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 معاون بین المللی و امور حقوقی وزارت امور خارجه با یادآوری اینکه تحقیقات از سانحه سقوط هواپیما تمام شده است، گفت: ایران برای برخورد با مقصران سقوط 
هواپیمای اوکراینی صاحیت انحصاری دارد.»محسن بهاروند« روز گذشته درباره آخرین تحوات مربوط به گفت وگوهای ایران و اوکراین درخصوص سانحه هوایی سقوط 
هواپیمای اوکراینی بار دیگر به بازماندگان قربانیان این سانحه تسلیت گفت و با تشریح سه سطح از پیگیری های انجام شده در این خصوص اظهار داشت: در سطح نخست  
پیگیری ها و بررسی ها، ایران بافاصله پس از سقوط هواپیمای اوکراینی تحقیقات خود را آغاز کرد و سازمان هواپیمایی کشوری، به عنوان سازمان تخصصی و حرفه ای 

این کار، بررسی هایش را سریعا آغاز کرد و از کشورهایی که اتباع شان در این هواپیما حضور داشتند، دعوت کرد.....

www.sobh-eqtesad.ir

 معاون بین المللی و امور حقوقی وزارت امور خارجه

تحقیقات از سانحه سقوط هواپیما تمام شده است
info@sobh-eqtesad.ir

سهام عدالتتان را نفروشید
در باره سهام عدالت از سال ۸۳ که آن را طراحی و تنظیم و ارائه کردم 
و نه هاشــمی توانســت اجرا کند ونه احمدینژاد که ساعتها برای تیم 
اقتصادیش کاس آموزشی گذاشتم آن را درست اجرا کرد ونه روحانی 
عاقهای به اجرای آن نداشــت تا اینکه کســر بودجه ۹۹ او را ســراغ 
بازار سرمایه کشید و در جریان بازار سرمایه سهام عدالتی که نیم بند 
اجرا شده بود میتوانست زمینه بقای بازار سرمایه را برای اهداف دولت 
دوازدهم فراهم کند توصیه خیرخواهان اجابت شد و قرار شد با تاکید 
مقام معظم رهبری بورس در خصوص برخی ناهماهنگیها چشم بسته 
سهام عدالت را در تابل عرضه کنند. با این حال برای اینکه شیوههای 
عمل بورس را هم زیاد بهم نزنند قرار بر این شــد که حصه شرکتهای 
بورسی را از غیر بورسی جدا کرده و با تمایل دارندگان سهام عدالت آنها 
را در بورس مســتقیم به بازار سرمایه بیاورند و بقیه را در قالب ارزش 
سهام شرکتهای ســرمایهگذاری عرضه کنند اما آنچه در این برهه از 
رسانهها و مردم میشنوم عجله آنها برای فروش سهام خود در بانکها و 
بــورس دارند که این کمی به تصمیم هیجانی میماند و توصیه میکنم 
سهام عدالت را مردم به منزله یک ارزش پنهان در زندگی نگهدارند تا 
زمینه فروش آن در دولت آینده فراهم آید. اینکه کســی بگوید، معلوم 
نیســت در آینده چه اتفاقی بیفتد به همین دلیل به نظرم تا تنور داغ 
است باید سهام خود را بفروشیم، فی الواقع اشتباهی راهبردی است که 
نباید انجام شود. من با تمام توان در دولت آتی سعی خواهم نمود شیوه 
عمل نســبت به سهام عدالت را تغییر داده و همان روش اولیه که اوا 
همه ملت ایران سهامدار سهام عدالت بشوند را در قانون انعکاس دهم و 
هم ارزش این سهام را ظرف یکی دوسال به یک میلیارد تومان برسانم. 
این توصیه را از جانب حقیر بعنوان دلســوز طبقات کم درآمد بپذیرید 
و سهام خود را نفروشید. این من تنها نیستم که معتقدم سهام عدالت 
را نفروشند بلکه کارشناسان بازار سرمایه هم توصیه می کنند که مردم 
ســهام عدالت خود را نفروشــند و آن را نگه دارند زیرا با توجه به روند 
صعودی بورس، ارزش سهام عدالت همچنان رو به افزایش خواهد بود. 
ضمن آن که هجوم بخش زیادی از دارندگان این ســهام عدالت برای 
فروش آن صف فروش را طوانی و حجیم خواهد نمود و موجب افزایش 
عرضه و کاهش صف خرید خواهد شد که در این صورت قیمت سهام 

نه تنها افزایش نمی یابد..

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

معاون سازمان خصوصی سازی:

 ۱.۸ میلیون نفر به خاطر قصور تعاونی ها، 
از سهام عدالت جاماندند

معاون سازمان خصوصی ســازی با اشاره به اینکه ۱.۸ میلیون پیش ثبت نام سهام عدالت را انجام 
داده اند اما اطاعات آنها ثبت نهایی نشــده اســت،گفت:امیدواریم برای این افراد اجازه مجددی از 
رهبری گرفته شود.حســین عایی، معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی در 
گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چرا برخی از سهامداران برگه سهام عدالت در اختیار 
دارند ولی نامشان در سامانه سهام عدالت ثبت نشده است، گفت: این افراد، پیش ثبت نام مقدماتی 
را انجام داده اند اما مراحل بعدی به هر علتی دنبال نشده است، ممکن است شرکت سرمایه گذاری 
استانی به هر علتی جواب را دیر فرستاده باشد یا سیستم تصور کرده فرستاده ولی از طریق سازمان 
خصوصی سازی دریافت نشــده باشد چرا که در آن موقع سامانه ها مانند اآن نبود و شهرستان ها 
بعضاً از طریق سیستم دیال آپ اطاعات را می فرستادند که سازوکارهای آن ابتدایی بود.وی درباره 
افرادی که کارت پرس شــده سهام عدالت را نیز دارند، گفت: برگه پرس شده سهام عدالت ماک 
نیســت چرا که آن برگه ها را شرکت های تعاونی و سرمایه گذاری استانی صادر کرده بود در حالی 
که شرکت های سرمایه گذاری استانی صرفاً کارگزار این کار بوده و چنین اختیاری را نداشته است.

1.8 میلیون مشمول سهام عدالت بوده اند ولی به جهت عدم ثبت اطاعات در حال حاضر 
سهامدار نیستند

عایی با اشاره به اینکه این مشکل برای ۱.۸ میلیون از مردم وجود دارد، گفت: بسیاری از این افراد 
در شهرها و روستاهای محروم هستند، فرضا به شرکت تعاونی مراجعه کرده اند و این شرکت نیز به 
هر دلیلی کارش را صحیح انجام نداده است؛ تصور سهامدار این است که کارش توسط شرکت تعاونی 
انجام شده ولی در واقع، کار وی انجام نشده و اطاعات تا مرحله نهایی ثبت نشده است.وی در پاسخ 
به این سوال که آیا راهکاری برای حل مشکل این ۱.۸ میلیون نفر وجود دارد، گفت: پیشنهادهایی 
را مطرح کردیم که بعد از جمع شدن کار انتقال سهام عدالت به مشمولین فعلی، به سراغ مشمول 
کردن این ۱.۸ میلیون نفر که بعضاً افراد مستحق و جزو دهک های پایین درآمدی هستند خواهیم 
رفت و مساله را پیگیری می کنیم. امیدواریم مراجع ذیصاح، مجلس و دولت تمهیداتی بیندیشند و 

اجازه مجددی را از رهبری بگیرند تا برای این افرادی که جامانده اند کاری انجام شود.

 ممکــن اســت برای برخی ســود ســهام عدالت واریز شــده باشــد اما ســهام
عدالت نداشته باشند!

معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سوال که برای برخی از 
مردم سود سهام عدالت نیز واریز شده ولی در سامانه اسم آنها نیست، گفت: آن مقطع، اختیار کار در 
دستان سازمان خصوصی سازی نبود بلکه کارها را کانون سهام عدالت انجام می داد. کانون نیز برای 
برخی از مردم، سودهای علی الحسابی را تحت عنوان سود سهام عدالت واریز کرده است در حالی که 
این پول سود سهام عدالت نبوده اما این تصور ایجاد شده که سود سهام عدالت پرداخت شده است.

وی ادامه داد: ســود سهام عدالت تنها همین سه مرحله ای است که ما اعام کردیم و اطاعات آن 
نیز کامًا مشخص اســت. قبل از کانون و شرکت های تعاونی شهرستانی بعضی جاها مبالغی را به 
تصور ســود ســهام عدالت به برخی داده اند در حالی که آن سود ناشی از سود سهام عدالت نبوده 
بلکه ناشی از گردش حســاب ها بوده که کانون به شرکت های تعاونی شهرستانی داده است و آنها 
نیز تحت عنوان سود سهام عدالت به مردم داده اند بنابراین به لحاظ سازوکارهای بازار سرمایه سود 

شرکت ها نبوده است.

امکان انتخاب روش آزاد سازی مستقیم برای وراث متوفیان فراهم می شود
عایی در پاســخ به این سوال که مهلتی را برای انتخاب روش آزاد سازی برای وراث متوفیان قرار 
می دهید یا خیر، گفت: در ســامانه شرکت سپرده گذاری پیش بینی شده که از زمان اعام رسمی 
مبنی بر راه اندازی امکان الکترونیکی انتقال ســهام متوفیان، وراث اگر گواهی انحصار ورثه داشته 
باشند می توانند روش مستقیم را نیز انتخاب کنند.وی تاکید کرد: ماک ارزش فروش سهام عدالت 

توسط بانک ها قیمت روز تابلو است و قیمت ۴۵۰ هزار تومان تکذیب می شود.

توضیحات غریب آبادی درباره 
گزارش جدید آژانس بین المللی 

انرژی اتمی

سفیر و نماینده دائم کشــورمان نزد سازمان های بین المللی در 
وین تأکیــد کرد گزارش جدید آژانــس درخصوص برجام، هم 
حاکی از تــداوم فعالیت های راســتی آزمایی آژانس بوده و هم 
اقدامات ایران در اجرای تصمیمات خود مبنی بر تعلیق تعهدات 

برجامی را به تصویر می کشد.
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان 
های بین المللی در وین با اشاره به انتشار گزارش جدید آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مورد راســتی آزمایی اجرای برجام، 
گفت: گزارش جدید آژانس درخصوص برجام، هم حاکی از تداوم 
فعالیت های راســتی آزمایی آژانس بوده و هم اقدامات ایران در 
اجــرای تصمیمات خود مبنی بر تعلیــق تعهدات برجامی را به 

تصویر می کشد.
غریب آبادی افــزود: در رابطه با تحوات فنی هســته ای، این 

گزارش به پیشرفت های زیر اشاره می کند:
•  عبور تولید آب ســنگین ایران از مرز ۱۳۰ تن و رســیدن به 

۱۳۲.۶ تن؛
•  اســتفاده از ماشین های جدید از جمله غنی سازی با ماشین 
و  آی.آر.اس ۶،  آی.آر.اس،  آی.آر ۶،  آی.آر ۵،  آی.آر۴،  هــای 

آی.آر.۲.ام در خطوط تحقیق و توسعه؛
•  غنی ســازی اورانیوم تا سطح ۴.۵ درصد و فراتر از حد تعیین 

شده در برجام؛
•  تولید ۱۵۷۱.۶ کیلوگرم اورانیوم غنی شده که ۵۵۰.۷ کیلوگرم 
بیشــتر از گزارش ماه مارس بــوده و ۱۳۵۶.۵ کیلوگرم آن نیز 

اورانیوم با غنای ۴.۵ درصد می باشد.
ســفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین با اشــاره به اجرای 
فعالیت های راستی آزمایی برجام در ایران توسط آژانس، گفت 
که از جمله محورهای زیر در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته 

اند:
•  تداوم اجرای فعالیت های راســتی آزمایی و نظارت در شرایط 

ویژه ناشی از کرونا و همکاری مناسب ایران در این زمینه؛
•  تداوم اجرای موقت و داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران و 

ادامه راستی زمایی اظهارنامه های پروتکل توسط آژانس؛
•  تداوم راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در 

ایران از سوی آژانس؛ و
•  این که آژانس از روز اجرای برجام، به راستی آزمایی و نظارت 
درخصوص تعهدات هســته ای در ایــران تحت برجام پرداخته 

است.

واکاوی توصیه مجدد وزیر به متقاضیان مسکن؛

خانه با نخریدن ارزان می شود؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران 

کرونا 4درصد بیمه شدگان 
تهران را بیکار کرد

نماینده کارگران؛
 افزایش حق مسکن، درد جامعه کارگری

 را دوا نمی کند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: شیوع ویروس کرونا موجب بیکار شدن چهار درصد از سه 
میلیون و ۴۰۰ هزار شاغل رسمی در سطح این استان شد.»حشمت اه عسگری« گفت: در پی شیوع بیماری 
کووید ۱۹ حدود ۱۶۰ هزارمتقاضی دریافت بیمه بیکاری وجود دارد که از این تعداد ۱۴۷ هزار نفر مشــمول 
دریافت شناخته شدند.وی با اشاره به اینکه کمی تاخیر در رسیدگی به موضوع بیمه بیکاری افرادی که به خاطر 
شیوع ویروس کرونا بیمار شدند، وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تامین مالی این اقدام از محل کمکی 

بود که دولت باید به تامین اجتماعی می کرد.....

بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی اباغ شد
جنگ لفظی آمریکا و روسیه بر سرخروج از خاورمیانهرشد مطلوب صادرات در اردیبهشت ۹۹
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بیش از دو دهه است که تولیدکنندگان داخلی باتری خودرو قادر شده اند نیاز خودروسازان 
را تامیــن کنند.درحال حاضر کیفیت باتری های داخلی همپای تولیدات خارجی اســت 
و حتی در زمینه قیمت تمام شــده نیز قدرت رقابت پذیــری با کااهای خارجی را دارند. 
آذرباتری ارومیه یکی از نخستین تولیدکنندگان داخلی در زمینه تولید انواع باتری خودرو 
اســت. این شرکت توانسته با بهره گیری از ماشین آات روز یکی از تامین کنندگان اصلی 
باتری خودرو در کشــور به شمار آید و نیاز خودروسازانی چون ایران خودرو، سایپا و ماموت 
را تامین می کند. شــعبه های مرکزی این شرکت در تهران و ارومیه است و در چند شهر 

دیگر شعبه فروش دارد. 

 از مونتاژ تا تولید نزدیک صددرصد
مدیرعامل شرکت آذرباتری ارومیه با اشاره به روند حرکت این شرکت عنوان کرد: در زمان 
تاسیس این شرکت در سال ۱۳۶۷ فناوری تولید باتری در کشور چندان وجود نداشت و 
شــرکت ما نیز اقدام به واردات و مونتاژ می کرد. اما با اقدامات انجام شده در سال ۱۳۷۸ 
تولید آزمایشی انجام گرفت و در سال ۱۳۸۰ به تولید انبوه رسیدیم. کاظم مرتاض در ادامه 
با اشاره به این موضوع که هم اکنون شرکت آذر باتری ارومیه باتری خودرو و تمام مواد و 
ملزومات آن را تولید می کند، خاطرنشان کرد: شرکت در سال ۱۳۸۳ تغییرات ماشین آات 
و به روز کردن فناوری را در اولویت کارهای خود قرار داد. در سال ۱۳۸۶ تکمیل طرح های 
توسعه ای را انجام داد و در این سال ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز شرکت در خود شرکت 
تولید شد. در ســال ۸۷ نیز به ۵/ ۹۸ درصد مواد اولیه و مصرفی تولید باتری در شرکت 
خود دست یافتیم. این میزان اندک باقی مانده نیز یا در داخل امکان ساخت ندارد یا اینکه 

ساخت آن همراه با توجیه اقتصادی نیست.

قدرت رقابت بین المللی
مدیرعامل شــرکت آذر باتری ارومیه در ادامه با اشاره به کیفیت باتری های خودرو عنوان 
کرد: تمام شرکت های ایرانی قادرند که همسطح باتری های خارجی تولید داشته باشند و 
مشــکلی در زمینه کیفیت برای آنها وجود ندارد، به گونه ای که توان ساخت باتری خودرو 
ایرانی به ســطح بین المللی رسیده اســت. حتی در زمینه قیمت تمام شده با کشورهایی 
مانند چین و کره جنوبی قدرت رقابت داریم و این جزو مزیت های تولید ما به شمار می رود. 
مرتاض در پاســخ به این پرسش که در زمینه تامین مواد اولیه با مشکلی روبه رو نیستید، 

عنوان کرد: در زمینه تامین مواد اولیه مشکلی نداریم. اما امیدواریم روزی برسد که دولت 
تصمیم بگیردکمکی به تولیدکنندگان نداشته باشد، زیرا تمامی کمک های دولت، سبب 
ایجاد رانت و به هم زدن بازار می شود. اگر دولت در کار تولیدکنندگان دخالت نکند آنها 
به درستی راه خود را پیدا خواهند کرد. منطقی این است که تنها کار دولت گرفتن مالیات 

از تولیدکنندگان باشد.

صادرات آذر باتری
مرتاض درباره صادرات شرکت و سیاست های مدنظر در این راستا خاطرنشان کرد: در وهله 
نخست تامین نیاز داخل اولویت ماست، از این رو ۷۰ درصد تولید را به نیاز داخل اختصاص 
داده ایم که در این راســتا نیز تامین خودروسازان در اولویت قرار دارد. بنابراین ۳۰ درصد 
آن را به خودروســازان داخلی، ۴۰ درصد به بازار آزاد داخل و ۳۰ درصد نیز به صادرات 
اختصاص داده ایم که بیشــترین صادرات ما به کشورهای عراق و افغانستان است. هرچند 
جزو برنامه های شرکت این است که به دنبال تصرف بازارهای بیشتر در منطقه باشیم، زیرا 
مزیت تولید برای ما این است که به سمت بازارهای دوردست صادراتی و فروش مواد نیمه 
 نهایی پیش برویم. براساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی مدیریت بازرگانی آذرباتری 
این شرکت قادر شده است که به بازارهای کشورهای خاورمیانه ورود پیدا کرده و صادرات 

خود را به ۵ کشور گسترش دهد.

برنامه های برای سال ۹۹
ظرفیت رسمی آذرباتری ۳ میلیون دســتگاه باتری در سال است، اما به دایل مختلف و 
نوســان بازار و فشــارهایی که روی تولید وجود دارد، ساانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تولید 
می کند،با این حال برنامه ریزی این شرکت برای رسیدن به ظرفیت تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تن اســت. مدیرعامل شرکت آذرباتری ارومیه با اشاره به برنامه های خود در راستای 
شــعار سال و جهش تولید عنوان کرد: ما برای افزایش ۵۰ درصدی در زمینه تولید خود 
برنامه ریزی کرده ایم، البته امیدواریم گرفتار اتفاق های غیرقابل پیش بینی و بخشنامه های 
غیرمترقبه از سوی دولت نشویم. مرتاض در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار چگونه 
اســت؟ گفت: وضعیت بازار ثابت است، البته مشکل این است که گاهی با سرمایه گذاری 
غیرمتعارف و رانتی در بازار روبه رو می شــویم که وضعیت بازار را به هم می زند امیدواریم 
شــاهد این اتفاق ها در بازار نشویم که به تولیدکنندگان کمتر لطمه وارد کند. هرچند ما 
تولیدکننــدگان یاد گرفته ایم به حالت پدافندی پیش برویــم، به این معنا که اگر گرفتار 
شــرایطی در بازار برای رانت های دولتی شدیم، بتوانیم از خود دفاع کنیم. تولیدکنندگان 

آموخته اند که بتوانند لطمه ها را مدیریت کنند و از سختی ها برای پیروزی عبور کنند.

مدیرعامل شرکت آذر باتری ارومیه اعام کرد

افزایش قدرت رقابت باتری خودروی ایران

ادامه در صفحه سوم
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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا؛گزیده خبر

 بسته های حمایت معیشتی تا مهار کرونا ادامه دارد
رییس جمهوری، تامین بهداشــت و درمان جامعه را وظیفه 
مهم دولت عنوان کرد و گفت: بســته های حمایتی در قالب 
تسهیات بانکی، صندوق بیمه بیکاری و بسته های معیشتی تا 

زمانی که کووید ۱۹ روبروی ما است ادامه خواهد یافت.
حجت ااســام و المسلمین حســن روحانی دیروز شنبه در 
جلسه ســتاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اظهار داشت: در 
جلسه امروز گزارشی از آمادگی وزارت بهداشت و درمان داده 
شد که ۱۲۰۰ مرکز در سراســر کشور برای همه افرادی که 
مایل یا ازم است نمونه گیری انجام شود آماده هستند. نمونه 
گیری ها انجام و نتیجه اباغ می شــود که این یک شــرایط و 
وسیله خوبی در کشــور ما است و همچنین ۱۷ هزا رو ۵۰۰ 
خانه بهداشت در سراسر کشور آماده خدمات بهداشتی هستند 
که این هم یک افتخار بزرگی برای کشور است.رییس جمهوی 
افزود: از لحاظ علمی و تحقیقی آمار و ارقام بسیار خوبی را در 
این جلسه شــاهد بودیم. هم مقاات علمی که در این زمینه 
نوشته می شــود و همچنین تاش های کارآزمایی های بالینی 
که در کشور صورت می گیرد و هزار و ۹۹ بیمار در این زمینه 
مورد تحقیق و بررســی قرار گرفتند و گزارش های آن آماده 
شــده اســت.روحانی ادامه داد: مردم باید شاهد باشند که نه 
تنها کادر درمانی در مقام عمل تاش بسیار خوبی انجام داده 
بلکه در زمینه علمی و تحقیقی هم در سطح دنیا که امروز ما 
در رتبه علمی در سطح پانزدهم هستیم و در منطقه و جهان 
اسام  رتبه اول را دارا هستیم که یکی از افتخارات ما است.  

رییس جمهوری گفت: در جلســه روز کذشــته گفته شد با 
بررسی های که انجام شده است ۲ دارویی که در این بیماری 
تا حدی موثر است بدست آمده که استفاده می شود امیدواریم 

در سایر زمینه ها کارهای علمی و تحقیقاتی ادامه پیدا کند.
وی یادآور شــد: از دیرباز و اخیرا همیشــه بخش بهداشت و 
درمان ما در سطح جهان مطرح و جزو افتخارات ما بوده است. 
همه مــردم می دانند که یکروزی مردم ایران برای معالجه در 
نوبت بودند که بــه اروپا یا آمریکا بروند و امروز بســیاری از  
ایرانیان و غیرایرانیان در نوبت هستند که برای معالجه به ایران 
بیاینــد. حتی جراحی های مهم و پیچیده از قبیل پیوند اعضا 
بــه ایران می آیند.  رییس جمهوری گفت: کادر درمان ما در 
موضوع کوویــد ۱۹ با همین تاش و امکانات فعالیت خود را 
انجام داد این که هزار ســی تی اسکن و آی سی یو در همین 
مدت آماده شــده و ۴۰ دستگاه ســی اتی اسکن جدید برای 
بیمارستان ها آماده شده مشخص است که در حین معالجه و 

تاش، ما بیمارســتان ها و تجهیزات کردن آنها را مورد توجه 
قرار داده ایم.وی تاکید کرد: باید از کادردرمان از این مدافعان 
پرنشاط میدان سامت که همیشه افتخار آفرین برای ما بوده 

اند تشکر کنم.

