
بهاروند در دیدار با سفیر اوکراین:
آماده مذاکره برای پرداخت غرامت 

جانباختگان هواپیمای اوکراینی هستیم
معاون حقوقی و بین الملــل وزارت امور خارجه گفت: به منظور حل 
و فصل هر چه ســریع تر موضــوع جعبه ســیاه و پرداخت غرامت 
مربوط به حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی، آمــاده انجام مذاکره 
هستیم.»سرگئی بوردیلیاک« ســفیر اوکراین در جمهوری اسامی 
ایران دیروز با محسن بهاروند معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور 
خارجه دیدار و گفتگو کرد.در این ماقات، موضوع ســانحه ســقوط 
هواپیمای اوکراینی در اواخر سال گذشته در تهران و آخرین تحوات 
مربــوط به آن از ابعاد مختلف مورد بحــث و تبادل نظر قرار گرفت.

معــاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در این ماقات تاکید 
کرد که به منظور حل و فصل هر چه سریع تر موضوع جعبه های سیاه، 
پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و ســایر مســائل مربوط به این 
رویداد دلخراش، آماده انجــام مذاکره با طرف اوکراینی در هر زمان 
و مکان مورد نظر آنها و در اولین فرصت ممکن است.ســفیر اوکراین 
نیز ضمن اســتقبال از پیشنهاد طرف ایرانی تاکید کرد که مراتب را 
بافاصلــه به مقامات ذیربط اوکراینــی منعکس و نتیجه را به طرف 

ایرانی اطاع خواهد داد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 اسماعیلی درباره آزادی »مایکل وایت« و نقش قوه قضاییه گفت: موضوع آزادی این زندانی تبعه آمریکا در جمهوری اسامی ایران، اقدامی انسان دوستانه در چارچوب 
مقررات قضایی با عنایت به مصالح عمومی کشور با ورود شورای عالی امنیت ملی انجام شد.سخنگوی قوه قضاییه  همچنین درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: 
برخی خانواده های جانباختگان با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته اند و در این پرونده تاکنون ۶ نفر از عوامل ذیربط بازداشت شده اند که سه نفر با قرار تامین آزاد 
شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.غامحسین اسماعیلی دیروز سه شنبه در بیست و هفتمین نشست خبری خود گفت:  بخش قضایی پرونده سقوط هواپیمای 

اوکراینی به عهده  قوه قضاییه و مشخصا سازمان قضایی نیروهای مسلح است. ....

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:
تصمیم گیری برای آزادی زندانیان با قوه قضاییه است

info@sobh-eqtesad.ir

بازار نفت در سبیل تعامل؟
روزهایی که کرونا سایهای از موج وحشت از شیوع خود را بر جهان 
گسترده بود، آنچنان رکودی بر بازار نفت مستولی شد که جهان را 
بهتزده کرد. این رکود تا حدی بود که آمریکا برای تعطیل نشــدن 
استخراج از چاههای نفت حاضر شد بشکهای ۳۵ دار به کسی که 
نفــت را میبرد بپردازد. اما بعد از دو ماه که مبارزه با ویروس کرونا 
رقیب اقتصادی یافته و گروهی مبارزه با کرونا و گروهی راه افتادن 
اقتصاد و خروج از تعطیلیها و فاصلهگذاریها را بر میتابند حال قیمت 
نفت رو به افزایش است. قیمت نفت علیرغم عدم قطعیتهاي ناشی 
از ویروس کرونا روند افزایشی داشته، اما نوسانات ناشی از وضعیت 
بازار را نیز به همراه خود دارد. در روزهای اول همین هفته شاخص 
قیمــت برنت با بیش از ۷ درصد افزایش بــه نزدیک ۴۳  دار هر 
بشکه باا رفت و نفت خام وست تگزاس اینترمدییت نیز به ۴۰ دار 
رسید. این تغییر در ماهیت نگاه بازار دایلی مهم دارد که برخی از 
دایل آن را می توان به استحکام  بخش تقاضا بعد از آسیب جدي 
که بر اثر شــیوع کوید ۱۹ پدید آمد برشمرد. بسیاری کارشناسان 
معتقدند، تاثیرات مخرب بیمــاري کووید ۱۹ بر اقتصاد آمریکا در 
حال کاهش اســت. کشته شدن جرج فلوید و اعتراضات پس از آن 
همچنان جامعه آمریکا را در بر گرفته، بازار اشــتغال در آمریکا در 
حال تغییر است. نرخ رشد بیکاري در حالیکه در ابتدای ماه  آوریل 
۷/۱۴ درصــد بوده، در ماه مه  کاهش یافته  وبه ۳/۱۳ درصد میل 
کرده اســت. این البته در حالی است که آمار کلی جمعیت بدون 
شــغل در کل امریکا را تا ۴۰ میلیون نفر تخمین میزنند. از طرف 
دیگر آمارها نشان میدهند که تقاضاي نفت بعد از کاهش شدید در 
ســال جاري بخصوص در ماه آوریل امسال که نسبت به ماه مشابه 
در ســال قبل ۲۱ میلیون بشکه در روز کمتر شده است، به تدریج 
در حال بهبود اســت. مصرف فرآوردههاي نفتی به تدریج افزایش 
می یابد. بخش تقاضا در کشــورهایی مانند چین، آمریکا و اروپا در 
بخش بنزین افزایش یافته اســت. قیمت سوخت جت با توجه به 
محدودیتهاي پرواز هواپیماهاي مسافربري با شیب کمتري در حال 
افزایش است. این آمار البته در حالی مطرح میشود که اندازه گیري 
گازهاي گلخانهاي نشان می دهد که مقدار تولید گاز کربن نسبت 
به سال قبل بیشتر شده است. مقدار ثبت شده اکسید دوکربن در 
ماه مه نشــان دهنده ۴۱۷ ذره در میلیون ) ppm (است که ۵/۲ 
ذره بیشتر از ســال قبل را گزارش میکند. این افزایش با توجه به 
بحران کرونا و کم شدن تولید گازهاي گلخانهاي بدلیل توقف اکثر 
فعالیتهاي صنعتی و حمل و نقل  در سراسر جهان بسیار چشمگیر و 
قابل توجه است. کارشناسان محط زیست اعتقاد دارند که گاز کربن 
قابلیتی دارد که میتواند تا صدها سال در فضا باقی بماند، بنابراین با 
کاهش ۱۷ درصد مصرف انرزیهاي فسیلی در آوریل امسال نسبت 
به سال قبل نمیتوان باعث توقع کمتر شدن گازهاي  گلخانه اي را 
داشت!  با توجه به وضع رو به بهبود آمار فروش نفت و تعدیل نسبی 
قیمت آن وضعیت تولید و صادرات نفت ایران همچنان نامشخص 
است. طیفی از آمار متعدد از اتاقهاي فکر و دبیرخانههاي موسسات 
انرژي تخمین میزنند که ایران صادراتی مابین ۸۰ هزار تا ۸۰۰ هزار 
بشکه در روز ادامه داده است. تا قبل از خروج آمریکا از برنامه جامع 
اقدام مشــترک)برجام( ایران تا ۵/۲ میلیون بشکه در روز صادرات 
نفت خام داشــت. خریداران نفت فعلی ایران، چین، هند، ترکیه و 
برخی از خریداران ناشناس  در بازار اسپات هستند. در مورد چین 
آخرین آمار گمرک چین حاکی اســت چین از ایران در ماه مارس 
۳۵۰ هزار بشکه در روز واردات نفت خام داشته است. آنچه که امروز 
و در شرایط بهم ریختگی اقتصاد جهان بضرس قاطع میتوان گفت 
این است که اتصال بازارهای جهانی به یکدیگر اثر همپوشانی چه 
مثبت و چه منفی در بازارها خواهد داشت و ماههای آینده ماههای 
کاما غیر قابل پیشبینی خواهند بود. آیا با متد سرکوبگرانه آمریکا 
در جریان اعتراضات ضد نژاد پرستی قادر خواهد شد مسیر بهسازی 
اقتصاد و تولید را به سوی ثبات نسبی رهنمون شود؟ آیا آثار ناشی 
از تعطیل شدن بخشــهای مهمی از اقتصاد اروپا قابلیت بازسازی 
خواهند داشت؟ صندوق بین المللی پول این سئوال را در ابهامی با 
رشد منفی اقتصاد جهانی از ۵/۲ تا ۷ درصد پیشبینی میکند و این 
نگاه نشاندهنده چشمانداز تاریکی است ولو امروز بازار نفت برسبیل 

موقت تعامل در حرکت باشد. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید-۱۹ اعام کرد
احتمال آلودگی ۱۵ میلیون تن به کرونا در کشور تا کنون 
عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ وزارت بهداشــت، با اشاره به مطالعات سرواپیدمیولوژی کرونا 
در مناطق مختلف کشــور گفت: بر اساس یافته ها شاید حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از 
اول اپیدمی تا کنون آلودگی به این ویروس را تجربه کرده اند؛ البته تاکید می شــود که تســت های 
سرولوژی خطاهایی دارند، اما این یافته تا حدودی مشابه برخی مطالعات سایر نقاط دنیاست. دکتر 
احســان مصطفوی - رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتوپاستور ایران در 
نشست ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران در رابطه با روند بیماری کووید۱۹ در ایران و مقایسه با دنیا، 
گفت: خوشبختانه در مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا میزان کشندگی بیماری در کشور ایران به 
طور قابل توجهی کمتر از برخی کشورهای پیشرفته و آمریکایی است و این موضوع متاثر از عوامل 
مختلفی اســت.وی گفت: یک فاکتور تعیین کننده بافت سنی نسبتا جوان کشور است؛ به طوری 
که میانه سنی جمعیت کشورمان ۳۱ سال است و این درحالیست که در کشوری مثل اسپانیا این 
شاخص ۴۵ و ایتالیا ۴۷ سال است. بنابراین وقتی سن بااتر باشد انتظار داریم بیماری های زمینه ای 
مانند بیماری های قلبی عروقی، سرطان، دیابت و چاقی و دیابت فراوانی بیشتری داشته باشد؛ چراکه 

ریسک فاکتورهای مرگ محسوب می شوند.

تاثیر بازگشایی ها در افزایش موارد جدید کرونا
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بازگشایی های صورت گرفته در کشور و تاثیر آن در افزایش 
موارد جدید بیماری، گفت: در بحث بازگشــایی ها ماحظات مخلتفی از جمله ماحظات بهداشتی 
و اقتصــادی و ... باید در نظر گرفته شــود و با توجه به همه این جنبه ها تصمیم گیری می شــود. 
همانطور که از ســوی مســووان هم اعام شده، اگر مشخص شــود که بازگشایی ها تاثیرات قابل 
توجهی در افزایش پیک اپیدمی داشــته اند، محدودیت ها مجددا اعمال می شود. در مجموع انتظار 
نداریم که بخواهیم نسخه واحدی در مورد کل کشور نوشته شود و اعمال مجدد محدودیت ها در کل 
کشــور اتفاق افتد. انتظار داریم در استان هایی که در روزها و ماه های آتی درگیر اپیدمی می شوند، 

محدودیت هایی اعمال شود.
چهره کرونا در پاییز و زمستان

چند درصد تهرانی ها تا کنون کرونا گرفته اند؟
وی به مطالعه انجام شــده در شــهر تهران و نمونه گیری از کارمندان اداره های مختلف اشاره کرد 
و افــزود: حدود ۲۰ درصد افراد ِســرو مثبت کرونا بودند. این مطالعــه در افرادی که برای آزمایش 
تشــخیص طبی به آزمایشــگاه ها مراجعه کرده بودند، حدود ۱۲ درصد موارد مثبت را نشان داده 
و یک نمونه نیز از جمعیت عمومی ســاکنین تهران در حدود یک ماه گذشته انجام شد که حدود 
هشت درصد مثبت بودند. بنابراین باید بپذیریم که در شهر تهران شاید به میزان حدود ۱۰ درصد 

آلودگی اتفاق افتاده باشد.

احتمال آلودگی 1۵ میلیون تن به کرونا در ایران تا کنون
مصطفوی افزود: البته شدت آلودگی از یک استان به استان دیگر متفاوت است. بر اساس این یافته ها 
شــاید حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت کشــور از اول اپیدمی تا کنون آلودگی را تجربه کرده اند. باز 
هم تاکید می کنم تســت های ســرولوژی خطاهایی دارد و تست های سرولوژی هنوز به طور کامل 
تاییدیه های مراجع مربوطه را کســب نکرده اند. در نتیجــه در تحلیل نتایج باید احتیاط ازم را به 
عمل آورد. این نکته هم ازم به ذکر است که این یافته تا حدودی مشابه برخی مطالعات سایر نقاط 
دنیاست.وی ادامه داد: این موضوع پیام خوبی دارد؛ یعنی اینکه اگر بپذیریم حدود ۱۵ میلیون نفر 
مبتا به ویروس شدند، یعنی این که میزان کشندگی ویروس خیلی کمتر از چیزی است که تصور ما 
و جامعه جهانی بوده و با ویروس خوش خیم تری مواجه هستیم.وی در این باره افزود: در استان هایی 
که »ِسرومثبت بودن« کمتر است، انتظار داریم در روزها و هفته های آینده دچار پیک های بیشتری 
شــوند. اما استان هایی مثل قم و گیان و اصفهان و البرز شــواهد می گوید درصد قابل توجهی از 
جمعیت شاید بیماری را گرفته باشند و انتقال در جمعیت عمومی آنها شاید کمتر خواهد شد. اما 
سیر انتقال بیماری قطعا در تابستان هم ادامه خواهد داشت و انتظار داریم درصد سرومثبت شدن 
جمعیت از حدود ۱۵ میلیون نفر بااتر رود و این یعنی پیش آگاهی خوب برای پاییز خواهد داد که 

در فصل زمستان با مساعد شدن شرایط انتقال ویروس، اما سیکل انتقال کمتر شود.

کسب و کارها زیر چرخ دنده  وعده های بدون اجرا
 افزایش 30 تا 3۵ درصدی قیمت ها

موبایلی که قرار بود ارزان شود، 
گران شد

وزیر اقتصاد:

140 هزار میلیارد تومان از درآمدهای امسال 
محقق نمی شود

درحالی قباً رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تأکید کرده بود که مردم فعاً گوشی تلفن همراه 
نخرند چرا که بزودی ارزان می شود، امروز رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری از افزایش ۳۰ تا ۳۵ 
درصدی قیمت گوشی تلفن همراه خبر داد. »تلفن همراه ۳۰ تا ۳۵ درصد گران شد«؛ این خبری است که امروز به نقل 
از رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه در رسانه ها مطرح شد.او گفته است که قیمت 
کااهای الکترونیکی و یا هر کاایی که وارداتی باشد وابسته به نرخ دار و ارز است و اکنون قیمت تلفن همراه به طور 

میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.

