
بادستوررییسجمهوری؛
کارگروه بررسی عوامل گرانی مسکن 

تشکیل می شود
بادستوررییسجمهوریکارگروهیمرکبازوزیراناموراقتصادی
ودارایی،راهوشهرســازیورییسکلبانکمرکزیبامســئولیت
معاوناولرییسجمهوریبرایبررسیعللوعواملگرانیمسکن
وراهحلهایبرونرفتازاینوضعیتتشکیلشود.بهگزارشپایگاه
اطاعرسانیدفترهیاتدولت،درجلسهصبحدیروزچهارشنبههیات
دولتکهبهریاستحجتااساموالمسلمینحسنروحانیرییس
جمهوریبرگزارشــد،موضوعافزایشبهایمسکنواجارهبهامورد
بحثوبررسیقرارگرفت.رییسجمهوریدراینجلسهدستورداد
کارگروهیمرکبازوزیراناموراقتصادیودارایی،راهوشهرسازیو
رییسکلبانکمرکزیجمهوریاسامیایرانبامسئولیتاسحاق
جهانگیریمعاوناولرییسجمهوریبرایبررســیعللوعوامل
گرانیمسکنوراهحلهایبرونرفتازاینوضعیتتشکیلشود.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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مجلس مراقب فرار سرمایه باشد
روزدوشنبه۱۹خردادماهخبریدررسانههاآمدکهدرمجلسطرح
وصولمالیاتازعایدیسرمایهتوسطهیاترئیسهاعاموصولشد.
نیمساعتیبیشترازانتشارخبرنگذشتهبودکهواکنشبازارسرمایه
تابلوهاراقرمزکرد.منشاهدماجرایتکذیبهاواظهاراتگوناگون
برایپیشگیریازتاثیرمنفیاعاماینخبربودمامافیالواقعمجلس
دنبالچهامریبودکهچنینطرحیراتنظیموبههیاترئیســه
تقدیــمنمود؟نمایندگانبهمتنمتناقضیکهدرمقدمهطرحتهیه
شدهبیتوجهینمودند.ازمجلسیکهقراراستبرایمستضعفانکار
کندویاریشــههایفقررانابودویافقرراریشــهکنکنداینتوقع
کــهاینمقداربیگداربهآببزندرانداشــتم.اوابایدتصریحکنم
کهماهرگزدراقتصاداســامیبسمتسوسیالیسمنخواهیمرفت.
جملهایازمقاممعظمرهبریدردیداربادانشــجویاندررمضان
المبارک۱۳۹۱راذیلهمینمکتوبمیآورمکهفرمودند:»ســعی
کنیمنگاهسوسیالیستیومارکسیستیبرتفکراقتصادیماغلبهپیدا
نکند.آنهانگاهشاننگاهدیگریاست.درنظامسوسیالیستی،نفس
سرمایهمحکوماست؛درنظاماسامیبههیچوجهاینجورینیست؛
ســرمایهمحکومنیست،سوءاستفادهیازســرمایهمحکوماست.
نمیشودهمکســیبگویدآقاسرمایهطبیعتشسوءاستفادهاست.
نخیر،اینجورینیست.میتوانبامقرراتدرست،بامدیریتصحیح،
سرمایهرادرجهتدرستیهدایتکردوراهبرد.بنابراینآنچهکهما
درسیاستهایاصل۴۴مطرحکردیم،بههیچوجهبااقتصادعدالت
محورمنافاتیندارد؛بلکهبهیکمعنامکملومتممآناســت«.از
دیدکارشناسیآقاحفظهماهاصلمطلبرافرمودهاند.باایننکته
کهاســاممالکیترامحترممیشــمارد،پسماسرمایهرامحکوم
نمیکنیم.امافیالواقعآنچهامروزبعنوانســرمایهداریهممتداول
استراعدالتمحورنمیدانیم.بهبخشدیگریازبیاناتایشاننگاه
کنیمکهدرهماندیدارفرمودهاند:»آنچهکهدردنیابهعنواننظام
سرمایهداریوجوددارد،حقیقتوجوهرهاشسرمایهسااریاست.
نفسداشتنسرمایهوبهکارانداختنسرمایهبرایپیشرفتکشور،
چیزبدینیســت؛چیزممدوحیاست؛بههیچوجهمذمومنیست.
آنچهکهمذموماســت،ایناستکهســرمایهوسرمایهداریمحور
همهیتصمیمهایکانیککشورویکجامعهباشد؛همهچیزرا
بهسمتخودشبکشــد؛همانبائیکهبرسربلوکسرمایهداری
وبلــوکغربآمد،کهامــروزدارندنتایجــشرادرومیکنند.این
حوادثیکهامروزدراروپاســت،اینفشارهایسنگیناقتصادیکه
داردبهمردمواردمیآید،اینهاناشــیازذاتنظامسرمایهسااری
است؛همانسرمایهداریزالوصفتاست،همانسرمایهداریمذموم
است.امااینکهنه،کسانیدارایسرمایهباشند،سرمایهرادرخدمت
رشــدجامعهبگذارند-البتهسرمایهدارسودهمخواهدبرد؛همآن
کارخوباســت،همآنسودحالاست-هیچاشکالیندارد.کار
اگــرچنانچهباضابطهیصحیحانجامبگیرد-کهنگاهعدالتمحور
اساممعطوفبهاینمعناستهیچاشکالیندارد.بنابراینکلمهی
»سرمایه«وکلمهی»سرمایهدار«بههیچوجهچیزمذمومینیست«.
حالباتوجهبهموضوعیکنکتهمیماندوآنایناســتکهبرای
عدالتمحورشدنسرمایهداریدرایرانکهباعقلومنطقودین
بخواندچهکنیم؟خداازتقصیراتمرحومشیخحسینعلیمنتظری
بگذرد.اماخطاببهمیرحســینموسویحرفدرستیمیگفت:»
شمابجایاینکهفقراراغنیکنیددنبالفقیرکردناغنیاهستید«
)قریببههمینمضمون(مواجههباســرمایهکهکلیدراهگشــای
تولیدورونقاقتصادیاستبسیارحساساست.جمهوریاسامی
ایراندرطول۴۱ســالگذشتهبازارسرمایهمناسبینداشتهونرخ
ســرمایهگذاریدرایرانهمیشــهمتمایلبهصفریاحتیزیرصفر
یعنیبافرارسرمایهمواجهبودهاستوکاهشارزشریالدرمقابل
ارزهایمستحکمدنیادربخشــیمتوجههمینامربودهکهتقاضا
برایارزوفراردادنســرمایهمتداولبودهاست.امروزمجلسبدون
داشتنبخلوحسادتبایدوسایلیفراهمآوردکهباسوددهیبازار
سرمایهزمینهبرگشتسرمایههایرفتهرافراهمآورد.ایرانیانخارج
نشــینبادیدنسوددهیبازارسرمایهارزهایرفتهرابازمیگردانند
وریالمیکنندوریالآقامیشــود.اعرابســرمایهداراگرامنیتو
تداومبازارمثبتسرمایهراببیننددراینکشورباآوردنپولاقامت
میگزینند.تنهابایدفکریبــرایفاصلهطبقاتیکهاینمتدایجاد
میکندباشــیمکهراهحلآنهمگانیکردنورشــدآفرینیسهام
عدالتاست.سهامعدالتیکهدستهمهرابگیردفقرزداستاینرا

دولتنفهمیدیانخواستبفهمدااقلمجلساینرابفهمد.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

امید بانک جهانی به بهبود »V شکل« اقتصاد
اگراوضاعخوبپیشبرود،اقتصادجهانهمانطورکهبهسرعتبهقعررکودسقوطکرد،بهمداربهبود
نیزباســرعتصعودخواهدکرد.گزارشجدیدبانکجهانینشــانازبهبود»V«شکلاقتصادجهاندارد.
درچنینحالتی،بعدازکاهشبسیارشدیدتولید،اشتغالیاهرشاخصدیگرمربوطبهسامتاقتصادی،
شــاخصهاباهمانســرعتهمباامیرودوبازیابیمیشوند.شــکلدیگریازبازیابیاقتصاد»L«شکل
اســت.دراینحالتاقتصادبرایمدتزمانطوانیتریدررکودقراردارد.درحالت»W«شکلنیز،بعد
ازافتشدید،بهبودسریعحاصلمیشودامادوبارهاقتصاددررکودمیرودوبعدهمبرایدوردوم،بازیابی
میشود.حاااقتصاددانها،امیدوارهستندکهبهبودVشکل،پیشرویجهانبعدازبحراناقتصادیناشی
ازعالمگیریویروسکروناباشــد.باشیوعویروسکرونا،کشــورهایبسیاریبرایکنترلبیماریصنایع
بزرگشانراتعطیلکردندومرزهارابستند.کسبوکارهایبخشگردشگریوسرگرمی،تمامدرآمدشان
راازدســتدادند.اماازآنجاییکهاینوضعیتبایکشــوکبیرونیایجادشدهاست،بهمحضکنترل
شــدنبیمارییاکشفواکسنهممیتواندبهبودســریعداشتهباشد.بانکجهانیدرگزارش»چشمانداز
اقتصادجهان«کهبهتازگیمنتشرشده،بااحتیاطازامیدبهچنینبهبودیصحبتکردهاست.براساس
اینگزارش،اگردرنیمهدومسالاقداماتخاصکشورهابرایمحدودیتهاومقابلهبابحرانویروسکرونا
برداشتهشــود،سختیهاوچالشهااندکیبهبودپیدامیکندووضعیتبازارهایمالیبهترمیشود.بانک
جهانیبرایسال۲۰۲۰،رشداقتصادیمنفی۵.۲درصدیامابرایسال۲۰۲۱،رشداقتصادیمثبت۴.۲
درصدیبرایجهانپیشبینیکردهاست.بااینحال،هشداردادهاستکهممکناستدرسناریویدیگر
رشداقتصادیامسالجهانبهمنفی۸درصدبرسدوبهبوداقتصادجهاندرسال۲۰۲۱،تنهامثبتیک
درصدباشــد.نمودارزیرکهازپایگاهدادهپردازیاستاتیستابهفارسیبرگرداندهشده،روندVشکلبازیابی

رشداقتصادجهانیراترسیممیکند:

معاونمرکزســامتمحیطوکاروزارتبهداشــتضمنهشدارنسبتبه
کاهشحــدود۵۵درصدیرعایتپروتکلهایبهداشــتیمقابلهباکرونااز
ســویمردمواصناف،ازتعطیلیبیشاز۲۵۰هزارواحدصنفیوصنعتیبه
ایندلیلخبردادوگفت:متاســفانهشرایطرعایتپروتکلهادرشهرتهران
نسبتبهسایراســتانهاناامیدکنندهتراستوناچاربهبرخوردهایقضاییو
حقوقیبامتخلفانهستیم.مهندسمحسنفرهادیدرارتباطویدیوکنفرانسی
باخبرنگاران،گفت:ســتادملیکرونادرجلســهروز۱۷خردادماه،مصوبات
وتصمیماتمهمیراداشــت؛ازجملهاینکهاجازهیکسریبازگشاییهامانند
بازگشاییمهدهایکودکها،آغازبهکارتورهایسیاحتیازتاریخ۲۴خرداد
ماهوآغازفعالیتهایفرهنگیمانندسینماها،تئاترو...ازیکمتیرماه،صادر
شد.ویافزود:درعینحالستادملیمقابلهباکرونادومصوبهمهمدیگرهم
داشت؛اولینمصوبهاینبودکهکلیهدستگاههایاجراییکشورراموظفکرد
کهباکرونازندگیکردهوتمامبرنامههاوپروژههایعملیاتیشــانراباوجود
وزندگیباکرونااجراییوعملیاتیکنند.مصوبهمهمدیگرتشــدیدکنترلها
بررویاجرایپروتکلهایبهداشتیوفاصلهگذاریاجتماعیورعایتالزامات

محیطوکاردرفضایکسبوکاروصنعتبود.

کاهش حدود 55 درصدی اجرای پروتکل های بهداشتی از سوی مردم 
و اصناف

ویدربارهچگونگیاجرایپروتکلهایبهداشــتیازسویاصنافمختلفو
مردمافزود:تا۲۷اردیبهشــتماهوضعیتاجرایپروتکلهادرکشوردرحد
مطلــوببودوتامیانگین۷۷.۵۷درصدمردموکســبوکارهاپروتکلهای
بهداشتیرارعایتمیکردندکهدرشهرتهرانبه۵۶درصدمیرسید.فرهادی
ادامهداد:متاسفانهتا۱۵خردادماهاینمیانگیندرکلکشوربه۲۲.۶۶درصد
نزولکردومتاســفانهشهرتهرانکهگلوگاهاصلیمراوداتوکسبوکاردر
کلکشوراست،به۱۰.۵۴درصدنزولکردکهاینموضوعزنگخطریرابرای
مابهصدادرمیآورد.بایدتوجهکردکهعمازمانیمیتوانیمبازگشــاییهارا
انجامدادهوادامهدهیموباکروناهمزیســتیکنیموباسامتفعالیتکنیم
کهپروتکلهایبهداشتیرارعایتکنیم.وضعیتمترو،اتوبوسوتاکسیهم
بههیمنمنوالاســتوهمازمردموهــمازارائهدهندگانخدماتعمومی

خواهشمیکنمکهپروتکلهایبهداشتیرارعایتکنند.

تشــدید نظارت ها بر اجرای پروتکل های بهداشتی و احتمال برخی 
تعطیلی ها

ویهمچنینگفت:همانطورکهرییسجمهوراعامکردند،بازگشاییخاص
ایراننیستودرهمهجایدنیااینبازگشاییهاراانجاممیدهند.نکتهمهم
ایناستکهبازگشاییهارابانظارتهایتشدیدیافتهوقانونیانجامدهیمو
خدمتگیرندهوخدمتدهنده،باهمدراینزمینهکمککنند.ماهردوشیوه
راانتخابکردیم.برایناساسبهتمامدانشگاههایعلومپزشکیکشوراعام
کردیمکهنظارتبررعایتپروتکلهایبهداشتیراتشدیدکنند.اینتشدیدها
متاسفانهبرخافمیلپیشبینیمیکنیمبایکسریتعطیلیهاهمراهباشد.

تعطیلی بیش از 250هزار واحد صنفی و صنعتی تا کنون
ویادامهداد:تاکنونبیشاز۲۵۰هزارواحدصنفیوصنعتیدرکلکشــور
بهدلیلعدماجرایپروتکلهایبهداشتیتعطیلشدندکهرقمبزرگیاستو
طبیعتابایداینمواردکاهشیابد.اجرایپروتکلفقطازسویخدمتدهنده
نیســت،بلکهخدمتگیرندههمبایــدپروتکلهارارعایتکند.منهمچنان
تقاضادارمکهمردمجمیعاپروتکلهایبهداشتیرارعایتکنند.اگربخواهیم
زندگیوکســبوکارراباویروسداشــتهوبیمارنشــویم،بایداینمواردرا

رعایتکنیم.

بیشترین تخلفات مربوط به رستوران ها و سفره خانه ها
ویدربارهجزییاتتعطیلیبرخیاصنــافبهدلیلعدمرعایتپروتکلهای

بهداشتینیزگفت:اینتعطیلیهادرمکانهاییانجامشدهکهازنظرمااهمیت
بیشــتریداشتهوحجممراوداتشانبیشتربودهاست.حجمعمدهایازاین
مراکزرستورانهاوسفرهخانههاییبودندکهبراساسمجوزستادملیمقابلهبا
کرونافعالیتشانراآغازکردند،امابهصورتغیرمجازمواددخانیهمعرضه
کردهاند.یکسریهممربوطبهتاارهایپذیراییاستکهمراسمهایتجمعی
برگزارکردندمانندختمیاعروســی.عمدتاایندوگروهبیشازسایراصناف
تعطیلشدهاند.البتهبرخیازمکانهایبینمسیرینیزکهپروتکلهارارعایت

نکردندنیزتعطیلشدهاند.

شرایط ناامید کننده در تهران
ویافزود:شــرایطرعایتپروتکلهادرشــهرتهراننسبتبهسایراستانها
بهدلیلجمعیتوحملونقلزیادومســافرتهایدرونشهریوفعالیتو
عدمرعایتپروتکلهاازسویمکانهاییمانندپاساژهاکهگلوگاههایتجاری
وکسبوکاراســتانهایدیگرهمهستند،مقداریناامیدکنندهتراست.بر
همیناســاسبایدآموزشواطاعرســانیرادردستورکارقراردهیم.ماهم
برخافمیلمانبرخوردهایقضاییوحقوقیرابامتخلفینانجاممیدهیم.

قلیان همچنان ممنوع
فرهادیدربارهمصرفدخانیاتوبهویژهقلیاندرشــرایطکرونایی،گفت:در
همهگیریکروناممنوعیتمصرفمواددخانیحساسیتبیشتریدارد؛چراکه
اینبیماریتنفســیاستوشــلنگوتجهیزاتقلیانیکهاستفادهمیشود،
عمومیبودهوبهراحتیمیتواندمنجربهانتقالکروناشود.حتیاگرشلنگ
یکبارمصرفباشد،نبایدتصورکردکهلولهقلیانفاقدویروساست.زیراتصور
اشتباهیاســت.تماماجزایقلیانوحتیداخلآبآنهممیتواندویروس

رامنتقلکند.

احتمال بازگشایی پلکانی تاارهای پذیرایی
اتاق اصناف نظارت هایش را تشدید کند

ویدربارهبازگشــاییتاارهــایپذیرایینیزگفت:تاکنــونمصوبهایبرای
بازگشــاییتاارهایپذیرایینداشــتیم.البتهطبیعتااینموضوعدردستور
کارقرارداردواحتمااتاارهایپذیراییبهصورتپلکانیبازگشــاییشوند.
پیشنهادمانایناستکهباتوجهبهگرمشدنهواتاارهایروبازشایدبتوانند
زودترازســایرتاارهافعالیتشانراآغازکنند.البتهتعدادزیادیازتاارهابه
صورتزیرزمینیخدماتدهیمیکنند،امااینکارغیرقانونیاست.ازهمینجا
ازاتاقهایاصنافایــرانوخصوصااتاقاصنافتهران،میخواهیمکهطبق
وظایفشانمطابقماده۱۷قانوننظامصنفی،نظارتهایشانراتشدیدکرده
وبابازرسانمادردانشگاههایعلومپزشکیهمکاریمشترککنندتابتوانیم

بامتخلفینبرخوردکنیم.

لزوم فعالیت اتوبوس ها و هواپیماها با 50 درصد ظرفیت
ترددهای غیرضرور ممنوع

ویدراینبارهافزود:اتوبوسهااعمازبرونشهریودرونشهریوهواپیماها
بایدبا۵۰درصدظرفیتشــاناستفادهکنند.همانطورکهدرمصوبهستادهم
درزمینهســینماهاومراکزفرهنگیوهنریایندرصددیدهشدهاست.اگر
طرحترافیکرااجراکنیم،ترددهایمانروبهافزایشباشدوپروتکلهارارعایت
نکنیم،اینوضعیتدرمتروهاوخطوطحملونقلمانادامهخواهدداشــت.
بایدحملونقلعمومیتقویتشودومردمهمچنانازترددهایغیرضروری
اجتنابکردهوترددراکماکانبرایتهیهارزاقوســرکاررفتنانجامدهند.
اگراینمواردرارعایتکنیمدرتهرانهمشــاهدکاهشتراکمخواهیمبود.
فرهادیدربارهارائهامکاناتوتجهیزاتحفاظتفردیبهبرخیازاصنافمانند
اغذیهفروشیها،نانواییهاو...گفت:مطابقمصوبهستادملیکرونادرهمانابتدا
توزیعماسک،دستکشوموادضدعفونیکنندهوگندزداتحتتولیتوزارت

صنعت،معدنوتجارتقرارگرفت.

مدیرکل توسعه اشتغال:

۴۶ درصد کارگران آسیب دیده از کرونا بیمه ندارند
در گفتگو با بلومبرگ مطرح شد

هشدار رئیس بانک مرکزی 
به کره جنوبی

محمد اسامی در صحن علنی مجلس
 التهاب در بازار مسکن ریشه در تغییرات

 نرخ ارز دارد

عبدالناصرهمتیدرگفتوگوبابلومبرگگفت:اگرکرهجنوبیمنابعمســدودشدهایرانراآزادنکند،اقدام
قانونیخواهیمکرد.عبدالناصرهمتی-رئیسکلبانکمرکزیایران-درگفتوگوبابلومبرگگفت:اقدامات
بانکهایکرهایمانعازآنمیشوندکهایرانبتواندازپولخودبرایخریدموادغذاییودارواستفادهکند،
درحالیکهایننوعتجارتمشــمولتحریمهایآمریکانیست.همتیباناراحتکنندهخواندنزیرپاگذاشتن

تعهداتمالیبینالمللیکرهایهاافزود:....

سودهای گم شده در سهام عدالت

 ۳۵درصد از جمعیت دارای تحصیات 
دانشگاهی کشور بیکارند

معاونامورعلمی،اقتصادی،فرهنگیوسازمانبرنامهبودجهکشوربابیاناینکهدر۳۰سالگذشته
برایتوســعهآموزشعالینهتنهابهاهدافترسیمشدهرسیدیم،بلکهفراترازآننیزمحققشده
اســت،گفت:بیشاز۳۵درصدازجمعیتدارایتحصیاتدانشــگاهیکشوربیکارهستند.حمید
اصغریپیشازظهردیروزدرنشستبامدیرانسازمانفنیوحرفهایکشورکهدرمرکزتربیت
مربیوپژوهشهایسازمانفنیوحرفهایکشوربرگزارشد،اظهارداشت:آموزشبعنوانیکابزار
درجهتبرنامههایتوســعهایاستکهاگرمیخواهیمازاینابزارجهتتوسعهاستفادهکنیمباید
بــهتوازنآننیزتوجهکنیم.ویافزود:درحالحاضرتوازندراینزمینهوجودنداردوعدمتوازن
سببشــدهنتوانیممولفههایمربوطبهتوسعهراباهمداشتهباشیم.معاونامورعلمی،اقتصادی،
فرهنگیسازمانبرنامهبودجهکشور،بیانکرد:در۳۰سالگذشتهبرایتوسعهآموزشعالینهتنها
بهاهدافترسیمشدهرسیدیم،بلکهفراترازآننیزمحققشدهاست.اصغریعنوانکرد:درزمینه
اشتغال،قانونمدیریتخدماتکشوریمدرکرامحورقراردادهواینسببشدکههمهبهسمت
گرفتنمدرکسوقپیداکنند.ویبابیاناینکهدرمشاغلیمانندمعلمیمهارتآموزشیمهمتراز
سواداست،تصریحکرد:نکتهمهمدرموضوعاتمربوطبهآموزشبهخصوصآموزشمهارتیفضای
کسبوکاراست.معاونامورعلمی،اقتصادی،فرهنگیسازمانبرنامهبودجهکشورخاطرنشانکرد:
درحالحاضربهدلیلاینکهبیشــترینبیکاریرادرقشــردانشگاهیداریمضرورتمهارتبسیار
احساسمیشود.اصغریباعنواناینکهاکنونبیشاز۳۵درصدبیکاریدرقشردانشگاهیداریمکه
بایدبرایرفعبیکاریاینافرادبرنامهریزیشود،گفت:اکنوننیازمندمهارتآموزیبرایبازارکار
هستیم.معاونامورعلمی،اقتصادی،فرهنگیسازمانبرنامهبودجهکشور،عنوانکرد:برایتجهیز

مراکزفنیوحرفهایتوجهویژهایداریمودراینحوزهظرفیتراباامیبریم.

در نشست خبری مطرح شد؛

آمار تکان دهنده از رها شدن پروتکل های بهداشتی
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روحانی در جلسه هیات دولت:گزیده خبر

روسیه و چین در برابر توطئه آمریکا ایستادگی کنند
رئیس جمهور گفت: از دولت با زبان روان انتقاد شــود اما همه 
شــرایط ما را هــم در نظر بگیرند و منصفانه نقــد کنند. البته 
دولت هم وارد حاشیه ســازی نشــده و برای مردم کار می کند.

حجت ااســام والمسلمین حسن روحانی صبح روز گذشته در 
جلسه هیات دولت با اشاره به کرونا، بیان اینکه ما راهی نداریم 
جز اینکه ســبک زندگی را عوض کنیم، گفت: تا زمانی که این 
ویروس وجود دارد و دنیا به واکســن مطمئنی دست پیدا کند، 
راه دومی برای ما وجود ندارد. بازگشــایی ها باید به تدریج ادامه 
پیدا کند. در این هفته و هفته آینده بازگشــایی هایی داریم اما 
بازگشایی ها باید قدم به قدم و با احتیاط انجام شود.وی تاکید 
کرد: با این حال راه حل اصلی تغییر ســبک زندگی اســت. در 
آداب و رسوم، مراســم ها، معاشرت ها و برخوردها همه جا باید 
مراعات کنیم و سبک زندگی را برای مدتی تغییر دهیم. ممکن 
است ماه ها خروج از این شرایط زمان ببرد.رییس جمهور با اشاره 
به اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، اظهار کرد: 
از ســال ۹۷ در یک شرایط ویژه ای هستیم و اواخر سال ۹۸ هم 
ویروس کرونا شــرایط ما را دشــوارتر کرد. همه باید بدانند در 
چه شرایطی ما کشــور را اداره می کنیم. ۱۴ ماه از دولت باقی 
مانده و ما همه توان خود را برای حل مشــکات مردم، تأمین 
رفاه مــردم و تکمیل طرح ها به کار می گیریم.وی ادامه داد: هر 
هفته رقم باایی از پروژه ها را افتتاح می کنیم. پنج شنبه همین 
هفته ۴۸۰۰ میلیارد تومان طرح و پروژه صنعتی و معدنی افتتاح 
می شود؛ البته این همه افتتاح ها نیست. این رقم نشان می دهد 
نشاط و فعالیت در کشور وجود دارد. با این حال در شرایط فشار 
تحریم، درآمد ما در سال ۵۰ میلیارد دار کم شده است. در سال 
گذشــته بودجه ما ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و امسال ۵۷۰ هزار 
میلیارد تومان اســت. ۵۰ میلیارد دار یعنی ۸۷۰ هزار میلیارد 
تومان. یعنی دو برابر بودجه پارسال و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
بیشتر از بودجه امسال. هر دولتی در دنیا در این شرایط به زانو 
درمی آمد اما مردم ایستادگی کردند و سایر قوا و رهبری هم به 
دولت کمک کردند. در حال حاضر شرایط زندگی را قابل تحمل 
و سخت می دانیم اما تمام توان خود را برای افزایش تولید به کار 
می گیریم و پروژه های بسیار عظیمی را هم افتتاح خواهیم کرد.