نمی توان به امید کاذب تکیه کرد 
روحانی با بیــان اینکه مردم به این نکتــه توجه کنند آنچه 
برای آینده مدنظر قرار می دهند، یک هفته و ماه نباشد بلکه 
آینده چند ماه یا پایان ســال است، ابراز داشت: هرچه جلوتر 
می رویم، ابعاد این ویروس برای ما روشن تر می شود. در همان 
آغــاز یک امید کاذبی برای مردم ایجاد شــده بود که با گرم 
شــدن هوا ویروس حذف می شود ولی دیدیم که گرمای هوا 
تاثیری بر این ویروس نداشــت. یا شایع شد که این ویروس 
بــه تدریج ضعیف می شــود.  رییس دولت تدبیــر و امید با 
بیان اینکه براســاس یک امید کاذبی که مبنای علمی ندارد 
و متخصصان ما آن را تائیــد نمی کنند، نمی توان تکیه کرد، 
عنوان کرد: در این شــرایط چاره و هیچ راه دومی نداریم. باید 

کار کنیم، کارخانه های ما فعال باشد، مغازه ها باز باشد و رفت 
و آمدهــا در حد ضرورت در جریان باشــد و مقابله با ویروس 
هم ادامه داشته باشــد. اینکه ضدانقاب مدام تبلیغ می کند 
که همه کارها باید تعطیل باشند و برخی از رسانه های ما که 
مطلب ندارند، مطالب شب قبل رسانه های ضد انقاب را تکرار 

می کنند، درست نیست.  

با اضطراب و شایعه مبارزه کنیم
روحانی اظهار داشــت: نکته دیگری که بسیار هم مهم است 
اینکه باید با اضطراب مبارزه کنیم، شــایعه درســت نکنیم، 
بی خودی مســاله ای را بزرگ نکنیم. ممکن در شهری ۲۰ تا 
۴۰ نفر دچار مشکل شــوند و به بیمارستان مراجعه کنند و 
برگردند.  رییس جمهوری خطاب به مردم گفت: ما یک سقف 
داریم و آن سقف باید همیشه به عنوان خط قرمز ما باشد. آن 
سقف توان کشــور برای امور درمانی است، تخت، آی سی یو، 
سی تی اسکن، آزمایشگاه و بااتر پزشکان و پرستاران ما همه 
این مجموعه، این توان را باید شــما در نظر بگیرید به عنوان 

توان سامت در جامعه که باید اپیدمی همیشه زیر این توان 
باشــد. این توان باید ۱۰۰ باشد و اپیدمی باید ۵۰، ۶۰ یا ۷۰ 
یا ۸۰ باشــد، و نباید به ۹۰ و ۹۵ برسد و سر مرز که نگرانی 
درست کند.روحانی عنوان کرد: اگر خدای ناکرده در کشور ما 
یک روزی در یک شهری، توان سامت ما ۱۰۰ بود و اپیدمی 
ما ۹۵ شد، آنجا جایی است که باید نگران شویم ولی اگر توان 
ما ۱۰۰ است و و تعداد بیمار ما ۵۰ است اینجا نگرانی ندارد. 
ما باید کارمان را انجام دهیم. ما اینجا یک بیمارســتان داریم 
که ۱۰۰ تا تختخواب دارد، ۵۰ نفر هم بیمار داریم. ۴۰ تا آی 
سی یو داریم و ۱۰ آی سی یو ما اشغال است این نگرانی ندارد 

و ما طبق روال پیش می رویم.

مردم نگران کااهای اساسی و مورد نیاز خود نباشند 
روحانی تامین کااهای ضروری و مورد نیاز مردم را ســومین 
وظیف مهم دولت عنوان کرد و گفت: این کااها تامین کردیم 
و تا پایان ســال هم تامین می کنیم شاید دهها جلسه در این 
زمینه برگزار شــده اســت که باید از وزارت صمت و خارجه 
تشکر کنم البته همه در موضع تاش کردند.رییس جمهوری 
گفت: امروز شرایط کااهای اساسی ما از اردیبهشت و نسبت 
به فروردین ۹۹ نیز بهتر اســت و این شــرایط در آینده نیز 
بهتر می شود. مردم هیچ نگرانی برای کااهای اساسی کشور 
نداشــته باشند انچه ازم بوده تامین شــده است و در هفته 
اخیر هم گام های بهتری برداشته شده است تا شرایط کشور 

مطمئن تر شود.

اعطای بسته های حمایتی به نیازمندان تا پایان کرونا 
ادامه دارد 

روحانــی گفت: فعالیت حمایتی دولت تا پایان ســال و تا هر 
وقتی که کووید ۱۹ روبروی ما اســت ادامه خواهد یافت و ما 

روبروی آن ایستاده ایم و این حمایت ها را انجام می دهیم.
رییس جمهوری کمک به مردم گرفتــار را چهارمین وظیفه 
دولت عنوان کرد و افزود: در این زمینه به نیازمندان بسته های 
حمایتی اعطا شــد، زیرا  در این مدت در شرایط سختی قرار 
گرفتند. بســته های حمایتی و کمک چه در قالب تسهیات 
بانکی، صندوق بیمه بیکاری و چه بســته های معیشتی بود 
بنابرایــن هر کاری که ازم بوده دولت بــرای حمایت از آنها 

انجام داده و ادامه می دهد.

شمخانی:
 اصاح اقتصاد کشور نیازمند باور و مدیریت 

جهادی است
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: حرکت در مسیر اصاح اقتصاد کشور نیازمند 
باور به اثربخشی اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی است. علی شمخانی در صفحه 
توییترش نوشــت: اصاح اقتصاد کشور در مسیری مبتنی بر »مقابله هوشمند، 
مستمر و قاطع با فساد«، »رهاسازی اقتصاد از رانت نفت« و »روان سازی قوانین، 
فرآیندها و فضای کســب و کار« هم ممکن است و هم ضروری. حرکت در این 

مسیر نیازمند باور به اثربخشی اقتصاد_مقاومتی و مدیریت جهادی است.

رییس جمهوری با استعفای رییس بنیاد شهید 
موافقت کرد

رییس جمهوری با درخواست استعفای حجت ااسام والمسلمین »محمد علی 
شــهیدی« رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران موافقت کرد.به گزارش پایگاه 
اطاع رســانی ریاست جمهوری، حجت الســام و المسلمین حسن روحانی با 
قبول درخواست استعفای حجت ااسام والمسلمین محمد علی شهیدی رییس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران به دلیل نیاز به استراحت بیشتر و اجرای توصیه 
پزشکان، از تاش های ارزشمند ایشان در طول ۷ سال گذشته در بنیاد شهید و 

خدمت خالصانه برای عزیزترین قشر جامعه قدردانی کرد.

مادر شهید "خرازی"اولین مهمان رییس 
مجلس یازدهم

مادر شهید "خرازی " اولین مهمان قالیباف در کسوت رئیس مجلس بود.
 مجتبی توانگر در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

»اولین مهمان رئیس مجلس
 مادر شهید " خرازی " اولین مهمان قالیباف در مجلس یازدهم شد. مادر شهید 
که به تهران ســفر کرده پیغام داده بود که می خواهد قالیباف " را ببیند که به 

عنوان اولین مهمان رئیس مجلس راهی بهارستان شد.«

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطاعات:
مایکل وایت به دلیل تشدید بیماری و طی 

فرآیند قضایی از کشور اخراج شد
مدیرکل ضدجاسوســی وزارت اطاعات در مصاحبــه ای درباره جزئیات پرونده 
مایکل وایــت و علت آزادی وی توضیحاتی ارایه کرد.مدیرکل ضد جاسوســی 
وزارت اطاعات در مورد جزئیات پرونده آمریکایی آزاد شده اظهار داشت: مایکل 
وایت یکی از نظامیان آمریکایی بود که دوسال قبل با پوشش توریست وارد کشور 
گردید. مشارالیه قصد داشت برای تأمین فرصت جاسوسی با روش های فریبنده و 
ارتباط با اتباع ایرانی، پوشش حضور خود در کشور را بدست آورد که توسط ضد 
جاسوسی وزارت اطاعات شناسائی و دستگیر گردید؛ این درحالی است که هم 
زمان با شــکایت شاکی خصوصی نیز مواجه شد. نهایتاً پس از گذشت حدود دو 
سال ازمحکومیت، مشارالیه به دلیل تشدید بیماری و دایل انسانی و طی فرآیند 
قضایی از کشور اخراج گردید.وی درخصوص پیام های پی در پی و سخنان تشکر 
آمیز ترامپ از ایران بابت آزادی وایت اظهار داشت: ترامپ به شدت محتاج جلب 
حمایت افکار عمومی پس از اســتیصال و درماندگی در قضیه مدیریت بیماری 
کرونا و همچنین مدیریت اعتراضات علیه تبعیض و نژاد پرســتی است، لذا در 
اقداماتی غیرحرفه ای ســعی دارد اختافات مبنایی جمهوری اسامی ایران با 
رژیم آمریکا را به مسائل سطحی تنزل داده و از هر موضوع بی  ربط و کوچکی به 
عنوان بستر مذاکره با ایران بهره برداری حداکثری نماید.وی تصریح کرد: ترامپ 
که دچار سندروم بازاریابی و نمایش خیابانی برای جلب مشتری است در موضوع 
مذاکره با ایران نیز مصداق بارز »الغریق یتشــبث بکل حشیش« است که البته 
این نوع رفتارها از رئیس جمهوری که از حوزه کســب و کار و شرکت داری به 
کاخ سفید قدم گذاشته، دور از انتظار نیست.وی در ادامه اظهار داشت: اطاعات 
معاونت ضدجاسوسی وزارت اطاعات نشــان می دهد که برخی سیاسیون در 
آمریکا من جمله برایان هوک در نظر داشتند از فوت مایکل وایت به دلیل بیماری 
مزمن حداکثر بهره برداری سیاســی را علیه جمهوری اسامی ایران و در قالب 
یک بمب خبری بعمل آورند که با آزادی وی، این فرصت رفتار غیر انسانی نیز از 
آنان سلب گردید.وزارت اطاعات تاکید می نماید همچون گذشته با تیزبینی و 
اشراف حداکثری اطاعاتی، هرگونه تحرکات ضد امنیتی سرویس های اطاعاتی 
متخاصــم و بویژه آمریکا در ایران و تحت هر پوششــی را با قوت در نطفه خفه 

خواهد نمود و با حرفه ای ترین روش با آن مقابله می نماید.

وزارت خارجه افغانستان خواهان تحقیق در 
خصوص مرگ ۳ شهروند افغان در ایران شد

وزارت خارجه افغانســتان خواهان تحقیق در خصوص آتش ســوزی خودروی 
حامل شــهروندان افغان شــد.به گزارش آناتولی، هفته ها پــس از ادعای غرق 
شــدن پناهجویان افغان در یک رودخانه، افغانستان خواستار تحقیقات در مورد 
آتش ســوزی خودرویی که به مرگ سه شهروند این کشور در ایران منجر شده 
است، شد.وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه ای گفت که از نزدیک در حال 
بررسی، تحقیق و ارزیابی آتش سوزی یک اتومبیل حامل شهروندان افغان در یزد 
است که منجر به ســه کشته و چندین مجروح شده است.در این گزارش آمده 
است که سفیر افغانستان در تهران، روز جمعه برای بازدید از قربانیان این حادثه 
به یزد آمده و با مقام های محلی در این مورد گفت وگو کرده اســت.وزارت امور 
خارجه افغانســتان گفت: وزارت امور خارجه بر اساس نتایج تحقیق، تصمیمات 

ازم را اتخاذ خواهد کرد.

 دادگاه متهمان شرکت ساینا شیمی 
بهشت برگزار شد

اولین جلسه رســیدگی به اتهامات متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت به 
ریاست قاضی قاســمی برگزار شد.اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 
متهمان شــرکت ساینا شیمی بهشــت در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم 
اخالگران و مفســدان اقتصادی با حضور متهمان وکا، دادستان و ریاست 
قاضی قاسمی برگزار شد.در ابتدای این جلسه قاضی قاسمی اتهامات وارده 
بــه متهمان را خرید مــواد خام از بازار بورس و فــروش آن در چرخه خام 
فروشــی و ورود نکردن مواد خــام به چرخه تولید و همچنین صادرات غیر 
قانونی حامل های انرژی به عنوان محصوات شرکت ساینا شیمی به خارج 

از کشور برشمرد.

بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی اباغ شد

 بخشــنامه رییس قوه قضاییه در خصوص »لزوم اجرای عدالت و رســیدگی 
منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاســی« به مراجع قضایی سراسر کشور 
اباغ شــد.به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه، در بخشــنامه حجت ااسام 
والمســلمین ســید ابراهیم رئیســی آمده اســت: نظر به لزوم اجرای عدالت 
و رســیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایــم موضوع ماده ۲ قانون جرم 
سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه ۱٣۹۵ مجلس شورای اسامی و اجتناب 
از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاســی و با امعان نظر به 
ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، ازم است مراجع قضایی 
به شــرح زیر اقدام کنند.این بخشنامه می افزاید: با توجه به اصل ۱۶۸ قانون 
اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب 
می شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ٣۰۵ و 
٣۵۲ قانون آیین دادرســی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.براساس این 
بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده 
در آن مطرح اســت، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، 
باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. این 
بخشــنامه تاکید می کند: در مورد پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و 
انقاب، هر گاه دادگاه رســیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و 
مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی 
تشــخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صاحیــت به دادگاه کیفری یک مرکز 
اســتان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامــات مذکور در ماده ٣۰۷ قانون 
آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می نماید. 
در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاســی 
تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت 
رعایت تشــریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال 
می کند.این بخشنامه می افزاید: درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در 
هر مرحله از آن و تا پایان جلســه اول دادرســی در دادگاه، متهم می تواند، به 
غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در 
این مورد اظهار نظر می نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی 
می باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش 
ضمن ارائه دائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صاحیت دادگاه ایراد داشــته 
باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.این بخشنامه اعام 
می کند: هیات منصفه که براساس ماده ٣۶ قانون مطبوعات تشکیل می شود، 
پس از اعام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده 
و نســبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعام نظر می کند. ترتیب اظهارنظر 
هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴٣ قانون مطبوعات اســت.

همچنین تصریح شده است، دادسراها و دادگاه ها موظفند در اتهامات و جرایم 
سیاســی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل 

دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند.

 معــاون بین المللی و امور حقوقی وزارت 
امور خارجه با یادآوری اینکه تحقیقات از 
سانحه ســقوط هواپیما تمام شده است، 
گفت: ایــران برای برخــورد با مقصران 
صاحیت  اوکراینی  هواپیمای  ســقوط 
انحصاری دارد.»محســن بهاروند« دیروز 
شــنبه درباره آخرین تحوات مربوط به 
گفت وگوهای ایران و اوکراین درخصوص 
سانحه هوایی سقوط هواپیمای اوکراینی 
بار دیگر به بازماندگان قربانیان این سانحه 
تسلیت گفت و با تشــریح سه سطح از 
پیگیری های انجام شده در این خصوص 
اظهار داشت: در سطح نخست  پیگیری ها 
و بررسی ها، ایران بافاصله پس از سقوط 
هواپیمای اوکراینی تحقیقات خود را آغاز 
کرد و ســازمان هواپیمایی کشوری، به 
عنوان ســازمان تخصصی و حرفه ای این 
کار، بررسی هایش را سریعا آغاز کرد و از 
کشورهایی که اتباع شان در این هواپیما 
حضور داشــتند، دعوت کرد تــا در این 
بررسی ها مشارکت داشته باشند.این مقام 
مســئول در وزارت امور خارجه ادامه داد: 
در این راستا ایران هیچ درخواست ویزایی 
را که از سوی کشورهایی که اتباع شان در 
این هواپیما بودند و تمایل داشتند در روند 
بررسی ها حاضر باشند، رد نکرد و بافاصله 
روادیدهایی مربوطه صادر شــد. آنها هم 
به ایران آمدند، در محل ســانحه حضور 
یافتند، قطعات هواپیمای آسیب دیده را 
دیدند و از ســازمان پزشکی قانونی ایران 

هم بازدید کردند.

هواپیما  از سانحه سقوط  تحقیقات 
تمام شده است

بهاروند با بیان اینکه تحقیقات ســازمان 
هواپیمایی کشوری از سقوط هواپیمای 
اوکراینی تقریبا تمام شده است، تصریح 
کرد: تحقیقات پایان یافته و هیچ ابهامی 
در این باره وجود ندارد و ما می دانیم چه 
اتفاقی افتاده اســت. البته یک مرحله از 
تحقیقات فنی باقی مانده و آن، خوانش 
جعبه سیاه هواپیماست که انجام نشده 
امــا هر روز و هر ثانیــه آمادگی خوانش 
آن را داریــم.وی با تاکید بر اینکه مراحل 
مختلف پیگیری ها باید به نحوی با یکدیگر 
مرتبط باشــند یا موازی با یکدیگر انجام 
شوند تحقیقات فنی، پرداخت خسارات و  
بررسی دعوای مدنی و رسیدگی کیفری 
مقصران یا قصورکننــدگان این ماجرا را 
سه مرحله پیگیری در این زمینه عنوان 
کرد.معــاون بین المللــی و امور حقوقی 

وزارت امور خارجه با بیان اینکه براساس 
بررســی ها، نه ایران و نــه اوکراین توان 
خوانش جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را 
ندارند، خاطرنشان کرد: هرچند تحقیقات 
تقریبا پایان یافته و آنچه در جعبه سیاه 
قرار دارد، ممکن است کمکی موثری به 
روند بررسی ها نکند ولی حاضر هستیم 
جعبه ســیاه را به کشور یا شرکت ثالثی 
بدهیم تا خوانش جعبه سیاه را انجام دهد.

بهاروند به برخی اقدامــات غیرحرفه ای 
و سیاســی برخی از کشورها در ماجرای 
هواپیمای اوکراینی اشــاره کــرد و ابراز 
داشــت: ما قبا اطاعاتــی را در اختیار 
برخی کشــورها قــرار می دادیم اما پس 
از مدتی این اطاعــات، بعضا به صورت 
دســتکاری  و تحریف شــده، در اختیار 
عموم قرار می گرفت و ســر از رســانه ها 
درمــی آورد که موجب تشــویق اذهان 
عمومی، انحــراف در روند بررســی ها و 
سیاســی شــدن موضوع می شــد.  وی 
اضافه کرد: قبا برخــی مکاتباتی انجام 
شده بود که ازم نبود رسانه ای شوند. ما 
می دیدیم این اطاعات نه تنها رسانه ای 
می شــدند که در برخی مواقع، در اختیار 
رســانه های معاند و ضدانقاب هم قرار 
می گرفت.  این دیپلمات ارشــد با تاکید 
بر اینکه ایران برای خوانش جعبه سیاه و 
توافق درباره پرداخت خسارات و رسیدگی 
کیفری آماده اســت، بیان کرد: باید این 
اطمینان را پیدا کنیم بررسی های انجام 
شده، تحقیقات صورت گرفته و محتوای 
مذاکرات و رایزنی به بیرون درز پیدا نکند. 
و باید اطمینان داشته باشیم که مطابق 
کنوانســیون های بین المللــی از جمله 
ضمیمه ۱٣ کنوانســیون شیگاگو با این 

موضوع برخورد شود.  

خواسته ایران برخورد غیرسیاسی با 
ماجرای هواپیمای اوکراینی است

بهاروند با تاکید بر اینکه خواســته ایران 
برخورد غیرسیاســی و مبتنی بر حقوق 
بین المللی با موضوع اســت، یادآور شد: 
ایران چیزی فراتــر از برخورد حقوقی و 
بررســی در چارچوب کنوانســیون های 

بین المللی نمی خواهد.  

با مقصران سقوط  ایران در برخورد 
صاحیت  اوکراینــی  هواپیمــای 

انحصاری دارد
وی انجام توافق درباره پرداخت خسارات 
براســاس اصول و معیارهــا را ضروری 
دانســت و عنوان کــرد: ایران صاحیت 
انحصــاری در مورد برخــورد کیفری با 
مقصران یا قصورکنندگان این موضوع را 
دارد و رســیدگی کیفری این مسئله هم 
در حال انجام اســت.این دیپلمات ارشد 
کشورمان خاطرنشــان کرد: در مجموع 
اگر در مــورد این مســائل، توافق انجام 
شــود مشکلی برای ارســال جعبه سیاه 
هم نخواهیم داشت و اگر معیار پرداخت 
خســارت هم مشخص شــود، بافاصله 
این کار انجام می شــود.معاون وزیر امور 
خارجه در مورد مذاکره با طرف اوکراینی 
و سایر کشــورهایی که اتباع شان در این 
هواپیما حضور داشــته اند، هم گفت: از 
ابتدای تحقیقات درخواست هایی را برای 
گفت وگو داشته ایم و اخیرا هم یک متن 
را به طــرف اوکراینی که طرف اصلی در 
این ماجراســت، داده ایم چرا که هواپیما 
در ایراین اوکراین مشغول به فعالیت و 
پرواز بوده است. درخواست ما این است که 
این متن نهایی شود اما هنوز نهایی نشده 
چراکه به نظر می رسد همکاران اوکراینی 
ما آمادگی این کار را ندارند.  بهاروند ادامه 
داد: اخباری به ما رســیده که مذاکرات 
نهایــی درخصــوص متــن در آینده ای 
نزدیک انجام شود که اگر این کار صورت 
گیرد هم جعبه سیاه را به کشور خارجی 
ارسال خواهیم کرد و هم بحث پرداخت 
خسارات انجام می شود.  وی در مورد عدد 
و رقم هایی که درباره پرداخت خســارات 
مطرح می شــود هم اظهار داشت: هنوز 
ما به هیچ عدد و رقمی نرسیده و توافقی 
هم نکرده ایم چراکه روش های مختلفی در 
این بــاره وجود دارد. باید بیمه هواپیما و 
مســافرین هم مورد لحاظ قرار گیرد.این 
دیپلمات ارشــد کشــورمان گفت: ما دو 
منبع برای پرداخت خســارات داریم که 
کنوانسیون های بین المللی هستند اما در 
نظر داریم که یک مبلغ عادانه و منصفانه 
به خانواده آسیب دیدگان پرداخت شود.  

