
ســخنگوی قوه قضاییه از دســتگیری 
به  غامرضا منصــوری -قاضــی متهم 
دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه در پرونده 
اکبر طبری- در کشور رومانی خبر داد.، 
غامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم 
معرفی رییس جدید ســازمان زندان ها 
درباره دستگیری قاضی منصوری گفت: 
یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور 
به ســر می برند که یکــی از آنها به نام 
آقای منصوری اعام کرده بود که »من 
دارم بــه ایران بر می گردم و در جلســه 
شــرکت خواهم کرد« اما با بررسی هایی 

که مــا انجام دادیم، دیدیم این »اعام« 
خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه 
»تبلیغاتــی« اســت. بــه همین جهت 
با اقدامــی که از ناحیــه مرجع قضایی 
انجام شــد، مراتب بــه پلیس بین الملل 
کشــورمان و اینترپل رومانی اعام شد 
و از دیشــب این فرد در اختیار اینترپل 
قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور 
رومانی صادر شــده اســت اما به دلیل 
محدودیت های پروازی ناشی از بیماری 
کرونــا، انتقال وی به ایــران و حضور او 
در جلسه دادگاه فعا ممکن نیست ولی 

در روزهای آینده این کار انجام می شود.
وی درباره صــدور حکم اعدام »محمود 
موسوی مجد« گفت: این پرونده در سال 
۹۷ و ۹۸ بوده اســت. متهمین دیگر را 
حضور ذهن ندارم. حکم او صادر شــده 
و قطعیت پیدا کرده است و توضیح هم 
دادیم که دســتگیری ایشــان به حادثه 
تروریســتی ســردار شهید ســلیمانی 
ارتباطی نداشــته است. در سنوات قبل 
بــه لحاظ ارتباطی که بــا این مجموعه 
داشــته، اطاعاتــی از حوزه های پایه و 
نظامــی ما به ویــژه در ارتباط با وزارت 

دفاع و نیروی قدس ســپاه و همچنین 
ترددهای شهید حاج قاسم سلیمانی در 
سال های ۹۶ و ۹۷ را هم به سرویس سیا 
و هم به ســرویس موساد می داده است.

وی درباره اینکه این فــرد با کدام یک 
از ســازمان های داخلی در ارتباط بوده 
اســت؟ گفت: ارتباطش به لحاظ اینکه 
بیشــتر در ســوریه بوده و خانواده اش 
مقیم سوریه هســتند، در همان کشور 
با نیروهای جمهوری اســامی ایران که 
در آنجا حضور داشــتند اطاعاتی را از 
فعالیت آنها و حوزه فعالیت وزارت دفاع 
جمع آوری کرده و به دشــمن می داده 
است.بر اســاس این گزارش، در جلسه 
اول دادگاه رســیدگی بــه اتهامات اکبر 
طبری و همدســتانش که روز یکشنبه 

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شــد، نماینده 
دادستان تهران، گفت: متهم ردیف نهم 
اجرایی  وقت  )قاضی  منصوری  غامرضا 
لواسان( که از کشور متواری شده است 
به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو 
متهــم اســت.پس از مطرح شــدن نام 
قاضــی منصوری در دادگاه، او در پیامی 
ویدیویی اعام کرد که قصد بازگشــت 
به کشــور را دارد.سه شــنبه ۲۰ خرداد 
۱۳۹۹، غامحسین اسماعیلی سخنگوی 
قوه قضاییه گفت: سید محمود موسوی 
مجد، شــخصی که درباره محل استقرار 
و ترددهای ســردار شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی اطاعاتی جمع آوری کرده و 
در اختیار بیگانه می گذاشــت، به اعدام 

محکوم شده است.
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سردار پاکپور با رد ادعای یک مقام ترکیه ای مبنی بر حضور عناصر پ ک ک در خاک جمهوری اسامی ایران گفت:سپاه با اقتدار ، عزت و اشراف دقیق 
و همه جانبه، امنیت و تسلط ازم را در مرزها ایجاد کرده است.به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در 
حاشیه بازدید از پایگاه های عملیاتی شمالغرب کشور ، در  واکنش به ادعای یک مقام ترکیه مبنی بر حضور عناصر پ ک ک در داخل خاک جمهوری 
اسامی ایران اظهارکرد: این ادعا راغیرمسئوانه و بی اساس دانسته و آن را تکذیب می کنیم.وی با اشاره به وضعیت مرزها ی دو کشور افزود :در مرزهای 

مشترک جمهوری اسامی ایران و ترکیه تعامات بسیار خوب و مفیدی بین نیروهای مسلح  دو کشور وجود دارد. ...
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فرمانده نیروی زمینی سپاه در واکنش به ادعای یک مقام ترکیه اعام کرد

تکذیب حضور عناصر پ ک ک در داخل خاک ایران
info@sobh-eqtesad.ir

پرونده طبری حجیمتر از تاریخ طبری
در موضوعی با عنوان یک ســرفصل جنجالی با واژه فساد شاید 
بتوان یک میلیون کتاب نوشــت اما اینکه چه امری باعث فساد 
میشــود را در چند جمله بیشتر نمیتوان بیان کرد. » حب الدنیا 
راس کل خطا« دنیادوستی ابتدای هر مسیر خطاست. إَِن الُدنَْیا 
َو اْلِخَرَة َعُدَواِن ُمَتَفاوِتَاِن َو َسِبیَاِن ُمْخَتلَِفاِن، َفَمْن أََحَب الُدنَْیا َو 
تََوَاَها أَبَْغَض اْلِخَرَة َو َعاَداَها؛ َو ُهَما بَِمْنِزلَِة الَْمْشِرِق َو الَْمْغِرِب، َو 
َماٍش بَْیَنُهَما ُکلََما َقُرَب ِمْن َواِحٍد بَُعَد ِمَن اْلَخِر، َو ُهَما بَْعُد َضَرتَاِن. 
حضرت امیر علیهالســام در شــرح قصاریات ۱۰۳ نهج الباغه 
میفرمایند: » دنیا و آخرت دو دشــمن ناهمگوناند و دو راه گونا 
گون. هر که دنیا را دوســت بدارد، آخرت را دشمن داشته. دنیا و 
آخرت به مثابه مشرق و مغرباند و کسی که میان آن دو سیر می 
کند، هرگاه به یکی نزدیک شــود از دیگری دور گردد و یا چون 
دو زن هستند در نکاح یک شوی. این روزها در فضای مجازی و 
در رسانهها سخن از فساد در قوه قضاییه زمان صادق اریجانی به 
وفور دیده میشود و متهم اصلی آن هم کسی نیست اا نفر بسیار 
نزدیک به رئیس قوه قضاییه وقت صادق آملی اریجانی. ایشــان 
»اکبر طبری« معاون پیشــین اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه 
در دوران آملی اریجانی رئیس کنونی مجمع مصلحت نظام در 
جدیدترین اعترافات خود از نقش »علی ترامشــلو« بساز بفروش 
معروف تهران که بخاطر رفاقت با داوود احمدی نژاد ارتباط خوبی 
با خود احمدی نژاد و مشــایی پیدا کرده بود و به همین مناسبت 
پروژه نوســازی بافت فرســوده تهران در منطقه ۱۲ را کامل در 
دست گرفت. علی ترامشلو زمانی که مشایی در میراث فرهنگی 
بود چند پروژه بزرگ مثل ساخت و ساز در سرای دلگشای بازار 
تهــران که یک مجموعه قاجاری و قدیمی بود را هم به دســت 
گرفت. ترامشــلو با نشــان دادن توانمندی در ساخت و ساز در 
زمان شــهرداری قالیباف به قالیباف وصل می شود و پروژه های 
میدان شــوش و خیابان فدائیان را شــروع می کند. منابع مطلع 
میگویند او فقط در یک فقره در مجتمع سیتی سنتر در خیابان 
صاحب جمع میدان شوش پنجاه هزار متر تجاری و اداری برای 
استفاده در بازار بلورفروشان ســاخته است. طبری در خصوص 
علی ترامشلو گفته که او مالک مجتمع ورزشی و استخر زرافشان 
در شــهرک غرب هم بوده است و با بهانههای ورزشی و تفریحی  
مقامات و تجــار آنجا میرفته اند و همین رفت و آمدها موجبات 
ایجاد ارتباطات غلط گردیده است. در این پرونده گفته شده که 
ترامشلو ساکن کاناداست و نیمی از سال را در آنجا بسر میبرد و 
ضمنا اظهار شده که اقداماتی هم در جهت کمک به قوه قضاییه 
در ایجاد محدودیت برای مجرمیــن یا متهمین فراری در زمان 
صادق اریجانی کرده اســت. اکبر طبری متاســفانه برای بهم 
زدن ثروت از راههای نامشــروع نه تنها علی ترامشلو که بسیاری 
از افراد در قوه قضاییه را با خود به میدان مالپرســتی و فســاد 
برده اســت. امروزه وقتی صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 
گزارشــی از پرونده اکبر طبری پخــش میکند روی میز داد گاه 
حجم عظیمی از پروندهها نمایان است که فیالواقع رسیدگی به 
آنها سالها زمان خواهد برد. ترویج دنیاپرستی بعد از انقاب توسط 
هاشمی رفســنجانی صورت گرفت. تا زمانی که حضرت امام در 
قید حیات مبارک خود قرار داشتند، هاشمی رفسنجانی از بروز 
منویات پشــت ذهن خود ابا داشت و آنها را پنهان میکرد اما بعد 
از ارتحال امام رحمت اه علیه حتی در نماز جمعه پرده از منش 
اشرافیتپرســتی خود برداشت و توصیه کرد زندگی بدون تجمل 
زمان خود را از دســت داده است و مسئولین از امروز باید مانور 
تجمل بدهند. به بیان دقیق او در نماز جمعه تاریخ ۱۸ آبان ۶۸ 
چند ماه بعد از ارتحال حضرت امام رحمت اه علیه توجه کنید: 
» اظهــار فقر و بیچارگی کافی اســت و این رفتارهای »درویش 
مسلکانه« وجهه جمهوری اسامی را نزد جهانیان تخریب کرده 
است، زمان آن رسیده است که مسئولین به »مانور تجمل« روی 
آورند. از امروز بخاطر اســام و انقاب، مســئولین وظیفه دارند 
مرتب و باوقار باشند«. باوقاری با مانور تجمل بسیار متفاوت است. 
مانور تجمل به آپارتمان و برجسازی در لواسان و دماوند و شمال 
تهــران و مناطق خوش آب و هوا با منــش طاقوتی می انجامد. 
مانور تجمل عین دنیا پرســتی است و متاسفانه خود ایشان هم 
همینگونه بودند. امام )ره( کاخنشینی را مذموم میدانستند و ما 
بعد از ایشان ملوکی داشتهایم که کاخ نشینی را ترویج نمودند و 
همین منش تبعیت از ملوک طبریها ساخته است. که گفتهاند: » 

