
علیه ایران اســتفاده کند. هوک گفت بــا متحدان منطقه ای 
آمریکا درباره تهیه پیش نویــس این قطعنامه گفت وگو کرده 
و رایزنی هایی در شــورای امنیت برای جلب نظر موافق سایر 
اعضا با آن در جریان است. هوک گفت: »ما فکر می کنیم این 
تحریم ها باید تمدید شوند. ما حق بازگرداندن تمامی تحریم ها 
را داریــم. البته ترجیحمان این نیســت.«نماینده ویژه دولت 
آمریکا در امور ایران در ادامه مدعی شــد: »اینکه اجازه بدیم 
این تحریم ها منقضی شوند برای همه بد است.« یک قطعنامه 
برای تصویب در شورای امنیت به ۹ رأی مثبت نیاز دارد و هیچ 
یک از پنج عضو دائم شورای امنیت )آمریکا، انگلیس، فرانسه، 
روســیه و چین( نیز نباید آن را وتو کنند.چین و روسیه که از 
حق وتوی قطعنامه ها در شــورای امنیت برخوردار هستند تا 
کنون به صراحت مخالفت خودشان را با تاش های آمریکا در 
این خصوص اعام کرده اند.هوک در ادامه مدعی شد که ایران 
بااخره پای میز مذاکره با آمریکا خواهد رفت. هوک گفت: »در 
یک جایی آنها پای میز مذاکره خواهند آمد و اگر رئیس جمهور 
برای بار دوم انتخاب شــود نمی دانم چهار ســال دیگر چطور 

می خواهند اوضاع را سرهم بندی کنند.«

  بازتاب سخنرانی رهبر انقاب 
در رسانه های بین المللی

ســخنرانی مقام معظم رهبری به مناسبت ســالگرد ارتحال امام خمینی 
مورد توجه رســانه های خارجی قرار گرفت:بی بی ســی نوشت: رهبر ایران 
در ســخنرانی امروز به حادثه کشته شدن جورج فلوید در آمریکا اشاره کرد 
و گفت که مردم را می کشــند و زبانشــان هم دراز است. بعد از حقوق بشر 
دم می زنند. آن مرد ســیاهی که کشته شد حقوق بشر نداشت؟  این جمله 
که اان معترضان می گویند نفس نمی توانم بکشم، جمله همه کسانی است 
که در جهان قربانی سیاست های آمریکا بوده اند.ترند مپ هم بخشی از این 
ســخنان را پوشش داد و نوشــت: آیت اه خامنه ای رهبر انقاب ایران در 
ســخنرانی امروز تاکید داشــت که مخاطب  امام خمینی در تحّول آفرینی 
عبارت بود از ملّت ایران. ملّت مثل یک اقیانوس اســت. به طوفان درآوردن 
یک اقیانوس کار هر کسی نیست اما امام این کار را انجام داد.الجزیره رسانه 
دیگری بود که به این سخنرانی پرداخت؛ آیت اه خامنه ای در سخنان امروز 
خود بر روحیه تحول خواهی و تحول انگیزی امام خمینی تاکید کردند. ایشان 
امام خمینی )ره( را رهبر به معنای واقعی دانستند.راپتلی هم نوشت: آیت اه 
خامنه ای رهبر جمهوری اسامی ایران چهارشنبه ۳ ژوئن به مناسبت سی 
و یکمین ســالگرد درگذشت آیت اه خمینی، بنیانگذار جمهوری اسامی 
ایران  سخنرانی تلویزیونی را در تهران برگزار کرد . به طور سنتی این سالگرد 
با مراســمی گســترده در آرامگاه امام خمینی در تهران برگزار می شود، اما 
امســال به دلیل همه گیر شــدن کرونا  ویروس همه رویدادها لغو شده اند. 
المنار، نیز این ســخنان را بازتاب داد و نوشــت: رهبر  انقاب اسامی آیت 
اه ســید علی خامنه ای چهارشنبه گفت: »آنچه امروز در شهرهای آمریکا 
شاهد آن هستیم نتیجه واقعیت هایی است که همیشه آمریکا آن ها را پنهان 
نگه داشــته شده است. با این حال، امروز این ها آشکار شده است که منجر 
به ننگ دولت آمریکا می.شــود. شبکه المیادین نیز به سخنان رهبر معظم 
انقاب اســامی پرداخت و به نقل از ایشان نوشت: هرگونه تغییر و تحولی 

نیازمند پشتوانه فکری است. 