بهاروند در مورد نحوه رسیدگی کیفری به 
مقصران یا قصورکنندگان ماجرا هم گفت: 
این کار در سازمان قضایی نیروهای مسلح 
در حال انجام است. دادستان دقیقی هم 
مسئول رسیدگی به این موضوع شده و 
خانواده آســیب دیدگان هم می توانند با 
مراجعــه، هم از آخرین روند بررســی ها 
مطلع شــوند و هم اگر شکایتی دارند، از 

این طریق پیگیری کنند.  

تابعیت افراد تاثیــری در پرداخت 
خسارت ندارد 

وی در مورد تاثیر تابعیت آسیب دیدگان 
و قربانیان هواپیمای اوکراینی در پرداخت 
خسارات خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی، 
بحث تابعیــت افراد تاثیری در پرداخت 
خسارات ندارد و آن را غیرضرور می دانیم 
چراکه بایــد ورثه آن فرد یا افراد از نظر 
قانونی باید مشخص باشند. معیارهای 
دیگــری هم وجــود دارد مثــل اینکه 
مسافرین با چه پاسپورتی بلیط را تهیه 
کرده و وارد هواپیما شده اند.معاون وزیر 
امور خارجه خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ 
تا ۸۵ درصد کسانی که سوار هواپیمای 
اوکراینی شده اند، با پاسپورت ایرانی بلیط 
تهیه کرده و وارد هواپیما شده اند.  وی با 
بیان اینکه سیاسی کردن بحث سانحه 
ســقوط هواپیما راه به جایی نمی برد، 
گفت: سازمان تخصصی رسیدگی به این 
موضوع، سازمان بین المللی هوایپمایی 
)ایکائو( اســت که در این باره جلساتی 
داشــته و از اقدامــات ایران و ســرعت 
بررســی ها رضایت داشــته است. البته 
ممکن اســت هر کســی نظری بدهد، 
اینها مهم نیست چراکه تاثیری بر روند 
تخصصی و فنی کار نخواهد گذاشــت.  
بهارونــد در مورد برخــی گمانه زنی ها 
مبنی بر ارســال جعبه سیاه هواپیمای 
اوکراینی به فرانسه هم بیان کرد: ارسال 
جعبه سیاه ربطی به دولت فرانسه ندارد 
بلکه شرکت های تخصصی،  خوانش از 
جعبه ســیاه را انجام می دهند. از سوی 
دیگر، هــر کاری هم انجام می شــود، 
براســاس یک توافق پایه است و طبق 
کنوانسیون شیکاگو، اطاعات حاصل از 
خوانش جعبه ســیاه هم باید در کشور 
محل سانحه دیده شود. البته همانطور 
که قبا هم گفتم، ما تحقیقات را تمام 
شده می دانیم و فکر می کنیم محتوای 
جعبه سیاه تاثیر تعیین کننده ای بر روند 

بررسی ها و نتیجه آن ندارد.

 معاون بین المللی و امور حقوقی وزارت امور خارجه
تحقیقات از سانحه سقوط 

هواپیما تمام شده است
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ادامه سرمقاله واکاوی توصیه مجدد وزیر به متقاضیان مسکن؛

خانهبانخریدنارزانمیشود؟
توصیه دوباره وزیر راه و شهرسازی به مردم برای نخریدن مسکن، 
این ســوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا با خرید نکردن، خانه 
ارزان می شــود؟ دو تن از کارشناسان بازار مسکن معتقدند که 
مهمترین راه حل برای تعادل بخشی به بازار مسکن افزایش عرضه 
متناسب با تقاضای واقعی است و سفارش به نخریدن در بلندمدت 

جوابگو نخواهد بود.
 آخرین توصیه وزیر راه و شهرســازی مبنی بر اینکه فعا مردم 
خانه نخرند تا ارزان شــود، خبر ساز شد. محمد اسامی تیر ماه 
سال گذشته هم این راهکار را برای بازار مسکن ارایه کرد اما نرخ 
سالیانه حدود ۳۴ درصد باا رفت. البته پس از راه حل سال قبل 
اســامی مبنی بر خرید نکردن که با کاهش معامات همراه بود 
قیمت ها تا ۵ ماه بعد از آن حدود ۶ درصد کاهش پیدا کرد اما به 
یکباره در آذر ماه شاهد رشد ۶.۸ درصد قیمت مسکن در تهران 
بودیــم و بازار روند صعودی خود را آغاز کرد که تا اردیبهشــت 

امسال ادامه یافت.

برای سفارش به نخریدن باید برنامه و استدال داشت
رئیس اتحادیه مشاوران اماک درباره توصیه وزیر راه و شهرسازی 
مبنی بر خرید نکردن مســکن با نرخ های کنونی گفت: شاید با 
کاهش معامات در کوتاه مدت نرخ ها تا حدودی به ثبات برسد 
اما در میان مدت و بلند مدت باید برنامه داشــته باشیم.مصطفی 
قلی خسروی افزود: با همه احترامی که برای آقای اسامی قائل 
هستم ایشان باید برای توصیه خود استدال بیاورد. مثا بگوید در 
آینده نزدیک قرار است میزان قابل توجهی واحد مسکونی جدید 
وارد بازار شود. یا درباره آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن و 
تاثیرگذاری این پروژه بر بازار صحبت می کرد؛ در حالی که هنوز 

معلوم نیست عاقبت مسکن ملی به کجا میرسد.

وی همچنین درباره خرید متری مسکن در بورس کاا که وزارت 
راه و شهرسازی در دستور کار قرار داده گفت: مسکن مانند دیگر 
کااها مثل آهن، سیمان، پاستیک و غیره که خصوصیات ثابتی 
دارند نیســت. با توجه به خاصیت ناهمگن بودن مسکن در هیچ 
کجای دنیا بورس بازار مسکن وجود ندارد. فقط شاید بتوان پروژه 
های مسکونی در حد انبوه مثل پروژه های سازمانی که از یک تیپ 
و مشخصات ثابت برخوردارند را بتوان وارد بورس کرد که آن هم 

بعید است که تاثیر قابل توجهی بر قیمت مسکن داشته باشد.

تحریم خرید مسکن غیر ممکن است
مهدی روانشــادنیا، کارشــناس بازار مســکن نیز تحریم خرید 
را غیرممکن دانســت و گفت: ســه نوع قشــر در بازار مسکن با 
انگیزه های متفاوتی حضور دارند. یکی قشــر مصرف کننده است 
که اگر به ســمت خرید نرود وارد بازار اجاره می شود و تاثیر بازار 
اجاره در بخش فروش نیز خود را نشــان می دهد.وی افزود قشر 
دوم سوداگران  هستند که دنبال ســود می گردند و در بازارهای 

مختلف جابجا می شوند. مخاطب سوم، سرمایه گذاران  هستند که 
در هر شــرایطی در بازار مسکن حضور دارند. لذا هماهنگی بین 
این ســه قشر تقریباً غیر ممکن اســت و تحریم خرید نکردن از 
طرف هریک از این گروه هــا نمی تواند اثر معناداری در کل بازار 

ایجاد کند.

متقاضیان از خرید های هیجانی اجتناب کنند
روانشــادنیا تصریح کرد: البته نکته ای که در این بین وجود دارد 
آن اســت که عده ای که منافعی در یک بازار مشخص دارند بعضاً 
ســعی می کنند به بازار جو بدهنــد. بنابراین مردم نباید در بازه 
های زمانی مذکور با خریــد های هیجانی، به منافع این گروه ها 
کمک کنند.این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به هجوم تقاضا 
به سمت بازار بورس گفت: فعا تقاضای معناداری در بازار مسکن 
وجود ندارد. شــاخص مسکن در ۳۰ ســال گذشته بین ۶۰۰ تا 
۱۶۰۰ دار در نوســان بوده اســت. در حال حاضر این شاخص 
حدود ۱۰۰۰ دار اســت یعنی تقریبــا در میانه قرار دارد. لذا نه 
می توانیم بگوییم قیمت مسکن رشد قابل توجهی را پیدا می کند 
و نه می توان ادعای کاهش قیمت را داشــت. راه حلی نداریم جز 
اینکه در بلندمدت عرضه مســکن را متناســب با تقاضا متعادل 
کنیم. همچنین از فرصت رونق بورس می توان برای بحث فروش 
متری مســکن که در دســتور کار دولت قرار دارد استفاده کرد.

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ 
میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه 
قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد 
نشان داد. تعداد معامات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت 
به فروردین امســال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت 

پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.

سهام عدالتتان را نفروشید
 بلکه ریزش هم خواهد کرد و این یعنی مردم به ارزش دارایی خود رحم ننموده و از 
پشت بخود خنجر میزنند. شاید بضرس قاطع بتوان گفت کارشناسان چرا معتقدند 
که مردم نباید ســهام عدالت خود را بفروشــند. این استدال بسیار مهم است که 
میگویند چون این سهام خصوصاً برای خانواده های چندنفره بسیار ارزشمند است، 
آن ها معتقدند مردم نباید به بانک ها جهت فروش هجوم آوردند بلکه سهام عدالت 
خود را به عنوان یک پس انداز ارزشــمند نگه بدارند. در همین خصوص حجت اه 
عبدالملکی، کارشناس مسائل اقتصادی در توئیتی خطاب به فروشندگان و مردم 
نوشــت: مردم و فروشندگان در ثبت سفارش فروش سهام عدالت به بانک ها دقت 
کنند چون در حال حاضر شرایط وکالت فروش بانک )زمان، قیمت و ترکیب فروش 
سهام( اصاً مناسب نیست، به همین منظور پیشنهاد می کنم کسانی که مدیریت 
سهامشــان را خود در اختیار گرفته اند از واگذاری فروش به بانک خودداری کنند. 
زیرا ارزش این ســهام که هم اکنون سهامدارانی که ارزش اسمی سهام عدالت آنها 
یک میلیون تومان است، حدود ۵ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و مشموانی که ارزش 
اسمی سهام عدالت آنها ۵۰۰ هزار تومان است، مبلغ ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان 
از طریق بانک ها ارزیابی میشود اما این رقم واقعی نیست و بدون شک بانکهایی که 
این سهام را خریداری میکنند در آتیه ای نزدیک عدد معتنابهی سود خواهند برد. 
خدا نبخشد آنها که طرح اصلی را بهم ریختند و نگذاشتند با سهام عدالت ریشه فقر 

را در ایران بخشکانیم. 
والسام

نایب رئیس اتحادیه مشاوران اماک
 اجاره نشینی از ۲۲ به ۴۲ درصد

 رسیده است
نایب رئیس اتحادیه مشــاوران اماک با اشاره به این که اجاره نشینی از ۲۲ به ۴۲ 
درصد رسیده است گفت: بارها در رابطه با دغدغه های مردم در این بخش هشدار 
دادیم اما گوش شنوایی نبود.حسام عقبایی اظهار کرد: با توجه به تعطیات کرونایی 
مردم و مســتأجران بعد از ماه مبارک وارد بازار اجاره و خرید شــدند و بخشی از 
قراردادها تا پایان تیرماه با توجه به مصوبه ستاد کرونا تمدید شد.وی با بیان اینکه 
مردم با ارقام نجومی و رشد نامتعارف رو برو شدند، افزود: موجرین با توجه به تورم 
عمومی و رشــد قیمت ها هنگام مواجهه با مشــاوران مسکن همه کااها از جمله 
سوخت، اسنپ و هرچه گران شده را به نوعی از مستأجر خود می خواهند دریافت 
کنند تا این خأ را پر کنند و آه مستأجران بلند شده است.وی با بیان این که در این 
مسئله همه مسئولیم، اما مسئولیت بیشتر متوجه دولت است که در حوزه مسکن 
مردم باید گام جدی و اساســی بردارند و این بار از روی دوش مردم ســبک شود، 
تصریح کرد: در زمان های گذشته وقتی موجری قیمتی نامتعارف می داد، مشاوران 
اماک می گفتند که روی این ملک کار نمی کنند، اما امروز هر فردی به مشاور اماک 
مراجعه و قیمتی نامطلوب اعام می کند، مشاوران اماک کمتر او را باک می کنند و 
اگر موجر این نامتعارف بودن قیمت را از زبان چندین نفر بشنود، به خودش می آید.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران اماک با بیان اینکه مشاور اماک باید ارشادی با مردم 
صحبت کند نه تکلیفی، گفت: واقعیت این است که مشاور اماک باید قاعده انصاف، 
شرافت انسانی و برقراری عدالت اجتماعی را با توجه به فشارهای تحمیل شده به 
مردم رعایت کند و این را برای موجر درونی کند که دامنه تحمل مســتأجران هم 
تا حدی است.عقبایی با اشاره به اینکه نه تنها از اردیبهشت و خرداد بلکه از مهرماه 
سال گذشته دغدغه های خود را در حوزه اجاره مطرح کردیم و هشدار دادیم، گفت: 
بارها گفتیم که امسال تمام شد، اما بیاییم از سال دیگر فکری برای مردم کنیم، اما 
کو گوش شنوا؟حوزه مسکن تنها مربوط به مشاوران اماک یا تولیدکنندگان و انبوه 
سازان نیست بلکه دستگاه های مختلف دولتی و حاکمیتی در آن نقش دارند و باید 

با هم در یک هماهنگی کار کنند تا پایداری ایجاد شود.

عسگری:
کرونا ۴درصد بیمه شدگان تهران را بیکار کرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: شیوع ویروس کرونا موجب 
بیکار شــدن چهار درصد از ســه میلیون و ۴۰۰ هزار شاغل رسمی در سطح این 
استان شد.»حشمت اه عسگری« دیروز شنبه گفت: در پی شیوع بیماری کووید ۱۹ 
حدود ۱۶۰ هزارمتقاضی دریافت بیمه بیکاری وجود دارد که از این تعداد ۱۴۷ هزار 
نفر مشمول دریافت شناخته شدند.وی با اشاره به اینکه کمی تاخیر در رسیدگی 
به موضوع بیمه بیکاری افرادی که به خاطر شیوع ویروس کرونا بیمار شدند، وجود 
دارد، اظهار داشــت: با توجه به اینکه تامین مالی این اقدام از محل کمکی بود که 
دولت باید به تامین اجتماعی می کرد، اجرا و رسیدگی به این تقاضاها زمانبر است و 
با تاخیر انجام شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: طی ۲ هفته 
اخیر رقمی در حدود یکهزار میلیارد تومان در میان استان های مختلف کشور توزیع 
شد و از این میان سهم استان تهران به یک چهارم آن معادل ۲۵۰ میلیارد تومان 
می رسید که طی روزهای جاری به متقاضیان پرداخت خواهد شد.عسگری ادامه 
داد: ۱۴۷ هزار شاغل متقاضی و مشمول بیمه بیکاری شامل همه افرادی است که 

در بخش های مختلف اقتصادی این استان فعالیت می کردند.

نماینده کارگران؛
 افزایش حق مسکن، درد جامعه کارگری

 را دوا نمی کند
 نماینده جامعه کارگران در شورای عالی کار گفت: سفره جامعه کارگری خالی 
است و افزایش حق مسکن درد جامعه کارگری را دوا نمی کند و در این شرایط 
باید قانون اجرا شــود.افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ همواره 
مورد اعتراض نمایندگان جامعه کارگری بوده است و آن را مغایر تورم ۴۰ درصد 
می دانند و ادعا می کنند که ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه دستمزد رعایت نشده 
اســت و این افزایش حداقلی مزد ۹۹ شکاف بین دخل و خرج را زیاد می کند.

براین اساس وزیر تعاون اعام کرد که حق مسکن به عنوان یکی از ردیف های 
حقوقی کارگران در جلسه شورای عالی کار بازنگری می شود. البته این جلسات 
چند بار تعویق افتاد و قرارا است امروز )هفدهم خردادماه( ساعت ۱۶ با دستوز 
کار افزایش حق مســکن کارگران که در حال حاضر یکصد هزار تومان است 
تشکیل شود.»ناصر چمنی« نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزئیات 
جلسه امروز به خبرنگار ایرنا گفت: جلسه امروز با دستور کار افزایش حق مسکن 
و آئین دادرسی برگزار می شــود.وی با بیان اینکه در مزد ۹۹ به خواسته های 
جامعه کارگری نرسیدم، گفت: در جلسه امروز قرار است درباره حداقل های مزد 
بحث کنیم و هر سه گروه ذینفع )جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت( نظرات 
خود را بیان می کنند.نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفت: با افزایش 
قیمت ها و تورمی که در کشور وجود دارد و وضعیت بد معیشت کارگران، حق 
مســکن دردی از جامعه کارگری را دوا نمی کند به خصوص اینکه در موضوع 

بازنشستگی تاثیری ندارد.

گزیده خبر

مدیرعامل فرابورس خبر داد؛
بازدهی صندوق های سرمایه گذاری ۲۰۰ 

درصد بیشتر از بازدهی شاخص کل
 صندوق های سرمایه گذاری سهام و مختلط که این روزها در بحبوحه اقبال عمومی 
به بازار سرمایه به واسطه دارا بودن بازدهی معقول و مدیریت حرفه ای پرتفوی در 
کانون توجه مردم قرار دارند، به گفته مدیرعامل فرابورس ایران در ۶ سال گذشته 
۲۰۰ درصد بیشتر از بازدهی شــاخص کل، برای سرمایه گذاران خرد بازدهی به 
ارمغان آورده اند.به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران؛ »امیر هامونی« با اعام 
این موضوع که بازدهی صندوق های ســرمایه گذاری در سهام و مختلط در ۶ سال 
گذشته به حدود ۹۰۰ درصد رسیده است، این رقم را برای شاخص کل نزدیک به 
۷۰۰ درصد ذکر کرد و گفت: شــکاف ۲۰۰ درصدی میان بازدهی این صندوق ها 
با شــاخص کل یکی از مهم ترین دایلی است که نشــان می دهد سرمایه گذاران 
خصوصا ســرمایه گذاران تازه وارد بازار سرمایه بهتر اســت که از این ابزار استفاده 
کنند.وی توضیح داد: به نظر می رســد با رشــد بازار ســهام و ورود نقدینگی به 
صندوق های سرمایه گذاری در سهام، مدیران این صندوق ها قدرت مانور بیشتری 
برای چینش پرتفوی خود دارند و همین عامل اصلی می تواند گزینه مناسبی باشد 
تا سرمایه گذاران تازه وارد را ترغیب کند از طریق این صندوق ها سرمایه گذاری در 
بازار ســرمایه را تجربه و دنبال کنند.هامونی با بیان اینکه با رشــد بازار و افزایش 
شاخص، شکاف میان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری و بازدهی شاخص بیشتر 
شده است، اظهار کرد: با رشد شاخص بازار سهام، ورود منابع مالی به صندوق های 
ســهامی افزایش یافته به گونه ای که خالص ارزش صــدور و ابطال صندوق های 
سرمایه گذاری در سهام طی سال ۹۸ حدود ۳ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان بود که 

نشان دهنده افزایش ورود نقدینگی به صندوق های سرمایه گذاری در سهام است.

در سال جاری
شهرداری کرج ۱۱۰۰ میلیاردتومان پروژه 

افتتاح می کند
شــهردار کرج ارزش پروژه هایی که امسال توسط شهرداری کرج به بهره برداری 
می رســد را هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعام کرد ؛علی کمالی زاده در مراســم 
رونمایی از خودروهای جدید آتش نشــانی با اشــاره به اینکه رســالت سازمان 
آتش نشانی ایجاد بستری ایمن برای شهر است، اظهار کرد: شاهد ورود دستگاه ها و 
ماشین آات جدید به ناوگان هستیم تا به استانداردهای ازم نزدیک تر شویم.وی 
با اشاره به اینکه سازمان آتش نشانی در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات همچنان 
نیازمند مساعدت و اعتبارات استانی است، گفت: خوشبختانه در آینده ای نزدیک 
دو ایستگاه آتش نشانی در کرج افتتاح می شود.شهردار کرج با بیان اینکه شهرداری 
این کان شهر در حوزه هایی از جمله مدیریت پسماند، آتش نشانی و یا اتوبوس رانی 
به کل استان خدمات و سرویس ارائه می دهد، افزود: امید است از سوی مسئوان 
اســتان حمایت های ازم برای خرید تجهیزات بیشتر و رفع مشکات مربوط به 
این حوزه ها صورت گیرد تا شهری آرام، پایدار و با تاب آوری بیشتر داشته باشیم.

کمالی زاده اضافه کرد: در زمان شورای چهارم دو تا سه هزار نیرو جذب شهرداری 
شدند ولی در بخش های مانند آتش نشــانی با کمبود نیرو مواجه هستیم.وی با 
تاکید بر اینکه شــهر در دوره پنجم شورا دوران بلوغ را می گذراند، گفت: مرحله 
سوم اتوبوس های جدید تا پانزده روز دیگر وارد ناوگان اتوبوسرانی کرج می شوند.

شهردار کرج در بخش دیگری به وضعیت دو پروژه بزرگراه شمالی و قطار شهری 
کرج اشاره کرد و گفت: امیدواریم این دو پروژه مهم و سرنوشت ساز در کوتاه ترین 
زمان ممکن به بهره برداری برسند.کمالی زاده ارزش پروژه های که امسال توسط 
شهرداری کرج به بهره برداری می رسد را هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعام کرد و 

گفت: این مهم به توسعه شهر کمک فراوانی می کند.

ســخنگوی ستاد راهبری ســهام عدالت گفت: روش سهام 
عدالــت در بانک ها یک امر غیرعادی برای یک زمان خاص 
و ویژه کســانی است که به شــبکه کارگزاری بازار سرمایه 

دسترسی ندارند؛ این کار برای یک دوره مشخص است.
 حســین فهیمی، در برنامه پایش که با موضوع »مدیریت 
دولت بر ســهام عدالت« پخش شد، با اشاره به اینکه سهام 
عدالت پس از ۱۰ سال انتظار آزاد شده است، اظهار داشت: 
یکی از جنبه های مالکیت این است که سهامدار بتواند سهام 
خود را بفروشــد اما ما در این خصوص دعوتی برای فروش 
سهام عدالت نداشته ایم و به وظیفه خود در راستای ایجاد زیر 
ســاخت بر آن عمل کرده ایم.سخنگوی ستاد راهبری سهام 

عدالت بیان کرد: سود سالیانه شرکت های سهام عدالت، مثل 
سال های قبل به همان نحو اتفاق خواهد افتاد، اما کسانی که 
روش مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده اند و در 
۳۶ شرکت سهامدار شده اند، از این شرکت ها سود می گیرند.