الناس علی دین ملوکهم«. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

زالی اعام کرد
 افزایش بستری های کرونا در پایتخت

فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کانشهر تهران ضمن تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی در سطح استان تهران گفت: عمده نگرانی ها برای تقلیل فاصله گذاری اجتماعی طی یک 
ماه گذشته در تهران است.دکتر علیرضا زالی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار ابتا  به کرونا ویروس 
در سطح استان تهران گفت: بر اساس آخرین آمار تعداد بیماران جدید که در بخش های عادی بستری شدند 
ظرف ۲4 ساعت گذشته ۱۸۶ نفر و تعداد بیماران بستری در بخش ویژه نیز ۷۰ نفر بوده است که در مقایسه 
با ۲4 ساعت قبلی تفاوت جدی نداشته ایم.وی افزود: در حوزه فوت و مراجعه نیز نسبت به ۲4 ساعت گذشته 
تفاوت جدی مشاهده نشده، البته این ثبات می تواند شکننده باشد؛ لذا باید توجه ویژه ای داشته باشیم. در 
بررسی روند بیمارانی که ظرف ۲4 ساعت گذشته مراجعه کردند پنج درصد بستری شدند که تا پیش از این 
این رقم ۳.۵ درصد بوده که جای تامل دارد. اما با توجه به این که تنها برای ۲4 ســاعت گذشته بوده، باید 
روزهای آینده را نیز در نظر بگیریم.وی ادامه داد: در حال حاضر تخت های بیمارستانی در سطح استان تهران 
وضعیت خوبی دارند. البته کسری مستمری به عنوان معضل مزمن از گذشته در حوزه زیر ساخت های درمانی 
در تناسب جمعیت در استان تهران وجود داشته که همیشه با آن روبرو بودیم. اما در زمان های بحران این 
موضوع بیشتر جلوه می کند. با این حال در حال حاضر پاسخگوی مراجعین هستیم.وی تاکید کرد: با توجه به 
استمرار بیماری فرسودگی تجهیزات و کمبودها در حوزه  بستری ها و همچنین تشویقی که برای کادر درمان 
جهت فرســودگی به طبع استمرار بیماری خواهیم داشت، باید چاره اندیشی شود. البته توسعه بخش های 
مراقبت های ویژه و تامین تجهیزات پیشرفته در دستور کار قرار گرفته است.رئیس ستاد مقابله با کرونا استان 
تهران در پاسخ به سوالی در خصوص روند پژوهش ها برای دستیابی به دارویی موثر در درما ن کرونا ویروس 
گفت: تاکنون پروتکل های متعدد مورد بررسی قرار گرفته اند، اما دارویی به عنوان عاج قطعی کشف نشده 
اســت. در حقیقت داروی اثربخش در سنجش بالینی تاکنون وجود نداشته که این موضوع در دنیا و کشور 
ما در حال بررســی است. در مجموع هنوز نسخه قطعی در حوزه دارویی وجود ندارد. مهم ترین موضوع که 
مورد توجه است باید در چارچوب درمانی موارد مختلفی مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت بیماری کوید ۱۹ 
بیماری چند وجهی است؛ لذا باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: در شهر تهران ۱۲۸ تریال 
معتبر در حال بررســی و پژوهش هســتند و بر روی ترکیبات دارویی پژوهش هایی را انجام می دهند که به 
محض قطعیت نتایج اعام خواهد شد.وی ادامه داد: با توجه به تجمعات فراوان و حجم باای کسب و کارها 
در تهران متاسفانه در طول یک ماه گذشته شاهد تقلیل فاصله گذاری اجتماعی هستیم که نگرانی عمده  ما 

نیز بر روی همین مساله است.

وزیر راه و شهرسازی:
 پرونده مسکن مهر تا ماه آینده بسته می شود

 وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پرونده مسکن مهر تا ماه آینده بسته می شود، گفت: طرح اقدام ملی 
مسکن نیز در دستور کار قرار گرفته و تمام افراد واجد شرایط در قالب این طرح صاحب مسکن می شوند.

محمد اســامی در حاشــیه بازدید از باند اصلی فرودگاه اردبیل در جمع خبرنگاران افزود: تمهیدات 
جدیدی  هم به دســتور رییس جمهوری تدارک دیده شده است که این طرح را بصورت فراگیر شروع 
کنیم تا ساماندهی مســکن با هدف خانه دار شدن مردم صورت گیرد.وی بیان کرد: هم در بحث تعرفه 
زمین و هم تسهیات و بکارگیری تکنولوژی نوین اقدامات موثری در طرح ملی اقدام صورت می گیرد 
تا جریان تولید مسکن به جریان پایدار تبدیل شود.او همچنین به اهتمام دولت برای توسعه بزرگراه ها و 
خطوط ریلی کشور اشاره کرد و گفت: محرومیت زدایی و ایمن سازی جاده ها از اولویت های کاری وزرات 
راه و شهرســازی است و در اســتان اردبیل هم احداث این مهم مورد توجه قرار گرفته تا هم تصادفات 
جاده ای کاهش یابد و هم در بحث راه ســازی و احداث راه های روســتایی توازن منطقه ای رعایت شود.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به پروژه راه آهن اردبیل- میانه افزود: این طرح پیشرفت خوبی دارد و 
پیش بینی می شــود تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری برسد.اسامی اظهارداشت: یکی از وعده های 
رییس جمهوری در ســفر به این استان تکمیل طرح راه آهن اردبیل - میانه بود که با توجه به پیشرفت 
قابل توجه پروژه خوشــبختانه این وعده در حال تحقق اســت.وزیر راه و شهرسازی  هدف از سفر یک 
روزه خود به استان اردبیل را بازدید از پروژه های زیرساختی و عمرانی در دست اجرا در استان ذکر کرد 
و گفــت: اغلب حوزه های ماموریتی وزارتخانه در این اســتان دارای پروژه های فعال از جمله باند اصلی 
فرودگاه اردبیل است که با تکمیل آن، هم ظرفیت و هم تجهیزات ناوبری ارتقا یافته و پیش بینی شده 

تا پایان شهریورماه افتتاح شود.

مقرر شــده به بنگاه های فاقد بیمه که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده 
اند، تســهیات کرونایی پرداخت شود که این موضوع در ستاد ملی مقابله 
با کرونا تصویب شــد. طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، 
کارگاه ها و مؤسســات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش 
قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱4۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های 
مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت 
به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. از ســویی دیگر بر اساس بند 
الــف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل 
دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. 
بنابراین هر کارگری )که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد( حق دارد از 
اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.این در حالیست که 
یکی از معضات اصلی بازار کار ایران، شانه خالی کردن کارفرمایان از بیمه 
کردن کارگران است. فرار کارفرمایان از این موضوع به دایلی همچون کسب 
منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات 
و عیدی کارگران است. این مساله نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با 
مشــکل مواجه می کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث 
مترقبه و غیرمترقبــه ای رخ می دهد، وقفه ایجاد می کند.در آخرین نمونه، 
می توان به واریز بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده و تسهیات به بنگاه های 
آســیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا اشــاره کرد؛ دولت در این طرح 
اعام کرد که اواً بیمه بیکاری صرفاً به کارگران بیمه شده تعلق می گیرد و 
ثانیاً بنگاه های دارای کد بیمه، در صورتی که نیروی کار خود را حفظ کنند 
مشــمول دریافت تسهیات می شوند، بنابراین بنگاه هایی که فاقد کد بیمه 

هستند و کارگرانی که بیمه ندارند، مشمول این طرح نمی شوند.

مشاغل فاقد بیمه تسهیات می گیرند
 بر اســاس آمار شــیوع ویروس کرونا به طور مستقیم بر زندگی ۶ میلیون 
کارگر تأثیر گذاشــته است که از این تعداد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه 

ندارند. این افراد چند دســته هســتند به این صورت کــه یا خویش فرما 
هســتند یا رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود دارد اما قابل اثبات نیست و یا 
رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود داد و قابل اثبات اســت.در این بین اگرچه 
هنوز برای حمایت از کارگران فاقد بیمه که به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
بیکار شــده اند تدبیری اندیشیده نشده است، اما از آن طرف مقرر شده به 
کارگاه های فاقد کد بیمه برای حفظ نیروهای انســانی، تسهیاتی پرداخت 
شــود.البته آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعام کرد کســانی 
مشمول این طرح می شوند که شغلشان قابل احصا باشد؛ در واقع باید قابلیت 
احصاء اشتغال به صورت فعال وجود داشته باشد که وزارت تعاون برای این 
موضوع با همه دســتگاه های ذیربط همچون وزارت میراث فرهنگی، وزارت 
ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت هماهنگی های ازم را انجام داده اســت؛ در این رابطه منصوری 
معاون وزیر کار می گوید: »ما به ســراغ کســانی می رویم که امکان احصاء 
شاغل بودنشان وجود داشته باشد. مثًا اگر یک دستفروش در نمایشگاهی 
حضور داشته و اطاعاتش توسط وزارت کشور یا شهرداری ثبت شده باشد، 
شغل این فرد برای ما قابل احصاء است اما صرف ادعای فرد نمی تواند قابل 
قبول باشد زیرا در این صورت افرادی که هیچ گونه شغلی ندارند می توانند 
با معرفی کذب خود سیستم را دچار مشکل کنند.«بر این اساس؛ در صورت 
تأیید نهایی دستورالعمل طرح مذکور، فرایند ثبت نام از مشموان به همان 
روال ثبت نام از کارگاه های دارای کد بیمه خواهد بود، یعنی پس از ثبت نام 
در سامانه و پاایش اطاعات، سازوکار واریز تسهیات مشخص می شود.در 
این بین آنطور که منصوری هفته گذشته گفته بود، طرح حمایت از بنگاه ها و 
مشاغل فاقد بیمه قرار بود در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در روز دوشنبه 
۱۹ خرداد ماه به تصویب نهایی برسد تا هر چه سریع تر دستورالعمل تهیه و 
برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.مطابق با آنچه که رئیس جمهور در جلسه 
امروز ســتاد ملی مقابله با کرونا اعام کرد این طرح تصویب و به زودی به 

مرحله اجرا می رسد.

با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا؛
پرداخت وام کرونا به بنگاه های فاقد بیمه

 دستورمهار بازار مسکن با ۲ سال تأخیر
مرکز پژوهش های مجلس:

 ۶0 درصد مردان شاغل
 فاقد بیمه هستند

بازگشت وحشت کرونایی به بازار نفت

۶۰ درصد از اشــتغال کشور را به طور میانگین مشاغل غیررسمی تشکیل میدهند به گونه ای که در سال 
۱۳۹۷ ، ۶۲ درصد زنان و ۵۹ درصد از مردان دارای مشاغل غیررسمی بوده اند. مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارش به بررســی وضعیت بازار کار ایران در زمســتان ۱۳۹۸ پرداخت؛ این گزارش نشان می دهد نرخ 
بیکاری کاهش ۱.۷ درصدی نسبت به زمستان ۱۳۹۷ داشته است. با این حال از جمعیت ۳۲۷۰ هزار نفری 
بیکاران در زمستان ۱۳۹۷، ۳۵.۱ درصد موفق به یافتن شغل شده اند و مابقی یا همچنان بیکار مانده اند 
)۳۶.۸ درصد( و یا عمدتاً به دلیل دلســرد شدن از یافتن شــغل از بازار کار خارج شده اند )۲۷.۹ درصد(. 

