
 معاون وزیر بهداشت:
۸۰ تا ۹۰ درصد مردم هنوز به بیماری 

کرونا مبتا نشده اند
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
گفت: بررســی ها نشان داده است که ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم هنوز به 
بیماری کرونا مبتا نشده اند و در خطر ابتا قرار دارند.»رضا ملک زاده« 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در خصوص تست های آنتی بادی برای ویروس کووید ۱۹ گفت: این 
تست تشــخیصی به ویژه برای افرادی که با مبتایان قطعی تماس 
داشته اند، کارآمد است. تست های سرولوژی که در ایران موجود است 
و همچنین تست های سرولوژی که در دنیا تولید می شود، بیش از ۹۰ 
درصد قطعیت در تشــخیص دارد. معاون تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امروز برای تشخیص افرادی 
که مواجهه با مبتایان داشــته اند، تست سرولوژی انجام می شود و 
خوشــبختانه امکان تولید آن را در ایران داریم.ملک زاده بیان کرد: با 
استفاده از این تست ها،  یک بررسی کلی در سطح کشور انجام دادیم 
که نشان داد، در بسیاری از شهرهای ما، ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم هنوز 
مبتا به ویروس نشــده اند. بنابراین اینکه ما بر استفاده از ماسک و  
رعایت توصیه های فاصله گذاری اجتماعی تاکید داریم، به این دلیل 

است که زمینه ابتای افراد به این ویروس وجود دارد. 
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سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه سوئیس مذاکره کننده میان ایران و آمریکا برای آزادی زندانیان دو کشور بودند، گفت: هیچ وقت منتظر تحوات 
داخلی در آمریکا و اینکه نتیجه انتخابات چه خواهد شد، نبوده ایم و نخواهیم ماند.»سید عباس موسوی« سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تبادل زندانیان بین 
ایران و آمریکا، گفت: این تبادات از بعد انسانی است. چند تن از اتباع ما به دایل واهی و غیرقانونی در آمریکا گروگان گرفته شدند، به این بهانه که تحریم های 
آمریکا را دور زده و نقض کردند.وی با بیان اینکه از نظر ما چنین اتفاقی نیفتاده و ضمن اینکه تحریم های آنها غیرقانونی و بی مبنا است، افزود: در این مدت سعی 

کردیم از همه توان خود و با کمک دولت سوئیس استفاده کنیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن تشکر از دولت سوئیس، تاکید کرد: .....
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رهبری آقا ۳۲ ساله شد
حضرت امام رحمت اه علیه در روایتی خوانده بودند که بعد از ایشان 
کســی هدایت انقاب اسامی را بدســت میگیرد که نقصی در دست 
راســت دارد و این امر از طرف ایشــان هیچ گاه بیان نشد. فقط وقتی 
شهید بلندمرتبه سید عباس موسوی رهبر آن زمان حزباه لبنان برای 
دیدار حضرت آقا به تهران آمدند و سری هم به بیت امام زدند،  آدرس 
و محتوای این روایت را برای ســید احمد خمینی نقل کردند و ایشان 
به ســید عباس گفته بود حاا متوجه شدم که چرا وقتی تاثیر انفجار 
مسجد ابوذر بر دست راست مقام معظم رهبری را که آن زمان رئیس 
جمهور بودند به حضرت امام گفتم امام )ره( بی فاصله به سجده طوانی 
رفتند. در اصل حضرت امام )ره( میدانســتند که بعد از ایشــان خود 
خود خدا وســایل رهبری مقام معظم رهبــری را برای هدایت انقاب 
فراهــم خواهد نمود. این در حالی بود که وقتی ایشــان در ســال ۶۸ 
بعــد از ارتحال امام )ره( در مجلس خبرگان مطرح بود از پذیرش این 
موضوع اســتنکاف میفرمودند اما خدای متعــال در قرآن کریم وعده 
ای داده اســت که عدول از آن امکان ناپذیر اســت. ایشان در این ۳۱ 
سال گذشته کشتی ســوار بر موجهای خطر برای ایران و انقاب را با 
هوشمندی و تدبیر محیر العقولی شجاعانه و خردمندانه از گردابهایی 
عبور داده اند که محاســبه آن برای دشــمن غیر قابل باور است. امام 
صــادق )ع( درباره حضرت ابوالفضل عموی خود که در کربا شــهید 
شدند می فرمایند: »کان عمی العباس نافذ البصیره «؛ عموی من عباس 
خیلــی صاحب بصیرت بودند و واقعیات را خوب می فهمیدند و خوب 
تصمیم میگرفتند.« حاا حضرت آقــا مقام معظم رهبری هم همین 
صفــت حضرت ابوالفضل )ع( را دارنــد که خیلی خیلی بصیرند. عمق 
موضوعات را درک میکنند. در عبادات هم مصر و مبادی هستند همین 
هم موجب میشود دایم خدای متعال همراه ایشان است و هدایتش از 
ایشان قطع نمیشود. مخصوصاً در شناخت دشمن و مواضعی که با کفار 
و آمریکا و اروپائیها دارند، همه این را می فهمیم که گاهی حتی شده و 
ممکن اســت یک چیزی را ایشان  ببینند و تذکر هم بدهند اما ممکن 
اســت ما دو سال بعد ببینیم. دلیل اصلی اینکه ایشان بعد از امام امت 
رحمت اه علیه این نهضت را توانستهاند تا اینجا و با این عظمت و با 
افکار راهبردی و در اصل تمدنساز نگه دارند و توسعه بدهند نیز همین 
اســت. حضرت امام رحمت اه علیه فرموده بودند: » پشتیبان وایت 
فقیه باشید، مملکت شما آســیب نمیبیند« این جمله بعد از ارتحال 
امام در وجود بخش اعظمی از مردم ایران همانند نوشته بر سنگ حک 
شده و فی الواقع توصیه حضرتشان را بجان خریده اند. این امر موجب 
تقویت وایت فقیه و موفقیتهای ایشــان گردیده است. فی الواقع باید 
گفت یک خصوصیتی پایه و اســاس و وایت فقیه داراست که مبنای 
تصمیماتش ُمّر اسام است قرآن و حدیث لذا نمی توانند خیلی در آن 
نفــوذ کنند. حتی نفوذیهای از زمان ائمه تاکنون هم در این نوع بیوت 
موفق نبوده اند. در نجف هم، انگلستان خلیلی سعی کرد در تصمیمات 
امام رحمت اه علیه خللی فراهم کند و مرحوم سید مصطفی خمینی 
این موضوع را بارها به حضرت امام )ره( گفته بود اما امام )ره( بســیار 
هوشمندتر آنها وظایف مرجعیت و رهبری انقاب را هوشمندانه پیش 
بردند. در قرآن کریم داریم کــه: »لقد نصرکم اه فی مواطن کثیره« 
مومن که باشــی دل که در گرو رضایت حق داشته باشی همه جا خدا 
با تو خواهد بود. امروز وصف توانمندی مقام معظم رهبری را دشمنان 
اسام و مسلمین با صراحت بیان میکنند. مدیریت نهضت امام )ره( را 
در برهههای متفاوتی با اســتمداد از خدای متعال در رهبری داهیانه 
معظم له مشاهده کرده ایم. بحث کرونا را در ایران با بقیه دنیا مقایسه 
کنیم اغلب کشــورهایی که به زعم ما پیشرفته محسوب میشدند، در 
دنیای مواجهه با کرونا به زانو درآمده اند، ولی ایران با ایمان و اخاص 
و حرکات و اقدامــات  جهادی که انجام می گیرد و با دقت و نظارت و 
اشــراف ولی فقیه  کاما متفاوت عمل نموده است. این روشها در هیچ 
نظامی غیر از نظام فقاهتی که برگرفته از قرآن و ســنت نبوی اســت 
میســر نبوده و نیســت و نخواهد بود. صرف نظر از نیت پاک و اقدام 
خیرخواهانه و تدابیر هوشــمند ایران یک پشتیبان عظیم دیگری هم 
دارد که بارها مقام معظم رهبری تاکید داشته اند که آقای ما این کشور 
کشور شماست ما را و ملت ما را برای اداره این کشور هدایت و مساعدت 
بفرمایید و بدون کوچکترین شبههای ایشان خودشان عبور از گردابها را 
مراقبت میفرمایند. لذاست که ایران با رهبری معظم له گرفتار طوفان 

نخواهد شد و ظهور در نزدیکی جامه عمل خواهد پوشید. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

۲ هزار و ۳۶۴ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹
سخنگوی وزارت بهداشت : از دیروز ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ تا امروز و بر اساس معیار های قطعی تشخیصی، 
۲ هزار و ۳۶۴ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۶۴۸ نفر بستری شدند. آقای دکتر 
کیانوش جهانپور گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۱۷۱ هزار و ۷۸۹ نفر رسید.وی افزود: 
متأســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۸ هزار و ۲۸۱ نفر رســید.وی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون ۱۳۴ هزار و ۳۴۹ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند.آقای دکتر جهانپور گفت: ۲ هزار و 
۵۹۶ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی افزود: 
با انجام حدود ۲۵ هزار تســت تشخیصی که یک رکورد جدید است تاکنون یک میلیون و ۸۴ هزار و 
۸۵۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.وی ادامه داد: وضعیت خوزستان همچنان 
قرمز اســت، اما روند بیماریابی تقویت شــده و موارد بستری در هفته های اخیر در حال کاهش است.
آقای دکتر جهانپور گفت: تعداد شهر های قرمز در استان خوزستان از ۱۶ به ۹ شهرستان رسیده است.

وی ادامه داد: استان های هرمزگان و کردستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

نماینده دادستان گفت: آنچه در رفتار های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت 
اســت مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ 
در مراجع قضایی و دســتگاه های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری 
را به دســت آورده است.صبح روز گذشــته دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر 
طبری و ۲۱ متهم دیگر در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
به ریاســت قاضی بابایی آغاز شد.در ابتدای جلسه دادگاه قاضی بابایی ضمن 
تفهیم مفــاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرســی 
کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند.پس از قرائت مواد 
مذکور قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت کیفرخواست در 

جایگاه قرار گیرد.

دفتر طبری کانون مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده شــان، 
شده بود

قهرمانی تصریح کــرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه 
کشــیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه 
علیرغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مأمور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه 
وســیعی را رقم زده است.نماینده دادستان اذعان کرد: اکبر طبری با انبوهی از 
اتهامــات هم خود به بیراهه رفته و هــم راه اجرای عدالت را  در مورد برخی از 
متهمان دانه درشــت اقتصادی سد کرده اســت و با تشکیل گروه مجرمانه در 
معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان 

کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.

اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده های رجال سیاسی قابل توجه است
قهرمانی در ادامه گفت: آنچه در رفتار های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت 
است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در 
مراجع قضایی و دســتگاه های اجرایی حداکثر سوءاستفاده مالی و اداری را به 
دست آورده است.وی تاکید کرد: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده های 

بستگان، رجال سیاسی و متهمان کان اقتصادی قابل توجه است.

پرونده یکی از متهمان کان اقتصادی با اعمال نفوذ طبری بسته شد
قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کان اقتصادی که پرونده او با اعمال 
نفوذ بسته شد، مصطفی نیازآذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی 
از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با 
تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و 
بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش های صوری، اقدام به خروج ارز از 
کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.وی در ادامه 
عنوان کرد: در تاریخ ۲۷ دی ســال ۹۰، مصطفی نیازآذری به اتهام اخال در 
نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و 
اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در 
برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مســکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئوان 
بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند، با اعمال نفوذ اکبر 

طبری تبرئه شدند و در حال حاضر ۵ پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.

فرار نیاز آذری در قبال رشوه ای است که اکبر  طبری از او گرفته است
وی افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشــوه ای اســت که اکبر  طبری 
از او گرفته اســت که قریب به  ۱۵ هــزار متر زمین و ۳ طبقه ویای لوکس 
به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلســر است.قهرمانی خاطرنشان کرد: اهدای 

ویایی با این ارزش در قبال کارســازی پرونده وی بوده و ســعی کرده اسناد 
نقل و انتقال آن نیز با پوشــش هایی انجام گیرد که هیچ اســمی از مصطفی 
نیازآذری و اکبر طبری وجود نداشــته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری فر 
به همســر اکبر طبری منتقل شــد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران 
تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای 
همسر خود اثر انگشت زد.وی اذعان کرد: این ویا با نظر اکبر طبری و صرف 
هزینه ها از ســوی مصطفی نیازآذری ساخته می شود. اکبر طبری به منظور 
اینکه در مراجعات خود به ویای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود 

را حسین معرفی کرده است.

مبالغ قابل توجهی از حساب مشایخ به حساب طبری واریز شده است
قهرمانی در ادامه با اشــاره به احصای ادله در کیفرخواســت پرونده گفت: در 
تحقیقات صورت گرفته فرهاد مشــایخ در نــزد بازپرس عنوان می دارد که ۷ 
الی ۸ میلیارد تومان از بانک صادرات از طریق حســن نجفی به حساب آقای 
طبری پرداخت شــده اســت.وی تصریح کرد: فرهاد مشایخ همچنین درباره 
وجوه پرداختی به آقای طبری می گوید این وجوه شــامل ۸ میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون تومان وجه نقد و ۳۰۰ متر زمین در خیابان کریم خان است.

پرونده های مربوط به دانیال زاده توسط طبری پیگیری می شده است
نماینده دادســتان با اشــاره به ارتباط طبری با دانیال زاده بیان کرد: طبری 
ارتباط بســیار نزدیکی با رسول دانیال زاده داشــته و در این رابطه دو واحد 
آپارتمان در برج دوما به مســاحت ۳۸۰ و ۳۸۸ متر به فرهاد مشایخ منتقل 
شده و یک واحد دیگر نیز به همسر متهم طبری منتقل گردیده است. طبری 
در مورخ ۲ اردیبهشت ۹۱ سه واحد آپارتمان در برج دوما از دانیال زاده اخذ 
کرده و مشــایخ در این خصوص گفته که دو واحد از این آپارتمان ها در ظاهر 
به نام من اســت؛ اما در اصل متعلق به طبری اســت. همچنین یک دستگاه 
آپارتمان در خیابان پاســداران واقع در مجتمع فلورا توســط دانیال زاده به 
طبری واگذار شده است و یکی دیگر از اموالی که طبری از نجفی گرفته، واقع 

در بلوار کریم خان است.

در پرونده طبری 61 نفر بازداشت شدند
قهرمانی گفت: پرونده سید هادی رضوی یکی از پرونده هایی که اکبر طبری 
به همراه عوامل خود پیگیر آن بوده اســت.نماینده دادســتان بعد از قرائت 
کیفرخواست، گفت: ازم می دانم چند نکته را بیان کنم پرونده حاضر بسیار 
پیچیده بود و در دادسرا مطرح شد و قریب به ۹ ماه مورد بررسی قرار گرفت 
تا جایی که بازپرس پرونده، شــبانه روزی آن را بررســی کرده است.قهرمانی 
افزود: در این پرونده ۶۱ نفر بازداشت شدند که بعضی از آنها با قرار وثیقه آزاد 
هستند.نماینده دادستان گفت: ابعاد پرونده بسیار پیچیده بود و ما از روز اول 
نمی دانســتیم قرار است چه اتفاقی بیفتد و بیشتر توجه مان بر دانیال زاده بود 
که هر چه جلوتر می رفتیم به ابعاد بیشــتر، دسترسی پیدا می کردیم؛ در این 

میان برخی از متهمان از جمله نیازآذری متواری شدند.

در دل پرونده طبری به برخی از متهمان رسیدیم
وی ادامه داد: مشــکلی که وجود داشت آن بود که ما باید پرونده های دیگری 
هــم مطالعه می کردیم که البته بازپرس تــاش زیادی کرد لذا برای حصول 
اطمینان ۲۵۰ پرونده کاسه مطالعه شد. همچنین ۳۰ شکایت در این پرونده 

وجود دارد. در دل پرونده طبری به برخی از متهمان رسیدیم.