 تهدید کره شمالی علیه سئول برای لغو 
توافق نامه های نظامی

کره شــمالی تهدید کرد در صورتی که سئول مانع اقدام فعاان برای ارسال 
نامه های توهین آمیز به طرف دیگر مرزها نشــود، توافق نامه نظامی با کره 
جنوبی را لغو خواهد کرد.به گزارش القدس العربی، »کیم یو جونگ« خواهر 
»کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی روز -پنج شنبه- اعام کرد در صورتی 
که سئول مانع اقدام فعاان برای ارسال نامه های توهین آمیز به طرف دیگر 
مرزها نشود، توافق نامه نظامی با کره جنوبی را لغو خواهد کرد.این در حالی 
است که روابط بین دو کره به رغم سه اجاس بین کیم و »مون جائه-این«، 
رئیس جمهوری کره جنوبی در سال ۲۰۱۸ متشنج است.مخالفان کره شمالی 
و دیگر فعاان این کشــور بالون هایی را به آن طرف مرز ارسال می کنند که 
حاوی برگه هایی هســتند که رهبر کره شمالی را به نقض حقوق بشر متهم 
کرده و سیاســت هسته ای وی را محکوم می کند.یونگ ، که نفوذ زیادی در 
این کشور دارد ، گفت: »مقامات کره جنوبی اگر اجازه دهند این شرایط به 

هر بهانه ای همچنان ادامه یابد، بهای سنگینی را پرداخت خواهند کرد.«
وی با توصیف مخالفان به آشــغال و سگ های ولگرد فاسد که به وطن خود 
خیانت کردند، گفت: »زمان آن رســیده اســت تا صاحبان آن ها پاسخگو 
باشــند.«یونگ تهدید کرد که در صورت ادامه این اقدام ها دفتر ارتباط بین 
مرزی بسته می شود و توافق نامه نظامی که در سفر مون به پیونگ یانگ در 

سال ۲۰۱۸ با هدف کاهش تنش در مرزها امضا شد، لغو می شود.

بوریس جانسون: 
بریتانیا از مردم هنگ کنگ حمایت می کند

نخســت وزیر بریتانیا گفت که چنانچه چین قانون امنیت ملی هنگ کنگ 
را عملــی کند، لنــدن از مردم این منطقه حمایت خواهــد کرد.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، »بوریس جانسون«، نخست وزیر بریتانیا، روز - چهارشنبه- 
گفت که چنانچه چین قانون امنیت ملی هنگ کنگ را عملی کند، لندن از 
مردم این منطقه حمایت خواهد کرد. جانسون طی مقاله ای که در روزنامه 
تایمز منتشر شد گفت: »هنگ کنگ به این دلیل پیشرفت کرده که مردمانش 
آزاد هستند. اگر چین به اقدام های خود ادامه بدهد، این در تضاد با وظایفش 
در توافق ۱۹۸۴ قرار دارد که با ســازمان ملل امضا کرده است.«نخست وزیر 
بریتانیا در ادامه گفت: »بسیاری از مردم هنگ کنگ نگران شیوه زندگی شان 
هستند که از ســوی چین مورد تهدید قرار گرفته است.«جانسون در ادامه 
گفــت: »اگر چین به اقدام های خود ادامه دهد، بریتانیا نیز به این مســئله 

بی توجه نخواهد ماند و به وظایف خود عمل می کند.«

فارن پالیسی گزارش داد:
 احتمال مرگ رهبر طالبان در پی ابتا

 به کرونا
پایگاه اینترنتی فارن پالیســی گزارش داده که رهبر طالبان در پی ابتا به 
کرونا جان ســپرده اســت.به گزارش پایگاه اینترنتی فارن پالیسی، شماری 
از مقام های شــبه نظامیان طالبان عنوان کرده اند که رهبر این گروه در پی 
احتمال به ویروس کرونا جان ســپرده است.این مقام ها گزارش داده اند که 
»هبت اه آخندزاده«، ســرکرده این شبه نظامیان در پی ابتا به کووید-۱۹ 
بستری شده و جان سپرده است. خبر را ابتای آخندزاده را »مولوی محمد 
علی جان احمد«، از مقام های عالی رتبه طالبان به فارن پالیسی گزارش داد.