رشد قیمت  لوازم خانگی به ۶۰ درصد رسید

نابرابری تورم بین دهک های درآمدیتحریم ۱۲۵ کشتی و نفتکش مرتبط با ایران
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سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:گزیده خبر

تصمیم گیری برای آزادی زندانیان با قوه قضاییه است
 اسماعیلی درباره آزادی »مایکل وایت« و نقش قوه قضاییه گفت: 
موضوع آزادی این زندانی تبعه آمریکا در جمهوری اسامی ایران، 
اقدامی انســان دوســتانه در چارچوب مقــررات قضایی با عنایت 
به مصالح عمومی کشــور با ورود شــورای عالی امنیت ملی انجام 
شد.سخنگوی قوه قضاییه  همچنین درباره پرونده سقوط هواپیمای 
اوکراینی گفت: برخی خانواده های جانباختگان با دادستان نیروهای 
مسلح دیداری داشــته اند و در این پرونده تاکنون ۶ نفر از عوامل 
ذیربط بازداشت شده اند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر 
دیگر در بازداشت هستند.غامحسین اسماعیلی دیروز سه شنبه در 
بیست و هفتمین نشست خبری خود گفت:  بخش قضایی پرونده 
سقوط هواپیمای اوکراینی به عهده  قوه قضاییه و مشخصا سازمان 
قضایی نیروهای مسلح است. به محض وقوع حادثه دستوراتی صادر 
شــد و در سازمان قضایی نیروهای مســلح شعبه ویژه ای تعیین 
شــد.وی ادامه داد: از ناحیه سازمان نیروهای مسلح اعام شد که 
خانواده جانباختگان می توانند به سازمان قضایی مراجعه کرده و 
شــکایت کنند که ۷۰ خانواده تا امروز شکایت خود را اعام کرده 
اند. این در حالی است که برخی از خانواده ها با دادستان نیروهای 
مسلح دیداری داشــته اند و در این پرونده تاکنون ۶ نفر از عوامل 
ذی ربط بازداشت شده اند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه 

نفر دیگر در بازداشت هستند.

جریانات سیاســی پرونده طبری را دســتمایه تســویه 
حساب های گروهی قرار ندهند

اسماعیلی با اشــاره به رسیدگی به پرونده طبری و متهمان دیگر 
این پرونده گفت: رســانه ها، جریانات سیاسی و اشخاص مختلف، 
این پرونده را دستمایه و بهانه ای برای تسویه حساب های شخصی 
و گروهی قرار ندهند و از تخریب دیگران بپرهیزند.وی افزود: حتی 
نسبت به متهمان اجازه دهند رسیدگی قضایی انجام و حکم قانونی 
صادر شــود زیرا تخلف و جرم در قوه قضاییه یک حادثه و استثناء 

نه یک رویه است.

تصمیم گیری برای آزادی زندانیان با قوه قضاییه است
اســماعیلی در پاســخ به ســوالی درباره آزادی »مایکل وایت« و 
نقــش قوه قضاییه گفت: موضوع آزادی این زندانی تبعه آمریکا در 
جمهوری اسامی ایران، اقدامی انسان دوستانه در چارچوب مقررات 
قضایی با عنایت به مصالح عمومی کشور با ورود شورای عالی امنیت 

ملی انجام شد.
وی ادامه داد: مساعدت ما به رهایی هموطنان ما از زندانهای آمریکا 

کمک می کرد از این رو قوه قضاییه با هماهنگی بین قوا و نظرات 
کارشناسی دبیرخانه عالی شــورای امنیت ملی با آزادی این تبعه 
آمریکایی موافقت کرد.اسماعیلی افزود: این پرونده شاکی خصوصی 
داشــت که با پرداخت غرامت، رضایت شاکی خصوصی جلب شد. 
ســخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این فرد به لحاظ بیماری 
ایدز که از قبل داشــت و بیماری هــای دیگر،به گونه ای خدمات 
زندانیانی به او ارائه شد که روند بهبودی را طی کرد و با بهره مندی 
از ارفاقات قانونی آزاد شد.اســماعیلی اظهار داشت: متولی زندان و 
زندانیان قوه قضاییه است و آقایان در بخشهای مختلف جایگاه خود 
و قوه قضاییه را بدانند و وعده آزادی همه اتباع بیگانه را ندهند زیرا 
تصمیم گیری برای آزادی زندانیان با قوه قضاییه اســت البته قوه 
قضاییه مصالح ملی، نظرات کارشناسی شورای عالی امنیت ملی و 

بخش های کارشناسی دولت را لحاظ می کند.

حکم اعدام برای جاسوس موساد و سیا
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوالی مبنی بر صدور حکم 
اعدام برای یک جاســوس گفت: سیدمحمود موسوی مجد هم به 
سرویس موساد و هم سیا وصل شده بود و در قبال دریافت دارهای 
آمریکایی در حوزه های امنیتی به ویژه نیروهای مســلح از جمله 
ســپاه قدس اطاعاتی را در اختیار ســرویس های جاسوسی قرار 
داده بود.وی افزود: این فرد اطاعات در مورد محل استقرار و رفت 
و آمدهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را در اختیار بیگانگان 

قرار داده بود که با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد و اخیرا شعبه 
١٩ دیوان عالی کشــور اخیرا حکم اعدام را تایید کرده است و به 

زودی حکم اجرا می شود.

بازداشت ۶ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخش قضایی پرونده سقوط هواپیمای 
اوکراینی به عهده  قوه قضاییه و مشخصا سازمان قضایی نیروهای 
مسلح است. به محض وقوع حادثه دستوراتی صادر شد و در سازمان 
قضایی نیروهای مســلح شعبه ویژه ای تعیین شد.وی ادامه داد: از 
ناحیه ســازمان نیروهای مسلح اعام شد که خانواده جانباختگان 
می توانند به سازمان قضایی مراجعه کرده و شکایت کنند که ۷۰ 
خانواده تا امروز شکایت خود را اعام کرده اند. این در حالی است 
که برخی از خانواده ها با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته 
اند و در این پرونده تاکنون ۶ نفر از عوامل ذی ربط بازداشت شده 
اند که ســه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت 

هستند.

درمورد پرونده هفت تپه
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده هفت تپه و حضور یکی از 
متهمان به نام شریف زاده و اینکه چرا از جلسات بعدی در دادگاه 
نبوده اســت و اینکه گفته می شود این فرد ارتباطاتی دارد، گفت: 
این پرونده دو بخش دارد که یک بخش آن هنوز در دادسرا مفتوح 

است.وی افزود: این فرد جز کسانی که در زمره افرادی که اسمش 
در کیفرخواســت باشــد، نبوده و در آن بخش مفتوح است و اگر 
پرونده به کیفرخواست منتهی شود به دادگاه می آید.سخنگوی قوه 
قضاییه اضافه کرد: در این پرونده در حال تحمل هیچ فشاری نبوده 
ایم و اصا فشارها را بر نمی تابیم و بدون تبعیض و فشار موضوعات 

را رسیدگی می کنیم.

فساد قضات رسیدگی می شود
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص فساد برخی از قضات رسیدگی 
کننده به پرونده های اقتصادی و اینکه چرا نام آنها اعام نمی شود، 
گفت: اوا ما تخلفات قضات را در دو بخش می دانیم.وی ادامه داد: 
یک بخش در دادگاه رســیدگی به صاحیت قضات رسیدگی می 
شــود و بخشی هم در دادگاه کیفری رسیدگی می شود. در قانون 
هم نیامده که اگر قاضی سلب صاحیت شد باید نامش مطرح شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما در حوزه پرونده های مفاسد 
اقتصادی میان قاضی و سایر متهمان تفاوتی قایل نیستیم و هر کجا 
که فسادی رخ بدهد اسامی متهمان را اعام خواهیم کرد.وی افزود: 
قانون برای اعام اسامی در نظر گرفته است؛ هرکجا این شرایط بر 
متهمان صدق کرد اســامی را اعام می کنیم که البته این هم دو 
بخش دارد برخی پرونده های جرایم اقتصادی اســت که در اثنای 
رسیدگی هم می توانیم اعام کنیم یا پرونده های که با اذن رئیس 
قــوه قضاییه بازتاب افکار عمومی دارد و برای انتشــار نام متهمان 
اجازه گرفته می شود و بخش دیگر هم پایان رسیدگی است.وی با 
اشاره به پرونده طبری افزود: برخی از قضات در این پرونده مطرح 
هستند و نامشــان هم اعام شده است و همین جا هم اعام می 
کنیم که استقبال می کنیم از مطلبی که دیشب اعام شد و یکی 
از قضات متهم در این پرونده که خارج از کشــور است پیام داد که 
آماده بازگشت به کشور و دفاع از اتهامات خود است و اعام کرد به 
قوه قضاییه اعتماد دارد.اسماعیلی اظهارداشت: ما به همه متهمان 
توصیه می کنیم به کشــور بازگردند و از خودشان در دادگاه دفاع 

کنند و اجازه دهند با حضور خودشان رای قانونی صادر شود.

ایحه صیانت از بانوان در کمیسیون لوایح دولت است
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه ایحه 
صیانــت از بانوان در چه مرحله ای اســت، گفت: ما هم از معطلی 
رسیدگی به این ایحه ناراحت بودیم؛ این ایحه در کمیسیون لوایح 
دولت است و خوشحال شدیم که رییس جمهور دستور تسریع در 

رسیدگی به این ایحه را دادند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
بورس موجب افزایش حضور مردم در 

اقتصاد شده است
رییس جمهوری بازار بورس را نقطــه امیدی برای افزایش حضور مردم در 
اقتصاد دانســت و تاکید کرد: شورای عالی و سازمان بورس مراقبت ازم را 
انجام دهند این فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و 
این بازار با قدرت به کار خود ادامه دهد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست 
جمهوری، در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
دوازدهم که دیروز سه شــنبه به ریاست حجت ااسام والمسلمین حسن 
روحانــی رییس جمهوری برگزار شــد، پس از ارائه گزارشــی در خصوص 
جزئیات و نحوه آزادسازی سهام عدالت، درباره برنامه تشویق و تخصیص ارز 
صادراتی، رفع موانع دولت الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید در دوره شیوع 
کرونا بحث و تبادل نظر شــد.رییس جمهوری در این جلســه با بیان اینکه 
آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سال ها تاش دولت اتفاق 
افتاده اســت، گفت: امروز مردم صاحب اختیار سهامی شده اند که تا قبل از 
آن با وجود اختصاص سهام، مالکیت روشنی نبود و اختیاری برای مدیریت 
این ســهام نداشتند.وی اظهار داشــت: دولت تاش کرده است در روندی 
کامًا شفاف و ضابطه مند، مردم سهامی را که قبًا به نام آنها بوده، در دست 
بگیرند و در عین حال چرخ اقتصادی کشــور نیز به تحرک بیشتر واداشته 
شود.روحانی بورس را نقطه امیدی دانست که در این شرایط خاص اقتصادی 
کشور، موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و 
سازمان بورس مراقبت ازم را انجام دهند که این فضای مطمئن برای مردم 
بیش از پیش امیدآفرین باشــد و باید تاش کرد بازار بورس با قدرت به کار 
خود ادامه دهد.رییس جمهوری تصریح کرد: از افتخارات کشــور این است 
در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز 
با مشارکت مردم رونق گرفته است.روحانی تأکید کرد: با روش های مناسب 
باید مانع آن شــویم عده ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی های 
مدیریتی هســتند بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند.رییس 
جمهوری با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان بورس باید 
جوانب و ضوابط مدیریت این سهام را به شکل دقیق مشخص  کنند، افزود: 
نحوه اطاع رســانی و آموزش به مردم درباره مالکیت و تعامل در این زمینه 
از جمله واگذاری، نگهداری و اطاع رسانی درباره میزان سود و شرکت های 
مرتبط با این ســهام بسیار مهم است.روحانی  واگذاری اختیار معامله سهام 
عدالت به مالکان را گامی بزرگ در واگذاری های اقتصادی توصیف و تصریح 
کرد: این واگذاری هم از لحاظ حجم سهام و هم به لحاظ تعداد افراد سهامدار 
کــه بیش از ۴٩ میلیــون نفر را در بر می گیرد، اهمیــت زیادی در ارتقای 
نقش آفرینی مردم در عرصه اقتصاد دارد.رییس جمهوری با اشــاره به اینکه 
طبیعتاً مردم ســواات و ابهامات زیادی در زمینه چگونگی ســهامداری یا 
فروش سهام خود دارند، خاطرنشان کرد: مسئوان سازمان بورس باید توجه 
داشته باشند که آرامش در بازار بورس و در نزد مردم تأثیر بسیار زیادی در 

رونق بازار سرمایه دارد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
تجربیات تحقیقاتی مان را به خودروسازان 

منتقل خواهیم کرد
ســردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه تجربیات تحقیقاتی مان را به خودروسازان 
منتقل خواهیم کرد ، گفت: شاید در بعضی از موارد نیاز به ورود فیزیکی ما نباشد 
و فقط تجربیات و اطاعات خود را منتقل کنیم.به گزارش ســپاه نیوز، ســردار 
سرتیپ پاســدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در نشست 
با سرپرســت و معاونان وزارت صنعت، معــدن و تجارت و مدیران عامل صنایع 
خودروسازی کشور با بیان اینکه دشمنان ما با برنامه، صنعت خودروسازی کشور 
را تحریــم کردند و ما تبعات آن را در ســال های ٩۷ و ٩۸ با دپوی خودروهای 
ناقص در پارکینگ ها مشــاهده کردیم، اظهار داشــت: اما حرکت خوبی که در 
وزارت صمت و صنایع خودروســازی برای قطع وابستگی صورت گرفت موجب 
شد امروز این مشکل را نداریم اگرچه هنوز در بحث کیفی و خلق ایده و تبدیل 
آن به محصول در صنعت خودروسازی مشکاتی داریم.سردار حاجی زاده با بیان 
این که هم افزایی و استفاده از داشته های یکدیگر موجب خدمت به تولید کشور 
می شــود، گفت: در حوزه معدن تجهیزاتی داریم که در بخش اکتشــاف کمک 
خواهد کرد ضمن این که در حوزه توانمندی های فضایی و عکس های ماهواره ای 
می توانیم به بخش معدن کمک کنیم به طور نمونه یکی از سازمان ها برای نقشه 
برداری محدوده ای معدنی، ۶ تا ۷ ماه زمان پیش بینی کرده بود که ما با استفاده 
از امکانات پروازی ۵ تا ۶ روز انجام دادیم. فرمانده نیروی هوافضای ســپاه ادامه 
داد: در حوزه خودرو اقداماتی انجام شده که رو به جلو بوده و اخیرا تصمیم گیری 
شد کمیته هایی مشترک تشکیل شود از این رو در حوزه خودرو تجربیات خود 
را در بخش تحقیقات منتقل خواهیم کرد ضمن این که در بحث افزایش کیفی، 
ارزان سازی، کاهش مصرف سوخت و بومی سازی قطعات باید اقدامات بیشتری 
صورت گیرد.وی افزود: در حوزه الکتریک و الکترونیک مجموعه ما توانمند است 
و می تواند تجربیات خود را در رفع کاســتی های موجود ارائه کند البته شاید در 
بعضی از موارد نیاز به ورود فیزیکی ما نباشد و فقط تجربیات و اطاعات خود را 
منتقل کنیم.ســردار حاجی زاده گفت: اگر قطعه ساز،  انحصاری شود این شروع 
فساد و اذیت کردن قطعه ساز خواهد بود ما در تجربه های دفاعی خود هیچ وقت 

کاری نکردیم که تامین کننده و سازنده انحصاری شود.