نتایج محاسبات نشان می دهد....

 رییس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده گان اعام کرد:

افزایش دوبرابری شکایت ها
سه پرده از سناریو تازه آمریکا علیه ایران

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد

زندگی مردم سخت شده است
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سخنگوی قوه قضاییه:

قاضی منصوری در رومانی دستگیر شد
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معاون اول رییس جمهور تاکید کردگزیده خبر

زندگی مردم سخت شده است
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت 
فقط متعلق به نسل گذشته نیست، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت 
نیاز امروز و فردای کشور است و انتقال این فرهنگ به نسل امروز 
و آینده ایران رسالت مهمی است که بر دوش بنیاد شهید و امور 
ایثارگران قرار دارد. اســحاق جهانگیری صبح دیروز )شنبه( در 
مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان 
اینکه موضوع شهادت و ایثارگری در دین و فرهنگ ما از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است و با محدودیت های زمانی و مکانی سازگار 
نیست، اظهار کرد: هر جامعه ای برای تداوم حیات خود نیاز دارد 
فرهنگ شــهادت و ایثارگری را به فرهنگ مسلط، موثر و معتبر 
تبدیل کند و نهادهایی مانند بنیاد شــهید و امور ایثارگران نقش 
محــوری و کلیــدی در این زمینــه ایفا می کنند.معــاون اول 
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه پس از پیروزی انقاب اسامی و 
رویکرد ملت ایران برای استقال و عدم وابستگی به شرق و غرب، 
تصریح کرد: وقتی کشوری می خواهد روش های اسامی و دینی 
را ترویج کند، طبیعی است که با تهدیدها و تحریم های دشمنان 
روبرو شود و آنچه بیشترین سهم را در عبور کشور از این موانع بر 
عهده داشته است، فرهنگ شهادت و ایثارگری ملت ایران بوده که 
از آموزه های دینی این ملت نشأت گرفته است.جهانگیری ادامه 
داد: نهادهایی مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران نهادهایی واسط 
هســتند که از یک سو ریشه در اعماق جامعه و فرهنگ دینی ما 
دارند و نهادی انقابی و مردمی تلقی می شوند که با آرمان های 
انقاب ارتباط دارند و از ســوی دیگر نهادی رسمی و حاکمیتی 
هســتند که بر اساس قوانین کشــور اداره می شوند و این گونه 
نهادها نقش مهمــی در مقاطع مختلف ایفا می کنند.معاون اول 
رئیس جمهور با بیان اینکه ما کشــوری در حال پیشــرفت و با 
تحوات متعدد در عصر ارتباطات و عصر اقتصاد دیجیتال مواجه 
هســتیم، اظهار داشــت: ما به دنبال توسعه کشور هستیم و این 
توسعه، تحواتی را با خود به همراه دارد که این تحوات گاهی به 
گسست های اجتماعی و نسلی منجر می شود و مهمترین رسالت 
نهادهای فرهنگی و دینی کشور این است که این گسست ها را از 
بین ببرند و در جهت تقویت همبستگی اجتماعی و برخورداری از 
زبان و همکاری مشــترک تاش کنند.جهانگیــری اضافه کرد: 
نهادی مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران که نهادی میانجی که از 
یکسو در حکومت و از ســوی دیگر در میان ایثارگران و خانواده 
شهدا حضور دارد باید از طریق گفتگو و تعامل،  هم حرف دولت را 
به جامعه منتقل کند و هم مطالبات و نیازهای مهمی که در این 
بخش وجــود دارد را از جامعه به دولت انتقــال دهد.معاون اول 
رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط خاصی قرار 
دارد و در دوره ای هســتیم که دشــمنان انقاب و ایران از هیچ 
فرصتی برای آسیب زدن به کشور دست برنمی دارند،  خاطر نشان 
کرد: آمریکا دشمن دیرینه ملت ایران از هر فرصت و بهانه ای برای 
سنگ اندازی در پیش پای ملت ایران استفاده می کند که مردم 
ایران نتوانند راه و مسیری را که برای خود ترسیم کرده اند، ادامه 
دهند.وی ادامه داد: کشورهایی نظیر سعودی و رژیم غاصب قدس 
نیز در منطقه دست به دست هم داده اند و در هر مقطعی توطئه 

ای علیه ملت ایران انجام می دهند که نماد اصلی این توطئه ها 
بازگشــت تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران است.جهانگیری 
خاطرنشان کرد: بر اساس برجام، ظرف ماه های آینده باید تحریم 
های تسلیحاتی ایران لغو شــود و ایران باید بتواند همانند سایر 
کشــورها در صورت نیاز تسلیحات مورد نیاز خود را تهیه و یا در 
صــورت تمایل صادر کند اما آمریکا که مــی خواهد علیه ایران 
موضوعی را در ســازمان ملل مطــرح کند، تاش می کند به هر 
روش که شده مقدمات این کار را فراهم سازد و از طریق سعودی 
ها و صهیونیست ها به دبیرخانه سازمان ملل متحد فشار وارد می 
کند و گزارش هایی را خاف واقع به دبیرخانه ارائه می دهند که 
ایران تخلفاتی داشته است.معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه 
تحریم های ظالمانه آمریکا فشارهای سنگینی را بر اقتصاد کشور 
وارد کرده است،  افزود: البته آمریکایی ها به صراحت اعام کرده 
اند که هدف آنها از اعمال تحریم ها، فروپاشــی نظام جمهوری 
اسامی ایران است و به گفته خودشان می خواستند کاری کنند 
که ملت ایران نتواند جشن چهل سالگی انقاب اسامی را برگزار 
کند اما به فضل الهی اگرچه اقتصاد ایران آســیب دید اما دچار 
فروپاشی نشد و همچنان روی پای خود ایستاده است.وی اضافه 
کرد: در سالهای گذشته به طور میانگین ساانه 500 تا 600 هزار 
فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است و اگر می توانستیم نفت 
بفروشیم و از سایر امکانات مانند دیگر کشورها برخوردار بودیم و 
اگر هزینه های مضاعف بر تجارت خارجی ما تحمیل نمی شد، با 
رشد اقتصادی بیش از 12 درصد که در سال 95 محقق شد، اگر 
بــا همین جهش ادامه پیدا می کرد، بخش زیادی از مشــکات 
کشــور را پشت سر گذاشــته بودیم.جهانگیری گفت: آمریکا در 

اقتصاد کشور اخال کرد اما نتوانست به هدف خود برسد چرا که 
امروز اقتصاد کشور روی پای خود ایستاده و با اشتغال زایی و رشد 
اقتصادی همراه است اما واقعیت این است که زندگی مردم سخت 
شــده و دولت با تمام وجود این موضوع را لمس می کند و تمام 
تــاش خود را به کار می گیرد تا از بار فشــار اقتصادی بر مردم 
کاسته شــود.معاون اول رییس جمهور با یادآوری تصمیم دولت 
برای تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین کااهای اساســی، 
گفت: هدف از تخصیــص ارز 4200 تومانی این بود که کااهای 
اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به وفور در اختیار مردم 
قرار گیرد. البته این تصمیم یک تصمیم صرفاً  اقتصادی نیســت. 
کســانی که این گونه تصمیمات را زیر سوال می برند، کمترین 
ارتباطی با زندگی مردم ندارند.وی ادامه داد: البته ممکن است این 
گونه تصمیمات با رانت و سوء استفاده همراه باشد اما کسانی که 
از این شرایط سوء استفاده می کنند باید به عنوان خائن به مردم 
معرفی شوند و به شدت با آنها برخورد شود.جهانگیری با تاکید بر 
اینکه دولت نمی تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط 
جامعه بی تفاوت باشد، گفت: ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این 
گونــه تصمیمات را نفی کند اما انســانیت حکم می کند که به 
طبقات ضعیف و متوســط جامعه توجه داشته باشیم.معاون اول 
رییس جمهور در ادامه با اشــاره به روند رو به رشد قیمت اجاره 
مســکن،  خاطر نشــان کرد: بخش زیادی از جامعه اجاره نشین 
هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی 
دارد. دولت قطعاً برای مهار رشــد اجاره بهای مسکن تصمیمات 
ازم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن اســت با اصول اقتصاد 
سازگار نباشد اما دولت نمی تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به 

اقشــار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه ای کوچک تر 
انتخاب و یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید.وی با اشاره به اینکه هم 
اکنون با شرایط تحریم و شیوع کرونا روبرو هستیم، افزود: کرونا 
به تنهایی اقتصادهای بزرگ دنیا را با تاطم مواجه کرده و رشــد 
منفی 7 تا 8 درصد اقتصادی برای ســال 2020 پیش بینی می 
شــود و آمریکا به تنهایی اعام کرده است که 40 میلیون نفر در 
این کشور به دلیل شرایط کرونایی بیکار شده و برای دریافت بیمه 
بیکاری ثبت نام کرده اند.جهانگیری افزود: مردم ایران نیز هم با 
کرونا و هم با ویروســی بدتر از آن به نام تحریم مواجه هستند و 
آنچه در این شرایط تعیین کننده است و می تواند ما را از شرایط 
ســخت پیش رو عبور دهد، انســجام، وحدت درونی ملت ایران،  
رهنمودهای مقام معظم رهبری و پای کار بودن مدیران کشــور 
است.معاون اول رییس جمهور ادامه داد: نباید بگوییم که تنها یک 
سال از مسئولیت ما در دولت باقی مانده و نیازی به خطر کردن 
نداریم چرا که این دوره نیز طی می شود و اداره کشور در اختیار 
مسئولین دولت آینده خواهد بود. کسانی که مسئولیت قبول کرده 
اند در واقع خدمتگزار ملتی هســتند کــه با خون و جان خود از 
انقاب اســامی و کشور حراست کرده اند و برای حل مشکات 
جامعــه باید به صورت شــبانه روزی وقت بگذاریــم و از نظرات 
کارشناسان و منتقدین استفاده کنیم.وی با تاکید بر اینکه شهدا، 
ایثارگــران و خانواده های آنها این درس را به ما داده اند که باید 
پای کار ملت بایستیم، گفت: مگر کسی باور می کرد که بتوانیم از 
جنگی که همه دنیا مقابل ما بودند عبور کنیم. پشت سر گذاشتن 
جنگ جز با اتکا به انسجام و پایمردی و مردم و مسئولین میسر 
نبود.جهانگیری در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت به نسل های آینده گفت: بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در دوره های مختلف تاش های جدی برای ترویج 
این فرهنگ داشته است و امروز هر کدام از ما باید از خود بپرسیم 
که آیا در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های بعدی موفق 
بوده ایم یا خیر.معاون اول رییس جمهور با قدردانی از خدمات 7 
ساله حجت ااسام والمسلمین شهیدی رییس سابق بنیاد شهید 
و امور ایثارگران گفت: ایشان در طول این سالها صادقانه و با تمام 
تــوان در خدمت ایثارگران و خانواده های شــهدا بود و اقدامات 
مهمی در این سالها انجام داد.وی به برخی محدودیت های دولت 
نظیر کاهش درآمدهای نفتی اشــاره و تصریح کرد: ما کشــوری 
بودیم که در یک سال 100 میلیارد دار درآمد نفتی داشتیم اما 
کل درآمد نفتی کشور در سال 98 حدود 8 میلیارد دار بوده که 
ایــن کاهش درآمد، بر همه بخش ها از جمله بودجه دولت تاثیر 
می گذارد و هنر مدیریت این است که با وجود این محدودیت ها 
بتواند کار کند که حجت ااسام و المسلمین شهیدی نمونه ای 
از این گونه مدیریت در شرایط محدودیت بود.معاون اول رییس 
جمهور افزود: حجت ااســام والمسلمین شــهیدی حضوری 
معنوی در جلســات هیات دولت داشــت که در ابتدای جلسه با 
صوت زیبای قرآن و گاه با تذکرات اخاقی مطالب ازم را به دولت 
منتقل می کرد و با حساســیت و جدیت فــراوان به دنبال حل 