 در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری مطرح شد؛

اعمال نفوذ متهم در پرونده  رجال سیاسی

 شافعی در صحن مجلس:

 طبقه متوسط کشور در حال تجزیه شدن است
آب پاکی وزیر روی دست جاماندگان سهام عدالت

  سهام عدالِت جدیدی 
در کار نیست

 رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی:

نرخ سود بانکی حتما کاهش می یابد

در حالی عضو هیات رئیسه مجلس تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت را یکی از اولویت های مجلس یازدهم 
می داند و رئیس ســابق کمیســیون اقتصادی مجلس هم از طرح دو فوریتی مجلس در این زمینه سخن گفته، 
که وزیر اقتصاد می گوید امکان چنین کاری وجود ندارد. هر چند طی چند روز گذشته نمایندگان مجلس بویژه 
پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصاد از طرح دو فوریتی نمایندگان برای توزیع سهام عدالت میان مشموان 
جدید خبر داده و به تازگی هم حاجی دلیگانی عضو هیات رئیســه مجلس گفته تعیین تکلیف جاماندگان سهام 

عدالت یکی از اولویت های مجلس یازدهم است، وزیر امور اقتصاد و دارایی روز گذشته تاکید کرده است.....

در آخرین نشست اوپک پاس چه گذشت؟

تمدید یک ماهه کاهش تولید ٩.۶ میلیون بشکه ای

 افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد
نشست شب گذشته شورای عالی کار با دو مصوبه مهم پایان یافت؛ مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی 
حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران 
را تغییر داد.اگر چه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار در دویست و 
نود و دومین نشست شورای عالی کار به تصویب رسید اما مهمترین مصوبه شب گذشته شورا افزایش 
۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران بود که باعث شد پایه حقوق کارگران تغییر کند.در 
ادامه نشست شب گذشته اعضای شورای عالی کار کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران را 
پذیرفتند و مقرر شد به ازای آن ۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ افزوده شود.با این 
مصوبه اگر چه افزایش ســنواتی کارگران ۷۵ هزار تومان کاهش یافت اما در مقابل حداقل دستمزد 
کارگران از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت و روی پایه حقوق اعمال شد؛ پایه سنوات کارگران 
قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار در مصوبه بیستم فروردین ماه 

شورای عالی کار، ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که اکنون به ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.
وزیر کار در خاتمه جلســه شــورای عالی کار اعام کرد که تصمیم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق 
مســکن کارگران با حضور سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، رئیس ســازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد و این 
مصوبه برای اجرایی شــدن باید به هیات وزیران ارسال شود.به گفته شریعتمداری، عاوه بر افزایش 
حق مســکن کارگران، در این جلســه برای اصاح حق سنوات کارگران تصمیم گیری و مقرر شد تا 
مبلغ ۷۸ هزار تومان به حداقل مزد کارگران اضافه شود.وی ابراز امیدواری کرد: نتایج این دو تصمیم 
در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند. 
افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مســکن کارگران و افزایش ۵ درصدی حداقل دســتمزد در 
حالی به تصویب اعضای شورای عالی کار رسید که پیش از این نمایندگان کارگری اعام کرده بودند 
که افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن دردی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران 
دوا نمی کند و به آن فکر نمی کنند اما اگر پیشــنهاد مناســبی در جلسه شورا ارائه شود، افزایش 
حق مسکن را می پذیرند.با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که برای 
اجرا به تصویب هیات وزیران نیاز دارد چنانچه این مصوبه از تصویب هیات وزیران بگذرد حتی اگر 
طی چند ماه آینده در دســتور کار قرار گیرد و مشمول مرور زمان شود،  از فروردین ماه امسال در 
فیش حقوقی کارگران اعمال و معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شــد.پیش از این نمایندگان 
کارفرمایان در شورای عالی کار نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داده و هرگونه 
افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صاح ندانسته بودند. به اعتقاد 
آنها اگرچه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ 
درصد افزایش در حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفته است. با این حال به دولت پیشنهاد کرده اند 
که برای کارگران و قشرهای آسیب پذیر جامعه کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا هم فشار 
زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ 
اشــتغال موجود باشند.به گزارش ایسنا، حداقل دستمزد سال گذشته کارگران یک میلیون و ۵۱۷ 
هزار تومان بود که با توجه به تغییر پایه حقوق کارگران در جلســه شورای عالی کار به یک میلیون 
و ۹۱۱ هزار تومان رســید و با احتســاب افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، بن خواربار ۴۰۰ هزار 
تومانی، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی )در صورت تصویب هیات وزیران( و سایر مزایای جانبی مزد، 
مجموع حقوق و دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال جاری به بیش از دو میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان افزایش یافت که در مقایسه با دستمزد سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

وزیر اقتصاد :

آسیب ۱۵ درصدی کرونا به تولید ناخالص داخلی
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قالیباف: نگـــاه

حمله تروریستی به مجلس نمادی از خواب های شوم دشمن بود
رییس مجلس شــورای اســامی تاکید کرد که اگر مجاهدت سربازان و نگهبانان وطن به ویژه مجاهدان فرامرزی انقاب نبود، 
دشــمن از ارتکاب هیچ جنایتی علیه ملت ایران دریغ نمی کرد. محمدباقر قالیباف در آغاز جلســه علنی روز )یکشنبه( مجلس 
شــورای اسامی بیان کرد: امروز یادآور حمله تروریســتی داعش به مجلس شورای اسامی است، به همین منظور در ابتدای 
جلســه قصد دارم یاد شهدای این حمله تروریســتی را که از سوی داعش انجام شد زنده کنم. آن حادثه نمادی بود که نشان 
داد دشــمن چه خواب های شــومی برای ملت ایران دیده است.وی در ادامه اظهار کرد: اگر مجاهدت سربازان و نگهبانان وطن 
به ویژه مجاهدان فرامرزی انقاب اسامی نباشد دشمن از ارتکاب هیچ جنایتی علیه ملت ایران مضایقه نمی کند. گرچه ظاهرا 
یک حمله تروریســتی عامل آن واقعه بود، اما امروز ثابت شــده که سرویس های اطاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای 
منطقه نیز پشــت آن حادثه بودند.رییس مجلس شورای اســامی ادامه داد: اگر دستشان می رسید برای کشتار دسته جمعی 
در خیابان های تهران هم برنامه داشــتند.وی ادامه داد: شــهدای آن حادثه نیز قهرمانان ملی هستند که خون پاک آنها ارزش 
جهاد در مقابل تروریسم سیاه وهابی صهیونیستی را به همه ما یادآوری می کند.قالیباف بیان کرد: بر همه آن شهدا و شهدای 
مدافع حرم درود می فرستیم و امید داریم در این مکان که خون پاک آنها ریخته شده ان شاءاه توفیق خدمت به اسام، ملت 

ایران و انقاب اسامی را پیدا کنیم.

الجزیره بررسی کرد
علت نیاز ترامپ به گفت وگو با ایران

شــبکه قطری الجزیره با اشــاره به تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن در 
گفت وگو با کارشناسان به بررسی ابعاد این موضوع و علت نیاز ترامپ به گفت وگو 
با ایران پرداخت. شبکه الجزیره نوشت: بعد از اینکه درگیری های تقریبا یک ماه 
پیش نیروی دریای ایران با نیروی دریایی آمریکا نزدیک بود منجر به جنگی در 
آب های خلیج)فارس( بشود، تبادل زندان میان ایران و آمریکا بار دیگر دوگانگی 
روابط میان دو طرف را به اذهان بازگرداند و بعد از اینکه مسئوان ایران و آمریکا 
در دوسال گذشته وارد جنگ توییتری شده بودند، دولت ایران با اعام آمادگی 
برای تبادل زندانیان با آمریکا بدون پیش شرط اذهان عمومی را شگفت زده کرد. 
این امر باعث شــد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از ایران تشکر کند و 
اعام کند که تبادل زندانیان میان دو کشور نشان می دهد که رسیدن به توافق 
امری ممکن است.در گزارش شــبکه الجزیره آمده است: این درحالی است که 
حسین امیرعبداللهیان، مشــاور رئیس پیشین مجلس ایران در امور بین الملل 
تاکید کرد که کشورش حقیقت رهبر تروریست کاخ سفید را به خوبی می داند، 
وی در صفحه توییتر خود نوشت که ترامپ نمی تواند از یک طرف برای از بین 
بردن ســردار سلیمانی دستوری تروریستی صادر کند و از طرفی دیگر خواستار 
گفت وگو با جمهوری اسامی ایران شود.در این گزارش آمده است: محمد جواد 
ظریــف، وزیر خارجه ایران خروج ترامپ از برجام را به او یادآوری کرد کرد و او 
را به بازگشت به این توافق تشویق کرد درحالی که محسن رضایی، دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مذاکره با آمریکا را سمی کشنده توصیف کرد.از سوی 
دیگر حسن احمدیان، استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه تهران در گفت وگو با 
الجزیره گفت که گفت وگو میان ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان از دو ســال 
پیش آغاز شد و دلیل علنی نکردن آن این است که دو طرف نمی خواهند این 
مســاله با شکست مواجه شــود.وی تاکید کرد که تبادل زندانیان میان ایران و 
آمریکا در ســایه اظهارات خصمانه از ســوی دو طرف امری مهم برای تسکین 
التهابات است اما این مساله به معنای بودجود آمدن تغییرات در روابط متشنج دو 
طرف نیست. دو طرف ایرانی و آمریکایی معامات کوچکی مانند تبادل زندانیان 
انجام می دهند زیرا می دانند که رسیدن به یک معامله بزرگ مساله ای سخت 
اســت. در مرحله آتی رویارویی برجسته ترین عنوان برای روابط ایران و آمریکا 
خواهد بود زیرا آمریکا معتقد اســت که سیاست فشار حداکثری ایران را مجبور 
خواهد کرد که معامله بزرگی با آن انجام دهد درحالی که تهران این مســاله را 
رد می کند.همچنین حشمت اه فاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی در پارلمان ایران در گفت وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد: 
علیرغم اینکه اقدام تهران در تبادل زندانیان با آمریکا بر اســاس اصلی انسانی و 
بشردوســتانه است اما ترامپ از حســن نیت ایران سوء استفاده می کند و می 
خواهد این مســاله را دســتاوردی برای خود ثبت کند و شکست های خود در 
مقابله با ویروس کرونا و همچنین اعتراضات ضد نژادپرستی و افزایش بیکاری را 
بپوشاند.وی خاطرنشان کرد: تنش موجود میان تهران و واشنگتن حقیقی است 
و به جز برخی کانال های واسطه گری هیچ گونه مذاکرات پشت پرده ای میان 
دو کشور وجود ندارد و بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکرات امری شبه منعدم 
اســت. رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر از بحران های داخلی بزرگی رنج می 
برد و او به انجام معامله با تهران نیاز مبرم دارد و ابراز محبتش به ایران از طریق 
توییتر نشان دهنده همین امر است. بعید نیست که ترامپ خواسته های ایران و 
خصوصا بازگشت به برجام و رفع کامل تحریم ها را برآورده کند تا شانس خود 
برای پیروزی در انتخابات 2020 را افزایش دهد.از طرفی محمد صالح صدقیان، 
مدیر پیشــین مرکز عربی مطالعات ایران در گفت وگو با الجزیره گفت: مساله 
جدید در تنش ایرانی-آمریکایی پاســخ مثبت واشنگتن به پیشنهاد ایران برای 
تبادل زندانیان در سایه انتشار ویروس کرونا است. اکنون اظهارات آمریکایی ها 
در رابطه با ایران مایم تر شده است. ترامپ اکنون به یک برگه خارجی نیاز دارد 
تا او را در انتخابات آتی نجات دهد.وی تاکید کرد که در شرایط کنونی اگر دولت 
آمریکا تحریم ها را بردارد نشستن بر میز مذاکره امکان پذیر خواهد بود، تهران تا 

زمانی که شمشیر تحریم ها باای گردنش باشد مذاکره نخواهد کرد.

»بابک نگاهداری« به عنوان رئیس حوزه 
ریاست مجلس منصوب شد

رئیس مجلس شــورای اسامی در حکمی بابک نگاهداری را به عنوان مشاور و 
رئیس حوزه ریاســت مجلس را منصوب کرد.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شــورای اسامی در حکمی »بابک نگاهداری« را به عنوان مشاور و رئیس حوزه 
ریاســت مجلس شورای اسامی منصوب کرد.در بخشی از حکم رئیس مجلس 
شورای اســامی خطاب به نگاهداری آمده است: نظر به تعهد دینی و انقابی، 
تخصــص و تجارب ارزنده در حوزههای سیاســت گذاری، جنابعالی را به عنوان 
»مشــاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اســامی« منصوب می نمایم.

در ادامه این حکم انتصاب، ایجاد انســجام و هماهنگیهای مدیریتی حوزههای 
درونســازمانی مجلس و تقویت ارتباطات برون سازمانی با سایر قوا، دستگاهها و 
نهادهای ذی ربط و همچنین ارائه مشــاوره و خدمات تخصصی در زمینه حضور 
مؤثر رئیس قوه مقننه در شوراهای عالی و مجامع ذیربط، تقویت و نهادینه سازی 
ارتباطات مردمی رئیس مجلس و برنامه ریزی فعالیتهای وی از اهم انتظارات از  

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس عنوان شده است.

با حکم رییس جمهور
سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور 

ایثارگران شد
رئیس جمهور به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانونی اساسی با صدور 
حکمی »ســعید اوحدی« را به عنوان »معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران« منصوب کرد.متن حکم حجت ااسام والمسلمین 

حسن روحانی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

جناب آقای سعید اوحدی
به اســتناد یکصد و بیســت و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و 
تجربیات ارزنده به موجب این حکم، جناب عالی را به عنوان »معاون رئیس 
جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران« منصوب می نمایم.انتظار دارد 
با بکارگیری تمام توان و وقت خود و همکارانتان، رضایت خانواده شــهداء، 
جانبازان، آزادگان و همه ایثارگران را حاصل نمایید. که همه ما مدیون این 

عزیزان هستیم و ارتقاء منزلت و کرامت آنان وظیفه همگان است.
توفیق شــما را در خدمت به اســام و ملت شــریف ایران با رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشــور اخاقی دولت تدبیر و امید از خداوند 

بزرگ مسألت می نمایم.

شمخانی:
 بازگشت موفق نفتکش های ایرانی موثر 
بودن راهبرد مقاومت فعال را نشان داد 

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: بازگشت موفقیت آمیز نفتکش های ایرانی 
موثر بودن راهبرد مقاومت فعال را نشــان داد.»علی شــمخانی« روز یکشنبه در 
حســاب کاربری خود در توییتر اظهارداشــت: نفتکش های ایرانی پس از انجام 
موفقیت آمیز ماموریت خود در حال بازگشت به کشور هستند. این یعنی راهبرد 
مقاومت فعال موثر بوده و ابلهانی که دنبال حصر ما بودند اان در حصر ناشی از 
اقتدار ایران گرفتار شده اند.دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: التماس های 
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا  و برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران برای مذاکره شاهدی بر این مدعاست.ناوگان ۵ فروندی نفتکش های ایرانی 
که محموله سوختی را به ونزوئا منتقل کرده بودند، یکی پس از دیگری در حال 
بازگشت از ماموریت خود هستند. نفتکش »فارست« پس از اتمام ماموریت خود، 
هم اکنون در مســیر برگشت قرار دارد و در تاریخ ۱2 ژوئن به »جبل الطارق« و 
ســپس در ۱۷ ژوئن به پورت ســعید و نهایتا روز 2۷ ژوئن به آب های کشورمان 
خواهد رسید.کشتی »فاکسون« نیز پس از تخلیه محموله و اتمام ماموریت خود، 
در لنگرگاه بندر »Puerto de Guaragoao« سوخت خود را دریافت و روز سوم ژوئن 
ساعت ۱2:00 حرکت خود را به سمت مقصد آغاز کرده است. تاریخ رسیدن این 
نفتکش به تنگه »جبل الطارق« روز ۱۴ ماه ژوئن خواهد بود. فاکسون سپس روز 
20 ژوئن به »پورت ســعید« و نهایتا در روز 2۹ ژوئن به آب های کشورمان وارد 
خواهد شد.  همچنین براساس محاسبات مبتنی بر سرعت متوسط این کشتی ها، 
نفتکش »فورچون« نیز ۱۳ ژوئن به جبل الطارق و ســپس در ۱۹ ژوئن به پورت 

سعید و در روز 2۹ ژوئن به آب های کشور ورود خواهد کرد.