وی در گفت وگو با فارن پالیســی گفت: »رهبر ما مریض است، اما در حال 
بهبودی است.« با این حال، سه عضو دیگر طالبان در پاکستان که نخواستند 
نامی از آن ها برده شــود گفتند که به باور آن ها آخنــدزاده در پی ابتا به 
این ویروس جان سپرده اســت.این در حالی است که پیشتر فارن پالیسی 
گزارشــی مبتنی بر ابتای آخندزاده و شماری دیگر از مقام های عالی رتبه 
این شبه نظامیان به کرونا منتشر کرده بود، اما »ذبیح اه مجاهد«، سخنگوی 

طالبان، این اظهارات را بی اساس خواند و تکذیب کرد.

طبق اعام منابع رسمی؛

دکترطاهری آزاد شد
مجید طاهری دانشــمند ایرانی که توســط آمریکا بازداشت 
بود، آزاد شــد.به گزارش بی بی ســی، مجید طاهری، پزشک 
ایرانی، که با ادعای نقض قوانین تحریم های ایران متهم شــده 
و ۱۶ ماه را در بازداشــت گذرانده بود، آزاد شــد.او از ۳۳ سال 
پیش ساکن آمریکا بود و در ایالت فلوریدا مطب دارد.»محمد 
جواد ظریف«، وزیر امور خارجه ایران نیز گزارش های پیشــتر 
منتشرشده درباره آزادی دکتر مجید طاهری دانشمند ایرانی از 
بازداشت آمریکا را تأیید کرد.وی در توئیتر نوشت که این روند 
می توانــد برای همه زندانیان رخ بدهد.ظریف تاکید کرد: تمام 
ایرانی هایی که به درخواست آمریکا در سایر کشورها یا در این 

کشور گروگان گرفته شده اند باید به خانه بازگردند.
ســید عباس موسوی ســخنگوی وزارت امور خارجه با اعام 
خبر آزادی مایــکل ری وایت تبعه آمریکا، که به دلیل جرایم 
امنیتی و نیز شکایت شاکیان خصوصی به زندان محکوم شده 
بود گفت، با جلب رضایت مادی و معنوی شــاکیان خصوصی 
توسط آقای وایت، نامبرده در مورد سایر جرایم خود مشمول 
رأفت اســامی شــده و با توجه به گذراندن بخشــی از دوره 
محکومیت خود، و با در نظر داشــت ماحظات حقوق بشری، 
روز پنج شــنبه ۱۵ خرداد با حکم قاضی پرونده آزاد و از کشور 

خارج گردید.موســوی گفت آقای وایت بعد از شیوع ویروس 
کرونا در کشــور، بر طبق بخشنامه عمومی رئیس محترم قوه 
قضائیه مشمول مرخصی شــده و به دلیل عدم برخورداری از 
خویشاوند در ایران، به درخواســت سفارت سویس به عنوان 
حافظ منافع دولت ایاات متحده، در اختیار آن ســفارت قرار 
گرفــت. در این مدت به دلیل بروز برخی عائم مشــکوک به 
کرونا، نامبرده تحت درمان و نظارت کامل پزشکی قرار داشته 
و پس از کســب اطمینان از منفی بودن آزمایش کرونا حکم 
آزادی او اجرا گردید.پیشتر فاکس نیوز نوشته بود دولت آمریکا 
موافقت کرده در قبال آزادی »مایکل وایت« مجید طاهری را 
آزاد کند.»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا نیز در حساب 
کاربری خود در توئیتر، آزادی »مایکل وایت«، شهروند زندانی 
آمریکا در ایــران را تائید کرده بود.ترامپ در این ارتباط گفته 
بود: خوشحالم اعام کنم که کهنه سرباز مایکل وایت که ۶۸۳ 
روز در ایران در بازداشت بود، حال با هواپیمایی سوئیسی ایران 
را ترک کرده و ما انتظار داریم که او به زودی به خانواده اش در 
آمریکا ملحق شود.این اظهارات ترامپ دقایقی پس از آن عنوان 
شده که برخی منابع از آزادی یک کهنه سرباز بازداشتی آمریکا 
در ایــران خبر دادند و پایگاه آمریکایی نیویورک تایمز نیز این 