مشکات و مسائل ایثارگران و خانواده های شهدا بود.

جلیلی: 
باید به چارچوب و سندی برسیم که هدف 

آن تحقق اشتغال باشد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما باید بتوانیم به یک 
چهارچوب و یک سند برسیم که هدف آن تحقق اشتغال برای تمام چند ده 
میلیون افراد واجد شرایط در کشور باشد، گفت: در این سند سهم هر بخش 
باید معلوم باشد.سعید جلیلی در نشست بررسی راهکارهای رفع موانع اشتغال 
در کشور که با حضور کارشناسان کارگروه های اقتصادی »دولت سایه« برگزار 
شــد، با اشاره به نکات مطرح شده توسط کارگروه اشتغال، اظهار کرد: مسئله 
اشتغال از جنبه های گوناگون قانونی، عقلی و شرعی یک مسئولیت مهم برای 
تمام ارکان نظام اســامی و حتی عموم جامعه است. اینکه رهبری فرمودند 
این مسائل موجب شرمندگی است، بحث تعارف نبوده است بلکه طبق قانون 
اساســی ایجاد امکان اشــتغال برای همه، وظیفه دولت است.وی در ادامه با 
انتقــاد از برخی اظهارات درباره آمارهای ایجاد اشــتغال، افزود: حل موضوع 
اشتغال نباید نمایشی و تبلیغاتی باشد. اینکه گفته  شود کسی که یک ساعت 
در هفته به کاری مشــغول باشد نیز جز آمار شاغلین است، این حرف بیشتر 
شوخی است تا واقعیت! اگرچه ممکن است در جایی اشتغال اینگونه تعریف 
شده باشــد اما واقعیت اینست که این را نمی توان اشتغال نامید.عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود، بدست آمدن یک 
تعریف معقول از اشتغال را اولین قدم برای حل این مسئله خواند و خاطرنشان 
کرد: باید یک تعریف دقیق و استاندارد از اشتغال داشته باشیم که اگر واقعا به 
کسی شاغل اطاق شد، این اطمینان حاصل شود که فرد مشغول کار است و 
یک درآمد معقول نیز دارد.جلیلی در ادامه با بیان اینکه خاء برنامه  بلندمدت 
ایجاد اشتغال از جمله ضعف های جدی کشور در این حوزه است، تصریح کرد: 
اگر فراهم کردن امکان اشــتغال طبق اصل 28 قانون اساســی وظیفه دولت 
اســت، باید برای آن برنامه داشــت. یعنی اگر کشور ما 80 میلیون جمعیت 
دارد و از این میزان مثا 25 میلیون نفر با تعریف استاندارد از اشتغال باید کار 
داشــته باشند، باید این وظیفه برای دولت، مجلس و سایرین تعریف شود که 
اگر قرار است این میزان اشتغال وجود داشته باشد، سهم و برنامه هر دستگاه 
برای تحقق این هدف چیســت؟ در این صورت مثــا به افتتاح 10 کارخانه 
اکتفا نمی شود؛ چرا که با این عملکرد و اکتفا به چند طرح عمرانی و اقتصادی 
مشخص است که فاصله ما با وضع مطلوب در زمینه اشتغال بسیار زیاد خواهد 
بود.وی با تشــریح چرایی لزوم برنامه ریزی بلندمدت در حوزه اشتغال، گفت: 
طبیعتا ایجاد شغل به میزان مطلوب، اقتضائاتی دارد که بر اساس آنها و با نگاه 
به تجارب دنیا و ابداعاتی که خود کشــور می تواند داشته باشد، باید مجموعه 
ای از ماموریت برای دســتگاه ها تعریف شود. یعنی به طور مشخص برای هر 
وزارتخانه ای در این زمینه باید ماموریت های مشــخص و قابل ارزیابی تعریف 
شود. مثا سهم آموزش عالی مشخص شود که چیست؟ این نباشد که بگویند 
ماموریت ایجاد اشــتغال تنها مربوط به وزارت رفاه اســت و مثا با آموزش و 
پرورش یا وزارت  خارجه ارتباط ندارد، بلکه بنا به اقتضائات ایجاد اشتغال باید 
برای هر دســتگاه ماموریت هایی که ضمانت اجرا داشته باشد، تعریف شده و 

سازوکار آن نیز مشخص گردد.

 گفت وگوی عراقچی با معاون
 وزیر خارجه ژاپن

سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان و تاکه ئوموری، 
معاون ارشد )سیاســی( وزارت خارجه ژاپن با یکدیگر گفت وگو کردند.در این 
گفت وگوی ویدئو کنفرانســی در خصوص موضوعــات دوجانبه،  منطقه ای و 
بین المللی و همکاری در زمینه مبارزه با کرونا تبادل نظر شد و تداوم رایزنی ها 
و بهره گیری از ظرفیت روابط خوب دو کشــور بــرای همکاری ها مورد تاکید 

قرار گرفت.

استاندار تهران تاکید کرد: 
تهران در رعایت پروتکل های فاصله گذاری 

اجتماعی پایین ترین استان
استاندار تهران از قرار گرفتن استان تهران در پایین ترین رتبه در حوزه رعایت 
فاصلــه گذاری اجتماعی خبر داد و گفت: باید در این حوزه دقت بیشــتری 
اعمال کنیم. انوشــیروان محسنی بندپی در پایان جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد در تشریح مصوبات این جلسه 
در جمــع خبرنگاران، گفت: تمدید مرخصی زندانیان به جلســه ۳1 خرداد 
ماه موکول شــد. در جلسه امروز گزارشی در مورد بررسی وضعیت کشور به 
ویژه برخی استان ها که قبا در وضعیت شیوع کمتری بودند و در هفته های 
جاری شــیوع در آنها افزایش پیدا کرده، ارائه شد، به طوری که این استان ها 
نســبت به هفته های قبل افزایش ابتا و شیوع را شاهد بودند که مقرر شد 
امکانات مورد نیاز و کمبودهای آنها تامین شود. همچنین اختیاراتی نسبت 
به برقراری و اعمال محدودیت ها به استانداران این استان ها داده شد که البته 
اســتان تهران جزء آنها نیست.وی تاکید کرد:  روند بیماری در استان تهران 
کمی افزایش یافته اما در حوزه مرگ و میر همانند گذشته آمارها پایین آمده 
است. به شکلی که در حال حاضر در شرق استان وضعیت خوبی داریم اما در 
شهرستان های غرب استان نیازمند توجه بیشتر در فاصله گذاری اجتماعی 
و رعایت پروتکل های بهداشــتی هستیم. استاندار تهران در بخش دیگری از 
صحبت های خود با تاکید بر این که اســتان تهران تاکنون وضعیت بحرانی 
نداشــته است، افزود: در استان تهران با شیبی به شکل مایم به پیک شیوع 
رســیدیم و با وجــود پیچیدگی های تراکم جمعیت ، کســب و کار و وجود 
جمعیت ســه و نیم میلیون نفری شــناور به تناسب این موضوعات، شرایط 
بحرانی نداشــتیم و با مدیریت از پیک شیوع عبور کردیم البته باید دقت و 

مراقبت ما بیشتر باشد.

روانچی در واکنش به ادعاهای مطرح شده علیه ایران
دبیرخانه سازمان ملل فاقد ظرفیت، تخصص 

و دانش انجام دادن تحقیقات است
نماینده دائمی کشــورمان در ســازمان ملل ادعاهای مطرح شــده در گزارش 
دبیرخانه سازمان ملل علیه ایران را رد کرد. مجید تخت روانچی نماینده دائمی 
کشورمان در سازمان ملل در واکنش به ادعاهای مطرح شده در گزارش دبیرخانه 
ســازمان ملل علیه ایران، در صفحه توییترش نوشت: »ایران تمام اتهامات را در 
گزارش دبیرخانه ســازمان ملل رد می کند:-»منشا ایرانی« تسلیحات یک وهم 
است.دبیرخانه سازمان ملل فاقد ظرفیت، تخصص و دانش انجام دادن تحقیقات 
است.-به نظر می رسد که آمریکا با تاریخچه خصومت با ایران در صندلی راننده 

نشسته است تا »ارزیابی های« سازمان ملل را شکل دهد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در واکنش به ادعای یک مقام ترکیه اعام کرد
 تکذیب حضور عناصر پ ک ک

 در داخل خاک ایران
ســردار پاکپور با رد ادعای یک مقام ترکیه ای 
مبنی بــر حضور عناصــر پ ک ک در خاک 
جمهوری اســامی ایران گفت:سپاه با اقتدار ، 
عزت و اشــراف دقیق و همــه جانبه، امنیت و 
تســلط ازم را در مرزها ایجاد کرده اســت.به 
گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار محمد 

پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه بازدید از پایگاه های عملیاتی 
شــمالغرب کشــور ، در  واکنش به ادعای یک مقام ترکیه مبنی بر حضور 
عناصــر پ ک ک در داخل خاک جمهوری اســامی ایران اظهارکرد: این 
ادعا راغیرمســئوانه و بی اساس دانســته و آن را تکذیب می کنیم.وی با 
اشــاره به وضعیت مرزها ی دو کشور افزود :در مرزهای مشترک جمهوری 
اســامی ایران و ترکیه تعامات بسیار خوب و مفیدی بین نیروهای مسلح  
دو کشــور وجود دارد. لذا انتظار می رود  مقامات کشور دوست و همسایه 
ترکیه ،قبل از هرگونه اظهار نظر رســانه ای پیرامون رخداد های  مرزی ، 
پس از حصول اطمینان از صحت واقعه،  از کانال های رســمی با جمهوری 
اســامی ایران ارتباط برقرار کرده و برابر ســاز و کارهای پیش بینی شده 
این گونه مسائل را دنبال نمایند.سردار پاکپور اظهار داشت: نیروی زمینی 
سپاه بر اســاس ماموریت خود بعنوان مسوول  امنیت شمال غرب کشور ، 
با نیروهای تحت کنترل اعم از مرزبانی و واحدهای عملیات نیروی زمینی 
سپاه ،با اقتدار و آمادگی کامل  در مرز حضور فعال داشته و با اشراف دقیق 
و مستمر بر منطقه  ، تسلط ازم مرزی را  ایجاد کرده است.وی با تاکید بر 
اینکه  حضور عناصر تروریســتی در داخل خاک جمهوری اسامی ایران از 
خطوط قرمز ما اســت ،تصریح کرد :در عین حال این موضوع برای ما قابل 
درک است که  عملیات های اخیر گروهک ها در داخل خاک ترکیه موجب 
ایجاد فشــار بر روی مسئولین ترکیه شده و آنها را  مجبور به طرح چنین 

ادعایی کرده است.