روحانی با اشاره به اینکه احیای دریاچه ارومیه اولین قول دولت 
بــه مردم بود، گفت: در حال تکمیل تونلی به طول ۳۶ کیلومتر 

هســتیم که آب را از ســد به دریاچه ارومیه برساند. با افتتاح 
این طرح در دی ماه ۶۰۰ میلیــون مترمکعب آب وارد دریاچه 
ارومیه می شــود و گردوغبار دریاچه را کاما مهار می کند. این 
عظیم ترین پروژه محیط زیســتی تاریخ کشور است. ۷۰ درصد 
تااب ها هم آبگیری شــدند، البته شرایط بارندگی هم مناسب 
بود. دولت یازدهم و دوازدهم به حق دولت محیط زیست است و 
کارهای بسیار بزرگی در این زمینه انجام داده است.وی ادامه داد: 
از دولت با زبان روان انتقاد شود اما همه شرایط ما را هم در نظر 
بگیرند و منصفانه نقد کنند. البته دولت هم وارد حاشیه ســازی 
نشده و برای مردم کار می کند.در ادامه رئیس جمهور با اشاره به 
تاش دولت یازدهم و دوازدهم در مهار تورم گفت: درست است 
که شرایط زندگی سخت تر شــده و تورم را به خاطر تحریم ها 
نتوانستیم از بین ببریم، اما در شرایطی که تحریم ها به شدیدی 
امروز نبود رشــد اقتصادی را از منفی ۸ به مثبت ۱۴ رساندیم، 
کار بزرگی شده است. تورم ما ۴۰ بوده است. همان وعده ای که 
از آغاز به مردم دادیم را در دولت یازدهم انجام دادیم.وی افزود: 
اان شــرایط ویژه ای داریم. نسبت حقوق کارمندان و کارگران 

ما ۴ تا ۵ برابر و حقوق مستمری بگیریان ۹ برابر شده است. از 
ایــن طرف هم اقدامات دولت را باید ببینیم.روحانی با تاکید بر 
ضرورت استفاده از دولت الکترونیک در شرایط کرونایی گفت: در 
این شرایط کرونایی باید دولت الکترونیک را به سرعت جلو ببریم. 
مقصود من از مبارزه با کرونا فقط دست ندادن و ماسک گذاشتن 
نیســت؛ تغییر سبک زندگی این است که کارها و خدمات را از 
طریق فضای مجازی انجام دهیم.وی در همین راستا خاطرنشان 
کرد: در زمینه بیمه شخص ثالث نسخه های کاغذی حذف شده 
است. تمام دولت بسیج خواهد شد که روز به روز خدمات مردم 
الکترونیکی انجام شود.رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت های 
دانش بنیان کار خود را ادامه می دهند به وجود  ۵ هزار شرکت 
دانش بنیان اشاره کرد.وی در ارتباط با مشکل مسکن در کشور 
نیز گفت: امروز شرایط مسکن فشار ناعادانه ای را دارد وارد می 
کند؛ بر این اساس من امروز این دستور را دادم که وزیر اقتصاد، 
رئیس بانک مسکن و وزیر مسکن راه و شهرسازی زیر نظر معاون 
اول این موضوع را تحت نظر قرار دهند تا ما بتوانیم این فشار را 
از دوش مردم کاهش دهیم.روحانی با اشــاره به اعتراضات اخیر 

مردم آمریکا گفت: این مســئله در ادامه جانایات امریکا است. 
ایــن دولت بی اعتبار بود اما در ایــن دولت جدید بی اعتبارتر 
هم شد. مسئله محیط زیست، یونسکو، حقوق مظلومین عالم، 
حقوق مردم مظلوم فلســطین را زیر پا گذاشت؛ پس شد دولت 
بی اعتبار .وی بــا انتقاد از روش دولت آمریــکا برای مبارزه با 
ویروس کرونا، گفت: در زمینــه مبارزه با ویروس کرونا بدترین 
کشور ایالت متحده بوده، بدترین شیوه و بیشترین تلفات را هم 
داشته اســت. مردم خود را گرفتار کرده و نشان داده مدیریت 
ازم را برای اداره این کشــور عظیم و بزرگ را ندارند. از سوی 
دیگر  نظامیان و پلیس به دستور کاخ سفید بحث فشار به مردم 
و کشــتار مردم را اجرا کردند.روحانی اظهار کرد: ما از قدیم می 
دانستیم سیاست آمریکا سیاست زانو بر گلو است. بر هر مظلومی 
که پیدا می کرد فشــار مــی آورد. اما ملت بزرگ ایران این زانو 
را شکست. ســال ۹۷ این زانو را تا نزدیک حلقوم ملت آوردند 
و ملــت با آن پتک عظیم آن را از بیــن بردند.رئیس جمهور با 
اشاره به تاریخ اتمام تحریم تسلیحاتی ایران طبق قطنامه ۲۲۳۱ 
گفت: آمریکایی ها از اان عصبانی هســتند، ناراحت هستند و 
می خواهند این موضوع را به شورای امنیت ببرند. ما از ۴ کشور 
دائم می خواهیم در برابر آمریکا به خاطر منافع دنیا بیاســتند. 
مخصوصا از دو کشــور دوستمان روسیه و چین توقع داریم در 
برابر این توطئه ایســتادگی کنند.وی ادامه داد: آمریکا در این 
توطئه به موفقیت نخواهد رســید و ما توانمندی دفاعی خود را 
باا مــی بریم. این را باید بفهمند که ما توانمندی دفاعی ایران 
در شرایط ســخت و تحریم را باا بردیم. در این سالها بهترین 
سیســتم های پدافند هوایی را درست کردیم و با همان پهپاد 
آمریکایــی را هدف قرار دادیم.رئیس جمهور با بیان اینکه همه 
تاشــمان را به کار می گیریم تا فشار اقتصادی بر مردم کمتر 
شود، اظهار کرد: رئیس بانک مرکزی آمار مثبتی در جلسه هیات 
دولت ارائه کرد و نشان داد حرکت ما درست است. در سه ماهه 
چهارم ســال ۹۸ کارگاه های بزرگ صنعتی رشد ۵/۱۰ درصد 
داشته اند. امیدوارم رشــد اقتصادی  با وجود تحریم ها و کرونا 
منفی نباشد البته عائم بیانگر این است که رشد اقتصادی بدون 
نفت منفی نخواهد بود. عائــم خوبی برای کاهش تورم وجود 
دارد و تروم نقطه به نقطه ۱۶ درصد کاهش داشــته است. ما به 
آینده امیدواریم و معتقدیم که امسال، سال جهش تولید است.

بیانیه نمایندگان در تقدیر از آیت اه رئیسی 
به دلیل شفافیت در حساب های بانکی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی بیانیه نمایندگان در تقدیر از رئیس 
قوه قضائیه به منظور شــفافیت در حساب های بانکی این قوه را قرائت کرد.علی 
کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسامی در جلسه علنی 
روز گذشــته )چهارشنبه ۲۱ خرداد( قوه مقننه بیانیه ۲۲۵ تن از نمایندگان در 

تقدیر از آیت اه رئیسی، رئیس قوه قضائیه را قرائت کرد.
متن بیانیه نمایندگان به شرح ذیل است:

انتشار گزارش مالی سال ۱۳۹۸ حساب های قوه قضائیه که جزء وعده های رئیس 
قوه قضائیه بود، یکی دیگر از گام های ارزشمند و تحولی در دوره ریاست آیت اه 
رئیســی است. شفافیت و کارآمد دو بال اساسی حرکت رو به جلو در دستگاه ها 
و عامل جلب اعتماد عمومی اســت.رئیس محتــرم قوه قضائیه در ۱۵ ماه که از 
مسئولیت ایشــان می گذرد، با تقویت این دو عنصر اساسی، اعتماد عمومی به 
دستگاه قضایی و فراتر از آن سرمایه اجتماعی نظام را ارتقا داده است. این الگوی 
فعال و تحولی خنثی کننده مغزافزار توطئه های دشــمنان یعنی ایجاد ناامیدی 
و بی اعتماد کردن مردم به نظام اســامی است و باید در بخش های دیگر نظام 
اسامی نیز همین رویکرد در پیش گرفته شود.ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه، 
امضاکنندگان این نامه به نمایندگی از مردم انتظار دارند ســایر مسئوان نیز به 
وظیفه شــفافیتی خود عمل کنند، از جمله سؤال های مردم نحوه هزینه کرد و 
بودجه عظیم و غیرشفاف شرکت های دولتی است که در مجلس جدید به صورت 

جدی پیگیر این موارد خواهیم بود.

با اخطار زاکانی و رأی موافق مجلس؛
بررسی اعتبارنامه »تاجگردون« به کمیسیون 

تحقیق ارجاع شد
رئیس مجلس شــورای اسامی گفت: بر اســاس ماده ۱۹۴ اعتبارنامه غامرضا 
تاجگردون را به کمیســیون تحقیق ارجاع می دهیم.محمد علیپور ســخنگوی 
شــعبه ۱۲ مجلس در جلسه علنی روز گذشــته مجلس شورای اسامی درباره 
بررسی اعتبارنامه غامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران اظهار داشت: در 
اجرای ماده ۲۹ آئین نامه داخلی مجلس شــورای اســامی، اعتبارنامه غامرضا 
تاجگردون از حوزه انتخابیه گچساران در جلسه علنی روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه 
به شعبه ۱۲ ارجاع شد.وی ادامه داد: اعتبارنامه تاجگردون مورد اعتراض علیرضا 
زاکانی، علی اکبر کریمی، روح اه نجابت، علی خضریان، سید نظام الدین موسوی، 
اقبال شاکری، احمد نادری، مجتبی رضاخواه و مالک شریعتی قرار گرفته بود که 
رسیدگی شد.سخنگوی شعبه ۱۲ مجلس افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد، 
در نهایت اعتبارنامه غامرضا تاجگردون منتخب مردم گچســاران در شعبه ۱۲ 
با اکثریت آرا تائید شد.در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسامی اظهار داشت: اعتبارنامه تاجگردون در دو مرحله در شعبه ۱۲ رسیدگی 
شده اما اگر نمایندگان نسبت به اعتبارنامه وی اعتراضی دارند، می توانند اعتراض 
خــود را مطرح کنند.همچنین علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس طی 
اخطار قانون اساسی گفت: بر اساس قانون اساسی، حق نمایندگی قائم به شخص 
است و این حق به شعب واگذار نشده است و بر این اساس ما نمی توانیم چیزی 

را تصویب کنیم که برخاف قانون اساسی و مذهب باشد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل:
جمعیت ما به سمت کاهش نرخ باروری 

هدایت شده است
رئیس ســازمان پدافند غیر عامل گفت: هویت ملی و جمعیت مســئله مهمی 
اســت که با قدرت ملی نسبت مســتقیمی دارد اما امروز جمعیت ما به سمت 
کاهش نرخ باروری هدایت شده است که نتیجه آن پیر شدن جمعیت است که 
بر قدرت ملی ما تاثیر می گذارد.، جلســه کمیته پدافند غیرعامل سازمان ثبت 
احوال کشور با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، رئیس سازمان ثبت 
احوال کشور و جمعی از معاونین و مسئوان این دو سازمان و همچنین مدیران 
اســتانی سازمان ثبت احوال کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. سردار 
»غامرضا جالی« رئیس سازمان  پدافند غیرعامل در این نشست؛ اظهار داشت: 
در پدافند غیرعامل ما چند موضوع اساسی شناخت دارایی ها، شناخت تهدیدات، 
شناخت اثر تهدید و شناخت آسیب پذیری ها و پیامدهای تهدید بر دارایی ها را 
در دستور کار داریم.وی با بیان اینکه با توجه به رشد فناوری  و نقش آنها در ارائه 
خدمات به مردم، شاهد تغییر و تحول در ماهیت دارایی های ملی هستیم، افزود: 
در حالیکه ما در گذشــته به دارایی فیزیکی )ســاختمان و ابینه( و غیرفیزیکی 
)جمعیــت( متکی بودیم امروز با نوع جدیدی از دارایی ها ســروکارداریم و آن 
دارایی های ســایبری اســت.  جالی نمونه بارز این تحوات را در تغییر شکل 
پول عنوان کرد و توضیح داد: در یک دهه گذشــته، پول ما از شکل فیزیکی به 
پول دیجیتالی تبدیل شده است و لذا صیانت از آنهم متفاوت از گذشته است.به 
گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل، سایبری شدن دارایی ها چند ویژگی دارد. 
نخســت اینکه دارایی ها سیستمی می شوند. این قابلیت دارای برخی محاسن و 
معایب اســت. یکی از محاسن این اســت که تمام سیستم را می توان کنترل و 
پایش کرد. در عین حال ارتباطات سیستمی چند عیب را پدید می آورد که یکی 
از مهمترین آنها وابستگی متقابل بین سیستم هاست. وی با اشاره به اینکه یکی 
از نمونه سیســتمی شدن دارایی ها در همین سازمان ثبت احوال قابل مشاهده 
است، توضیح داد: بخشی زیادی از سامانه ها متصل به ثبت احوال هستند و خود 
ثبت احوال نیز به تعدادی زیادی از سامانه ها متصل است. در واقع درجه پایداری 
این ســازمان به این برمی گردد که چه مقدار وابستگی متقابل زیرساختی قابل 

قبول و کنترل است.

کدخدایی در حاشیه جلسه با رئیس مجلس:
همکاری های بیشتری در زمینه قوانین 

معیشتی با مجلس خواهیم داشت
ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: برای تصویب بهتر و سریع تر قوانین در 
حوزه های مختلف از جمله انتخابات، جمعیت و معیشت بنا شد همکاری های 
بیشــتری با مجلس شورای اســامی انجام شود.»عباســعلی کدخدایی« 
سخنگوی شورای نگهبان دیروز ۲۱ خردادماه ۹۹ در حاشیه جلسه مشترک 
شــورای نگهبان با رئیس مجلس، با اشاره به سخنان قالیباف، گفت: جلسه 
به دعوت اعضای شــورای نگهبان جهت بیان نظرات و نکات مدنظرشان و 
همچنین استماع نظرات رئیس مجلس بود که نکات مشترک زیادی مطرح 
و قرار شد که همکاری نزدیک تری با مجلس داشته باشیم.وی همکاری های 
مجلس با شورای نگهبان را اینگونه توصیف کرد: برای تصویب بهتر و سریعتر 
قوانین در حوزه های مختلف از جمله انتخابات، جمعیت و معیشــت بنا شد 

همکاری های بیشتری با مجلس شورای اسامی انجام شود.

سردار غامی فرمانده دانشگاه افسری امام 
حسین)ع( شد

با حکم فرمانده کل سپاه ســردار نعمان غامی به فرماندهی دانشگاه افسری و 
تربیت پاســداری امام حسین)ع( منصوب شــد.، طی حکمی از سوی سرلشکر 
حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی، سردار سرتیپ پاسدار 
نعمان غامی به فرماندهی دانشــگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( 
منصوب شد.پیش از این ســردار علی فضلی که از فرماندهان و یادگاران دوران 
دفاع مقدس بود، فرماندهی این دانشــگاه را بر عهده داشت.سردار نعمان غامی 
پیش از این مسئولیت معاونت هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین را بر 

عهده داشت.

فرمانده کل ارتش:
ماموریت اصلی ما، ارتقای توان و آمادگی 

رزمی است
فرمانده کل ارتش با حضور در »قرارگاه عملیاتی لشکر ۵۸« و »تیپ ۱۵۸« نیروی 
زمینی ارتش مستقر در شاهرود، از بخش های مختلف این یگان ها بازدید کرد.به 
گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسامی ایران با حضور در »قرارگاه عملیاتی لشکر ۵۸« و »تیپ 
۱۵۸« نیروی زمینی ارتش مستقر در شهرستان شاهرود، از بخش های مختلف 
این یگانها از جمله نمایشگاه دستاوردهای دفاعی، علمی و پژوهشی بازدید کرد و 
آمادگی رزمی این دو یگان را مورد ارزیابی قرار داد.فرمانده کل ارتش همچنین 
از بخش های مختلف »تیپ ۲۸۵ چهل دختر« و »آمادگاه مهماتی نعل شکنان« 
بازدید کرد.دیدار با فرماندهان و مسئوان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطاعات، 
از دیگر برنامه های امیر سرلشکر موسوی در بازدید از این یگانها بود.وی در جمع 
فرماندهان و کارکنان تیپ ۱۵۸ نزاجا طی سخنانی گفت: امروز مأموریت اصلی 
ما، ارتقای توان و آمادگی رزمی است.فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران 
بــا تاکید بر لزوم اجرای تدابیر مقام معظــم رهبری)مدظله العالی( در خصوص 
ارتقای توان و آمادگی رزمی و تاش در راستای رفع نیازهای معیشتی کارکنان 
و خانواده ها و  همچنین تعالی معنوی و بصیرتی آنها، خاطرنشان کرد: ما منویات 
معظم له را عیناً نصب العین قــرارداده و با تمام توان درجهت اجرای آن قدم بر 

می داریم.

فضلی در مراسم فرمانده دانشگاه امام حسین)ع(:
تکلیف ما تربیت پاسداری آماده شهادت در 

راه خدا است
جانشین معاون هماهنگ کننده ســپاه با بیان اینکه آنچه که مورد انتظار نایب 
امام زمان)عج( اســت پاسدار تراز انقاب اســامی است، عنوان کرد: تکلیف ما 
آماده کردن پاسداری است که برای جهاد در راه خدا مشق شهادت کند.، سردار 
سرتیپ علی فضلی جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه در آیین تودیع و معارفه 
فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاســداری امام حسین)ع(، اظهار داشت: خدا 
را شــاکرم که توفیق یار شد در قطعه ای از بهشت پاسداران یعنی دانشگاه امام 
حسین)ع( که همه ساله شاهد حضور و خیرات نائب امام زمان)عج( است حضور 
داشــتم. امروز از بیانات یار صادق امامین انقاب اسامی سرلشکر سامی عزیز 
درباره خودم شــرمنده شدم و من ایق تعابیر و تعاریف ایشان نبودم.وی با بیان 
اینکه در حوزه کارهای زیربنایی نیاز به تقویت بنیه تربیتی، علمی و آموزشــی 
و پژوهشــی داریم، عنوان کرد: قریب به ۲۰۰۰ درس در دانشگاه وجود دارد که 
با تشکیل قرارگاه امام صادق)ع( موفق شــدند از هدف گذاری که از اواخر سال 
۹۷ شــروع شد، حدود ۱۲۰ جلد کتاب را مطابق با خطوط ترسیم شده تدوین 
کنند و این اقدامات خداپســندانه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبدیل به ۱۲۰ 

جلد کتاب شده است.

فرمانده کل ســپاه با تاکید بر اینکه بزرگترین رزمایش 
اقتــدار ما تحمیل اراده ما و حرکت کشــتی های ما در 
دریاهای آزاد از خلیج فارس تا ونزوئا بود، گفت: امروز 
ملت ایران در اوج اقتدار و عزت، مشــکات را پشت سر 
می گذارد. سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در آئین تکریم و معارفه 
فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین 
)ع( این دانشــگاه را از منظــر فرماندهی معظم کل قوا 
محل تولد یک ســپاهی توصیف و تصریح کرد : اینجا 
نقطــه ورود جوانان ما به محیطی اســت که اتصال به 
بهشت دارد اینجا جز تعلیم احکام جهاد و روش شمشیر 
زدن در راه خدا رعایــت حال و حرام و اخاق چیزی 
وجود ندارد و در این دانشــگاه خداوند متعال به زیبایی 
پرستش می شود.وی افزود: پاسداران در دانشگاه شرف 
پاسداری می آموزند و همیشه بهترین و کارآزموده ترین 
فرماندهان انتخاب می شوند و این ها برگزیدگان و اسوه و 
الگو و محبوب و دلربا و بر قلب ها حاکم هستند.سرلشکر 
سامی در ادامه به ویژگی های اخاقی سردار فضلی اشاره 
و بیان کرد: روح بلند، بی ریایی، توکل، ازخودگذشتگی 
از آبروگذشــتن خصلت های یادگار پرافتخار و اســوه 
ماندگار دفاع مقدس، ســردار »حاج علی فضلی« است.

وی اضافه کرد: علی علَم فضیلت های ما و بیرق کرامت 
مااست ؛ علی طی کننده راه نیست ، بلکه مثل حاج قاسم ، 
»مکتب« اســت؛ او تندیس زنده درخشش ها فضائل و 
کماات اســت؛ مردی که همه میدان هــای جنگ از 
جنوب تا شما در کردستان، هشت سال یادآور پیکار و 
جانبازی های او است. او متواضع، اصیل، شریف، مطیع 
محض امر ولی و در این قامت برجسته، مشعل عامت 
و ستاره است.فرمانده کل ســپاه در ادامه تصریح کرد: 
دوســت داشــتیم این راه را حاج علی ادامه دهد، اما به 
واســطه کسالتی که دارد، قدری از کارهای اجرایی او را 
کاهش دهیم تا سامت خود را بازیابد؛ البته او جانشین 
سردار »نقدی« معاون هماهنگ کننده سپاه خواهد شد 

و این دانشــگاه هم از این مشعل استفاده خواهد کرد.
سرلشــکر سامی خاطرنشــان کرد: ما برای پاسداری 
از انقابی زنده که در حال شکســتن کمر دشــمنان 
اســت، آماده می شویم. به فضل الهی امروز شاهد زوال 
زودرس و شتابدار دشمنان بزرگ مان به خصوص آمریکا 
هستیم. اگر دامنه جنایت های او در جهان آشکار و در 
آمریکا مخفی بود، چهره جنایات آن ها امروز در آمریکا 
هم محسوس اســت؛ به نحوی که ملت آمریکا مجبور 
شــده اند که پرچم آمریکا را آتش بزنند.سردار سامی 
افزود: این روزها جهان به سرعت در حال تغییر است و 
همه نمادهایی که آمریکا خود آن ها را معرفی می کرد 
و تصویــری غیر واقعی به جهان ارائــه می داد در حال 
سقوط هستند. آمریکا در حال پاره پاره کردن تصویری 
است که از خود ســاخته بود و در حال چنگ زدن به 
آن تصویر غیر واقعی اســت که از خود ســاخته بود.

وی ادامه داد: آمریــکا با مفاهیمی زیبا خود را معرفی 
می کرد، اما آن واقعیت های دردآلود جامعه آمریکا زیر 
معانی این مفاهیم مخفی مانده در حال آشــکار شدن 
اســت. آن ها خود را مهد آزادی، اقتدار و حقوق بشــر 
می دانستند، اما همه این نمادها فرو ریخت و تمام این 
معانی رنگ باخت.فرمانده کل سپاه افزود: امروز چهره 
آمریکا مانند چهره چرک آلودی است که شکسته است. 
آمریکا فروپاشــیده اســت؛ چون قوه مرکزی تدبیرش 
دیگر ناتوان است. وقتی حکمت به قدرت متصل نیست، 
قدرت عکس خود عمل می کند. این چیزی جز افزایش 
نفرت بیشتر و شلوغ شــدن خیابان ها نخواهد داشت. 
هر چیزی که با آن می خواســتند ما را تمسخر کنند 
و انقاب ما را با آن بکشنند در مورد خودشان در حال 
اجرا شدن است.سرلشــکر سامی گفت: به اراده الهی 
و تدبیر رهبرمان، ما از شــرایط تحریم گذشتیم، ولی 
دشمنان ماندند و غرق شدند. آمریکا ناتوان از مهار کرونا 
در بدترین شرایط اقتصادی است؛ اما ایران عزیز با تدابیر 
و هدایت های مقــام معظم رهبری ) مد ظله العالی( و 

همدلی و همراهی  آحاد مردم و مســئولین در مقابله 
با کرونا درخشیده است.وی اضافه کرد: رزمایش کمک 
مومنانه اجازه نداد یک بیمار رها شــده در کشــورمان 
وجود داشته باشد و اسام نشان داد که نسخه سعادت 
بشــر در گرو عبودیت خداوند است. این درحالی است 
که دو حزب حاکم در آمریکا  می خواهند جهان را تحت 
تأثیر خود قرار دهند.فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: 
ما مشــق اقتدار کردیم و بزرگترین رزمایش اقتدار ما 
تحمیل اراده ما و حرکت کشــتی های ما در دریاهای 
آزاد از خلیــج فارس تا ونزوئا بود. امروز ملت ایران در 
اوج اقتدار و عزت، مشــکات را پشــت سر می گذارد. 
مشــکات ذیل اراده و ایمان این ملت قابل حل شدن 
هستند و ما به عنوان پاسدار انقاب برای حل مشکات 
به همراه بســیج آماده هستیم.فرمانده کل سپاه تأکید 
کرد: پاســداران تعلیم دیده در این دانشگاه باید قادر به 
تعقیب دشمنان در دوردست ها باشند.سرلشکر سامی 
درخصوص ســردار »اباذری« جانشین فرمانده سابق 
دانشگاه افسری امام حسین )ع( نیز اظهار داشت: سردار 
اباذری مسئولیت یگان رزمی حمله کننده به اسکله های 
نفتی عــراق را برعهده داشــت و ابتــکار عمل نقطه 
کانونی او اســت؛ عاوه بر این، چابکی، سخت کوشی، 
وایت پذیــری، هجرت و جهاد نیز از دیگر خصوصیات 
اباذری است و ایشان مجدداً در نیروی دریایی به خدمت 
ادامه خواهد داد. فرمانده کل سپاه در پایان با اشاره به 
ویژگی های فرمانده جدید دانشگاه افسری امام حسین 
)ع( بیان کرد: سردار غامی هم در سپاه به تقوا، اخاص 
و سختکوشی شهره است؛ لذا امیدواریم وی که پرچم 
این دانشگاه را به دســت می گیرد، این راه را با قوت و 

جدیت ادامه دهد.