خبر را تائید کرد.در این گزارش گفته شده که آزادی این کهنه 
سرباز از سوی مادرش در آمریکا عنوان شده است.

مادر این آمریکایی افزوده اســت که فرزندش حال در مســیر 
بازگشــت به خانه است.پیش از این برخی منابع از ابتای این 
زندانی تحت بازداشــت به سرطان خبر داده بودند و به تازگی 
نیز او به دلیل ابتاء به کرونا در ایران در مرخصی به سر می برد.

وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۲۹ اسفند اعام کرده بود 
که آزادی موقت وایت در ایران بر مبنای بشردوستانه و به دلیل 

ابتای او بیماری ناشی از کرونا و به شرط باقی ماندن او در ایران 
میسر شده است.او پس از آزادی موقت در سفارت سوئیس در 
تهران مســتقر و تحت آزمایش های پزشکی بشردوستانه قرار 
گرفته بود.وایت که ســابقه فعالیت در نیروی دریایی آمریکا را 
دارد به دلیل اتهاماتی در ایران به زندان محکوم شــده بود.در 
حال حاضر گفته شــده است که برایان هوک از وزارت خارجه 
آمریکا به همراه یک پزشک به سوئیس رفته تا از این شهروند 

آمریکایی استقبال کند و او را به کشورش بازگرداند.

 نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد 
با دفاع از حق فناوری فضایی ایران، ادعای 
آمریکایی ها را در این باره رد کرد.روسیه با 
دفاع از حق ایران در پرتاب ماهواره، ادعای 
آمریکا مبنــی بر اینکه تهــران قطعنامه 
شــورای امنیت در سال ۲۰۱۵ مربوط به 
توافق هسته ای را با پرتاب ماهواره به فضا 
نادیده گرفته است، رد کرد.واسیلی نبنزیا 
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد 
گفــت: تاش های مداوم ایــاات متحده 
برای محرومیت ایــران در بهره برداری از 
مزایــای فناوری فضایــی صلح آمیز تحت 
بهانه هــای دروغین، دلیلی بــرای نگرانی 
جدی و تاسف عمیق اســت.وی اتهامات 
ایاات متحده را علیه پرتــاب ماهواره ای 
که در سوم اردیبهشت به فضا پرتاب شد، 
گمراه کننده توصیف کرد و افزود: قطعنامه 

۲۰۱۵ از ایران خواسته است که هیچگونه 
فعالیت مربوط به موشــک های بالستیک 
که قادر به حمل تســلیحات هســته ای 
باشند، انجام ندهد.نماینده دائم روسیه در 
ســازمان ملل متحد  در نامه ای به آنتونیو 
گوتــرس دبیر کل ســازمان ملل متحد و 
شــورای امنیت که پنجشنبه منتشر شد، 
ادامه داد: ایران هرگز تسلیحات هسته ای 
را در اختیار نداشــته است، اکنون هم این 
ساح را در اختیار ندارد و انتظار نداریم در 

آینده هم آنها را در اختیار داشــته باشد.
نبنزیا با اشاره به تاییدیه های مکرر آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی از زمان اجرای 
توافق هسته ای ایران تا کنون، خاطرنشان 
کرد: این یک واقعیت ثابت است که ایران 
موشک های بالستیک قادر به حمل ساح 
اتمی را نه در اختیار دارد، نه توســعه داده 
و نه آزمایش کرده است.ســفیر روســیه 
این نامه را در پاســخ به نامه کلی کرافت 
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد که 

به رئیس شورای امنیت گفته بود: » پرتاب 
ماهواره برها به فضــا، فناوری هایی تقریبا 
یکســان دارند و قابل تعویــض با آنهایی 
هستند که در موشک های بالستیک قادر 
بــه حمل کاهک اتمی بــه کار می روند.