کدخدایی:
 شورای نگهبان ایحه حمایت از اطفال و 

نوجوانان را تایید کرد
 ســخنگوی شورای نگهبان گفت: ایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه 
شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده 
شد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی قائم مقام 
دبیر و سخنگوی شورای نگهبان از بررسی ایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در 
جلسه اخیر شورای نگهبان خبر داد.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طبق نظر 
شورای نگهبان ایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی 
ندارد و مورد تایید این شــورا قرار گرفت.»هادی طحان نظیف« عضو حقوقدان 
شــورای نگهبان پیش از این نوشته بود: »ایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در 
سال  ۱۳۹0 به  پیشنهاد قوه قضائیه و توسط دولت وقت به  مجلس ارسال شد 
و سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. سه مرتبه با  ایراد شورا و اصاح مجلس مواجه 
شد ولی متاسفانه ناتمام ماند. مصوبه مجلس و ایرادات شورا در زیر قابل ماحظه 

است و با  حادثه تلخ رومینا بی ارتباط است.«

علی دیواندری به زندان معرفی شد
علی دیوانداری مدیرعامل پیشین بانک ملت و دیگر محکومین پرونده اخال در 
نظام اقتصادی کشــور به زندان معرفی شدند.به گزارش قوه قضاییه، در اجرای 
حکم صادره از ســوی شــعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخالگران در 
نظام اقتصادی، محکوم علیهم علی دیوان دری فرزند علی، بهروز مختاری فرزند 
غامعلی، مهدی فاحتیان فرزند اصغر، حســین ابوالحســنی فرزند علی اکبر، 

اسماعیل احدی فرزند صفی اه به زندان معرفی شدند.

بهاروند: 
تردد غیرمجاز افغان ها تبعات هم دارد

معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه با اشاره به حادثه رخ داده برای 
تعدادی از مهاجران غیرقانونی افغان در یزد اظهار کرد: تا وقتی با تردد غیر مجاز 
این افراد رو به رو هستیم با تبعاتی مواجه خواهیم بود.محسن بهاروند، با اشاره به 
سفر هیاتی از ایران به کابل برای بررسی اتفاقاتی که برای تعدادی از شهروندان 
افغان در رودخانه هریرود روی داد گفت: مرزبانان ما جزو نیروهای بسیار منضبط 
و قانونمند هســتند، مرزبانان کشورمان در شرایط سخت مقابل تروریسم، مواد 
مخدر و تردد غیر مجاز در مقایسه با برخی از همسایگان که شرایط شان را درک 
می کنیم، از کشــور دفاع کرده اند.بهاروند، با بیان اینکه طرف افغانستانی به این 
اســتناد مصاحبه هایی را  انجام دادند و مدعی دخالت نیروهای مرزبانی ایران در 
حادثه رودخانه هریررود شده اند، گفت: بر اساس گزارش ها، مرزبانی جمهوری 
اســامی ایران، دخالتی در این زمینه نداشته است. در سال ۵00 هزار نفر تردد 
غیر قانونی از ســمت مرزهای شرقی به ایران دارند و مرزبانی ایران فقط آن ها را 
دستگیر و در نهایت آنان را اخراج می کند.معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر 
امــور خارجه در گفت وگو با خبرگزاری صدا و ســیما با تاکید بر حفظ احترام 
و دوستی با کشور همســایه، یاد آور شد: ایران مصاحبه ها و گزارش های طرف 
مقابل را بررســی و در صورت وجود نکات حقوقی به مراجع قانونی و ذی صاح 
ارجاع خواهد داد.بهاروند، در ادامه با اشاره به همکاری ایران و افغانستان با هدف 
جلوگیری از ترددهای غیرمجاز، افزود: متاســفانه در روزهای اخیر نیز در استان 
یزد، مشکاتی برای شهروندان افغان رخ داد؛ تا زمانی که با تردد غیرمجاز روبرو 
باشیم، تبعاتی نیز به همراه خواهد داشت.وی با اشاره به کمیسیون مشترک ایران 
و افغانستان که از سال ۱۳۱۵ تشکیل شده است، گفت: نشست این کمیسیون، 

هر سال و بنا به ضرورت باید تشکیل شود.

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی ایران با 
بیان اینکه سوئیس مذاکره کننده میان 
ایران و آمریکا برای آزادی زندانیان دو 
کشــور بودند، گفت: هیچ وقت منتظر 
تحوات داخلی در آمریکا و اینکه نتیجه 
انتخابات چه خواهد شــد، نبوده ایم و 
نخواهیم ماند.»ســید عباس موسوی« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
تبــادل زندانیان بین ایــران و آمریکا، 
گفت: این تبادات از بعد انسانی است. 
چنــد تن از اتباع ما بــه دایل واهی و 
غیرقانونــی در آمریکا گــروگان گرفته 
شــدند، به این بهانه کــه تحریم های 
آمریــکا را دور زده و نقــض کردند.وی 
با بیان اینکه از نظــر ما چنین اتفاقی 
نیفتــاده و ضمن اینکه تحریم های آنها 
غیرقانونی و بی مبنا است، افزود: در این 
مدت ســعی کردیم از همه توان خود و 
با کمک دولت سوئیس استفاده کنیم.

دیپلماسی ضمن  دســتگاه  سخنگوی 
تشــکر از دولت ســوئیس، تاکید کرد: 
مســئولیت مذاکــره را در این زمینه 
دولت ســوئیس بر عهده داشت و هیچ 
مذاکره مســتقیمی بین ایران و آمریکا 
صورت نگرفت، رایزنی ها و گفتگوها از 
طریق دولت ســوئیس انجام گرفت که 
منجر به آزادی شد.موســوی افزود: اگر 
امکان باشــد و این آمادگی کماکان در 
دولت ســوئیس باشــد، آمادگی داریم 
بقیــه ایرانی هایی که در بنــد آمریکا 
هســتند را آزاد و به میهن برگردانیم.

وی عنوان کرد: مســائل داخلی آمریکا 

خیلی برای ما مهم نیســت، آنچه برای 
ایران مهم است عمل دولت های مختلف 
آمریکاست که متأســفانه در سال های 
گذشته عملی که باعث شود جمهوری 
اســامی و ملت ایران اعتمادشان جلب 
شود، مشاهده نکردیم.سخنگوی وزارت 
امور خارجه بــا بیان اینکــه دیوار بی 
اعتمادی هنوز بین ایران و آمریکا وجود 
دارد، تصریح کرد: ترامپ مسئله داخلی 
خودش و بحث انتخابات را دارد و بحث 
انتخابات مسئله داخلی آمریکایی هاست. 
هیچ وقت منتظر تحــوات داخلی در 
آمریــکا و اینکه نتیجــه انتخابات چه 

خواهد شد نبوده ایم و نخواهیم ماند.
وی با بیان اینکه ما میز مذاکره را ترک 
نکردیم، خاطرنشــان کرد: آنها در قالب 
۵+۱ در برجام حضور داشتند. آنها میز 
مذاکره را ترک کرده و تعهدات خودشان 
و قطعنامه 22۳۱ سازمان ملل را نقض 
کردند و فکر نمی کنیم با ماندن یا رفتن 
او )ترامــپ( تحــول خاصــی رخ دهد.

یادآور  دیپلماسی  دســتگاه  سخنگوی 
شــد: برای ما عمل آمریکا به تعهداتش 
مهم است و گفتار اصًا مهم نیست که 
تاکنون نشــان داده به تعهداتش عمل 
نکرده است.موســوی گفت: شرطی را 
مقامات عالی رتبه ما عنوان کردند که اگر 
آمریکا توبــه کند و به برجام برگردند و 
خســاراتی که به ملت ایران زده جبران 
و تحریم هــای ظالمانــه را بردارند، آنها 
می تواننــد دوباره در قالــب چارچوب 

برجام و ۱+۵ حضور داشته باشند.

 سخنگوی وزارت امور خارجه:
آماده مبادله دیگر زندانیان 

هستیم

 رییس جمهوری با تاکید بر اینکه تاش دولت تدبیر و 
امید از ابتدای کار، تقویت بنیه اقتصادی اقشار کم درآمد 
بوده است، اظهار داشت: دولت به عهد خود در خصوص 
مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود.به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، حجت ااسام و 
المســلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت گفت: دولت در راســتای 
عدالت جمعیتی تاش کرده اســت تا حتی اامکان در 
حد تورم، دستمزد و حقوق ها را افزایش دهد و براساس 
آمار، طی ســال های مختلف  این روند به طور مداوم در 
جریان بوده است.رییس جمهوری خاطر نشان کرد: در 
ارایه بسته های معیشتی و عدالت غذایی و در حوزه های 
دیگر تاش دولت بر این بوده اســت که درصورت بروز 
تکانه هــای اقتصادی که به جهت شــرایط مختلف در 
جامعه ایجاد می شود این افراد دچار آسیب جدی نشوند 
و این نکته قابل اتکایی در فعالیت های اقتصادی دولت 
و سیاستگذاری درخصوص رسیدگی به اقشار کم درآمد 

و کم برخوردار بوده است.روحانی با بیان اینکه براساس 
گزارش ها و آمار، دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه 
توفیق داشته اســت، اظهار داشت: از این نظر دولت به 
عهد خــود در خصوص مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده 
و خواهد بود و باید همچنان بر این اســاس برنامه ریزی 
و سیاســتگذاری شــود.رییس جمهوری گفت: اگر چه 
اینگونه وعده ها در زمانی مطرح شد که هنوز تحریم های 
شدید ســال های اخیر علیه کشورمان اعمال نشده و با  
آســیب های اقتصادی کرونا مواجه  نشده بودیم، اما هر 
چه قدر هم این آســیب ها سنگین و جدی باشد باز به 
تعهــد خود پایبند بوده ایم و تاکنون به میزان زیادی به 
این وعده ها عمل شده و ان شاء اه اقدامات دیگر نیز تا 
پایان دولت به گونه ای شکل خواهد گرفت تا در تحقق 
وعده خود سربلند باشیم.روحانی با تاکید بر اینکه دولت 
در راستای کاهش فقر مطلق سیاست هایی را در چهار 
حوزه در دستور کار قرار داده و پیگیری می کند، اظهار 
داشت: افزایش مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش 

نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی )بر 
این اساس پرداختی به هر خانوار از سال ۹2 تاکنون به 
۹ برابر افزایش یافته اســت(. افزایش اعتبارات کل برای 
اجرای برنامه )از ۴هزار میلیارد تومان در ســال ۹۶ به 
۱۵هزار و ۵00 میلیارد تومان در ســال ۹۹ رسیده و ۴ 
برابر افزایش یافته است(، افزایش تعداد خانوارهای تحت 
پوشش )بیش از یک میلیون نفر( و احداث مسکن برای 
خانوارهای محروم  )هم اکنون ۸۱ هزار واحد مسکونی 
در دست ساخت است و ۳۹ هزار واحد مسکونی نیز برای 
روستاییان محروم در استان های سیستان و بلوچستان، 
کرمان، کردستان و چهارمحال و بختیاری و لرستان در 
دست احداث اســت( از اهم این برنامه ها و سیاست ها 
می باشــد.روحانی »آزادسازی سهام عدالت« را از جمله 
اقدامات موثر دولت در اجرای عدالت در جامعه دانست 
و خاطرنشان کرد: این یک اقدام ارزنده و بجایی بود که 
می تواند به تقویت اقتصاد کشــور و مشارکت مردم در 

سرنوشت اقتصاد کشور بیانجامد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

 دولت به عهد خود در مبارزه با فقر مطلق پایبند است

گزیده خبر

جلسه بررسی مشکات و مسائل جامعه 
پزشکی کشور عصر دیروز )یکشنبه( به 
ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار 
شد. اســحاق جهانگیری در این جلسه 
با قدردانی از ایثار و از خودگذشــتگی 
پزشــکان و کادر درمانی کشور به ویژه 
در جریان مقابله با بیماری کرونا،  گفت: 
مردم جز خیرخواهی از جامعه پزشکی 

و کادر درمانی خاطــره دیگری به یاد 
ندارند و در مقطــع مواجهه با بیماری 
کرونــا، یک بار دیگــر خیرخواهی و از 
خودگذشتگی پزشکان و کادر درمانی 
کشــور به اثبــات رســید.معاون اول 
رییس جمهــور با تاکید بر اینکه مردم 
همواره احترام ویژه ای برای پزشــکان 
قائل هســتند،  تصریح کرد: براســاس 
نظرســنجی های انجام شده،  پزشکان 
در میــان گروه های مرجع، جزو اولین 
گروه های مورد اعتماد مردم هســتند 
و نگاه جامعه بــه کادر درمانی نگاهی 
مثبت و تــوام با احترام اســت.وی با 
گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدای 

خدمت در عرصه بهداشــت و درمان،  
افزود: براســاس گزارش ها، ۱۱0 نفر از 
پزشکان، پرستاران و کادر درمانی کشور 
در مقطــع مقابله با کرونا به شــهادت 
رسیدند که مردم همواره قدردان ایثار 
و فداکاری این عزیزان هســتند.معاون 
اول رییس جمهور همچنین با اشــاره 
به گزارش های ارائه شــده از خسارات 
و آسیب های اقتصادی بخش بهداشت 
و درمان ناشــی از شــیوع کرونا گفت: 
بخش بهداشت و درمان کشور به ویژه 
پزشکان و کســانی که در امر بهداشت 
و درمان فعالیت دارند، نیز باید همانند 
سایر اصناف کشــور امکان استفاده از 

تســهیات مربوط به جبران خسارات 
ناشــی از کرونا را داشته باشند و دولت 
نیز نمی تواند آســیب های اقتصادی 
وارد شده به این بخش را نادیده بگیرد 
و حتماً باید از جامعه پزشــکی کشور 
کــه در جریان مقابله با کرونا آســیب 
دیده اند، حمایت کرد.در این جلســه 
دکتــر حریرچــی معــاون کل وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
گزارشی از مسائل و مشکات پزشکان 
کشور در حوزه های مختلف ارائه کرد 
و به تشریح دغدغه های بخش بهداشت 
و درمان کشور به خصوص آسیب ها و 

خسارات ناشی از کرونا پرداخت.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد :
حمایت ازجامعه 
پزشکی کشور
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گزیده خبر دژپسند: 

آسیب ۱۵ درصدی کرونا به تولید ناخالص داخلی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیماری کرونا ۱۵درصد 
به جی. دی. پی کشــور )تولید ناخالص داخلی( آسیب زد، گفت: 
برای بهبود شــرایط اقتصادی باید به سیاست های تحریک تقاضا 
روی آورد.»فرهاد دژپسند« روز یکشنبه در صحن علنی مجلس 
با تشریح شــرایط اقتصادی کشور، با اشــاره به تحریم صادرات 
نفت، افزود: حتی اگر صادرات نفت بدون تحریم و مشــکل انجام 
شــود، باز هم به همه منابع، دسترسی نخواهیم داشت، بنابراین 
امســال باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم که ویژگی آن تکیه 
بــر درآمدهای مالیاتی اســت.وزیر اقتصاد اضافه کرد: در ســال 
گذشته، برخاف ســال های پیشین، بیشتر از مبلغ مورد انتظار، 
درآمد مالیاتی داشتیم در حالی که به علت کرونا، برخی امهال ها 
در نظر گرفته شد.دژپسند با اشــاره به اقدامات انجام شده برای 
ســاماندهی درآمدهای مالیاتی گفت: از جمله تدابیر این بود که 
جریمه های تاخیــر در پرداخت مالیات را بخشــیدیم و ترغیب 
کردیم که افراد مالیات را بدهند که از طریق آن ۱۰ هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی دریافت شد.وی با بیان اینکه به دنبال فشار 
به مودیان خوش حساب نیستیم، ادامه داد: نمی خواهیم مودیان 
مالیاتی گرفتار مشکات شــوند، بر این اساس، در شرایط شیوع 
کرونا برای مودیان درخواســت امهال کردیم.وزیر اقتصاد تصریح 
کرد: برای تحقق درآمدهای تمیز و سالم مالیاتی، قصد نداریم که 
تولیدکنندگان و مودیان خوش حســاب، تحت فشار قرار گیرند.