سرلشکر سامی: 
ملت ایران در اوج اقتدار و عزت مشکات 

را پشت سر می گذارد

رییس مجلس شورای اسامی گفت: 
نیازمنــد اولویت دادن بــه نظارت و 
برداشتن موانع در حوزه جهش تولید 
هستیم. محمدباقر قالیباف که دیروز 
در جلســه شــورای نگهبان شرکت 
کــرده بود، پس از پایان این جلســه 
گفت: ما نیازمند دقــت و اثرگذاری 
قوانین هســتیم که با یک همکاری 
و هماهنگی نزدیک محقق می شــود. 
جلســه  امروز که به دعوت شــورای 
نگهبان و آیت اه جنتی تشکیل شده 
بود اولین جلســه ای بود که برای این 

موضوع تشکیل شــده است. جلسه 
ما، جلســه مفیدی بود تا بتوانیم یک 
هم افزایی مخصوصا در سیاســت های 
کان قانون گذاری داشــته باشــیم.

رییس مجلس شــورای اســامی با 
اســتناد به پیام ۱۷ بندی مقام معظم 
رهبری اظهار کرد: این جلســات در 

واقع بــرای افزایش همکاری پیرامون 
پیاده کــردن اباغیه های مقام معظم 
رهبری اســت. این اباغیه ها مبنای 
کار برای مجلس شــورای اســامی، 
شــورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است.قالیباف ادامه داد: 
امیدوارم با چنین جلساتی موضوعاتی 

مثل قانون انتخابات با سرعت و دقت 
تصویب شــود و موضوع معیشــت و 
اقتصــاد که اولویت همه مســئوان 
است به دقت رســیدگی شود.رئیس 
مجلــس در پایــان اظهار کــرد: ما 
نیازمند اولویت دادن به نظارت در کنار 
قانون های  برداشــتن  و  قانون گذاری 
مانع در زمینه  جهش تولید هستیم. 
امیدوارم امســال که ســال »جهش 
تولید« است بتوانیم با همکاری دولت 
و مجلس شورای اسامی موارد فوق را 

عملیاتی کنیم.

قالیباف: 
برای جهش تولید نیازمند نظارت و 

برداشتن موانع هستیم
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گزیده خبر محمد اسامی در صحن علنی مجلس

التهاب در بازار مسکن ریشه در تغییرات نرخ ارز دارد
وزیر راه و شهرسازی بااعام تحویل نخستین واحدهای مسکن 
ملی در ماه های آینده، التهاب در بازار مسکن را ناشی از تغییرات 
نرخ ارز و بازارهای موازی دانست.محمد اسامی دیروز چهارشنبه 
) ٢١ خرداد( در صحن علنی مجلس با اشــاره به اقدامات دولت 
تدبیر و امید برای خانه دار شــدن مردم، گفت:گرانی مسکن به 
دلیل شــرایط اقتصادی کلی و نوساناتی که بازارهای موازی بر 
مسکن وارد می کنند اتفاق افتاده است.وی افزود: تغییرات نرخ 
ارز و نرخ تورم و شرایط التهاب آوری که در بازارهای موازی وجود 
دارد، بازار مســکن را همواره دچار بحران کرده است.وزیر راه و 
شهرسازی گفت: با طرح اقدام ملی مسکن و اراده برای تحویل 
مسکن های مهر، ســال ۹۸ و ۹۹ را به سال نهضت خانه سازی 
تبدیــل کردیم.وزیر راه افزود: یک میلیــون و ۶۰۰ هزار نفر در 
طرح مسکن ملی ثبت نام کرده اند، در پاایشی که صورت گرفت 
حدود ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط هستند که خانه های مورد نیاز 
برای آنها ساخته می شود و شروع تحویل واحدهای مسکونی به 
مردم از ماه های آینده آغاز خواهد شد.اسامی گفت: بخشی نیز 
بــه صورت واحد آماده خواهد بود و یــا واحدهایی که در قالب 
ساخت گروهی عرض می شوند.اسامی تصریح کرد: با توجه به 
نــرخ ازدواج هایی که ثبت می شــود و دهک هایی که ما تکلیف 
قانونی برای تأمین منازل مســکونی آنها را داریم، برنامه ریزی 
برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مســکن در ســال است.وزیر راه و 
شهرسازی از مشکات مربوط به آزادسازی زمین  حریم شهرها 
گایــه کرد و ، گفت: وزارت جهاد کشــاورزی در خصوص این 
زمین ها تلقی خاصی داشــت و این اراضــی را به عنوان زمین 
شــهری واگذار نمی کرد.وی گفت: با تغییرات مدیریتی اخیری 
که در وزارت جهاد اتفاق افتاد، بحران پنج ساله ای که همه چیز 
را متوقف کرده بود، حل شد و توانستیم اراضی شهری وزارت راه 
و شهرســازی را از وزارت جهاد کشاورزی تحویل گرفته و اقدام 
به آزادسازی آن کنیم.اسامی گفت:طراحی سامانه جامع اماک 

و اسکان نیز از دســتاوردهای وزارت راه و شهرسازی است، ماه 
گذشــته از این سامانه رونمایی کردیم و سازمان امور مالیاتی با 
طراحی این سامانه می تواند از خانه های خالی مالیات اخذ کند.

وی افــزود: همزمان هم فراخــوان داده ایم افرادی که خانه های 
نیمه تمام و ساخته شده در اختیار دارند می توانند به طرح ملی 
مسکن ملحق شوند. دولت زمین مرغوب هم در اختیار آنها قرار 
خواهد داد تا جریان ساخت و ساز با استفاده از این ظرفیت ادامه 
یابد.وزیر راه و شهرســازی در خصوص مسکن مهر، گفت: از ٢ 
میلیون و ٢۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده، یک میلیون و 
۹١۳ هزار مسکن مهر به مردم تحویل داده شده است و ۶۳ هزار 
واحد نیز تا قبل از آبان ماه تحویل خواهد شــد. بخشــی از این 
واحدها نیز دعواهای حقوقی و قضایی دارد که در حال رایزنی و 

پیگیری هستیم.اسامی درباره بافت های فرسوده، گفت: برای 
حاشیه نشینی در اســتان های بحرانی شامل خراسان رضوی 
و سیســتان و بلوچستان، خوزســتان و کرمانشاه برنامه ریزی 
کردیم، زمین در اختیار افراد گذاشــتیم و سرمایه گذار مستقر 
کردیم، امیدواریم در پایان ســال ١۴۰۰ تمام نقاط شهری در 
این اســتان ها که دارای کپر و آلونک هستند، تعیین وضعیت 
شــوند تا مردم از این وضعیت سخت خارج شــوند.وزیر راه و 
شهرســازی با بیان اینکه ١۷ هزار مســکن مهر فاقد متقاضی 
در اســتان خوزســتان وجود دارد،گفت: تا امروز تنها ۶۷ هزار 
واحد مسکن نیمه ســاخته باقی مانده که تا پایان آبان ماه به 
اتمام می رسند و فقط مسکن مهرهایی که پرونده قضایی دارند 
باقی خواهند ماند.وزیر راه در ادامه به تشریح وضعیت حمل و 

نقل جاده ای و ریلی پرداخت و گفت: اکنین طول آزادراه های 
کشــور به بیش از ٢ هزار ۴۷۰ کیلومتر رسیده است.وی گفت: 
این در حال است که در ابتدای انقاب ، طول آزادراه های کشور 
۷۶ کیلومتــر بود. طول بزرگراه های کشــور اکنون به ١۸ هزار 
و ۴۸۵ کیلومتر رســیده در حالی که ابتــدای انقاب این رقم 
۳۵ کیلومتر بود.وی افزود: تصمیم داریم تا قبل از پایان دولت 
حدود ۵۰۰ کیلومتر آزادراه و ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه به آزادراه ها 
و بزرگراه های موجود اضافه شــود.وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه طول راه های روستایی در ابتدای انقاب ۳ هزار کیلومتر 
بود گفــت: این میزان در حال حاضر به ١١۳ هزار کیلومتر راه 
روستایی آسفالته رسیده است و تا پایان دولت، ۳ هزار و ۵۰۰ 
کیلومتر راه روستایی دیگر با رعایت اصل توازن و عدالت منطقه 
ای به راه های روستایی کشور اضافه می شود تا عقب ماندگی ها 
در مناطق محروم جبران شود.وزیر راه و شهرسازی به گسترش 
شبکه ریلی در کشور اشاره کرد و افزایش سرعت سیر قطارها 
را به عنوان خروجی ارزشــمندی در بخش حمل و نقل ریلی 
دانســت که موجب کیفیت جابجایی مسافر در شبکه حمل و 
نقل ســبز شــد.وی گفت: طول خطوط ریلی از ۴ هزار و ۵۰۰ 
کیلومتر ابتــدای انقاب به ١۴ هزار و ۷۰۰ کیلومتر رســیده 
است و به همین میزان خطوط ریلی در سطح کشور در دست 
مطالعه است.اسامی گفت: امســال در بنادر کشور بوقفه ١۶ 
ســاله بارگیری از کشتی به قطار را را شکستیم و توانستیم بار 
را از کشتی مستقیم به قطار منتقل کنیم.وزیر راه و شهرسازی 
با تاکید بر اینکه کل بار جابه جا شده با قطار در ابتدای انقاب 
۷میلیون تن بود گفت: اکنون به ۴۷ میلیون تن رسیده است.

وی اضافه کرد: اکنون ظرفیت بنادر از ١۹ میلیون تن به ٢۴۶ 
تن در سال افزایش یافته و همچنین ظرفیت کانتینری به ۶.۵ 
میلیون تن افزایش یافته که با بهره برداری از فاز ۳ بندر شهید 

رجایی این میزان به ۸.٢ میلیون تن می رسد.

وعده به خریداران سهام دولتی
درحالیکه خریداران سهام دولتی با مشکاتی چون اضافه برداشت و عدم ثبت دارایی  
آن ها در پرتفوی کارگزاری شان مواجه شده بودند، طبق اعام معاون وزیر اقتصاد با 
اتمام بررسی اطاعات موجود در این زمینه، این مشکات تا پایان این هفته برطرف 
خواهند شد و از ابتدای تیر ماه سهام های دولتی در بورس قابل معامله می شوند. پس 
از تصمیم دولت برای واگذاری اموال دولتی در سال جاری و تمهیدات وزارت اقتصاد 
در این زمینه مبنی براینکه این سهام ها به شکل صندوق های واگذاری مالی )یکم( 
عرضه شوند، سهام دولت در صندوق اول شامل سه بانک ملت، تجارت و صادرات به 
عاوه باقیمانده سهام دولت در بیمه البرز و بیمه اتکایی امین در کل به ارزش ٢۳ 
هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در اولین تجربه از واگذاری اینگونه واحدها 
بیش  از ۳.۵ میلیون نفر از شهروندان ایرانی مشارکت کردند. پذیره نویسی برای خرید 
این ســهام ها از ١۴ تا ۳١ اردیبشهت ماه آغاز شد و نکته قابل توجه در این زمینه 
تخفیف ٢۰ تا ۳۰ درصدی و سقف خرید دو میلیون تومانی بود که هر فرد با کد ملی 
خود می توانست از ١۰ هزار تومان تا سقف دو میلیون تومان سهام دولتی خریداری 
کند.در این زمینه، عده ای از مردم که به خرید این نوع سهام اقدام کرده بودند، در 
تماس با ایسنا از بلوکه شدن دو میلیون تومان اضافه از حساب کارگزاری خود، گایه 
کرده بودند که عباس معمارنژاد - معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی - 
در این زمینه ١۳ روز پیش اینگونه توضیح داه بود که تمام اطاعات بانک ها در زمینه 
خرید این سهام به شرکت سپرده گذاری مرکزی داده شده و پس از پاایش و بررسی 
این اطاعات، اگر فردی دو بار ثبت نام کرده باشد و مبلغ اضافی از آن فرد برداشت 
شــده باشد، نهایتا تا ١۰ روز دیگر به حساب آن ها برمی گردد.پس از آن مدیر کل 
روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت که آن دسته از افرادی که بیشتر از 
یک بار سفارش خرید این واحدها را ثبت کرده اند، ظرف یکی دو روز آینده با تجمیع 
اطاعات شبکه بانکی و کارگزاران بورس اضافه خرید به حساب آن ها عودت خواهد 
شد و معاون وزیر اقتصاد نیز اعام کرد که این مشکل تا پایان هفته جاری برطرف 
می شود.عاوه براین، یکی دیگر از مشکات در خرید سهام دولتی عدم ثبت شدن 
این خرید در پرتفوی دارایی های خریداران است که دو روز پیش معاون وزیر اقتصاد 
اعام کرد که هنوز کار تسویه و اختصاص واحدها به خریداران به طور کامل انجام 
نشده و قرار است از اول تیرماه ١۳۹۹ این واحدهای صندوق واسطه گری مالی در 
پرتفوی دارایی های افراد قرار گیرد و افراد بتوانند دارایی های خود را از طریق بورس 
خرید و فروش کنند.بنابراین، طبق اعام معاون وزیر اقتصاد مشکاتی که در زمینه 
خرید سهام دولتی ایجاد شده بود تا پایان هفته جاری برطرف می شود و از اول تیر 

ماه دارایی های این صندوق ها در بورس قابل معامله خواهند بود.

مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی در هیئت 
عالی نظارت مجمع بررسی شد

حذف چهار صفر از پول ملی در هیئت عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام مورد بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده نشد. 
در این نشســت بررســی انطباق اصاحیه ماده یک قانون پولی و بانکی کشور با 
سیاســت های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در ابتدای این نشست، 
گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت ماده واحده اصاحی 
با بندهایی از سیاســت های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی ارائه شد.در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به 
ضرورت های حذف چهار صفر از پول ملی، کاهش هزینه های چاپ اســکناس و 
کاهش بار روانی منفی ناشــی از نسبت پول ملی فعلی با ارزهای رایج را از عمده 
نتایج این مصوبه دانست.بر اساس این گزارش اعضای هیئت عالی نظارت، پس از 
بحث های موافق و مخالف این مصوبه را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند.

در ادامه این جلسه مصوبه »توسعه ی منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیان )انزلی( 
» مطرح گردید که پس از ارائه گزارش کمیســیون نظــارت مجمع و دفاعیات 
مسئوان شــورای عالی مناطق آزاد تجاری این مصوبه مغایر بندهای ١١ و ١۳ 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شــد و مقرر گردید برای ارجاع به 

مجلس شورای اسامی به شورای نگهبان اعام گردد.

استاندار کرمانشاه:
جوانان برای مهار کرونا بکارگیری شوند

استاندار کرمانشــاه بااشاره به شروع پیک دوم کرونا در 
استان گفت: از ظرفیت جوانان و سازمان های مردم نهاد 
برای مقابله و مهار بیماری کرونا استفاده شود.هوشنگ 
بازوند در نشست ستاد ســاماندهی امور جوانان که در 
استانداری کرمانشــاه برگزار شد، اظهارداشت: بیماری 

کرونا یک تهدید جدی برای جامعه اســت که در صورت کنترل نشدن می تواند 
بحران شدیدی ایجاد کند.وی با بیان اینکه باید تهدید کرونا مدیریت شود، گفت: 
جوانان کشــور از ابتدای شیوع این بیماری ثابت کردند که می توانند از آن یک 
فرصت بسازند.اســتاندار کرمانشاه با اشاره به راه اندازی پویش همدلی در کشور، 
افزود: این پویش که براســاس فرمایشات مقام معظم رهبری ایجاد شد، تهدید 
کرونــا را به فرصت اتحاد ملی و همدلی مردم تبدیل کرد.بازوند با بیان اینکه در 
حال طی کردن پیک سخت کرونا در استان کرمانشاه هستیم، عنوان کرد: یکی 
از دایــل افزایش آمار مبتایان به بیماری کرونا در پیک دوم بیماری یابی فعال 
دانشگاه علوم پزشکی است.وی ادامه داد: براساس آمار ارایه شده توسط دانشگاه 
علوم پزشکی روزانه ۶۰۰ مورد آزمایش کرونا در کرمانشاه انجام می شود که صد 

مورد آنها مثبت است و ١۰ درصد بیماران نیاز به بستری دارند.

بازدید معاون امورمسکن شهری بنیاد مسکن 
از پروژه های مسکن شهری استان قم

به گزارش روابط عمومی بنیاد مســکن اســتان قم ، آقایان مهندس حق شناس 
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقاب اسامی , حجت ااسام و المسلمین 
میرعمادی نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان , مهندس سجادی مدیرکل 
دفتر نظارت و ارزیابی مســکن شــهری ، بلدی مدیر کل بنیاد مســکن استان, 
رضوانپور معاون مسکن شهری , یزدان پناه معاون پشتیبانی , صمدی جانشین 
معاونت عمران روســتایی , از پروژه های مســکن مهر شــهر سلفچگان , طرح 
 اقدام ملی مســکن در پردیسان و ٢۷۰ واحدی افق  میدان جوان بازدید نمودند.

در ایــن بازدیدهــا مدیر کل بنیاد مســکن اســتان گــزارش کاملــی از روند 
اجرایــی هر پــروژه بــه صــورت جداگانــه ارائه نمــود و گفــت: مهمترین 
 هــدف بنیاد اســتان انجــام کار بــا کیفیــت در کوتاهترین زمان می باشــد.

سپس حجت ااسام و المسلمین میرعمادی نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن 
اســتان با تأکید بر اینکه ساخت مســکن برای محرومین و نیازمندان یک کار 

ضروری و دارای حسنه مضاعف است.

مدیرکل توسعه اشــتغال وزارت کار با بیان اینکه از 
۶ میلیون شــاغل آســیب دیده از کرونا حدود ۴۶ 
درصد فاقد بیمه هســتند، گفت: تاش می کنیم تا 
پایان تیرماه پرداخت وام کرونا به کارفرمایان را انجام 
دهیم.پس از شــیوع ویروس کرونا و بر هم خوردن 
تعــادل بازارهــای مختلف، دولــت تصمیم گرفت 
جهت حفظ اشــتغال کارگران و کمک به بنگاه های 
اقتصادی، تســهیاتی را در اختیار کارفرمایان ١۴ 
رسته شــغلی قرار دهد. بر این اساس، یک میلیون 
و ٢۰۰ هزار بنگاه اقتصادی آسیب دیده از کرونا که 
۳ میلیون شاغل بیمه شــده در آنها مشغول به کار 
بود، توســط وزارت کار شناســایی و مطابق ضوابط 
ستاد ملی مبارزه با کرونا مشمول دریافت تسهیات 
شدند.در این راستا مقرر شد پس از ارسال پیامک به 
کارفرمایان از سوی وزارت کار، مشموان در سامانه 
کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir ثبت نام کنند و پس 
از ثبت نام، اطاعات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به بانک عامل جهت پرداخت وام کرونایی 

ارسال شود.

وام کرونایی ظــرف دو ماه بــه کارفرمایان 
پرداخت می شود

در این بین، ابهاماتی در مورد محدودیت زمانی ثبت 
نام کارفرمایان و کم بــودن میزان منابع اختصاص 

یافتــه وجود داشــت که در این ارتبــاط، عاالدین 
ازوجی، مدیرکل توسعه اشــتغال وزارت کار اظهار 
داشــت: هیچ گونه محدودیت زمانی برای ثبت نام 
کارفرمایــان وجود ندارد. اما بحث اصلی این اســت 
که کل این منابع که ۴۹ هزار میلیارد تومان اســت، 
مدیریت و ظرف یکی دو ماه آینده پرداخت شــود. 
یعنی این طور نباشد که یک واحدی ثبت نام نکند و 
تا مثًا شهریور صبر کند و سپس اقدام کند؛ در این 
صورت مسلماً نمی تواند از تسهیات بهره مند شود.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: طبق برنامه ریزی 
های صورت گرفتــه ما بنا داریم که پرداخت ها طی 
دو ماه خرداد و تیر انجام شود زیرا کل کشور اعم از 
شهرهای بزرگ و کوچک درگیر هستند و ٢۰ بانک و 
دستگاه های مختلف نیز در حال ارائه خدمت هستند.

وی در پاســخ به این سوال که اگر ۴۹ هزار میلیارد 
تومان کفاف بنگاه های آسیب دیده را ندهد، تکلیف 
چیست؟ تصریح کرد: ظرفیت کشــور بیش از این 
نیست. ما بنگاه های آسیب دیده را با همین مبلغ هم 
می توانیم حمایت کنیم.ازوجی یادآور شد: واحدهای 
اقتصادی همچون مدارس غیرانتفاعی، ســینماها، 
مهدهــای کودک و … که با دســتور دولت تعطیل 
شدند، به ازای هر کارگر مشغول به کار ١۶ میلیون 
تومــان وام دریافت می کنند و برای باقی واحدها به 

ازای هر کارگر شــاغل ١٢ میلیون تومان وام در نظر 
گرفته شده است.

4۶ درصد کارگران آسیب دیده از کرونا بیمه 
ندارند

وی درباره بنگاه هایی که تحت تأثیر شیوع کرونا آسیب 
دیده اند اما فاقد کارگر یا کارمند بیمه ای هستند، هم 
گفت: ۶ میلیون نفر از شــیوع ویروس کرونا آسیب 
دیده اند کــه ۵۴ درصد دارای بیمه و ۴۶ درصد هم 
فاقد بیمه هستند؛ دو روز پیش دستورالعملی را برای 
حمایت از کارگاه هایی که کارگران شــان فاقد بیمه 
هســتند، تهیه کردیم؛ ممکن است یک مقدار مبلغ 
حمایت از این بنگاه ها و واحدهای اقتصادی کمتر از 
بنگاه های دارای کارگر بیمه شده باشد اما چارچوب 
همان است و به این صورت است که بنگاه در سامانه 
ثبــت نام می کند و اطاعات پــس از پایش، جهت 
پرداخت وام به بانک ارســال می شود.ازوجی افزود: 
دســتگاه های اجرایی مربوطه، کار پایش اطاعات را 
انجام می دهند و با اســتفاده از بانک اطاعاتی خود، 
فعــال بودن کارگاه و حفظ نیروها را تأیید می کنند. 
به عنوان مثال کارگاه های فعال در حوزه گردشگری 
را از وزارت میراث فرهنگی، باشگاه های ورزشی را از 
وزارت ورزش و جوانان و … پیگیری می کنیم تا احراز 

هویت کارفرما و شاغلین اثبات شود.

 مجوز کاهش ۱۰ درصدی کارکنان مازاد 
دستگاه های اجرایی اباغ شد

آیین نامه اجرایی بند )ج( تبصره )٢۰( قانون بودجه سال ١۳۹۹ شامل ساز 
و کار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مجوز پرداخت ٢۰درصد صرفه جویی ها 
به کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و مجوز کاهش تا 

١۰درصد کارکنان مازاد واحد مجری اباغ شد.

سودهای گم شده در سهام عدالت
به گفته یک کارشناس اقتصادی بر اساس اطاعات اعامی دولت، از سودهای 
توزیع شده شرکت ها، حدود ۵۳٢ هزار تومان از سهام عدالت تسویه شده، اما 
بر اساس محاسبات انجام شده کارشناسان و بررسی سهم های سهام عدالت، 
۵۷۳ هزارتومان سود سهام شناسایی شد که نشانگر اختاف ۴۰ هزارتومانی 
اســت که در این موضوع ابهام وجود دارد. محســن اختیاری  - کارشناس 
بازار بورس - در برنامه پایش که با موضوع »تاثیرات خرابی هسته معاماتی 
بر روند بازار ســرمایه« پخش شد، با اشــاره به نوسانات دو هفته اخیر بازار 
سرمایه، گفت: قیمت های بازار سرمایه با تاثیر از عوامل بنیادی و سیاسی، 
عموما دچار نوساناتی می شود که این نوسانات قابل تحلیل است.وی ادامه 
داد: سهامداران باید نگاه خود را از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر دهند و به 
سمت گرفتن سود مجامع حرکت کنند. در بحث سهام عدالت البته برخی 
شرکت های آن، سود سهام را توزیع نمی کردند و در این موضوع ابهام وجود 
دارد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بر اساس محاسبات انجام شده 
کارشناسان و بررسی سهم های سهام عدالت اختاف ۴۰ هزارتومانی وجود 
دارد گفت: البته برخی شــرکت ها نیز به دلیل اطاعات ناقص منتشــره در 
محاسبه سود مجامع لحاظ نشده که در آن صورت مبلغ سود توزیعی بیشتر 
از ۵۷۳ هزار تومان نیز ممکن اســت بشود، از طرفی بعضی شرکت ها نیز از 
سبد سهام عدالت حذف شده اند که سود آنها نیز حذف شده است.وی ادامه 
داد: بحث مهم دیگر سود شرکت های غیر بورسی است، که در این محاسبات 
لحاظ نشده است، بنابراین در این خصوص نیاز به شفاف سازی دولت است، 
چرا که سود سهام عدالت در این ١۰ سال بیشتر از مبلغ اعامی دولت است.