کرافت مدعی شــده بود که توسعه بیشتر 
فناوری موشــکی بالستیک ایران به تنش 
منطقه کمک می کند و تهدیدی برای صلح 
و امنیت بین المللی است.نامه نماینده دائم 
روسیه در سازمان ملل متحد در شرایطی 
ارسال شــده اســت که آمریکا به دنبال 
مندرج  تسلیحاتی  محدودیت های  تمدید 
در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که 
پایان می یابد.همچنین  امسال  در مهرماه 
قرار است در سوم تیرماه، گزارش دبیرکل 
ســازمان ملل متحد دربــاره اجرای این 

قطعنامه، در شورای امنیت مطرح شود.

اســترالیا به ماموریت نظامی خود در عراق 
پایان داد.به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه 
دیلی میل، استرالیا به ماموریت نظامی خود 
در عراق پایان داد. استرالیا از سال ۲۰۱۵ و در 
قالب ائتاف ادعایی مبارزه با داعش وارد خاک 

عراق شد. بنا به گزارش ها، نیروهای این کشور 
از پایگاه التاجی در نزدیکی بغداد خارج شده 
و آن را تحویل مقام های عراقی داده اند. وزیر 
دفاع استرالیا در این رابطه گفت: »مامویت ما 
در زمینه مبارزه با داعش موفقیت آمیز بوده 

و نیروها به زودی به وطن بازمی گردند.«وی 
افزود: »پیشــرفت ملموس علیــه داعش و 
افزایش توانایی هــای نیروهای امنیتی عراق 
بدان معناســت که مامورت آموزشی ما در 

التاجی به پایان رسیده است.«

در نامه ای به شورای امنیت
روسیه از حق فناوری فضایی 

ایران دفاع کرد

 پایان ماموریت 
 نظامی استرالیا
 در عراق



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

شنبه 17 خرداد 1399  14 شوال 1441  6 ژوئن 2020

8 صفحه    سال هفد          هم    شماره  4370 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پاک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

دانشمندان آمریکایی در بررسی جدید خود توانستند کبدهای کوچکی که 
از سلول های انسان پرورش یافته بودند، با موفقیت به موش ها پیوند بزنند.

به گزارش گیزمگ، تصور کنید کسانی که به پیوند کبد نیاز دارند، به جای 
منتظر ماندن برای کبد اهدایی، کبد جدیدی داشته باشند که از سلول های 
پوست خودشان پرورش یافته است. دانشمندان »دانشگاه پیتسبرگ«آمریکا 
موفق شــده اند گام بزرگی برای تحقق بخشیدن به این تصور بردارند. آنها 
توانسته اند کبدهای کوچکی را که از سلول های پوست انسان پرورش یافته اند، 
با موفقیت به موش ها پیوند بزنند.پیوند اعضا می تواند به نجات زندگی بیماران 
کمــک کند اما موانعی نیز در این راه وجود دارند. یکی از این موانع، کمبود 
اهداکننده اســت و مانع دیگر نیز این است که شاید در صورت یافتن عضو 
اهدایی، سیستم ایمنی دریافت کننده، از پذیرفتن بافت جدید خودداری کند.

محققان دانشــگاه »هاروارد« موفق شــدند بدون تغییر در طراحی 
یــک ربات، اندازه  آن  را کوچک کنند.به گزارش دیلی میل، محققان 
دانشگاه »هاروارد« توانستند در پروژه ای رباتیک موسوم به »میکرو 
ربات متحرک دانشگاه هاروارد«)HAMR( پیشرفت هایی ایجاد کنند 
و اندازه یک ربات که با الهام از سوسک ساخته شده را کوچک کنند.

این ربات »HAMR-JR« نام گرفته و با تغییرات ایجاد شــده توسط 
محققان دانشگاه »هاروارد« به اندازه یک سکه یک پنی کوچک شده 
اســت ولی با وجود اندازه  ۲.۲۵ سانتی متری، می تواند مانند نسخه 
پیشــین خود، اغلب کارهای خاص خود را انجام دهد.به این ترتیب 
این ربات می تواند در هر ثانیه، با ســرعتی حدودا به اندازه ۱۴ برابر 

طول بدن خود طی مسیر کند.