دژپسند اظهار داشــت: درباره معافیت های مالیاتی نیز گفت: به 
دنبال کاهش و ساماندهی هوشــمند معافیت های مالیاتی وی 
هستیم.وی با تاکید بر پرهیز از استقراض از بانک مرکزی گفت: 
یک نگرانی وجود دارد که آیا دولت برای تامین مالی به استقراض 
از بانک مرکزی روی می آورد یا نه؟وزیر اقتصاد تاکید کرد: برنامه 
جامعی داریم که متوسل به این امر نشویم. پس از موضوع مالیات 
و واگذاری هــا، یک اجازه ای را نیز بــرای تامین مالی داریم که 
آن، استقراض از مردم و بخش خصوصی است.دژپسند افزود: آثار 
اســتقراض از بانک مرکزی زیانبار است و لذا تمایل نداریم که به 
آن تن دهیم. بازار ســرمایه امروز به بلوغ رســیده است که می 
توان از آن بهره گرفت.وی یادآور شــد: تجربه موفقی را به تازگی 
در واگذاری ها داشتیم که می توانیم تا پایان امسال از این تجربه 
استفاده کنیم.وزیر اقتصاد با اشاره به خسارت های کرونا به اقتصاد 
کشور گفت: بیماری کرونا ۱۵ درصد به جی. دی. پی کشور )تولید 
ناخالص داخلی( خســارت زد.دژپسند یادآور شد: رشد اقتصادی 
کشور در سال گذشته با احتساب نفت، منفی بوده که برای بهبود 
شــرایط اقتصادی باید به سیاست های تحریک تقاضا روی آورد.

وزیر اقتصاد با برشماری راه های جایگزین درآمدهای نفتی، گفت: 
خزانه داری کشــور  به گونه ای برنامه ریزی کرده که ۱۰۰ درصد 
بودجه عمرانی پرداخت شود.دژپســند اضافه کرد: همچنین باید 
تاش کنیم که هزینه ها نیز مدیریت شود که البته راحت نیست 

زیرا برخی هزینه ها، ساختاری است.

لزوم افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت های موجود
وزیر اقتصاد با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام سال جهش تولید، 
گفت: در این شرایط باید به رونق و جهش تولید توجه کرد. تحقق 
این هدف، باعث تحرک سایر بخش ها و زمینه ساز رفع بیکاری 
و مدیریت تورم خواهد بود.دژپســند اضافه کرد: برای رسیدن به 
رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا، در همین شرایطی که با تحریم 
مواجه هستیم باید به دو مساله توجه کنیم که اول، سرمایه گذاری 
برای ایجاد ظرفیت جدید تولید و دوم، سیاست گذاری برای باا 
بردن نرخ بهره برداری از ظرفیت های موجود است.وی افزود: باید 
به طور کامل از ظرفیت های موجود اســتفاده کنیم که از طریق 
آن، افزایــش عرضه تحقق می یابد کــه باعث تامین نیاز داخل و 
افزایش صادرات و تامین منابع ارزی صورت می گیرد.وزیر اقتصاد 
خاطر نشــان کرد: نرخ بهره برداری از ظرفیت های موجود حدود 
۵۵ درصد است که اگر به ۷۵ تا ۸۰ درصد افزایش یابد، به جهش 

مناســب در تولید دســت خواهیم یافت.دژپســند با بیان اینکه 
سیاست دیگر باید تمرکز روی سرمایه گذاری باشد، اضافه کرد: در 
هشــت سال گذشته، در برخی سال ها رشد سرمایه گذاری منفی 
اما در بیشتر سال ها رشد مثبت بوده است.وی با اشاره به شرایط 
تورم، اظهار داشــت: مدیریت تورم در ایران شرایط خاص خود را 
دارد. بخشــی از تورم ناشی از فشار هزینه است.دژپسند در ادامه 
به واردات اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از واردات ما مربوط به 
کااهای واسطه ای و سرمایه است که رشد نرخ ارز باعث افزایش 
هزینه تمام شده کاا می شــود.وزیر اقتصاد افزود: در سال های 
اخیر ســرمایه گذاری در ماشین آات افت زیادی داشته است که 
باید به آن توجه داشت.وی با اشاره به فشارهای دشمنان، گفت: 
دشمن از تمام تجربه و توان خود برای مسدود کردن ورود منابع 
به ایران خودداری می کند به طوری که از تحریم صادرات نفتی، 
تحریم نقل و انتقال مالی، تحریم صادرات غیر نفتی و ... استفاده 
کرده است.دژپسند اضافه کرد: ما در این شرایط باید تمام تاش 
ها را معطوف کنیم به این مســاله که تامین منابع فقط به منابع 
خارجی، منحصر نشــده و از ظرفیت های داخلی به صورت یک 

بسته سیستمی استفاده شود.

بازار سرمایه، کریدور مناسب تامین مالی

وزیر اقتصاد با اشــاره به بازار سرمایه، گفت: بازار سرمایه در سال 
گذشته و چند ماه ابتدایی سال ۹۹ نشان داد که ظرفیت جدیدی 
در اقتصاد ایران برای تامین مالی وجود دارد و کریدور مناســبی 
برای تامین مالی اقتصاد و دولت است.دژپســند افزود: بر اساس 
بودجه، ۶۱  هزار میلیارد تومان از تامین مالی دولت باید از طریق 
واگذاری باشد که بررسی ها نشان داد بهترین راه برای کمتر کردن 
حاشــیه ها استفاده از بازار سرمایه اســت.وی اضافه کرد: در بازار 
ســرمایه شفافیت وجود داشــته و در محیط رقابتی، واگذاری ها 
انجام شده و عرضه ها بدون حاشیه انجام می شود که این مساله، 
هم تامین مالی دولت را تسهیل کرده و هم بازار سرمایه را تعمیق 
مــی کند.وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش عرضه ها در بورس برای 
بخش خصوصی نیز مطلوب است. بخش خصوصی توانسته اقدام 
به فروش اوراق کرده و با عرضه اولیه، تامین مالی کند.دژپســند 
یادآور شــد: در کمتر از یک روز یک هزار میلیارد تومان اوراق در 
بورس عرضه شــد و به فروش رسید که دستاورد بسیار مطلوبی 
است.وی اظهار داشت: امروز عرضه های اولیه با سه میلیون و ۶۰۰ 
هزار نفر صورت می گیرد که نشــان مــی دهد که پس اندازهای 
خرد به سوی اقتصاد سازنده و بورس روان شده است.وزیر اقتصاد 
گفت: در ســال جدید، ارزش معامات بازار سرمایه بیش از ۱۰ 
هزار میلیارد بوده که نقش مهمی در جلوگیری از ورود این پول 

ها به سایر بازارها داشته است.

کاهش زمان اخذ مجوز از  73 به 3روز
وزیر اقتصاد با بیان اینکه محور دیگر جهش تولید، روانی و بهبود 
فضای کسب و کار است، گفت: برای شروع و تاسیس شرکت در 
بســیاری از کشورها کمتر از یک روز زمان نیاز بود اما در کشور 
ما حدود ۷۳ روز طول می کشید.دژپســند افزود: برای رفع این 
مشــکل، پنجره واحد کسب و کار راه اندازی شده و زمان مورد 
نیــاز از ۷۳ روز به ۳ روز کاهش یافت. یعنی امروز هر کســی 
که می خواهد شــرکت تاسیس کند در کمتر از سه روز این کار 
صــورت می گیرد.وی گفت: رتبه ما در ســال ۲۰۱۴ در فضای 
کســب و کار ۱۵۴ بود که با اقدامات انجام شده به ۱۱۸ کاهش 
یافت و ســپس به ۱۲۷ افزایش یافت.وزیر اقتصاد خاطر نشان 
کرد: در ســال گذشته با وجود اینکه امتیاز ما افزایش یافت، اما 
رتبه ما تنزل یافت که ناشی از اقدامات بهتر سایر کشورها بود.

دژپســند با بیان اینکه از مشــکات ما در این بخش، قوانین و 
مقررات مزاحم و زاید اســت، اظهار داشت: تاش می کنیم که 

مقررات زاید حذف شود.

احتمال کاهش برخی مالیات ها به ۱۰ درصد
بر اساس ایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد، تغییرات عمده ای در قانون مالیاتهای 
مستقیم اعمال خواهد شد.بر اساس متن پیشــنهادی وزارت اقتصاد در ایحه 
اصاح قانون مالیات های مستقیم با هدف بهبود توزیع ثروت وضع مالیات ساانه 
اماک مسکونی گران قیمت و مالیات ساانه خودروی لوکس و با هدف حمایت 
از فضای کسب و کار مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه 
کاهش نرخ مالیات شرکت از نرخ ۲۵ درصد به ۱۰ درصد نیز در متن پیش نویس 
مدنظر قرار گرفته اســت.به منظور ارائه رهنمود ازم در خصوص چگونگی روند 
بررســی ایحه در جلسه بیست و نهم اردیبهشــت ماه سال جاری کمیسیون 
اقتصادی مطرح و مقرر شــد: کارگروهی با مســئولیت وزیر اقتصاد به عضویت 
وزرای کار، صنعت و روسای سازمان برنامه بودجه و اداری استخدامی، رییس کل 
بانــک مرکزی و معاون امور مجلس رئیس جمهور و وزرای ذیربط با حق رای و 
به دبیری، دبیر کمیسیون اقتصاد  دفتر هیئت دولت، پیش نویس ایحه اصاح 
قانون مالیات های مســتقیم را مورد بررسی قرار دهد.تصمیمات این کارگروه به 
عنوان مصوبه کمیســیون تلقی شده و برای طی تشریفات قانونی در دستور کار 
هیئت وزیران قرار خواهد گرفت.در اجرای تصمیم کمیسیون به منظور بررسی 
موضوع مواد مربوط به باب اول و فصول اول، دوم، سوم و باب دوم فصول اول و 
دوم و باب ســوم در دستور کار اولین جلسه کارگروه قرار گرفته است.بر اساس 
متن پیشــنهادی وزارت اقتصاد فصل اول باب دوم به مالیات بر عایدی اماک 
فصل دوم باب دوم مالیات ساانه خودروهای شخصی فصل سوم باب دوم مالیات 
ســاانه اماک مسکونی، فصل اول باب سوم در آمد اماک، فصل دوم باب سوم 
درآمد کشاورزی و فصل سوم با احترام به درآمد حقوق اختصاص خواهد داشت.

آب پاکی وزیر روی دست جاماندگان سهام عدالت
 سهام عدالِت جدیدی در کار نیست

در حالی عضو هیات رئیسه مجلس تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت را یکی 
از اولویت های مجلس یازدهم می داند و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس 
هم از طرح دو فوریتی مجلس در این زمینه سخن گفته، که وزیر اقتصاد می گوید 
امکان چنین کاری وجود ندارد. هر چند طی چند روز گذشته نمایندگان مجلس 
بویژه پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصاد از طرح دو فوریتی نمایندگان 
بــرای توزیع ســهام عدالت میان مشــموان جدید خبــر داده و به تازگی هم 
حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس گفته تعیین تکلیف جاماندگان سهام 
عدالت یکی از اولویت های مجلس یازدهم اســت، وزیر امور اقتصاد و دارایی روز 
گذشته تاکید کرده است: در اصل ۴۴ قانون اساسی صریحا ذکر شده که سهام 
عدالت تنها به ۶ دهک افراد جامعه داده شــود و ارائه سهام عدالت در سال ۸۵ 
آغاز شــد و اکنون دیگر نمی توان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد.

فرهاد دژپسند همچنین درباره نظر دولت نسبت به طرح مجلس برای ارائه سهام 
عدالت به جاماندگان آن گفته: من این طرح را ندیده ام، اما امکان تجدیدنظر در 
روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد؛ زیرا آن شرکت های 
دولتی مورد نظر را در قالب ســهام ارائه کرده ایم یا اکنون براساس قانون بودجه 

سال ۹۹ در حال واگذاری آنها هستیم بنابراین چنین چیزی امکانپذیر نیست.

میربد مطرح کرد: 
اجرا ی طرح آجر به آجر در استان اصفهان

 طــرح "آجربه آجر"به منظور توســعه فعالیت های 
مربوط به توسعه مشــارکت های مردمی در ساخت 
فضاهای آموزشی، باحضوراعضای هیات مدیره مجمع 
خیرین مدرســه ساز اســتان اصفهان و مدیران کل 
نوســازی مدارس و آموزش وپرورش  استان بررسی 

شــد.به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان دراین 
نشست، مهندس میربد مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به طرح تحولی 
آجر به آجر گفت: گسترش مشارکت خرد مردمی درامر مدرسه سازی درواقع 
مهم ترین استراتژی  این طرح است که در قدم اول درنظر دارد فرهنگ سازی 
در میان اقشــار مختلف جامعه را توسعه دهد. وی افزود: دراین مسیر توجه به 
ظرفیت های استان به لحاظ فرهنگی تربیتی وهمچنین استفاده از ابزار رسانه 
و فضاهای مجازی می تواند از محورهای تدوین اقدامات و راهکارها این طرح 
باشــد. وی گفت: جلب مشارکت شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی 
و ایجاد شــبکه داوطلبان مدرسه ساز ازدیگر اهداف این طرح است که باید با 
جدیت دنبال شود.میربد در تشریح بخش های دیگر این طرح گفت: نگاه اداره 
کل نوسازی مدارس استان اصفهان  به حوزه خیرین، نگاهی راهبردی است و 
باید تمام تاش خود را برای حفظ و توســعه ونگهداری ازاین ظرفیت مردمی 

ارزشمند به عمل آوریم.

نقطه عطف توسعه برنامه محور شهر جدید بهارستان:
تصویب طرح محور میانی در شورای 

برنامه ریزی استان
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، طرح محور پردیس 
)محور میانی( بهارســتان، باغ هزار جریب و اراضی ۱۸۵ هکتاری این 
شهر با پیگیری شرکت عمران بهارستان در شورای برنامه ریزی استان 
تصویب شــد.محور پردیس بهارستان پهنه ای به مساحت ۸۰ هکتار؛ 
محور میانی که  مهمترین طرح در مقیاس شهری بهارستان است دارای 
راسته های تجاری و کاربری های مختلط تجاری-مسکونی و مسکونی 
آپارتمانی را شامل می شود. پیاده راه بزرگ رفاهی- تفریحی- ورزشی 
بهارســتان، در میانه ی همین محور شــرقی-غربی قرار دارد.باغ هزار 
جریب بهارستان شامل ۱۰۰ هکتار از اراضی این شهر است که فضای 
سبز بزرگ مرکز شهر، برج های آپارتمانی، راسته های تجاری و مراکز 
گردشــگری را در خود جای داده است.اراضی ۱۸۵ هکتاری نیز شامل 
کاربری های مختلط مسکونی، تجاری و خدماتی مصوبه شورای عالی 
معماری و شهرســازی است که در قالب محله سازی با تراکم متوسط 
به احداث واحدهای مســکونی طرح اقدام ملی مســکن در بهارستان 

اختصاص داده شده است.