وی ادامه داد: ترکیب ۳۶ شرکت سهام عدالت شامل صنایع 
مختلفی است، الزاماً این شرکت ها درآمد سالیانه خودشان 
را به ســود تقسیمی تبدیل نکرده اند، فرصتی به مردم داده 
شد که با ارزش ســال ۸۵ مابه التفاوت ارزش سهام عدالت 

تســویه نشده را پرداخت کنند در غیر این صورت آن مقدار 
از سهامی که تسویه نشد به دولت بازگشت.سخنگوی ستاد 
راهبری سهام عدالت ادامه داد: در حال حاضر یک جامعه ۴۶ 
میلیونی سهام عدالت داریم، مفهوم آزادسازی سهام عدالت، 
فروش آن نیســت و مردم می توانند دارایی شان را مدیریت 
کنند، این سهام تا قبل از این تحت مدیریت دولت بود و حاا 
خود سهامدار می تواند آن را مدیریت کند.وی افزود: ما برای 
کسانی که می خواهند دارایی سهام عدالتشان را نقد کنند، 

سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت:

فروش سهام عدالت در 
بانک ها موقت است
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چشم امید بازار نفت به تمدید توافق کاهش تولید
 قیمت نفت، هفته گذشــته را تحت تاثیر احتمال تمدید توافق 
کاهش ۹.۷ میلیون بشــکه ای تولید نفت اوپک پاس و همچنین 
تقویــت تقاضا در بازارهای جهانی با رشــد ۱۲ درصدی پشــت 
سرگذاشت.اجرای توافق کاهش تولید نفت از سوی اوپک پاس 
اگرچه به عقیده کارشناســان این بازار با تاخیر انجام شــد، اما 
تاکنون توانســته قیمت نفت را حــدود ۵۰ درصد افزایش دهد. 
این در حالی است که تنها یک ماه از اجرای این توافق می گذرد.

وفقیت این توافق باعث شده تا تولیدکنندگان بزرگ نفت که در 
قالب اوپک پاس گردهم جمع شــده اند،  حاا به فکر طوانی تر 
کردن زمــان اجرای توافق کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشــکه ای 
باشند.از همین رو هفته گذشــته پیشنهاد شد تا نشست اوپک 
پاس که قرار بود دهم ماه ژوئن برگزار شود،  به چهارم ژوئن تغییر 
کند اما اختاف نظر اعضا و در راس آنها عربستان و روسیه بر سر 
زمان تمدید کاهش تولید باعث شد چهارم ژوئن خبری از نشست 
اوپک پاس نباشد.عربســتان ابتدا می خواست این توافق تا پایان 
ســال میادی جاری تمدید شود اما با مخالفت روسیه این زمان 
را تا سه ماه کاهش داد.سه ماه نیز البته مورد توافق روسیه نبود. 
روسیه تمدید یک ماهه توافق را کافی می داند و به نظر می رسد 
در نشستی که ســرانجام قرار است امشب به وقت تهران برگزار 
شود،  چانه زنی بر سر تمدید یک ماهه توافق کاهش ۹.۷ میلیون 
بشکه ای تولید خواهد بود.بعد از آن نیز البته توافق با کاهش ۷.۷ 

میلیون بشکه ای تا پایان سال جاری میادی ادامه خواهد داشت.
مورد دیگری که عربســتان بر آن پافشاری دارد،  رعایت سهمیه 

کاهش تولید از ســوی کشورهای مختلف است. اغلب کشورهای 
عضو اوپک پاس، توافق کاهش تولید را به صورت ۱۰۰ درصدی 

اجرا نکرده اند و این موضوع باعث شده تا عربستان ناراضی باشد. 
عربستان معتقد است کشورهایی که در قالب توافق کاهش تولید،   
نفت روانــه بازار نکرده اند در ماه های پیش رو باید این موضوع را 
جبران کنند.مورد دیگری که می تواند به طوانی شــدن نشست 
امشب بیانجامد،  مخالفت احتمالی مکزیک با ادامه توافق کاهش 
تولید است.نشست قبلی نیز به دلیل مخالفت وزیر انرژی مکزیک، 
تا ســحرگاه به طول انجامید و نتیجه ای نیز حاصل نشد. تا آنجا 
که نشســت دیگری به فاصله چند روز برگزار و ۳۰۰ هزار بشکه 
از سهمیه کاهش تولید مکزیک کاسته شــد.حاا دوباره زمزمه 
مخالفت مکزیک از ادامه روند کاهش تولید به گوش می رســد.

با وجود این اختاف نظرها اما اجماع کشورهای تولیدکننده نفت 
باعث شــد تا قیمت نفت به نشســت اوپک پاس واکنش مثبت 
نشان دهد. تا آنجا که نفت برنت در جریان معامات هفته گذشته،   
۱۲ درصد باا رفت از ۳۷ دار و ۸۴ سنت در روز دوشنبه به ۴۲ 
دار و ۳۰ سنت در پایان معامات روز جمعه رسید.نفت شاخص 
آمریکا نیز ۱۰ درصد باا رفت از ۳۵ دار و ۳۲ سنت تا ۳۸ دار 
و ۹۷ ســنت افزایش پیدا کرد.اگرچه خبر برگزاری این نشست 
توانســته بازار نفت را مثبت کند و قیمت برنت را بعد از ماه ها به 
باای ۴۰ دار در هر بشــکه برساند اما اگر نشست امشب بدون 
نتیجه به پایان برسد،  می تواند موج جدید سقوط قیمت در بازار 

طای سیاه را به دنبال داشته باشد.

 مصرف برق کولرهای گازی ۵ برابر کولرهای 
آبی است

مشــاور مدیرعامل توانیر، مصرف برق کولرهــای گازی را ۵ برابر کولرهای آبی 
دانســت و گفت: با همیاری مردم و تاش صنعت برق، تابستان را بدون قطعی 
برق پشت سر خواهیم گذاشت. عبداامیر یاقوتی، مشاور مدیرعامل توانیر از مردم 
خواست با توجه به نقش اساسی برق در زندگی روزمره، برنامه های تشویق محور 
مدیریت مصرف صنعت برق را به ویژه طی ســاعات ۱۳ تا ۱۷ به کار ببندند و 
استفاده از وسایل برقی پرمصرف را به ساعات کم باری منتقل کنند.وی با اشاره 
به همکاری نظام مند مصرف کنندگان بزرگ صنعتی، کشاورزی و ... با برنامه های 
مدیریت بار و مصرف شــرکت توانیر، نقش مشترکان خانگی را در عبور از پیک 
تابســتان حایز اهمیت دانست و از تاش صنعت برق در جهت فرهنگ سازی و 
سوق دادن بخش خانگی به سمت اجرای برنامه های مدیریت مصرف با استفاده 
از اهرم های تشــویقی خبر داد.یاقوتی وسایل سرمایشی را از مهم ترین مصارف 
شــبکه در تابســتان ذکر کرد که در این بین مصرف کولرهای گازی تا ۵ برابر 
کولرهای آبی اســت و عدم عایق بندی محیط و گرمای پخت و پز در آشپزخانه 
موجب هدررفت انرژی می شــود و عاوه بر آن راهکارهای متنوعی برای کنترل 
مصرف برق منازل وجود دارد.وی با اشــاره به حمایت صنعت برق از مشترکان 
ابراز داشت: از ســال ۹۰ بیمه خسارت آسیب لوازم برقی به مشترکان ناشی از 
حوادث شــبکه پرداخت می شود که جزئیات آن از طریق پرتال رسمی شرکت 

توانیر قابل دسترسی است.

معاون وزیر نیرو:
 کرونا مصرف آب در کشور را ۳۵ درصد 

افزایش داد
معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: شیوع بیماری کرونا باعث تغییر الگوی مصرف 
آب خانوارها شــده و میزان مصرف آب شرب در کشور را ۳۵ درصد افزایش داد.

قاسم تقی زاده خامسی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در 
موج نخســت بیماری کرونا با توجه به حساسیت شهروندان، حضور خانواده ها 
در محیط خانه و خانه تکانی های نوروزی، میزان مصرف آب شــهروندان افزایش 
چشــمگیری پیدا کرد.وی اضافه کرد: اما این وضعیت افزایش ســرانه مصرف 
آب شــرب خانوارها ناشی از شــیوع بیماری کرونا، زیاد پایدار نبود و به تدریج 
خانواده ها به این شــرایط عادت کردند و مصرف آب در بســیاری از استان های 
کشور متعادل تر شد.با شروع فصل گرما و استفاده شهروندان از وسایل سرمایشی 
میزان مصرف آب طی هفته اخیر در استان تهران ۲۱ درصد افزایش پیدا کردوی 
با اشاره به افزایش مصرف آب در تهران طی هفته اخیر نیز افزود: در این هفته با 
توجه به شروع فصل گرما و استفاده شهروندان از وسایل سرمایشی میزان مصرف 
آب در اســتان تهران ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است.وی ادامه داد: ظرفیت 
تصفیه خانه ها محدود اســت و برای جلوگیری از کمبود آب آشــامیدنی، ضمن 
تاکید بر رعایت اصول بهداشــتی به خصوص شســتن دست ها، باید در مصرف 
آب  دقت کرد تا همه ایرانیان بتوانند از آب شرب مطلوب بهره مند شوند.معاون 
آب و آبفای وزیر نیرو در خصوص ذخیره آب در پشت سدهای کشور نیز گفت: 
امســال با وجود اینکه میزان بارش هاتی کشور حدود هفت درصد در مقایسه با 
سال قبل کاهش پیدا کرده اما با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته ذخیره 

آبی سدهای کشور مناسب است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تاکید کرد:
بازنشستگان آبفا روستایی تحت پوشش بیمه 

تکمیلی قرار می گیرند
مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان در جلســه ماقات مردمی، تاکید کرد، 
باید در کوتاهترین زمان ممکن تدابیری در نظر گرفته شــود تا بازنشســتگان 
آبفا روستایی، عضو کانون بازنشستگان آبفا استان اصفهان قرار گیرند، تا بتوانند 
از خدمات  و مزایای این کانون بهره مند گردند.مهندس هاشــم امینی با اشاره 
به خدمات رسانی مطلوب به بازنشستگان تصریح کرد: مسئوان امر در شرکت 
آبفا استان اصفهان باید با برنامه ریزی جامع و دقیق راهکارهای خدمات رسانی 
گســترده به بازنشســتگان را فراهم نمایند.وی در پاسخ به برخی از درخواست 
های مردمی پیرامون حق انشــعاب آب  بیان داشــت: هم اکنون شــرکت آبفا 
اســتان اصفهان از طریق ســامانه ۱۵۲۲ به صورت غیر حضوری حق انشعابات 
آب و فاضــاب را در ۲۴ کاربری ثبت می نماید و پس از طی مراحل قانونی به 
درخواست مشترکین پاسخ داده می شود.مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان 
در پاســخ به درخواســت برخی از افراد که خواهان تخفیف در دریافت خدمات 
شرکت آبفا اســتان اصفهان بودند، اظهار داشت: طبق قانون به مددجویانی که 
تحت پوشــش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، با ارائه مدارک ازم در 
مواردی تخفیف داده می شــود، اما برای مابقی مشترکین می توانیم با دریافت 
اقساطی بهای خدمات نهایت همکاری را داشته باشیم.مهندس هاشم امینی در 
پاسخ به درخواست یکی از صنعتگران که خواهان افزایش ظرفیت آب تخصیصی 
بود، خاطرنشان ساخت:  اولویت و وظیفه نهایی شرکت های آب و فاضاب تامین 

پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین است.

راه اندازي مرکز خدمات غیر حضوري 121 
گامي بلند در جهت تحقق چشم انداز 1404

بدنبال استقرار سامانه هاي تلفني و الکترونیکي ارائه دهنده خدمات مشترکین و 
اعام حوادث و فوریتهاي برق در راستاي پیشبرد هرچه سریعتر دولت الکترونیک 
در محل ســاختمان دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان،مرکز 
پاســخگوئي تلفني و تعاملي ۱۲۱ راه اندازي شد. به گزارش دفتر روابط عمومي 
شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان مهندس علیزاده مدیرعامل این شرکت 
در آئیین افتتاح مرکز خدمات غیر حضوري ۱۲۱ گفت:با پیاده سازي این مرکز 
توسعه دولت الکترونیک که امروزه یکي از پدیده هاي مهم حاصل از بکارگیري 
فناوري اطاعات و ارتباطات است تحولي عمیق در نحوه زندگي مردم در جامعه 
داشــته و گامي بلند در جهت رسیدن به اهداف چشم انداز ترسیم شده در افق 
۱۴۰۴ دارد.وي افزود:مرکز ۱۲۱ بصورت ۲۴ ساعته در خدمت مردم خواهد بود 
تا تمامي درخواست هاي مربوط به فروش و خدمات پس از فروش انرژي برق و 
همچنین بســتري تعاملي و پاسخگو در جهت اعام حوادث و فوریت هاي برق 
ارائه خواهد داد.وي تصریح کرد:شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان از سالیان 
گذشته همچون شرکت هاي بزرگ ایران و دنیا براي رسیدن به اهداف از پیش 
تعیین شــده چشم انداز۱۴۰۴ را ترسیم کرده اســت که برگرفته از اعداد سال 
هدف به ۴ درصد تلفات انرژي،صفر درصد خدمات غیر حضوري به مراجعین و 

۱۴۰ دقیقه خاموشي در سال به ازاي هر مشترک دست یابد.

هشدار به تهرانی ها برای پرداخت 
قبوض برق

فرصت ســه ماهه وزارت نیرو برای پرداخت قبوض برق بیش از ۱۷ 
روز است که به پایان رسیده و ازم است مشترکان با توجه به افزایش 
بدهی های مشترکان خانگی و تجاری، نسبت به این مهم توجه کافی 
داشته باشند. تسهیات در نظر گرفته شده برای مشترکان خانگی 
که توان پرداخت ندارند و مشــترکان تجاری آمپری در نظر گرفته 
شــده بود و در این زمان نیز برق هیچ کدام از مشترکان قطع نشد 
اما با پایان یافتن این مهلت و با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد از 
سهم هزینه ای صنعت برق مربوط به تولید کنندگان برق خصوصی 
و یا پیمانکاران تعمیر و نگهداری و تامین کنندگان تجهیزات شبکه 
برق اســت، با پرداخت به موقع قبوض برق توسط مشترکان کمک 
زیادی به استمرار خدمات رسانی مطلوب و پرداخت مطالبات بخش 
خصوصی خواهد شد.اواسط فروردین ماه رضا اردکانیان - وزیر نیرو 
- اعام کرد: پس از شیوع ویروس کرونا جزو دستگاه هایی بودیم که 
قبل از اینکه از ما خواســته شود، اعام کردیم مشترکانی که برای 
پرداخت قبوض مشکل دارند، تا پایان اردیبهشت ۹۹ برای پرداخت 
آن مهلت دارند، اما درخواست ما این است کسانی که مشکل ندارند، 
قبــوض را پرداخت کنند، زیرا در غیر این صورت این صنعت، چون 
متکی به این منابع اســت تحت فشار قرار می گیرد.به گفته وی، ۲۰ 
درصد از منابــع درآمدی را دریافت کردیم که این وضع قابل ادامه 
نیست، بنابراین کسانی که مشــکلی ندارند، برای استمرار خدمات 
رسانی، وظیفه شهروندی خود را انجام دهند. با این وجود این طرح 
تا زمان اعام شده ادامه یافت اما اکنون از مشترکان خواسته شده تا 

نسبت به پرداخت قبوض برق خود اقدام کنند.

نفتکش های بیشتری به لیست سیاه 
تحریم های آمریکا اضافه می شوند

آمریکا به دنبال وضع تحریم ها روی دســتکم ۴۰ نفتکش به دلیل 
همکاری و تجارت با ونزوئا اســت.منابع کشتیرانی به رویترز اظهار 
کردند که تحریم های احتمالی روی کشتیهای مختلف ممکن است 
به زودی وضع شــوند با این حال هنــوز تصمیم در این باره گرفته 
نشده اســت.این کشتی ها ممکن است شامل ۲۵ ابرنفتکش باشند 
که هر کدام ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت را دارد و همچنین 
۱۷ کشــتی کوچکتر را دربربگیرند.وزارت خزانه داری آمریکا، کاخ 
سفید و وزارت خارجه این کشور هنوز در این باره اظهارنظر نکردند. 
مایــک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا هفته پیش در بیانیه ای ادعا کرد 
که شــرکت هایی که نفت ونزوئا را حمل می کنند در واقع از مردم 
این کشــور دزدی می کنند!مقامات آمریکایــی مکررا نفتکش ها و 
شــرکت های کشتیرانی را بر سر همکاری با ونزوئا در لیست سیاه 
قرار داده اند. واشــنگتن از ژانویه سال ۲۰۱۹ شرکتی نفتی دولتی 
PDVSA ونزوئا را با هدف ســرنگونی دولت نیکاس مادورو، رئیس 
جمهور این کشــور هدف تحریم قرار داده و هشــدار داده است اگر 
دیگران تحریم ها را رعایت نکنند، هدف تحریم قرار خواهند گرفت.

وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته چهار شرکت کشتیرانی را به 
دلیل حمل نفت ونزوئا هدف تحریم قرار داد.

لوک اویل تولید گاز را در ازبکستان 
کاهش داد

شرکت لوک اویل روســیه از ماه فوریه )اسفند ۹۸( تا کنون تولید 
گاز خود را در کشــور ازبکســتان به علت کاهش تقاضای ناشی از 
شیوع کرونا در کشــور چین، به میزان ۴۰ درصد ظرفیت طراحی 
شده کاهش داده است.، به گزارش پایگاه خبری تاشکند تایمز، این 
شرکت در گزارش عملکرد ســه ماهه اول سالجاری میادی اعام 
کرد:  کاهش تولید گاز در ازبکســتان بر تولید کلی هیدروکربوری 
این شــرکت در ســه ماهه اول و همچنین در ماه های آوریل و مه 
تاثیر داشته است.در ســه ماهه اول سال ۲۰۲۰ شرکت لوک اویل  
۲.۸۳۹ میلیارد متر مکعب )گاز( در ازبکســتان تولید کرد در حالی 
که در مدت مشابه سال گذشته میادی ۳.۸۲۴ میلیارد متر مکعب 
تولید کرده بود که به این ترتیب تولید به میزان ۲۵.۸ درصد کاهش 
یافته و در مقایسه با سه ماهه چهارم سال گذشته میادی که تولید 
۳.۸۷۵ میلیارد متر مکعب بود، تولید به میزان ۲۶.۷ درصد کاهش 

داشته است.

دبیرکل اوپک گفت: انتظار می رود رشــد 
تقاضــای جهانی نفــت در ۲۰۲۰ ، ۹.۰۷ 
میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ما انتظار 
داریم تقاضا در سال جاری میادی حدود 
۹۰.۵۹ میلیون بشکه در روز باشد. به گزارش 
اویل پرایس، محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک 
قبــل از اجاس اوپــک و متحدانش گفت 
تقاضا برای نفت خام در سال جاری میادی 
تا حدود ۹۰.۶ میلیون بشکه در روز پایین 
می آید.تسنیم، این سطح از تقاضا آخرین 
بار در ۲۰۱۴ دیده شــد یعنــی زمانی که 
جنگ بین تولیدکنندگان نفت خلیج فارس 
و تولیدکنندگان شیل آمریکا باعث افزایش 
عرضه نفت به بازار و سقوط قیمت آن شده 
بود.بارکیندو گفت:» انتظار می رود رشــد 

تقاضــای جهانی نفــت در ۲۰۲۰ ، ۹.۰۷ 
میلیون بشکه در روز کاهش یابد. ما انتظار 
داریم  تقاضا در سال جاری میادی حدود 
۹۰.۵۹ میلیون بشــکه در روز باشد. چین 
تقاضای پایینــی آخرین بار طی رکود بازار 
بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ دیده شد«. این 
خبر خوبی نیست چون مقدار نفت موجود 
در ذخایر بسیار بااست. ذخایر نفتی شناور 
در حال خالی شــدن هســتند ولی ذخایر 
نفتی موجود در روی خشــکی هنوز در ماه 

مه رو به افزایــش بودند. تا امروز، کل نفت 
ذخیره شــده بر روی خشکی بیش از ۴.۵ 
میلیارد بشکه بوده است. یک میلیارد بشکه 
از این ذخایر نفتی طی دو ماه گذشته اضافه 
شــده و تخلیه آن زمان بیشتری میبرد. با 
بازگشــایی اقتصادها پس از پایان تعطیلی 
های ناشــی از همه گیــری ویروس کرونا، 
تخلیه ذخایر نفتی ســرعت می گیرد ولی 
با توجه به اینکه ائتاف اوپک پاس امروز 
در مورد تمدید یــک ماهه قرارداد کاهش 

تولید خــود مذاکره می کند، حساســیت 
ها در این گروه هنوز بدبینانه اســت. وزیر 
انرژی روســیه در اوایل همین هفته اظهار 
داشت انتظار دارد بازار نفت در ماه جوای 
با کمبود مواجه شود. هر اتفاقی که بیفتد، 
تاثیر بحران کرونا آســیب های مخربی به 
صنعت نفت زده است. بارکیندو اشاره کرد 
سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز در سال 
جاری میــادی ۲۳ درصد کاهش می یابد 
و بــه ۵۰ درصد بااترین حد ۷۴۱ میلیارد 
داری می رسد که در ۲۰۱۴ سرمایه گذاری 
شــده بود. ورشکســتگی ها و تعدیل نیرو 
های بسیاری وجود خواهد داشت که تکرار 
سناریوی ســالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ خواهد 

بود.

تقاضای جهانی نفت به کمترین 
رقم از 2014می رسد

کاهش تقاضای جهانی و کاهش قیمت نفت 
تا حدی روی قیمت محصوات پتروشیمی 
تاثیر گذاشــت و در حد ۱۵ تــا ۲۰ درصد 
کاهش قیمت را شــاهد بودیم.عبدالحسین 
بیات در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره اینکه آیا با مجتمع های پتروشیمی با 

کاهش تقاضا و مشــکل انبار کاا مواجهند 
یا خیــر؟ اظهار داشــت: از نظر تنــاژ روند 
صادرات محصوات پتروشــیمی ادامه دارد 
و مشــکلی در ایــن زمینه نیســت و کرونا 
نیز مانعی ایجــاد نکرده اســت، اما کاهش 
تقاضای جهانــی و کاهش قیمــت نفت تا 
حدی روی قیمت محصوات تاثیر گذاشت 
و در حد ۱۵ تــا ۲۰ درصد کاهش قیمت را 
شــاهد بودیم.وی افزود: سرجمع از نظر تناژ 
تغییری حاصل نشده اما کاهش درآمد ارزی 
ناشــی از صادرات داشته ایم، ولی با توجه به 
اینکه امســال چندین طرح به بهره برداری 
می رسد در پایان سال با افزایش صادرات نیز 
خواهیم داشت.عضو هیات مدیره صنایع ملی 
پتروشیمی با تاکید بر اینکه هیچگونه کاهش 
تولید اجباری در مجتمع های پتروشیمی رخ 
نداده اســت، گفت: تاکنون به دلیل شرایط 

کرونا و تراکم محصوات در انبارها و مخازن 
مشکلی نداشــتیم و تصور نمی کنم مشکلی 
هم رخ دهد، چون جهــان آرام آرام از پدیده 
کرونــا عبور می کند و تقاضــا و فعالیت های 
اقتصادی به سطح قبل از کرونا برمی گردد و 
طبیعتا قیمت نیز به شرایط قبل برمی گردد.