با حکم وزیر بهداشت؛
سخنگوی وزارت بهداشت منصوب شد

وزیر بهداشــت، با صدور حکمی سیماسادات اری را به عنوان سخنگوی وزارت 
بهداشــت منصوب کرد.سعید نمکی، در حکمی ســیما سادات اری را با حفظ 
سمت و پست ســازمانی به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت، منصوب کرد.وی 
در حال حاضر معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشــت اســت.در حکم 
وزیر بهداشــت، آمده است: با توجه به ســوابق ارزنده اجرایی و حسن سلوک با 
دســتگاه های اجرایی مرتبط با حفظ سمت و پســت سازمانی، امور سخنگویی 
وزارت بهداشــت، به سرکار عالی محول می شــود.امید است با امانتداری، دقت 
و پرهیز از هرگونه سیاســی کاری و تمرکز بــر جنبه های فنی و تخصصی این 
وزارتخانه در انجام امور محوله موید باشید.از آنجا که هرگونه اظهارنظر سخنگو، 
دیدگاه رسمی دســتگاه و وزیر مربوطه تلقی می شود لذا قبل از طرح موارد در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی ضروری است هماهنگی ازم با اینجانب به عمل 
آید.ازم به ذکر اســت قبًا هیچکدام از همکاران به عنوان ســخنگوی وزارت 
بهداشت، منصوب نشده اند و دکتر جهانپور به عنوان رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطــاع رســانی در طول مدیریت بیماری کرونا از طــرف روابط عمومی خبر 
رسانی بیماری کرونا را به عهده داشته اند که از زحمات صادقانه و برادرانه ایشان 

قدردانی می شود.

در نامه اوروف به گوترش اعام شد
مخالفت شدید مسکو با تاش آمریکا 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

وزیر امور خارجه روســیه در نامه ای به دبیرکل ســازمان ملل مخالفت 
مســکو را با تاش آمریکا برای بهره گیری از توافق هسته ای و قطعنامه 
۲۲۳١ شورای امنیت سازمان ملل در راستای اعمال تحریم تسلیحاتی 
نامحدود بر ایــران، اعام کرد.به گزارش خبرگزاری آسوشــیتد پرس، 
ســرگئی اوروف، وزیر امور خارجه روســیه  دولــت ترامپ را به ایجاد 
کارزاری با انگیزه سیاسی علیه ایران متهم کرد و خواستار »محکومیت 
جهانی« تاش آمریکا برای ترغیب شورای امنیت سازمان ملل به اعمال 
تحریم تســلیحاتی دائمی بر ایران شد.اوروف گفت که آمریکا از توافق 
هســته ای که میان ایران و شــش قدرت جهانی انجام شد خارج شده 
اســت و اکنون هیچ حق قانونی برای بــه کار گرفتن قطعنامه مربوط 
به این توافق در راســتای تداوم نامحدود این تحریم تســلیحاتی که در 
١۸ اکتبر ســال جاری مهلت آن به پایان خواهد رسید، ندارد.وزیر امور 
خارجه روسیه روز دوشنبه در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان 
ملل بیان کــرد که اظهارات مقامات وزارت امــور خارجه آمریکا مبنی 
بر این که دولت دونالد ترامپ]رئیــس جمهور آمریکا[ برنامه ندارد که 
]اجــرای[ تعهداتش در توافق را از ســر بگیرد اما قصــد دارد از حقوق 
تحت قطعنامه ۲۲۳١ که ســند قانونی این توافق اســت استفاده کند، 
»مضحک و غیرمســئوانه است«.عاوه بر این در نامه اوروف مخالفت 
شدید مســکو با یک تحریم تسلیحاتی نامحدود و به کارگیری مقررات 
»بازگردانی تحریم ها« از جانب آمریکا مطرح شــده است.او در این باره 
اظهار کرد: بنای ما بر این اســت که سازمان ملل نباید در بند وضعیت 
سیاســی در آمریکا باشــد که تصمیم گرفت از توافق هســته ای خارج 
شود. هیچ مبنای قانونی ای برای مطرح کردن مسئله تحریم تسلیحاتی 
علیه ایران در شــورای امنیت ســازمان ملل وجود ندارد.رئیس دستگاه 
دیپلماســی روسیه در ادامه گفت که توافق هسته ای و قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل »از یک کل واحد هستند« و نمی توان آن ها را جدا 
در نظر گرفت و طبق بند ۲۵ منشــور ســازمان ملل، »آمریکا به جای 
کارشکنی در تصمیمات شورای امنیت از طریق اقدامات غیرقانونی اش، 
متعهد به اجرای آن ها اســت«.او افزود: دادگاه های بین المللی گفته  اند 
نمی توان برخورداری از حقوق کشوری در یک توافق را که تعهداتش را 
انکار کرده یا به  آن ها عمل نکند به رســمیت شناخت.اوروف عاوه بر 
این مطرح کرد که آمریکا از قطعنامه شــورای امنیت تخطی کرده و از 
اجرا کردن توافق هســته ای خودداری کرده است، بنابراین، از امکان به 
کار گرفتن مقررات بازگردانی تحریم ها محروم است.او از آمریکا خواست 
که کارکشنی در توافق هسته ای و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 
را متوقف کند.اوروف همچنین درباره توافق هسته ای گفت که روسیه 
و »دیگر اعضای مســئول جامعه جهانی به هر تاشی برای حفظ توافق 
هســته ای ادامه خواهند داد«.وزیر امور خارجه روسیه در آخر بیان کرد: 
آمریکا باید بداند که هیچ مبنای قانونی ای برای بهره گیری از مصوبه های 
شــورای امنیت در راســتای دنبال کردن منافع خودخواهانه اش وجود 
ندارد.بر اســاس این گزارش، اظهارات اوروف در پی این مطرح می شود 
که دولت آمریکا اخیرا در تاش بوده است با ارائه طرحی حقوقی نشان 
دهد هنوز عضوی از برجام و قطعنامه ۲۲۳١ شورای امنیت سازمان ملل 
اســت تا از این طریق خود را برای استفاده از ابزارهای موجود در برجام 
در راستای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برحق جلوه داده و بر شورای 

امنیت سازمان ملل اعمال فشار کند.

رییس مجلس شورای اســامی در دیدار 
با فرماندهان ارشــد نظامی با تاکید بر این 
که نیروهای مســلح، الگوی مردمی شدن 
اقتصاد و صنعت هستند، گفت: امیدواریم با 
همکاری صمیمانه مجلس و نیروهای مسلح، 
نیازها و ضرورت های دفاعی کشور در حوزه 
وضع قوانین کارآمد و راهگشا برطرف شود.

جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح 
کشور عصر امروز دوشنبه با حضور در دفتر 
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اســامی، انتخاب وی به ریاســت مجلس 
شورای اســامی را تبریک گفتند.   سردار 
سرلشکر پاسدار محمد باقری،  رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر پاسدار 
غامعلی رشــید،  فرمانده قرارگاه مرکزی 
خاتم اانبیاء )ص(، سردار سرلشکر پاسدار 
حسین سامی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اسامی، سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش، سردار حسین 

اشــتری فرمانده نیروی انتظامی و  جمعی 
دیگر از فرماندهان ارشــد نیروهای مسلح 
کشــور با رییس مجلس شــورای اسامی 
دیدار کردند. رییس مجلس شورای اسامی  
در این دیدار، نیروهای مسلح را حصن استوار  
امنیت  و بازوی مســتحکم ملت دانســت 
و گفت: ملت ایران با داشــتن فرماندهان و 
رزمندگان رشید و شجاعی که دلهای آنان 
با نور ایمان روشن و اراده هایشان با قدرت و 
صابت باور به آرمان های انقاب، مستحکم 
اســت، دارای اقتداری است که نظیر آن را 
در سراســر جهان نمی توان یافت.وی، رمز 
پیــروزی و اقتدار نیروهای مســلح و توان 

بازدارندگی آن در برابر دشــمن را مردمی 
بودن این نیرو دانســت و افزود: اگر اقتصاد 
و صنعت نیز مردمی شود، پیشرفت خواهد 
کــرد و همان گونه که در صنایع دفاعی به 
پیشرفت های درخشــان دست یافته ایم، 
خواهیم توانســت در تولید ملی نیز شاهد 
جهش  و موفقیت های چشــمگیر باشیم. 
قالیباف در این دیدار بر اهتمام همه جانبه 
مجلس شورای اسامی بر تقویت نیروهای 
مســلح تاکید کرد و افــزود: امیدواریم با 
همکاری صمیمانه مجلس و نیروهای مسلح، 
نیازها و ضرورت های دفاعی کشور در حوزه 
وضع قوانین کارآمد و راهگشا برطرف شود. 

در این نشســت همچنین سرلشگر باقری  
با اشــاره به مسئولیت جدید دکتر قالیباف 
به عنوان رئیس مجلس شــورای اسامی 
و تبریک به ایشــان گفت: اطمینان داریم 
حضرتعالی که  از فرماندهان پرافتخار دفاع 
مقدس و دلسوز انقاب هستید و در مناصب 
و مســئولیت های مختلف از  اوان جوانی 
در انقاب حضور داشــته  و در عرصه های 
سخت به مردم خدمت رسانی کرده اید، در 
این  مسئولیت نیز همچون مناصب پیشین 
منشأ خیر و برکت خواهید بود.رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح کشــورمان با یادآوری 
فرمایش های امام خمینــی )ره( مبنی بر 
اینکه مجلس در رأس امور اســت، تصریح 
کرد: حقیقتاً مردم ایران و همه دلســوزان 
انقاب به این  مجلس یازدهم  دل بسته اند 
و امیدواریم با  تدابیر ارزشمند مقام معظم 
رهبری که در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم 

قرائت شد .

قالیباف در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی کشور؛

 نیروهای مسلح، الگوی مردمی 
شدن اقتصاد و صنعت هستند
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گزیده خبر نابرابری تورم بین دهک های درآمدی
در طول سال ۹۸نرخ تورم کل، کااهای خوراکی و غیر خوراکی در 
دهک های باای درآمدی بیشتر از دهک های پایین درآمدی بوده 
است و اختاف تورم بین دهک ها با افزایش نرخ تورم بیشتر شده 
است؛ بنابراین در شــرایط تورمی نابرابری تورمی بین دهک های 
درآمدی بیشتر شده اســت.، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ 
تــورم یکی از متغیرهــای کان اقتصادی بوده کــه مورد توجه 
برنامه ریزان و سیاستگزاران بوده و همواره به عنوان یکی از اهداف 
سیاســتی دولت مد نظر اســت. از طرفی ارتباط شاخص قیمت 
مصرف کننده با تغییرات هزینــه ی زندگی خانوارها، اهمیت این 
شاخص را دو چندان می کند.با توجه به متفاوت بودن ترکیب سبد 
خانوارهای مختلف، تغییرات قیمت تأثیر متفاوتی بر روی خانوارها 
خواهد گذاشت. این اختاف سبد می تواند هم ناشی از تفاوت های 
جغرافیایی )مناطق شهری و روستایی استان های مختلف( و هم 
به دلیل تفاوت ســطح درآمد )دهک های مختلف درآمدی( باشد. 
پژوهشکده آمار با تأکید بر تفاوت ناشی از سطوح مختلف درآمدی، 
تغییرات نرخ تورم بین دهک های مختلف درآمدی  این موضوع را 
مورد بررسی قرار داده است.این گزارش شامل سه بخش است. در 
بخش اول کلیات محاسبه نرخ تورم بر اساس دهک های مختلف 
مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم تحلیل تغییرات تورم بین 
دهک های مختلف در ســال 13۹۸ بررسی شده و در بخش سوم 

نتیجه گیری و پیشنهادات سیاستی ارئه می شود.

نرخ تورم دهک ها در سال 1398
قبل از بررســی نرخ تورم در دهک ها ابتدا نرخ تورم کل کشور به 
صورت اجمالی بررسی می شــود. بعد از یک دوره ثبات نسبی و 
کاهش نرخ تورم که از ابتدای ســال 13۹3 شروع شده بود، نرخ 
تورم نقطه ای و ســاانه از ابتدای ســال 13۹7 شروع به افزایش 
نمود به طوریکه نرخ تورم نقطه ای از 1٫7 درصد در ابتدای ســال 
13۹7 به به 47٫5 در انتهای ســال 13۹7 رســیده و این روند 
افزایشــی تا اردیبهشت 13۹۸ ادامه داشــته به گونه ای که نرخ 
تورم نقطه ای در این مقطع زمانی به 52٫1 درصد رســید و بعد 
از آن این نرخ روند کاهشــی داشته است.نرخ تورم ساانه نیز از 
۸٫0 درصد در ابتدای ســال 13۹7 به 26٫6 درصد در انتهای این 
ســال رسید. روند افزایشی نرخ تورم ساانه نیز تا شهریور 13۹۸ 
ادامه داشــته و به عدد 42٫7 درصد رســید و بعد از آن روند این 
نرخ نزولی شــده است. در ســال 13۹۸ عدد شاخص کل کشور 
به 1۸5٫1 واحد رســید که نسبت به ســال قبل )137٫3( 34٫۸ 
درصد افزایش داشــته است. نرخ تورم کل کشور نسبت به سال 
گذشته )26.۹(، 7٫۹ درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت و 
نرخ تورم برای گروه های کاایی در سال های 13۹7 و 13۹۸ در 