یک پژوهشگر آمریکایی سعی دارد الگوریتم های یادگیری ماشینی 
را طوری آموزش دهد که بتــوان ابتا به کروناویروس را در نواحی 
فقیرنشــین با کمک داده هــای ماهواره ای ردیابــی کرد.به گزارش 
فیوچریسم، یک دانشمند آمریکایی برای کمک به هماهنگی بهتر 
در ردیابی شــیوع کروناویروس در نواحی فقیرنشین، الگوریتم های 
یادگیری ماشــینی را با داده های تلفن همــراه و تصاویر ماهواره ای 
 Joshua( »آمــوزش می دهد.هــدف نهایی »جاشــوا بلومنســتوک
 UC( »پژوهشــگر »دانشــگاه کالیفرنیــا، برکلــی ،)Blumenstock

Berkeley(، شناسایی افراد مبتا با کمک فعالیت تلفن همراه آنها و 
بررسی نشانه های آشفتگی های اقتصادی است که با کمک تصاویر 

ماهواره ای ارزیابی می شوند.

 پیوند کبد مینیاتوری انسان 
به موش ها

یکی از سریع ترین و کوچک ترین 
ربات های جهان ساخته شد

 ردیابی کروناویروس را در 
نواحی فقیرنشین با ماهواره ها

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خداحافظی»داگاسهارلی«و»رابرتبِنکن«۲فضانوردآمریکاییازخانوادهشان
پیشازنشستندرفضاپیمای»دراگون«

فرشته نگهبان دیجیتال بوش برای موتورسواران!
ریسک از دست دادن جان موتورسواران در یک تصادف نسبت به سرنشینان خودروها ۲0 برابر بیشتر است و این امر باعث شده 
بوش سیســتم تماس اضطراری دیجیتال جدیدی را برای موتورســیکلت ها طراحی کند.این سیستم که ِهلپ کانکت نام گرفته 
حاصل همکاری نزدیک مهندسان و مرکز تحقیق تصادف بوش است و یکی از اعضای هیئت مدیره بوش از این سیستم به عنوان 
“فرشته نگهبان دیجیتال” نام برده است.سیستم موردبحث از الگوریتم هوشمند نصب شده در واحد حسگر داخلی موتورسیکلت 
استفاده کرده و اطاعات گرفته از کنترل پایداری را دسته بندی کرده و مواردی همچون شتاب، سرعت زاویه ای، موقعیت لحظه ای 
و زاویه کج شدن موتورسیکلت را ۱00 بار در ثانیه اندازه گیری می کند. این سیستم می تواند زمان تصادف را تشخیص داده و یا 
اینکه بفهمد موتورسیکلت در زمان پارک شدن افتاده است.پس از این کار سیستم اطاعات مربوط به صحنه تصادف را از طریق 
یک برنامه موبایلی به مرکز ســرویس بوش فرســتاده و از آنجا نیز اطاعات به مراکز اضطراری فرستاده می شود. افراد دیگر هم 
می توانند بنا به درخواســت خود به اخبار مربوط به تصادف دست یابند. بوش مدعی است این تکنولوژی می تواند زمان معمولی 

رسیدن سرویس های اضطراری به صحنه تصادف را تا ۵0 درصد کاهش دهد.