این کارشــناس اقتصادی با اشاره به ســود انباشته شرکت های سبد سهام 
عدالت، گفت: شرکت ها از این سودها بر اساس سیاست های خود برای سایر 
فعالیت های اســتفاده می کنند، نکته ای که در این زمینه وجود دارد عدم 
لحاظ شدن سود انباشــته در محاسبات سهام عدالت است که حدود ١۵۴ 
هزار تومان به سود توزیع شده سهام عدالت اضافه می کند و اگر این سودها 
لحاظ می شد ارزش سهام عدالت مردم نیز افزایش می یافت.اختیاری بیان 
کرد: ارزش سهام تقسیمی در شــرکت های بورسی، ٢۰ برابر شده اما برای 
شرکت های غیر بورســی تجدید ارزیابی دارایی ها انجام نشده است که اگر 

انجام می شد ارزش سهام عدالت نیز افزایش می یافت.

روند صعودی بازار بورس در بلند مدت
احسان همتی - تحلیلگر بازار سرمایه - در خصوص هسته معاماتی بورس 
و مشکات آن، بیان کرد: همه مردم فعال در بازار سرمایه با هسته معامات 
درگیرند که خرابی هسته باعث ضرر و زیان آنها می شود.وی گفت: نارسایی 
سامانه معاماتی به گفته یکی از اعضای شورای عالی بورس مرتبط با افزایش 
حجم معامات نیست، بحثی که مطرح می شود باگ سامانه معاماتی مربوط 
به سال ١۳۸۷ و زمان خرید آن از یک شرکت فرانسوی است.تحلیلگر بازار 
سرمایه افزود: بحث اصلی زمان درست شدن سامانه معاماتی است، راه حل 
این مشــکل، استفاده از متخصصان داخلی است که در دو سال اخیر نتیجه 
نداشته است، و این سوال وجود دارد که کارمزد دریافتی شرکت بورس صرف 
چه مسائلی می شود؟همتی گفت: رقم کارمزدها عدد باایی است و درآمد 
بورس و فرابورس در سال ١۳۹۸، حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده و این رقم 
در ٢ ماهه اول سال ١۳۹۹، به ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده و درآمد سازمان 
بورس هم افزایش پیدا کرده اســت.وی افزود: مردم متضررین اصلی خرابی 
هسته معامات هستند، این امر باعث اختال در تابلوهای معاماتی شده که 
در امر خرید و فروش ســهام توسط مردم مشکل ایجاد کرده است.تحلیلگر 
بازار سرمایه گفت: باید در تحلیل بازار سرمایه، عوامل بنیادی را دید و نسبت 

به آن عوامل اقدام به خرید و فروش سهام کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
نحوه بخشــودگی جرائم مالیاتی قابل 
بخشــش موضوع قانــون مالیات های 
مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده 
را اباغ کرد که بر اســاس آن، تمام یا 

بخشی از جرایم، بخشیده می شود.
بر اســاس این بخشــنامه، ســازمان 
امور مالیاتی کشــور مجاز اســت تمام 
یا قســمتی از جرایم مقــرر در قوانین 
مالیات های مستقیم و ارزش افزوده را 
مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر 
امور اقتصادی و دارایی می رسد، مورد 
بخشودگی قرار دهد.بخشودگی جرائم 
قابل بخشش موضوع قانون مالیات های 

مســتقیم و قانــون مالیات بــر ارزش 
افــزوده در هر منبع برای هر ســال با 
دوره، حســب مورد در سال ١۳۹۹ در 
صورت پرداخت مانــده بدهی خواهد 
بود.بر این اســاس، بخشودگی جرایم 
موضوع ایــن دســتورالعمل برای هر 
دوره یا سال در هر منبع، حسب مورد 
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال است.

در صــورت پرداخت مانده بدهی طبق 

برگ قطعی اباغ شده تا پایان دی سال 
١۳۹۸ حداکثــر تا ۳١ خرداد ۹۸ برای 
واحدهای تولیــدی ۹۰  درصد و برای 
ســایر مؤدیان میزان بخشــودگی ۸۰ 
درصد خواهد بــود.در صورت پرداخت 
مانــده بدهی طبق بــرگ قطعی اباغ 
شده از اول بهمن ۹۸ تا ۳١ خرداد ۹۹ 
حداکثر تا پایان تیر سال جاری، میزان 
بخشودگی به میزان ١۰۰ درصد خواهد 

بــود.در صورتی که مودیــان مالیاتی، 
مشمول خســارت تاخیر موضوع ماده 
)٢٢٢( قانــون مالیاتهای مســتقیم و 
تبصره به مــاده )١۷( قانون مالیات بر 
ارزش افزوده باشــند، ابتدا باید مبالغ 
مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس 
نسبت به بخشودگی جرایم اقدام شود.

بایت اصل  همچنیــن، مودیانی کــه 
مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد 
بدهی باشــند و با به واســطه معافیت 
های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام 
تکالیف قانونی شــده اند، حسب مورد 
از بخشــودگی ١۰۰ درصــدی جرایم 

برخوردار خواهند شد.

اعام نحوه بخشودگی جرایم 
مالیاتی

 

اقبال ســرمایه گذاران به بازار ســرمایه و تمایل برای ورود ســرمایه های خود به این 
بازار باعث شــده تا از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و ٢۴۰هزار کد بورسی 
صادر شــود.به گزارش دیروز چهارشنبه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران،  با توجه به 
این که امسال از یک طرف سهام عدالت مردم آزاد شد و از طرف دیگر دولت تصمیم 
به واگذاری باقیمانده ســهام خود در بانک های ملت،  تجارت و صادرات و دو شرکت 
بیمه البرز و اتکایی امین در قالب صندوق قابل معامله بورسی )صندوق واسطه گری 
مالی یکم یا همان ( را داشت،  لذا تعداد زیادی از مردم خواهان دریافت کد معاماتی 
بورســی و ثبت نام در سامانه جامع اطاعات مشــتریان،  سجام شدند.از طرف دیگر 

بازدهی مناسب سرمایه گذاری در بورس و جذاب شدن بازار سرمایه برای مردم باعث 
اقبال خانواده های ایرانی به سرمایه گذاری در بورس شد.بر اساس اعام روابط عمومی 
ســمات، آمار صدور کدهای معاماتی بورس در ســال ۹۸ به ترتیب هر ماه به شرح 
زیر اســت:فرودین ۹۸ - ۵۵ هزار کد، اردیبهشت ۹۸ : ۳۹ هزار کد، خرداد ۹۸ - ٢۳ 
هــزار کد، تیر ۹۸ - ۳۴ هزار کد، مردادماه - ۴۸ هزار کد، شــهریور - ۶١ هزار کد، 
مهــر - ۹١ هزار کد، آبان - ٢۵ هــزار، آذر - ۵٢ هزار، دی - ۶۸ هزار، بهمن - ١۵۴ 
هزار، اســفند - ١۷٢ هزار و تعداد کل کدهای صادر شده در سال ١۳۹۸، ۸٢٢ هزار 
کد بوده است.همچنین یک میلیون و ٢۴۰ هزار کد معامات بورسی از اول سال ۹۹ 
تا کنون صادر شده است.طبق اعام سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت، برای همه 
دارندگان ســهام عدالت هم کد بورسی صادر می شود.آمار کدهای بورسی با در نظر 
گرفتن کد معاماتی دارندگان ســهام عدالت، به ۴۸ میلیون و ٢١٢ هزار کد رسیده 
است.ایران از نظر تعداد افراد حاضر در بورس به نسبت جمعیت خود، یکی از بااترین 

نرخ ها )۵۸.۹ درصد( را در جهان به خود اختصاص داده است.

استانها

مدیرکل توسعه اشتغال:

4۶ درصد کارگران آسیب دیده از کرونا بیمه ندارند

امسال 1.2 میلیون نفر وارد 
بورس شدند
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وزیر نیرو اعام کرد:استانها

نیاز ارزی ۱.۲ میلیارد داری صنعت برق در سال
 وزیر نیرو گفت: نیاز ارزی صنعت برق ســاانه ۱.۲ میلیارد دار اســت که بخشی از آن از 
طریق صادرات برق به کشورهای منطقه تامین می شود.»رضا اردکانیان« دیروز چهارشنبه 
درصحن علنی مجلس شورای اســامی افزود: کشور عراق مهمترین همسایه ایران است 
که صادرات برق به آن انجام و به این ترتیب بخشی از نیاز ارزی صنعت برق از این طریق 
تامین می شــود.وی درباره وضعیت بدهی و طلب وزارت نیرو ادامه داد: مجموع بدهی های 
این وزارتخانه ۴۵ هزار میلیارد تومان است و به همین میزان از دولت طلب داریم که باید 
به همکاری و همفکری مجلس شورای اسامی راهکار مناسبی برای آن اندیشید.وزیر نیرو 
به وضعیت راندمان نیروگاه های حرارتی اشــاره کرد و گفت: بررسی مناطق مختلف جهان 
نشان می دهد درحالی که  متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی در جهان ۳۷.۳درصد است 
این عدد در کشورمان اندکی از متوسط جهانی بهتر است .اردکانیان راندمان دسترسی سال 
گذشــته را ۳۸.۶ درصد عنوان کرد و خاطرنشان ساخت : امسال تاش می شود این میزان 
به بیش از ۳۹ درصد و تا پایان دوره به حد پیش بینی خواهد رسید.عضو هیات دولت ادامه 
داد: نیروگاه های سیکل ترکیبی یکی از ظرفیت های مهم هستند که می توانند مبالغ قابل 
توجهی صرفه جویی مصرف گاز  و کاهش آاینده های زیست محیطی را ایجاد کنند که با 
کمک نمایندگان مجلس شورای اسامی در اجرای قانون خوبی که در این زمینه وجود دارد 
بتوان منابع ازم یعنی ســوخت صرفه جویی شده در اختیار سرمایه گذاران قرار داده شود 

زیرا باید تا هفت هزار و ۵۰۰ مگاوات دیگر واحدهای بخار را به این سیکل ها اضافه کنیم.

کاهش 5 درصدی تلفات در شبکه برق
وی یکی از روشن ترین نقاط در کارنامه صنعت برق را کاهش تلفات در شبکه توزیع دانست 
و افزود: هنگامی که کار در این دولت آغاز شددر سال ۱۳۹۲ تلفات شبکه توزیع نزدیک 
پانزده درصد بود، در اســفند ماه سال گذشته این تلفات یک رقمی شد و به ۹.۷۶درصد 
رســید.اردکانیان گفت: کاهش هر یک دهم تلفات شــبکه توزیع موید صرفه جویی قابل 
ماحظه در نیاز به تولید است و این مقدار که در این دوره کاهش یافته به این معنا است 
که از سه هزار و ۲۰۰ نیروگاه جدید و صرفه جویی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری بی نیاز شده ایم و این دانش و تجربه ای است که امروز دراختیار فرزندان این کشور 
اســت.وزیر نیرو ادامه داد: تجربه حاصله قابل عرضه در ســطح منطقه است از جمله در 
کشورهای همســایه که تلفات شبکه توزیع تا بیش از ۵۰ درصد است.عضو هیات دولت 
یکی دیگر از نقاط روشــن در کارنامه همکاری دولــت با مردم در زمینه مصرف انرژی را 
کاهش  اوج بار دانســت و افزود: به طور متوسط تا دوسال گذشته هرسال به نسبت سال 
قبل در تابستان بیش از پنج درصد افزایش اوج بار وجود داشت که این افزایش اوج بار یا 
پیک به این معنا بود که می بایست مبالغ قابل توجهی سرمایه گذاری صورت گیرد.اردکانیان 
گفت: سرمایه گذاری مذکور می بایست برای احداث نیروگاه صرف می شد تا بتوان اوج باردر 
تابستان را بدون خاموشی پشت سر نهاد.وی ادامه داد: برنامه مدیریت مصرف در بخش های 
مختلف خانگی، صنعت و کشاورزی طرحی شد و به ویژه در سازمان های دولت و با حمایتی 
که از جمله نمایندگان مجلس شورای اسامی نه در وضع قانون بلکه در تسهیل ارتباط با 
مردم و انتقال این مفهوم موفق شــدیم تا سال گذشته این افزایش اوج بار را از ۵.۲درصد 
به یک درصد کاهش داده شود.وزیر نیرو کاهش محقق شده را به معنای صرفه سه هزار 

و ۸۷۴  مگاوات فرار از خاموشی در تابستان و صرفه جویی قابل ماحظه در سرمایه گذاری 
دانست و افزود: اگر این برنامه اجرا نمی شد مبالغ قابل توجهی باید سرمایه گذاری صورت 
می گرفت.ادرکانیان گفت: یک سیستم تشــویقی مابه ازای این صرفه جویی برای مردم 
طراحی شــد و امروزه در قبض برق آنها قابل ماحظه اســت و هر کس به میزانی موفق 
شود با تنظیم دمای وسایل سرمایشی  یا با استفاده از ادوات پر مصرف در خارج از ساعت 
اوج مصــرف مصرف ماهانه کاهش دهد معــادل آن را پاداش خواهد گرفت.وی ادامه داد: 
پارســال در بخش خانگی بیش از یکصد میلیارد تومان و در بخش صنعت بیش از ۲۵۰ 
میلیارد تومان از این طریق به مصرف کنندگان و مشترکان پرداخت شد.عضو هیات دولت 
افزود: امسال وضعیت متفاوت است و شرایط سختی است زیرا هم گرما زودترآغاز شده و 
هم تداوم دار است و هم شرایط کرونایی وجود دارد و وضعیت بهداشتی ناشی از آن سبب 
شــده از وسایل سرمایشی  استفاده بیشتری می شــود و از ۵۷ هزار مگاوات اوج باری که 
در تابستان محقق می شــود حدود۲۱هزار مگاوات آن متعلق به وسایل سرمایشی است.

ادرکانیان گفت: هر میزان در این زمینه همراهی شویم و به بخش برق کمک شود، می توان 
با اطمینان بیشــتر بدون هرگونه اختالی در عرضه انرژی به خصوص در ســال جهش 
تولید تابســتان را با آسایش و آرامش پشت ســرنهاد.وی خاطرنشان ساخت: روز دوازده 
خرداد امســال روزی بود که منحنی نشــان می داد به نسبت دوازده خرداد سال گذشته 
بیش از ۱۲درصد افزایش اوج بار رخ داده است.وزیر نیرو گفت: دستاوردهای صنعت برق 
فقط منحصر به ظرفیت نصب شــده نیست، امروز در بخش نیروگاهی بیش از ۷۵درصد، 
در بخش انتقال و توزیع تا۹۵ درصد خود اتکایی حاصل شــده است .اردکانیان ادامه داد: 
هفده سال است که کشورمان بدون خاموشی گسترده یا فروپاشی شبکه عرضه خدمات 

کرده اســت و این نسبت   در جهان به طور متوسط در۱۰سال است حتی در کشورهای 
پیشرفته جهان حدود۱۵ تا ۱۶ سال یکبار دچار فروپاشی شبکه می شوند.وی افزود: سال 
گذشته و ســال قبل از آن در همین همسایگی کشورمان کشورهای مختلفی دچار این 
عارضه شدن و این حاکی از ظرفیت وسیع صنعت برق به خصوص در بخش منابع انسانی 
است.عضو هیات دولت گفت: سخت ها و مشکات و عقب ماندگی هایی در این بخش وجود 
دارد که باید با کمک نمایندگان مجلس شــورای اســامی برای برطرف شدن آن تاش 
کرد.اردکانیان یکی از این مشــکات را بحث ناترازی موضوع انرژی در بخش منابع مالی 
برشمرد و خاطرنشان ساخت: امروز بدون احتساب قیمت سوخت به طور تقریب برای هر 
کیلووات ساعت انرژی ۱۴۰ تومان هزینه می شود که مورد تایید سازمان حسابرسی است.

وزیر نیرو افزود: متوسط نرخ فروش برق حدود ۵۰درصد است و این موجب شده هرچند 
درسال گذشته و سال قبل از آن به برکت چاره گشایی های قانون بودجه حدود ژانزده هزار 
میلیارد تومان از بدهی ها به تولیدکنندگان وســازندگان تجهیزات تسویه شود اما امروز 
حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد.وی ادامه داد: به همین میزان نیز بابت مابه 
التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده از دولت صنعت برق طلبکار است که امید است 
چاره جویی شود .ادرکانیان نیاز ارزی را درسال حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیون دار برشمرد 
یعنی ۱.۲ میلیارد دار که بخشی از آن از محل صادرات برق به کشورهای همسایه تامین 
می شود.عضوهیات دولت گفت: با همه کشورهایی که مرز زمینی داریم امکان تبادل انرژی 
وجود دارد که مهمترین مشتری مان کشور جمهوری عراق است.وی از تدوین برنامه های 
مفصل برای امسال و در سال جهش تولید خبرداد که بخش عمده آن به اتکای دستاورد 
و پشــت گرمی است که پارسال انجام شــد.اردکانیان گفت: پارسال پویشی تحت عنوان 
هرهفته #الف-ب-ایران راه اندازی شد به این معنا که الف حرف آغاز الفبا است که آغاز هر 
زیربنایی اســت.وزیر نیرو آب و برق را یکی از زیربنایی ترین مولفه ها برای عمران، آبادانی 
و توسعه کشور دانست و افزود: در نیمه دوم سال گذشته، ۲۲۷ پروژه آب و فاضاب را با 
سرمایه گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومان افتتاح شد.وی ادامه داد: امسال تاش خواهیم کرد 
این پویش با ۲۵۰ طرح در ســال جهش تولید و ســرمایه گذاری حدود ۵۰ هزار میلیارد 
تومان در همه اســتان های کشور انجام شود.اردکانیان احداث واحدهای نیروگاه حرارتی، 
نیروگاه های تجدیدپذیر، بهره برداری از نیروگاه های مقیاس کوچک و احداث خطوط انتقال 
را از جمله این طرح ها برشمرد.عضوهیات دولت به بخش آب اشاره کرد و گفت: همه ادوار 
جمهوری اسامی به مساله آب توجه شده است زیرا کشوری خشک و نیمه خشک است.

وی ادامه داد:همین بارش کم درحدود یک ســوم خاک کشورنازل می شود و می بایست 
جمعیت تثبت شــده در همه نقاط کشور داشته باشیم زیرا جزو مقوله امنیت ملی است 
و بنابراین باید آب به گونه ای مدیریت شــود تا هــم موجب تثبیت جمعیت، رفع نیازها 
و پایداری امنیت ایجاد شــود و هم صنعت و زیســت محیط تامین شود.اردکانیان گفت: 
امروز ۱۸۶ سدبزرگ مخزنی تحت بهره برداری وجود دارد که از این تعداد۴۲ سد در این 
دولت تاکنون و بیش از ۵۰ســد تا سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.وزیر نیرو ادامه 
داد:متناسب با آن شبکه های آبیاری و زهکشی در پایین دست سدها احداث شده است و 
بیش از ۳۰۰ هزار هکتار شبکه اصلی در این دولت احداث شده و این روند تاحدود ۳۴۰ 

هزار هکتار افزایش خواهد یافت.

آغاز عملیات تعمیرات اساسی در شرکت 
پاایش گازفجرجم

طی آیینی با حضور  مدیرعامل شرکت پاایش گاز 
فجر جم عملیات تعمیرات اساسی یکی از بزرگترن 
پاایشگاه های گاز کشور آغاز شد. مهندس نجفي در 
این مراسم  گفت: امسال شرایط جدیدي  به واسطه 
شیوع ویروس کرونا در کشور شاهدهستیم اما باید 
 HSE با اتکال به خداوند متعال و رعایت پروتکل هاي بهداشــتي و الزامات
عملیات تعمیرات اساسي را شروع کنیم.وي افزود: خودمراقبتي کارکنان مي 
تواند درصد احتمال شــیوع این ویروس در شرکت را بسیار پایین بیاورد و 
ما شاهد خبرهاي ناگواري در مورد سامتي شما عزیزان نباشیم.مدیرعامل 
شرکت پاایش گازفجرجم تصریح کرد: کارکنان مجموعه تعمیرات اساسي 
هرگز نسبت به عادي سازي این بیماري آسوده خاطر نباشند و همینطور که 
مي دانید گرماي هوا نیز اثري بر کاهش شــیوع آن نداشته است .وي اضافه 
کرد:سامتي کارگران از تجهیزات شرکت براي ما بسیار مهم تر است و تنها 
تضمین کننده ســامتي شما عزیزان عمل به دســتورات HSE و پروتکل 
هاي بهداشــتي اســت.مهندس نجفي توجه به رفاه و بهداشت کارگران را 
یکي از مهم ترین وظایف سرپرســتان شرکت دانست و تاکید کرد:امیدوارم 
با بزنامه ریزي هاي انجام شده شاهد رعایت سطح بااي اصول بهداشتي در 
طول تعمیرات اساسي باشیم.وي در بخش دیگري از اظهارات خود با اشاره 
روند عملیات تعمیرات اساسي در شرکت پاایش گازفجرجم گفت: امسال 
نیز مانند ســالهاي گذشته با نظارت HSE و بازرسي فني تعمیرات اساسي 

واحدهاي شیرین سازي پیگیري خواهد شد.

در منطقه ده عملیات انتقال گازمحقق شد:
افزایش پایداری ارتباطات با اجرای پروژه 

اتصال فیبرنوری به شبكه مخابرات
بوشــهر - زهرا بهرامی : مدیــر منطقه ده عملیات 
انتقال گاز از ارتقای پایداری ارتباطات در این منطقه 
عملیاتی خبــرداد و گفت: با اجرای پــروژه اتصال 
فیبرنوری به شبکه مخابرات، بستر ارتباطی منطقه 
ده عملیات انتقال گاز به پایداری مناسبی با حداقل 
هزینه رسیده است.حمید خدری از ارتقای پایداری ارتباطات در این منطقه  
عملیاتی خبرداد و گفت: با اجرای پروژه اتصال فیبرنوری به شبکه مخابرات، 
بســتر ارتباطی  منطقه ده عملیات انتقال گاز به پایداری مناسبی با حداقل 
هزینه رسیده است.وی در توضیح بیشــتر این خبر بیان داشت: باتوجه به 
فرســودگی کابل های زیرزمینی، ایجاد اختال و کاهش کیفیت در ارتباط 
خطوط تلفنی و دیتا، پروزه اتصال فیبر نوری به شبکه مخابرات استان بوشهر 

طراحی و در دستور کار اجرایی قرار گرفت.

حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
استان زنجان در مرکز سامد

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان با حضور در مرکز سامد 
)سامانه الکترونیکي مردم و دولت( پاسخگوي مشکات شهروندان استان در 
حوزه توزیع برق شد.به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان، دفتر مدیریت عملکرد، بازرســي و امور حقوقي استانداري زنجان با 
دعوت از مدیران اســتاني جهت حضور در مرکز سامد به منظور پاسخ گویي 
به درخواست هاي مردم استان را در دستور خود دارد و این هفته مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروي برق اســتان زنجان میهمان این مرکز و پاسخ گوي 
شهروندان استان بود.علیرضا علیزاده پس از پایان این نشست گفت: سامانه 
ســامد بستر مناســبي براي ارتباط موثر و تعامل میان مردم و مسووان را 
ایجاد کرده اســت و این ارتباط نزدیک موجب رضایت بیشتر شهروندان از 
عملکرد دستگاه ها خواهد شدعلیزاده تاکید کرد: درخواست هایي که از سوي 
شهروندان در تماس با این سامانه مطرح شده است پیگیري و اطاع رساني 

خواهد شد

مدیرعامل پاایشگاه گاز ایام در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:
پاایشگاه گاز ایام برای استاندارد سازي 

خروجي آاینده هاي هوا برنامه دارد
ایام – مدیرعامل شرکت پاایش گاز ایام به اقدامات انجام شده در خصوص 
بهینه ســازي مصرف انرژي و پروژه هاي کاهش آایندگي اشاره کرد و گفت: 
کار مطالعات پروژه کاهش آاینده هاي گوگرد توسط پژوهشگاه صنعت نفت 
در حال انجام مي باشــد که با اجراي این پــروژه ، این واحد صنعتی به یکي 
از پاایشــگاه هاي برتر  کشور در اســتاندارد سازي خروجي آاینده هاي هوا 
تبدیل مي شــود.به گزارش روابط عمومی،دکتر »روح اله نوریان« در دیدار با 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بمناسبت هفته محیط زیست، افزود:  
راه اندازي پتروشــیمي ایام و دریافت خوراک از پاایشگاه، موجب استاندارد 
شدن مشعل این واحد صنعتی خواهد شد و  انتقال محصوات از طریق خط 
لوله به پتروشیمي موجب کاهش ریسک حمل و نقل محصوات می شود. وی 
اظهار داشت: فضاي سبز پاایشگاه گاز ایام با مساحت بیش از ۲۴.۵ هکتار به 
میزان ۹۸ درصد فضاي صنعتي توســعه داده شده که مطابق قانون ۱۰ درصد 
فضاي صنعتي مي بایســت فضاي سبز باشد. همچنین در این دیدار مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان ایام از اقدامات موثر شرکت پاایش گاز ایام در 
خصوص حفاظت از محیط زیست بویژه آب و مدیریت پسماند، تقدیر و قدردانی 
کرد.“ غامرضا ابدالی« خواستار تداوم اقدامات در بخش هوا و انجام پروژه های 

پژوهشی مرتبط با محیط زیست شد

تقدیر مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
از شرکت گاز استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، از فعالیت های شاخص و اثربخش شرکت 
گاز استان  اصفهان در حوزه های پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازیابی مدیریت بحران، 
با اهدای لوح تقدیر از زحمات مدیرعامل وکارکنان  این شرکت تقدیر نمود.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان، منصور شیشه فروش، با اشاره به انجام اقدامات منطبق 
با اصول علمی و خاقانه همراه با پیگیری اجرای طرح ها و برنامه های پیشگیرانه مرتبط 
به تاب آوری جامعه در برابر حوادث و مخاطرات، از همکاری شرکت گاز استان با ستاد 
پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان ها و 
اجرایی نمودن وظایف مندرج در قانون مدیریت بحران مصوب مجلس شورای اسامی 
در سال ۱۳۹۸ که منجر به کاهش حوادث گردید تشکر و قدردانی نمود.ازم به ذکر 
است، شرکت گاز استان اصفهان با انجام اقدامات متنوع در زمینه اجرای طرح "شهروند 
آماده شــرایط بحرانی" در قالب ارائه بیش از ۵۰ هزار نفر ساعت آموزش های مصرف 
ایمن و بهینه گاز در ســطح استان، اجرای طرح های کاهش آسیب پذیری زیرساخت 
های گازرسانی، توسعه مطالعات علمی و کاربردی مدیریت بحران، ساخت مجهزترین 
ایسوزوی مدیریت بحران گازرسانی کشور، برگزاری مانور های اثربخش مشتمل بر ۵۱ 
مانور اصلی و ۴۰ زیر مانور، اجرای مانور مدیریت و محدودیت مصرف گاز به عنوان تنها 
شرکت گاز استانی اجرا کننده مانور در کشور، برگزاری بیش از ۲۵ عنوان دوره آموزشی، 
اقدامات موثر در مقابله با شیوع ویروس کووید-۱۹، ... در زمینه ارتقای سطح آمادگی 

سازمان اقدام نموده است.
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و پنج هزار ريال (

5- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري  مورخ 99/04/14 ، نسبت به دريافت اسناد  استعام ارزيابي كيفي مناقصه به يکي از روشهاي زير اقدام نمايند :
الف : مراجعه حضوري به آدرس اعام شده، به همراه اصل نامه درخواست شركت در مناقصه و دريافت اسناد )معرفي نامه كتبي نماينده، جهت دريافت اسناد به همراه كارت شناسايي معتبر الزامي است(، 

در اين حالت اسناد مناقصه تحويل نماينده متقاضيان خواهد گرديد.
ب : مراجعه به سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR و دريافت كليه اسناد از بخش مناقصه ها و مزايده ها / مناقصه ها.