جدول 2 و شکل 2 نشان داده شده است.در سال 13۹۸ نرخ تورم 
در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 33٫۹ درصد برای دهک 
اول تا 36٫6 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. این دامنه نوسان 
برای گروه »خوراکی ها، آشامیدنی  ها و دخانیات« از 3۹٫۸ درصد 
برای دهک اول تا 44٫5 درصد برای دهک دهم اســت. در گروه 
»کااهای غیر خوراکی و خدمات« نرخ تورم از 2۸٫6 درصد برای 
دهک اول تا 34٫6 درصد برای دهک دهم در نوسان است.جهت 
بررســی دقیق تر می توان اختاف تورم بین دهک های مختلف را 
در طول ماه های ســال 13۹۸ نیز بررســی نمود. در سال 13۹۸ 
از ابتدای ســال تا خرداد ماه این اختاف افزایشی بوده و خرداد 
تا آذر این اختاف کاهشــی بوده و از آذر ماه تا انتهای سال این 
اختاف مجدداً افزایشی شده است. همان طور که مشاهده می شود 
بر خاف انتظار روند اختاف تورم بین دهک ها با روند کلی تورم 
همبســتگی ندارد که این می تواند به دلیــل تأثیر متفاوت تورم 
گروه های کاایی در تورم کل بین دهک های مختلف باشد. برای 
بررسی دقیق تر می توان همین شکل )شکل 4( را برای گروه های 
کاایی خوراکی و غیر خوراکی تهیه نمود.همان طور که در شکل 
5 مشاهده می شود اختاف تورم گروه خوراکی ها با افزایش تورم 
کل افزایش یافته و بعد از نزولی شــدن نرخ تورم کل با یک وقفه 
دو ماهه شــروع به کاهش نموده اســت.در شکل 6 هم این روند 
برای گروه کااهای غیر خوراکی و خدمات نشان داده شده است. 
همان طور که مشــاهده می شود با افزایش نرخ تورم کل اختاف 

تورم کااهای غیر خوراکی و خدمــات بین دهک های درآمدی 
افزایش یافته و با کاهــش نرخ تورم این اختاف کاهش می یابد 
بنابراین نابرابری تورم بین دهک ها ارتباط مســتقیم با نرخ تورم 
دارد.ازم به ذکر اســت جهت درک بهتر اختاف نرخ تورم بین 
دهک های مختلف درآمدی ضروری اســت تا حد ممکن تحلیل 
در سطح گروه های کاایی جزیی تر انجام شود. در سطرهای باا 
ذکر شــد که ضریب اهمیت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در 
دهک های پایین درآمدی بیشــتر از دهک هــای باای درآمدی 
اســت اما این روند در همه گروه هــای زیربخش این گروه وجود 
ندارد. ضریب اهمیت زیر بخش های خوراکی ها و آشامیدنی ها در 
دهک های درآمدی در شــکل 7 نشان داده شده است.با ماحظه 
نرخ تورم بخش خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مشخص است 
که نرخ تورم در دهک های باا بیشــتر از دهک های پایین است. 
علت این امر را می توان در وزن گروه های این بخش و درصد تغییر 
قیمت آنها جســتجو کرد.در دهک های پایین وزن گروه »نان و 
غات« بیشــتر از دهک های باا است به طوری که وزن این گروه 
از سمت دهک اول به سمت دهک دهم کاهش می یابد و از تغییر 
قیمت چندانی برخوردار نبوده است. از سوی دیگر در دهک های 
باا گروه »گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آنها« که دارای وزن 
بیشتری نسبت به دهک های پایین است – به طور نزولی از دهک 
دهم به سمت دهک اول کاهش می یابد – از افزایش قیمت باایی 
برخوردار بوده و این موضوع باعث شــده است تا تورم خوراکی ها 

و آشامیدنی ها در دهک های باا بیشتر از دهک های پایین باشد.

 جمع بنــدی و نتیجه گیری: نابرابر تورمی بین دهک های 
درآمدی بیشتر شد

شــاخص قیمت مصرف کننده در مفهوم عام خود نشان دهنده ی 
تغییر در ارزش سبد معینی از کااها و خدمات مصرفی خانوارها 
طی زمان نســبت به یک سال مشــخص که اصطاحاً سال پایه 
نامیده می شــود، است. خانوارهای ذکر شده در این تعریف شامل 
تمامی خانوارهای ســاکن داخل یک منطقــه جغرافیایی خاص 
)استان یا کل کشور( هستند؛ صرف نظر از اینکه این خانوارها چه 
سرپرستی )مرد یا زن(، چه درآمد و هزینه ای )دهک اول یا سایر 
دهک ها( دارند یا در چه منطقه شــهری )شهر کوچک و متوسط 
یا کان شهر( سکونت دارند.از آنجا که هر یک از این ویژگی های 
اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ســاکن می تواند سبب تغییر در 
الگوی هزینه ای خانوارها شــود؛ بنابراین اگر در محاسبه شاخص 
قیمت مصرف کننده گروه هدف خود را محدودتر سازیم می توانیم 
به شاخص های دقیق تری برای آن گروه از جامعه برسیم )به شرط 
آنکــه تعداد خانوار نمونه کافی برای تعمیم نتایج به کل آن گروه 
خانواری جامعه را داشــته باشیم(. یک روش برای محدود کردن 
خانوارها محاسبه شاخص قیمت بر اســاس دهک های درآمدی 
اســت.در این گزارش تحلیلــی از نابرابری نرخ تورم در اســاس 
دهک های درآمدی برای سال 13۹۸ ارایه شد و توضیح داده شد 
که اختــاف تورم بین دهک ها به دلیل تفاوت در ضریب اهمیت 
کااها بین دهک های مختلف است به گونه ای که ضزیب اهمیت 
گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در دهک های پایین درآمدی بیشتر 
از دهک های باای درآمدی است و در گروه کااهای غیر خوراکی 
و خدمات این روند برعکس اســت. پس انتظــار می رود افزایش 
قیمت کااهای خوراکی تأثیر بیشــتری بر تورم دهک های پایین 
داشته باشد. همچنین در بین اقام گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
نیز تأثیر کااها بر تــورم کل در بین دهک های مختلف متفاوت 
اســت.در طول سال 13۹۸ نرخ تورم کل، کااهای خوراکی و غیر 
خوراکی در دهک های باای درآمدی بیشــتر از دهک های پایین 
درآمدی بوده است و اختاف تورم بین دهک ها با افزایش نرخ تورم 
بیشــتر شده است. بنابراین در شرایط تورمی نابرابری تورمی بین 
دهک های درآمدی بیشتر شده است.برای بررسی تغییرات قدرت 
خرید خانوارها ضروری است عاوه بر نرخ تورم تغییرات درآمدی 
خانوارها هم مورد بررسی قرار گیرد زیرا قدرت خرید نسبت درآمد 
به سطح قیمت ها اســت و تغییرات نرخ تورم فقط یکی از ارکان 
تغییرات قدرت خرید است بنابراین بررسی تغییرات قدرت خرید 

مستلزم بررسی برآیند تغییرات تورم و درآمد است.

وزیر اقتصاد:
۱۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای امسال 

محقق نمی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اعام مرکز پژوهش های مجلس درباره 
کســری 1۸0 هزار میلیارد تومانی بودجه در ســال جاری، گفت: عبارت کسری 
بودجه درست نیست، زیرا این کسری زمانی اتفاق می افتد که هزینه ها بر منابع و 
درآمدها پیشی گرفته باشد و برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طی امسال 
آن هم در بدبینانه ترین شرایط 140 هزار میلیارد تومان خواهد بود.فرهاد دژپسند 
گفت: اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش بینی عدم تحقق مطرح است 
و براســاس پیش بینی ما عدد اعامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 
صحیح نیســت و برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طی امسال آن هم در 
بدبینانه ترین شرایط 140 هزار میلیارد تومان خواهد بود.در ادامه وزیر امور اقتصاد 
و دارایی گفت: جای عدم تحقق در منابع مصوبات بودجه مانند مالیات و واگذاری ها 
صورت خواهد گرفت و ما تاش داریم حداکثر تحقق انجام شــود اما در صورت 
عدم تحقق می توانیم از طریق فروش اوراق این کسری بودجه را جبران کنیم.وی 
با اشاره به برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مولدسازی  دارایی های دولت 
هم توضیح داد: ما برنامه جامعی برای موضوع مولدسازی دارایی ها داریم، اگرچه 
لزوما مولدسازی ایجاد منابعی بودجه ای نیست و نکته دیگر اینکه همین امسال 
هم انجام نخواهد شد زیرا مولدسازی دارایی ها یک پروسه است و شاید اکنون آغاز 

شود اما نتیجه آن در یک دوره زمانی دیگری به دست بیاید.

ثبت تورم ۷ درصدی برای مسکن
بررسی گزارشهای مرکز آمار ایران نشان می دهد، افزایش تورم گروه مسکن، آب 
و.. تقریبا 7 درصد بوده که این آمار با وضعیت واقعی بازار مسکن همخوان نیست.، 
بر اســاس گزارش پژوهشکده آمار شــاخص قیمت و نرخ تورم 12 گروه کاایی 
مختلف در جدول زیر برای دو ســال ۹7 و ۹۸ درج شده است.بر این اساس، نرخ 
تورم گروه مسکن، آب و برق و.... در سال ۹7 حدود 17 درصدو در سال ۹۸ کمتر 
از 24 درصد بوده که یک رشد 7 درصدی را نشان میدهد.نرخ تورم .نکته جالب 
توجه اینکه معمواً ادعا شده است که وزن گروه مسکن و... در محاسبه شاخص 
کل بیش از 30 درصد لحاظ می شــود. در نمودار زیر نیز این موضوع تایید شده 
است. اما نکته ای که باید در خصوص آن شفاف سازی شود این است که سهم و 
میزان افزایش قیمت مسکن در مقایسه با اقامی مثل آب و برق و سایر سوختها 
به صورت مجزا چگونه محاســبه می شود. مقایسه این دو نمودار نشان می دهد، 
وزن گروه مسکن و... در محاسبه شاخص کل تورم حدود 35 درصد در نظر گرفته 
می شود که نکته مثبتی است. اما رشد تورم گروه مسکن و... در سال ۹۸ نسبت به 
سال قبل از آن تنها 7 درصد بوده است. این موضوع حائز چند نکته جالب توجه 
است؛ اواً در سال ۹۸  قیمت مسکن حدود 60 درصد رشد کرده است اما قیمت 
اب و برق و... تغییر چندانی نداشــته است . نکته بعدی اینکه هرچند وزن گروه 
مسکن 35 درصد لحاظ شده و وزن تقریبا مناسبی است اما بایستی مشخص شود 

وزن مسکن در خود گروه مسکن، آب و برق و گاز چه  میزان است.

رشد قیمت  لوازم خانگی به ۶۰ درصد رسید
قیمت لوازم خانگی نســبت به اوایل فرودین ماه امسال شاهد افزایش 30 تا 
60 درصدی اســت و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده اند.

طی هفته های اخیر، قیمت  انواع لوازم خانگی روند صعودی داشــته و همین 
امر عاملی شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. 
تولیدکنندگان در حــال حاضر عدم اختصاص ارز را مهم ترین دلیل افزایش 
قیمت ها می دانند و می گویند، وقتی ارزی به ما تعلق نمی گیرد به طور حتم 
قیمت تمام شده کاا افزایش یافته و ما مجبور به افزایش قیمت کاا هستیم.

در حال حاضر قیمت لوازم خانگی نســبت به اوایل فرودین ماه امسال شاهد 
افزایش 30 تا 60 درصدی اســت و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار 
کاهش داده اند.فروشندگان لوازم خانگی می گویند: اکثر اجناس ما روی کاغذ 
اســت و شرکت ها تأخیر زیادی در تحویل کااها به واحدهای عرضه کننده 
دارند.عــاوه بر این قرار بود نظارت ازم برای مدیریت قیمت لوازم خانگی در 
بازار اعمال شــود اما هنوز بازار شاهد نظارت جدی نیستیم و شرکت ها هم 
مدام روند افزایشــی قیمت محصوات خود را ادامه می دهند. به عنوان نمونه 
یک اجاق گاز  ایرانی که اسفند ماه 2 میلیون و 300 هزار تومان بود، اان به 
3 میلیون و 700 هزار تومان رســیده و یخچال 14 فوت از 2 میلیون و 400 
تومان به 3 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است جالب اینجاست فروشنده 
ها در فروش کااها اکراه دارند چراکه به ســختی می توانند از شرکت ها کاا 

تهیه و در مغازه های خود بگذارند.

 وعده های پوچ ارزانی
موبایلی که قرار بود ارزان شود، گران شد

درحالی قباً رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تأکید کرده بود که مردم 
فعاً گوشی تلفن همراه نخرند چرا که بزودی ارزان می شود، امروز رئیس اتحادیه فروشندگان 
دستگاه های صوتی و تصویری از افزایش 30 تا 35 درصدی قیمت گوشی تلفن همراه خبر داد. 
»تلفن همراه 30 تا 35 درصد گران شد«؛ این خبری است که امروز به نقل از رئیس اتحادیه 
فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه در رسانه ها مطرح شد.او گفته است 
که قیمت کااهای الکترونیکی و یا هر کاایی که وارداتی باشد وابسته به نرخ دار و ارز است 
و اکنون قیمت تلفن همراه به طور میانگین 30 تا 35 درصد افزایش یافته است.درستی قبًا 
درخصوص کاهش قیمت تلفن همراه گفته بود: پیش بینی می شود قیمت تلفن همراه در 
هفته های آینده کاهش داشته باشد چرا که روند فعالیت کسبه به حالت قبل باز می گردد 
و از این حالت التهابی خارج خواهد شد.در تاش هستیم که بتوانیم قیمت موبایل را به یک 
ثبات برسانیم که نیاز است التهابات کم شود.افزایش 30 تا 35 درصدی قیمت گوشی تلفن 
همراه در حالی رخ داده که در هفته های قبل رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن 
واردکنندگان موبایل تأکید کرده بود: مشــکل عدم تامین کاا در بازار موبایل وجود ندارد و 
گرانی های فعلی یک قیمت حباب است.او تاکید کرده بود که مردم فعاً گوشی موبایل نخرند 
چراکه  »گوشــی موبایل در هفته های آتی ارزان تر خواهد شد و به قیمت واقعی خود خواهد 
رسید، البته به هیچ وجه به نرخ قبل از عید نخواهد رسید و قیمت ها 15 الی 20 درصد نسبت 
به سال گذشته گران تر خواهد بود که امری منطقی است چرا که نرخ ارز هم گران شده است.«
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تحریم ۱۲۵ کشتی و نفتکش مرتبط با ایرانگزیده خبر
وزارت خزانه داری آمریکا در تازه ترین اقدام تروریستی علیه 
مردم ایران، ۱۲۵ کشــتی و نفتکــش مرتبط با جمهوری 
اسامی ایران را در فهرست تحریم های منع اشاعه هم قرار 
داد. به گزارش  دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری 
آمریکا روز گذشته با اعام لیست این کشتی ها و نفتکش ها 
اعام کــرد اصاحیه انجام شــده برای آن اســت که این 
کشتی ها در موضوع منع اشاعه تسلیحات اتمی و همچنین 
تحریم جامع آمریکا علیه ایران نیز طبقه بندی شــوند.این 
اقدام پس از آن انجام می شود که جمهوری اسامی ایران با 
نادیده گرفتن تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، پنج 
نفتکش خود را در هیاهوی رسانه ای به ونزوئا اعزام کرد و 
به این ترتیب برنامه تروریســتی آمریکا علیه ونزوئا را هم 
خنثی کرد.سازمان ملل متحد، کشورهای عضو جنبش غیر 
متعهد و روسیه و چین بارها تحریم های یکجانبه آمریکا را 

مردود دانســته اند.مایک پمپئو هم با صدور بیانیه ای اعام 
کرد امروز تحریم هایی علیه خطوط کشــتیرانی جمهوری 
اســامی ایران و شرکت های حمل و نقل زیر مجموعه آن، 
اجرایی می شــود.  وی افزود: ۶ ماه پیــش اعام کردم که 
آمریکا اقداماتی را علیه این شــرکت ها تحت فرمان اجرایی 
۱۳۳۸۲ وضع خواهد کرد که اشاعه دهندگان ساح کشتار 
جمعی و حامیان آنها را هدف قــرار می دهد.  وزیر خارجه 
آمریکا در ژستی انسان دوســتانه مدعی شد: برای اینکه به 
صادرکنندگان کااهای انسان دوستانه برای جایگزین کردن 
راه های حمل و نقل بدهیم، اجرای این تحریم ها را ۱۸۰ روز 
به تعویق انداختیم. امروز این اقدام »ســخاوتمندانه« ما به 
پایان آمده است و صنایع دریایی و تجاری که با ایران داد و 
ستد داشتند باید روش نقل و انتقال دیگری را برگزینند یا 

اینکه در معرض مجازات تحریم قرار گیرند.