 اژه  ای حضور رئیسی در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را تکذیب کرد

معاون اول قوه قضاییه زمزمه حضور رییســی در انتخابات ریاست جمهوری 
1400 را زمزمه   ای بیخود دانست و این احتمال را تکذیب کرد.غامحسین 
محســنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
زمزمه هایــی درباره احتمال حضور حجت ااســام رییســی در انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 مطرح است، شــما این موضوع را تأیید می کنید؟ 
گفت: چنین چیزی مطرح نیست و این زمزمه، زمزمه بیخودی است.پیش تر 
برخی اصولگرایان ضمن خبر از این احتمال، اعام کرده بودند که در صورت 

پیروزی وی همه مشکات کشور حل خواهد شد.

رییــس جمهوری بــا تاکید بــر لزوم 
همکاری مردم در مقابله با کرونا، اظهار 
داشــت: اگر همکاری مردم نباشــد و 
سامت مردم به خطر بیفتد مجبوریم 
همه محدودیتهــا را بازگردانیم.حجت 
ااســام والمسلمین حســن روحانی 
دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی کرونا 
اظهارداشــت: مردم عزیــز ما می دانند 
موضوع مواجه شدن با این ویروس عالم 
گیر)کرونا( یک موضوع بی سابقه ااقل 
در 150 ســال اخیر در کشور ما بوده 
است، از سال 1247  که دوران طاعون 
و مرگ و میر شــدید در ایران و عراق 
بــوده، چنین حادثه ای به این شــکل 
بی سابقه بوده اســت.رییس جمهوری 
افزود: در دنیا هم از 1920 میادی که 
موضوع آنفلوانزا اسپانیایی مطرح بود و 
تا 50 میلیون نفر در آن آنفوانزا از بین 
رفتند، چنین حادثه ای نداشــتیم که 
ویروس خطرناکی از آســیا شروع شود 
و به اروپا، ســپس به آمریــکا و آفریقا 
برســد و تقریبا همه کشورهای جهان 
را درگیر کند.روحانی یادآور شــد: روند 
به این صورت بوده که در هر کشــوری 
این ویروس وارد شــده به پیک رسیده 
از پیک عبــور کرده و از دروازه ای وارد 
کشور دوم سپس ســوم و سپس ادامه 
یافته است. برای مثال وقتی این ویروس 
وارد کشور ما شد استان هایی چون قم 
و گیان به ســرعت بــه پیک رفتند و 
بعد هم به تدریج استان های دیگر وارد 
پیک شدند، بسیاری از استان هایی که 
به پیک رســیدند از پیک عبور کردند 
شرایطشان فوق العاده نیست. البته باز 
هم بیماری وجود دارد ولی به آن شدت 
نیست.وی ادامه داد: امروز چند استان 
همین حالــت را دارند که اینها مربوط 
به پیک اول اســت. ما داخل پیک اول 
هســتیم. پیک اول در برخی استان ها 
آمــده و عبور کرده اســت.  در بعضی 
استان های دیگر  وارد پیک شده که از 
آن عبور خواهیم کرد مانند خوزستان 

که در این جلســه بحث شد و کم کم 
در حال عبور از پیک است. پیش بینی 
این است که استان های دیگر در نوبت 
هســتند یعنی بتدریج آنها وارد  پیک 
می شــوند و باید عبور کنند. این همه 
مربوط به پیک اول این بیماری اســت 
بنابرایــن این اســتان با اســتان دیگر 
متفاوت اســت.رییس جمهوری گفت: 
این که قبا گفته شد استان هایی سفید،  
زرد یا قرمز است، این قرمزی و سفیدی 
ثابت نیست. استانی ممکن است امروز 
سفید باشد هفته بعد زرد شود و هفته 
بعد از آن به ســمت قرمز شــدن برود 
که شــرایط ویژه خود را خواهد داشت 
بنابراین کلیت مســاله بــه این صورت 
است.وی یادآور شد: بارها تکرار کردیم 
چون ایــن بیماری واکســن و داروی 
قطعی ندارد، بنابراین باید پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنیم البته در بعضی 
کشورهای دنیا گفتند که داروهایی موثر 
است که دارند امتحان می کنند.روحانی 
اظهارداشت: معموا در کشور هم جدا از 
چند شهرستان به نقطه ای نرسیدیم که 
حــدود 60 تا 65 درصد جمعیت با این 
ویروس مواجه و از آن عبور کرده باشند 
یعنی نه اان واکســن پیش روی ما و 
نه آن ایمنی جمعی و رمه ای به وجود 
آمده است بنابراین نگرانی ما همچنان 
وجود دارد و باید مراقبت کنیم.رییس 
جمهوری با طرح این پرسش که دلیل 
این پیک ها که شــروع شــده چیست، 
گفت: در اســتان هرمزگان که به شکل 
ویدئوکنفرانــس در تماس بودیم گفته 
بودند که شــرایط ما شــرایط عادی و 
سفید است ولی در ایام عید سعید فطر 

و تعطیات که رفتار و آمدها زیاد شد و 
متاسفانه استان هرمزگان دچار مشکل 
شــد و هنوز هم در مرحله پیک وجود 
دارد بنابراین ســفرها و رفت و آمدها و 
مراعــات نکردن دســتورالعمل ها ما را 
دچار مشــکل می کند.وی تاکید کرد: 
مردم باز هم توجه کنند که نه کشور ما 
بلکه در همه دنیا حتی کشور پیشرفته 
باشــد تخت، آی ســی یو و امکانات از 
لحاظ پزشک و پرســتار محدود است، 
همه جا محدودیتی وجود دارد بنابراین 
آن محدودیت را باید مدنظر قرار دهیم 
بــرای اینکه هر اســتانی که وارد پیک 
می شــود از آن به شکل آرام و پشته ای 
از آن عبور کنــد نه یک پیک بلند که 
همه را دچار اضطراب و مشــکل کند. 
همــه ما در این زمینه باید نســبت به 
دستورالعمل ها مراقبت و کمک کنیم.

روحانی گفت: گزارش دوم نگران کننده 
در این جلسه این بود که رعایت مردم 
در اردیبهشت ماه نسبت به این اپیدمی 
تا 80 درصد مطلوب بوده اســت و اما 
در اواســط خرداد این مراعات ها به 20 
درصد رســیده است  که می تواند برای 
ما نگرانی به وجود آورد و مردم باید این 
مراقبت را انجام دهند تا بتوانیم از این 

مرحله به خوبی عبور کنیم.

را  محدودیت هــا  مجبورشــویم 
برمی گردانیم

روحانــی اضافه کرد: این مســاله جای 
خوشــحالی دارد و از همه آنها تشــکر 
می کنیم زیرا دستورالعمل های ازم را 
برای حفظ سامت مردم رعایت کردند 
اما در برخی  جاها، شرایط مناسبی نبود.  

رییــس جمهوری بــا بیــان اینکه در 
حرم مطهر رضوی )ع( که نســبت به 
جاهای دیگر متفاوت اســت، گزارش ها 
درباره فاصله ها و تشکیل نماز جماعات 
امیدوارکننــده نبود، اظهار داشــت: از 
مســئوان حرم مطهر، اســتانداری و 
دانشگاه علوم پزشکی می خواهم تاش 
کنند استان خراسان رضوی وارد پیک 
نشویم.  روحانی با تاکید بر اینکه همه 
گشایش ها و موارد جدید بازگشایی که 
امروز هم داریم، مشــروط به آن است 
که باهم همــکاری کنیم، تصریح کرد: 
اگر همــکاری نباشــد، مجبوریم همه 
محدودیت ها را بازگردانیم. اگر سامت 
مردم در شهر یا استانی به خطر بیفتد، 
مجبوریم محدودیت ها را مجددا اعمال 
کنیم پس برای اینکه بازگشایی ها ادامه 
یابد و کســب و کار باز شــود، باید این 
همکاری هــا ادامه یابــد.  وی در مورد 
مصوبات جلســه خاطرنشــان کرد: در 
جلســه امروز بحث شد تا بیمه بیکاری 
کســانی که در دوران ســه ماهه کرونا 
بیکار شــدند، عملیاتی می شود. بعضی 
کسب و کارها که بیمه نبودند و پرونده 
بیمه هم ندارند، امروز مشــمول کمک 
شدند. همچنین مقرر شد نمایشگاه های 
تخصصی امروز مجاز باشند به شرطی 
که ورود افراد ویژه و خاص در چارچوب 

مصوبات امروز در آن شرکت کنند.

درباره مرخصی زندانیان هفته بعد 
تصمیم گیری می شود

روحانی افــزود: در مورد زندان مصوب 
کــرده بودیم زندانی هایــی که امنیت 
جامعــه را بــه خطــر نمی اندازنــد تا 
آخر خــرداد آزاد باشــند. درباره تداوم 
مرخصــی آن در تیرماه جلســه هفته 
بعد تصمیم گیری می شود. من امیدوارم 
همه ارکان کشــور ما مســیر پیوند و 
پیــروزی را انتخاب کننــد و همچنان 
تا پایان بحــران، آن ائتاف ملی برای 

زندگی بهتر را حفظ کنیم.