استاندار قزوین در دیدار با شهردار عنوان کرد؛
بوئین زهرا، شهری رو به توسعه 

اســتاندار قزوین معتقد است؛ اندیشه، همراهی و تاش از خصوصیات 
بارز مجموعه شهری بوئین زهرا در توسعه و اجرای پروژه های عمرانی 
است.دکتر هدایت اله جمالی پور در نشست صمیمی با شهردار و اعضای 
شــورای اسامی شهر بوئین زهرا بیان کرد: خوشبختانه حضور جوان 
خوشفکری همچون دکتر غیاثوند و همدلی، وفاق و اتحاد بین اعضای 
شورای شهر بوئین زهرا موجب شده این شهر در چند سال گذشته به 
یکی از مناطق توسعه یافته استان تبدیل شود و رضایت شهروندان را 
در تحوات خوبی که صورت گرفته می توان بخوبی احساس نمود.وی 
در ادامه با اشاره به برخی از پروژه های مهم شهرداری بوئین زهرا گفت: 
ایجاد جاده سامت در راستای حفظ سامتی و تندرستی مردم، نشان از 
اندیشه های خوب و عزم جدی مدیران شهری بوئین زهراست و انتظار 
داریم این پروژه هرچه زودتر به بهره برداری برسد.اســتاندار قزوین در 
ادامه با بیان اینکه متاسفانه افزایش قیمت ها و تورم موجب کند شدن 
روند پروژه های عمرانی شــده، ابراز کرد: یکی از کارهای بسیار خوب 
شهرداری بوئین زهرا ارائه ایده ها در جهت کاهش هزینه هاست که این 
موضوع بخوبی در استفاده از فناوری بتن غلطکی رنگی بجای آسفالت 

در جاده سامت می باشد.

رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار ایران گفت: در دو هفته گذشــته ۱.۵ درصد از 
مشموان سهام عدالت توانستند سهام خود را در بورس معامله کنند.»حسن قالیباف« 
روز )یکشــنبه( با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسامی اظهار داشت: در حال 

حاضر فرصت خوبی برای تامین مالی و توسعه اقتصادی از طریق بازار سرمایه در کشور 
فراهم شده است.وی افزود: در چند سال گذشته در بازار سرمایه، چند اتفاق بزرگ افتاده 
است. نخســت تصویب قانون جدید بازار سرمایه که در سال ۸۴ این قانون به تصویب 
رســید و باعث شد یکسری ابزارها و نهادهایی که در بازار سرمایه نداشتیم در این بازار 
خلق شود.رییس سازمان بورس گفت: هم اکنون در بازار سرمایه انواع نهادهای کمکی 
برای تشکیل سرمایه و پس انداز از طریق این بازار وجود دارد.وی افزود: ابزارهای متنوع 
تامین مالی و انواع اوراق بهادار در بازار ســرمایه وجود دارد که به تامین مالی از طریق 
بازار سرمایه کمک می کند.قالیباف اضافه کرد: همچنین قانون توسعه نهادها و ابزارهای 
مالی جدید در راستای اجرای اصل ۴۴ در سال ۸۸ به تصویب رسید و این قانون خوبی 

بود که در اختیار بازار سرمایه قرار گرفت.وی اظهار داشت: دو ماموریت مهم توسط رهبر 
معظم انقاب به بازار سرمایه سپرده شد و از طریق این بازار اجرا شد کمک کرد که بازار 
ســرمایه مورد توجه قرار گیرد و جایگاه آن ارتقا یابد. یکی از اینها اجرای اصل ۴۴ بود 
که در چند ســال گذشته اجرای این قانون و واگذاری شرکت ها در راستای این قانون، 
از طریق بازار ســرمایه انجام شده است.رییس سازمان بورس با مقایسه بازار سرمایه در 
ســال ۸۸ و ۹۸ گفت: در سال ۸۸ ارزش کل بازار ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است و 
در حال حاضر به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و نسبت به سال ۸۸ بیش 
از ۱۰۰ برابر شده است و این نشان دهنده پتانسیل باای این بازار در اقتصاد کشور از 

باب تامین مالی است.

رییس سازمان بورس خبر داد؛
1.۵ درصد مشموان سهام عدالت 
سهام خود را معامله کردند

استانها
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استانها

در آخرین نشست اوپک پاس چه گذشت؟گزیده خبر

تمدیدیکماههکاهشتولید٩.۶میلیونبشکهای
اوپک و متحدانش شــامل روسیه که گروه اوپک پاس را تشکیل 
می دهند روز شــنبه با تمدید کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در 
روز بــه مدت یک مــاه دیگر تا پایان ژوییــه موافقت کردند. این 
گروه همچنین از کشــورهایی مانند نیجریه و عراق که از سهمیه 
تولیدشــان در ماه مه و ژوئن فراتر رفته بودند، خواست با کاهش 
بیشــتر تولید در ژوییه تا ســپتامبر، به جبران بپردازند.اوپک و 
متحدانش در واکنش به نابودی تقاضا بر اثر بحران شیوع ویروس 
کرونا و سقوط قیمتها، در آوریل با کاهش تاریخی تولید به میزان 
۹.۷ میلیون بشــکه در روز در ماههای مه و ژوئن موافقت کردند.

طبق توافق اولیه اوپک پاس که ۲۳ کشــور در آن حضور دارند، 
مقرر شــده بود که تولید نفت به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز 
در طول ماه های مه و ژوئن کاهش داده  شود و سپس محدودیت 
عرضه تا پایان ســال ۲۰۲۰ به ۷.۷ میلیون بشکه در روز و از سال 
۲۰۲۱ تا ســه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به ۵.۸ میلیون بشکه در روز 
تسهیل  شود.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
سعودی در کنفرانس ویدیویی روز شنبه وزیران اوپک پاس اعام 
کرد که با خروج اقتصادهای مصرف کننده بزرگ نفت از قرنطینه 
مقابله با شــیوع ویروس کرونا، تقاضا رو به بهبود است اما هنوز از 
وضعیت بحرانی خارج نشده ایم و چالشهای پیش روی ما به قوت 
خود باقی مانده اند.در چند روز گذشته عربستان سعودی با سایر 
اعضای اوپک و برخی از کشورهای غیرعضو نظیر روسیه، قزاقستان 
و جمهوری آذربایجان برای تمدید کاهش تولید در ســطح اخیر 
سرگرم رایزنی بود.اکثر کشورهای مشارکت کننده در این توافق با 
ادامه کاهش تولید در سطح ۹.۷ میلیون بشکه در روز موافق بودند 
اما پایبندی ضعیف کشــورهایی مانند عراق، نیجریه و قزاقستان 
باعث نارضایتی شدید سایر اعضای گروه شده بود که کاهش تولید 
را بیشــتر از میزان توافق شده انجام داده بودند.قیمت نفت که در 
آوریل به پایین ۲۰ دار ســقوط کرده بود، روز جمعه تحت تاثیر 
خــوش بینی بازار به تمدید کاهش تولیــد فعلی اوپک پاس، با 
پنج درصد افزایش، به باای ۴۲ دار در هر بشــکه صعود کرد که 
بااترین قیمت در سه ماه اخیر بود اما همچنان یک سوم کاهش 
نسبت به اواخر سال ۲۰۱۹ نشان می دهد.به گفته بیورن تورنهاگن، 
مدیر بازارهای نفت در شــرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی، می توان 
انتظار داشــت که قیمتها از روز دوشــنبه قوی بمانند و محدوده 
باای ۴۰ دار را حفظ کنند.عربســتان ســعودی و روسیه به باا 
بردن قیمت نفت برای تامیــن نیازهای بودجه ای خود نیاز دارند 
اما از ســوی دیگر باید مراقب باشند نفت به باای ۵۰ دار در هر 
بشکه صعود نکند زیرا باعث بازگشت دوباره تولید نفت شیل آمریکا 

می شود.از سوی دیگر هنوز مشخص نیست آیا عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی و کویت کاهش تولید داوطلبانه ۱.۱۸ میلیون 
بشــکه در روز را که عاوه بــر کاهش تولید اوپک پاس در ژوئن 

اعمال می کنند، در ژوییه نیز ادامه خواهند داد.

ماموریت اوپک برای حذف یک میلیارد بشکه مازاد عرضه
توافق آوریل تحت فشــار دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا که 
در تاش برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت نفت آمریکا بود، 
تصویب شد.ترامپ که پیش از این تهدید کرده بود اگر ریاض اقدام 
نکند، نیروهای آمریکایی را از عربستان سعودی بیرون خواهد برد، 
پیش از مذاکرات روز شــنبه با سران روسیه و عربستان سعودی 
گفت و گو و اظهار کرد که از بهبود قیمت نفت راضی است.اگرچه 
قیمتهای نفت تا حدودی بهبود پیدا کرده اند اما همچنان پایین تر 
از قیمــت مورد نیاز اکثر تولیدکنندگان نفت شــیل آمریکا برای 
سودآوری هستند. تعطیلی ها، اخراجها و کاهش هزینه ها در سراسر 
آمریکا ادامه دارد.دن برویت، وزیــر انرژی آمریکا پس از تصویب 
تمدید کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در نشست روز شنبه اوپک 
پاس، در توییتر نوشــت: من اوپک را برای رسیدن به توافق مهم 
امروز که در شرایط حساسی انجام گرفته و تقاضا برای نفت رو به 

بهبود است و اقتصادهای سراسر جهان در حال بازگشایی هستند، 
تمجید می کنم.انتظار می رود با کاهش محدودیتهای قرنطینه در 
سراسر جهان، تقاضا برای نفت در ژوییه از عرضه فراتر رود اما اوپک 
باید یک میلیارد بشکه نفت مازادی که در مارس به ذخایر اضافه 
شد را از بازار حذف کند.به گفته تونهاگن، تصمیمات روز شنبه به 
اوپک کمک خواهد کرد ذخایر نفت را در فاصله ژوییه تا اوت سه 
تا چهار میلیون بشکه در روز کاهش دهد.وزارت نفت نیجریه اعام 
کرد که این کشور از ایده جبران تولید بااتر در ماههای مه و ژوئن 

حمایت می کند.

قول عراق برای تقویت پایبندی به کاهش تولید نفت
عراق که یکی از بدترین نرخهای پایبندی به توافق کاهش تولید را 
در ماه مه داشت، موافقت کرد تولیدش را به میزان بیشتری کاهش 
دهد اما دقیقا معلوم نیست عراق چگونه با غولهای نفتی که در این 
کشور فعالیت می کنند برای کاهش بیشتر تولید به توافق خواهد 
رســید.به گفته نمایندگان اوپک، طرح عراق، رسیدن به توافق با 
غولهــای نفتی برای آغاز کاهش قابل توجه تولید از میادین نفتی 
تحت اداره آنها و همچنین توافق با منطقه کردستان برای مشارکت 
در کاهش تولید است.پارلمان عراق روز شنبه به باقی مانده اعضای 

کابینه مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق رای داد و احسان 
عبدالجبار اســماعیل به عنوان وزیر نفت رای اعتماد گرفت.طبق 
آمار اوپک پاس، عراق در ماه مه ۵۲۰ هزار بشکه در روز بااتر از 
سهمیه خود نفت تولید کرد در حالی که مازاد تولید نیجریه ۱۲۰ 
هزار بشکه در روز، آنگوا ۱۳۰ هزار بشکه در روز، قزاقستان ۱۸۰ 

هزار بشکه در روز و روسیه ۱۰۰ هزار بشکه در روز بود.

مکزیک حاضر به همراهی با اوپک پاس نشد
روسیو ناهله، وزیر انرژی مکزیک روز شنبه اظهار کرد که مکزیک 
در تمدید یک ماهه کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز به سایر 
اعضای اوپک پاس ملحق نخواهد شد.تحت توافقی که در آوریل 
تصویب شد، مکزیک در برابر سهمیه خود برای کاهش تولید ۲۳ 
درصد معادل ۴۰۰ هزار بشــکه در روز مقاومت کرد و تنها حاضر 
شــد ۱۰۰ هزار بشــکه در روز تولیدش را در ماههای مه و ژوئن 
کاهــش دهد.آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رییس جمهور مکزیک 
که قول داده اســت تولید نفت کشــورش را باا ببرد، روز جمعه 
اعام کرده بود که این کشور در وضعیتی نیست که کاهش تولید 
بیشتری انجام دهد اما روسیو ناهله، وزیر انرژی مکزیک در نشست 
اوپک پاس شــرکت خواهد کرد.وزیر انــرژی مکزیک در ایالت 
وراکروز اظهار کرد: کشورهای دیگری وجود دارند که با پیشنهاد 
اخیر موافقت کردند اما ما در این باره نه گفتیم و به توافقی که در 
آوریل امضا شد، پایبندیم.عدم تمایل مکزیک برای همراهی با سایر 
اعضای اوپک پاس، در آوریل باعث اختاف در این گروه شده بود. 
اما با دخالت آمریکا به نفع مکزیک و کوتاه آمدن عربستان سعودی، 

غائله فیصله پیدا کرد.

کاهش تولید نفت روسیه به ۵10 تا ۵20 میلیون تن
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز شنبه اظهار کرد که روسیه 
تولیــد نفت خود را از حدود ۵۶۱ میلیون تن در ســال ۲۰۱۹ به 
۵۱۰ تا ۵۲۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا خواهد کرد.

وی که پس از برگزاری نشســت اوپک پــاس صحبت می کرد، 
گفت: آمریکا تولیدش را به میزان ۱.۹ میلیون بشکه در روز کاهش 
خواهد داد.وزیر انرژی روســیه به خبرنگاران گفت: مسکو در ماه 
جاری به طور کامل به سهمیه تولیدش عمل کرده است.بر اساس 
گــزارش رویترز، کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک پاس تا 
دسامبر هر ماه برای بازبینی وضعیت بازار، بررسی پایبندی و ارایه 
توصیه درباره کاهش تولید دیدار خواهد کرد. نشســت بعدی این 

کمیته برای ۱۸ ژوئن برنامه ریزی شده است.

نفت لیبی در آستانه بازگشت به بازار جهانی
لیبی آماده ازسرگیری تولید حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز است که ماموریت 
اوپک و متحدانش برای متعادل کردن عرضه و تقاضا در بازار را پیچیده می کند.

منابع آگاه به پاتس گفتند: مذاکرات میان شــرکت ملی نفت لیبی و گروههای 
قبیله ای که کنترل میادین نفتی الشراره و الفیل را برعهده دارند، درباره ازسرگیری 
تولید در این تاسیســات کلیدی به خوبی در حال پیشرفت است. الشراره ۳۰۰ 
هزار بشــکه در روز و الفیل ۷۵ هزار بشــکه در روز ظرفیت تولید دارد.یک منبع 
آگاه در این زمینه گفت: بدنبال عقب نشــینی اخیــر ارتش ملی لیبی از غرب 
کشور، محافظان تاسیسات نفتی در این دو میدان نفتی در حال بررسی گزینه های 
خود هســتند.لیبی در کنفرانس مجازی اوپک پاس که روز شنبه برگزار شد، از 
مشــارکت در توافق کاهش تولید این گروه همچنان معاف اعام شد. این گروه 
که شــامل اوپک و متحدانش نظیر روسیه است، با هدف متعادل کردن سریع تر 
بازارهای نفت، با تمدید یک ماهه کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز تا پایان 
ژوییه موافقت کرد. احیای قریب الوقوع تولید نفت لیبی ممکن است به تنشها بر 
سر پایبندی به توافق کاهش تولید میان اعضای اوپک پاس و نیازهای اقتصادی 
تولیدکنندگان کوچکتر ماننــد مکزیک، نیجریه و عراق بیافزاید.لیبی بزرگترین 
ذخایر نفــت قطعی آفریقا را در اختیار دارد و گریدهای نفتی صادراتی ســبک 
شیرین ساهارا و السدر در تولید بنزین و سوختهای تقطیری بازدهی باایی دارند و 
به همین دلیل محبوب پاایشگاههای منطقه مدیترانه و شمال غربی اروپا هستند.