 کشف بزرگترین محموله سوخت قاچاق 
و دستگیری ۲۱ تن

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف بزرگترین محموله سوخت قاچاق 
در ســال جاری خبر داد. ســردار محمدرضا مقیمی در این باره گفت: در این 
پلیس ســعی بر این اســت که اقدامات کان را بر مبنای »پیش بینی« و » 
پیشگیری« دنبال و اجرایی کنیم، بنابراین تشدید اقدامات پیشگیرانه در دستور 
کار پلیس امنیت اقتصادی ناجا است.رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا مقابله 
با قاچاق ســوخت را یکی از اولویت های اصلی این پلیس عنوان کرد و گفت: 
مبادی رســمی را به شدت رصد می کنیم و با اقدامات اطاعاتی اجازه جوان 
به قاچاقچیان نخواهیم دادو پیرو این اولویت در دستور کار، به اخبار و نتایجی 
دســت یافتیم که بر مبنای آن برخی از شــرکت ها اقدام به قاچاق سوخت 
یارانه ای می کردند در واقع این شرکت ها با عنوان صادرات مشتقات نفتی و 
حال ها، ســوخت ، قاچاق می کردند.سردار مقیمی اشاره کرد: در رصد این 
شــرکت ها، به یک شــرکت خانوادگی رســیدیم که فقط در ۶ ماه دوم سال 
گذشته ۱۰۰ میلیون لیتر ســوخت قاچاق کرده بودند؛ شش عضو اصلی این 
باند خانوادگی دســتگیر شدند و در جریان پیگیری این پرونده ۱۵ عضو دیگر 
شناسایی و دستگیر شدند.براساس گزارش سایت پلیس، وی با بیان اینکه اعضاء 
این شرکت با استفاده از کارت های سوخت اجاره ای ، اقدامات مجرمانه خود 
را دنبال می کردند، ادامه داد: برخی جایگاه داران سوختی در شکل گیری این 

اقدامات مجرمانه دست داشتند.

 آبرسانی سیار  به 308 روستا 
در استان اصفهان

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به افزایش دما در فصل تابستان 
گفت: در حال حاضر آب شــرب سالم و بهداشتی حدود ۳۰۸ روستا در استان 
اصفهان  با جمعیتی بالغ بر47 هزار نفر از طریق تانکر تامین می شود.مهندس 
هاشم امینی با بیان اینکه آبرسانی به صورت سیاردر روستاهای ۲۲ شهرستان، 
انجام می گیرد اعام کرد: منابع محدود منجر شــده که آب شــرب برخی از 
روستاها به صورت سیار تامین شــود، این در حالیست که درصدد هستیم با 
راه اندازی مجتمع های آبرســانی در نقاط مختلف استان بستر تامین پایدار 
آب شــرب همه روســتائیان مهیا گردد.وی با تاکید بر تامین پایدار آب شرب 
روســتائیان خاطر نشان ســاخت:هم اکنون بیش از9۲7 روستا تحت پوشش 
شــرکت آبفا استان اصفهان قرار دارد که از این رقم ۳۰۰ روستا تحت پوشش 
طرح آبرســانی اصفهان بزرگ قرار گرفته و آب شــرب بیش از ۶۲7 روستا از 
طریق منابع داخلی که در مجموع شامل ۵۳۵ فقره چاه ،77 چشمه و۳۵ قنات 
می باشد، تامین می شود .مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به اقلیم 
آب و هوایی شرق استان تصریح کرد: منابع آبی بسیار محدود در شرق استان 
موجب شده است که آب شرب 74 روستا در اردستان و ۸7 روستا در نایین به 
صورت سیار تامین گردد.مهندس امینی احداث مجتمع های آبرسانی را یکی 

از راههای تامین پایدار آب شرب روستاییان برشمرد.

کاهش عرضه اوپک پاس عاملی برای شتاب بخشــی به 
کاهش میزان ذخیره ســازی نفت خواهد بود که سبب 
می شــود قیمت  نفت به ســطوح مطلوب نزدیک شود 
و بازار ســاختار متناســب خود را پیدا کند. یازدهمین 
نشست مشترک وزارتی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو 
اوپک با حضور عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
ســعودی، الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه، محمد 
سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک و محمد عرقاب، رئیس 
دوره ای اوپک و با مشــارکت تعداد زیادی از خبرنگاران 
به صــورت ویدئوکنفرانــس برگزار شــد.محمد عرقاب، 
وزیــر انرژی و معادن الجزایــر و رئیس دوره ای اوپک در 
ابتدای این نشست خبری گفت: تمدید یک ماهه توافق 
کاهش عرضه تا پایان ماه ژوئیه به روند کاهش ســطح 
ذخیره سازی های نفت خام سرعت می بخشد و این شرایط 
سبب می شود قیمت های جهانی این ماده به سمت سطوح 
مطلوب نزدیک شوند و بازار ساختار متناسب خود را پیدا 
کند.وی با بیان اینکه همه تولیدکنندگان از ساختارها و 
سازوکارهای در نظر گرفته شــده از سوی اوپک پاس 
حمایت کرده اند، گفت: این شــرایط نشان دهنده نیت و 
مقصود آنها برای پایبندی کامل به توافق کاهش عرضه 
است.رئیس دوره ای اوپک تاکید کرد: نخستین باری است 

که چنین سازوکاری اجرا شده و بنده معتقدم پیشرفت 
بسیار خیره کننده ای برای همگرایی اوپک پاس است و 
این شرایط سبب افزایش اعتماد و اعتقاد به ائتاف اوپک 
پاس در میان جهانیان می شــود.عرقاب گفت: تصمیم 
برای برگزاری ماهانه نشســت کمیته مشــترک وزارتی 
 )JMMC( نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک و غیراوپک
یکی دیگر از عناصر باورپذیری ائتاف اوپک پاس است 
و فرصتی را برای ما فراهم می کند تا بازار نفت را به طور 
منظم رصد و بررسی و سپس آینده آن را پیش بینی کنیم 
تا در صورت لزوم برای ایجاد ثبات در بازار نفت اقدام های 
ازم را انجام دهیم.عربســتان، کویــت و امارات و عمان 
ژوئیه کاهش داوطلبانه ندارند.عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربستان نیز در این نشست خبری گفت: عربستان 
و کشورهای هم پیمانش در حاشیه خلیج فارس برنامه ای 
برای تداوم کاهش تولیــد دواطلبانه در ماه ژوئیه ندارند 
و این کاهش تنها مربوط به ژوئن ســال ۲۰۲۰ خواهد 
بود.در همین حال، الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه 
تصریح کرد که هنوز برای اظهارنظر و پیش بینی درباره 
سیاســت های تولید اوپک و غیراوپک در ماه اوت بسیار 
زود است، عبدالعزیز بن سلمان بافاصله گفته های وزیر 
انرژی روسیه را تأیید کرد.وزیر انرژی عربستان در پاسخ 

به پرسش خبرنگار شانا درباره پیشنهاد جدید عراق مبنی 
بر تغییر معیارهای تعیین ســهمیه کاهش تولید برای 
کشورهای عضو ائتاف اوپک پاس گفت: پیشنهادهای 
مطرح شــده در این باره بررســی و اقدام مقتضی درباره 
آنها انجام می شــود.وی افزود: وزیر کنونی نفت عراق در 
نشست های اوپک و اوپک پاس اخیر شرکت نداشت و 
مستقیم از جانب ایشــان درخواستی دریافت نکرده ایم. 
من در این باره اطاعات ازم را ندارم، بنابراین نمی توانم 
اظهارنظر کنم.بن ســلمان گفت: عراق پایبندی خود به 
تعهدش در توافق ائتاف اوپک پاس را اعام کرده است 
و در نشســت روز شنبه هم بدون ماحظه ای با تصمیم 
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک موافقت کرد.اعضای 
اوپک و اوپک پاس در نشست روز شنبه هفته جاری با 
قول مساعد عراق، نیجریه و آنگوا و قزاقستان مبنی بر 
تعهد صددرصدی در ماه های آینده و جبران تعهد کاهش 
تولید در ماه های ژوئیه، اوت و ســپتامبر کاهش تولید 9 
میلیون و ۶۰۰ هزار بشــکه ای را بــرای یک ماه تمدید 
کردند.بر این اساس مکزیک در ماه ژوئیه از توافق کاهش 
تولید که از سوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای 
یک ماه تمدید شد، معاف خواهد بود.ایران، لیبی و ونزوئا 

همچنان از کاهش تولید معاف هستند.

 پیش بینی کوچک شدن اقتصاد دنیا، 
 نفت را ارزان کرد

 قیمت نفت که چند روز گذشــته را تحــت تاثیر تمدید توافق کاهش تولید 
با رشد پشــت سرگذاشــته بود،  در معامات امروز به دلیل پیش بینی بانک 
جهانی درباره رشد منفی اقتصاد دنیا، ارزان شد.قیمت طای سیاه این روزها 
بیش از هر چیز به مولفه های اقتصادی وابســته است. یک روز کاهش عرضه 
نفت، قیمت هــا را گران می کند و روز دیگر نگرانی نســبت به آینده اقتصاد 
دنیا،  قیمت ها را عقب می کشــد.روز گذشته نیز بازار نفت تحت تاثیر گزارش 
جدید بانک جهانی،  با کاهش قیمت همراه شد.بانک جهانی برای سال جاری 
میادی رشد اقتصادی منفی ۵.۲ درصدی را برای دنیا پیش بینی کرده است. 
این بانک همچنین تاکید کرده که دنیا با وجود کاهش محدودیت ها به دلیل 
شــیوع کرونا، امسال شــدیدترین رکود اقتصادی در ۸ دهه گذشته را تجربه 
می کند.  بر اســاس این گزارش،  تنها کشوری که رشد مثبت اقتصادی را در 
سال ۲۰۲۰ تجربه می کند چین است که یک درصد رشد اقتصادی را خواهد 
داشت. سایر کشورهای توسعه یافته اما شاهد کوچک شدن 7 درصدی اقتصاد 
خود خواهند بود.این موارد باعث شــده تا نگرانی ها نسبت به بهبود تقاضای 
نفت در ســال ۲۰۲۰ افزایش پیدا کند. موضوعی که بر قیمت نفت نیز موثر 
بوده و کاهشی بیش از یک درصدی را به دنبال داشته است.نفت برنت با افتی 
۱.۰۳ درصدی در معامات روز گذشته به قیمت 4۰ دار و ۳۸ سنت معامله 
شــد. نفت شاخص آمریکا نیز ۱.۱۳ درصد پایین آمد تا امیدها برای بازگشت 
به باای 4۰ دار را از دســت بدهد. با این افت،  نفت شاخص آمریکا ۳7 دار 

و 74 سنت قیمت خورد.

ذخیره سازی نفت کاهش می یابد
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گزیده خبر کسب و کارها زیر چرخ دنده  وعده های بدون اجرا
4ماه اســت که برخی کســب و کارها به دلیل شیوع کرونا در 
شــرایط ســختی به ســر می برند و علیرغم طراحی بسته های 
حمایتی دولــت، تامین اجتماعی و بانکها هر یــک راه خود را 
می روند. خرداد هم کم کم به انتها نزدیک می شــود و تابستان 
داغ اگرچه از راه می رســد اما بسیاری از صنایع کشور همچنان 
حال و هوای زمســتانی دارند. شیوع ویروس کرونا سبب شده تا 
بسیاری از کسب و کارهای کشور نتوانند شرایط و مسیر عادی 
خود را طی کنند و در عین حال، چشم اندازی هم برای پایان این 
شرایط ندارند چراکه غلبه بر تبعات این ویروس منحوس، نیاز به 
مراقبت و حمایت همه جانبه فعالیت های اقتصادی از سوی دولت 
دارد اما علیرغم طراحی بسته های حمایتی دولت، دستگاه های 
متولی اجرا، اعم از سازمان های تأمین اجتماعی و بانک ها هر یک 

راه خود را می روند.

بازخوانــی وعده های حمایتی دولت در دوران شــیوع 
ویروس کرونا

از همان روزهای ابتدای شــیوع این ویــروس، تاش کرد تا در 
برنامه ریزی های منســجم، شــرایط را به گونه ای پیش ببرد که 
چتر حمایتی بر ســر بسیاری از کسب و کارها و صنایع باز شود 
و برخی کمک ها و اعطای برخی تســهیات، میزان آسیب های 
ناشی از شیوع ویروس کرونا به حداقل برسد. البته این اقدامات 
تنها مختص ایران نبود، بلکه بسیاری از کشورهای دنیا از همان 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاش کردند تا زمینه را برای حمایت 
از کسب و کارهای خود فراهم آورده و به همین جهت، بانک های 
مرکــزی دنیا یکپارچه وارد عمل شــده و زمینه را برای تدوین 
بســته های حمایتی و طراحی مکانیزم های مالی پشتیبان آن، 
فراهم کردند.در کشورمان نیز دولت بسته های حمایتی ویژه ای 
را اعــام کرد که یکی از بخش های اصلــی آن، کمک 75 هزار 
میلیارد تومانی بانک مرکزی برای حمایت از کســب و کارهای 
آسیب دیده از شــیوع ویروس کرونا بود. آن روزها دولت تاش 
کرد تا با اعام این بسته حمایتی، زمینه را برای حمایت از صنایع 
و کســب و کارهایی که به دلیل شیوع این ویروس، آسیب های 
جدی را متحمل شده بودند فراهم کند؛ به همین دلیل فهرستی 
از مشاغل آسیب دیده از کرونا تهیه و برای اختصاص تسهیات 

مبنای عمل قرار گرفت.
در کنار این بســته 75 هزار میلیارد تومانی، دولت تاش کرد تا 
حمایت های بانکی، بیمه ای و مالیاتی را نیز از بنگاههای اقتصادی 
به عمل آورد و خیال بســیاری از کســب و کارها را از این بابت 
راحــت کند که دولت درک صحیحــی از وضعیت کنونی دارد؛ 

به همین دلیل بســیاری از دستورالعمل ها از سوی دولت، رنگ 
و بــوی حمایتی به خــود گرفت و تاش کرد تا تســهیاتی را 
برای تولیدکنندگان و کسب و کارها در نظر گیرد؛ به نحوی که 
دامنه این حمایت و تسهیل گری از پرداخت وام تا تعویق موقت 

پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی کشیده می شد.