وی با بیان اینکه پیش بینی این است که در 
۶ ماهه دوم ســال جاری نســبت به ۶ ماهه 
اول قیمت محصوات بهبود یابد، تصریح کرد: 
دلیل کاهش قیمت محصات پتروشیمی به 
دلیــل کاهش قیمــت نفت بود کــه به زیر 
۱۰ دار هم رســیده بود، همیشــه قیمت 
محصوات پتروشیمی با یک زمان تاخیری 
نسبت به قیمت نفت شروع به کاهش می کند 
که اکنون خودش را نشــان داده است اما با 
توجه به تصمیم اوپک و اوپک پاس قیمت 
نفت رو به بهبودی اســت و از طرف دیگر در 

حال عبور از پدیده کرونا هســتیم، بنابراین 
تقاضای محصوات پتروشــیمی بهبود پیدا 
می کند و در کاهش قیمت ها نیز در ۶ ماهه 
دوم جبــران می شــود.بیات درباره تغییر در 
تقاضای داخلی محصوات پتروشیمی گفت: 
با توجه به دستورالعمل ها و پروتکل های ستاد 
ملی مبارزه با کرونا اوایل ســال در واحدهای 
تولیدی کاهش تقاضا داشتیم، اما خوشبختانه 
اکنون فعالیت واحدهای پایین دستی شروع 
شــده و روند جذب در بورس و صنایع پایین 
دســتی نیز مناسب اســت.وی یادآور شد: 
قطعا با توجه به سیاســت کان رهبری در 
خصوص جهش تولید و سیاست های دولت 
به جهت تقویت زیرساخت واحدهای تولیدی 
و حمایت از آنها در ۳ ماهه دوم به بعد رونق و 
جهش تولید در صنایع پایین دستی را شاهد 

خواهیم بود.

:NPC عضو هیات مدیره 
 کاهش
 20 درصدی 
قیمت محصوات 
پتروشیمی

استانها
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گزیده خبر رشد مطلوب صادرات در اردیبهشت ۹۹
سازمان توسعه تجارت اعام کرده که صادرات این ماه در قیاس 
با فروردین رشــد مطلوبی را تجربه کرده است.، در جدیدترین 
گزارش ارائه شــده از سوی سازمان توســعه تجارت، به کاهش 
صادرات ایران در فروردین ماه ســال جاری اشاره شده که تحت 
تاثیر شــیوع کرونا، تجارت ایران و بسیاری از کشورهای جهان 
در این ایام با کاهش چشــمگیر مواجه شد.در هفته های اخیر با 
توجه به نیاز کشورها به محصوات وارداتی و همچنین بازگشایی 
برخی مرزها، تحت تاثیر کاهش نســبی ســرعت شیوع کرونا، 
بخشی از صادرات از سرگرفته شده است. محمد اهوتی – رییس 
کنفدارســیون صادرات ایران – پیشتر به ایسنا گفته بود هرچند 
هنــوز تحت تاثیر کرونا، میزان صــادرات با عملکرد عادی خود 
فاصله دارد اما عملکرد صادراتی کشــور در اردیبهشت نسبت به 
فروردین ماه بهبود یافته و بیشتر شده است.حاا سازمان توسعه 
تجارت نیز با اشــاره به کاهش نســبی محدودیت های مقابله با 
کرونا و بازگشایی تعدادی از مرزهای مشترک کشور اعام کرده 
که صادرات ایران در ماه دوم ســال جاری افزایش یافته است.در 
کنار اهمیت عملکرد صادراتی، آنچه که برای دولت بیشــترین 
اهمیت را دارد، بازگشــت ارز حاصل از این صادرات به کشــور 
و اســتفاده از آن برای تامین مواد اولیــه کارخانجات و واردات 

کااهای ضروری اســت. طبق برآورد ســازمان توسعه تجارت، 
سرعت بازگشــت این ارزها نیز در خرداد امسال افزایش خواهد 
یافت.این سازمان اعام کرده: با توجه به الزام بازگشت ارز حاصل 
از صادرات توســط صادرکنندگان به بانک مرکزی و با توجه به 
کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد و نزدیک شدن 
به آخرین مهلت صادرکنندگان جهت ایفای تعهدات خود  )پایان 
تیرماه( و شــروع تولید واحدها بعد  از بحران کرونا، پیش بینی 
می شود طی خردادماه، رفع تعهدات صادرکنندگان به نظام بانکی 
نسبت به ماه های گذشته افزایش قابل ماحظه ای داشته باشد.

طبــق اعام بانک مرکزی، صادرکننــدگان تنها تا پایان تیر ماه 
ســال جاری زمان دارند تا تعهدات ارزی خود برای بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات در ســال گذشته را اجرایی کنند، در غیر 
این صورت امکان اســتفاده از مشــوق های صادراتی برای آنها 
وجود نخواهد داشــت. از این رو بر اســاس برنامه ریزی صورت 
گرفته صادرکنندگان تنها حدودا یک مــاه و نیم آینده را برای 
بازگشــت ارز به کشــور زمان دارند.در ماه های پایانی سال 98، 
تحت تاثیر نزدیک شــدن نرخ بازار نیما به بازار آزاد و همچنین 
محدودیت های وارداتی، میزان عرضه ارز در سامانه نیما بیش از 

میزان تقاضای موجود برای آن شده بود.

ذوب آهن اصفهان پیشگام منطقی سازی 
قیمت محصوات فوادی

 ذوب آهن اصفهان برای تنظیم بازار مصرف، جلوگیری 
از افزایش قیمت ها و جلب رضایت مشــتریان با هدف 
حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان نهایی تاکنون 
مجموعه اقدام هایی را به کار گرفته است . این شرکت  
نهم خردادماه در اقدامی بی ســابقه با ارسال نامه ای به 

همه کارگزاری ها و نهادهای نظارتی بخش ســاختمانی ، داوطلبانه قیمت پایه 
را حــدود 420 تومان کاهش داد که انتظــار می رود دیگر تولیدکنندگان فواد 
کشور در این اقدام ملی  مشارکت کنند.منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در این خصوص گفــت : یکی از کارکردهای مهم بورس کاا ،خروج از 
نظام قیمت گذاری دســتوری و شفاف سازی قیمت هاست که به خوبی نیز اثر 
بخش بــود و موجب اطمینان عرضه کنندگان گردیــد .وی افزود : هرچند در 
گذشته شاهد دخالت هایی در نظام بورس کاا با قیمت گذاری دستوری بودیم 
، اما خوشبختانه با رویکرد جدید وزارت صمت ، دوباره به انجمن تولید کنندگان 
فواد و تولید کنندگان عمده اعتماد شده و لذا وظیفه داریم که پاسخ این اعتماد 
را به خوبی بدهیم  .مدیر عامل ذوب آهن تصریح کرد : متاسفانه عده ای که در 
گذشته از طریق رانت های حاصل از قیمت گذاری دستوری و یا سیستم حواله 
ای ، منافعی حاصل کردند ، امروز صنایعی را نیز در دســت گرفته اند که البته 
نقش کوچکی در صنعت فواد دارند اما با در اختیارگرفتن تریبون های مختلف 
، به دنبال ایجاد التهاب در بازار فواد هستند و اینگونه القاء می کنند که بورس 
کاا کارکرد مثبتی در این زمینه ندارد تا دوباره همان سیستمی که رانت ایجاد 
می کرد را دوباره احیا کنند .منصور یزدی زاده اظهار داشت : ذوب آهن اصفهان 
به عنوان یک مجموعه ملی ، هرچند رویکرد اقتصادی نیز دارد اما به هرقیمتی 
حاضر به فروش محصول خود نیست و حاضر نیست که به مصرف کننده آسیب 
برسد .وی افزود : قیمت های صادراتی معیار خوبی برای تعیین قیمت درداخل 

است و نباید قیمت های داخلی از قیمت های صادراتی بیشتر باشد . 

مدیرعامل فواد مبارکه پیش بینی کرد
حرکت بازار سهام ومحصوات فوادی به 

سمت آرامش
فوادمبارکــه به عنوان یکــی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشــور، نقش 
تاثیرگذاری در تولید، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده برای ذی نفعان و اقتصاد 
کشور داشته است. این گروه سال گذشته به رغم همه تحریم ها و محدودیت ها، 
بــه تولیــد 6 میلیون و 453 هــزار تن کاف گرم و فــروش 7 میلیون و 580 
هزار تن محصول به ارزش 391 هزار میلیارد ریال دســت یافت. همچنین گروه 
فوادمبارکه در دو ماه ابتدایی ســال 99 در ســالی که جهش تولید نام گذاری 
شده به کســب رکوردهای متعدد دست یافت. حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 
فوادمبارکه.  به علل اصلی نوســان سهام فواد اشاره کرد و افزود:  بازار سرمایه 
طی 3 ماه گذشــته شرایط خاصی را شاهد بود؛ درحالی که در دوران کرونا تمام 
بورس های دنیا سقوط کردند و با نوسان های منفی پیاپی مواجه بودند، اما بازار 
ســرمایه در ایران مثبت شد؛ بخشــی از این امر به دلیل رشد نرخ دار و تاثیر 
آن بر دارایی شــرکت ها بود و بخش دیگر این امر به دلیل هیجانات و نقدینگی 
2500هزار میلیارد تومانی است که به هر جهتی سوق داده شود با هیجان همراه 
می شود.در مجموع افزایش ارزش سهام پارامترهایی دارد؛ اما طی روز های اخیر 
در مجموع بازار ســهام با افت و خیزهای غیر منطقــی روبه رو بود و در برخی 
نمادها نوسان ارزش سهام از چارچوب منطقی و علمی برخوردار نیست،از این رو 
کاهش ارزش ســهام دلیل ضعف فواد نیست.سهام فوادمبارکه از جمله سهام 
باثبات و بنیادی بازار ســرمایه اســت که خریداران آن همواره از آرامش خیال 
برخوردارند و جای نگرانی ویژه ای برای سهامداران وجود ندارد.ناگفته نماند  هر 
چند که ابطال پیاپی معامات محصــوات در بورس کاا بر روند معامات بازار 
سهام بی تاثیر نبوده اما خوشبختانه با تغییر رویکرد وزارت صمت مبنی بر حمایت 
از واحدهای صنعتی و معدنی ثبات به این بازار بازگشــت؛ به گونه ای که در پی 
رویکرد مثبت وزارت صمت چهارشنبه گذشــته از میزان 270 هزار تن عرضه 
ما فقط 20 هزار تن معامله مربوط به ورق ســرد ابطال شد.در راستای حمایت 
وزارت صمــت از واحدهای صنعتی و معدنی همچنین محدودیت صادرات برای 
کل زنجیره فواد برداشته شد و اصاح سامانه بهین یاب مورد تایید قرار گرفت 
و قرار اســت اقدامات کارشناســی آن از هفته آینده شــروع شود؛ این اتفاقات، 
عامت مثبتی است که حاکی از حرکت بازار به سوی رفتار کارشناسی و منطقی 
است. این شــرایط موجب می شود عاوه بر عرضه های مناسب از سوی ما، نظر 
دولت در زمینه قیمت منطقی ورق برای مصرف کننده تامین شــود و همچنین 

مصرف کننده نهایی هم بتواند کاای خود را با قیمت مناسب تامین کند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های جنوب شرق خبر داد: 
برگزاری نمایشگاه مدیریت بحران با تمرکز  

بر کرونا  برای تحقق جهش تولید 
کرمان - مهندس امیرحسین سعید مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی جنوب شــرق کرمان  از 
برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران 
، پدافند غیرعامل و امداد و نجات با تمرکز بر  مدیریت 
بحــران کرونا در صنایع و معــادن برای تحقق جهش 

تولید  در خرداد ماه ســال جاری در کرمان خبر داد .وی افزود: این نمایشــگاه 
با هدف معرفی دســت آوردهای بومی سازی شده و دانش بنیان شرکت ها در 
جهت مقابله با ویروس کرونا  و  همچنین تبادل نظر به جهت  انتقال تجربیات 
و اقدامات عملیاتی جهت استمرار تولید یا خدمت رسانی در  طول مدت بحران  
برگزار خواهد شد. وی افزود: انجام مانورهای پیشنهادی در راستای نمایش میزان 
تاب آوری در مقابل ویروس کرونا وسایر  بحران ها  در محل نمایشگاه  و رونمایی 
از تجهیزات جدید در این رابطه نیز در دستور کار قرار دارد عاوه بر آن نمایش 
امکانات امداد و نجات شرکت ها ومحصوات عرضه شده در این حوزه و همچنین 
ارائــه راهکارارهای موثر در حفظ ظرفیت هــای تولیدی و معرفی محصوات و 
میزان تولید در دوره کرنا را از جمله سایر اهداف این نمایشگاه دانست. مهندس 
امیر حسین ســعید یادآور شد:  بســیاری از تولیدکنندگان که در زمینه های  
صنعتی و معدنی فعالند  با تغییر بخشی از  خط تولید و یا با استفاده از توانایی 
های موجود اقدام به تولید محصوات و ملزومات مورد استفاده در جهت مبارزه با 
ویروس کرونا کرده اند ابزارهایی مانند  لباس های مخصوص ، ونتیاتور ،ماسک ، 
دستگاه ضدعفونی کننده ، مواد ضد عفونی کننده و  با اتخاذ رویکردهای جدید 
اقــدام به  تولید محصوات جدید و دانش بنیــان در این حوزه نموده اند  لذا با 
توجه به رویکرد  نمایشگاه از تمام تولید کنندگان کشور در هر عرصه ای که به 
جنبش علیه ضد کرونا پیوسته اند دعوت شده تا محصوات تولیدی خود را به 
نمایش بگذارند تا در وهله اول بتوانیم به خود باوری برســیم و در وهله دوم با 

تبادل اطاعات از دوباره کاری و صرف هزینه مجدد جلوگیری گردد. 

سرپرســت وزارت صمت، رییس کل ســازمان توسعه 
تجارت را به عنوان مسئول شورای تجارت خارجی این 
وزارتخانه منصوب کرد. بر اســاس گزارش ارائه شده از 
سوی سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم که در حال 
حاضر ریاســت این ســازمان را بر عهده دارد، با حفظ 
سمت، مسئول شورای تجارت خارجی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیز خواهد بود.در نامه حکم حســین 

مــدرس خیابانی - وزیر صمت - بــرای حمید زادبوم 
آمده: احتراما با عنایت به جایگاه ممتاز سازمان توسعه 
تجارت ایران در سیاســت گذاری غیرنفتی کشور و در 
راســتای تاکید بر نقش آن سازمان به عنوان متولی و 
هماهنگ کننده تجــارت خارجی و با توجه به ضرورت 
تحقق اهداف و تکالیف تعریف شده در اسناد باادستی، 
برنامه های دولت و چهــار برنامه کان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سال 1399 شامل »جهش تولید«، 
»راه اندازی طرح ها و پروژه های نیمه تمام«، » توســعه 
صادرات و کنترل واردات« و »مدیریت و تنظیم بازار« 
به ویژه با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های 
ظالمانــه، بدینوســیله جنابعالی به عنوان »مســئول 
شــورای تجارت خارجی« ســازمان ها و دستگاه های 
موثــر در امر صــادرات غیرنفتــی در وزارت متبوع از 
جمله صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، 
شرکت  سهامی نمایشگاه های بین المللی، دفتر مقررات 

صادرات و واردات و مرکز ملی فرش منصوب می شوید. 
حمیــد زادبوم از ابتــدای مهر ماه ســال 98، با حکم 
رضا رحمانی، وزیر وقت صمــت، به عنوان رییس کل 
سازمان توســعه تجارت کار خود را آغاز کرد. پیش از 
او محمدرضا مودودی به عنوان سرپرست این سازمان 
را اداره می کرد.سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از 
اصلی ترین متولیان صادراتی ایران اعام کرده در سال 
جاری با وجود افت تجارت بین المللی تحت تاثیر شیوع 
ویــروس کرونا، ایران تاش خواهــد کرد تا با به وجود 
آوردن مقدمات ازم، آمــار تجاری خود را حفظ کند.

صادرات تجهیزات پزشــکی و مــواد ضدعفونی کننده 
مقابله با کرونا، یکــی از راهکاراهای ایران برای عبور از 
دوران فعلی است.سازمان توسعه تجارت همچنین اعام 
کرده که پیش نویس بسته حمایت از صادرات سال 99 
نهایی شده و با تایید معاون اول رییس جمهوری، امکان 

اجرا خواهد داشت.

آخرین خبر از باز شدن مرز مسافری ترکیه
طبق اعام مســئوان گمرک ایران با وجود رایزنی های صورت گرفته در رابطه با 
گشــایش مرزهای مسافری فعا زمان دقیقی برای آن قابل پیش بینی نیست و 
بسته به نظر آنکارا دارد.با شیوع ویروس کرونا، از ابتدای اسفند ماه سال گذشته 
مرزهای مســافری و تجاری ترکیه بسته شــد ولی در روزهای گذشته و بعد از 
رایزنی های صورت گرفته مرز بازرگان بازگشایی و تجارت از سر گرفته شده است.

این در حالی است که آخرین پیگیری از گمرک در رابطه با وضعیت مرز مسافری 
با این توضیح لطیفی  - سخنگوی گمرک - همراه شد که طی ماقات های مرزی 
که بین مسئوان ایرانی و ترکی انجام شده است تصمیم گیری در رابطه با تردد 
مسافران  با آنکارا خواهد بود.به گفته وی آنکارا باید برای باز کردن مرز مسافری و 
عبور و مرور مسافر تصمیم گیر ی کند که در مورد مرزهای زمینی، ریلی و هوایی 
خواهد بود.لطیفی در رابطه با وضعیت تجارت در روزهای گذشته و با باز شدن مرز 
بازرگان نیز گفت: در روز گذشــته 194 کامیون ترک وارد ایران شده و از دو مرز 
بازرگان و سرو بوده است.وی یادآور شد: 60 واگن کاا نیز از ترکیه و از طریق مرز 
و گمرک رازی وارد ایران شــده و از این مسیر 15 واگن به ترکیه صادرات داشته 
اســت.به گفته سخنگوی گمرک ایران 26 کامیون کاای ایرانی نیز پس از انجام 

تشریفات گمرکی  از مرز بازرگان وارد ترکیه شده است.

صدور ۷۸۲ مورد مصوبه برای رفع موانع 
واحدهای تولیدی در سال ۹۸ 

 دبیر ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید کشــور، از صدور 782 مصوبه در حوزه 
سیاست گذاری و حل و فصل مشکات واحدهای تولیدی در این ستاد و 24 هزار 
و 460 مصوبه استانی در طول سال گذشته خبر داد. به گزارش روز شنبه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، »میثم زالی« در نود و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید که برای نخستین بار با حضور سرپرست وزارت صنعت برگزار شد، 
افزود:  در این مدت ضمن رسیدگی به 13 هزار و 117 مورد نامه وارده، 176 جلسه 
در قالب کمیته های تخصصی، دبیرخانه و ستاد، تشکیل و اقدام ازم در خصوص 
حل مشــکات تولیدکنندگان انجام شد.وی گفت: مشکات مرتبط با بانک ها و 
موسسه های اعتباری، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، به ترتیب 
بیشترین موارد درخواستی از سوی واحدهای تولیدی برای اخذ مصوبه در ستاد 
و کارگروه های اســتانی تسهیل و رفع موانع تولید بوده است.دبیر ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: مصوبه های بانکی با بیش از 55 درصد، بیشترین 
ســهم را در حل و فصل مشــکات واحدهای تولیدی به خود اختصاص داده و 
ضرورت دارد با شناسایی نسخه های عمومی، فضای تولید را در این خصوص بهبود 
داد.وی بیان داشــت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در قالب مصوبه های 
عمومی و مصوبه های مربوط به واحدهای تولیــدی خود، موارد بانکی، مالیاتی، 
تامین اجتماعی، بازنگری لوایح و آیین نامه ها، حل و فصل مشــکات واحدهای 
بزرگ و ملی و واحدهای بحرانی را در دستور کار قرار داده و برای ارتقای ضمانت 
اجرای مصوبات صادره با همکاری دستگاه های مرتبط پیگیری کرده است.دبیر 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به برخی از مصوبه های بانکی این 
ســتاد، خاطرنشان کرد: در این مدت و با مصوبه های ازم، از تعطیلی 120 واحد 
تولیدی مشــمول جزء »د« بند »6« قانون بودجه ســال 88 بــا خارج کردن از 

سرفصل بدهکاران غیر جاری پیشگیری شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو:
با ترخیص قطعات از گمرک، تولید و عرضه 

خودرو بیشتر می شود
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از ترخیص قطعاتی که در گمرکات موجود 
بود تا ســاعاتی دیگر خبر داد و گفت: با ترخیص این قطعــات، تعداد زیادی از 
خودروها تکمیل شــده و میــزان عرضه و تولید را از حــال حاضر که به 2000 
دستگاه رسیده است، بیشتر خواهیم کرد.به گزارش ایسنا،   فرشاد مقیمی امروز 
در پایان مراســم قرعه کشی خودرو در جمع خبرنگاران گفت: اسامی برندگان از 
طریق سایت رسمی گروه ایران خودرو اطاع رسانی خواهد شد؛ ضمن اینکه برای 
برندگان پیامک نیز ارسال خواهد شد و آن ها نیز 48 ساعت فرصت دارند تا منابع 
مالی مورد نیاز برای خرید خود را به حســاب ایران خودرو واریز کنند.مدیرعامل 
ایران خودرو اعام کرد: بافاصله از امروز )یکشــنبه( فرآیند فروش ما آغاز خواهد 
شد و مشتریانی که موفق به برنده شدن و  دریافت خودرو در طرح فروش فوق العاده 
نشــدند، می توانند در طرح های بعدی از جمله فروش یکساله شرکت کنند. 45 
هزار دستگاه در قالب 12 مدل از دیگر محصوات از جمله گروه سمند، پژو 206، 
دنا، پژو پارس و ســایر محصواتی که امروز توفیــق تولید آن ها را داریم، عرضه 
خواهند شد. قرعه کشی  آن ها نیز هفته آینده در همین مکان و ساعت انجام خواهد 
شد و طبق فرآیند برای  واریزهای خود را اقدام خواهند کرد. تمام تاش و سعی 
ما نیز بر این اســت که طبق زمان تعیین شده، شاید قدری هم زودتر خودروی 
مشتریان را تحویل دهیم.وی در رابطه با تعهدات پیشین این شرکت با بیان اینکه 
عمل به این تعهدات در وضعیت خوبی قرار دارد؛ گفت: اگرچه تعدادی از تعهدات 
باقی مانده است، ظرف چندماه آینده به صفر خواهیم رساند تا از این جنبه بدهی 
به مردم نداشته باشیم. خوشبختانه در حال حاضر تولید روزانه 2000 دستگاه را 

داریم و مشکل حادی در حوزه تولید وجود ندارد.