در لیبی دو لوله اصلی که میادین الشراره، الفیل و حماده را به پایانه صادراتی زاویه 
و پاایشگاه واقع در ساحل مدیترانه متصل می کنند، 

مدیرعامل پتروشیمی شازند:
صادرات 45 درصد محصوات تولیدی 

پتروشیمی شازند
مدیرعامل پتروشیمی شازند گفت: این شرکت با رکورد 
شکنی تولید در سال گذشــته، ۴۵ درصد محصوات 
خــود را به خارج از کشــور صادر مــی کند.به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز اراک، با تولید یک میلیون 
و ۸۰۰  هزار تن محصول در ســال ۹۸ رکورد تولید در 
پتروشیمی شازند شکسته شــد.ولدخانی مدیرعامل پتروشیمی شازند گفت: با 
تولید یک میلیون و ۸۰۰  هزار تن محصوات پلیمری و شــیمیایی در سال ۹۸ 
ارزش فروش محصوات این مجتمع به هفت هزار میلیارد تومان رسید که رقمی 
بی ســابقه در صنعت پتروشیمی است.ولدخانی افزود: با تولید گرید های جدید 
پلیمری در این پتروشیمی نیاز کشور به واردات مواد اولیه تولید سرنگ وسرم بر 
طرف شد و ساانه از خروج ۴۰ میلیون دار ارز از کشور هم جلوگیری می شود.

اجرای طرح خودکار سازی شبکه ایستگاههای 
اقلیم شناسی و باران سنجی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان اصفهان مهندس خورشیدی مدیرکل 
هواشناســی اســتان اصفهان در دیدار با دکتر اکبری رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان با حضور چندی از کارشناسان سازمان مدیریت  و هواشناسی 
اســتان با اعام این خبر در خصوص طرح خودکار ســازی شبکه ایستگاه های 
اقلیم شناسی و باران سنجی استان اصفهان توضیحات کاملی بیان نمود . وی در 
ابتدای این دیدار ضمن اشــاره به تاریخچه ی شروع به کار هواشناسی استان و 
وضعیت فعلی ایستگاه ها و نوع و عملکرد و کارایی آنها گفت : در این نوع ایستگاه 
ها دسترســی به داده های برخط هواشناســی میسر است و پوشش داده ای نیز 
گســترش می یابد ، افزایش صحت و دقت داده ها و استفاده از پیش بینی های 
لحظه ای جهت افزایش سرعت و دقت پیش بینی ها از دیگر نتایج خودکار سازی 
شبکه ایستگاه های هوشناســی است. خورشیدی در ادامه گفت :بحث هزینه و 
تامین تجهیزات و زیر ســاخت های ارتباطی و سخت افزاری و پرسنلی از دیگر 

موارد مطرح شده در این طرح است.
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گزیده خبر رئیس گمرک در جلسه علنی مجلس شورای اسامی:

نبود زیرساخت های مناسب، تهدید بخش تجارت خارجی
رئیــس گمرک قوانین متعدد را به عنــوان تهدیدهای بخش 
تجارت خارجی برشــمرد و گفت که تعدد مراجع سیاســت 
گذار و عدم وجود زیرســاخت های مناسب از دیگر تهدیدهای 
این بخش اســت.وی در  ادامه گفت :رئیس گمرک گفت که 
میزان صادرات در ســال ۹۸، ۱۳۵ میلیون تن و برای واردات 
۳۵ میلیون تن بوده اســت، یعنی وزن تجارت خارجی ۱۷۰ 
میلیون تن بوده که رکوردی در تاریخ کشور به جای گذاشته 
است.مهدی میراشــرفی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 
شورای اســامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور 
گفــت: مهمترین جوابی که می توان به بدخواهان کشــور داد 
ارجاع به آمار تجارت خارجی در ســال ۹۸ اســت. ما در سال 
گذشــته ۱۳۵ میلیون تن صــادرات و ۳۵ میلیون تن واردات 
داشــته ایم، یعنی وزن تجارت خارجی ۱۷۰ میلیون تن بوده 
که رکوردی را در تاریخ کشــور  به جای گذاشته ایم. در بحث 
ارزش مبــادات تجارت خارجی با ۸۵ میلیارد دار عملکرد را 
سال گذشته به پایان رساندیم که بهترین جواب به بدخواهان 
کشور اســت که می گفتند می خواهند اقتصاد کشور را زمین 
گیر کنند.وی در توضیح اقدامات گمرک برای حمایت از تولید، 
تســهیل و تجارت در ارتقای کار گمــرک گفت: بیش از ۸۰ 
درصد کااهای وارداتی کشــور کااهای واسطه تولید و مواد 
اولیه ماشــین آات و خط تولید بوده که با دیدن مشــکات 

ورود کااها کاهش قیمت تمام شــده تولید رخ می دهد ما در 
سال گذشته فعاان اقتصادی مجاز را شناسایی کرده که بیش 
از ۲۲۰ فعال اقتصادی مجاز ثبت شد.میراشــرفی گفت که با 
تهمیداتی مسیر ثبت شده کااها از ۳۵ درصد در سال ۹۷ به 

۵۱ درصد در سال ۹۸ رســید. درباره بحث مربوط به تسهیل 
تجارت در خصوص واردات کااهای مورد نیاز تولید کشور هم 
اقداماتی صورت گرفت.به گفته وی در قرن ۲۱ سه توصیه برای 
تســهیل تجارت و ارتقای سامت وجود دارد و آن الکترونیکی 

و مجازی و هوشــمند کردن فعالیت اقتصادی اســت. گمرک 
جمهوری اســامی ایران در سنوات گذشــته اقدامات بسیار 
منســجمی انجام داد و به سمت الکترونیکی کردن امور رفت، 
خوشبختانه از این بابت از سازمان های پیشرو بودیم. در بحث 
مجازی سازی گمرک روی موبایل اقداماتی صورت گرفت شعار 
ما این است که هر فعال اقتصادی از هر کجا و هر زمانی بتواند 
اظهارنامه اقتصادی گمرک را ارسال کند. اقداماتی برای بحث 
هوشمند سازی هم صورت گرفته امیدواریم در کنار الکترونیکی 
و مجازی کردن موضوع هوشــمند سازی را اجرا کنیم تا شاهد 
افزایش شــاخص های مربوط به توانمندسازی تجارت باشیم.

رئیس گمرک با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته برای ایجاد 
شبکه اجتماعی بومی گفت: گمرک شبکه اجتماعی بومی برای 
فعاان اقتصادی مجاز تولید کرد، تا بتواند تحت این شــبکه به 
ارائه خدمات از گمرک و تجارت خارجی بپردازد همچنین بحث 
راه اندازی مدیریت شــبکه های هوشمند را به عنوان برنامه در 
سال جاری داریم. می خواهیم به سمت کنترل های غیر مزاحم 
و غیر ملموس برویم. ما با اتکا به توان داخلی و نیروهای متعهد 
و متخصص توانسته ایم نرم افزارهای بومی تولید کنیم.به گفته 
وی با وجود تحریم های ظالمانه در بخش سخت افزار از ظرفیت 
بخش خصوصی استفاده شده تا گمرک مجهز به دستگاه هایی 

همچون آشکار ساز، اسکن کانیتر و ایکس ری شود.

رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان:
توقف استفاده از ریال در مبادات ایران 

و افغانستان
رییس اتاق مشــترک ایران و افغانســتان اظهار داشت: بیشتر بازرگانان 
افغانستان عاقمند به استفاده از ریال در خریدها و نقل و انتقاات خود 
با ایران هســتند اما مقررات اخیر بانک مرکزی مبنی بر بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات موجب شــده تا این روند متوقف شده و به نوعی دار 
جایگزین آن شــود که تعدادی صرافی نیز برای این کار تعیین کرده اند.

حسین ســلیمی در گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت مبادات 
ایران و افغانســتان اظهار داشــت: تقریبا تا دو هفته پیش مرزهای دو 
کشور به دلیل بیماری کرونا بسته و تردد کامیون ها تقریبا متوقف شده 
بود که پس از بازگشایی، مشکات مربوطه برطرف شد. حتی بازگشایی 
مرز ایران و ترکیه نیز به نفع تجارت دو کشــور اســت چون بسیاری از 
کااهای ترکیه از طریق ایران به افغانســتان ترانزیت می شود.وی ادامه 
داد: تمام تاش ما این اســت که کاهش تقریبا ۱۰ درصدی مبادات با 
افغانســتان در ماه های اخیر را جبران کنیم.سلیمی تاکید کرد: در حال 
حاضر تردد کامیون ها در مرز دو کشــور افزایش یافته و مشــکل صدور 
ویزا نیز از هفته قبل برطرف شــده اســت، از همیــن روی رفت و آمد 
کامیون ها و بازرگانان دو کشور بدون مانع در حال انجام استرییس اتاق 
بازرگانی ایران و افغانســتان در مورد آغاز فعالیت دوباره آریا بانک اظهار 
داشــت: تا جایی که بنده اطاع دارم مشکل این بانک برطرف شده اما 
هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده اســت. حتی شــروع فعالیت بانک های 
افغانســتان در چابهار به نوعی منوط به این موضوع است.وی ادامه داد: 
بیشتر بازرگانان افغانستان عاقمند به استفاده از ریال در خریدها و نقل 
و انتقاات خود با ایران هســتند اما مقررات اخیر بانک مرکزی مبنی بر 
بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب شده تا این روند متوقف شده و به 
نوعی دار جایگزین آن شود که تعدادی صرافی نیز برای این کار تعیین 
کرده اند.سلیمی متذکر شد: البته چون کشور افغانستان عضو FATF است 
بازرگانان نمی توانند از یک حد مجاز خروج ارز داشــته باشند و باید از 
طریق سیستم بانکی صورت بگیرد که آن نیز نیازمند اتصال به سوئیفت 
و رعایت قوانین FATF اســت. بنابراین برای عادی شــدن شرایط باید 
مشکات بانکی برطرف شود.وی در مورد فعالیت بازارهای مرز دو کشور 
گفت: پیشــنهاد استفاده از این بازارها جهت تهاتر کاا را ارائه کرده ایم، 
البته پیش از این نیز این بازارها وجود داشــتند که به دایل امنیتی و 
مشکات مربوط به مواد مخدر متوقف شده بود اما اخیرا تصمیم گرفته 
شد تا براساس معیارهای جدید دوباره بازگشایی شوند تا تردد کاا بین 
طرف ها آسانتر شود.رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان وجود برخی 
مجادات سیاســی بین دو کشــو را در روند تجاری دو کشور بی تاثیر 
دانســت و افزود: به هر حال این مســائل وجود دارند اما تجار دو طرف 
بدون دخالت در آن به فعالیت خود ادامه می دهند و اینگونه موضوعات 

نمی تواند تاثیری بر صادرات ما به افغانستان داشته باشد.

قرعه کشی طرح فروش فوق العاده 
محصوات سایپا برگزار شد

مراســم قرعه کشی طرح فروش فوق العاده گروه 
خودروسازی ســایپا با حضور نهادهای نظارتی و  
نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار 
شــد.به گزارش ســایپانیوز، در طرح فروش فوق 
العاده گروه خودرو ســازی ســایپا ۱۰ هزار می 

توانســتند برای خودروهای تیبا، تیبا ۲، ســاینا، وانت ریچ، وانت زامیاد 
دوگانه ســوز، وانت سایپا ۱۵۱ و وانت زامیاد دیزل ثبت نام کنند.بر این 
اساس در طرح فروش فوق العاده سایپا یک میلیون و ۸۰ هزار نفر موفق 
به ثبت نام شــدند که از این میزان ۸ درصد به علت مغایرت با شــروط 
وزارت صمت )نداشتن گواهینامه و داشتن پاک جاری(، ریزش داشتند.

در ایــن طرح بزرگ ملی، خودروی ســاینا تقاضایی معادل ۲۱۵ هزار و 
۵۹۵ دســتگاه داشت که ظرفیت پیش بینی شــده آن ۱۹۰۰ دستگاه 
بود و ۱۰ درصد این رقم معادل ۱۹۰ دســتگاه بــه صورت رزرو پیش 
بینی شــده است.همچنین ۳۰۷ هزار و ۲۹ متقاضی برای خودروی تیبا 
ثبت نام کرده بودند این در حالی که ظرفیت پیش بینی شده برای این 
خودرو ۲ هزار دســتگاه بوده و رزرو نیز ۲۰۰ دستگاه معادل ۱۰ درصد 

ظرفیت است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح کرد
درخواست برای تمدید مهلت رفع تعهد ارزی 

صادرکنندگان
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید: با توجه به شرایط به وجود آمده تحت 
تاثیر شیوع ویروس کرونا صادرکنندگان درخواست دارند که بانک مرکزی مهلت 
رفع تعهد ارزی اعام شده را تمدید کند.اظهار کرد: بانک مرکزی بر اساس برنامه 
ریزی خود اعام کرده که مهلت بازگشــت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ تا 
پایان تیر ماه ۹۹ تعیین شده است و صادر کنندگانی که قصد دارند از مشوق های 
اعام شــده از سوی دولت استفاده کنند، باید تا این زمان ارز خود را بازگردانند.

وی با اشــاره به دو اتفاق جدیدی که در مســیر بازگشت ارز صادر کنندگان به 
کشــور به وجود آمده، تشریح کرد: مسئله نخست تغییر در سیاست بازگشت ارز 
اســت. در سال گذشته ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به عنوان تعهد ارزی باید 
باز می گشت و ۲۰ درصد باقیمانده امکان ورود به شکل اسکناس را داشت، اما در 
ســال جاری بانک مرکزی اعام کرده که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید 
بازگردد که این موضوع با توجه به تحریم و مشکات کشور نیاز به حمایت بیشتر 
از صادر کنندگان دارد.رئیس کنفدراســیون صادرات ایران ادامه داد: موضوع دوم 
بحث شیوع کرونا در کشــور و تمامی نقاط جهان است. با توجه به اینکه مرزها 
در ماه های گذشته یا بسته بودند یا با محدودیت در عملکرد فعالیت کردند، برای 
بسیاری از صادر کنندگان امکان برقرار نگهداشتن ارتباطات و بازگرداندن سریع 
ارز وجود نداشته است.به گفته اهوتی سیاست فعلی بانک مرکزی اجرایی کردن 
همان مهلت ابتدایی اعام شده تا پایان تیر ماه امسال است اما با توجه به شرایط 
به وجود آمده این درخواست وجود دارد که مهلت صادر کنندگان تمدید شود.وی 
در پاسخ به این سوال که تا کنون چه میزان از ارز صادراتی در سال ۹۸ به کشور 
بازگشته است، اعام کرد: آمار رسمی این موضوع در اختیار بانک مرکزی است و 
آخرین باری که این بانک آمار سال ۹۸ را اعام کرد، مربوط به ماه های پایانی سال 
قبل بود که اعام شــد حدودا ۶۸ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشته است.

عضو اتاق بازرگانی تهران ابراز امیدواری کرد با گشــایش نسبی مرزها و افزایش 
دوباره صادرات فرآیند بازگشت ارز سال گذشته نیز با سرعت بیشتری ادامه یابد.

به گزارش ایسنا، چند روز قبل عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در 
نامه ای به غامحســین شــافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - اعام کرد: مهلت 
صادر کنندگان برای اســتفاده از مشوق های صادراتی در رفع تعهد ارزی تا پایان 
تیر ماه سال ۹۹ اعام شده است.به دنبال تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا 
و کاهش درآمدهای نفتی دولت اعام کرد که بخشی از نیاز ارزی کشور در واردات 
کااهای اساسی و ضروری را از طریق صادرات غیر نفتی برطرف خواهد کرد و به 
دنبال آن برای صادر کنندگان تعهد ارزی در نظر گرفت تا نسبت به بازگشت ارز 

اطمینان بیشتری حاصل کند. 