روحانی:
  مجبور شویم محدودیت ها 

را برمی گردانیم
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گزیده خبر  دستورمهار بازار مسکن با ۲ سال تأخیر
رئیس جمهور در حالی صبح جمعه به وزیر راه و شهرسازی دستور 
بررسی علل افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن را داده که این 
افزایش قیمت ها از ابتدای ســال ۹۷ آغاز شده بود.حسن روحانی 
روز پنج شنبه ۲۲ خرداد در حاشیه مراسم افتتاح ویدئوکنفرانسی 
چند طرح عمرانی، به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رئیس کل 
بانک مرکزی دســتور داد تا کارگروهی برای بررسی علل افزایش 
قیمت مسکن تشــکیل دهند.رئیس جمهور همچنین در تماس 
تلفنی که پیش از ظهر جمعه ۲۳ خرداد با محمد اســامی وزیر 
راه شهرسازی داشــت، از جایگاه منتقد افزایش قیمت مسکن و 
خطاب به وزیر راه و شهرســازی گفت: شایسته نیست که مردم 
در این شــرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و 
دولت مصمم اســت که با برنامه ریزی، این مشکل به سرعت حل 

و فصل شود.

روحانی با دو سال تأخیر متوجه گرانی مسکن شد
این در حالی اســت که قیمت مسکن از آخرین ماه سال ۹۶ بنای 
رشد گذاشــت و این افزایش قیمت ها، در سه ماهه نخست سال 
۹۷، نمود بیشتری به خود گرفت؛ روند افزایش قیمت ها در آخرین 
ماه ســال ۹۷ مجدداً تشدید شد و در سال ۹۸ و سه ماهه نخست 
امسال نیز این افزایش قیمت ها سرعت و شدت بیشتری گرفت؛ به 
گونه ای که خرید مسکن در حال حاضر برای بسیاری از خانوارها به 
یک آرزوی محال تبدیل شده است.از سوی دیگر با توجه به اینکه 
اجاره بهای مســکن نیز به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، 
تابعی از قیمت مسکن است، لذا بازار اجاره مسکن هم دستخوش 
تغییرات قیمتی شدید شده که نتیجه آن، ناتوانی بسیاری از اقشار 
دهک های یک تا ۶ در پرداخت »اجاره بهای مسکِن« درخواستی 
از ســوی موجران در تهران، کانشــهرها و حتی برخی شهرهای 

باای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شده است.

عامل گرانی مسکن کیســت؟ /    اشتباهاتی که آخوندی 
مرتکب شد

به گفته بســیاری از کارشناسان اقتصادی، اگرچه تورم عمومی و 
رشد نقدینگی، اصلی ترین عامل تورم بخش مسکن در این ماه ها 
هستند، اما دو عامل مهم دیگر نیز در تشدید بحران این روزهای 

بازار مسکن مؤثر اســت: یکی عدم تولید مسکن و کاهش شدید 
ســاخت و ساز و دیگری عدم اســتفاده از ابزار مالیاتی در کنترل 
قیمت ها در بازار مســکن؛ و تقریباً در هر دوی این اتفاقات نقش 
وزیر سابق راه و شهرسازی بسیار پررنگ است.عباس آخوندی وزیر 
مســتعفی راه و شهرسازی با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر و 
ممانعت از تکمیل آن، مخالفت با تقویت ســمت عرضه در بخش 
مسکن )تولید( و تکیه بر لزوم تقویت بخش تقاضا )تسهیات خرید 
مسکن( مهمترین عامل در کاهش تولید مسکن در ۶ سال وزارت 
خود بود.نتیجه سیاست افزایش وام مسکن، بی اثر شدن تسهیات 
صندوق مســکن یکم در ششمین سال اجرای آن در تهران و نیز 
کاهش قدرت وام مسکن از محل اوراق تسهیات علی رغم افزایش 
۱۴۰ درصدی آن در پایتخت )وام مسکن زوجین( در کمتر از یک 
سال گذشته بود.وی همچنین در سال ۹۶ و در حالی که تعدادی 

از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس توانسته بودند طرح مالیات 
بر عایدی مســکن را در این کمیسیون به تصویب رسانده و برای 
تصویب در صحن علنی مجلس نیز از رأی باایی برخوردار بود، با 
ارسال نامه ای به علی اریجانی رئیس مجلس دهم، درخواست کرد 
تا این طرح به کمیسیون مربوطه عودت داده شود؛ بهانه آخوندی 
در این نامه، کاهش ســرمایه گذاری در بخش مسکن در صورت 
تصویب قانون مالیات بر عایدی بود.هرچند فرهاد دژپســند وزیر 
اقتصاد نیز در جلوگیری از تصویب مجدد این طرح در ســال ۹۸ 
بی تقصیر نبود و به بهانه ارسال »عنقریب« ایحه ای در خصوص 
مالیات بر عایدی، مانع از بررسی مجدد این طرح در مجلس شد. 
ایحه ای که هیچ گاه نه تهیه و نه به مجلس ارائه شد؛ آن هم در 
شــرایطی که ۵ ماه میانی ســال ۹۸، قیمت مسکن تقریباً بدون 
تغییر بود و دولت می توانســت با اجرای قانون مالیات بر عایدی، 

از ســرمایه ای تر شــدن این کاا جلوگیری کرده و مسکن را به 
کاایی مصرفی شــدن هدایت کند.از دیگر اقدامات آخوندی که 
به گرانی مســکن و اجاره بها دامن زد، تأخیر ۴ ســاله وزارت راه 
و شهرســازی در زمان وزارت وی در تهیه سامانه اسکان و اماک 
برای شناسایی خانه های خالی بود؛ در صورتی که اگر این سامانه 
بر اساس همان بازه زمانی ۶ ماهه مذکور در ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم تهیه می شــد، تا کنون سال ها از اجرای آن 
گذشــته و مالکان این خانه ها موظف به عرضه واحدهای خالی به 

بازار شده بودند که در کنترل اجاره بها، می توانست مؤثر باشد.

اقتصاد دستوری و کاهش زوری قیمت مسکن؟
احمدرضا ســرحدی کارشــناس اقتصاد مســکن در گفت وگو 
با خبرنگار مهر درباره علل افزایش قیمت مســکن در ســه ماهه 
امسال اظهار داشت: به نظر می رسد سیاست بانک مرکزی و دولت 
در کاهش دســتوری نرخ سود ســپرده های بانکی و خارج شدن 
نقدینگی های سرگردان از بانک ها، در رشد لجام گسیخته مسکن 
در دو ســه ماه اخیر نقش به سزایی داشته اســت.وی ادامه داد: 
از ســوی دیگر مصالح و نهاده های ساختمانی و همچنین عوارض 
صدور پروانه ساخت و ساز نیز که شهرداری ها آن را افزایش داده اند، 
از دیگر عوامل گرانی و تورم بخش مســکن هستند که اگرچه بر 
روی مسکن نوساز تأثیر مستقیم دارد، اما تجارب سال های اخیر 
نشان می دهد هر گونه افزایش قیمت در مسکن نوساز، به افزایش 
قیمت سایر واحدهای مسکونی منجر می شود.کارشناس اقتصادی 
با بیان اینکه قیمت مسکن با سیاست دستوری کاهش نمی یابد، 
افزود: هیجان موجود در اقتصاد کشور که به بخش مسکن محدود 
نیست و در همه بخش ها مشــهود است باید آرام شود؛ اما اینکه 
دولت بخواهد با اســتفاده از اعمال فشار بر مالکان، سقف قیمتی 
برای فروش مســکن و سقف اجاره بها برای موجران تعیین کند، 
سیاســت از پیش شکست خورده اســت.وی راهکار کوتاه مدت 
کنترل بازار مسکن را اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی جهت 
افزایش عرضه آنها به بازار دانست و گفت: حتی اگر همین امسال 
هم بخواهند مالیات بر خانه های خالی را اجرا کنند، نتیجه آن یک 
سال بعد در بازار مسکن نمایان می شود؛ این قانون را دولت باید ۵ 

سال قبل اجرا می کرد.

 متقاضیان وام کرونا به بانک خود
 مراجعه کنند

متقاضیان دریافت تســهیات کرونا که قبا در ســامانه کارا ثبت نام  کرده اند 
می توانند به شــعبی که در ســامانه اعام کرده مراجعــه و وام خود را دریافت 
کنند. برابر اعام معاونت اشــتغال وزارت کار بیش از ۷۵ هزار پرونده درخواست 
وام در بانک های بیســت گانه کشور تشکیل و در توافق با بانک مرکزی انتخاب 
شده و با رایزنی های صورت گرفته قرار شده تسهیات مذکور با شرایط آسان تر 
و بدون اعمال سختگیری در اختیار متقاضیان و وام گیرندگان قرار گیرد.علیرغم 
آنکه هیچ محدودیتی برای ثبت نام متقاضیان و کارفرمایان در سامانه کارا وجود 
ندارد اما با توجه به آنکه طبق پیش بینی های صورت گرفته تسهیات مذکور تا 
پایــان تیرماه قابل پرداخت خواهد بود متقاضیــان در صورت تمایل به دریافت 
وام باید هرچه زودتر به ســامانه کارا مراجعه و ثبت نام کنند.در حال حاضر ۲۰ 
بانک در پرداخت تسهیات کرونا مشارکت دارند و مجموع تسهیات پیش بینی 
شــده برای این طرح، ۴۹ هزار میلیارد تومان با نرخ ســود ۱۲ درصد است که 
تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار عملیاتی شــده اســت.در 
بحث میزان وام و تســهیات پرداختی سه نوع پرداخت تسهیات با مبالغ ۱۶، 
۱۲ و ۶ میلیــون تومان وجود دارد؛ وام ۱۶ میلیون تومانی مختص متقاضیان و 
کارفرمایان بنگاههایی اســت که به دســتور دولت و به اجبار تعطیل شده اند و 
از امروز با مراجعه به شــعبی که خود اعام کرده انــد می توانند به ازای هر نفر 
شــاغل مبلغ ۱۶ میلیــون تومان وام دریافت کننــد. وام ۱۲ میلیون تومانی به 
کسب و کارهایی تعلق می گیرد که در بحران کرونا فعال بوده و تعطیل نشده اند 
که این بنگاه ها می توانند به ازای هر فرد شــاغل ۱۲ میلیون تومان وام بگیرند. 
رانندگان مسافربر درون شهری و برون شهری که بیمه خویش فرمایی هستند نیز 
می توانند وام شش میلیون تومانی بگیرند.نرخ سود تسهیات ۱۲ درصد بوده و 
مراحل پرداخت آن به کارفرمایان از این ماه و به تدریج صورت می پذیرد. دوره 
بازپرداخت تسهیات نیز پس از یک دوره تنفس از مهرماه سال جاری و به مدت 
دو سال است و وثایقی که برای دریافت تسهیات توسط بانکها دریافت می شود، 
متفاوت و با ارائه ســفته و معرفی ضامن خواهد بود.تسهیات حمایتی کرونا از 
۱۲ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان اســت که برای دریافت تسهیات زیر 
۱۶ میلیون تومان، ارائه سفته یا چک توسط متقاضی کافی است. تسهیات ۱۶ 
تا ۴۸ میلیون تومانی سفته متقاضی و یک ضامن می خواهد. برای تسهیات ۴۸ 
تا ۱۲۰ میلیون تومانی عاوه بر ســفته فرد متقاضی دو ضامن و برای تسهیات 
۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی عاوه بر ســفته سه ضامن نیاز است. برای دریافت 
تسهیات بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هم، ارائه تضمین از سوی صندوق ضمانت 
و ارائه وثایق متعارف به تشــخیص بانک الزامی است.پیش از این مدیرکل دفتر 
سیاســتگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفته بود مبنای پرداخت وام، شاغل 
بودن نیروی کار و تعدیل نشدن وی و داشتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا 
است و تسهیات حمایتی به واحدها و کارگاههایی اختصاص می یابد که نیروهای 
کار در آنها شاغل و بیمه باشند.آنطور که ازوجی گفته شرط پرداخت تسهیات 
حمایتی به بنگاههای آسیب دیده از کرونا، حفظ اشتغال موجود است. واحدهایی 
که کد بیمه و پروانه کســب داشته باشــند هیچ مشکلی در دریافت تسهیات 
نخواهند داشــت ولی آن دسته واحدهایی که فاقد بیمه هستند، روند پرداخت 

تسهیات به آنها ظرف چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد. 