دستگاه های  سلیقه ای  رفتارهای  گرفتار  تولیدکنندگان 
اجرایی

همیــن بســته های حمایتــی تا حــدودی خیال بســیاری از 
تولیدکنندگان را در سال جهش تولید، راحت کرد؛ به نحوی که 
با بخشنامه های اباغی از سوی سازمان های امور مالیاتی، تأمین 
اجتماعی و نظام بانکی، تولیدکنندگان توانســتند از یک آرامش 
نسبی برخوردار شوند؛ البته اینها سبب نشد که تولیدکنندگان 
دغدغه بازگشــایی و تداوم کار واحدهای تولیدی خود را نداشته 
باشــند؛ اما اندکی خیال آنها را راحت کرد.حال اما، حدود 4 ماه 
از وعده های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در حوزه شیوع 
ویروس کرونا گذشته اســت. در همان روزهای ابتدایی که این 
وعده ها اعام می شــد، تاش بر این بود که مقدمات اجرای آن 
هم فراهم شود؛ اما اکنون با گذشت این مدت، به خوبی می توان 
قضاوت کرد که کدامیک از وعده های مرتبط با شــیوع ویروس 
کرونا عملیاتی شده است. آن گونه که تولیدکنندگان می گویند، 
علیرغم سیاســت هایی که دولت در هفته های ابتدایی شــیوع 
ویروس کرونا به درستی انتخاب کرد، اما دستگاه های زیرمجموعه 

در حوزه پیاده ســازی دســتورالعمل های دولت، همراهی ازم 
را ندارنــد و به خصوص در بخش هــای مرتبط با بانک و تأمین 
اجتماعی، می توان این عدم تبعیت زیرمجموعه های وزارتخانه ها 
در حوزه اجرای سیاســت های دولت را به وضوح مشاهده کرد.

بررســی های میدانی بر اســاس گفته تولیدکنندگان حکایت از 
آن دارد که بسیاری از واحدهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی، 
دســتورالعمل های مرتبط با حق بیمه کارفرما و مواردی از این 
دست را که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در دوران شیوع 
کرونا اعمال کرده بود، اجرا نمی کنند و اکنون که سه ماه از سال 
گذشــته و کرونا همچنان به حیات خود ادامه می دهد، بسیاری 
از واحدهای تولیدی علیرغم وعده دولت با مراجعاتی از ســوی 
مأموران سازمان تأمین اجتماعی مواجه هستند که خاف جهتی 

است که دولت تعریف کرده است.

برداشت اقســاط وام ها از حساب مشــتریان علیرغم 
دستورالعمل های دولت

در حوزه نظــام بانکی نیز، کار به نحو دیگــری در حال جریان 
اســت، به شــکلی که علیرغم وعده دولت برای اســتمهال سه 
ماهه بازپرداخت تســهیات بانکی از ســوی تولیدکنندگان، اما 
شــعب بانکی به راحتی این دســتورالعمل های دولت را زیر پا 
می گذارند و آن را دور می زنند.در همین ارتباط ابوالفضل روغنی 
گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کسب و کارها 

بعد از دوران شــیوع ویروس کرونا دچار آسیب جدی شدند و به 
خصوص در حوزه های کاایی همچون نساجی، خدمات و لوازم 
خانگی، اتفاقاتی رخ داده که آثار و تبعات آن بسیار گسترده است.

وی افــزود: در این میان علیرغم وعده هــای دولت برای اجرایی 
شــدن بســته های حمایتی در حوزه حمایت از کسب و کارها و 
تولیدکنندگان، اما زیرمجموعه های دولتی به خوبی تاکید دولت 
برای اجرای بخشــنامه ها را دور می زنند و به آن توجهی ندارند؛ 
مثــًا دولت قول داده بود که در حــوزه تأمین اجتماعی، بیمه، 
مالیات و پشــتیبانی بانک ها از کســب و کارهای آسیب دیده 
گام هایی برداشــته شــود، اما برخی از شــعب بانکی به اجرای 
دستورالعمل ها و بخشــنامه های دولت اقدام نکرده و کارشکنی 
می کنند؛ به نحوی که کمــاکان به دنبال وصول مطالبات خود 

بدون توجه به وضعیت کسب و کارها و تولید هستند.

مأموران تأمین اجتماعی به دنبال وصول مطالبات خود
به گفته روغنی گلپایگانی، در حال حاضر در حوزه سازمان تأمین 
اجتماعی، گزارش های متعددی از ســوی اســتان ها و اتاق های 
بازرگانی سراســر کشور وجود دارد که نشــان می دهد مأموران 
سازمان تأمین اجتماعی، کماکان به دنبال وصول مطالبات خود 
هســتند؛ ضمن اینکه در حوزه مالیات و بیمه نیز، کار به همین 
شــکل پیش می رود و عمًا تاش بر این است که منابع وصول 
شود، به نحوی که کسی توجهی به شرایط خاص کنونی کشور 
ندارد.این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران ادامه داد: در این میان، برخی بانک ها در پاسخ 
به پیگیری های اتاق بازرگانی این طور عنوان می کنند که اگرچه 
برداشت اقساط وام ها از حساب های فعال تولیدکنندگان صورت 
می گیرد، اما این اقساط به حساب تولیدکنندگان برمی گردد؛ در 
حالی که همه می دانند پولی که وصول شده و در سیستم بانکی 
به عنوان اقساط تسهیات می نشیند، یا در بدبینانه ترین حالت 
قابل برگشت نیست یا فرایند آن، آنقدر زمان بر است که قابلیت 
استحصال ندارد.وی افزود: در بخش بیمه و مالیات نیز دقیقاً کار 
به همین روال پیش می رود و اگر چه بخشنامه های خوب مالیاتی 
و بیمه ای صادر شده، اما باز هم سازمانها و دستگاه های دولتی راه 
خود را می روند و خبری از حمایت های واقعی از تولیدکنندگان 
نیســت. به هر حال بخش خصوصی همچنــان انتظار کمک از 
دولت دارد؛ البته این کمک ها حمایت های جدیدی نیست؛ بلکه 
انتظار این است که همان بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط 
با حمایت از مشــاغل آسیب دیده در حوزه شیوع ویروس کرونا 

اجرایی شده و دستگاه ها در اجرای آن، سلیقه عمل نکنند.

در نشست پروژه 10 میلیون تنی فواد چابهار مطرح شد:
 با اخذ مجوز اراضی پروژه، به زودی وارد 

فاز اجرا می شویم
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعام کرد: با تاســیس شــرکت در محل منطقه آزاد 
چابهار و واگذاری زمین برای اجرای پروژه 10 میلیون تنی فواد چابهار، به زودی 
وارد فاز عملیاتی در پروژه فوق خواهیم شــد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، 
خداداد غریب در نشست پایش پروژه 10 میلیون تنی فواد چابهار که با حضور 
مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
برگزار شد، افزود: شرکت گل گهر به عنوان رهبر کنسرسیوم برای پیشبرد اهداف 
طرح، بعد از تعیین و تملک زمین، تاسیس شرکت را در دستور قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه پس از تاسیس شرکت، واگذاری زمین برای آغاز عملیات اجرایی 
صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: خوشــبختانه دکتر بانک مساعدت ازم را در 
واگذاری زمین با کنسرسیوم خواهد داشت تا پروژه هرچه زودتر وارد مرحله اجرا 
شــود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت فکور صنعت گزارشی از 
وضعیت افق های اکتشافی همراه با توجیه مالی، اقتصادی و زمانبندی تا چشم 
انداز 2030 ارایه کند تا در اوایل تابســتان امســال در حضور دبیر شورای عالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معرفی شود.

مدیر مجتمع سرب و روی انگوران مطرح کرد: 
انگوران قطب گردشگری معدنی کشور می شود

به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیــه و تولید مواد 
معدنــی ایران، امید فاح؛ مدیر مجتمع ســرب و روی 
انگوران در مراســم اعطای مجوز گردشگری معدنی از 
ســوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی زنجان با بیان این مطلب گفت: معدن انگوران 

پتانســیل بسیار باایی در بحث پذیرش گردشگر دارد و جوانان، دانش آموزان و 
دانشجویان در این منطقه می توانند ضمن آشنایی نزدیک با فرآیند معدنکاری، 
در آینده رشــته معدن را به به عنوان رشته تحصیلی خود انتخاب کنند.فاح در 
ادامه افزود: مجتمع سرب و روی انگوران با توجه به اینکه بزرگترین معدن سرب 
و روی در خاورمیانه و دارای معدن سنگ عظیم تراورتن و معدن زیرزمینی با دو 
تونل به طول تقریبی هر کدام 1200متر می باشد، از ابتدای سال 98 به صورت 
رسمی  وارد حوزه گردشگری معدنی شد.وی خاطرنشان کرد: در نزدیکی معدن 
انگوران کارخانه بزرگ کالسیمین وجود دارد که مواد اولیه استخراجی از مجتمع 
انگوران را از طریق روپ وی )تله کابین( به طول تقریبی 20 کیلومتر تا کارخانه 
حمل می کند که در آینده می توان با برنامه ریزی  به عمل آمده، گردشگران با این 
تله کابین بخشی از مسیر را طی و بر فراز آن طبیعت زیبای منطقه ماهنشان و 

انگوران را مشاهده کنند.

عضو هیئت مدیره فواد مبارکه در بازدید از خطوط تولید این شرکت عنوان 
کرد:

شرکت فواد مبارکه سرآمد بازار سرمایه و 
تولید در کشور 

محمد زارع پور اشــکذری عضو هیئت مدیرۀ شــرکت فواد مبارکه در جریان 
بازدیــد از خطوط تولید فواد مبارکه اظهار داشــت: شــرکت فــواد مبارکه 
ســرآمد بازار سرمایه و تولید در کشور است و خوشــبختانه مدیران و کارکنان 
تاشــگر این شرکت، ســالی را  که جهش تولید نامگذاری شده است با کسب 
 رکوردهای پیاپی آغاز کردند و نویدبخــش روزهای خوبی برای ذینفعان بودند.

وی با تأکید بر این که فواد مبارکه دارای زنجیرۀ کامل تولید فواد است، گفت: ان شاءاه 
 با عملکرد بهینۀ این گروه، کشورمان به برنامۀ بلندمدت افق 1404 دست خواهد یافت.

زارع پور از پروژۀ نورد گرم 2 فواد مبارکه به عنوان یکی از مباحث مهم مطرح شده 
در هیئت مدیره نام برد و گفت: با اجرایی شدن آن قطع به یقین ارزش بازار سرمایۀ 
فواد مبارکه و زنجیرۀ ارزش گروه فواد مبارکه بهتر از گذشته خواهد شد و در بحث 
 اشتغال، ارزش بازار، زنجیرۀ تأمین و نیز زنجیرۀ ارزش شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

ایــن عضو هیئت مدیرۀ شــرکت فواد مبارکه اظهار داشــت: بــه نمایندگی از 
هیئت مدیره، از تمامی کارکنان و مدیران شرکت تشکر و قدردانی می کنم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد
وجود ۶ میلیون تن کاای اساسی در بنادر کشور

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و 
معدنی در اســتان ها را یکی از برنامه های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و با بیان اینکه 
هم اکنون شــش میلیون تن کاا در بنادر کشــور وجود دارد، گفت: تامین ارز مورد نیاز 
واحدهای تولیدی در دســتور کار قرار دارد.به گزارش شــاتا، حسین مدرس خیابانی در 
نشست تخصصی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت با روسای سازمان های صمت 
اســتان ها که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به سهم باای زیرمجموعه های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی گفت: تمامی مدیران در سایر ادوار 
زحمات بسیار زیادی را برای تحقق اهداف کان وزارت صنعت، معدن و تجارت به دوش 
کشیده اند و بر این اساس، باید این پیام را به مجموعه کشور منتقل کرد که باید قدردان 
زحمات مجموعه مدیران قبلی باشیم.سرپرســت وزارت صنعــت، معدن و تجارت افزود: 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت با 4 راهبرد کان جهش تولید، اتمام طرح ها و پروژه های 
نیمه تمام، توســعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تاش دارد تا اهداف 
جهــش تولید را محقق کند. ی با تاکید بر اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته، جهش 
تولید امســال حتما اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: برای جهش تولید 4 برنامه مشخص 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که مهمترین بخش آن، تامین مواد 
اولیه مورد نیاز تولید است؛ به نحوی که اکنون تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات جزو 
اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که از دو محل تولیدات داخلی 

و مواد اولیه وارداتی تامین خواهد شد.

 جانمایی پهنه مراکز لجستیک )بندر خشک(
 در استان اصفهان

علیرضا قاری قرآن با اشــاره به اینکه استان اصفهان دارای 11 هزار و 500 کیلومتر 
راه اســت که به لحاظ موقعیت خاص آن در مرکز و بعنــوان چهارراه ترانزیت بار و 
مسافر کشور، رتبه اول حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را در کشور داراست. گفت: 
راه های این اســتان بعنوان چهارراه حمل و نقل کشور و ارتباط با شمال به جنوب و 
شرق به غرب از اهمیت و تردد باایی برخوردار است. و استان اصفهان به دلیل دارا 
بودن دسترســی های جاده ای و ... از همان ابتدای مطالعات لجستیک، بعنوان یکی 
از نقاط هاب لجستیک کشور انتخاب شده است.  وی با بیان اینکه مراکز لجستیک 
موجب رونق بخشــی به حمل و نقل کااها می شــوند عنوان کرد: در صورت وجود 
این مراکز، تمامی امور مربوط به حمل و نقل کاا متمرکز شده و به شکل یکپارچه 

انجام می شود.   

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان      

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجراي پروژه هاي زیر را به پیمانكاران واجد شرایط از طریق سامانه 
تدارکات الكترونیكي دولت)ســتاد( واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
قیمت مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شــد ازم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي 
امضاي الكترونیكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/03/21 مي باشد.