سرپرســت وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت گفت: حتی در ســخت ترین 
شــرایط همچون کرونا که بسیاری از 
صنایع دنیــا را با تعطیلی مواجه کرد، 
تولید در ایــران با رعایت پروتکل های 
گزارش  نشــد.به  تعطیل  بهداشــتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین 
مدرس خیابانی بیان کرد: بســیاری از 
صنایع دنیا در دوران شــیوع ویروس 
کرونا با مشــکات بســیاری به لحاظ 
نیروی انســانی و فــروش محصوات 
خود مواجه شدند، اما در ایران صنایع 
علیرغم مشکات بســیار، توانستند با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، نه تنها 
نیروی انســانی خود را از آسیب های 
ناشــی از این ویروس حفاظت کنند، 
بلکــه تولید آنها نیز تعطیل نشــود و 
پرقدرت به مســیر خــود ادامه دهد.

سرپرســت وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت افزود: واحدهای عظیم صنعتی 
در ایران با رعایت تمامی پروتکل های 
بهداشتی، به خوبی محیط کار و نیروی 
انســانی خود را از آســیب های شیوع 
ایــن ویروس فراگیر، حفاظت کردند و 

عاوه بر تأمین به موقع نیازها در بازار 
داخلی، صادرات خود به بازارهای هدف 
صادراتی را نیز متوقف نکردند.مدرس 
خیابانی گفت: در ابتدای شیوع ویروس 
کرونا، ایران برای تأمین نیازهای کادر 
 N95 درمانی به واردات ماســک های
نیاز داشــت، اما اکنون با به کارگیری 
پتانســیل ها و برنامه ریــزی دقیق بر 
روی تــوان تولید داخلی، نه تنها تمام 
نیازهای کشور تأمین شده و صادرات 
آن نیــز در حــال انجام اســت، بلکه 
برخی از صنعتگران ایرانی، به ســمت 
صــادرات خطوط تولید ماســک های 
N95 گام برداشته اند.وی با بیان اینکه 
تأثیر واحدهای تولیدی بر تمامی ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مشهود 
اســت، تصریح کرد: حداقل کاری که 

وزارت صنعــت، معــدن و تجارت به 
عنوان متولــی تولیــد می تواند برای 
تولیدکنندگان انجام دهد، آن اســت 
که در ستاد وزارتخانه، عاوه بر اینکه 
ســنگ های پیش پای تولیدکنندگان 
را بــردارد، مانع جدیــدی پیش روی 
صنعتگران قرار ندهد.مدرس خیابانی، 
با تاکیــد بر ضرورت کاهــش ارزبری 
صنایــع لبنی کشــور گفــت: بخش 
عمده ای از نیازهای ارزی صنایع لبنی 
مرتبط با بســته بندی محصوات آنها 
است که بر این اساس به معاونت امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مأموریت داده شــده تا زمینه کاهش 
ارزبری ایــن صنعت و عمق بخشــی 
به ســاخت داخل را به صــورت ویژه 
پیگیری نماید.وی همچنین به رئیس 

سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی نیز مأموریت داد تا با برگزاری 
میزهای ساخت داخل، زمینه را برای 
تأمین نیازهــای صنایع لبنی با اتکای 
بــه تولیدات داخلی فراهــم نماید؛ به 
نحوی که بتوان عمق ســاخت داخلی 
در صنایع لبنی را باا برد.سرپرســت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
برای حضور  برنامه ریــزی  بر ضرورت 
محصــوات لبنی ایــران در بازارهای 
اوراســیا  صادراتی حوزه کشــورهای 
ایران  گفت: صادرات محصوات لبنی 
به اوراسیا باید تقویت شود، به خصوص 
اینکه ایران با ایــن اتحادیه توافقنامه 
تجارت ترجیحی داشــته و این خود، 
زمینــه را برای رقابت هر چه بیشــتر 
ایرانــی در بازارهای  صادرکننــدگان 
این کشــورها فراهــم می آورد.مدرس 
خیابانی ادامــه داد: بازارهای صادراتی 
در کشــورهای منطقه، فرصت خوبی 
برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورده 
است؛ این در حالی است که 60 درصد 
میزان صادرات کشور به بازارهای هدف 

کشورهای همسایه صورت می گیرد.

سرپرست وزارت صنعت خبر داد:
در سخت ترین شرایط هم تولید 

تعطیل نشد

شرکت آب وفاضاب استان البرز در نظر دارد 2550 متر لوله چدن داکتیل و 425 عدد واشر مربوطه سایز 200 میلیمتر  از محل اعتبارات طرحهای عمرانی 
را از طریق مناقصه عمومی از مناقصه گران واجد شرایط خریداری نماید. 

مدت تحویل :  از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت0 2 )بیست( روز تعیین میگردد .
 * کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   با شماره فراخوان 2099005186000004 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 شــرکت در فرآیند ارجاع کار: 498/748/125ریال به صورت واریز نقدی به حساب شرکت ، ضمانتنامه بانکی بنام شرکت آب و فاضاب 

استان 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 شنبه مورخ 99/03/31 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 شنبه مورخ 99/03/31 به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضاب استان البرز می باشد .
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 13:30روزی یک شنبه مورخ 99/04/01 خواهد بود. 

  نحوه دریافت اسناد مناقصه : داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/03/13 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/03/19 
از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. تلفن تماس : 026-32117150

* 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 6/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

مسئول شورای 
تجارت خارجی 
وزارت صمت 
منصوب شد
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بانک مرکزی اعام کردگزیده خبر

جزئیات سیاست هدف گذاری تورم
بانک مرکزی در راستای شرح و بسط سیاست »هدف گذاری 
تورم« ســواات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی را 
توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی 
پاســخ داده اســت. بانک مرکزی در راســتای شرح و بسط 
سیاست »هدف گذاری تورم« ســواات مورد توجه صاحب 
نظران و افکار عمومی را توســط اداره بررسیها و سیاستهای 
اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده است که در ادامه می خوانید.

اعام نرخ هدف تورم 22 درصد برای ســال 99 به چه 
معنی است؟

»هدف گذاری تورم« یک سازوکار پیشرفته و آزموده شده در 
سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی 
فراهم می آورد تا بر اســاس آن بتوانــد تغییرات و تحوات 
متغیرهای اقتصادکان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را 
رصد کرده، توضیح داده، و بر اساس آن سیاست گذاری کند. 
نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم 
و فعاان اقتصادی اســت. با اعام نرخ تورم هدف و مشخص 
کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاســت گذار پولی 
اعام میکند که چه نرخ تورمــی را مدنظر دارد و قصد دارد 
به آن برسد تا آحاد مردم و فعاان اقتصادی بتوانند انتظارات 
خود را شــکل داده و برنامه ریزی کنند. برای این منظور در 
گام اول بانک مرکزی هــدف ۲۲ درصد را تعیین کرده و به 
تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشــتر کاهش خواهد داد. در 
ایــن چار چوب وقتی نرخ تــورم در محدوده قابل قبول )±۲ 
درصد حول تورم هدف( باقی بماند، سیاســت گذار دخالتی 
در بازار و نرخ سود سیاستی و داان نرخ سود بازار بین بانکی 
نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاســت پولی 
نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده ای که اعام شده است 
بصورت پایداری فاصله داشــته باشــد، بانک مرکزی در بازار 
دخالت کرده و نرخ ســود سیاستی و یا داان نرخ سود بازار 
بیــن بانکی را چنان تغییر خواهد داد کــه تورم به محدوده 

اعام شده برگردد.

چگونه بانک مرکزی نــرخ تورم کنونی را به محدوده 
هدف گذاری تورم هدایت می کند؟

بر خاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه 
مبتنی بر فروش دارایی ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی 
شده است. این سیاســت اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی 
موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش 
فشار تورمی اســت. همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و 
دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات 
بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ ســود و داان سود بازار 
بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ 
وضعیت سیاســت پولی )که به جهت شوک منفی عرضه و 
شــیوع بحران کرونا موقتا و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی 
بوده اســت(، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده 
و عما رشــد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به 
محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.  

آیا اعام نرخ هدف تورم به معنای »کنترل دستوری« 
نرخ تورم است؟

تورم ماحصل تعامات متغیرهای کان اقتصادی، مانند نرخ 
ســود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای 

اثر گذار اســت. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی 
قیمــت کااها و خدمات در اقتصــاد، را نمی توان بصورت 
دســتوری کاهش و یا افزایش داد. اما تــورم را می توان با 
تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کان مانند نرخ 
ســود سیاســتی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، 
تغییر ســاختار بودجه و میزان تامین مالی کســر بودجه با 
استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد. به بیان دیگر، چون 
تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می توان با تغییر 
برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانکهای مرکزی مدرن دنیا، 
توانسته اند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار 
باز، داان نرخ ســود، اعطای وثیقــه دار اعتبار به بانک ها و 
ســپرده پذیری از بانکها و عــدم دخالت غیر علمی در بازار 
ارز، عما تورم را مهار کنند. البته شــرط کلیدی موفقیت 
سیاســت های بانک های مرکزی در کنتــرل تورم همراهی 
دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با 
حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای 
جبران کســر بودجه یا تامین مالی سیاست  های توسعه ای 

بوده است.

 آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار 
نیست؟

نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور 
وجــود دارد، محصول تعادل بین عرضه )ســپرده گذاری( و 
تقاضا )وام دهی( در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که 
در فضای رقابتی و با توجه به ســابقه، ســرمایه، دامنه نفوذ 
بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می تواند از بانکی 
به بانک دیگر متفاوت باشــد، ولی قاعدتا نرخ های ســود در 
شــبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطاحا این نرخها، نرخ 
سود خرده فروشی نامیده می شوند. بانک مرکزی این نرخ ها 
را تعییــن نمی کند. اما، بانک ها در بــازار بین بانکی با بانک 
مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانکها، هر روز،   بر اساس 
وضعیت ترازنامه و میزان ذخایــر قانونی خود، دارای مازاد و 
یا کمبود در بازار بین بانکی هســتد که می توانند با یکدیگر 
مباداتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع کنند. اما اگر 
در این مبادات که اصطاحا با نرخ های سود بین بانکی انجام 
می شــود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک 
مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید 
و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ ســود بین بانکی را به نرخ 
سود سیاستی نزدیک میکند. در بانکداری مرکزی مدرن، این 
نرخ، کلیدیترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است.

البته بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ کف داان ســود و 
یا نرخ ســقف، استفاده از ابزاری های دیگر خود مانند قرارداد 
خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتا نرخ سود 
بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ ســود بین بانکی، این 
تغییر به نرخ های خرده فروشی نیز تسری پیدا می کند و در 
نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانکها را تحت تاثیر قرار 
میدهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده 
و تورم نیز تحــت تاثیر قرار می گیرد. معموا نحوه کارکرد و 
کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی )تعیین نرخ سود 
سیاســتی و تغییر آن( بر روی سایر نرخهای سود موجود در 
اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتا نرخ تورم، ممکن 
است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، 
با عدم قطعیتهایی همراه باشــد که به مرور با شــناخت آن، 

درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می یابد.

مبلغ تراکنش های شاپرکی اردیبهشت ماه 
۱۰۱ درصد رشد کرد

آمار اعام شده از وضعیت شــبکه پرداخت الکترونیک در اردیبهشت ماه سال 
جاری نشان می دهد که تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی نسبت به فروردین 
به ترتیب با رشد ۳۵ و ۱۰۱ درصدی همراه بوده است.به گزارش خبرنگار ایِبنا، 
گزارش اقتصادی اردیبهشت ماه  سال جاری شرکت شاپرک نشان می دهد که 
تعداد و ارزش تراکنش های شــاپرکی در این ماه نسبت به فروردین ماه با رشد 
همراه بوده اســت؛ آمار شاپرک حاکی از آن است که در اردیبهشت ۹۹ بالغ بر 
دو میلیــارد و ۶۰۶ میلیــون و ۱۳۸ هزار تراکنش به ارزش دو هزار و ۹۷۷ هزار 
میلیارد میلیون ریال در شــبکه پرداخت انجام شــده که نسبت به فروردین در 
تعداد و ارزش به ترتیب ۳۵.۶۲ و ۱۰۱.۰۲درصد رشد داشته که نشان از افزایش 
حجم و مبالغ تراکنش ها به صورت گســترده در شبکه پرداخت دارد که یکی از 
دایل آن رفع محدودیت های اعمال شده به خاطر شیوع کرونا و تعطیلی کسب 
و کارها یاد می شود.همچنین گزارش شاپرک بیانگر آن است که در اردیبهشت 
ماه ۹۹ نسبت به اردیبهشت ۹۸ در تعداد و ارزش تراکنش های شاپرکی رشدی 
به ترتیب ۲۱.۵۷ و ۴۴.۱۳ درصدی حاصل شده که نشان از افزایش استقبال و 

استفاده از شبکه پرداخت الکترونیک در این دوره یکساله دارد.

کارتخوان رایج ترین ابزار شبکه پرداخت کشور
بر اســاس گزارش شــرکت شــاپرک بالغ بر ۸۹.۹۸  درصــد از تراکنش های 
اردیبهشت ماه سال جاری از طریق پایانه های فروش )کارتخوان( به عنوان رایج 
ترین ابزار پذیرش در شــبکه پرداخت الکترونیک کشور انجام شده، و این آمار 
نسبت به فروردین با رشدی حدود یک درصد همراه بوده است؛ همچنین نمودار 
فوق از سهم هر یک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش ها حاکی از آن است که 
ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ســهمی ۵.۹۹ و ۴.۰۳ درصدی دارند 
که بررسی وضعیت سهم ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت نشان از ثبات نسبی 

و عدم تغییرات چشمگیر در طول  ماه های اخیر دارد.

وضعیت شرکت های پرداخت الکترونیک در تعداد و ارزش تراکنش های 
شاپرکی

گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکت های پرداخت الکترونیک از نظر تعداد 
تراکنش در اردیبهشت ماه حاکی از آن است که شرکت های به پرداخت ملت با 
۲۲.۲۶ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۸۷  درصد و تجارت الکترونیک 
پارسیان با ۱۶.۲۳ درصد توانسته اند جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش 
در میان شــرکت های پرداخت را کسب کنند؛ از ســویی دیگر کمترین میزان 
تراکنش در میان شرکت های پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دماوند 
با سهم ۰.۷۰ درصدی از تعداد تراکنش های شاپرکی انجام شده و پس از آن نیز 
پرداخت الکترونیک سپهر توانسته تا سهمی ۱.۰۱درصدی از تعداد تراکنش ها را 
به خود اختصاص دهد.مودار سهم بازار شرکت های پرداخت الکترونیک در زمینه 
مبلغ تراکنش های شاپرکی در اردیبهشت ماه نشان می دهد که به پرداخت ملت 
بالغ بر ۲۶.۴۹  درصد از مبلغ تراکنش های شاپرکی را به خود اختصاص داده و در 
جایگاه نخست قرار گرفته است؛ در ادامه نیز پرداخت الکترونیک سامان و کارت 
اعتباری ایران کیش به ترتیب با ســهم ۱۷.۸۷  و ۱۲.۱۶ در جایگاه دوم و سهم 
قرار دارند. همچنین در میان دوازده شــرکت فعال پرداخت الکترونیک، شرکت 
الکترونیک کارت دماوند با ۰.۴۲ از تمام مبلغ تراکنش های شــاپرکی و پس از 
آن شرکت های سایان کارت و پرداخت نوین آرین کمترین سهم از بازار در مبلغ 

تراکنش های شاپرکی در مدت مذکور را کسب کرده اند.

دولت آمریکا پیگیری نقض تحریم ها توسط 
یک بانکدار ایرانی را متوقف کرد

دادستانی فدرال آمریکا در حرکتی نادر پیگیری پرونده اتهامی علیه یک بانکدار 
ایرانــی به جرم نقض تحریم هــای آمریکا را متوقف کرد.به گــزارش بلومبرگ، 
دادســتانی فدرال آمریکا در حرکتی نادر پیگیری اتهام علیه یک بانکدار ایرانی 
به جرم نقض تحریم های آمریکا را متوقف کرد. علی صدر، چهل ساله، ماه مارس 
به جرم کمک به انتقال ۱۱۵ میلیون دار به نهادهای ایرانی از طریق سیستم مالی 
آمریکا در یک پروژه ساخت وساز در ونزوئا گناهکار شناخته شد.  دادستان ها ادعا 
داشــتند صدر شبکه ای از شرکتها و حساب های بانکی را برای پوشش مشارکت 
پدرش ایجاد کرده است. پدر وی مدیرعامل یک شرکت صنعتی در ایران است. 
آنها در روز جمعه در دادگاه فدرال منطقه منهتن از قاضی خواستند به خاطر نبود 
مدارک کافی این پرونده را متوقف کند.صدر که در دانشگاه کارنل تحصیل کرده 
اســت ساکن آمریکاست و یک آپارتمان در واشنگتن دارد. وی به خاطر ۵ مورد 
مربوط به نقض تحریم ها از جمله تخلف مالی و پول شویی متهم شده بود.وی در 
دفاع از خود گفت این شرکت ها را در تاش برای گسترش کسب وکار پدرش در 
خارج از ایران تأسیس کرده است. رید ونگارتن،  وکیل صدر مطمئن نیست چرا 
دولت آمریکا در این اقدام غیرمنتظره پرونده را کنار گذاشته است.شبیه به پرونده 
تد اســتیونز، سناتور قبلی آاسکا می ماند که در ۲۰۰۸ به خاطر ۷ اتهام مربوط 

به جرایم مالی متهم شد ولی بعد دادستان ها پرونده او را مختومه اعام کردند.

بانک مرکزی ایتالیا:
تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۹.۲ 

درصد کاهش می یابد
بانک مرکزی ایتالیا با اصاح نزولی پیش بینی خود از تولید ناخالص داخلی، 
آن را از منفی ۹ به حوالی منفی ۹.۲ درصد تغییر داد.به گزارش ایِبنا از رویترز، 
در تازه ترین پیش بینی های اقتصادی بانک مرکزی ایتالیا احیای نســبی در 
ســال آینده دیده می شــود به طوری که تولید ناخالص داخلی به اندازه ۴.۸ 
درصد افزایش خواهد یافت؛ این پیش بینی از ۱۵ ماه مه تاکنون دست نخورده 
و بدون تغییر باقی مانده است.بانک مرکزی ایتالیا اعام کرده است که کاهش  
نقاضای خارجی و داخلی و همچنین رکود گردشگری جهان همگی در افت 
تولید ناخالص داخلی در سال جاری دخیل بوده است. در ادامه بیاینه منتشر 
شده توسط این نهاد آمده است که تسهیل تدریجی مقررات قرنطینه اعمال 
شــده در راستای تحدید شیوع ویروس کرونا، در طول نیمه دوم سال جاری 
باعث بهبود رشد اقتصادی می شود اما تنها بخشی از ضربه ویرانگر وارد شده 
به اقتصاد ایتالیا را در ســه ماهه اول و دوم سال جبران خواهد کرد.براساس 
گزارش هفته گذشــته مرکز آمار ملی ایتالیا )ISTAT( تولید ناخالص داخلی 
در ســه ماهه نخست سال در مقایسه با ســه ماهه پیش از آن با کاهش ۵.۳ 
درصدی روبرو شــد؛ این پایین ترین افت سه ماهه از زمان آغاز ثبت مجموعه 
جدید آمار رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۵ محسوب می شود.پیش بینی وزارت 
خزانه داری ایتالیا از کاهش تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه دوم سال به 
مراتب بدتر بوده و آن را ۱۰.۵ درصد اعام کرده و عمده دلیل آن را تعطیلی 
گسترده تمام کسب و کارهای غیرضروری و بی تاثیر در زنجیره تولید در ماه 

آوریل عنوان کرده است.

 ایرادات شورای نگهبان به ایحه 
اصاح قانون پولی و بانکی

شورای نگهبان طی نامه ای به رئیس مجلس نسبت به ایحه اصاح 
قانون پولی و بانکی کشور ایراد گرفت. شورای نگهبان طی نامه ای 
به رئیس مجلس نسبت به ایحه اصاح قانون پولی و بانکی کشور 
ایراد گرفت. براســاس این گزارش نظر شورای نگهبان درباره این 
مصوبه به شرح ذیل است؛مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت 
ماه یک هزار و ســیصد و نود و نه مجلس شورای اسامی در جلسه 
مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
که به  شــرح زیر اعام نظر می گردد: با توجه به قراردادن »تعهدات 
کشور در مقابل صندوق بین المللی پول« به عنوان یکی از معیارهای 
محاســبه و تعیین برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ 
خرید و فروش ارز، مصوبه دارای ابهام شناخته شد پس از رفع ابهام 

اظهارنظر خواهد شد.

ثبت سفارش فروش »سهام عدالت« 
در تمامی شعب بانک آینده

تمامی شعب بانک آینده، سفارش فروش 
»سهام عدالت« مشتریان خود را دریافت و 
ثبت می کنند.بر این اســاس، آن دسته از 
مشتریان بانک آینده که واجد شرایط بوده 
و خواهان فروش سهام عدالت خود باشند، 

می توانند درخواســت خود را به یکی از شــعب بانک آینده اعام 
کنند. این مشــتریان باید دارای سهام عدالت بوده و شماره شبای 
معرفی شده در برگه سهام عدالت آنها متعلق به بانک آینده باشد. 
شعب بانک آینده، در حال حاضر عاملیت شرکت کارگزاری بانک 
آینده را بر عهده دارند و به نیابت از کارگزاری، درخواســت فروش 
سهام عدالت مشتریان این بانک را ثبت می کنند.بانک آینده امکان 
ثبت غیرحضوری و الکترونیکی سفارش فروش سهام عدالت را نیز 
برای ارائه خدمات مذکور به مشــتریان عزیز، برای سهولت هر چه 
بیشتر، فراهم کرده است. مشتریان محترم بانک آینده، برای بهره 
مندی از خدمات الکترونیکی ثبت و ســفارش فروش غیرحضوری 
.edalat.ba۲۴ســهام عدالت خود، می توانند به نشانی اینترنتی

ir مراجعه نمایند.گفتنی است؛ مرکز ارتباط بانک  آینده به شماره 
۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱، به صورت شــبانه روزی آماده  پاســخ گویی به 

مشتریان محترم است.

بانک ها از ورود به عرصه ساخت و 
ساز اماک مسکونی و تجاری منع 

شده اند
یک عضو هیات مدیره بانک سینا، اعام کرد: اساسا سرمایه گذاری 
و ورود بانک ها در حوزه ســاخت و ساز ممنوعیت آیین نامه ای و 
مقرراتی داشــته و تبعات تخلفاتی را برای بانک ها به دنبال خواهد 
داشت.  علیرضا تقدیری بیان کرد: در حال حاضر باتوجه به ماده ۷ 
دستورالعمل اباغی مربوط به سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات 
اعتباری تنها مجاز به ورود به امر ســرمایه گذاری حداکثر تا سقف 
۲۰ درصد ســرمایه پایه خود خواهند بود هر چند که بر اســاس 
دستورالعمل مذکور، نوع سرمایه گذاری بانک ها نیز وفق بند ۷-۱ 

دستورالعمل صرفا در سه بخش امکان پذیر است.