رئیس شورای اسامی شهر کرج:
 وظیفه داريم تمام قد در خدمت 

شهروندان باشیم
رئیس شــورای اســامی شــهر کرج گفــت: یکایک 
وظیفــه داریــم تمــام قــد در خدمت شــهروندان 
باشــیم. پیگیــر  را  آنــان  رضایتمنــدی  و   بــوده 

اکبر سلیم نژاد در آیین کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی 
منطقه ۸ شــهرداری کرج که با حضور اعضاء شورای 

اسامی شهر، شهردار و مدیران شهری برگزار شد، اظهار داشت: تا زمانی که بار 
مسئولیت در شهرداری را بر عهده داریم، همه در برابر شهروندان مسئولیم.این 
مســئول در شورای اسامی شهر کرج افزود: رفع نیاز شهروندان و خدمتگذاری 
با توجه به ظرفیت های موجود در شهرداری، بسیار ضروری است بیشتر از حال 
حاضر به مردم خدمت شود که این کار رضایت کارکنان، شهروندان و در نهایت 
خشنودی خداوند را به همراه خواهد داشت.رئیس شورای اسامی شهر کرج بیان 
کرد: تعامل و همکاری مجموعه شــهرداری و شورای اسامی شهر کرج اولویت 
بندی مسائل و مشکات شهر برای اقدام و رسیدگی با توجه به محدودیت های 
اعتباری از مهم ترین عوامل موفقیت مدیریت شــهری است.سلیم نژاد با بیان 
اینکه خدمت به مردم نعمت بزرگی اســت که برای خادمین شــهر کرج فراهم 
شــده است، یادآور شد: با پشتوانه مردمی، همدلی، همکاری و تعامل می توانیم 
مشــکات کانشــهر کرج را رفع کنیم و در این راستا تمام تاش خود را انجام 
می دهیم تا کاســتی ها تا پایان دوره پنجم شورای شهر به خوبی برطرف شود.

وی با بیان اینکه اعتماد مردم بزرگترین ســرمایه ای است که شهرداری به آن 
احتیاج دارد.

شهردار گرگان:
بسیج رکن مهم انقاب اسامی است

فرمانده پایگاه بســیج رســالت النبی )ص( شهرداری 
گرگان گفت: بسیج یکی از ارکان مهم انقاب اسامی 
اســت که امام خمینی)ره( با دوراندیشی و بینش باا 
فرمان تاســیس این نهاد مردمی را در راســتای حفظ 
دســتاوردهای انقاب اســامی صادر کرد.به گزارش 

مرکز اطاع رســانی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری گرگان، عبدالرضا 
دادبود صبح امروز در مراسم اباغ احکام مسوولیتی اعضای شورای پایگاه بسیج 
رسالت النبی)ص( شهرداری گرگان، اظهار کرد: بسیج یکی از ارکان مهم انقاب 
اسامی است که امام خمینی)ره( با دوراندیشی و بینش باا فرمان تاسیس این 
نهاد مردمی را در راستای حفظ دستاوردهای انقاب اسامی صادر کرد.وی ادامه 
داد: انقاب اسامی در برهه های مختلف تاریخی صحنه های مختلفی را تجربه 
کرده که در تمام عرصه ها نقش بســیج در حفظ دستاوردهای انقاب اسامی، 
پیشرفت و حرکت رو به رشد کشور، کلیدی و تاثیرگذار بوده است.فرمانده پایگاه 
بسیج رسالت النبی )ص( شهرداری گرگان تصریح کرد: نمونه نقش آفرینی های 
بســیج به عنوان نهاد مردمی در تاریخ انقاب اســامی، دفاع مقدس در جنگ 
تحمیلی بوده، جنگی که در ظاهر برابر یک کشور اما در عمل برابر ده ها قدرت 
جهانی بوده اســت.دادبود بیان کرد: یکی از ارکانی که باعث شــد کشور ما در 
بدترین شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مقاومت کرده و سربلند باشد، بدون 

شک وجود بسیج مستضعفین بوده است.

 بورس به مرز يک میلیون و ۲۰۰ هزار
 واحد رسید

بازار سرمایه هفته را با چراغ سبز آغاز کرد و شاخص کل این بازار با بیش از ۳۶ 
هزار واحد رشــد به مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نزدیک شد.معامات بازار 
سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با ۳۶ هزار و ۱۲۸ واحد 
صعود به رقم یک میلیون و ۱۸۹ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن 
نیز با ۱۰هزار و ۲۵ واحد رشد رقم ۳۷۸ هزار و ۱۲۰ واحد را ثبت کرد.معامله گران 
این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۹۹ هزار و ۷۵ میلیارد ریال انجام دادند. فواد 
مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، مخابرات ایران و پاایش نفت اصفهان نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.نمادهای پر بیننده 
این بازار نیز از بانک ملت پاایــش نفت اصفهان، فواد مبارکه اصفهان، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، بانک تجارت و پتروشیمی نوری 

تشکیل شده است.
ورود فرابورس به کانال 13 هزار واحد

شــاخص کل فرابورس نیز با ۳۰۹ واحد صعود رقم ۱۳ هزار و ۱۸۰ واحد را ثبت 
کرد.معامله گران این بازار ۶۸۴ هزار معامله به ارزش ۴۶ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال 
انجام دادند.هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه سرمایه گذاری صباتامین، پتروشیمی 
زاگرس، سهامی ذوب آهن اصفهان، سنگ آهن گوهر زمین، بیمه پاسارگاد و توسعه 
مولد نیروگاهی جهرم نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس 
گذاشتند.سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، سیمان ار سبزوار، 
کشت و صنعت شهدآب ناب خراسان، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع 

ماشین های اداری ایران و ریل پرداز سیر نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

آيین نامه اجرايی منابع و مصارف هدفمندی 
يارانه ها اباغ شد

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند )الف( تبصره )۱۴( قانون بودجه 
سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را اباغ کرد.

براساس آیین نامه مذکور که در جلسه مورخ ۱۱خرداد ۱۳۹۹ به تصویب هیئت 
وزیران رســید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه 
بانکهای اطاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه 
که ظرف یک ماه پس از تاریخ اباغ این آیین نامه تعیین می گردد نســبت به 
شناسایی سه دهک باای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارایه دلیل و مدرک 
به افراد، اقدام کند. ســازمان هدفمندســازی یارانه ها موظف است، پس از اعام 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعامی در اولین 
نوبت اقدام نماید.همچنین خانوارهای حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در 
خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعام رضایت از دسترســی وزارت 
یادشــده به کلیه اطاعات بانکی و ارایه اطاعات و مستندات ازم، اقدام نمایند. 
وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان 
خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها اعام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود. وزارت 

موظف است نتایج را به کلیه معترضین اعام نماید.

حذف حضور فیزيکی مودی در ادارات مالیاتی
بر اساس بخشنامه معاون فنی سازمان مالیاتی کشور، حضور فیزیکی مودی در 
ادارات مالیاتی و بازدید میدانی جهت تکمیل ثبت نام مالیاتی حذف خواهد شد. 
هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای به ادارات 
کل امور مالیاتی کشــور، دســتور العمل اجرای اصاحات جدیدمباخث فناوری 
اطاعات مرتبط با ایین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای 
مستقیم را اباغ کرد.بر این اساس با توجه به الکترونیکی شدن و هوشمند سازی 
مراحل ســامانه ثبت الکترونیک )نسل سوم(، از این پس حصور مودی در محل 
اداره امور مالیاتی مربوطه جهت تکمیل و ثبت نام به جهت تســریع فرایند ثبت 
نام الکترونیک، بازدید میدانی  و یا  حضور مودی در ادارات امور مالیاتی در اعتبار 

سنجی گام ۴۴ ضرورتی نخواهد داشت.

۶۰ درصد از اشــتغال کشور را به طور 
میانگین مشــاغل غیررسمی تشکیل 
میدهند به گونه ای که در سال ۱۳۹۷ 
، ۶۲ درصد زنان و ۵۹ درصد از مردان 

دارای مشاغل غیررسمی بوده اند.
 مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 
به بررســی وضعیت بازار کار ایران در 
زمستان ۱۳۹۸ پرداخت؛ این گزارش 
نشان می دهد نرخ بیکاری کاهش ۱.۷ 
درصدی نســبت به زمستان ۱۳۹۷ 
داشته اســت. با این حال از جمعیت 
۳۲۷۰ هزار نفری بیکاران در زمستان 
۱۳۹۷، ۳۵.۱ درصــد موفق به یافتن 
شغل شــده اند و مابقی یا همچنان 
بیــکار مانــده انــد )۳۶.۸ درصد( و 
یا عمدتاً به دلیل دلســرد شــدن از 
یافتن شــغل از بازار کار خارج شــده 
اند )۲۷.۹ درصد(. نتایج محاســبات 
نشــان می دهد در صورتــی که این 
افراد دلسرد شــده همچنان در بازار 
کار باقی می ماندند نــرخ بیکاری در 
زمستان ۱۳۹۸ به جای ۱۰.۶ درصد 
اعام شــده توسط مرکز آمار ایران به 
۱۳.۶ درصد می رسید.همچنین رشد 
تعداد شاغان نیز کاهش چشمگیری 
نسبت به سال های قبل داشته است. 
بــه طوری که در این فصل حدود ۵۲ 
هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده 
است و این افزایش اشتغال در بخش 
خدمات و آن هم در مناطق شــهری 
رخ داده اســت و در سایر بخش ها با 