آخرین مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ  1399/03/27
آخرین مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یكشنبه تاریخ 1399/04/08 

زمان بازگشایي پاکت ها : ساعت  08:30روز  دوشنبه تاریخ 1399/04/09
 اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس 

اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن  0311570 
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام در تهران : 88969737 و85193768 -021 
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه: ساماندهی ورودی شهرک صنعتی جی)شماره2099001281000006  در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه: 33،822،228،338  ریال و بر اســاس فهارس بهای سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور)اعتبار 

طرح جاری(
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1،691،112،000 ریال

رشته و پایه تشخیص صاحیت پیمانكاران: رتبه 5 یا بااتر  در رشته راه و ترابری 
مدت اجرا: 11 ماه

موضوع مناقصه: تهیه و حمل آسفالتتوپكا جهت شهرک صنعتي جي) شماره   2099001281000007در سامانه ستاد()تجدید(
مبلغ برآورد اولیه:  10،000،000،000ریال و براساس قیمت روز )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 500،000،000 ریال
رشته و پایه تشخیص صاحیت پیمانكاران: رتبه 5 یا بااتر  در رشته راه و ترابری 

مدت اجرا:3 ماه
موضوع مناقصه: خرید لوله پلي اتیلن، اتصاات چدنی و پلي اتیلن و شیر آات جهت شهرک صنعتي بزرگ

)شماره2099001281000008 در سامانه ستاد( 
مبلغ برآورد اولیه: 39،205،973،000 ریال و بر اساس قیمت روز )اعتبار طرح جاری(

 مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1،960،300،000ریال
مدت اجرا:3 ماه

ول
ت ا
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 آگهی مزایده اجاره شماره 99-01 
 ) شماره مزایده مرجع (  

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البــرز در نظــر دارد اجــاره 13178.5 مترمربع 
اراضی غیر فعال بســتر رودخانه کــرج را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات 
 مندرج در اســناد مزایده ، با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) www.setadiran.ir ( و با شــماره مزایده 01) شــماره سیستمی ( .... به 

صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 99/3/21 ساعت 8صبح          

مهلت دریافت اسناد مزایده:99/3/25 ساعت 19
تاریخ بازدید: 99/3/26 تا 99/3/31

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 99/4/1
زمان بازگشایی: 99/4/11 ساعت 10 صبح

زمان اعام به برنده: 99/4/15
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت 
وجود هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده ) ودیعه ( ، ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم  از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطاعات موارد اجاره شــامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد 

اعان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

 اطاعــات تمــاس دفاتــر ثبت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه 
) www.setadiran.ir ( بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده "  موجود است.
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سیگنال های مثبت اقتصادیگزیده خبر
 رییــس کل بانک مرکزی در یادداشــتی ضمن ارائه توضیحاتی 
درباره شــرایط اقتصادی کشــور، بر روند در حال بهبود و قابل 
مدیریت آن تأکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در 
یادداشت اینستاگرامی »عبدالناصر همتی« آمده است: در اواسط 
اردیبهشــت ماه، اعام کردم که شرایط دشوار است. لیکن، روند 
در حال بهبود بوده و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است«. 
امروز و بعد از ۲۰ روز از آن نوشته، تأیید و تأکید می کنم که: ۱- 
در بخش تأمین ارز، برای واردات کااهای اساسی، دارو و مواداولیه 
وضروری کشور، ازطریق روشهای مختلف چهارگانه اعامی بانک 
مرکزی، شرایط به وضعیت عادی خود برگشته است. به طوریکه 
دراین مدت بیــش از ۴.۵ میلیارد دار برای انجام واردات تأمین 
شده است. طبعاً، بازار از شرایط ایجاد شده در سامانه نیما و دیگر 

روشــهای تأمین ارز و نیز اقدامات در دست اجرا، به تدریج متأثر 
خواهد شــد.۲- دربخش ریال، برای تأمین کسری بودجه در دو 
مرحلــه حراج اوراق بدهی دولت ، ۱۰٫۰۰۰ میلیارد تومان با نرخ 
ســود ساانه ۱۵ درصد به فروش رفت. با این اقدام بدون افزایش 
پایه پولی و با اســتفاده از نقدینگی موجود، بودجه دولت تأمین 

مالی شد. در هفته های آینده این حراج ها ادامه خواهد داشت.
۳- شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه، درمقایسه با ماه 
پیش از آن، ۰.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد 
رشــد داشته است. این یک شاخص پیش نگر تورم است و نشان 
از کاهش شتاب تورم دارد. بانک مرکزی مصمم به سازوکار هدف 
گذاری تورمی است. لذا، سیاستهای پولی متناسب با آن را اعمال 

خواهد کرد.

آغاز احراز هویت سجام در بانک پارسیان
بانک پارســیان به منظور ارایه خدمات مطلوب به مشتریان و توسعه تعامات با 
بازار سرمایه، تعداد ۲۳۹ شعبه خود در سراسر کشور را برای انجام احراز هویت 
ســامانه سجام تجهیز کرد.متقاضیان ســرمایه گذاری و انجام معامات در بازار 
بورس و اوراق بهادار می توانند برای ثبت احراز هویت خود در سامانه سجام با در 
دست داشتن مدارک معتبر شناسایی به شعب بانک پارسیان مراجعه کنند.سجام 
یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار 
سرمایه ایران اســت که تمام فعاان این بازار اعم از سرمایه گذاران، مشتریان و 
مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطاعات خود را در آن 
ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی 

بر داده های تایید شده خواهند بود

معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین:
بانک ها، اهرم های اصلی حمایت از تولید 

داخلی هستند
معاون عملیــات بانکی بانک ایران زمین در بازدید از شــرکت بادران گفت: در 
شرایط فعلی با توجه به نوسانات اقتصادی و تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، 
تولید کنندگان با مشــکاتی مواجهند که بانک ها به عنوان یکی از اهرم های 
اصلی توســعه اقتصادی باید از آن ها حمایت کننــد و بانک ایران زمین نیز در 
این خصوص اقدامات موثری داشته و توانسته با حمایت هایی که انجام داده به 
بخش های مختلف تولید همکاری خوبی داشته باشد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ایران زمین، هادی قدیمی معاون عملیات بانکی این بانک و هیئت همراه 
در راستای سیاست های حمایتی بانک ایران زمین از بخش های تولیدی شرکت 
بادران بازدید کردند.شــرکت بادران، یک شرکت تولیدی ایرانی با کارخانجات 
متعدد است که کااهای مختلف بســیاری از قبیل کااهای سلولزی ، آرایشی 
بهداشــتی ، غذایی و .. . را تولید می کند. فعالیت این شــرکت بر پایه بازاریابی 
شبکه ای استوار بوده و کااهای خود را از طریق اینترنت و با حذف هزینه هایی 
مانند پخش و انتقال کااها در سراســر کشور بصورت مستقیم به دست مصرف 
کننده می رساند و از محل هزینه های صرفه جویی شده نیز به خود خریداران 

تخفیف و پاداش می دهد.
 

با هدف حفظ محیط  زیست؛ 
شرکت شناسا بر روی استارتاپ »جاروب« 

سرمایه گذاری کرد
شــرکت شناسا در راستای توسعه ی فعالیت های خود و بر اساس استراتژی های 
کان این مجموعه و با بررسی روند  ســرمایه گذاری های  فناورانه و نوآورانه، در 
آخرین روزهای سال ۹8 اقدام به سرمایه گذاری در تأسیس استارتاپ »جاروب« 
به  عنوان یکی از کسب و کارهای نوآور فعال در حوزه مدیریت پسماند کرد.این 
مجموعه با اتخاذ اســتراتژی ورود به زنجیره ی ارزش حوزه ی مدیریت پسماند، 
از آذرماه ۱۳۹8 بر اســاس اولویت های تعیین شــده، در گام نخست، اقدام به 
شناســایی و ارزیابی کســب و کارهای زیرحوزه ی مدیریت تولید و جمع آوری 
پسماند کرد و در نهایت اســتارتاپ »جاروب« به عنوان گزینه ی نهایی انتخاب 
شد و به سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری شناسا اضافه شد.مجموعه ی 
شناسا قصد دارد که در ادامه، با هدف تکمیل زنجیره ی ارزش مدیریت پسماند، 
ســرمایه گذاری های خود را به ســایر حلقه های این زنجیره گسترش داده و در 
توسعه ی این اکوسیستم کسب و کاری و اجتماعی که جزو نیازهای اولویت دار و 

مهم ایران و جهان است، نقشی تأثیرگذار ایفا کند.

اجرای به موقع وموثر بازرسی ها در واحد 
بازرسی و نظارت بانک گردشگری

مهم ترین هدف واحد بازرســی و نظارت بانک گردشــگری، اجرای به موقع و 
موثر بازرسی ها به منظور کنترل ریسک های مترتب، کاهش خطاهای انسانی 
و ایجاد اطمینان معقول از صحت عملکرد در عملیات بانک اســت.  به گزارش 
روابط عمومی بانک گردشگری، اداره بازرسی و نظارت با هدف رعایت ضوابط در 
عملیات بانکی، همواره تمام عملیات شعب بانک در سراسر کشور اعم از ارزی و 
ریالی را به صورت جامع و اجمالی مورد نظارت قرار می دهد.به منظور رفاه حال 
مشتریان وایجاد ارتباط سریع با آنها، امکان اعام شکایت به مرکز تماس بانک و 

در سایت بانک فراهم شده است. 

ثبت سفارش ۲۲ هزار میلیارد تومانی 8 بانک در بازار بین بانکی؛
موافقت وزارت اقتصاد با فروش ۴.۹ میلیارد تومان اوراق بدهی

 در حراج اوراق بدهی دولتی که امروز برگزار شد، وزارت اقتصاد با فروش ۴.۹ میلیارد تومان اوراق بدهی دولی به ۴ بانک 
موافق کرد و 8 بانک نیز ۲۲.۱ میلیارد تومان در سامانه بازار بین بانکی ثبت سفارش کردند.بانک مرکزی در اطاعیه ای 
نتیجــه حــراج اوراق بدهی دولتی )۲۰ خرداد ۱۳۹۹( و برگزاری حراج جدید، را اعام کرد.در این اطاعیه آمده که پیرو 
اطاعیه روز سه شــنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی می رســاند، 8 بانک 
سفارش های خود را به ارزش ۲۲۱ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی 
نیز با فروش ۴۹ هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال )با کوپن ســود ســاانه ۱۵ درصد( به چهار بانک 
موافقت کرد.همچنین معامات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شــنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ 
توســط کارگزاری بانک مرکزی در ســامانه معاماتی بورس ثبت شد.کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی 
اوراق در تواترهای هفتگی، سومین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، 
صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای و شرکت های تامین سرمایه را دوباره در روز سه شنبه ۲۷ خردادماه اجرا 
می کند.اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپن دار، با نرخ سود ساانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش ماهه )پرداخت 

کوپن دوبار در سال( و به شرح جدول زیر است.

هزینه سرویس پیامکی بانک ها ۱۵ هزار تومان شد
با توافق صورت گرفته بین بانک ها هزینه سرویس پیامک بانکی در سال جاری به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

ارســال پیامک  از سوی بانک ها برای مشــتریان برای اعام وضعیت بانکی کارت های آنها از چند سال گذشته با دریافت 
کارمزد همراه بوده اســت؛ به طوری که پیش از این در مقطعی ســاانه ۱۰ هزار تومان  و در ادامه ۱۲ هزار تومان تعیین 
شــده بود که به صورت یکجا و یا در دو بخش از حساب مشتری کسر می شد.اما این روزها ارسال پیامک به مشتریان در 
رابطه با هزینه سرویس پیامک بانکی از مبلغ ۱۵ هزار تومانی حکایت دارد که اعام شده از هفته آینده از حساب ها کسر 
خواهد شد و در صورتی که مشتری موجوی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی است.

جمشــیدی -دبیر کانون بانک های خصوصی- در این رابطه به ایســنا گفت: واقعیت این است این رقم  براساس افزایش 
هزینه دریافتی شرکت مخابرات از بانک ها افزایش یافته است.دبیر کانون بانک های خصوصی با اشاره به آخرین بررسی که 
در رابطه با پیامک های ارسالی و هزینه آن در سال گذشته صورت گرفته است، افزود: این در حالی است که مشخص شد 
هزینه ارسال پیامک هر کارت بانکی به طور متوسط ۲۰ هزار تومان است که البته برای برخی کاربران کمتر و برای برخی 
از جمله کسبه بسیار بیشتر است. از این رو طی توافق بین بانک ها، قرار شد تا هزینه ارسال پیامک به مشتریان تا حدودی 
افزایش یابد که توافق بر ۱۵ هزار تومان بود.به گفته وی، این ۱۵ هزار تومان را بانک ها به صورت یکجا و یا برخی در قالب 

دو مبلغ ۷۵۰۰ تومان به صورت شش ماه از حساب مشتری کسر خواهند کرد.

مدیرعامل بانک ملت: 
 سودآوری بانک ها در سال ۹۸ تاثیر مثبتی

 در بازار سرمایه خواهد داشت
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که خوشــبختانه بانک ها عملکرد خوبی در سال 
گذشــته داشته اند، اظهار داشــت: در حالی که اکثریت قریب به اتفاق بانک ها در سال 
های ۹۶ و ۹۷ زیان ده بودند این زیان دهی در سال ۹8 به سودآوری تبدیل شد که اثر 
مثبتی در بازار سرمایه کشور خواهد گذاشت.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر 
محمد بیگدلی در گفت و گو با پایگاه اطاع رســانی بازار سرمایه )سنا( با تاکید بر این 
نکته که هم اکنون صنعت بانکداری در بازار سرمایه کشور پیشتاز است، گفت: چشم انداز 
خوبی برای بانک ها در بازار سرمایه وجود دارد.وی با اشاره به این نکته که بانک ملت هم 
اکنون شرایط خوبی دارد به خروج این بانک از زیان دهی در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: 

سال ۹8 نیز سال بسیار خوبی برای بانک ملت بود و پیش بینی سود بانک محقق شد.

تکمیل زیرساخت های فناوری اطاعات از الزامات 
بانکداری پیشرفته است

حجت الــه مهدیان رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعــاون: تکمیل 
زیرســاخت های فناوری اطاعات از الزامات بانکداری پیشرفته است.حجت اله مهدیان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون صبح امروز ضمن بازدید از مراحل 
تکمیــل مرکز داده این بانک اظهار داشــت: موضوع بهره گیــری از ظرفیت حداکثری 
حوزه هــای فناوری اطاعات و ارتباطات به عنوان مزیت اصلی در نظام بانکی پیشــرفته 
امروز مطرح می گردد و هرگونه پیشرفت در این حوزه ها به عنوان ذخیره دانش، بانک را 
در مســیر سرآمدی قرار می دهد.مهدیان بهره مندی بانک توسعه تعاون از سامانه جامع 
بانکداری به روز و پیشرفته را از نقاط قوت بانک برشمرد و افزود: از زمان تصدی مسئولیت 
در این بانک، ضمن تأکید بر Core Banking به عنوان مزیت، تکمیل مرکز داده بانک 
به عنوان مرکــزی راهبردی برای انجام عملیات و حفظ اطاعــات به صورت حرفه ای و 

مطمئن در دستور کار قرار گرفت.