بانک مرکــزی در اطاعیه ای، ضمن تحلیل روند رشــد و 
حجم نقدینگی طی ســالیان مختلف، توضیحاتی را در این 
باره ارائه کرد.توضیحات بانک مرکزی درباره »حجم و رشد 
نقدینگی«به گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی 
بانک مرکزی، طی سال های اخیر هشدار درباره رقم »حجم 
و رشــد نقدینگی«، به حق یکی از پرتکرارترین موضوعات 
مورد بحث تحلیلگران و صاحب نظران بوده و این موضوع در 
یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است همچنین 
بــه طور ویژه و با تأکید زیاد، تاش شــده وضعیت در دهه 
۱۳۹۰ و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگی 
کامًا متفاوت از دوره های پیشــین نشان داده شود.به طور 
مشــخص، عنوان می شــود که برای نمونه، روزانه ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می شود یا حجم نقدینگی 
بــه زودی از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و 
مواردی از این دســت کسانی که با تحلیل روند متغیر های 
اقتصاد کان و به ویژه کل های پولی آشنایی دارند، آگاهند 
که قضاوت درخصــوص تحوات اقتصــاد کان و به ویژه 
کل های پولی باید براســاس نرخ رشد آن ها انجام شود و نه 

حجم آن ها که گمراه کننده است، ضمناً در این زمینه باید 
به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهت گیری 
سیاســت پولی نیز توجه کرد.براین اساس درخصوص رشد 

حجم نقدینگی ازم است به آمار های زیر توجه شود:
متوسط رشد نقدینگی دهه ۱۳۴۰ برابر با ۱۶.۹ درصد، دهه 
۱۳۵۰ برابــر با ۳۳ درصد، دهه ۱۳۶۰ برابر با ۱۸.۴ درصد، 
دهه ۱۳۷۰ برابــر با ۲۷.۳ درصد، دهه ۱۳۸۰ برابر با ۲۷.۴ 
درصد و دهه ۱۳۹۰ )تا ســال ۱۳۹۸( برابر با ۲۶.۷ درصد 
بوده است. همچنین، بااترین رشد نقدینگی در ایران مربوط 
به ســال ۱۳۵۳ با نرخ ۵۷ درصد و بعد از آن سال ۱۳۸۵ با 
نرخ ۳۹ درصد و پس از آن ســال ۱۳۷۴ با نرخ ۳۸ درصد 
بوده است؛ لذا اواً شدیدترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به 
دهه ۱۳۵۰ است و در مرحله بعد دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۷۰ و 
بعد از آن دهه ۱۳۹۰ قرار می گیرد و ثانیاً بااترین رشد های 
ســاانه نقدینگی در سال های ۱۳۵۳، ۱۳۸۵ و ۱۳۷۴ بوده 
است و پس از آن سال ۱۳۹۳ قرار می گیرد.رشد های کنونی 
نقدینگی به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزی نیســت و رشد 
نقدینگی در سال ۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بااتر از متوسط 

بلندمدت نرخ رشــد نقدینگی بوده است نیز ناشی از فشار 
شــدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولــت و از طریق 
افزایش خالــص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به 
دلیل خرید ارز های ۱۲ درصد ســهم صندوق توسعه ملی 
بوده است.همچنین تاش بانک مرکزی در تشدید نظارت 
بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیری از اضافه برداشت 
بانک ها وکاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین 
بانک ها و نیز راه اندازی عملیات بازار باز و اصاح رابطه بانک 
مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازار ســازی 
اوراق خزانه منتشــره از سوی دولت، در راستای کاستن از 
نرخ رشــد نقدینگی به عنوان منشاء اصلی تورم و بی ثباتی 
اقتصاد کان است.شــرط کلیدی موفقیت سیاســت های 
بانک های مرکــزی در کنترل نقدینگــی و تورم، همراهی 
دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با 
حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای 
جبران کســر بودجه یا تامین مالی سیاست های توسعه ای 
بوده و امید اســت با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج 

مثبت آن درآینده باشیم.

در اطاعیه ای
توضیحات بانک مرکزی درباره »حجم و رشد نقدینگی«
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گزیده خبر

 جنگ لفظی آمریکا و روسیه بر سر لزوم
 خروج از خاورمیانه

یک مقام وزارت خارجه روســیه به اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر 
لزوم خروج روس ها از خاورمیانه واکنش نشــان داد و گفت، این حرف ها از روی 
نادانی است. یک منبع وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات دیوید شنکر، 
معاون وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم خروج روسیه از خاورمیانه تاکید کرد: بهتر 
اســت شما از سوریه خارج شده و به مشــکات داخلی خود بپردازید.این منبع 
به خبرگزاری اســپوتنیک گفت، منظور آنها را از این حرف ها نمی فهمد اما این 
اظهارات از خیر و شر عبور کرده و تنها اظهاراتی از روی نادانی و حماقت است.این 
منبع تاکید کرد، سطح حضور و عملکرد حرفه ای در وزارت خارجه آمریکا بسیار 
کاهش یافته است.دیوید شنکر، معاون مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در امور 
خاورمیانه پنج شنبه گفته بود، روسیه نقشی ویران کننده در خاورمیانه ایفا می کند 
و باید منطقه را ترک کند.بنا به گفته شــنکر، دور نگه داشــتن روسیه از منطقه 
سنگ بنای سیاســت خارجه آمریکا در طول ۴۵ سال گذشته است.این مقام به 
صراحت گفته بود، آنها )روســیه( باید از اینجا )خاورمیانه( بروند.شنکر همچنین 
اشاره کرد، رئیس جمهوری ســابق آمریکا اشتباه کرد که به روسیه برای تقویت 
مواضعش در ســوریه و خاورمیانه فرصت داد؛ اشتباهی که روند جنگ در سوریه 
را تغییر داد و در نتیجه آن بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه همچنان در قدرت 
مانده اســت، موفقیت در سوریه، روسیه را ترغیب کرد گام هایی مشابه در لیبی 

بردارد به طوریکه اکنون در این کشور هم نقشی مناسب یا باثبات ایفا نمی کند.

 »دیلی میل« :
ایران اولین کشوری است که موج دوم شیوع 

کرونا را تجربه می کند
دیلی میل گزارش داد که ایران با موج دوم ابتا به کرونا مواجه شــده اســت.به 
گزارش دیلی میل، ایران به اولین کشــوری در جهان تبدیل شده است که موج 
دوم شیوع  کروناویروس را گزارش داده است. این کشور خاورمیانه روز چهارشنبه 
رکورد ۳۵۷۴ مورد ویروس را ثبت کردکه بااترین آمار ابتا به کرونا تا به امروز در 

این کشور محسوب می شود. بنابراین ایران رسما وارد موج دوم کرونا شده است.

 المانیتور:
ترامپ به دنبال فروپاشی برجام تا قبل از 

انتخابات ۲۰۲۰ است
المانیتور در گزارشی به تنش میان ایران و آمریکا پرداخت و نوشت: به نظر می رسد 
که هدف اصلی دولت ترامپ از بهانه جویی ها و اقدامات اخیر، فروپاشــی برجام تا 
قبل از انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ اســت تا از آن به عنوان یک دستاورد 
سیاســت خارجی در تبلیغات انتخاباتی اســتفاده کند.به گزارش المانیتور، لغو 
تحریم تسلیحاتی ایران، تهدید جدی علیه منافع آمریکا محسوب نمی شود؛ چراکه 
استراتژی نظامی ایران حمایت از گروه های مقاومت در غرب آسیا است و دلیلی 
ندارد این استراتژی را کنار بگذارد. همچنین آسیب های ناشی از تحریم ها و شیوع 
کرونا، بودجه زیادی برای خریدهای تســلیحاتی در اختیار ایران قرار نمی دهد. از 
سویی دیگر راهبرد دفاعی ایران، تمرکز بر خودکفایی در برنامه موشکی و پدافندی 
علیه نیروهای متجاوز است و با توجه به پیشرفت قابل ماحظه آن، دلیلی ندارد 
که به خریدهای تسلیحاتی سنگین روی بیاورد.از طرفی قدرت های غربی به جای 
تمدید تحریم ها، می توانند با مذاکره با روســیه و چین، آن ها را از فروش برخی 
تسلیحات خطرناک مانند موشک های کروز ضدکشتی روسی، منصرف کنند. به 
نظر می رسد که هدف اصلی دولت ترامپ از این بهانه جویی ها و اقدامات، فروپاشی 
برجام تا قبل از انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ اســت تا از آن به عنوان یک 

دستاورد سیاست خارجی در تبلیغات انتخاباتی استفاده کند.

در تقابل با روسیه؛
ناتو مهیای رزمایش بزرگ دریای بالتیک 

می شود
پیمان آتانتیک شمالی در تدارک برگزاری رزمایشی دریایی با حضور ۱۹ کشور 
در دریای بالتیک و در مجاورت مرزهای روسیه است.به گزارش اسپوتنیک، پیمان 
آتانتیک شــمالی )ناتو(، خود را مهیای برگزاری رزمایش بزرگی می کند که هر 
ســال در دریای بالتیک و بیخ گوش روسیه انجام می شود.بنابر اعام واحد اروپا- 
آفریقای نیروی دریایی آمریکا، رزمایش امسال با مشارکت ۱۷ کشور عضو ناتو و ۲ 
کشور میهمان، در بازه زمانی ۷ تا ۱۶ ژوئن )۱۸ تا ۲۷ خرداد(، برگزار خواهد شد 
و ۳ هزار نیروی نظامی نیز در آن مشارکت دارند.نکته جالب آنکه قرار است با توجه 
به شــیوع کرونا، نیروهای حاضر در رزمایش فاصله امن یک و نیم متر را رعایت 
کنند.هدف ادعایی این رزمایش نیز به چالش کشیدن روسیه عنوان می شود مبنی 
بر اینکه دریای بالتیک در انحصار هیچ کشوری نیست و باید حق آزادی کشتیرانی 
را در آن رعایت کرد.گفتنی اســت طی ســال های اخیر، نیروی دریایی آمریکا با 
استناد به قانون حق آزادی کشتیرانی، بارها در حریم دریای چین جنوبی که پکن 

نسبت به آن ادعای ارضی دارد؛ جوان داده است.

 یک مقام کاخ الیزه اعام کرد:
گفت وگوی تلفنی ماکرون و شی با محوریت 

هنگ کنگ
رئیس جمهوری فرانسه به رئیس جمهوری چین گفت که پاریس وقایع اخیر هنگ 
کنگ را دنبال کرده و همچنان از طرح »یک کشور، دو سیستم« حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهوری فرانسه به »شی 
جین پینگ«، رئیس جمهوری چین گفت که پاریس وقایع اخیر هنگ کنگ را دنبال 
کرده و همچنان از طرح »یک کشور، دو سیستم« حمایت می کند. این خبر را یک 
مقام کاخ الیزه اعام کرد. این مقام امروز - شنبه- گفت: »رئیس جمهور به همتای 
چینی خود گفت کــه از نزدیک وقایع هنگ کنگ را تحت نظر دارد و تاکید کرد 
که فرانســه همچنان به طرح یک کشور و دو سیستم وفادار بوده و از آن حمایت 
می کند.«بنا به اظهارات این مقام، مکالکه میان دو طرف که روز گذشــته صورت 

گرفت، یک ساعت و نیم به درازا کشید.

تهدید رئیس جمهوری برزیل به ترک سازمان 
بهداشت جهانی

رییس جمهور برزیل ضمن متهم کردن سازمان بهداشت جهانی به سیاسی کاری 
بیش از حد، به خروج کشورش از این سازمان تهدید کرد.به گزارش خبرگزاری تاس، 
»ژایر بولسونارو«، رئیس جمهوری برزیل ضمن متهم کردن سازمان بهداشت جهانی 
به سیاســی کاری بیش از حد، به خروج کشورش از این سازمان تهدید کرد.وی با 
تهدید به خروج از سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: »ما نمی خواهیم از بیرون از 
کشور به ما بگویند که چگونه مراقبت های بهداشتی را رعایت کنیم.«وی با اشاره به 
پایان همکاری آمریکا و سازمان جهانی افزود: »اگر این سازمان به سیاسی کاری ادامه 

دهد ما نیز در آینده چنین رویکردی خواهیم داشت.«

در واکنش به توزیع اعامیه ها؛
کره شمالی به بستن دفتر رایزنی مشترک با 

کره جنوبی تهدید کرد
کره شــمالی به تعطیل کردن دائمی دفتر ارتباطی خود در کره جنوبی در اعتراض 
به کوتاهی سئول در جلوگیری از پخش اعامیه هایی با محتوای ضد حکومتی در 
مرز دو کره، تهدید کرد.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حزب حاکم کارگران 
در کره شمالی یک روز بعد از آن این تهدید را مطرح کرد که خواهر قدرتمند کیم 
جونگ اون، رهبر این کشــور اعام داشت کشور او چنانچه سئول جلوی تحرکات 
فعاان علیه کره شمالی را نگیرد به توافق نظامی سال ۲۰۱۸ خود با کره جنوبی پایان 
خواهد داد.کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی همچنین اظهار کرد که این کشور 
به طور دائمی دفتر ارتباطی خود در کره جنوبی و مجتمع صنعتی مشترک دو کره 
در محل شهر مرزی کائه سونگ را تعطیل می کند.کره جنوبی در تاش برای زنده 
نگه داشتن دیپلماسی خود با کره شمالی در پاسخ گفته است که قوانین جدیدی را 
برای ممنوع کردن هرگونه توزیع اعامیه با بالن توسط فعاان مخالف پیونگ یانگ 
را وضع می کند. با این حال یک سخنگوی ناشناس دفتر امور بین دو کره در حزب 
حاکم کارگران کره شمالی اظهار کرد، این وعده سئول فاقد صداقت بوده و تعطیل 
کردن دفتر ارتباطی نخستین گام در سلسله اقدامات کره شمالی علیه کره جنوبی 
خواهد بود؛ اقداماتی که رنــج فراوانی را به کره جنوبی تحمیل خواهد کرد.در این 
بیانیه همچنین ارتقاء جایگاه کیم یو جونگ که به عنوان مقام ارشــد امور دو کره 
در حکومت برادرش توصیف شد، تایید شد.کره شمالی تحت دستورالعمل های کیم 
یو جونگ، به عنوان اولین اقدام تصمیم گرفته اســت که »به صورت قطعی دفتر 
ارتباطی غیرفعال مشترک )دو کره( واقع در مجتمع صنعتی کائه سونگ را لغو کند«.

این سخنگوی اداره جبهه متحد در حزب حاکم کره شمالی تصریح ساخت: پنهان 
نمی کنیم که مدت هاست اجرای تدابیری قاطع با هدف حذف تمامی تحریکات از 
جانب کره جنوبی و همچنین تعطیلی کامل و برچیدن همه اهرم های ارتباطی ما 
با کره جنوبی را در نظر داریم.این سخنگو با اشاره به مساله توزیع اعامیه ها اضافه 
کرد: تاش بی وقفه ما برای پاکســازی آشغال های کثیف کره جنوبی به حدی ما را 
خسته ساخته است که روشن تر از قبل نتیجه بگیریم دشمنان ما همچنان دشمن 

ما هستند.

مقام های فرانسه خبر دادند:
رهبر شاخه القاعده در شمال آفریقا کشته شد

مقام های فرانسه از کشته شدن رهبر شاخه القاعده در شمال آفریقا خبر دادند.به 
گزارشز فرانس ۲۴، »فلورانس پارلی« وزیر دفاع فرانسه اعام کرد که »عبدالمالک 
دروکدال« رهبر شــاخه القاعده در شمال آفریقا طی عملیاتی در مالی کشته شده 
است.وی در حساب توئیتری خود نوشت که رهبر القاعده در »باد مغرب اسامی« 
در جریان عملیات نظامی نیروهای ارتش فرانسه و پشیتبانی هم پیمانان محلی آنها 
در مالی کشته شد.پارلی افزود که در این عملیات شماری از افراد نزدیک به دروکدال 

نیز کشته شدند.

اردوغان اعمال قرنطینه مجدد در شهرهای 
ترکیه را لغو کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طرح اعمال قرنطینه در شهرهای مختلف 
را به منظور جلوگیری از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی لغو کرد. وزیر کشور ترکیه 
پیشتر از اعمال مقررات تردد در ۱۵ شهر از جمله استانبول و آنکارا در تعطیات 
آخر هفته خبر داده بود.اما حال اردوغان در پی واکنش شدید شهروندان مقررات 
تردد را لغو کرده است.رستوران ها، کافه ها و سواحل در این کشور از اوایل هفته 
بازگشایی شده، پروازهای داخلی هم از سرگرفته شده است.دیروز اردوغان به دنبال 
افزایش شــمار مبتایان روزانه به حدود ۱۰۰۰ نفــر، از ضرورت برقراری مقررات 

تردد گفته بود.

برایان هوک:
به تحریم های سنگین علیه ایران تا آمدن این 

کشور پای میز مذاکره ادامه می دهیم
نماینده آمریکا در امور ایران با تکرار برخی مواضع بی اساس گفت که واشنگتن به 
تحریم های سنگین علیه ایران تا آمدن این کشور پای میز مذاکره ادامه می دهد.به 
گزارش عرب نیوز، »برایان هوک« نماینده آمریکا در امور ایران با تکرار برخی مواضع 
بی اساس گفت که واشنگتن به تحریم های سنگین علیه ایران تا آمدن این کشور 
پای میز مذاکره ادامه می دهد.هوک افرود که مسیر مذاکرات بیشتر با ایران درباره 
برنامه هسته ای این کشور و سایر مسائل همچنان باز است ولی این مذاکرات تا کنون 
به موضوع آزادی زندانیان محدود بوده اســت.وی که در جمع خبرنگاران صحبت 
می کرد با ادعای این که »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا مسیر دیپلماسی با 
ایران در پیش گرفته است، گفت که واشنگتن انتظار دارد که تهران، دیپلماسی را 

با دیپلماسی پاسخ دهد.

بایدن رسمًا نامزد نهایی حزب دموکرات شد
فردی که در کارنامه سیاســی خود عنوان معاونت باراک اوباما 
را یدک می کشد؛ بااخره با جلب حمایت هیئت های انتخاباتی 
مــورد نیاز، بــه عنوان رقیــب نهایی دونالد ترامــپ در رقابت 
انتخاباتی ۲۰۲۰، معرفی شد. آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری 
»آسوشیتد پرس« حاکی از نهایی شدن نام »جو بایدن« معاون 
رئیس جمهور ســابق آمریــکا، به عنوان نامــزد منتخب حزب 
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است که در 
ماه میادی نوامبر برگزار خواهد شــد.با انصراف سایر مدعیان 
دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، اکنون بایدن تنها 
رقیب دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریــکا، در این انتخابات 
محسوب می شود.برآوردهای آسوشیتدپرس حاکی از آن است 
کــه بایدن با جلب حمایت یک هــزار و ۹۹۳ هیئت انتخاباتی، 
از حــد نصاب ازم برای تبدیل شــدن به نامــزد نهایی حزب 
دموکرات فراتر رفته اســت.گفتنی است حد نصاب هیئت های 
انتخاباتی تعیین کننــده برتری نامزد منتخب حزب دموکرات، 
یک هزار و ۹۹۱ هیئت اســت.بعد از آنکه بایدن رسماً به عنوان 
نامزد نهایی حزب دموکرات آمریکا تعیین شد؛ با صدور بیانیه ای 
مدعی شــد که در انتخابات پیش رو، دموکرات ها به عنوان یک 
حزب متحد وارد صحنه می شــوند.وی همچنین مدعی شد که 

تــا زمان برگزاری انتخابات، همــه روزهای خود را صرف جلب 
آراء مردم در سراســر آمریکا خواهد کــرد- کنایه ای مبنی بر 
اینکه او دولتی فراگیر مناسب حال همه اقشار این ملت خواهد 
داشت.بایدن همچنین از همبســتگی مردمی در احیاء اقتصاد 
آمریکا ســخن گفت که می توان آن را کنایه ای به دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا تلقی کرد که این روزها دولتش با مشکات 
اقتصادی ناشــی از شیوع کرونا دست به گریبان است.همزمان، 
او از شــرایط اجتماعی روز آمریکا که متاثر از قتل نژادپرستانه 
»جورج فلوید« رنگین پوســت است بهره برداری سیاسی کرد و 
از همه آمریکایی هایی که »زمین خورده اند« خواست، به کارزار 
انتخاباتی او بپیوندند.بایدن در حالی به عنوان نامزد نهایی حزب 
دموکرات معرفی می شــود که هنوز ۸ ایالت، موفق به برگزاری 
انتخابات مقدماتی این حزب نشــده اند.این در حالی اســت که 
وی در انتخابــات مقدماتی ۱۳ ایالت، آرائــی به مراتب بهتر از 
دونالد ترامپ- رقیب جمهوریخواه خود- داشته است.از سویی، 
نظرسنجی مشترک »ای بی سی نیوز / واشنگتن پست« که اواخر 
ماه میادی گذشــته )می( برگزار شــد؛ حاکی از آن است که 
بایدن در مقایســه با ترامپ، به نسبت ۵۳ به ۴۳ درصد، از رای 

مردمی بیشتری برخوردار است.

مطمئن  گفت  آمریکا  رئیس جمهوری 
نیســت که آیا ایاات متحده و چین 
بتوانند در آینده با یکدیگر کنار بیایند.

به گــزارش خبرگزاری اســپوتنیک، 
رئیس جمهوری  ترامــپ«،  »دونالــد 
آمریکا امروز - جمعه- گفت که مطمئن 
نیســت که آیا ایاات متحده و چین 
بتوانند در آینده با یکدیگر کنار بیایند.

ترامپ در نشستی خبری در واشنگتن 
گفت: »کنار آمدن با چین خوب است. 
اما نمی دانم که این اتفاق خواهد افتاد 
یا خیر. به گمانم آن ها خیلی دوســت 
دارند با ما کنار بیایند.«رئیس جمهوری 
آمریکا افزود: »به نظرم نگاهم در حال 
حاضر به توافق تجاری با چین با چند 
ماه پیش متفاوت اســت. هنوز جوهر 
توافق خشک نشده بود که این ویروس 
شــیوع پیدا کرد.«ترامــپ همچنین 
ویروس کرونا را »هدیه ای بســیار بد 
از جانب چیــن« خواند گفت که پکن 
باید درباره نحویه مدیریت این اپیدمی 
به ســوال های بســیاری پاسخ دهد.