6- آخرين مهلت تحويل استعام ارزيابي كيفي تكميل شده به دبيرخانه كميسيون مناقصات : پايان وقت اداری مورخ 99/04/28 ،  )توضيح اينکه تاريخ تحويل پاكتها به پست ماك عمل 
نبوده و ماك، تحويل پيشنهادات و پاكتهاي مناقصه، به دبيرخانه كميسيون مناقصات، واقع در آدرس اعام شده مي باشد. لذا مناقصه گران محترم مي بايست برنامه ريزي ازم را در خصوص تحويل به 
موقع پيشنهادات )چه از طريق پست و چه به صورت حضوري( به عمل آورند. بديهی است امکان قبول پيشنهاد هايی كه پس از پايان مهلت اعام شده دريافت می شوند )حتی اگر قبل از پايان مهلت 
ارسال شده باشند( وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پيشنهادهايی از اين دست برای مناقصه گران عودت خواهد گرديد. همچنين ارسال پيشنهادها به آدرسي غير از آدرس اعام شده و يا ارسال به 
پاايشگاه هيچگونه حقي براي مناقصه گران در خصوص عدم تحويل اسناد در تاريخ مقرر ايجاد نخواهد كرد. ازم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران 

تأييد شده ارسال خواهد شد و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعام شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.    
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شركتها ) ارزيابی فنی (، پاكتهای مالی شركتهای واجد شرايط در تاريخ 99/06/12 ، در محل اتاق كنفرانس اداره مشهد )دفتر 
آبکوه( به آدرس مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت. ازم به ذكر است تاريخ و مکان 
اعام شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي كيفي و همچنين فني/بازرگاني پيشنهادات و رفع ابهام هاي احتمالي امکان تغيير وجود خواهد داشت، با اين وجود اين 
شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني آنها )پس از ارزيابي فني( مورد تائيد قرار گيرد به صورت كتبي )حداقل 72 ساعت قبل از جلسه قطعي گشايش پيشنهادات ( اقدام خواهد نمود.

توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تکميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بديهي است شركت هايي كه 
در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد براساس مکاتبات آتي اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً اعام خواهد شد خواهند نمود. 

)خريد 3150 عدد انواع تيوب بدون درز )توليد داخل((

مدیر عامل برق غرب:
اجرای طرح های مدیریت اضطراری بار، در 

شرکت برق منطقه ای غرب
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب؛ مدیریت اضطراری بار، طرح تعطیات 
تابســتانی و ذخیره عملیاتی صاحبــان صنایع را راهکارهایی بــرای عبور از 
پیک مصرف و پایداری شــبکه عنوان کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
برق منطقه ای غرب، مهندس "علی اســدی"مدیرعامل این شرکت، در جلسه 
شــورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق استان کرمانشاه که در محل 
سالن کنفرانس برق غرب برگزار شد، گفت: شرکت برق منطقه ای غرب، سال 
گذشــته در تأمین انرژی برق مطمئن و پایدار مشترکین صنایع و همچنین 
مشــترکین بخش های تجاری و خانگی با چالش هایــی روبرو بود که رفع این 
چالش ها، به برنامه ریزی و همکاری مشترکین بخش های مختلف نیاز داشت که 
خوشبختانه با همکاری های ازم به خوبی از پیک بار عبور کردیم.وی با اشاره به 
مقایسه تولید برق در برق غرب و استان نسبت به پیک بار غیرهمزمان مصرف 
خاطرنشــان کرد: میزان مصرف انرژی برق در غرب کشور و استان پایین تر از 
میزان تولید آن است.مهندس اسدی متذکر شد: پیشی گرفتن میزان مصرف 
انرژی برق بر تولید، ناپایداری شــبکه، چالش هایی را به دنبال خواهد داشت و 
بازگرداندن شبکه به حالت عادی نیز زمان بر و هزینه بر است.مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای غرب خاطرنشان کرد: عدم تناسب میزان تولید و مصرف انرژی 
برق باید با مدیریت اضطراری بار کنترل شــود تا وقفه ای در پایداری شــبکه 

به وجود نیاید.

مدیر هماهنگي و نظارت بر تولید شرکت ملي گاز ایران خبرداد؛
نقش موثر پایداري تولید شرکت پاایش گاز 

شهید هاشمي نژاد در زمستان 1398
مدیر هماهنگي و نظارت بر تولید شرکت ملي گاز ایران گفت: شرکت پاایش 
گاز شــهید هاشمي نژاد با پایداري تولید نقش بسزایي در عملکرد شرکت ملي 
گاز ایــران به لحاظ تامین گاز طبیعي مشــترکان ایفا میکند.به گزارش روابط 
عمومي شرکت پاایش گاز شهید هاشــمي نژاد، مهندس مسعود زردویان در 
حاشیه بازدید از این پاایشگاه افزود: با توجه به اینکه این شرکت استراتژي ترین 
پاایشگاه کشور در منطقه شمال و شمال شرق در تامین گاز مشترکان است، 
این مجتمع در زمستان سال ۹۸ جزو پایدارترین پاایشگاه هاي گازي کشور بود 
و باعث شد هموطنان در صحت و آسایش زمستان را پشت سر بگذرانند.وي با 
اشاره به شرایط حاکم بر کشور به لحاظ ویروس کرونا اظهارداشت: همکاران مي 
بایست به مسائل ایمني عملیات توجه نمایند و با توجه به شرایط خاص کشور 
لزوم مقابله و پیشگیري از شیوع بیشتر بیماري کرونا از اهمیت خاصي برخوردار 
است و براي ما از اولویت هاي اصلي عملیات بوده تا انشاا... با صحت و سامت 
از این شــرایط عبور نمائیم.این مقام مسئول در خصوص طرح مهم و تاثیرگذار 
کاهش گازهاي ارسالي به مشعل بیان کرد: کاهش گازهاي ارسالي به مشعل به 
دو دلیل مسائل زیست محیطي و کاهش آایندگي و همچنین مسائل اقتصادي 
از اهمیت خاصي برخوردار است که خوشبختانه با اقدامات خوب و اساسي انجام 
شــده در پاایشگاه گاز شهید هاشمي نژاد این میزان به حداقل ممکن رسیده 
است.مدیر هماهنگي و نظارت بر تولید شرکت ملي گاز ایران با اشاره به اجراي 
طرح بزرگ مســئولیت اجتماعي در سطح وزارت نفت خاطر نشان کرد: یکي 
از بزرگترین مســائلي که در وزارت نفت در حال پیگیري است توجه به جامعه 
پیراموني است که از سوي وزیر محترم نفت نظام نامه ویژه اي صادر شده است 
و بر اساس این نظام نامه پاایشگاه هاي گازي و سایر مجموعه هاي وزارت نفت 

برنامه هایي را در زمینه مسئولیت اجتماعي اختصاص داده اند.
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گزیده خبر  سرپرست مرکز اصناف بازرگانان مطرح کرد؛

 خسارت ۲۸ هزار میلیارد تومانی کرونا به واحدهای صنفی
سرپرســت مرکز اصناف بازرگانان با اشاره به خسارت 28 هزار 
میلیــارد تومانی واحدهای صنفــی در دوران کرونا در خصوص 
برنامه هــای حمایتی از اصناف گفت: کل مشــاغلی که در این 
مســئله آســیب دیده اند 14 عدد هســتند و دولت برنامه های 
حمایتــی برای آنها در نظر گرفته اســت که اعطای وام از 12 تا 
16 میلیون تومان براســاس پرونده بیمه ای از این جمله است. 
سرپرســت مرکز اصناف بازرگانان دبیر هیــات عالی نظارت بر 
سازمان های صنفی کشور در جلسه نظارت بر سازمان های صنفی 
کشــور که در وزارت صمت برگزار شــد، با بیان اینکه اصناف را 
به نام بازار می شناســند و ریشــه آن به قبل بازمی گردد، گفت: 
آخرین حضور بازاریان در دو برهه مشــارکت ها در زمان شیوع 
کرونا را داشــتیم و اگر مشــارکت و همیاری آنها نبود قطعا با 
مشکات متعددی روبه رو می شدیم.وی با بیان اینکه حدود 400 
اتاق اصناف در کشور فعال هستند، گفت: حدود 7000 اتحادیه 
صنفی در کشور فعالیت می کنند و حدود 3 میلیون واحد صنفی 
با پروانه کسب نقش آفرینی می کنند و توانسته اند حدود 7.5 تا 8 
میلیون اشتغال را به طور مستقیم در دست بگیرند و اگر میانگین 
جمعیتــی را در نظر بگیریــم حدود 20 تــا 27 میلیون نفر از 
جمعیت کل کشور را اصناف و خانواده های آنها تشکیل می دهند.

جمشید گلپور گفت: براساس آمارهای موجود، از تمام واحدهای 
صنفی 35 درصد از واحدهای صنفی مربوط به بخش تولیدی که 
20 درصد تولید کاا و 15 درصد مربوط به خدمات فنی هستند 
و حدود 65 درصد از آمــار 3 میلیونی بخش واحدهای توزیعی 
و خدمات را تشــکیل می دهند که مهمترین آنها فروشگاه های 
زنجیره ای هســتند.وی ادامه داد: براساس گزارش مرکز آمار در 
بخش صنعت، معدن و تجــارت بیش از 20 تا 25 درصد تولید 
ناخالص کشور مربوط به اصناف است که سهم بنگاه های کوچک 
و متوسط در این مسئله 85 درصد است.وی در خصوص برنامه ها 
و راهبردهای در دســتور کار این مرکز در ســال 99 نیز گفت: 
برنامه اول بحث حمایت از واحدهای تولیدی براســاس توجه به 
شعار جهش تولید بوده و دو محور حمایت از بخش های تولیدی 
و صــادرات که اولویت اصناف و وزارت صمت هســتند، مطرح 
است. مســئله دوم فعال ســازی صادراتی برخی از کااها مانند 
کیف، کفش، فرش و غیره براســاس قانون صادراتی که در این 
مسئله باید از تجارب فعاان صادراتی استفاده کنیم و موانع آنها 
را رفع نماییم.گلپور با تاکید بر اینکه کلمه حمایت از تولید معنی 
نمی یابد مگر در صورتی که به صادرات توجه شود، گفت: صادرات 
زمانی شکل می گیرد که بازار هدف و فروش ایجاد شود و بخش 

دیگری از آن مربوط به فروش داخلی است. مورد بعدی تحریک 
تقاضــای داخلی که دولت برای آن برنامه ریــزی کرده و توزیع 
بســته های حمایتی یکی از این برنامه ها است.وی در خصوص 
تعطیــات اجباری برخی از واحدهای صنفی و از دســت دادن 
بازار فروش آنها نیز گفت: برنامــه داریم تا برای تمام واحدهای 
صنفی شــرایط عرضه آناین را فراهم کنیــم تا صنوف بتوانند 
کاای خود را در آن عرضه کنند که این مسئله جزو اولویت های 
ما بوده و از هفته دیگر آن را شروع خواهیم کرد.گلپور ادامه داد: 
بر این اســاس از توان اتحادیه های صنفی استفاده خواهیم کرد 
تا فضا و شرایط عرضه مهیا شــده و به اطاع واحدهای صنفی 
برســد چراکه دغدغه ما در زمان کرونا توجه به فروش و عرضه 
غیرحضوری است.وی با بیان اینکه باید امور اصناف شفاف شوند، 
گفت: بخشی از این شفافیت الکترونیکی کردن امور اصناف است 
که با محوریت سامانه های الکترونیکی تحقق می یابد و همچنین 
شفافیت موجب می شــود تا تمامی امور اصناف در تمام مناطق 
کشور رصد شود که می توان با استفاده از آن امور اصناف را بهبود 
بخشید.گلپور در جواب به سوال مکانیزم نظارتی برای جلوگیری 
از گرانفروشی و کم فروشی نیز گفت: بخش اعظم این وظیفه بر 
گردن سازمان های بازرسی است اما ما نیز موضوع تخلفات را به 
وسیله ســامانه بازرسی و اطاع از قیمت به صورت آناین رصد 

می کنیم. این ســامانه که به تازگی ایجاد شــده است به صورت 
لحظه ای با دریافت گزارشات، پرونده را تشکیل می دهد. سرعت 
بخشیدن به رسیدگی به شکایت از برنامه های ما بوده و تشکیل 
پرونده به صورت الکترونیکی و سیستمی ایجاد شده و در لحظه 
به دست بازرس خواهد رسید لذا مباحث بروکراسی در این مورد 
مطرح نخواهد بود.وی در خصوص برنامه ها برای کنترل قیمت ها 
در بازار نیز گفت: افزایش قیمت کااها بر کسی پوشیده نیست 
امــا مؤکداً عدم نظارت بر آن را رد می کنیم. دلیل اصلی افزایش 
قیمت این کااها به علت شــرایط حاکم در کشــور بوده اما اگر 
واحد تولیدی افزایش قیمتی بیش از سود قانونی داشته باشد با 
آن برخورد خواهد شد.گلپور در خصوص افزایش قیمت حبوبات 
نیز گفت: به علت اینکه بخشی از این محصوات وارداتی هستند 
با بسته شدن مرزها در زمان کرونا مشکات وارداتی داشتیم اما 
هموطنان می توانند از طریق سامانه 124 شکایات خود را مطرح 
کنند و اگر شــکایات آنها احراز شــود با صنف موردنظر برخورد 
جدی خواهد شد.وی در مورد حمایت از صادرات نیز گفت: برای 
این منظور کارگروه توســعه و حمایت از صادرات تشکیل شده 
است و حوزه اصناف نیز در این مسئله مشارکت می کند تا بتوانیم 
از ظرفیت قانون نظام صنفی اســتفاده کنیم. همچنین در این 
کارگروه به اصنافی که خواهان صادرات باشند بازاریابی آموزش 

داده شده و اصنافی که توان صادراتی ندارند و یا مایل به صادرات 
نیستند، اعتبارات و امکان صادرات را برای آنها فراهم کنیم.گلپور 
در خصوص صادرات اقام بهداشتی نیز گفت: برخی از این اقام 
به دلیل تامین نیاز داخل از جمله ماسک سه ایه ممنوع شده اند 
اما پیک آزمایشــگاهی و مواد ضدعفونی به دلیل وفور تولید در 
کشور صادر شده اســت اما توجه داریم که احتمال شروع پیک 
دوم کرونــا وجود دارد و بنابرایــن از صادرات برخی از این اقام 
جلوگیری خواهیم کرد.وی با اشاره به خسارت 28 هزار میلیارد 
تومانی واحدهای صنفی در دوران کرونا در خصوص برنامه های 
حمایتی از اصناف گفت: کل مشــاغلی که در این مسئله آسیب 
دیده اند 14 عدد هســتند و دولت برنامه های حمایتی برای آنها 
در نظر گرفته اســت که اعطــای وام از 12 تا 16 میلیون تومان 
براســاس پرونده بیمه ای از این جمله اســت. بر همین اساس 
پرداخت ها برای اصنافی که دارای پرونده بیمه ای هستند شروع 
شده اســت و اصنافی که پرونده بیمه ای ندارند در بخش دیگر 
خواهنــد بود.گلپور با بیان اینکه به طــور کلی اصناف در دوران 
کرونا آسیب و خســارت فراوان دیده اند، گفت: این آسیب ها در 
برخی از صنف ها کم و در برخی زیاد است. برای مثال تاارها به 
دلیل تعطیلی 100درصدی به شــدت آسیب دیده و مقرر است 
که بتوانیم آنها را بر مناطق سفید با پروتکل های بهداشتی فعال 
کنیم.وی با بیان اینکه بهتریــن حمایتی که می توان از اصناف 
کــرد ایجاد فضایی بــرای فروش تولیدات آنها اســت، در مورد 
میزان ارتباط دیپلماســی اقتصادی با اصناف گفت: در کارگروه 
توسعه صادرات تشکیل شــده بخش بازرگانی نیز تعریف شده 
است و یکی از دستورات سرپرست وزارت صمت ارتباط گیری با 
کشورهای خارجی است که بر همین اساس معاونت اقتصادی به 
منظور کشف جامعه هدف صادراتی در این کارگروه گماشته شده 
است.گلپور با بیان اینکه برخی اصناف دارای کیفیت مطلوب بوده 
اما توانایی رقابت ندارند، ادامه داد: لذا ما باید بتوانیم بازار فروش 
برای این اصناف را پیدا کنیم. یکی دیگر از وظایف این کارگروه 
تجمیع واحدهای تولیدی است که دارای کارت بازرگانی هستند.

وی در پایان در خصوص اقام مورد نیاز تولید شده در واحدهای 
صنفی گفت: تا به امروز حدود 72 میلیون ماسک سه ایه صنعتی 
تولید شــده که یک دوم آن مربوط به کارگاه های تولیدی است 
و اگر ورود نمی کردند قطعا با مشــکل مواجه می شدیم. در کل 
وضعیت تولیدات اقام بهداشــتی داخلی مناســب است و هیچ 
نگرانی نداریم حتی توان صادر کردن آنها نیز برایمان فراهم است 

اما صادرات ماسک سه ایه همچنان ممنوع است.

 مدرس خیابانی مطرح کرد؛
 پیش بینی ۴۲ میلیارد دار صادرات

 برای سال ۹۹
معدن  صنعــت،  وزارت  سرپرســت 
و تجــارت گفــت: خوشــبختانه با 
هماهنگی های صورت گرفته با بانک 
مرکــزی و اســتفاده از ارز حاصل از 
صادرات مشــکل تامین مــواد اولیه 
بســیاری از واحدهای تولیدی کشور 
برطرف شــده است.به گزارش وزارت 
خیابانی«  مدرس  صمت، »حســین 

افزود: آنچه که مسلم است اینکه همه باید در جهت تحقق شعار سال گام بردارند.
وی همچنین اظهارداشت: برنامه هایی که وزارت صمت برای سال 1399 تدارک 
دیده شــامل چهار برنامه و راهبرد اصلی است.سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: »جهش تولید«، »توســعه صادرات و کنترل واردات«، »تعمیق 
و تقویت بخش ســاخت داخل« و »مدیریت و تنظیم بازار« از جمله این چهار 
محور اصلی اقدامات وزارت صمت اســت که در آن صادرات نقش بسیار جدی 
دارد.وی در ادامه افزود: بخش جهش تولید از طریق چهار برنامه اصلی در حال 
پیگیری اســت.درس خیابانی تصریح کرد: تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی 
شــاید مهمترین عاملی باشد که امروز بتوان بخش تولید داخلی را تقویت کرد.

وی ادامه داد: محدودیت  های بین المللی شرایط فوق العاده سخت و دشواری را 
برای تامین مواد اولیه پیش روی تولید کنندگان داخلی قرار داده است.سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه با هماهنگی های صورت گرفته 
بــا بانک مرکزی و اســتفاده از ارز حاصل از صادرات مشــکل تامین مواد اولیه 
بسیاری از واحدهای تولیدی کشور برطرف شده است.وی افزود: نخستین برنامه 
در بخش جهش تولید و تحقق شــعار سال تامین مواد اولیه کارخانجات داخلی 
اســت.مدرس خیابانی تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر بخش عمده ای 
از مواد اولیه کارخانجات کشــور از محل تولید داخل تامین می شود.وی گفت: 
ازمه افزایش تولید توسعه صادرات و شناسایی بازارهای صادراتی است.سرپرست 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت افزود: هم اکنون بــازار داخلی به دلیل رکود 
و کاهــش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولیــد را ندارد.وی همچنین در 
خصوص تاثیر صادرات و نقش این حوزه در جهش تولید اظهار داشت: صادرات 
از جمله راه های افزایش و جهش تولید است.مدرس خیابانی گفت: وزارت صمت 
42 میلیارد دار حجم صادرات برای سال 99 پیش بینی کرده که باید با تقویت 

زیرساخت های تجاری و لجستیک صادرات محقق شود.

در 2 ماهه امسال؛
رشد ۵.۴ درصدی تصویب سرمایه گذاری 

خارجی در بخش صنعت
 بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تصویب 417 
میلیون و 300 هزار دار ســرمایه گذاری خارجی صنعتی، معدنی و تجاری در 
هیات ســرمایه گذاری خارجی از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه است.این 
میزان ســرمایه گذاری مربوط به 18 طرح/ واحد اســت کــه از این نظر نیز در 
همســنجی با پارسال رشد 28.6 درصدی نشــان می دهد. بخش صنعت با 14 
پروژه به حجم 416.2 میلیون دار، بخش معدن با دو پروژه به حجم 680 هزار 
دار و بخــش تجارت با دو پروژه به حجم 500 هزار دار، به ترتیب بیشــترین 
حجم ســرمایه گذاری های خارجی را در فروردین و اردیبهشــت امسال به خود 
اختصاص دادند.بررســی ها نشان می دهد بیشترین ســرمایه گذاری ها بر اساس 
حجم به ترتیب در پنج اســتان سیســتان و بلوچستان، تهران، البرز، اصفهان و 
کردســتان از پنج کشور آلمان، اتریش، امارات، چین و ایتالیا بوده است.بررسی 
گزارش سرمایه گذاری های خارجی مصوب تحت پوشش قانون تشویق و حمایت 
سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای 
سال 98 تا پایان اسفند ماه پارســال تعداد 82 مورد طرح/ واحد با ارزش 854 
میلیون دار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور با مشارکت سرمایه گذاران 

خارجی به تصویب رسیده است.

 دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی؛
 خروج سامسونگ و ال جی، تولید لوازم خانگی 

را تقویت می کند
خروج سامسونگ و ال جی، تولید لوازم خانگی را تقویت می کند/ نباید علیه تولید داخلی 
سمپاشی کرد.دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی داخلی توان 
رقابت با محصوات خارجی را دارند، اما برخی با سمپاشی هایی که انجام می دهند سعی 
در بدنام کردن محصوات داخلی را دارند.اسماعیل بازارچی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
درخصوص خارج شدن نمایندگی های لوازم خانگی دو برند سامسونگ و ال جی گفت: 
این مسئله اگر به خوبی مدیریت و کنترل شود و همچنین از واردات قاچاق این کااها 
جلوگیری شود، می تواند تولید لوزام خانگی داخلی را تقویت کند.وی درخصوص کیفیت 
محصــوات داخلی نیز گفت: لوازم خانگــی داخلی از نظر کیفیت و کمیت هم ردیف با 
کااهای خارجی بوده و قابلیت رقابت با آنها را دارند. اما برخی با سمپاشی هایی که انجام 
می دهند ســعی در بدنام کردن تولیدات داخلی دارند.دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی در خصوص مقایسه قیمت این محصوات نیز گفت: با توجه به مسائل مطرح در 
رابطه با ارز، اگر این محصوات از راه قانونی و با اخذ عوارض گمرک، مالیات و هزینه های 
دیگر وارد شوند، قطعا قیمتی بیشتر از محصوات داخلی خواهند داشت، اما مشکل اصلی 

این است که عمده این محصوات از طریق قاچاق وارد کشور می شوند. 