مدیر امور مالی بانک مســکن وعده داد طی روزهای آینده قیمت اوراق حق تقدم 
اســتفاده از تسهیات مسکن تعدیل شــود.صابر عسکرپور در گفت و گو با پایگاه 
خبری بانک مســکن - هیبنا ، اظهار کرد: در ماه های گذشــته هم افزایی برخی 
موضوعات همچون انباشــت تقاضای تســهیات به دلیل شــیوع ویروس کرونا، 
خریداری اوراق تســه توســط افراد تازه وارد در بورس با تصور سرمایه گذاری در 

ســهام و همچنین کاهش سفارشــات فروش اوراق به دلیل عدم مراجعه برخی 
فروشــندگان به شعب بانک بر اساس توصیه های بهداشــتی مبنی بر خودداری 
از ترددهای غیرضــروری، موجب عدم تعادل در معامات اوراق شــده به نحوی 
که بر خاف انتظار و علی رغم فزونی قابل توجه اوراق موجود در بازار نســبت به 
تقاضای تسهیات، رشد قیمت در نمادهای مختلف تسه را به همراه داشته است.

وی افزود: موارد مذکور و سایرعوامل موثر بر افزایش قیمت اوراق توسط مسئوان 
و کارشناسان این حوزه به دقت مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی برای 

بازگشت تعادل به معامات اوراق اتخاذ شده است.

مدیر امور مالی بانک مسکن وعده داد:
کاهش قیمت اوراق تسه طی روزهای آینده
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یک زن در اســتان هوبی چین که به کووید-۱۹ مبتا شده بود، پسری 
سالم و دارای آنتی بادی یا پادتن های کروناویروس به دنیا آورد و پزشکان 
می گویند که پادتن ها از مادر به نوزاد منتقل شده اند.این مادر در اوایل 
ماه آوریل با وجود عدم بروز هیچ عائمی، متوجه شد که به کووید-۱۹ 
مبتا شده اســت. وی تحت یک معالجه ۱۰ روزه قرار گرفت و به طور 
کامل بهبود یافت. ســپس در تاریخ ۳۰ مه، پســری سالم به دنیا آورد. 
اکنون هم حال این مادر که نخســتین زایمان خود را تجربه کرد و هم 
حال نوزادش خوب اســت و هم اکنون از بیمارستان مرخص شده اند و 
آزمایش کرونای هر دو نفر نیز منفی شــده است. عاوه بر اینکه نتیجه 
آزمایش کروناویروس نوزاد منفی شد، نتایج غربال گری این کودک تازه 
متولد شده نشان داد که وی با پادتن های کروناویروس متولد شده است.

بررســی جدید پژوهشگران آمریکایی نشــان می دهد که مغزهای 
مصنوعی برای داشــتن کارآیی بیشــتر، باید ماننــد مغزهای زنده 
بخوابند و استراحت داشــته باشند. حالت هایی که شبیه به چرخه 
خواب هستند، بی ثباتی ناشی از خودآموزی بی وقفه را در مدل های 
مصنوعی مغز از بین می برند. پژوهشــی که در آزمایشگاه ملی لس 
آاموس" انجام شده است، نشان می دهد که قطعا این سیستم ها هم 
به مدتی استراحت نیاز دارند تا مزایای استراحت مغز زنده را تجربه 
کنند. "ییجینگ واتکینز" دانشمند علوم رایانه آزمایشگاه ملی لس 
آاموس گفت: ما در این پژوهش، "شــبکه های عصبی اسپایکی" را 
مورد بررســی قرار دادیم که شبکه های عصبی مصنوعی با قابلیت 

یادگیری شبیه به مغز زنده هستند.

شــبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسسه 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهــران، در اردیبهشــت ۱۳۹۹ بیش از ۹۰۰ 
زمین لرزه را ثبت کردند. شــبکه های لرزه نــگاری مرکز لرزه نگاری 
کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در اردیبهشت 
۱۳۹۹ تعــداد نزدیک بــه ۹۶۰ زمین لــرزه را ثبــت کردند. این 
زمین لرزه ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ داده و توسط 
شــبکه های لرزه نگاری ثبت و تعیین محل شده اند. در اردیبهشت 
۱۳۹۹ تعداد ۹ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴ در داخل کشور توسط 
مرکز لرزه نگاری کشــوری به ثبت رسیده است که بزرگ ترین آن ها 
در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ با بزرگی ۵.۱ حوالی فاریاب واقع در 

استان کرمان رخ داده است.

 مادر کرونایی نوزاد سالم 
به دنیا آورد

مغزهای مصنوعی هم به خواب 
نیاز دارند!

 ایران بیش 
از 900 بار لرزید

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شنا در تفریحگاه ساحلی دز در وضعیت قرمز استان خوزستان

معرفی فیات 500 الکتریک با تریم خاص اپریما
پس از معرفی نســخه کانورتیبل، فیات از نســخه هاچبک EV ۵۰۰ جدید رونمایی کرد. درســت همانند مدل روباز، این 
خودروی الکتریکی جدید با نســخه سفارشــی اپریما عرضه شده و دارای ســانروف پانورامیک است. خودروی موردبحث با 
ســه رنگ بدنه سبز، خاکستری و آبی در دسترس خواهد بود. ســایر تجهیزات استاندارد ۵۰۰ الکتریکی جدید عبارت اند از 
چراغ های جلوی LED، رینگ های ۱7 اینچی، عناصر کرومی و پوشش چرم روی صندلی ها و داشبورد.قوای محرکه الکتریکی 
۵۰۰ هاچبک الکتریکی از باتری ۴2 کیلووات ســاعتی و پیشــرانه الکتریکی ۱۱۶ اسب بخاری تشکیل شده و شعاع حرکتی 
۳2۰ کیلومتری را ارائه می کند. این خودرو شــتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ســاعت ۹ ثانیه ای داشته و حداکثر سرعتش به 
۱۴۹ کیلومتر در ســاعت محدود شــده است.فیات همچنین سیستم شارژ سریع 8۵ کیلوواتی را در این خودرو ارائه کرده و 
شارژ 8۰ درصدی باتری با استفاده از این شارژر تنها ۳۵ دقیقه طول می کشد. ایتالیایی ها همچنین دو شارژر خانگی در نظر 
گرفته اند که یکی از آن ها بدون نیاز به کار خاصی به خروجی خانگی وصل شــده و البته قابلیت ارتقا داشته و با آن می توان 

باتری را در طول حدود ۶ ساعت شارژ کرد.

ماجرای 30 میلیارد پول بلوکه شده باشگاه استقال چیست؟
باشگاه استقال به دلیل شکایت کارگزار قبلی خود،  نتوانست مبلغ ۳۰ میلیارد تومان از بانک عامل کارگزار جدیدش دریافت کند.

در چند روز اخیر، مساله کارگزار جدید باشگاه استقال و شکایت کارگزار قبلی این باشگاه به سوژه روز رسانه ها تبدیل شده است. 
در حال حاضر باشگاه استقال در تاش است که بتواند با کارگزار جدید خود به یک قرارداد نهایی برسد اما مشکل اصلی انجام 
شدن این قرارداد، شکایت کارگزار قبلی از باشگاه استقال است.مهدی نوروزی معاون اقتصادی باشگاه استقال در این رابطه به 
ایسنا، گفت:  ما با کارگزار جدید خود تفاهم نامه ای امضا کردیم که مرحله قبل انعقاد قرارداد به شمار می آید. در این قرارداد سقف 
و کف پرداختی مشخص شده و یک ضمانت نامه بانکی برای انتخاب این کارگزار در در نظر گرفته شده است. این درحالی است 
که این کارگزار قبل و بعد از این تفاهم نامه، پرداختی هایی به باشــگاه استقال داشته است.او ادامه داد:  کارگزار جدید باشگاه، 
قصد داشت تا با مذاکره با یک بانک عامل مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به عنوان علی الحساب به باشگاه انتقال دهد تا بعد از اینکه این 
پول پرداخت شد،  از محل درآمد، این پول مستهلک شود اما با توجه به شکایت قبلی کارگزار قبلی باشگاه استقال، این مساله به 

وقوع نپیوست و دایره حقوقی بانک عامل تصمیم گرفت تا این مبلغ را به باشگاه واریز نشود.

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

»انگار تقدیر روس ها با کتاب رقم خورده است. در حالی 
که فدراسیون روسیه با موج فراگیر ابتا به ویروس کرونا 
مواجه اســت و آمار مبتایان آن در زمره بااترین موارد 
ابتای جهانی به این ویروس اســت، »میدان ســرخ« 
مسکو میزبان ششمین نمایشــگاه ساانه خود موسوم 
به فستیوال »میدان سرخ«  بود. نمایشگاهی که امسال 
رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود و بیش از هرچیز 
ماسک ها در کنار کتاب ها چشــم ها را خیره می کردند.

این جشــنواره که از روز شنبه، ششم ژوئن و همزمان با 
روز جهانی زبان روسی و بزرگداشت پوشکین، شاعر ملی 
روس ها، آغاز شــد تا دوشنبه، هشتم ژوئن ادامه دارد و 
روزانه پذیرای شمار قابل ماحظه ای بازدیدکننده بوده 
که خطر کرونای فراگیر در مســکو را به جان خریده و به ســرزمین خیال انگیــز کتاب، این محبوب 
همیشــگی روس های کتاب خوان، پناه آورده اند.امســال به اقتضای فراگیری کرونا، مقررات ویژه ای بر 
جشنواره کتاب میدان سرخ مسکو حاکم بود. از تمام بازدیدکنندگان تست کرونا گرفته می شد، تجمع 
افراد ممنوع شده و مقررات و ضوابط فاصله اجتماعی به دقت رعایت می شد، همه بازدیدکنندگان ملزم 
به ثبت  نام و مشخصات خود در فرم های مخصوص بودند و استفاده ماسک و دستکش اجباری بود. به 
منظور اجتناب از جمعیت انبوه و امکان اعمال ضوابط فاصله گذاری اجتماعی حد ۶۰۰۰ نفر برای کل 
بازدیدکنندگان در هر روز نظر گرفته شــده بود که ورود عاقه مندان در پنج بازه زمانی دوساعته و هر 
بار به تعداد ۱2۰۰ نفر ســازماندهی شده بود، ورود کودکان زیر 7 سال و افراد باای ۶۵ سال به محل 
برگزاری نمایشــگاه ممنوع بود و به منظور رفاه حال عاقه مندان کتاب، 2۵۰ برنامه پیش بینی شده در 

طی سه روز نمایشگاه کتاب، به صورت مستقیم از سایت نمایشگاه پخش می شد.

کتاب ریگ روان
کتاب ریگ روان اثر دیگری از اســتیو تولتز، 
نویســنده کتــاب جز از کل می باشــد. وی 
گفته اســت که این کتــاب در مورد ترس از 
زندگی اســت. این رمان با شکلی بسیار طنز 
به بررســی به گفته خود ترس از زندگی می 
پردازه و با گوشــه و کنایه هــا و توضیحاتی 
از نویســندگان بزرگ به بررسی این موضوع 
می پردازد. داستان رمان با روایت لیام شروع 
می شــود و در واقع لیام نویسنده کتابیه که 
داره از بدبختــی ها و ناکامــی های رفیقش 
آلدو می نویســه. لیام و آلدو، دو دوســت از 
دوران دبیرستان و شکست خورده در زندگی 
هســتند. لیام، یک افسر پلیس است که عاشق نویسندگی است که همیشه نوشته 
هاش شکســت خورده و هیچوقت موفق نشــده و حتی علت پلیس شدنشم برای 
خلق یکی از کتاباشــه که اونم شکســت خورده، یک ازدواج شکست خورده داره و 
از روابط رو به ســردش با زنش تس و روابط پیچیدش با دخترش سونیا میگه.آلدو 
که در واقع قهرمان واقعی رمانه و در مرکز توجه و کتاب و رمان دربارش نوشــته 
میشــه هم یه کارآفرین بد شانس و بدبخته که از خود بچگیش تا پیریش هزار بار 
شکست خورده و آسیب دیده، بدترین ترساش به سرش میاد، هم فلج میشه و هم 
زنــدان میره در آخر…در طول رمان هزارها هزار بار آلدو تاش میکنه که خودش 
را بکشد ولی همیشه شکست میخورد و اصا باعث بوجود آمدن این اعتقاد میشود 

که یک بدبخت جاویدان هست.

جیمز کلرک ماکسول
ِجیمز کارک ماکســِول )زاده۱۳ ژوئن ۱8۳۱ 
در ادینبورگ؛ درگذشــته ۵ نوامبر ۱87۹ در 
کمبریــج(، فیزیــک دان اهل اســکاتلند بود. 
مهم ترین دســتاوردهای او، فرمول بندی نظریه 
الکترومغناطیسی و گردآوردن  کاسیک امواج 
الکتریســیته، مغناطیس و نور برای نخستین 
بــار در کنار هم، به عنــوان جلوه هایی از یک 
پدیده ، اشــاره بوده اســت. معادات ماکسول، 
دومین یکپارچه ســازی بزرگ در فیزیک، پس 
از نخستین آن که از سوی نیوتن انجام گرفت، 
به شمار می رود.نبوغ ماکسول در ریاضیات، در 
دوران کودکِی وی آشــکار شد که بعدها آن را 
در بســیاری از حوزه ها به کار گرفت. او در چهارده ســالگی، نوشتاری درباره بیضی ها 
منتشــر کرد. ماکســول در ســال ۱8۵۴ تحصیات خود را به پایان رســاند و بعد از 
تکمیل تحصیات در دانشــگاه ادینبورگ و کمبریج، نخستین استاد علوم طبیعی در 
دانشگاه اسکاتلند و ســپس کمبریج شد.او نظریه الکترومغناطیس در الکترودینامیک 
را کامل و فرمول بندی کرد. این فرمول بندی ریاضی، امروزه معادات ماکسول نامیده 
می شــود. این معادله هــا وجود موج هــای الکترومغناطیســی را پیش بینی می کنند. 
ماکســول نظریه ای توســعه داد که تئوری ذّره ای بودن نور آیزاک نیوتون را به چالش 
می کشــید. بعدها، هاینریش رودلف هرتز خاصیت موجی نور را در عمل نشان داد، که 
امروزه مبانی سیستم های مخابراتی مانند رادیو، تلویزیون، تلفن همراه، شبکه بی سیم 

)WLAN(، و حتی مایکروفر را تشکیل می دهد.

»کتاب« قرنطینه مسکو را شکست!