رئیــس اتاق بازرگانی تاکید کــرد: طبق گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسامی ضریب جینی از 
سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشــته، این یعنی افزایش 
قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ علی رغم افزایش 
درآمد اسمی خانوارها به نظر می رسد که طبق این آمار 
با وجود باا رفتن قدرت خرید طبقه متوسط کشور در 
حال تجزیه است . غامحسین شافعی در جلسه علنی  
روز )یکشــنبه ۱۸ خرداد( مجلس شورای اسامی در 
جریان بررســی وضعیت اقتصادی کشور با بیان این که 
طبق آمار رســمی منتشر شده، نرخ تشکیل سرمایه از 
سال ۱۳۹۰ تاکنون همواره نزولی بوده است، گفت: نرخ 
تشکیل سرمایه در زمینه ماشین آات در ۹ ماهه پایانی 
سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 
۱۵ درصد داشته، در صورتی که این نرخ در سال ۱۳۹۷ 
منفی هفت درصد بود. این مقایســه بدان معناست که 
بخش مولد در کشور انگیزه کافی برای سرمایه  گذاری 
ندارد.رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: طبق گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسامی ضریب جینی از 
سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشــته، این یعنی افزایش 
قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ علی رغم افزایش 
درآمد اسمی خانوارها به نظر می رسد که طبق این آمار 
با وجود باا رفتن قدرت خرید طبقه متوســط کشور 
در حال تجزیه اســت موضوع بســیار مهمی که باید 

مورد توجه قرار گیرد. البته این وضعیت در شــرایطی 
رخ داده کــه نفت خام از ۵۲ دار در ســال ۲۰۱۷ به 
۳۹ دار در ســال ۲۰۲۰ کاهش یافته و کشور درگیر 
مســائل و مشکات ناشــی از بحران کرونا است.وی با 
بیان این که در این شــرایط مســاله  مهم برای فعاان 
اقتصادی وضعیت فعلی محیط کســب و کار اســت.، 
اظهار داشت: مجلس شــورای اسامی در سال ۱۳۹۱ 
اقدام اساســی، پایه ای و بنیادی برای اقتصاد کشور را 
رقم زد که آن تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار 
است. البته بررسی ها در مورد فضای کسب و کار نشان 
می دهد که وضعیت خوبی حکمفرما نیست به گونه ای 
که رقم شــاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان 
ســال ۱۳۹۵، ۵.۸۳ و در پاییز ســال ۱۳۹۷، ۶.۳ بوده 
اســت. هرچه این عدد بااتر رود یعنی فضای کسب  و 
کار بدتر می شود به طوری که این رقم در زمستان سال 
۱۳۹۸ به ۶.۵ رسید.شــافعی گفت:طبق بررســی های 
صورت گرفته از فعاان اقتصادی موانعی بر سر محیط 
کسب و کار بوده است که اولین و مهم ترین آن غیرقابل 
پیش بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه 
در فعالیت های اقتصادی به خصوص بخش تولید است. 
عامــل دیگر بی ثباتی سیاســت ها، قوانین و مقررات و 
رویه های اجرایی و دشواری تامین مالی در کنار غیرقابل 
پیش بینــی بودن محیط کســب و کار در تامین مواد 

اولیه از دیگر مشکات محیط کسب و کار است.وی با 
اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره بهبود فضای 
کسب و کار گفت: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری 
درباره ی بهبود محیط کسب و کار و از ابتدای تصویب 
قانون مربوطه اولین اقدام عملی را وزارت اقتصاد انجام 
داد و آن گشــایش پنجره واحد در محیط کسب و کار 
اســت. این کار در تهران آغاز شده و قرار است در چهار 
استان دیگر هم اجرایی شود. وزیر اقتصاد و دارایی قول 
داده تا آخر ســال پنجره واحد را در تمام کشور افتتاح 
کند که عامل انگیزشی مهم برای فعاان اقتصادی است 
و امیدوارم طبق توصیــه مقام معظم رهبری به زودی 
شبکه دادگاه های تجاری را شاهد باشیم.شافعی با اشاره 
به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون 
و اصناف  عنوان کرد:ما بــا اصناف، بخش های تعاونی 
و خصوصی هماهنگی کامل داشــته و معتقدیم که ما 
می توانیم بازوی مشورتی قوای سه گانه باشیم تا بتوانیم 
زمینه سازی جهش تولید را فراهم کنیم. برای رسیدن 
به این اهداف اقداماتی همچــون باابردن هزینه های 
غیرمولد و مســدود ســازی درآمدهــای فعالیت های 
سوداگرانه انجام شود چون تاکنون سیستم پاداش دهی 
به کارهای غیرمولد بیشــتر از مولد بوده است.وی در 
انتها گفت: هم ســویی سیاست های پولی، مالی و ارزی 
و تجاری در راســتای جهش تولید بســیار مهم است. 
این عدم هماهنگی ضربه زیادی به اقتصاد کشــور وارد 
می کند. اتاق های سه گانه همچون گذشته اعام آمادگی 
می کنند که در صورت دادن ماموریت به آنها استراتژی 

توسعه صنعتی کشور را تدوین و ارائه کنند.

 شافعی در صحن مجلس:
 طبقه متوسط کشور در حال تجزیه شدن است

دبیــر انجمن صنفی صنایع بیســکویت، 
شــیرینی و شــکات ایران از کاهش ۳۰ 
درصدی صادرات محصــوات این صنف 

در ســال گذشته نسبت به ســال ۱۳۹۷ 
خبر داد و گفت که ظرفیت صادرات ایران 
در این زمینه فقط در کشــورهای منطقه 
از جمله عراق، افغانســتان و کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس ســاانه ۱.۵ میلیارد 
دار است.جمشــید مغازه ای، اظهار کرد: 
صادرات شــیرینی و شــکات در ســال 
گذشــته حدود ۵۵۰ میلیون دار بوده که 
نســبت به صــادرات ۸۰۰ میلیون داری 

این محصوات در ســال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ 
درصد کاهش داشته است.وی علت کاهش 
صادرات در ســال گذشــته را بسته شدن 
مرزهای کشــور در ماه های پایانی و در پی 
شیوع ویروس کرونا، کمبود برخی مواد اولیه 
و وجود مشکاتی در حمل و نقل اعام کرد 
و در پاســخ به اینکه وضعیت صادرات در 
ســال جاری چگونه پیش بینی می شود، 
گفت: بــا توجه به تداوم وضعیت شــیوع 

ویــروس کرونا، احتمــال کاهش صادرات 
در صنعت شیرینی و شکات وجود دارد؛ 
چراکــه در حال حاضر برخــی از مرزهای 
صادراتی باز شــده، اما در همان مرزها هم 
برای ورود کامیون ها مشکاتی وجود دارد 
و در مواردی حتی کامیون دار بعد از اینکه 
چنــد روز در مرز مانده، برگشــت خورده 
است؛ بنابراین در حال حاضر روند صادرات 

و انجام کار در مرزها کند شده است.

کاهش 30 درصدی 
صادرات شکات 
در سال 98
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 رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی:گزیده خبر

نرخسودبانکیحتماکاهشمییابد
رییــس کانون بانک هــا و موسســات اعتباری 
خصوصی گفـــت: برای مثال در حال حاضر که 
نرخ ســود در بازار بین بانکی تعدیل شــده، اثر 
مثبتی بر روی بازار سرمایه گذاشت و باعث شد، 
توجه مردم به بازار ســرمایه جلب شــود و بازار 
سرمایه هم رونق گرفت اما وقتی نرخ به صورت 
دستوری و باای 22 درصد تعیین می شود این 

انعطاف پذیری را از دست می دهد.
 کــوروش پرویزیــان در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره اثرات کاهش نرخ سود بین 
بانکی در نظام بانکی و سایر بازارها اظهار داشت: 
بانک مرکزی سیاســت های جدیــدی را دنبال 
می کند و سیاســت بانک مرکزی برای نرخ سود 
این اســت که برای کشف نرخ سود زمینه سازی 

می کند تا اینکه بازار پول این نرخ را مشــخص 
کند.وی ادامه داد: هدف این است که نرخ سود 
به صورت دســتوری تعیین نشود و با ابزارهایی 
که معرفی می شــود، بازار نرخ را مشخص کند.

رییــس کانون بانک هــا و موسســات اعتباری 
خصوصی با بیان اینکه بانک ها یک صنف واحد 
هســتند و برای اصاح ساختار ترازنامه و اصاح 
نســبت مصارف و منابع و تعادل در پرداخت ها، 
سیاست هایی را دنبال می کنند و آن را در قالب 
پیشــنهاداتی به بانک مرکزی و شــورای پول و 
اعتبار ارایه می دهند، گفت: در ارتباط با کشــف 
نرخ ســود، بانک ها همین روند را طی کردند و 
پیشــنهاداتی به بانک مرکزی و دولت ارایه شد. 
یکی از پیشــنهادات این بود که اجازه دهند به 

جای تعیین دســتور نرخ سود، بازار در یک نظم 
تعریف شده این نرخ ها را تجربه کند و معتقدیم 
نرخی که در بازار کشف می شود به تدریج  منجر 
به تعادل ســایر بازارها هم می شــود.  پرویزیان 
افزود: برای مثال در حال حاضر که نرخ سود در 
بازار بین بانکی تعدیل شــده، اثر مثبتی بر روی 
بازار سرمایه گذاشت و باعث شد، توجه مردم به 
بازار سرمایه جلب شود و بازار سرمایه هم رونق 
گرفت اما وقتی نرخ به صورت دستوری و باای 
22 درصد تعیین می شود این انعطاف پذیری را از 
دست می دهد.  وی با تاکید بر اینکه با این روند 
حتما نرخ ســود بانکی هم کاهش پیدا می کند، 
ادامه داد: وقتی نرخ ها متعادل می شــود در یک 
بازه زمانی مشخص تمام نرخ هایی که تحت تاثیر 

نرخ ســود قرار دارند، به تدریج متناســب با آن 
تعدیل می شوند. برای مثال یکی از وثایق بانکی، 
سپرده های نقد ارزی یا ریالی بود در حال حاضر 
برای اخذ ســپرده نقدی، نرخ سود از 30 درصد 
به 15 درصد رسیده و نرخ اوراق از 27 درصد به 
دامنه 17 الی 18 درصد کاهش پیدا کرده است.  

رییــس کانون بانک هــا و موسســات اعتباری 
خصوصی تاکید کرد: این روند نشــان می دهد 
که نرخ خود را تنظیــم می کند البته یک اقدام 
بســیار مهم در این مسیر، ساماندهی موسسات 
غیر مجاز بود که به تعدیل نرخ سود بسیار کمک 

کرد. 

بهره مندی سرمایه گذاران صندوق گسترش 
فردای ایرانیان از طرح  »آینده داران«

 بانــک آینده، امــکان خرید اعتباری ســرمایه گذاران 
صندوق گســترش فــردای ایرانیان از فروشــگاه های 
ایران مال در طرح »آینده داران« را فراهم ساخته است. 
در همین راستا، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری این 
صندوق، باپشتوانه ســرمایه خود، می توانند درخواست 
بهره مندی از اعتبار پیش بینی شده در این طرح را با حضور در یکی از شعب بانک، 
ارائه نمایند.طرح اعتباری »آینده داران« بانک آینده، از ابتدای خردادماه امسال در 
فروشــگاه های مجموعه  ایران مال، آغاز شده است.در طرح »آینده داران«،  همه 
مشــتریان بانک آینده می توانند با دریافت اعتبار حداقل 10 )ده( میلیون ریال و 
حداکثر 50 )پنجاه( میلیون ریال، از فروشگاه های ایران مال با نشان »آینده داران« 

خرید کرده، سه ماه بعد)13 شهریور ماه( به صورت قرض الحسنه پرداخت کنند.

مشارکت بانک تجارت در برگزاری رزمایش 
برکت امام خمینی 

با مشــارکت بانک تجارت و همزمان با ســی و یکمین 
ســالروز رحلت بنیانگذار انقاب اســامی در مراسمی 
با حضور آیت اه رییســی رییــس قوه قضاییه، حجت 
ااسام سید حســن خمینی تولیت حرم حضرت امام 
خمینی )ره(، محمد مخبر رئیس ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( ، دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت و جمعی از مدیران عامل 
بانکها، رزمایش برکت امام خمینی )ره( در مرقد مطهر امام راحل برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در این مراســم عملیات اجرایی ایجاد 188 
هزار شغل با اولویت متقاضیان آسیب دیده از کرونا از طریق عقد قرارداد با بانک 

تجارت و 6 بانک دیگر آغاز شد. 

افتتاح شعبه بانک مهرا یران در شهرستان بم
اولین شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران با حضور 
حسن تلیکانی عضو هیات مدیره و یوسف نجدي مدیر 
امور استان ها در شهرستان بم استان کرمان افتتاح 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهرایران، حجت ااســام و المسالمین دانشی امام 
جمعه، مطهري نیا معاون فرماندار و روســاي ادارات و ارگان هاي شهرستان 
بم نیز در این آیین شــرکت کردند.مطهری نیا معاون فرماندار شهرستان بم 
ضمن تشریح فعالیت شبکه بانکي در این شهرستان بیان داشت: با توجه به 
نوع فعالیت بانک قرض الحسنه مهر ایران، وجود یک شعبه در این شهرستان 

الزامي بود.

توسط بانک مرکزی؛
میزان ارز قابل حمل در کشور اعام شد

»دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور« به 
موجب بخشــنامه شماره ۹۹.6۴۴۴5 مورخ 13۹۹.3.11 به شبکه بانکی کشور اباغ شد.، بر اساس 
دســتورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز )اسکناس( توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 
10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بامانع بوده و حمل و نگهداری ارز )اسکناس( برای مبالغ 
بیشــتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از 
مدارک شامل: سند موسســه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.ضمناً سند 
موسســه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می باشد و قبل از انقضای 
مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش ها شامل: واریز 
ارز مربوطه به حســاب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری 
به نرخ بازار )مندرج در سامانه معامات الکترونیکی ارز ETS( و یا فروش به صرافی با درج در سامانه 
ســنا اقدام کنند.در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده )6 ماه(، فاقد 
اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.همچنین برای مساعدت با اشخاصی که 
قبًا ارز خود را از طریق صرافی های مجاز یا بانک ها و موسسات اعتباری تهیه کرده اند، لیکن مهلت 
زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ اباغ 
این دستورالعمل )11 خرداد ماه 13۹۹(، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود 
در قالب یکی از روش های فوق اقدام نمایند.نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء 
ارزهای موضوع دستورالعمل اباغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم  باشد،  برابر قوانین و 
مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.ضمناً به بانک های عامل و صرافی 

ها تأکید گردیده، اطاع رسانی ازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.