معاون وزیر صنعت: 
 ۲۵ درصد از معادن راکد کشور امسال

 فعال می شود
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 25 درصد 
از معادن راکد کشور در سال جهش تولید با برنامه هدفمند و حمایت های ویژه فعال 
می شــود.»داریوش اسماعیلی« دیروز چهارشنبه در جریان بازدید از معدن طا در 
خمین افزود: 10 هزار و 500  معدن در کشور وجود دارد که سه هزار فقره از آن ها 
معادن شن و ماسه است.وی بیان کرد: اقدامات کارشناسی به منظور فعالیت دوباره 
معادن راکد انجام شــده و پیش بینی می شود با فعال شدن این کانون های تولید 
سهم حوزه معدنی در درآمدزایی  و عرصه اقتصادی بهبود یابد.معاون امور معادن و 
صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشــکل مالی را مهمترین علت راکد 
شدن فعالیت واحدهای معدنی دانست و ادامه داد: قرارداد 2 جانبه بین سنگ آهن 
با مجموعه  گل گهر و فوادمبارکه و معادن مس با شرکت های صنایع مس منعقد 

شده تا با خرید از این معادن مشکل مالی آن ها کمتر شود.

رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:
 رشد سرعت تخلیه کاا های اساسی 

در بندر بوشهر
بوشهر - زهرا بهرامی : رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
از افزایش ســرعت تخلیه کااهای اساسی و لزوم اجرای دستورالعمل ها و پروتکل های 
بهداشتی در تخلیه و بارگیری کاا در بندر بوشهر خبر داد.عبدالسعید عباسی افزود: با 
برنامه ریزی صورت گرفته ســرعت تخلیه کاا های اساسی در بندر بوشهر افزایش یافته 
اســت به گونه ای که کل عملیات تخلیه بار این کشتی که 12 هزار تن برنج به ظرفیت 
500 تا 550 کامیون است بین 5 تا 6 روز تخلیه می شود که از لحاظ زمانی برای صاحب 
کاا و شناور بسیار مطلوب است.وی با اشاره به الزام رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در عملیات تخلیه و بارگیری کاا در بندر بوشهر افزود: در این زمینه ابتدا همه کارگرانی 
که قرار اســت در عملیات تخلیه و بارگیری فعالیت کنند تب سنجی شده و ضدعفونی 

همه تجهیزات صورت می گیرد.

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 زير را به پیمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه 
تدارکات الكترونیكي دولت)ســتاد( واگذار نمايد.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
قیمت مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه ســامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شــد ازم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي 
امضاي الكترونیكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1399/03/21 مي باشد.

آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز سه شنبه تاريخ  1399/03/27
آخرين مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز يكشنبه تاريخ 1399/04/08 

زمان بازگشايي پاکت ها : ساعت  08:30 روز  دوشنبه تاريخ 1399/04/09
  اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بیشــتر درخصوص اســناد 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 عضويت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام در تهران : 88969737 و85193768 -021 
هزينه 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  ريال و بر اســاس فهارس بهای سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور)اعتبار 

طرح جاری(
مبلغ تضمین شرکت در فرايند ارجاع کار: 1،691،112،000 ريال

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

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

مبلغ تضمین شرکت در فرايند ارجاع کار: 500،000،000 ريال
رشته و پايه تشخیص صاحیت پیمانكاران: رتبه 5 يا بااتر  در رشته راه و ترابری 

مدت اجرا:3 ماه
موضوع مناقصه: خريد 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 ريال و بر اساس قیمت روز )اعتبار طرح جاری(

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

دوم
ت 

نوب

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شــرکت نفیس الکترونیک شــرکت سهامی خاص 
به شــماره ثبت 2606 و شناســه ملی 10100194810 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1398/01/28 تصمیمات ذیل 
اتخــاذ شــد : - آقای داریوش یــاوری دیزجیگان به شــماره ملی 
0044020872 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان ایمانی 
دیزجیکان به شماره ملی 1582136742به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیــره و آقای عاءالدین یاوری به شــماره ملی 1582113221به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرج )874793(

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شــرکت نفیس الکترونیک شــرکت سهامی خاص 
به شــماره ثبت 2606 و شناســه ملی 10100194810 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1398/01/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای 
عاءالدین یاوری به شــماره ملــی 1582113221 آقای داریوش 
یاوری دیزجیگان به شماره ملی 0044020872 خانم مژگان ایمانی 
دیزجیکان به شــماره ملی 1582136742 که برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . - آقای ناصر یاوری به شماره ملی 1582425086 
به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مهدی چمن دوست به شماره 
ملی 0061918857 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرج )874794(
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در گفتگو با بلومبرگ مطرح شدگزیده خبر

هشدار رئیس بانک مرکزی به کره جنوبی
عبدالناصر همتی در گفت وگو با بلومبرگ گفت: اگر کره جنوبی 
منابع مســدود شــده ایران را آزاد نکند، اقدام قانونی خواهیم 
کرد.عبدالناصــر همتی - رئیس کل بانــک مرکزی ایران - در 
گفت وگو بــا بلومبرگ گفت: اقدامات بانک هــای کره ای مانع 
از آن می شــوند که ایران بتواند از پول خــود برای خرید مواد 
غذایی و دارو استفاده کند، در حالیکه این نوع تجارت مشمول 
تحریم های آمریکا نیست.همتی با ناراحت کننده خواندن زیر پا 
گذاشتن تعهدات مالی بین المللی کره ای ها افزود: آن ها تصمیم 
گرفته اند وارد بازی سیاست شــوند و از تحریم های غیرقانونی 
و یکجانبــه ایاات متحده پیروی کننــد. وی بدون نام بردن از 
بانک های کره ای گفت در صورتی که منابع ارزی ایران توســط 
طرف کره ای آزاد نشــود، ایران می تواند اقدام قانونی انجام دهد.

به دنبال توافق هســتهای ایران با قدرت های جهانی در ســال 
۲۰۱۵، این کشور توانست بیش از ۶.۴ میلیارد دار درآمد نفتی 
که در حساب های هند مسدود شده بود را با استفاده از بانک های 
اروپایی به عنوان عامل پایاپای آزاد سازد. بانک مرکزی در اروپا 
نیز از بانک هایی که منابــع ایران را بر طبق احکام دادگاه های 
آمریکا مسدود کرده بودند شکایت کرد. ایران اوایل این ماه اعام 

کرد که پس از دو ســال مذاکره، محموله دارویی به ارزش ۵۰۰ 
هزار دار از کره جنوبی دریافت کرده اســت. وزارت امور خارجه 
ایران در آن زمان گفت که واشــنگتن این معامله را تأیید کرده 
بــود. این وزارتخانه همچنین اعــام کرد که کره جنوبی هفت 
میلیارد دار بدهی نفتی به ایران دارد که مربوط به قبل از زمانی 
می شود که دولت ترامپ در سال گذشته تحریم ها علیه فروش 
نفــت خام ایران را دوباره به اجرا گذاشــت.طبق گزارش وزارت 
امور خارجه در سئول، داروهای ارسالی برای درمان بیماری های 
ژنتیکی به کار می روند. کره جنوبی قصد دارد این ماه کیت های 
آزمایش کووید ۱۹ با ارزش دو میلیارد دار را ارســال کند.که 
کونگ سوک، یکی از مقامات وزارت امور خارجه کره جنوبی در 
همین رابطه به بلومبرگ  گفت: ما با آمریکا، ایران و بانک هایی 
که منابع را مسدود کرده اند برای حل این مشکل رایزنی کرده 
ایم. تاکنون توانسته ایم بخشی از این منابع را برای توسعه تجارت 
بشر دوستانه با ایران اســتفاده کنیم و همچنان در جستجوی 
راه هایی هســتیم که این گونه تبــادات را افزایش دهند.وی 
همچنین از همکاری با ایران برای توسعه یک ابزار مالی تجاری 

مشابه با ساز و کار اینستکس خبر داد.

رئیس کل بیمه مرکزی:
صیانت از منافع ملی در گرو خدمات رسانی 

صحیح است
ارائه خدمات بیمه ای در بستر دیجیتال باید در اولویت 
فعالیت های شبکه فروش و کلیه نمایندگان قرار گیرد.

به گزارش اقتصادآناین، غامرضا سلیمانی که در آیین 
افتتاح اعام خســارت الکترونیکی ثالث شــرکت بیمه 
ایران سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: سرعت 
و صحت در امر پرداخت خســارت عاوه بر رضایتمندی بیمه گذاران می تواند در 
صیانتاز منافع ملی هم نقش پررنگی داشته باشد.رئیس کل بیمه مرکزی از شرکت 
سهامی بیمه ایران به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در امر خدمات دیجیتالی 
یاد کرد و گفت: با در نظر گرفتن پتانســیل بیمه ایران و توانمندی همکاران آی 
تی این شــرکتی هیچ گونه نگرانی برای ارائه وب سرویس های متنوع در صنعت 
بیمه وجود ندارد. ســلیمانی با تشریح شرایط اقتصادی و خدمات رسانی در زمان 
شیوع کرونا و قدردانی از فعالیت شرکت های بیمه ای در این دوران، خاطر نشان 
کرد: خوشبختانه شرکت بیمه ایران مانند بسیاری از شرکت های بیمه ای از مرحله 
خدمات رسانی سنتی گذر گرده و در حوزه های دیجیتالی حرف های زیادی برای 
گفتن داردوی در پایان با اشــاره به سهم ۵۰ درصدی شرکت سهامی بیمه ایران 
از بازار شخص ثالث، گفت: دولتی بودن شرکت بیمه ایران و خوشنامی آن سطح 
انتظارات بیمه گذاران را باا برده و باید به گونه ای عمل شود که دو اصل سرعت و 
صحت در امر صدور و پرداخت خســارت به درستی رعایت شود.شایان ذکر است 
عصر امروز با حضور رئیس کل بیمه مرکزی مدیران ارشد صنعت بیمه و همچنین 
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از نخستین سامانه اعام خسارت الکترونیکی 
شــخص ثالث بیمه ایران در شعبه فاطمی رونمایی شــد.با این سامانه در مرحله 
نخســت، میزان خسارت تا ۳ میلیون تومان در شهر تهران به صورت الکترونیکی 

قابل پرداخت است، .

مدیر امور فناوری اطاعات بانک مسکن خبر داد؛
راه اندازی زیرساخت امضای دیجیتال کارت 

هوشمند ملی در بانک مسکن
مدیر امــور فناوری اطاعات بانک مســکن اعام کرد: 
بــــرای اولین بار زیرســــاخت کارت ملی هوشمند و 
امضای دیجیتــال با همکاری ســازمان ثبت احوال در 
محصوات بانکی توسط بانک مسکن مورد بهره برداری 
قرار گرفت.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، 
ساســان شیردل گفت: بانک مســکن اولین بانکی اســت که از زیرساخت  های 
مربوط به اســتفاده از کارت ملی هوشمند و امضای دیجیتال برخوردار است لذا 
به دنبال فراهم کردن زمینه  های حقوقی هســتیم تا از این ظرفیت  ها به شکل 
فراگیر اســتفاده کنیم تا در نهایت نیازی به حضور مشتری برای امضای قرارداد 
در شعبه نباشد.وی با بیان اینکه در تاش هســــتیم تا تمامی نیازمندی هــــا 
را از طریــق درگاه هــــای بانــک انجام پذیر کنیم، گفت: در همین راستا اخیرا 
تمامی فرآیند درخواست تسهیات به شکل مکانیزه و غیرحضوری از طریق پرتال 
بانک مسکن اجرایی شده است.شــــیردل افزود: یکــی از دغدغه هایی که با آن 
روبه رو هســتیم، تعداد سیستم ها در شعب اســت و به منظور حل ایــن معضل، 
کلیه حسابها را به سیستم متمرکز، انتقــــال خواهیــم داد و امسال به غیــر از 
تعداد محدودی حســــاب که تعیین تکلیــف خواهند شــد، دیگر سپرده ای در 
سیســتم نوین وجود نخواهد داشت.وی افزود: در حوزه پشــتیبانی نیز در برخی 
استان ها مشــکاتی وجود داشت اما به منظور رفع این مشــکات، تقویت واحد 
پشتیبانی در دســتور کار قرار گرفت و تا پایان شــهریورماه ســال جاری، سیستم 
تســهیات و خزانه داری را به عنوان یکی از اجزای سیســــتم بانکداری متمرکز 
راه انــدازی خواهیم کرد.مدیــر امور فنــاوری اطاعات و ارتباطات بانک مسکن 
گفــت: همچنیــن سیســتم »خوددریافــت« از تمام شــعب جمع آوری خواهد 
شد و سیستم یکپارچه متمرکز در تمامی سطوح پیاده سازی می شود. وی تصریح 
کرد: در ستاد نیز زیرساخت های ازم برای پیاده سازی سازمان الکترونیکی انجام 
شده و امیدوارم تا سه ماه آینده به عنوان اولین سازمان در کشور، موفق به اجرای 
آن شویم.وی بــا اشــاره بــه بانکــداری اجتماعی یا بانکــداری مبتنــی بــر 
رســانه های اجتماعی گفت: اطاع رسانی موبایل بانک و سرویس های داخلــی و 
خارجی بانک در حــال برنامه ریزی، تأمین و راه اندازی است. مدیــر امور فنــاوری 
اطاعات و ارتباطات به طرح آرشــیو دیجیتال بانک اشــاره کرد و افزود: با توجــه 
به امضای دیجیتــال می توان ســــطح امنیت اســناد و مدارک بانــک را ارتقا 

بخشــید و این طرح تا انتهای ســال جاری در شعب اجرایی خواهد شد.

ارائه خدمات در سامانه ESB وابسته به 
وضعیت کربنکینگ بانک های ادغامی

رئیس اداره کل توسعه فناوری اطاعات بانک سپه گفت: 
سامانه ESB یک ســامانه چندوجهی است که به شعب 
بانک های ادغامی و Core سیستم های آنها متصل است و 
خدمات پایه را در تمامی شعب به مشتریان ارائه می کند. 
بنابر اعام داتین، حمید شیخی گفت: یکی از موضوعاتی 
که در ادغام مطرح می شــود؛ این است که احتمال دارد که یک سری از شعب در 
این روند ادغام شــوند و همچنین  تابلوی تمام شعب یکسان می شوند به همین 
منظور برای این که مشتریان بانک های ادغامی سردرگم نشوند تهیه و تولید نرم افزار 
ESB در دســتور کار قرار گرفت تا از طریق آن بتوان در تمامی شــعب بانک های 
ادغامی سرویس های پایه به مشتریان ارائه شود.وی یادآور شد: سامانه ESB بر این 
مبنا طراحی شــد تا امکان سرویس دهی به مشتریان تمامی بانک های ادغامی در 
تمامی شعب فراهم شود و این سامانه مشابه شتاب در شبکه بانکی عمل می کند با 
این تفاوت که درگاه متصل به آن شعب بانک های ادغامی  هستند.شیخی افزود: در 
این روند شعب با یکسری پرتکل های امنیتی خاص به سامانه ESB متصل و خود 
سامانه ESB به کربنکینگ های بانک های ادغامی اتصال می یابد و شرایطی فراهم 
می شــود که اگر به عنوان مثال مشتری موسسه کوثر به یکی از شعب بانک سپه  
مراجعه کند؛ بتواند خدمات پایه را از این شــعب دریافت کند.وی با اشاره به این 
موضوع که شاید مشتریان انتظار داشته باشند تمام خدماتی که درگذشته از شعب 
بانک های خود دریافت می کردند درروند ادغام و در شعب سایر بانک ها نیز به  آن ها 
ارائه شود، گفت: این گونه نیست بلکه  درروند ادغام در حال حاضر خدمات پایه مثل 
دریافت، پرداخت، مانده گیری، صورت حساب، وصول چک و در بخش تسهیات 
مشــاهده مانده اقساط و پرداخت اقساط ارائه می شود و در حوزه کارت هم بحث 
تغییر رمز و وضعیت کارت قابل  ارائه است.رئیس اداره کل توسعه فناوری اطاعات 
بانک سپه در خصوص ارزیابی عملکرد سامانه ESB گفت: از روز یازدهم خردادماه 
این سامانه آغاز به کارکرده و در حال حاضر هم به بانک های ادغام شده )مهراقتصاد 
و حکمت ایرانیان (  سرویس دهی می کند و تعداد تراکنش ها در روزهای اول کم 

و به مرور در حال افزایش است.

شــرکت های بیمه در سال گذشته بیش از ۳۳ هزار 
میلیارد تومان خســارت پرداخــت کردند که میزان 
آن بیــش از ۱۸ درصد افزایش یافته است.بررســی 
آخرین وضعیــت عملکرد صنعت بیمــه طبق آمار 
بیمه مرکزی در ســال ۱۳۹۸ نشان می دهد که از 
ســوی شــرکت های بیمه ۳۳.۳ هزار میلیارد تومان 
خسارت پرداخت شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ 
حدود ۱۸.۲ درصد افزایش دارد.براین اساس، نسبت 
خسارت بازار با حدود ۸.۴ درصد کاهش در مقایسه با 
سال قبل ۱۳۹۷ حدود ۵۶.۳ درصد اعام شده است 
که البته در این بررســی مبلغ خســارت های موقع، 
ذخایر حق بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های 

اداری و عمومی شــرکت های بیمــه در نظر گرفته 
نمی شود.در ســال ۱۳۹۸ بیمه های درمان، حوادث 
راننده و شخص ثالث به ترتیب با ۷۳.۹، ۷۱.۳ و ۶۷.۴ 
نسبت خسارت بااتر از بازار بیمه داشتند.همچنین 
حــدود ۸۰.۷ میلیون بیمه نامه صادر و حدود ۲۳.۹ 
میلیون فقره خسارت پرداخت شده است که نسبت 
به ســال گذشته ۱۴.۳ درصد افزایش و ۵۱.۷ درصد 

کاهش دارد.

80 درصد بیمه تولیدی بازار در اختیار 9 شرکت
اما وضعیت حضور شرکت های بیمه در بازار در سال 
گرشــته نشان می دهد که ۹ شرکت بیمه بیشترین 

ســهم را در اختیار دارند که در بین آنها بیمه ایران 
۳۱.۴ درصد بااترین سهم را به خود اختصاص داده 
اســت.براین اساس بیمه آســیا با ۱۰.۲، دانا ۸ ، دی 
۸.۶، پاســارگاد ۵.۵ ، البرز ۵.۳، پارسیان ۴.۸، کوثر 
۴.۱ و بیمه معلم با چهار درصد هشت شرکت دیگر 
هستند که همراه با بیمه ایران به عنوان یک شرکت 
بیمه دولتــی، ۸۰.۱ درصد از حق بیمه تولیدی بازار 
را به خود اختصاص دادند.تامین ۱۹.۹ درصد مابقی 
حق بیمه ها از ۲۰ شــرکت دیگــر مبلغ حق بیمه 
تولیدی در سال گذشــته ۵۹.۱ هزار میلیارد تومان 
بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ حدود ۳۵.۸ درصد 

افزایش داشت.

احتمال به جریان افتادن مجدد پرونده بانکدار 
ایرانی در آمریکا

یک قاضی آمریکایی از دادســتانی نیویورک بابت تقاضای توقف رســیدگی به 
اتهامات علی صدر هاشمی توضیح خواست.به گزارش بلومبرگ، یک قاضی فدرال 
آمریکا با بیان اینکه در خصوص پرونده رســیدگی به اتهامات نقض تحریم های 
بانکی آمریکا علیه ایران توسط یک بانکدار ایرانینگرانی جدی دارد افزوده که می 
خواهد بداند چرا دادستان های آمریکا به دنبال توقف رسیدگی به این پرونده شده 
اند.با توقف رسیدگی به این پرونده، این بانکدار ایرانی کماکان در جایگاه متهم باقی 
مانده و اجازه خروج از خاک ایاات متحده را نخواهد داشت اما وکیل آقای صدر 
هاشمی نژاد خواستار تبرئه موکل خود شده است.پیش تر دادستان های آمریکایی 
از قاضی دادگاه فدرال در منطقه منهتن نیویورک که مسئولیت رسیدگی به نقض 
تحریم های بانکی را بر عهده دارد  خواســته بودند به دلیل نبود مدرک کافی در 
اثبات اتهامات نقض تحریم های بانکی ایران توسط آقای علی صدر هاشمی نژاد 
۴۰ ساله، رســیدگی به این پرونده را متوقف کند.وی متهم شده بود با استفاده 
از نظــام مالی آمریکا وجوهی به ارزش مجمــوع ۱۱۵ میلیون دار را بابت حق 

پیمانکاری شرکت های ساختمانی ایران در ونزوئا به ایران منتقل کرده است.

نســبت تسهیات به ســپرده بانکی به 
روند نزولی خود ادامه می دهد، به طوری 
که این نســبت فقط در ۸ ســال اخیر 
۱۲.۳ درصد افت داشته است. براساس 
آمارهــای بانک مرکزی، در پایان بهمن 
ماه سال ۹۸ نسبت تسهیات به سپرده 
بانکی به عدد ۸۷.۴ درصد رســیده که 
نســبت به آذر ماه همان سال یک دهم 
درصد کاهش یافته اســت.روند نزولی 
نســبت تسهیات به سپرده از سال ۹۲ 
به بعد شدت گرفته است به طوری  که 
این نسبت در ۸ سال اخیر ۱۲.۳ درصد 
افت کرده اســت.افزایش شدید شکاف 

تسهیات به ســپرده در واقع به معنای 
کاهش قدرت تسهیات دهی بانک ها و 
کاهش قدرت تامین مالی اقتصاد توسط 
نهاد اســت. این اتفاق در شرایطی رخ 
داده اســت که اقتصاد ایــران به تامین 
مالی شــبکه بانکی به شــدت وابســته 
اســت و کاهش قدرت وام دهی بانک ها 
اثری بســیار جدی در تامین  ســرمایه 

در گردش واحدهــای تولیدی موجود 
و تامیــن مالی بــرای طرح های جدید 
تولیدی خواهد داشــت.کاهش تشکیل 
ســرمایه ثابت ناخالص و سرمایه گذاری 
کل یکــی از مهم ترین شــاخص هایی 
اســت که آثار و تبعــات کاهش قدرت 
تسهیات دهی بانک ها را نمایان می کند.

این روند کاهشی قدرت تسهیات دهی 

بانک ها در شــرایط روی می دهد که در 
اقتصاد ایــران بیش از ۸۰ درصد تامین 
مالی بنگاه های اقتصادی توسط بانک ها 
و کمتر از ۲۰ درصــد این رقم در بازار 
سرمایه و بورس تامین می شود.کاهش 
سرمایه گذاری در اقتصاد در بلندمدت بر 
رشد اقتصادی و سطح اشتغال را تحت 
تاثیر قرار داده خواهد داد، به  طوری که 
رشــد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری 
افزایــش می یابد. از ایــن منظر قدرت 
تســهیات دهی بانک ها مولفه بســیار 
مهمــی در اقتصاد ایران و بســیاری از 

کشور است.

ادامه روند کاهش قدرت 
وام دهی بانک ها 

 جزئیات جایگزینی دار در مبادات
 ایران و افغانستان

درحالیکه طبق گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان استفاده از ریال در 
مبادات ایران و افغانستان ممنوع و دار جایگزین آن شده است، توضیحات 
کانون صرافان حاکی از آن است که تمامی صرافی هایی رسمی بانک مرکزی، 
می توانند بدون محدودیت مکانی در این زمینه خدمات ارزی داشته باشند اما 
صراف هایی که در نقاط مرزی کشــورهایی چون افغانستان، عراق و پاکستان 
قرار دارند، به صورت ویژه و تخصصی این کار را انجام می دهند.به تازگی رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و افغانســتان اعام کرده که بیشــتر بازرگانان افغانستان 
عاقمند به استفاده از ریال در خریدها و نقل و انتقاات خود با ایران هستند 
اما مقررات اخیر بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب 
شــده این روند متوقف شــود و به نوعی دار جایگزین آن شود که تعدادی 
صرافی نیز برای این کار تعیین شــده اند.در گذشــته کااهایی که به عراق، 
افغانســتان و پاکستان صادر می شــد، طرف های معامله ارز مورد استفاده در 
این زمینه را به داخل کشــور باز نمی گرداننــد. به عبارت دیگر، در معامله با 
این کشــورها ارز مورد مبادله قرار می گرفت اما طــرف ایرانی ریال دریافت 
می کرد که بانک مرکزی در جهت بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور، صادرات ریالی را غیر قانونی اعام کرد که بدین صورت فردی 
که به عراق یا افغانســتان صادرات انجام می دهد همانند فردی با آن برخورد 
می شــود که به آلمان صادرات می کند.در پی طرح این موضوع با پیگیری از 
کانون صرافان جزئیاتی در این زمینه اعام شد و یک صراف به ایسنا اینگونه 
توضیح داد که با توجه اینکه حجم صادرات از کشــورهایی چون افغانستان، 
عراق و پاکســتان زیاد و حجم ارز حاصل شده از این صادرات هم قابل توجه 
اســت، صادرکنندگان از بانک مرکزی و کانون صرافان درخواست کردند که 
صراف هایی برای این کار مشــخص شــود اما براســاس قانون جاری تجارت 
نمی توان یک سری از اشخاص خاص را برای این موضوع درنظر بگیریم به این 
دلیل که اگر صرافی های مشخصی در این زمینه تعیین شود، اگر یک صرافی 

نتواند این کار را به خوبی انجام دهد، آن صرفا به مشکل خواهد خورد.
وی با اعام اینکه تمامی صراف هایی که در چرخه رسمی بانک مرکزی فعال 
هستند می توانند بدون محدودیت مکانی خدمات ارزی را در محدوده تخصص 
خود انجام دهند، گفت: به خصوص صراف ها نقاط مرزی در استان هایی چون 
خراســان، سیســتان و بلوچســتان و... این کار را به صورت ویژه و تخصصی 
انجام می دهند.به گفته این صراف، تمامی صادرکنندگانی که در کشور عراق، 
افعانستان و پاکستان از ایران کاا مبادله می کنند، می توانند بدون محدودیت 
مکانی ارز خود را به صرافی ها و کارگزاری  صرافی های رسمی در سراسر کشور 

تحویل بدهند و به فروش برسانند.