ترامــپ در ادامه گفت: »باید پرســید 
که چطور این ویروس در ووهان شروع 
شد اما به دیگر بخش های چین سرایت 
نکرد، اما سریع در اروپا و دیگر مناطق 
جهان رشــد پیدا کرد.« وی در ادامه 

عنوان کرد: »کســی باید این سؤال ها 
را مطــرح کنــد و ما پاســخ آن ها را 
خواهیم یافت.«وی همچنین گفت که 
اقتصاد چین نخواهد توانست با اقتصاد 
آمریکا رقابت کند. وی همچنین گفت 
کــه آمریکا بــا پایان ایــن پاندمی به 
ارتباط تجاری با دیگر کشــورها ادامه 
می دهد.  ترامپ با اشــاره به تظاهرات 
ضد نژادپرستی در کشورش گفت که 
برنامه اش برای مبارزه با نژادپرستی این 
اســت که ایاات متحده »بزرگ ترین 

اقتصاد جهان« را داشــته باشــد.وی 
افزود که نمی توان اجازه داد در جریان 
اعتراضات،  دزدی و سرقت از فروشگاه ها 
انجام شود و از مقامات ایالت نیویورک 
خواســت برای ســیطره بر اوضاع در 
نیویورک از گارد ملــی کمک بگیرد.

ترامپ همچنین گفــت که گارد ملی 
توانســت به آنچه وی »آشوب ها« در 
مینیاپلیس می نامد پایان دهند. او در 
ادامه از فرمانداران خواست تا با استفاده 
از گارد ملی به بی نظمی در ایالت های 

خود خاتمه دهند. وی با اشاره به قتل 
»جرج فلوید«، شهروند سیاه پوست به 
دست ماموران پلیس گفت: »امروز روز 
خوبی برای جرج فلوید و عدالت است. 
امیدوارم جرج از آن باا به ما نگاه کند 
و با خود بگوید کــه اتفاق های خوبی 
در کشور روی می دهد.«وی افزود که 
یکی از بزرگ تریــن طرفداران محیط 
زیست اســت اما در عین حال عنوان 
کرد که توافق نامه های زیست محیطی 
بین المللی مضحک بوده و باعث نابودی 
آمریکا می شود. رئیس جمهوری آمریکا 
اضافه کرد که امــروز روز خوبی برای 
کشــورش بوده چون نرخ بیکاری در 
این کشــور به ۱۳ و ســه دهم درصد 
کاهش یافته است.ترامپ گفت: »انتظار 
می رفــت آمریکا فرصت های شــغلی 
بیشتری را از دســت بدهد اما عکس 
آن حاصل شد و سال آینده کاما سال 
بهتری خواهد بــود.«وی همچنین از 
مقامات ایالت کالیفرنیای خواست تا هر 
چه سریعتر شرایط اقتصادی این ایالت 
را به حالت گذشــته بازگردانند.دونالد 
ترامپ در ادامه گفت این کشور در یک 
رکود بزرگ قرار دارد و ۱۰ سال طول 
خواهد کشید تا به شــرایط به حالت 

گذشته بازگردد.

 دونالد ترامپ:
 مطمئن نیستم بتوانیم که با چین 

در آینده با یکدیگر کنار بیاینم

 خروج 9500 نیروی آمریکایی
 از آلمان

رئیس جمهور آمریکا به ارتش کشــورش دستور داد تا ۹۵۰۰ نیروی آمریکایی را 
از آلمان خارج کند؛ اقدامی که احتماا نگرانی ها در اروپا نسبت به تعهد واشنگتن 
به این منطقه را افزایش می دهد.به گزارش روزنامه گاردین، یکی از مقامات ارشد 
آمریکا گفت: این اقدام تعداد نیروهای آمریکایی مســتقر در آلمان را به ۲۵ هزار 
تــن کاهش می دهد در حالی که تعداد این نیروها در حال حاضر ۳۴ هزار و ۵۰۰ 
تن اســت.وی افزود: این اقدام نتیجه ماه ها بررســی و تاش ژنرال مارک میلی، 
رئیس ســتاد مشترک ارتش بود و هیچ ارتباطی با تنش های موجود میان دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و آنگا مرکل، صدراعظم آلمان که مانع برنامه ترامپ 
برای میزبانی نشســت گروه هفت در ماه جاری میادی شــد، ندارد.یکی دیگر از 
مقامات ارشد دولت واشنگتن گفت: این ۹۵۰۰ نیرو به نقاط دیگری اعزام می شوند. 
تعدادی از آنها در لهستان و تعدادی در دیگر کشورهای متحد مستقر خواهند شد 
و باقــی آنها به خانه بازمی گردند.وی افزود: به دلیل افزایش بودجه دفاعی ائتاف 
نظامی ناتو تحت رهبری آمریکا، دیگر نیازی به وجود یک لشــگر بزرگ در آلمان 
نیســت.این مقام تصریح کرد: دســتور این تغییر در تفاهم نامه جدید امضا شده 
توسط رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی ترامپ صادر شده است. آمریکا سپتامبر 
سال گذشته بررسی این برنامه را آغاز کرد و تازه در حال اجرایی کردن آن است.

این اقدام تازه ترین ضربه به روابط میان برلین و واشــنگتن محسوب می شود که 
در جریان ریاســت جمهوری ترامپ خدشه دار شــده است. ترامپ آلمان را تحت 
فشار گذاشته تا بودجه دفاعی را افزایش دهد و برلین را متهم کرده که به خاطر 

وابستگی که به منابع انرژی روسیه دارد، اسیر این کشور شده است.

چین از انگلیس خواست تفکر 
»استعماری« را رها کند

وزارت امــور خارجه چین به انگلیس از بابت عواقب آنچه که »مداخله فاحش« و 
»اظهارات غیرمسئوانه« در قبال امور مربوط به هنگ کنگ و مسائل داخلی چین 
خواند، هشــدار داد.به گزارش نشریه سان انگلیس گزارش کرد، چین به انگلیس 
هشدار داده است مداخله در امور هنگ کنگ را متوقف کند و در غیر اینصورت با 
»عواقب« کارهایش مواجه می شود.چن ون، مقام ارشد سفارت چین در انگلیس 
در مصاحبه ای خطاب به بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس تاکید کرد که لندن 
باید از ذهنیت اســتعمارگری دســت بردارد.چن ون در مصاحبه ای به بی بی سی 
تصریح کرد: معتقدیم هنگ کنگی هایی که در این دولت شهر به دنیا آمده اند اتباع 
چینی هستند. عواقبی )نسبت به سیاست های انگلیس در قبال هنگ کنگ( وجود 
خواهد داشت و این مطمئنا رخ می دهد.این مقام بعدا از صحبت هایش عقب نشینی 
کرده و اینکه اظهاراتش را به عنوان یک تهدید مطرح ساخته رد و تاکید کرد که 
برنامه پیشنهادی انگلیس برای اعطای روادید به ساکنان هنگ کنگ تهدید واقعی 
به حساب می آید.این مقام ارشد سفارت چین در انگلیس در ادامه صحبت هایش 
خاطر نشــان کرد: من هیچ تهدیدی نمی کنم. من فقط می گویم که این تصمیم 
درســتی نبوده و برای ثبات هنگ کنگ مخرب خواهد بود. این برای وجهه خود 
انگلیس از بابت پایبندی به تعهداتش نیز مخرب خواهد بود. این طرح برای کلیت 
روابط ما مخرب خواهد بود.این در حالی اســت که نشریه گلوبال تایمز چین در 
تاریخ چهارم ژوئن در مطلبی نوشــت که انگلیس در صورتی که بوریس جانسون 
بخواهد طرح پیشنهادی خود برای اعطای روادید به میلیون ها شهروند هنگ کنگی 

را عملی کند با »آسیبی چشمگیر« به اقتصادش مواجه خواهد شد.

آمریکا در ادامه تاش های خــود برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران، پیش نویس قطعنامه جدید را توسط 
نماینده خود در سازمان ملل در اختیار روسیه قرار داد.

به گزارش خبرگزاری واشنگتن پست، »کلی کرافت،« 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد، اعام کرد که 
ایاات متحــده پیش نویس قطعنامــه تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران را در اختیار روسیه قرار داده است.
روســیه پیش از ایــن مخالفــت خود را بــا تمدید 
تحریم های تســلیحاتی ایران اعام کرده و حتی اعام 
شــده که برخی شرکت های تسلیحاتی روسیه منتظر 

پایان این تحریم برای انعقاد قرارداد با ایران هستند.
کلی کرافت تاکید کرده اســت که پیش نویس تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران عاوه بر روســیه٬ در اختیار 
فرانسه، انگلیس و آلمان قرار گرفته است.سفیر آمریکا 
در سازمان ملل متحد اعام کرده است: خیلی زود ما 
ایــن پیش نویس را در اختیار همه ۱۵ عضو شــورای 
امنیت قرار خواهیم داد. اما، می دانید، ما تاش می کنیم 
که خیلی دقیق و خیلی کامل این کار را انجام بدهیم. 
کامًا ضروری اســت که ما همه گزینه های خود را به 
کار بگیریم تا از تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل 
)علیه ایران( اطمینان حاصل کنیم.کلی کرافت گفته 
است که چین و روســیه می بایست به اجماع جهانی 
در خصوص اقدامات و رویکــرد ایران بپیوندند.این در 

حالی اســت که نمایندگی چین در ســازمان ملل ماه 
گذشته اعام کرد، آمریکا از توافق برجام خارج شده و 
به »تعهداتش طبق قطعنامه ۲۲۳۱ عمل« نکرده است.

نمایندگی چین اضافه کرده بود که آمریکا »حقی برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ندارد، چه رسد به اینکه 
بخواهد مکانیسم ماشه را فعال کند. حفظ برجام تنها 

راه درست پیش رو است«.

واشنگتن پست خبر داد؛

آمریکا پیش نویس 
تمدید تحریم ایران را 
 در اختیار روسیه 
قرار داد
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عضو هیات علمی پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با بیان 
اینکه بر اساس مدل های زلزله در منطقه مکران در صورت وقوع زلزله ۹.۱ 
در گسل مکران، موج های بزرگی در سواحل چابهار ایجاد می شود، گفت: 
به منظور بررسی پتانسیل وقوع سونامی در این منطقه پروژه ای با مشارکت 
چهار کشــور در حال اجراست که بر اساس آن منطقه پهنه بندی و نقاط 
پرخطر شناسایی می شود. دکتر محمودرضا اکبرپور جنت با اشاره به تعریف 
پروژه در زمینه وقوع ســونامی در سواحل مکران افزود: بررسی های قبلی 
نشان می دهد منطقه مکران پتانسیل وقوع سونامی را دارد و این موضوع 
مورد توجه یونسکو قرار گرفت و بودجه ای برای اجرای پروژه ای در زمینه 
وقوع سونامی در این منطقه در نظر گرفته و از یک سال گذشته اجرای آن با 
همکاری چهار کشور "ایران"، "هند"، "پاکستان" و "عمان" آغاز شده است.

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در برج فناوری دانشگاه 
امیرکبیر، دستگاه های ضدعفونی کننده ســطوح، البسه و هوا را تولید 
کردند که با اســتفاده از اکسیژن هوای پیرامونی خود و تولید ازن، قادر 
به از بین بردن میکروارگانیســم ها هستند.این شرکت به صورت پرتابل 
و با وزن و بدون نیاز به مواد شــیمیایی، از اکســیژن موجود در هوای 
پیرامون، گاز ازن را به صورت آن ســایت تولید می کند. در مقایســه با 
ضدعفونی کننده های رایج که با پاشــش روی سطوح باقی می مانند و 
اثرات خوردگی و هدر رفت ســرمایه را در بلند مدت موجب می شوند، 
ازن روی ســطوح ذخیره نمی شود.ازن به عنوان یک اکسیدکننده قوی 
توانایی از بین بردن میکروارگانیســم هایی ماننــد انواع باکتری، قارچ و 

ویروس را دارد .

گروهی از محققان بین المللی یک ربات ســاخته اند که با اســتفاده از 
اشعه فرابنفش نوعی بیماری قارچی گیاهان را از بین می برد."سفیدک 
سطحی" یک بیماری قارچی گسترده اســت که به محصوات زراعی 
حمله می کند. ســفیدک ســطحی در اثر یک نوع قارچ ایجاد می شود. 
بیماری از یک نقطه آغاز شــده و به تدریج به تمام گیاه ســرایت کرده 
و گسترش می یابد. شــکل ظاهری برگ در بیماری سفیدک سطحی، 
سفید رنگ شده و حالتی مشابه پاشیده شدن آرد بر روی برگ به وجود 
می آید و تشــخیص آن نسبتاً آسان است. سفیدک پودری بخصوص به 
موی انگور و گندم و همچنین سبزیجات آسیب می رساند. در حالی  که 
این بیماری قارچی باید با قارچ کش ها درمان شود، ربات های ویژه اشعه 
فرابنفش به زودی می توانند راهکار بهتری را برای این مشکل ارائه دهند.

مناطق پرخطر سونامی در مکران 
شناسایی می شود

ساخت دستگاه های ضد 
عفونی کننده با استفاده از ازن

 نابودی بیماری قارچی گیاهان
 با یک ربات

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 مرگ ماهیان رودخانه قره سو در دشت کرمانشاه بدلیل آلودگی صنعتی 
و پساب انسانی

تولید 20 هزار دستگاه بنتلی بنتایگا ظرف تنها چهار سال
شاید 20 هزار دستگاه برای تولید خودرو خیلی رقم زیادی به نظر نرسد اما این عدد برای شرکت هایی مثل بنتلی بسیار بزرگ 
است و این شرکت به تازگی بیست هزارمین دستگاه از بنتایگا را تولید کرده است. این تعداد از زمان معرفی بنتایگا در سال 20۱6 
تاکنون تولید شــده است. این ماشین اولین شاسی بلند فوق لوکسی بود که وارد بازار شد و به نیاز ثروتمندانی که شاسی بلندی 
حتی لوکس تر از رنجروور می خواستند پاسخ داد. از آن زمان برندهای دیگری مثل امبورگینی با اوروس، رولزرویس با کولینان و 
آستون مارتین با DBX هم به این بخش وارد شده اند.ساخت هر دستگاه بنتایگا در یک خط تولید اختصاصی بیش از صد ساعت 
طول می کشد و تیمی متشکل از 250 نفر هر خودرو را با دست مونتاژ می کنند. بنتایگا اولین خودرویی بود که تکنولوژی کنترل 
فعال بادی رول 48 ولت را ارائه کرد. این سیستم بدن قربانی کردن راحتی، بادی رول را کاهش می دهد تا هندلینگ بهبود پیدا 
کند. بنتلی هم اکنون چهار پیشرانهٔ مختلف را برای این خودرو ارائه می کند که یکی از آن ها از نوع پاگین هیبریدی بوده و از یک 
پیشرانهٔ V6 بنزینی به همراه یک موتور الکتریکی قدرتمند تشکیل شده است. بنتایگا اولین محصول بنتلی محسوب می شود که 

در نسخهٔ پاگین هیبریدی ارائه شده است.

زمان برگزاری انتخابی جام جهانی 2022 مشخص شد
روزنامه استاد الدوحه مدعی شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا به جمع بندی نهایی برای ادامه انتخابی جهانی 2022 رسیده است.

به گزارش اســتاد الدوحه، بازی های برگشــت انتخابی جام جهانی 2022 قطر به خاطر ویروس کرونا به تعویق افتاده اســت. 
روزنامه استاد الدوحه قطر در شماره امروز شنبه خود مدعی شد که AFC با مشورت فیفا به جمع بندی نهایی برای برگزاری دور 
برگشــت انتخابی جهانی جهانی 2022 و جام ملت های آسیا 202۳ رسیده است.طبق اعام این سایت قطری دو بازی نخست 
دور برگشــت انتخابی جام جهانی 2022 قطر در 8 و ۱۳ اکتبر )۱۷ و 22 مهر( و دو بازی بعدی هم در ۱2 و ۱۷ نوامبر )22 و 
2۷ آبان( برگزار خواهند شــد.این روزنامه قطری درباره اینکه این بازی ها چگونه برگزار خواهند شد هیچ توضیحی نداده است.

پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام کرد که در ۱5 ژوئن جمع بندی نهایی خود را درباره زمان و چگونگی برگزاری این 
رقابت ها اعام خواهد کرد.

گاهکنم گاهشویباتودلی زعشقومهردگردلبرانکراهکنماگری دودیدهتیرجفایتورانشاهکنموگرجفاکنیوبگذریزراهوا هدامبستهشومگرطمعهداهکنمسیاهخالتوداهاستوتیرهزلفتودامبدینسببگلهازگردشزماهکنمرمیدهکردزمنگردشزماهتورا گاهدارندت هچشمباتوسخنگویموبهاهکنمهمجلسیهرفیقانن چوبنگرندنگهسویآستاهکنمچوننگرندرفیقاننگهکنمسویتو

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

هفته نامه تایم عکس جلد صفحه اصلی خود را به 
یک نقاشی اختصاص داده که به قربانیان نژادپرستی 
و اعتراضات سراسری به قتل »جورج فلوید« توسط 
پلیس آمریکا اشاره دارد. طرح جلد روی جدیدترین 
شماره از هفت نامه تایم نقاشی جدید اثر »تیتوس 
کافار« هنرمند سیاه پوست آمریکایی است که در 
آثارش به مسائل سیاه پوستان آمریکا می پردازد و 
در آن مادری با چهره ای رنجور تصویر شــده است 
که کودکش را به آغوش کشیده اما شکل کودک از 
روی بوم نقاشی بردیده شده تا به نوعی فقدان او را 
برای مادر پررنگ کند. در حاشــیه قرمز جلد مجله 
تایم نیز نام ۳5 زن و مرد آورده شــده که به دلیل 
نژادپرستی نظام مند دولت آمریکا تاکنون اغلب به 
دســت نیروهای پلیس کشته شــده اند.»تیتوس کافار« در توضیحی با عنوان »نمی توانم این 
نقاشی را به شما بفرشم« درباره این اثر نوشته است: »این مادر سیاه آتش را در درک می کند. 
مادران سیاه پوست ناامیدی را درک می کنند. چیزی را در این دنیا نمی توانم تغییر دهم اما در 
این نقاشی می توانم این مادر را درک کنم. این به من آرامش می دهد .. نه امید، فقط آرامش. 
او با من در میان آتش های خشم قدم می زند. مادر سیاه من بار دیگر نجاتم می دهد. می خواهم 
مطمئن شوم که او دیده می شود. می خواهم مطمئن شوم داستان او روایت می شود و آمریکا 

این بار باید صدای او را بشنود«. 

جاناتان مرغ دریایی
کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ، حکایتی 
در قالب رمان کوتاه اســت. این کتاب داستانی از 
زندگی همه ی انســان ها است؛ همه ی انسان هایی 
که به زندگی در اجتماع خودســاخته خو کرده اند 
و هیــچ برون رفتــی از قوانیــن و چهارچوب های 
خودساخته متصور نیستند. داستان مرغ دریایی ای 
کــه نمی خواهد مثل بقیه مرغــان دریایی زندگی 
کنــد، می خواهد تندتــر و بااتر پــرواز کند. اما 
همنوعانش تغییر را دوســت ندارند و او را از جمع 
خــود می رانند. اما به راســتی، جاناتان تنها مانده 
اســت یا مرغانی که او را راندند؟ سرگذشــت این 
مرغ دریایی بلند پرواز، نزدیک چهل ســال اســت 
که میلیون ها نفر را محســور خود کرده اســت.جاناتان مرغ دریایی، کتابی سرشــار از امید 
است. داســتان پرواز و رهایی. داستان چگونه پریدن و چگونه دل کندن، داستان رها کردن 
و شکســتن تمام عادات. یک داستان نمادین که می شود از آن اوج گرفتن را آموخت. اینکه 
 Richard( هرگز نباید مایوس شــد و دست از تاش کشید. نویسنده ی این کتاب، ریچارد باخ
Bach(، خلبانی که تا کنون سه کتاب درباره ی پرواز نوشته است و جاناتان مرغ دریایی یکی 
از زیباترین این ســه کتاب است!در این اثر بسیار ساده اما ارزشمند، یک مرغ دریایی به نام 
جاناتان بر خاف مرغان دریایی دیگر که پرواز و زندگی را فقط در به دســت آوردن غذا در 
کنار ســاحل )قانع بودن به حداقل آنچه می توان داشت( خاصه کرده اند، دوست دارد شوق 
پرواز را تجربه کند، دوســت دارد لذت پرواز را تجربه کند و ســرعت را. پرواز همان قابلیتی 

است که در ذات بال های جاناتان است.

ریچارد باخ
ریچارد دیوید باخ خلبان و نویسندهٔ آمریکایی است. 
باخ در سال ۱۹۳6 در اوک پارک ایلینوی به دنیا آمد. 
او فرزند رولند روبرت و روت هلن شاو باخ و همچنین 
از نوادگان یوهان سباســتین باخ، آهنگساز بزرگ و 
مشهور آلمانی بود. او در سال ۱۹55 وارد کالج انگ 
بیچ اســتیت شد که در حال حاضر به عنوان دانشگاه 
ایالتی کالیفرنیا، انگ بیچ شناخته می شود.گرچه او 
به هوانوردی عاقه فراوانی داشت با این حال همواره 
دوست داشــت که بنویســد. در دوران دبیرستانش 
یکــی از معلم های ورزش به ریچــارد باخ کمک کرد 
تا به توانایی های بالقوه اش پی ببرد. از ســال ۱۹5۹ 
او عقایدی د مورد یــک پرنده که می خواهد دواهای 
محدودیت را بشکند داشت، منظور کتاب جاناتان مرغ دریایی است که به فیلم هم درآمد. تقریباً 
تمام کتاب های او از هواپیما به عنوان وســیله ای برای رساندن یک پیام استفاده می کند. در گریز 
از منطقهٔ امن، وی کودکی اش را برای ما بازگو می کند. او در 8 ســالگی یکی از برادرانش، بابی را 
از دســت داده اســت. از طریق این کتاب می توان فهمید که او برادری مسن تر از خود به نام روی 
داشته است. ریچارد باخ همسر دوم خود لسلی پریش را در سل ۱۹۷۳ در زمان فیلم برداری فیلم 
جاناتان مرغ دریایی که بر اســاس کتاب خودش ساخته می شد، ماقات کرد. البته او سازندگان 
فیلــم را بخاطر تغییراتی که برای آن اجازه نگرفته بودند تحت پیگرد قانونی قرار داد. پس از آن، 
در بین سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹8۱ آن ها به دنبال زندگی خود به دور از جنجال دنیا رفتند. وی در 
کل آثار بســیار زیبایی را خلق کرده است. او مؤسس مذهب پرواز است که مریدانی هم بدور خود 

جمع کرده است.

طرح جلد مجله تایم به یاد قربانیان 
نژادپرستی در آمریکا