براساس آمار بروزرسانی شده
تعداد صرافی های مجاز به ۷۱۷ رسید

تعداد صرافی های دارای مجوز در سراسر کشور با اضافه شدن 25 صرافی جدید در یک سال گذشته 
به 717 مورد رسید.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، فهرست بروزرسانی شده صرافی های دارای 
مجوز از بانک مرکزی نشــان می دهد که 717 صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هســتند؛ بر این 
اســاس در مقایســه با خرداد ماه سال گذشــته 25 صرافی دیگر به جمع صرافی های دارای مجوز 
پیوسته اند که نشــان از روند رو به رشد تأسیس صرافی ها در کشور دارد.از این میزان صرافی 353 
مورد در تهران مشــغول به کار هستند که بیشــتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارند. 
همچنین 26 صرافی که تمامی آنها در پایتخت فعالیت می کنند صرافی بانکی هستند و مابقی یعنی 
5۹1 صرافی دیگر به شــکل تضامنی تأسیس شــده اند. طبق اعام بانک مرکزی، سرمایه تأسیس 
صرافی ها در کانشــهرها 12 میلیارد تومان و در سایر شهرها 6 میلیارد تومان است.در حال حاضر 
براســاس قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله های ارزی در 
چارچــوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفاً از طریق »ســامانه نظام یکپارچه معامات ارزی 
)نیما(« مجاز اســت. همچنین صرافی های مجاز معتبر موظفند حواله های ارزی خریداری شده از 
صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا و یا به واسطه سایر صرافی های معتبر و بانک های عامل حداکثر 
ظرف مدت ســه روز کاری به فروش رســاند. نرخ فروش ارز صرافی های مجاز معتبر حداکثر یک 
درصد باای نرخ خرید مندرج در سامانه »نیما« و »سنا« خواهد بود.با توجه به قوانین جدید خرید 
و فروش ارز به صورت اسکناس )معامات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها( 
توســط صرافی های مجاز معتبر صرفاً با ثبت در »سامانه نظارت ارز )سنا(« امکان پذیر است و کلیه 
صرافی های مجاز معتبر می توانند نســبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و 

مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

 بخشنامه جدید برای صرافی ها
 خرید و فروش 
 ارز خارج از سنا 
غیرقانونی است

 کانون صرافان در اطاعیه ای به شــبکه 
صرافان سراسر کشور اعام کرد: هرگونه 
معامله حواله ارزی خارج از ســامانه نیما 
و خرید و فروش اســعار بیگانه خارج از 
ســامانه ســنا مطابق قوانین و مقررات 
غیرقانونی می باشــد. کانون صرافان در 
اطاعیه ای به شــبکه صرافان سراســر 
کشــور اعام کرد: هرگونه معامله حواله 
ارزی خارج از ســامانه نیمــا و خرید و 
فروش اسعار بیگانه خارج از سامانه سنا 
مطابق قوانیــن و مقررات غیرقانونی می 
باشــد.لذا خواهشمند اســت موارد فوق 
به صورت جدی مــورد توجه قرار گیرد. 
ازم به ذکر اســت هرگونه عواقب ناشی 
ازینگونــه فعالیت ها بر عهــده معامله 

کنندگان می باشد.
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شــرکت "بوش" یک سیســتم تماس اضطراری جدید راه اندازی کرده 
که به هنگام تشخیص تصادفات موتور سیکلت، برای درخواست کمک 
تماس برقرار می کند. این سیستم "هلپ کانکت" نام گرفته و هنگامی 
که بروز تصادفات را تشــخیص داد، می تواند به طور خودکار درخواست 
کمک کند. برخاف سرویس های اضطراری دیگر که برای خودروها تهیه 
شــده اند، سیستم "هلپ کانکت" برای موتور سیکلت توسعه داده شده 
اســت. در بیانیه این سرویس، شرکت بوش توضیح داد که خطر مرگ 
در تصادفات موتور سیکلت ۲۰ برابر بیشتر از خودرو است و هرچه قدر 
راننده موتورســوار در هنگام تصادف، زودتر یاری بگیرد، احتمال زنده 
ماندن وی افزایش می یابد. سسیستم اضطراری ساخت شرکت "بوش" 

به یک یونیت حسگر اینرسی متکی است.

اگر یک شــیرخوار سالم که کمتر از چهار ماه سن دارد، برای مدتی 
نســبتا طوانی درگیر حمات بی قراری و گریه های طوانی باشد، 
ممکن اســت به کولیک مبتا شده باشد. کولیک خوش خیم است، 
ولی برای مدتی خانواده را مضطرب و خســته می کند. محققان در 
مقالــه ای ویژگی های کولیک و مداخات درمانــی مرتبط با آن را 
بررسی کرده اند.در صورتی که یک شیرخوار کاما سالم با سن بین 
دو هفته تا چهار ماه به مدت بیش از سه هفته، هر هفته حداقل سه 
بار دچار حمات بی قراری، غرغر یا گریه به مدت بیشــتر یا مساوی 
سه ساعت در روز شود، شــیرخوار مزبور مبتا به کولیک شناخته 
می شــود. محققان در مطالعه ای مروری، کولیک شیرخوارگی را از 

پایه تا درمان بررسی کرده اند.

محققان به افراد ســالمند توصیه کردند که با انجام ورزش روزانه مانند 
پیاده روی روزانه یا دوچرخه ســواری، احتمال مــرگ نابهنگام خود را 
کاهش دهند. محققان دریافتند که میزان فعالیت های بدنی با  کاهش 
خطر مرگ به هر علتی، ارتباط مستقیم دارد.این محققان در یک مطالعه 
که در یک دوره ۱۰ ساله انجام شد، هزاران فرد ۶۵ تا ۸۴ سال را مورد 
بررسی و مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد افرادی که فعالیت های بدنی 
زیادی نداشتند، میزان مرگ و میر سالیانه آن ها ۲.۹ درصد بود.این در 
حالی اســت که این رقم در افرادی کــه از نظر فیزیکی فعال بودند، به 
۱.۷ درصد رســید. محققان آمریکایی در این پژوهش بیش از دو هزار 
آمریکایی را تحت آزمایش اســکن "انسداد کلسیم شریان")پاکی در 

عروق که می تواند خون رسانی را متوقف کند( قرار دادند.

سیستم تشخیص تصادف بوش 
با اورژانس تماس می گیرد

 کولیک نوزادان؛
 از پایه تا درمان

افراد باای 65 سال فعالیت 
فیزیکی داشته باشند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مهار آتش سوزی در جنگل های منطقه حفاظت شده کرخه

چهارمین فراخوان نیسان به خاطر قفل کاپوت!
نیسان با انتشار تیزری کوتاه خبر از تولید ۱۲ خودروی جدید طی ۱۸ ماه آینده داده اما ظاهراً مشکات گذشته این خودروساز 
را رها نمی کنند. تقریباً ۱.۹ میلیون دستگاه نیسان آلتیما نسل قبلی به خاطر مشکل قفل کاپوت که حل نشدنی به نظر می رسد 
فراخوان می شــوند. اولین فراخوان در ســال ۲۰۱۴ انجام شــد یعنی زمانی که اهرم کاپوت تعمیر گردیده و قفل های ثانویه نیز 
روغن کاری شدند. همین کار در سال ۲۰۱۵ نیز تکرار شد و در سال ۲۰۱۶ هم قفل ها تعویض شدند.بنظر می رسد سه فراخوان 
قبلی مشکات را به کلی حل نکرده اند زیرا در متن چهارمین فراخوان آمده که کاپوت برخی خودروها به طور ناگهانی باز می شوند. 
این بار نه تنها ســدان های آلتیما مدل ۲۰۱3 تا ۲۰۱۵ باید به نمایندگی ها مراجعه کنند بلکه مدل های ســال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ 
نیز شامل فراخوان می شوند.مشکل این خودروها نیز ریسک از بین رفتن پوشش قفل کاپوت ثانویه است که می تواند با گذشت 
زمان باعث زنگ زدن آهن شده و قفل به صورت مناسب کار نکرده و کاپوت را در جای خود قفل نکند. در سناریوهای بد کاپوت 
می تواند به صورت ناگهانی باز شود. این اتفاق قبًا رخ داده و ۱۶ گزارش درباره برخی حوادث کوچک گزارش شده هرچند چند 

نفری نیز مجروح شده اند.

حضور سردار در جودو؛ نوش دارو بعد از مرگ سهراب؟
استفاده از سردار درخشان در فدراسیون جودو برای کمک به حل تعلیق جودوی ایران اگر در همان ابتدای کار صورت می گرفت شاید 
می توانست جلوی حواشی حضور سعید مایی در رقابت های جهانی و حتی تعلیق جودو را بگیرد اما با این وجود باید این اتحاد را به 
فال نیک گرفت. در انتخابات ریاســت فدراســیون جودو که مهر ماه ۹۵ برگزار شد، سردار محمد درخشان رییس کهنه کار فدراسیون 
جودو با 3 رای بیشتر گوی سبقت را از آرش میراسماعیلی جوان ربود و بار دیگر سکان فدراسیون جودو را در دست گرفت اما در نهایت 
در آخرین روزهای سال ۹۷ و پس از کناره گیری اجباری بدلیل بازنشستگی، میراسماعیلی در حالیکه رقبای شاخصی نداشت به عنوان 
رییس فدراسیون جودو انتخاب شد.با روی کار آمدن میراسماعیلی که اختافات زیادی نیز با رییس سابق داشت، اندک امید طرفداران 
درخشان همچون محمد منصوری سرمربی تیم ملی و محمدرضا رودکی مدیر تیم ملی از بین رفت تا جایی که هنوز مجمع انتخاباتی به 
پایان نرسیده بود که استعفا را به دریافت حکم برکناری ترجیح دادند.اما این پایان ماجرا نبود. سعید مایی تک ستاره جودوی ایران و 
نفر اول رنکینگ جهان که پس از شکستن طلسم ۱۵ ساله طای جهانی برای جودو، اینبار امید اول جودوی ایران برای طلسم شکنی در 

المپیک توکیو بود، ساز مخالفت با میراسماعیلی را با غیبت بدون اطاع در اردو و نرفتن به رقابتهای قهرمانی آسیا کوک کرد.

کارم ه جان رسید زجور و جفای توجاا جفا نکردم رگز ه جای تو حقا ه جز وا نکنم من ه جای تورچند جز جفا نکنی تو ه جای من زرا ه جان نخواهم جز از رای تودل رده ای اگر ببری جان روا بود من وقف کرده ام ه دعا و ثنای توور صد زار جان بودای دوست مرمرا حاشا ه دوزخ است مرا بی رضای تومن بی رضای تو نکنم عیش ر بهشت سجده کنم ه  ش سرر و سرای تور روز ر امید جمالت زار بار

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

 »کاد هیتر« بازیگر نقش عیســی مسیح در فیلم »بن هور« در سن ۹۲ سالگی درگذشت.به گزارش 
هالیوود ریپورتر، کاد هیتر )Claude Heater( هنرپیشــه و خواننده معروف اپرا، پس از تحمل یک دوره 
طوانی بیماری روز ۲۸ مه )۸ خرداد( در بیمارســتانی در سانفرانسیســکو به مرگ طبیعی درگذشت.

هیتر در جریان یک اجرای اپرا در ُرم به دلیل صدای خوب و چهره معصومی که داشــت توسط هنری 
هنیگسون مدیر تولید پروژه بن هور برای ایفای نقش عیسی مسیح در این فیلم کاسیک انتخاب شد.با 
جلوتر رفتن تصویربرداری ها، کاد زمان بیشتری را جلوی دوربین قرار گرفت و چند دیالوگ نیز برایش 
در نظر گرفته شــد اما براساس قوانین انگلستان در آن زمان، اگر عیسی مسیح نقشی فرعی در فیلمی 
داشت، صحبت کردن و نمایش چهره بازیگر آن نقش ممنوع بود؛ بنابراین در طول فیلم هیتر همیشه 
پشت به دوربین اســت.بن هور )۱۹۵۹( فیلمی حماسی-درام به کارگردانی ویلیام وایلر است که یکی 
از پرآوازه ترین و با شکوه ترین فیلم های تاریخ سینما به شمار می رود. این فیلم که اقتباسی از رمانی به 
همین نام نوشته لو وااس است، ۱۱ جایزه اسکار را در کارنامه خود دارد و از سوی بنیاد فیلم آمریکا به 

عنوان دومین فیلم برتر ژانر حماسی تاریخ سینما معرفی شده است

کتاب 1984 
تقریبا غیرممکن است که شما بیشتر از ۲۰ جلد کتاب 
خوانده باشید و اسم جرج اورول و یا اسم کتاب های 
معــروف او یعنی کتاب ۱۹۸۴ و کتاب قلعه حیوانات 
را نشــنیده باشــید. کتاب ۱۹۸۴ در سال های اخیر 
به عنوان یک کتاب برجســته در محافل ادبی جهان 
بســیار مورد توجه بوده و نویســنده آن را در ردیف 
نویسندگان سرشناس ادبیات انگلیس قرار داده است. 
کتاب برجسته عصر – لقبی است که مطبوعات موثر 

انگلیس پس از انتشار کتاب ۱۹۸۴ به آن داده اند.
کتاب ۱۹۸۴ یک رمان تخیلی محسوب می شود که 
در رد نظام های تمامیت خواه )توتالیتر( و کمونیســم 
نوشته شــده است. بر اساس این کتاب یک فیلم هم 
در سال ۱۹۵۶ ساخته شده است که دیدن آن خالی از لطف نیست.دنیای حیرت انگیز و ترسناکی 
که جرج اورول در رمان خود به تصویر کشیده از سه کشور بزرگ، مقتدر و بی رحم تشکیل شده 
اســت که دائما در باهمدیگر در جنگ هستند. داســتان کتاب ۱۹۸۴ در لندن، یکی از شهرهای 

بزرگ اوشینیا اتفاق می افتد.
قسمت های خواندنی کتاب 1984

در فاصله نسبتا دوری یک هلیگوپتر در آسمان در پرواز بود و دایم فاصله خود را کم می کرد و از 
سطح سقف ساختمان ها پایین تر می آمد و بعد با یک حرکت دوباره اوج می گرفت و باا می رفت. 
این هلیکوپتر جزء سازمان پلیس بود و از پشت پنجره ساختمان ها مردم را تحت نظر می گرفت.

وقتی هیچ نوع اثر خارجی که بتوان برای به یاد آوردن گذشته ها به آن رجوع کرد وجود نداشته 
باشد حتی مهمترین وقایع زندگی نیز از خاطر انسان می رود.

جرج اورول
اریک آرتور بلر با نام مستعار ُجرج اوروِل )زادهٔ ۲۵ ژوئن 
۱۹۰3 – درگذشتهٔ ۲۱ ژانویه ۱۹۵۰( داستان نویس، 
روزنامه نگار، منتقِد ادبی و شــاعِر انگلیسی بود. او را 
بیشــتر برای دو رمان سرشناس و پرفروشش مزرعه 
حیوانات که در سال ۱۹۴۵ میادی منتشر شد و در 
اواخر دههٔ ۱۹۵۰ میادی به شهرت رسید و نیز رمان 
۱۹۸۴ می شناسند. این دو کتاب بر روی هم بیش از 
هر دو کتاِب دیگری از یک نویســندهٔ قرن بیستمی، 
فروش داشــته اند. او همچنین با نقدهای پرشماری 
که بر کتاب ها می نوشــت، بهترین وقایع نگار فرهنگ 
و ادب انگلیسی قرن شناخته می شود.اورول نیز مانند 
بسیاری از نویسندگان و روشن فکران اروپایی هم عصر 
خود، در دهه ۱۹3۰ به اسپانیا رفت تا علیه ارتش فاشیست ژنرال فرانکو بجنگد. او در این جنگ 
مجروح شد و هرگز کامًا بهبود نیافت و همین جراحت در نهایت به مرگ او انجامید. اورول کتاب 
درود بر کاتالونیا را بر اساس دیده های خود در اسپانیا نوشت.هوای تازه واپسین رمان او پیش از آغاز 
جنگ جهانی دوم است. در سال های نخستین جنگ به روزنامه نگاری و نقد کتاب پرداخت، ولی 
در سال ۱۹۴3 پس از مرگ مادرش کار بر روی رمانی که تا امروز به آن مشهور است یعنی مزرعه 
حیوانات )در ایران قلعه حیوانات( را آغاز کرد. رمان او به دلیل اشاره غیرمستقیمش به شوروی که 
آن زمان متحِد انگلیس بود، تا یک سال چاپ نشد. با انتشار کتاب در ۱۹۴۵ در انگلیس و ۱۹۴۶ 
در آمریکا اورول به شــهرت رسید. در چهار ساِل بعدی، اورول به جزیرهٔ جوره در شماِل اسکاتلند 
رفت و افزون بر ادامهٔ کارِ ستون نویســی برای روزنامه ها، کار بر روی مهم ترین و واپسین اثِر خود 

هزار و نهصد و هشتاد و چهار را آغاز کرد.

عیسای »بن هور« درگذشت