روز سیاه اسکناس سبز
شاخص دار در معامات امروز تا حد زیادی در برابر دار عقب نشست.به گزارش 
سی ان بی سی، به نظر می رسد دار تا زمان مشخص شدن موضع بانک مرکزی 
این کشور در خصوص اقدامات محرک بیشتر نخواهد توانست دست به پیشروی 
بزرگ دیگری بزنــد. در معامات امروز ارزهای اروپایی برنــدگان اصلی در برابر 
اســکناس سبز بودند.طبق اعام دفتر کنترل بودجه آمریکا، کسری بودجه دولت 
در هشــت ماه ابتدایی سال مالی جاری به ۱.۹ تریلیون دار رسیده است. تنها در 
ماه می میزان مخارج دولت ۴۲۴ میلیارد دار بیشتر از میزان درآمدهای آن بوده 
اســت. درآمدهای دولت طی ماه می ۵۸ میلیارد دار نســبت به ماه قبل کاهش 
پیدا کرده است. از سوی دیگر شاخص های کان اقتصادی منتشرشده در خصوص 
کشورهای اروپایی نشان دهنده این است که شرایط کماکان تا حد زیادی بد باقی 
مانده اســت هر چند که بانک مرکزی اروپا اعام کرده اســت برنامه خرید اوراق 
قرضــه خود را با ۶۰۰ میلیارد یورو افزایش به ۱.۳۵ تریلیون یورو خواهد رســاند 
و این برنامه را تا ســال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد.  بانک مرکزی آلمان در گزارشی 
هشــدار داده اســت که حتی با وجود حمایت های صورت گرفته توسط دولت، 
اقتصاد این کشــور امســال ۷.۱ درصد کوچک خواهد شد و در بهترین حالت دو 
ســال تا بازگشت میزان تولیدات به سطوح قبل از زمان بحران زمان ازم خواهد 
بود. از ســوی دیگر بانک مرکزی ایتالیا نیز با انتشار گزارش مشابهی پیش بینی 
کرد اقتصاد این کشــور تحت تاثیر شیوع کرونا در سال جاری ۱۳ درصد کوچک 
شــود. در سه ماهه نخست امســال اقتصاد ایتالیا ۵.۳ درصد کوچک شده بود که 
بدترین عملکرد فصلی اقتصاد این کشور از سال ۱۹۹۵ تاکنون محسوب می شود.

زک پندل، قایم مقام بخش ارزی بانک گلدمن ساکس گفت: اقدامات اخیر صورت 
گرفته توسط کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا باعث کاهش ریسک های موجود 
بر سر راه اقتصادهای اروپایی خواهد شد. با این حال چالش بازطراحی یک ساختار 
مالی فراگیر در اروپا به قوت خود باقی است و برای پرداختن به ضعف های موجود 
باید تغییرات بیشتری اعمال شود.  در حال حاضر اصلی ترین دلیل نگرانی فعاان 
بازار ارز اخبار مربوط به تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین و مساله هنگ کنگ 
اســت. پس از جدال لفظی بین واشنگتن و چین بر سر مقصر بودن طرف چینی 
در شیوع کرونا در جهان، اکنون برخی از قانون گذاران آمریکایی به دنبال تحریم 
چین به بهانه دخالت چین در امور داخلی هنگ کنگ هســتند. از ســوی دیگر 
وانگ یی، وزیر خارجه چین به آمریکا در خصوص به راه انداختن یک جنگ سرد 
دیگر هشــدار داده اســت.  روبرتو کوبو، مدیر ارزی در موسسه » بی بی وی ای« 
گفت: تنها چند ماه به انتخابات ریاســت جمهوریآمریکا زمان باقی مانده و بعید 
است که طرف آمریکایی خواستار کاهش واقعی تنش ها با چین باشد. این مساله 
باعث خواهد شــد تا دست کم در شش ماه اینده شاهد تداوم فضای پرریسک در 

بازارهای جهانی باشیم.

خسارت پرداختی بیمه ها چقدر است؟
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گزیده خبر
 هایکو ماس وارد سرزمین های اشغالی شد

به گزارش خبرگزاری فرانســه، »هایکو ماس«، وزیر خارجه آلمان روز گذشــته 
- چهارشــنبه- وارد سرزمین های اشغالی شــد. وی بناست طی این سفر نگرانی 
اتحادیــه اروپا از طــرح الحاق ســرزمین های کرانه غربی را بــا مقام های رژیم 
صهیونیستی در میان بگذارد. ماس در بدو ورود با »گابی اشکنازی«، وزیر خارجه 
جدید رژیم صهیونیستی، دیدار کرد. هر دو وزیر از دست دادن خودداری کرده و 
ماسک به چهره داشتند. طرح اشغال کرانه های غربی موضوع محوری گفت وگوها 
میان دو طرف خواهد بود. اتحادیه اعام کرده که با طرح الحاق سرزمین های غربی 

مخالف بوده و آن را نقض قوانین بین المللی می داند.

در صورت عدم تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران، از مکانیسم ماشه استفاده می کنیم

نماینده آمریکا در امور ایران، برخی یاوه گویی ها و ادعاهای بی اســاس خود علیه 
تهــران را تکرار کرد.»برایان هوک« نماینده آمریــکا در امور ایران با ابراز نگرانی 
مجدد از پایان تحریم های تســلیحاتی ایران در ماه اکتبر، گفت که چنانچه که 
شورای امنیت این تحریم ها را تمدید نکند، واشنگتن از گزینه های حقوقی مثل 
مکانیسم ماشه استفاده خواهد کرد.وی با تکرار برخی ادعاهای بی اساس، مدعی 

تاثیرگذاری تحریم ها علیه ایران شد.

بورل خواهان بهبود روابط اتحادیه اروپا و چین
 رئیس سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا تأکید کرد، اتحادیــه اروپ و چین باید 
روابطشــان را به ویژه در حوزه های اقتصاد و حقوق بشر بهبود بخشند.به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، جوزپ بورل،  رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از 
برگزاری دهمین دور از گفت وگوهای استراتژیک اتحادیه اروپا-چین، در کنفرانسی 
خبری گفت: ما باید روابطمان را به ویژه در بخش های اقتصاد و حقوق بشر بهبود 
بخشیم.وی افزود: من انتظار نداشتم که نشست امروز با توافق کامل درخصوص 

تمامی موضوعات مطرح شده پایان یابد. 

کشور مستقل؛ طرح پیشنهادی فلسطینی ها در 
تقابل با »معامله قرن«

نخست وزیر تشکیات خودگردان فلسطین از ارائه پیشنهاد تشکیل کشور مستقل 
و غیرنظامی فلسطین با برخی تغییرات جزئی در مرزها به عنوان جایگزینی برای 
طرح به اصطاح صلح »معامله قرن« خبر داد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد 
اشتیه، نخست وزیر تشکیات خودگردان فلسطین در سخنانی اعام کرد که این 
»طرح متقابل« برای رویارویی با طرح »صلح » موسوم به »معامله قرن« ارائه شده 
است.وی در این باره گفت: این پیشنهاد چهار صفحه و نیم است و چند روز پیش 
آن را به کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه شامل سازمان ملل، آمریکا، روسیه و 
اتحادیه اروپا ارائه دادیم.اشتیه تصریح کرد: این پیشنهاد بر تشکیل کشوری دارای 

حاکمیت و استقال بدون ارتش و ساح برای فلسطین تأکید دارد.

هشدار ریابکوف در مخالفت با احیاء تحریم  های ضدایرانی؛

فضای شورای امنیت توفانی است
معاون وزارت خارجه روســیه هشدار داد برخورد 
گزینشــی آمریکا بــا برجام و تهدیــد به تمدید 
تحریم های ضدایرانی، به ایجاد بحران در شورای 
امنیت منجر خواهد شــد.به گزارش خبرگزاری 
مهــر به نقــل از تاس، ســرگئی ریابکوف معاون 
وزارت خارجه روســیه با انتقاد از رویکرد آمریکا 
در قبال برجام گفت: اینکه دولت واشــنگتن در 
رد کامــل نظرات دیگــران و حتی بر خاف عقل 
ســلیم، به دنبال انتخاب گزینشــی آن چیزهایی 
است که منافعش را تأمین می کند؛ ظالمانه است.

وی هشدار داد: تهدیدهای آمریکا مبنی بر احیاء 
همه تحریم های ضدایرانی می تواند به بروز بحرانی 
جدی در شــورای امنیت منجر شود.گفتنی است 
اظهارات ریابکوف واکنشی است به ادعای آمریکا 
که می گوید به رغم خــروج از برجام، هنوز طبق 
قطعنامه 2231، یکی از طرفین مشارکت کننده در 
توافق هسته ای با ایران به حساب می آید و با این 
ادله، حق توســل به مکانیسم ماشه و بازگرداندن 

همــه تحریم ها علیه این کشــور را دارد.در واقع، 
آمریکا مدعی اســت که این تهدید را در صورت 
عدم تمدید تحریم تســلیحاتی ایــران که در ماه 
میــادی اکتبر به پایان می رســد؛ عملی خواهد 
کرد.در همین راســتا، ریابکوف تاکید کرد آمریکا 
با توجه به اینکه از برجام خارج شــده، حقی برای 
اســتناد به مکانیســم ماشــه ندارد.گفتنی است 
برایان هــوک نماینده آمریکا در امور ایران، دیروز 
سه شــنبه در اظهاراتی مضحک مدعی شــد که 
کشورش خواستار توافقی جدید با ایران است که 
دربرگیرنده برنامه هسته ای، برنامه موشکی و امور 
مرتبط با زندانیان آمریکایی در ایران باشد.وی در 
خصوص تاش نافرجام کشورش در تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران بر خاف قطعنامه 2231 شورای 
امنیت ســازمان ملل نیز مدعی شد: ایران پایان 
تحریم تســلیحاتی در ماه اکتبر را فرصتی برای 
تســلیح خود می داند.برایان هوک که کشورش 
در نقض تعهدات بین المللی بی نظیر بوده اســت، 

در ادامه مدعی شد: امکان پایان تحریم تسلیحاتی 
ایران وجود ندارد و باید در شورای امنیت تمدید 
شــود!این در حالی است که سرگئی اوروف وزیر 
خارجه روســیه پیشــتر واشــنگتن را به داشتن 
انگیزه های سیاســی از بابت پافشاری در تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران متهم کرد و از جامعه 
بین الملل خواســت این اقــدام را محکوم کنند.

بــه گفته این مقام روس، آمریــکا از برجام خارج 
شــده و اکنون از هیچ حق قانونی برای توسل به 
قطعنامه 2231 ســازمان ملل در راستای تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران برخوردار نیست.اوروف 
در نامه ای خطاب به شــورای امنیــت و آنتونیو 
گوتــرش دبیرکل ســازمان ملل، ادعــای آمریکا 
مبنی بر عدم ازســرگیری تعهداتش ذیل برجام 
و در مقابل، پافشــاری برای برخورداری از حقوق 
قید شده در قطعنامه ســازمان ملل را »مضحک 
و غیرمسئوانه« توصیف کرد.گفتنی است حدود 
ســه روز پیش، »کلی کرافت« نماینده آمریکا در 

ســازمان ملل متحد، اعام کرد که ایاات متحده 
پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم تســلیحاتی 
ایران را در اختیار روســیه قرار داده است.روسیه 
پیش از این مخالفت خود را با تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران اعام کرده و حتی اعام شده که 
برخی شرکت های تسلیحاتی روسیه منتظر پایان 
این تحریم برای انعقاد قرارداد با ایران هســتند.

این در حالی اســت که نماینده چین در سازمان 
ملل نیز پیشــتر گفته بود آمریکا از توافق برجام 
خارج شده و به »تعهداتش طبق قطعنامه 2231 
عمل« نکرده است.نماینده چین اضافه کرده بود 
که آمریکا »حقی برای تمدید تحریم تســلیحاتی 
ایران ندارد، چه رســد به اینکه بخواهد مکانیسم 

ماشه را فعال کند«.

قرار اســت گفت وگوی استراتژیک میان بغداد و واشنگتن امروز 
)پنج شنبه( به منظور بررسی سرنوشت حضور نظامی و همکاری 
اقتصادی و سیاسی آغاز شود. محافل سیاسی کشور انتظار دارند 
در گفت وگوی راهبردی میان بغداد و واشنگتن حقوق، منافع و 
اســتقال و حاکمیت عراق مدنظر قرار بگیرد.به گزارش روزنامه 
الصباح چاپ عراق، عامر الفایز، عضو کمیســیون روابط خارجه 
پارلمان عراق گفت، از هر یک از وزارت خانه های دفاع، کشــور، 
نفت، دارایی و خارجه یک نماینده در گفت وگوی اســتراتژیک 
میان بغداد و واشنگتن مشارکت خواهد داشت.کمیته های فرعی 
آمریکایــی و عراقی پرونده هایی را که در نشســت آتی میان دو 
هیئت مطرح خواهند شــد، تهیه کرده اند. این نشســت تعیین 
کننده بوده و سرنوشــت نیروهای آمریکایی مســتقر در خاک 
عراق را مشخص می کند.وی افزود، کمیته روابط خارجه پارلمان 
عراق ســه روز پیش میزبان عضو هیئــت مذاکره کننده عراقی 
بــا طرف آمریکایی بود.کمیته روابط خارجــه اعام کرد، وزارت 
خارجه به دنبال تشکیل دبیرخانه دائمی برای پیگیری توافق نامه 
استراتژیک بین عراق و ایاات متحده است.مثنی امین، عضو این 
کمیســیون گفت، کمیته در روزهای اخیر میزبان معاون وزارت 
خارجه بود تا در جریان توضیحــات مفصل پیرامون توافق نامه 

چارچوب اســتراتژیک قرار بگیرد که از اول ژانویه 2009 پس از 
رد و بدل کردن یادداشت های دیپلماتیک در حمایت از تکمیل 
اقدامات ازم از ســوی هر دو طرف برای اجرای این توافق نامه، 
وارد فاز اجرایی شــد تا روابط دو طرف در حوزه های مختلف از 
جمله سیاسی، دیپلماتیک، دفاعی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، 
انرژی، بهداشتی، محیط زیســت، ارتباطات، فناوری اطاعات، 
اجرای قانون و دستگاه قضا سازمان دهی شود.وی افزود، با وجود 
ضررهای زیادی که عراق از حضور نظامی آمریکا از سال 2004 
تاکنون در خاکش متحمل شــده امــا از فرصت های موجود در 
توافق نامه استراتژیک اســتفاده نکرده است. موفقیت گفت وگو 
بین دو کشور و بهره مندی از این توافق بستگی به توانایی بغداد 
در پیگیری و کســب حقوق و امتیازات از این توافق نامه دارد.در 
همین راســتا، احسان الشمری، رئیس اندیشکده سیاسی گفت: 
گفت وگوی عراق و آمریکا بیانگر تمایل متقابل برای داشتن روابط 

ســالم براساس توافق نامه چارچوب اســتراتژیک است.وی ادامه 
داد، آمریکا در ترســیم جدید روابطش با عراق مصمم اســت به 
ویژه اینکه این روابط در دولت قبلی به نوعی ضعیف شــده بود. 
از طرفی هم، بغــداد نیازمند فضایی برای ایجاد تعادل در روابط 
خارجی خود است، واشــنگتن نیز خواستار تداوم این گفت وگو 
و احیای آن در زمینه های اقتصادی، سیاســی و علمی است اما 
مهمترین مورد ادامه هماهنگی و همکاری ها در خصوص مبارزه 
با تروریسم،   سرنوشــت نیروهای آمریکایی و اطمینان از آسیب 
نرســیدن به منافع آمریکا در داخل عراق است.الشمری گفت، 
تشکیل دبیرخانه دائمی برای پیگیری توافق نامه استراتژیک نشان 
دهنده این امر است که این گفت وگو برای  دولت عراق از اهمیت 
باایی برخوردار اســت چرا که مذاکرات میان دو کشــور نقطه 
شروعی برای بهبود روابط خارجی عراق با تمامی کشورها است.

اما محمد الفیصل، نویسنده و تحلیل گر سیاسی گفت، از مهم ترین 

بندهای مورد مذاکره تصمیم پارلمان عراق برای خروج نیروهای 
نظامی آمریکایی از کشــور خواهد بود و این به معنای بررســی 
مجدد و اصاح بندهای توافقنامه اســتراتژیک بین واشنگتن و 
بغداد اســت. به خصوص بعد از اینکه آمریکایی ها اعام کردند، 
آماده هســتند تا در مورد همه جوانب روابــط در مورد با عراق 
گفت وگو کنند.همچنین ریاض المسعودی، عضو ائتاف سائرون 
تاکید کرد: این ائتاف هرگز به صورت مســتقیم در مذاکرات با 
آمریکا مداخله نمی کند زیرا این موضوع به دولت مربوط است و از 
هیئت مذاکره کننده عراق می خواهد منافع ملی کشور را در این 
مذاکرات اصل قرار دهد و به طرف آمریکایی گوشزد کند که عراق 
نیازی به حضور نیروهــای آمریکایی یا هر نیروی خارجی دیگر 
در خاکش ندارد و حضور نیروهای خارجی اشــغال گری آشکار 
بوده و حاکمیت عراق حاصل نمی شود. اولین درخواست سائرون 
از هیئت مذاکره کننــده عراق خروج تمامی نیروهای آمریکایی 
از کشــور اســت.نعیم العبودی، نماینده فراکسیون صادقون در 
پارلمان هم مطرح کــرد، از مهم ترین اولویت های این گفت وگو 
حفظ حاکمیت عراق و منافع کشور است و هیئت مذاکره کننده 
عراق باید این مسأله را در نظر داشته باشد که نباید هیچ نظامی 

خارجی در پایگاه های عراق حضور داشته باشد.

آقای »قاســم-ژومارت توکایف« رئیس جمهور قزاقستان سال گذاشته در نشست مشترک مجالس 
جمهوری قزاقســتان اولین پیام خود را به عنوان »گفتمان ســازنده عمومی - پایه ثبات و پیشرفت 
قزاقستان« خطاب به مردم قزاقستان مطرح کرد. پیام رئیس جمهور شامل نوآوری هائی در راستای  
تقویت پایه های دموکراســی، بهبود وضعیت اجتماعی مردم، تحکیم وحدت و هماهنگی در جامعه 
قزاقستان، گسترش برنامه های اقتصادی و بهبود سیستم مدیریت دولت بود.قزاقستان اصاح سیاست 
خود را به طور متفکرانه و به صورت مترقی ادامه خواهد کرد. اصاح وضعیت اقتصادی بدون ایجاد تغییر 
در سبک زندگی اجتماعی و سیاسی کشور امکان پذیر نیست.  در شرایط بحران اقتصادی جهانی اخیر  
قزاقستان قادر است در آینده نیز وضعیت سرمایه گذاری خود را بهتر نماید و اصاحات مهم اقتصادی 
را ادامه دهد. اصلی ترین اولویت دستگاه های  دولتی عکس العمل و پاسخ سریع به نیازهای شهروندان، 

شفافیت و گفتمان عمومی  می باشد. 
قزاقستان به اجرای تمام و کمال وظایف اجتماعی خود  ادامه خواهد داد. 

 * کشور مدرن و موثر
 حمایت از جامعه عمومی و شرکت به گفتمان  در مسائل مهم و بروز دولتی. 

یک شورای اعتماد ملی ایجاد شده است که به روش جایگزین کار خواهد کرد.  
اول: ادامه  روند فعالیت حزب 

همکاری با سایر احزاب و جنبش های سیاسی که سیاست سازنده ای را برای منافع جامعه دنبال می 
کنند.بحث و حل مشــکات اصلی جامعه که موجب نگرانی مردم هستند در مجلس و در چارچوب 

گفتمان مدنی صورت می گیرد. 
دوم: ارتباط موثر با مردم

نهادی زیر نظر دفتر ریاســت جمهوری قزاقستان ایجاد شده است  که کیفیت رسیدگی درخواست 
 شهروندان توسط دستگاه های دولتی را کنترل می کند  و اقدامات ازم در مورد آنها انجام می دهد.

از سال 2024 تعداد کارمندان دولتی و شرکتهای ملی به 25 درصد کاهش خواهد یافت. 
سوم: تکمیل کردن قوانین درباره راهپیمایی ها و اعتراضات.

بر طبق قوانین تعیین شــده اجازه برگزاری راهپیمایی ها و اعتراضات و در مکان های ویژه ای برای 
آنها  ارائه خواهد شد. 

چهارم:تقویت هماهنگی جامع
 همبستگی و تفاهم بین اقوام و ادیان را ادامه خواهیم داد.

شرایط مناسب جهت توسعه زبان ها و فرهنگ های تمام اقوام کشورمان را ایجاد خواهیم کرد.
اعتبار سازمان های غیر دولتی را باا خواهیم برد.

»مقررات« توسعه جامعه مدنی را  تا سال 2025 بررسی و تصویب خواهیم کرد. 
 * تضمین حق و امنیت شهروندان

اقدامات ازم جهت ارتقاء کیفیت حکم دادگاه ها  صورت می گیرد و یکنواختی در رویه های قضایی 
تامین  خواهد شد.   

اداره عدالت ویژه ای را که به عنوان مکانیســم مخصوص جهت حل و فصل اختافات است، تاسیس 
خواهیم کرد. 

همه تضادها و مغایرت ها و ابهامات قوانین باید به نفع شهروندان تدوین گردد. 
پیش نویس مقررات نظارتی ضد فساد اقتصادی را تجدید خواهیم کرد. 

افزایش مســئولیت روســای دستگاه هائی را که در آن جرم فســاد اقتصادی رخ داده است،  تنظیم 
خواهیم کرد. 

مجازات در اقدامات غیرقانونی و تحریک آمیز توســط خود کارمندان نهادهای ضد فســاد اقتصادی 
انجام خواهد شد. 

اصل فرض برائت را رعایت کنید. 
تا پایان سال 2020  فعالیت کمیته پلیس اداری را مجددا سازماندهی خواهیم کرد. 

در طی 3 سال، 173 میلیارد تنگه برای اصاحات وزارت کشور اختصاص خواهد یافت: از جمله برای 
افزایش حقوق، اجاره خانه و تاسیس دفتر های مدرن پلیس بر اساس مرکز خدمات عمومی. 

توجه ویژه ای به حمایت از شهروندان در برابر پدیده های طبیعی و انسانی.
حقوق کارمندان حفاظت از شهروندان را در حاشیه بودجه برای اصاحات وزارت کشور افزایش خواهیم 

داد و برای آن هدف حدود 40 میلیارد تنگه اختصاص خواهد یافت.  
تمــام هزینه های ارتش را تنظیم و انضبــاط مالی و کلی را تقویت کنید وضعیت و حیثیت خدمت 

سربازی و تجهیزات نیروهای مسلح را  تقویت خواهیم کرد. 
 * اقتصاد توسعه یافته و فراگیر

تا سال 2025 تامین رشد پایدار ساانه تولید نا خالصی داخلی به 5 درصد و بااتر.
اول.  امتناع از ذهنیت منابع و تنوع بخشیدن به اقتصاد

افزایش میزان بازده نیروی کار حد اقل تا 1.7 برابر.
تقویت اقتدار کشور در آسیای مرکزی به عنوان رهبر منطقه ای.

دوم. افزایش بازده بخش شبه دولتی
اعام ممنوعیت برای تاسیس شرکتهای شبه دولتی.

دولت با کمیته حسابرســی طی یک دوره ســه ماهه اثر بخشی شرکتهای دولتی و ملی را تحلیل و 
بررسی می نماید.

کاهش دادن تعداد شرکتهای دولتی با حفظ کنترل دولت بر روی آنها.
ایجاد نظم در زمینه قیمت گذاریها، بویژه در قیمت بلیط هواپیما.

تامین توسعه کامل ساز وکارها و  موسسات بازاری با نقش تثبیت کننده دولت.
سوم. کسب و کار کوچک و متوسط – بنیاد محکم برای توسعه شهرها و روستاها.

ادامــه دادن حمایــت دولت از کســب و کار که برای آن از صندوق ملی حــدود 100 میلیارد تنگه 
اختصاص یافته است.

شرکتهای کوچک و متوسطه برای مدت 3 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند.
اصاحات مربوط به این قانون باید از سال 2020 اجرا شود.

از ماه ژانویه ســال 2020 ممنوعیت 3 ساله بازرسی از کسب و کار کوچک و متوسط به مرحله اجرا 
در خواهد آمد.

هر گونه تاش ارگانهای انتظامی و نظارتی برای ممانعت از توسعه تجارت، بویژه کسب و کار کوچک و 
متوسط، به عنوان جرایم علیه کشور تلقی خواهد شد.

مخالفت با اقتصاد سایه تقویت خواهد شد، مبارزه با خارج کردن سرمایه و فرار مالیاتی بیشتر بیشتر 
خواهد شد.

سیســتم پشتیبانی مالی دولت از کســب و کار کوچک و متوسط با اولویت پروژه های جدید مجدد 
بررســی خواهد شد. برای رسیدن به این هدف  بر اساس »نقشه راه جدید تجارت« در 3 سال آینده 

250 میلیارد تنگه اختصاص خواهد یافت.
روشهای جدید حمایت از تجارت با تاکید بر جنبه های اجتماعی – ایجاد مشاغل خانوادگی، در درجه 

اول از خانواده های بزرگ و کم در آمد ارائه خواهد شد. 
چهارم. پشتیبانی از کسب و کار ملی در بازارهای بین المللی

حمایت دولت از شــرکتهای صادراتی افزایش خواهد یافت. دولت در چارچوب برنامه دولتی توسعه 
صنعتی و نوآورانه مجموعه ای از اقدامات را برای حمایت از کسب و کار متوسط با کارایی باا از جمله 

تسهیات مالیاتی، مالی و اداری تدوین خواهد کرد.
 فعالیت جذب سرمایه گذاری خارجی  شدت یابد.