 رونالدو؛ اولین فوتبالیست 1 میلیارد داری تاریخ
به گزارش فوربس، کریستیانو رونالدو به اولین فوتبالیستی تبدیل شد که در دوران ورزشی خود موفق به کسب ۱ میلیارد دار درآمد شده 
است.  نشریه فوربس با انتشار فهرست پردرآمدترین ورزشکاران دنیا در یک سال گذشته مشخص کرد که کریستیانو رونالدو با احتساب 
درآمد امسالش موفق شده مجموع درآمدهای خود در دوران ورزشی اش را به یک میلیارد دار برساند. به این ترتیب او اولین فوتبالیستی 
است که در تاریخ این رشته ورزشی موفق شده درآمدی یک میلیارد داری داشته باشد.رونالدو از ابتدای سال مالی اول ژوئن ۲0۱9 تا 
اول ژوئن ۲0۲0 درآمدی معادل ۱0۵ میلیون دار داشته. او در فهرست فوربس بعد از راجر فدرر اسطوره دنیای تنیس دومین ورزشکار 
پردرآمد سال دنیا شده. اما رونالدو در فهرست پردرآمدترین فوتبالیست های تاریخ رتبه اول را به خود اختصاص داده. با مجموع درآمد 
۱ میلیارد دار.رونالدو در میان ســایر ورزشکاران دیگر رشته ها هم سومین ورزشکاری است که به حدنصاب درآمد یک میلیارد داری 
می رسد. پیش از او تنها دو ورزشکار دیگر ، تایگر وودز ستاره گلف و فلوید می ودر بوکسور توانسته اند در زندگی ورزشی شان یک میلیارد 
دار درآمد بدست بیاورند.بر اساس گزارش فوربس، از درآمد ۱ میلیاردی رونالدو، 6۵0 میلیون دار ناشی از دستمزدهای دریافتی او از 

باشگاه هایش بوده. باقی درآمد او از بیرون از زمین فوتبال بدست آمده است.

چون ژندهٔ رویش، با ر تنم آویختغم طوقی از آهن شد و رگردنم آویخت ر نیاویخته ، دستم بشکست ه صد خواری و ر گردنم آویخترگردن دلدا
افتاد ز چشم من و ر دامنم آویختآن طفل ه روردهٔ دل بود چو اغیار بیغارهٔ حساد ه پیرامنم آویختبدگوبی جهال ه بوم و رم آشفت کایک ه سر رزنم آوبختببرید طبیعت ز هواای دلم سر بلبل صفت آات سخن گفتن شیرینوآورد وی

ر خاه و ر اه و رگلشنم آویخت

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

مســووان برگزاری جشنواره بین المللی فیلم َکن فهرســت رسمی فیلم های منتخب هفتادوسومین 
دوره این رویداد سینمایی را که به دلیل شیوع کرونا لغو شد، اعام کردند.به گزارش ایندی وایر، تیری 
فرمو )hierry Fremaux( دبیر جشــنواره کن دیروز )چهارشنبه( فهرست رسمی فیلم های منتخب این 
جشنواره را اعام کرد. این فهرست متشکل از ۵6 فیلم است که با برچسب کن ۲0۲0 در جشنواره هایی 
چون تلوراید، تورنتو، ســاندنس یا کن ۲0۲۱ نمایش داده خواهند شد. آنچه فهرست امسال جشنواره 
کن را از دوره های دیگر متمایز می کند، حضور برجسته آثار کارگردانان آماتور و زنان است. از ۵6 فیلم 
فهرســت امسال ۱6 مورد اثر کارگردانان زن اســت که آن را بازتابی از حرکت این جشنواره سینمایی 
به سمت برابری جنسیتی تعبیر می کنند. اعزام فرانسوی از وس اندرسون، تابستان ۸۵ ساخته فرانسوا 
اوزون، مادران واقعی از نائومی کاواســی، صخره عاشــقان و مانگرو از استیو مک کوئین، یک دور دیگر 
از توماس مینت برگ، دی ان ای از مایون، حرف آخر ســاخته جاناتان نوسیتر، بهشت: پیش به سوی 
سرزمین خوشبختی ساخته هونگ سانگ-سو، شبه جزیره از یون سانگ-هو از جمله آثار شاخص حاضر 

در این فهرست هستند.

پیرمرد و دریا
 he Old Man and کتاب پیرمرد و دریــا با عنوان اصلی
the Sea اثری شگفت انگیز، هنرمندانه و زیبا از نویسنده 
بزرگ آمریکایی، ارنســت همینگ وی است. این »رمان 
کوتــاه« که نویســنده اش آن را عصــاره همه زندگی و 
هنرش می داند، مفهوم تازه ای از شکست و موفقیت پیش 
چشمان شما باز می کند و ما خواندن آن را با ترجمه ناب 
نجف دریابندری به همه پیشنهاد می کنیم. همینگ وی 
در سال ۱9۵۴ جایزه نوبل ادبیات را نیز از آن خود کرد. 
پیرمرد و دریا یک »رمان کوتاه« است اما همان طور که 
خود نویسنده اشاره می کند، این رمان می توانست کتابی 
با بیش از هزار صفحه باشــد. با این حال داستان کتاب 
کمتر از ۱00 صفحه اســت. اثری ساده و تراشیده شدن 
که فقط اصل موضوع آن با سادگی عمیق در برابر خواننده قرار دارد.داستان این رمان درباره سانتیاگو، 
پیرمردی ســاده و فقیر است که اکنون ۸۴ روز شده که نتوانسته ماهی صید کند. مانولین نیز شاگرد 
اوســت. پســری که به اجبار والدینش، مجبور به کارکردن در کنار ماهی گیرهای دیگر شده اما چون 
والدینش، ســانتیاگو را آدمی بدشانس و بدبیار به حســاب می آورند او را مجبور می کنند در کنار فرد 
دیگری به ماهی گیری برود. با این حال مانولین مانند خانواده اش فکر نمی کند. او پیرمرد را دوست دارد 
و در تمام مدتی که سانتیاگو دست خالی از دریا برمی گردد هر شب به کلبه او سر می زند، برایش غذا 
می برد، وسایلش را مرتب می کند و با او مشغول گپ و گفت می شود. رابطه پیرمرد و پسر فراتر از چیزی 
است که دیگران بتوانند آن را درک کنند. پیرمردی بود که تنها در قایقی در گلف استریم ماهی می گرفت 
و حاا هشتاد و چهار روز می شد که هیچ ماهی نگرفته بود. در چهل روز اول پسربچه ای با او بود. اما چون 

چهل روز گذشت و ماهی نگرفتند پدر و مادر پسر گفتند که دیگر محرز و مسلم......

ارنست همینگوی
 Ernest Miller همینگــوی«   میلــر  »ارنســت 
Hemingway نویسنده ی مشــهور آمریکایی در ۲۱ 

ژوئیه ســال ۱۸99 در ایالت ایلینوی متولد شد. او 
در خانواده ای تحصیل کــرده کودکی اش را گذراند 
و تابســتان ها همراه خانواده اش به ایالت میشیگان 
در غرب آمریکا ســفر می کــرد. او در این دوران به 
ماهیگیری عاقه مند شــد و پــس از اتمام دوران 
دبیرســتانش به عنوان روزنامه نگار مشــغول به کار 
شــد. او در جنگ جهانی اول به ارتش پیوســت و 
راننــده ی آمبوانس صلیب ســرخ شــد. او در این 
سال ها به شدت مجروح شــد و تا چند سال درگیر 
بیماری و تبعات حاصل از جنگ بود.»ارنســت میلر 
همینگــوی« پس از پایان جنگ و بهبودی ســامتی اش روزنامه نگاری را دنبال کرد و کار در 
»تورنتو اســتار«، یــک روزنامه ی کانادایی را آغاز کرد. او در ایــن دوران به دنبال عاقه اش به 
نوشــتن، داستان نویسی را با یک ســبک خاص و متمایز از فعالیت سایر نویسندگان آغاز کرد. 
او با شــیوه ی روایت منحصربه فردش و قلم توانایش داســتان های معروف و ماندگاری نگاشت. 
داستان هایش برآمده از تجربیات و سال های حضورش در جنگ است و تصویری درست از قرن 
بیســتم به خواننده را می دهد. او با قدرت باایش در شــخصیت پردازی و سبک نوشتن ساده  
و شــیوا موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات در سال ۱9۵۴ شد.»ارنست میلر همینگوی« در 
طول زندگی اش چهار بار ازدواج کرد و به شــهرهای مختلف سفر کرد. او در جنگ جهانی اول 
و جنگ های داخلی اســپانیا حضور داشــت و به حیات وحش آفریقا سفر کرد. او مدتی در کوبا 

زندگی کرد و در ۲ ژوئیه سال ۱96۱ درگذشت.
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