قزاقستان شروع به توسعه اقتصاد دیجیتالی کرده است، از نظر توسعه زیر ساختهای ازم اطاعات و 
ارتباطات در منطقه پیش رو خواهد بود.

دولت در حال تنظیم قوانین برای پدیده های جدید فناوری:   
، »شــهرهای هوشمند«، داده های بزرگ، »باک چین«، دارایی های دیجیتال، ابزارهای مالی جدید 

G5 دیجیتال است. 
قزاقســتان باید به عنوان صاحیت آزاد برای مشارکت فناوری، ساخت و ساز، قرار دادن مراکز داده،  

توسعه ترانزیت داده ها، مشارکت در بازار جهانی خدمات دیجیتال، به یک برند تبدیل شود.
دولت همچنین از فعالیتهای مرکز مالی بین المللی حمایت می کند که می تواند به همراه دانشگاه 

نظربایف به بستری برای توسعه جدیدترین  فن آوری های دیجیتال تبدیل شود.
پنجم. مجتمع کشاورزی و صنعتی توسعه یافته میزان زمینهای آبیاری شده تا سال 2030 به 
3 میلیون هکتار افزایش یابد که رشد 4.5 برابری محصوات کشاورزی را تامین خواهد کرد.
برای دور شدن از جهت گیری صادرات محصوات خام  کشاورزی اقدامات ازم صورت خواهد گرفت. 

جذب سرمایه گذاران خارجی به زمینه کشاورزی وظیفه مهم خواهند ماند.
زمین به خارجی ها فروخته نخواهد شد.

موضوع اســتفاده ناکارآمد از منابع زمین به طور فزاینده ای مورد توجه قرار می گیرد و برای باز پس 
گیری زمینهای کشاورزی بی استفاده مانده اقدامات ازم خواهد شد.

برای بهبود کیفیت زندگی در روســتاها اجرای پروژه ویژه اولین رئیس جمهور – رهبر ملت »روستا 
– مهد کشــور« ادامه خواهد یافت. برای اجرای آن در 3 ســال آینده 90 میلیارد تنگه که برای حل 
مسائل زیرساختهای حمل و نقل، آبرسانی، گاز رسانی و هم برای تعمیر و ساخت مدارس، بیمارستانها، 

زمینهای ورزسی استفاده خواهد شد.
برای شهرهای کوچک، استانداردهای منطقه ای تدوین می شود که در بیش از 3 هزار روستا ماهواره 

ها ا خواهد شد.
ششم. مالیات منصفانه و تنظیم مقررات مالی.

سیستم مالیاتی با محوریت توزیع عادانه تر در درآمد ملی ، مدرن خواهد شد.
افزایش  5درصدحق بیمه بازنشستگی،تا سال 2023 به تعویق خواهد افتاد.

ارتقاء کیفیت سیستم مالیاتی فعلی ادامه خواهد یافت.
در همه جا پرداخت های غیر نقدی راه اندازی می شود و همچنین کمیسیون عالی بانک ها کاهش 

خواهد یافت.
برای حمایت از صادرات محصوات قراوری  شده، موضوع اعمال مراحل ساده تر و سریع تر بازپرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته خواهد شد.
مســائل و مشــکات  وام های ناکافی اقتصادی و مردمی ، به ویژه اقشار آسیب پذیر اجتماعی حل 

خواهد شد.
وام به مشاغل، توسط بانکهای رده دوم با شرایط قابل قبولی و برای مدت طوانی تأمین خواهد شد.

هفتم. موضوع استفاده مؤثر از صندوق توسعه ملی.
اســتفاده از بودجه صندوق توســعه ملی برای حل مشکات فعلی کاهش خواهد یافت. حجم نقل و 

انتقاات تضمین شده از سال 2022 به تدریج به 2 تریلیون تنگه کاهش خواهد یافت.
هنگام استفاده از منابع صندوق، اثربخشی سیاستهای سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت.

هشتم. افزایش حقوق.
برای تحریک کارفرمایان، به ویژه شرکتهای بزرگ معدن کاری ، اقدام ازم مبذول خواهد شد و صندوق 

مزدی افزایش خواهد یافت.
 * مرحله جدیدی در نوسازی اجتماعی

بودجه کشور بر دو هدف اصلی متمرکز خواهد شد - توسعه اقتصادی و حل مشکات اجتماعی. در 
حوزه اجتماعی توجه ویژه ای به حوزه های زیر خواهد شد.

اول. بهبود کیفیت آموزش
براساس استاندارد ملی آموزش متوسطه سیاست های هدایت شغلی مبتنی بر شناسایی توانایی های 

دانش آموزان خواهد بود.
برای حل کمبود معلمان متخصص در مناطق روستایی دامنه ،برنامه ای "با داشتن مدرک دانشگاهی 
- به روســتا" گســترش خواهد یافت و تأمین مالی آن از ســال 2020 به 20 میلیارد تنگه رسانده 

خواهد شد.
انتخاب جوانان با استعداد روستایی و آماده سازی آنان برای آموزش در دانشگاه های داخلی و خارجی 

انجام خواهد شد.
یک نقشه راه برای حمایت از کودکان با استعداد در خانواده های کم درآمد و بزرگ با امکان حضور در 

کاسهای آموزشی، مراکز و اردوهای تابستانی تهیه خواهد شد.
تعداد موسسات آموزشی با درصد کمی از اشتغال فارغ التحصیان، کاهش خواهد یافت.

موضوع بودجه نابرابر و ناکارآمدی سیستم آموزشی فعلی موجود در مناطق برطرف خواهد شد.
طی 4 سال حقوق معلمان 2 برابر افزایش خواهد یافت.

از سال آینده حقوق معلمان 25 درصد افزایش خواهد یافت.
برای افزایش سطح تحقیقات علمی و کاربردی آنها در عمل اقداماتی انجام خواهد شد.

دوم. حمایت از نهاد خانواده و کودکان، ایجاد جامعه فراگیر
حمایت از حقوق کودکان و مبارزه با خشونت خانگی در اولویت قرار دارد.

توجه ویژه ای به خانواده های دارای فرزند معلول خواهد شد.
شبکه مراکز توانبخشی کوچک و متوسط   برای کودکان در " دسترس بودن قدم به قدم" گسترش 

خواهد یافت.
بودجه دولت در این راستا طی 3 سال حداقل 58 میلیارد تنگه اختصاص خواهد داد.

سوم. تضمین کیفیت و دسترسی به خدمات پزشکی
لیستی از اولویت های هر منطقه در مورد نوسانات خاص پزشکی ایجاد خواهد شد و تأمین مالی بودجه  

بر اساس آن تعمیم و مستقر می شود.
از اول ژانویه ســال 2020 ، سیستم اجباری بیمه درمانی تامین اجتماعی در جمهوری قزاقستان راه 
اندازی می شود. دولت در طول 3 سال آینده حجم تضمین شده خدمات پزشکی رایگان را که برای 

آن بیش از 2.8 تریلیون تنگه تخصیص داده می شود، حفظ خواهد کرد. 

چهارم. پشتیبانی از کارمندان  فرهنگی
از سال آینده حقوق کارمندان فرهنگی، اولویت با کارمندان کتابخانه ها، موزه ها، تئاترها و هنرمندان 

افزایش خواهد یافت.
پنجم. ادامه توسعه سیستم پشتیبانی اجتماعی

مکانیسم اختصاص کمک های اجتماعی هدفمند تنظیم می شود. بسته های تضمینی اجتماعی برای 
کودکان خانواده های کم درآمد - کمک های منظم به کودکان پیش دبستانی، وعده های غذایی گرم 
رایگان برای همه دانش آموزان مدرســه، تهیه وسایل و لباس مدرسه، پرداخت هزینه های پزشکی 

از جمله مراقبت از دندان، بازپرداخت هزینه سفر در وسایل حمل و نقل عمومی معرفی می شوند.
تمام این اقدامات از 1 ژانویه سال 2020 ازم ااجرا خواهد شد.

دولت به همراه با اتاق ملی کارآفرینان قزاقســتان "آتامکن" در طی یک ماه برنامه ویژه ای را برای 
مشارکت مادران با فرزندان در کسب و کار کم و کوچک از جمله در خانه ها اقدام نمایند. 

ششم. توسعه سیستم بازنشستگی داخلی.
تا پایان سال، موضوع استفاده هدفمند توسط شهروندان شاغل در بخشی از پس انداز بازنشستگی آنها، 

به طور مثال برای خرید خانه یا گرفتن تحصیات خواهد شد.
به منظور بهینه ســازی هزینه ها و بهبود کیفیت مدیریت سرمایه گذاری، موضوع تحکیم سیستم 
تأمین اجتماعی خارج از بودجه با ایجاد یک صندوق اجتماعی واحد و معرفی یک پرداخت اجتماعی 

بررسی خواهد شد.
 * مناطق قوی - کشور قوی

اول. بهبود کارآیی نهادهای محلی
به عنوان یک پروژه آزمایشی، سیستمی برای ارزیابی اثربخشی مقامات محلی معرفی خواهد شد.

دوم. اصاح نظام روابط بین مالی
از سال آینده ، درآمد مالیاتی اضافی از کسب و کار کوچک و متوسط به مناطق منتقل خواهد شد. 

ســطح دولت منطقه ای، شــهری و روستایی می تواند در حل مسائل و مشکات محلی مهم از نظر 
اقتصادی مستقل تر خواهند شود.

سوم. شهرنشینی مدیریت شده و سیاست یکپارچه مسکن
صاحیت شهرداری های 3 شهر بزرگ گسترش خواهد یافت، از جمله در زمینه برنامه ریزی شهری ، 

زیرساخت های حمل و نقل و شکل گیری ظاهری معماری.
برای مدیریت فرآیندهای مهاجرت اقداماتی ازم صورت خواهد گرفت.

به جای تصویب برنامه های متفاوت در میان خودشــان، الگوی واحدی از توســعه مسکن در کشور 
ایجاد خواهد شد.

تا پایان ســال، حداقل 6 هزار خانواده ، در درجه اول خانواده های بزرگ و خانواده هایی که فرزندان 
معلولیت را پرورش می دهند، تحت برنامه "باکیتی آتباسی" )خانواده خوش( مسکن تهیه می کنند. 

از سال 2020 ، ساانه 10 هزار خانواده از این قبیل تأمین  مسکن خواهند شد.
طی 3 ســال، موضوع تأمین مســکن به خانواده های بزرگ کم درآمد که در انتظار گرفتن مسکن 

هستند، حل خواهد شد.
به شهروندانی که درآمدی برای خرید ملک ندارند، امکان زندگی درمسکن های دولتی با پرداخت اجاره 
به دولت داده می شود.  برای این اهداف ، تا سال 2022 ، دولت بیش از 240 میلیارد تنگه اختصاص 
خواهد داد.  تا پایان سال ، یک سیستم حسابداری ملی یکپارچه برای لیست های انتظار برای مسکن 
اجاره ای، و همچنین برای بدست آوردن وام های مسکن ترجیحی تحت برنامه "باکیتی آتباسی" 

)خانواده خوش( ایجاد خواهد شد. 
حداقل 2 میلیارد و 300 میلیارد تنگه در قالب وام های بودجه برای نوسازی و تعمیر مسکن اختصاص 

خواهد یافت.
بودجه های توسعه منطقه ای تا سال 2022 بیش از 800 میلیارد تنگه خواهد شد.

 چهارم. توسعه زیرساخت ها
در سال 2020 کار ساخت شبکه های توزیع گاز در شهر نور-سلطان و در منطقه کاراگاندی و بعد در 
مناطق آکماا و قزاقستان شمالی آغاز خواهد شد. برای این کار 56 میلیارد تنگه اختصاص داده می 

شود. در نتیجه ، بیش از 2.7 میلیون نفر به گاز طبیعی دسترسی خواهند داشت.
طی 3 سال ، حدود 250 میلیارد تنگه برای تأمین آب آشامیدنی تمیز و همچنین سیسنتم فاضاب 

به شهروندان اختصاص خواهد یافت.
دولت بیش از 1.2 میلیارد تنگه برای اجرای برنامه "نورلی ژال" تا ســال 2022 ســرمایه گذاری 

خواهد کرد. 

پیام آقای »قاسم-ژومارت توکایف« رئیس جمهور قزاقستان به مردم قزاقستان

 انتظار محافل سیاسی
 از گفت وگوی راهبردی عراق و آمریکا
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محققان دانشگاه نورث کارولینا و بوفالو محققان دانشگاه ایالتی نورث 
کارولینا و دانشگاه بوفالو به سرپرستی "میاد ابوالحسنی"  با ترکیب 
هوش مصنوعی و رباتیک موفق به ابداع یک ربات شیمی دان شده اند 
که می تواند با انجام ســریع واکنش های شیمیایی به مواد مطلوب 
تجاری برسد. دانشــمندان این فناوری را یک فناوری توسعه مواد 
کامــًا خودکار توصیف می کنند که بــه محققان کمک می کند تا 
سریع تر از هر روش دیگری که در حال حاضر استفاده می شود، مواد 
پردازش محلول ایده آل را پیدا کنند.محققانی که این "شیمی دان 
مصنوعی" را ســاخته اند، از طریق آزمایش های اثبات مفهوم نشان 
دادند که دستگاه آنها می تواند بهترین نقاط کوانتومی ممکن را که 

نانوکریستال های نیمه هادی کلوئیدی هستند ک.

متخصصان ضمن اعام مفید واقع شدن یک داروی سوزش معده در 
مقابله با موارد وخیم کروناویروس اعام کردند ممکن اســت فرایند 
ساخت واکسنی برای این بیماری ۱۰ تا ۱۵ سال طول بکشد. عفونت 
کروناویروس ممکن است توســط یک داروی سوزش معده درمان 
شود. کارشناسان ادعا کرده اند که یک داروی محبوب درمان سوزش 
معــده به نام "فاموتیدین" می تواند بــرای مقابله با موارد خفیف تا   

نسبتاً شدید ابتا به کووید-۱۹ استفاده شود. داروی "فاموتیدین" با 
سایر داروها تداخل ندارد و با خیال راحت از آن برای سرکوب تولید 
اسید معده در طیف گسترده ای از دوزهای خوراکی از ۲۰ میلی گرم 
در روز تا ۱۶۰ میلی گرم چهار بار در روز استفاده شده است. نتایج 

یک مطالعه کوچک که در مجله Gut به چاپ رسیده است.

پژوهشــگران "دانشــگاه اســتنفورد" روش جدیدی را بــرای کاهش 
بیماری هایی ارائه داده اند که پشه ها عامل انتقال آنها هستند. پژوهشگرانی 
که در نواحی روســتایی کنیا کار می کنند، برخی از زیستگاه های تولید 
مثل پشه ها را شناســایی کرده اند که طیف وسیعی از ویروس های غیر 
قابل درمان را گســترش می دهند. یافته های آنها به مداخات بهداشتی 
موثرتری اشاره دارد که تمرکز آنها بر ظروف نگهداری آب است. یکی از 
منابع کشنده و رو به افزایش شیوع بیماری که مورد توجه بیشتر ساکنان 
جهان دارد، زیستگاه پشــه های خاصی است که می توانند ویروس های 
غیرقابل درمان را گسترش دهند و ساانه میلیون ها نفر را به بیماری های 
کشنده مبتا کنند. پژوهشگران در این پروژه، موثرترین و کارآمدترین 

مداخات بهداشتی را مورد بررسی قرار داده اند .

دانشمند ایرانی یک ربات 
شیمی دان کاما خودکار ساخت

مقابله داروی سوزش معده با 
موارد شدید کووید-19

روش جدیدی برای کاهش 
بیماری های ناشی از پشه ها

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دره نوردی در تنگه الماس واقع در 80 کیلومتری ایام 

وقتی آتش به جان جنسیس G80 جدید می افتد!
جنسیس G8۰ جدید یکی از زیباترین سدان هایی است که در چند سال اخیر دیده ایم. این خودرو از نظر رفاه و اشرافیت وارد 
سطح جدیدی شده و می توان آن را تا حدی هم سنگ خودروهایی مثل آئودی A۶ و ب ام و سری ۵ دانست. آنچه باعث جذابیت 
بیشتر این خودرو می شود برتری قیمتی نسبت به رقبای اروپایی می باشد. خب پس می توانید تصور کنید که مالک این جنسیس 
G8۰ حاضر در تصاویر وقتی با دود مشــکی زیادی روبرو می شــود چه حسی دارد. حادثه آتش سوزی این خودرو در کره جنوبی 
اتفاق افتاده و البته به نظر می رسد علت آتش سوزی یک حادثه شدید بوده نه عیب خاصی از خود خودرو.راننده که کمتر از یک 
ماه پیش خودروی خود را خریداری کرده در یک تونل حرکت می کرده و به طور ناگهانی اشیایی در پیش او ظاهر می شود. راننده 
می گوید آنچه جلوی خودرو ریخته بوده آواری بوده که از سیستم تصفیه کننده هوای یک کامیون بزرگ روی زمین ریخته بوده 
اســت.راننده این جنسیس مدعی اســت زمانی که خودرو از روی آوار و اشیا رد شده اصطکاک به وجود آمده و سرانجام خودرو 
آتش گرفته اســت. ظاهراً مواد داخل سیســتم تمیز کننده هوا دارای فیبرهای قابل اشتعالی بوده که به راحتی می توانند باعث 

آتش سوزی شوند.

تمجید بنیانگذار پارکور جهان از سه برادر ایرانی
بنیانگذار پارکور جهان از سه برادر ُکرد زبان ایرانی تمجید کرد. این خبر که در رسانه های داخلی رسانه ای نشد با تمجید و واکنش های 
جهانی همراه بود.سه برادر کرد زبان و پارکورکار ایرانی مورد تمجید دیوید بل پدر و بنیان گذار پارکور جهان قرار گرفتند. افتخاری بزرگ 
و تکرار نشدنی در ورزش پارکور ایران. افتخاری که در سکوت کامل خبری رسانه های داخلی صورت گرفت.دیوید بل پدر پارکور دنیا در 
صفحه ی اینستاگرامش از این سه برادر ایرانی نوشت: افتخاری بزرگ و تکرار نشدنی برای جهان و کشور ایران و مردم ُکرد. بل فرانسوی 
که بنیان گذار و اسطوره پارکور جهان است در بین میلیون ها پارکوریست از برادران جلیلی » سامان ، سیروان و بهنام » تمجید و تقدیر 
کرد.دیوید بل اظهار داشت: در این زمان که سراسر دنیا دچار بحران شده، فرصت داریم که فکر کنیم، کمی درونگرایی کنیم، به زندگی 
هایمان نگاه کنیم، نگاه کنیم چه چیزی خوب است و چه چیزی می تواند بهتر باشد، چه چیزهایی را درست انجام دادیم یا امروز  چه 
چیزهایی را باید به طور دیگر انجام دهیم، ساختن و فراموش کردن و لذت بردن از زمان با خانواده و دوستانمان.او همچنین بیان کرد: 
امروز دوست داشتم سه نفر مثبت، با استعداد، قوی ، متعهد و وفادار و قابل احترام که اهل ایران هستند را به شما نشان بدهم. تعظیم 

به آن نگهبانان واقعی پارکور، دارای اصل و نسب و ارزشمند و منشأ ارزش های پارکور. 

شتم صنما ر وای تو عمری گذا
وز صد زارگوه  کشیدم جفای تو وان چیست از وا ه نکردم ه جای توآن چیست از جفا ه نکردی ه جای من مسکین دلم گر از تو کشیدست صد جفا
یک دم زدن سُتُه نشدست از وای تو گویند مردمان ه بود ره ر هوا
من اجرم چو ره شدم ر هوای تو

کاین چشم من فکند مرا ر بای تور عشق تو بنالم از چشم خویشتن

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»بنکسی« هنرمند ناشناس هنرهای خیابانی پیشنهاد 
داد مجسمه سرنگون شــده »ادوارد کالستون« را به 
روشی دیگر سر جای خود قرار دهند. این هنرمند که 
خودش اهل شهر بریستول در جنوب غربی انگلستان 
اســت در صفحه اجتماعی خود در واکنش به پایین 
کشیدن مجســمه »ادوارد کالستون« تاجر برده قرن 
۱۶ میادی از یکی از میدان های شــهر بریستول در 
جریان اعتراضات اخیر به کشته شدن »جورج فلوید« 
و همچنین تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان، نوشت: 
»با پایه خالی مجسمه  در میانه شهر بریستول چه کار 
می توانیم بکنیم؟ ایده ای دارم که هم به نفع کســانی 
است که دلشان برای مجسمه کالستون تنگ می شود 
و هم کسانی که چنین احساسی ندارند. ما مجسمه سرنگون شده او را که در رودخانه انداخته شده 
بیرون می آوریم و ســر جایش قرار می دهیم. دور گردن او کابل می اندازیم و سفارش ساخت چند 
مجسمه برنزی از معترضان را می دهیم که در حال پائین کشیدن او هستند. همه خوشحال خواهند 
بود و این مجسمه یادآور یک روز معروف خواهد شد«. در ۷ ژوئن سال ۲۰۲۰، تظاهرکنندگان در 
جریان اعتراضات به کشته شدن جورج فلوید در انگلستان، تندیس کالستون که ۱۲۵ سال بود در 
خیابانی در بریستول قرار داشت را در اعتراض به تبعیض نژادی علیه سیاه پوستان، سرنگون کرده و 
به رودخانه شهر انداختند. »بنکسی« چند روز پیش نیز در واکنش به کشته شدن »جورج فلوید« 

تصویری از پرچم آمریکا منتشر کرد که در حال سوختن است.

وجدان زنو
وجدان زنو اثر برجسته و مهم نویسنده ایتالیایی، 
ایتالو اســووو Italo Svevo است که آندره تریو به 
خوبی آن را توصیف کرده: »یک شــاهکار عظیم 
و باورنکردنــی… در طول یک قرن احتمال دارد 
فقط پنج یا شــش اثر به این غنا و عظمت خلق 
شود.«اسووو در سال ۱8۶۱ در تریست متولد شد 
و در سال ۱۹۲8 در تصادف اتومبیل از دنیا رفت. 
ســهامدار یکی از بزرگ ترین شرکت های صنعتی 
ایتالیا بود و به همین خاطر تمام وقتش در اداره 
این شرکت ســپری می شد. با این حال گاهی به 
کار نویســندگی می پرداخت و توانست در مدت 
سی سال ســه رمان منتشر کند. دو رمان اول او 
با موفقیت زیادی روبه رو نبود و تا حدودی ایتالو اسووو را ناامید کرد. او به مدت ۲۵ سال 
 .la coscienza di Zeno  – چیزی منتشــر نکرد تا اینکه شاهکارش را خلق کرد: وجدان زنو
پس از انتشــار این رمان بود که نویســندگانی چون جیمز جویس، والری اربو، بنژامین 
کرمیــو و دیگران از کار او تجلیل کردند.در بخشــی از کتاب زنو بیان می کند: »که بیمار 
است اما ازنظر او بیماری نوعی اعتقاد است و او با این اعتقاد به دنیا آمده است«، از همین 
رو در همــه ی زوایای زندگی خود به دنبال نشــانه های بیماری می گردد، او به واســطه ی 
ثروتی که از پدرش به ارث برده اســت نیاز بــه کار کردن ندارد و به همین خاطر فرصت 
زیادی برای مریض شدن دارد و می گوید: »آدم وقتی مریض است که فرصت مریض شدن 
را داشــته باشد« و مراجعه زیادش به دکتر و کتاب های پزشکی و نهایتاً دکتر روان کاو در 

همین راستاست.

آرون اتور اشمیتز
آرون اتور اشــمیتز متخلص به ایتالــو اِزِوُو تاجر 
و نویســنده ایتالیایی در ۱۹ دســامبر ۱8۶۱ در 
تریســته از مادری یهودی متولد شــد. و در ۱۳ 
ســپتامبر ۱۹۲8 در یک تصادف اتومبیل از دنیا 
رفت. ســهامدار یکــی از بزرگترین شــرکت های 
صنعتی ایتالیا بود و در طول سی سال نویسندگی 
تنها ســه رمان و چند داستان کوتاه و نمایش نامه 
منتشر کرد. اِزِوُو رمان »وجدان زنو« )یا اعترافات 
زنــو( را در ســال ۱۹۲۳ منتشــر کــرد. کتاب، 
تشکیل شده از خاطرات زنو کاسینی که به اصرار 
روانپزشــکش آن را نوشته و نشــان دهنده عاقه 
نویسنده به تئوری های زیگموند فروید است. این 
رمان هم مثل نوشــته های قبلی اِزِوُو از طرف منتقدین و خوانندگان ایتالیایی کامآ نادیده 
گرفته شد. به شکلی که اگر تاش های جیمز جویس برای ترجمه و چاپ آن در پاریس نبود 
شــاید تا به حال از بین رفته بود. در واقع تاش های جویس برای معرفی کتاب به منتقدین 
فرانسوی و ستایشی که آن ها از این اثر به عمل آوردند باعث توجه منتقدین ایتالیایی به آن 
شد.وقتی که از ادبیات جدید اروپا صحبت می کنیم و بافاصله به یاد جیمز جویس، لوئیجی 
پیراندلو، فرانتس کافکا، مارسل پروست، دیوید هربرت ارنس، آندره ژید و توماس مان می 
افتیــم، نباید فراموش کنیم که ایتالو اِزِوُو چه از جهت اصالت ســبک و چه از جهت غنای 
ادبی از زمره این پیشــگامان ادبیات نوین اروپاست. و این سخن آندره تریو را در باره جدان 
زنو از یاد نبریم : » یک شاهکار عظیم و باور نکردنی ... در طول یک قرن احتمال دارد فقط 

پنج یا شش اثر به این غنا و عظمت خلق شود.

پیشنهاد »بنکسی« برای حفط مجسمه 
سرنگون شده تاجر برده