کاهش تعداد شاغان روبه رو بوده ایم.
در این شــرایط تحمیل شوک پیش 
بینی نشده بیماری کرونا بر بازار کار 
کشور شــرایط را بسیار بغرنج تر کرده 
است. با توجه به آنکه پرسشنامه های 
طرح نیروی کار مرکــز آمار ایران در 
ماه میانی هر فصل تکمیل می شــوند 
لذا وقایع رخ داده در بازار کار درنتیجه 
شــیوع ویــروس کرونا، خــود را در 
آمارهای فصل زمستان نشان نمی دهد 
و برای ارزیابی دقیق آثار شــیوع این 
ویروس باید منتظر انتشــار آمارهای 
فصل بهار بود.ساختار بازار کار کشور 
باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر 
بازار کار تشدید شود. نتایج مطالعات 
نشــان می دهد بنگاه های کوچک با 
توجه به وابســتگی بیشــتر به منابع 
داخلی برای تأمین سرمایه در گردش 
و همچنین لزوم پرداخت هزینه های 
جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض 
آسیب های شــدیدتر ناشی از شوک 
کرونــا در کوتاه مدت هســتند و در 
معرض خطر بیشــتری قرار دارند. از 
مجموع ۲۳.۸ میلیون نفر افراد شاغل 
کل کشــور در ســال ۱۳۹۷، ۱۵.۴ 

میلیون نفر در بنگاه های کوچک )۱ تا 
۴ نفر( شاغل بودند و درمجموع حدود 
۶۵ درصد اشــتغال کشــور را همین 

بنگاه های کوچک تشکیل می دادند.
همچنین مشاغل غیررسمی بیش از 
مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی 
از شــوک کرونا هستند. این در حالی 
اســت که ۶۰ درصد اشتغال کشور را 
می دهند  تشکیل  غیررسمی  مشاغل 
و حتی سهم اشــتغال غیررسمی در 
باای  اســتان های کشور  از  بسیاری 
۷۰ درصد اســت.از نگاه بخشــی نیز 
بخش خدمات بیش از سایر بخش ها 
در معرض آســیب های ناشی از کرونا 
قرار دارد )به طور متوسط ۵۰ درصد 
اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات 
است(. همچنین آمارها نشان می دهد:

*حدود ۳۷ درصد از شــاغان بخش 
خدمات کارکن مستقل هستند.

*۵۰ درصد از شاغان بخش خدمات 
دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه 

نیستند.
*۵۷ درصد از اشتغال بخش خدمات 
برای بنگاه هــای دارای ۱ تا ۴ کارکن 
است و در بین شاغان بخش خدمات 

بنگاه های ۱ تا ۴ نفر کارکن، شاغان 
کارکن مســتقل، بیشترین سهم )۶۳ 
درصد( را دارند و شاغان مزد و حقوق 
بگیر بخــش خصوصی، ۳۰ درصد آن 
را تشکیل می دهند.یکی از مهم ترین 
چالش های بازار کار ایران، عدم توازن 
منطقه ای در بین اســتان های کشور 
است به طوری که تفاوت نرخ بیکاری 
بین اســتانی تــا حــدود ۱۰ درصد 
می رســد. تفاوت نرخ بیــکاری بین 
استانی در نرخ بیکاری زنان و جوانان 

تحصیلکرده به مراتب بیشتر است.
اشــتغال  در  اســتان های محــروم، 
در  اشــتغال  میــزان  غیررســمی، 
بنگاه هــای زیــر پنج نفــر کارکن و 
وضعیت شغلی کارکن مستقل، سهم 
بسیار باایی دارند و با توجه به آسیب 
پذیری شدید این نوع اشتغال از شیوع 
بیماری کرونــا، بــرای جلوگیری از 
افزایش عدم توازن منطقه ای پیشنهاد 
سیاست های حمایتی  دولت  می شود 
ویژه ای- در چارچوب منابعی که برای 
مقابله با آثار اقتصادی شیوع بیماری 
کرونا تجهیز کرده اســت - برای این 

استان ها طراحی و اجرا کند.
همچنین به طــور میانگین ۶۰ درصد 
از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی 
تشــکیل می دهنــد به گونــه ای که 
در ســال ۱۳۹۷، ۶۲ درصــد زنان و 
۵۹ درصــد از مردان دارای مشــاغل 

غیررسمی بوده اند.

مرکز پژوهش های مجلس:

۶0 درصد مردان شاغل فاقد 
بیمه هستند

سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالــت با بیــان اینکه ۲ میلیون نفــر از دارندگان کارت 
پرس شــده سهام عدالت ســرگردان هستند و در سامانه 
سهام عدالت به عنوان سهامدار شناخته نمی شوند، اعام 
کــرد: برای تعیین تکلیف این افراد ایحه دو فوریتی ارائه 
کرده ایم.اکبر حیدری  در مــورد این که ۲ میلیون نفر از 
سهامداران عدالت با وجود داشتن کارت پرس شده سهام 
عدالت در سامانه ســهام عدالت سازمان خصوصی سازی 
به عنوان ســهامدار شناخته نمی شوند، گفت: در طرح ۵۰ 
میلیون نفری ســهام عدالت داشــتن مغایرت ۵ درصدی 
طبیعی است. در طرح هدفمندی یارانه ها و تخصیص کمک 
معیشتی هم این خطا وجود دارد.وی گفت: سهام عدالت 
که از ســال ۸۵ آغاز شد در آن زمان به اندازه امروز توسعه 
فضای مجازی وجود نداشــت، بنابراین مغایرت به صورت 
ناخواسته ایجاد می شود، اما انتظار بود در پایان طرح سهام 
عدالت مغایرت گیری شود و بر اساس گزارش تعاونی های 
شهرستانی و دبیرخانه سهام عدالت این مغایرت ها برطرف 
شــود. در حالی که این کار انجام نشد.ســخنگوی کانون 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در پاسخ 
به این پرسش که آیا مشکل این ۲ میلیون نفر دارنده کارت 
سهام عدالت قابل حل است، گفت: گرچه برخی این مدیران 
سازمان خصوصی سازی اعام کرده بودند که ماک عمل 

فقط سامانه سهام عدالت سازمان خصوصی سازی است، 
اما در اطاعیه  رسمی سازمان خصوصی سازی این مسأله 
اصاح شــد و اذعان کردند که حق با ســهامداران دارای 
کارت پرس شده عدالت است.حیدری اظهار داشت: یک 
طرح دو فوریتی با پیشــنهاد کانون شرکت های سرمایه 
گذاری استانی سهام عدالت و به وسیله نمایندگان مجلس 
تقدیم هیأت رئیســه مجلس شد و آقای پورابراهیمی به 
عنوان پیشنهاد دهنده این طرح در مجلس بود که طرح با 
قید دو فوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس و اعام وصول 
شده اســت.به گفته وی، براساس طرح مجلس،  اگر دولت 
بتواند، طرح سهام عدالت را برای باقیمانده جمعیت کشور 
گسترش دهد. چون در حال حاضر دعوت نامه های سهام 
عدالت در دســت ۵ میلیون ایرانی قرار دارد که اکنون به 
عنوان سهامدار عدالت شناخته نمی شوند و ۲ میلیون نفر 
از این افراد حتی کارت پرس شده سهام عدالت با بارکد و 
کد ۲۴ رقمی دارند، اما در سامانه مزبور به عنوان سهامدار 
عدالت شناخته نمی شــوند.به گفته حیدری، دعوت نامه 
ســهام عدالت در دست ۵ میلیون نفر است، اما کار ثبت 
نهایی آنها صورت نگرفته اســت و در حین بررسی ایحه 
دعوت نامه ها صادر شــده اما تکمیل نشده است. این افراد 
مشمول سهام عدالت بودند و باید راهکار ویژه ای برای آنها 
در نظر گرفته شود تا آنها هم جزو سهامداران عدالت تلقی 

شوند.سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت در پاســخ به این پرســش که طبق گفته 
رئیس سازمان خصوصی سازی دولت سهم جدیدی برای 
عرضه به مردم در قالب ســهام عدالت ندارد، گفت:  واه 
اعلم، دولت دارایی دارد و اگر خواستند من می توانم ثابت 
کنم. مجلسی ها این مسأله را           در نظر گرفته اند و به خاطر 
این طرح دو فوریتی اعطای سهام عدالت به جاماندگان را           
تقدیم هیأت رئیسه کردند.به گفته وی، کسانی که کارت 
پرس شــده سهام عدالت در دست دارند، این جزو حقوق 
مکتسبه آنان است و باید دولت پاسخگو باشد. کسی که 
برگه پرس شده سهام عدالت دارد، باید سهام عدالت به او 
داده شود و در ابتدای طراحی سهام عدالت قرار بود، به ۶ 
دهک  پایین درآمدی جامعه، سهام عدالت داده شود و به 
نظر من باید تا احقاق حق این افراد تاش کنیم.حیدری 
این را           هم گفــت که ما حق نداریم، به خاطر قصوری که 
در ساختارها بوده، اکنون به خاطر حل مسأله سهام عدالت 
این ۲ میلیون نفر صورت مســأله را           پاک کنیم و بگوییم 
هر کسی در سامانه ســهام عدالت حضور دارد، سهامدار 
عدالت اســت و هر کس نیســت حقی ندارد.وی گفت: 
شنیده ام اقداماتی انجام شــده و حتی شکایتی به دیوان 
عدالت اداری ارائه شده و آرائی اخذ شده است. امیدواریم 

از طریق مجلس این مسأله حل شود.

2 میلیون دارنده کارت سهام عدالت سرگردانند

استانها
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بازگشت وحشت کرونایی به بازار نفتگزیده خبر
شــاخص های قیمت نفت هفته گذشــته با بیش از هشــت 
درصد کاهش، نخستین کاهش هفتگی خود را در هفت هفته 
گذشته رقم زدند.، بهای معامات نفت روز جمعه تحت تاثیر 
نگرانی ها نسبت به مازاد عرضه و افزایش مجدد موارد ابتا به 
ویروس کرونا در آمریکا، با اندکی کاهش بســته شد.لوکمان 
اوتونوگا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت FXTM در این باره به 
مارکت واچ گفت: نفت همچنان آسیب پذیر مانده و به دلیل 
نگرانیهای کرونایی همچنین نسبت به شوکهای نزولی ضربه 
پذیر اســت. احتمال وضع مجدد قرنطینه و به تاخیر افتادن 
روند احیای اقتصاد جهانی خبر بدی برای نفت است که یکی 
از بزرگترین قربانیان بحران شــیوع ویروس کرونا بوده است.

وی در ادامــه افزود: اگرچه اوپک پاس موافقت کرده اســت 
کاهــش تولید ۹.۷ میلیون بشــکه در روز را به مدت یک ماه 
دیگــر تمدید کند اما با توجه به اوضاع کلی، این اقدام ممکن 
اســت حمایت اندکی از نفت به عمــل آورد که همچنان در 
حال ضرر کردن از مبــارزه با بیماری کووید ۱۹ و نگرانیهای 
اقتصادی است.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت برای 
تحویل در ژوییه هشــت سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش پیدا 
کرد و در ۳۶ دار و ۲۶ ســنت در هر بشــکه بســته شد که 
پایین ترین میزان از اول ژوئن بود. این شاخص روز پنج شنبه 
۸.۲ درصد سقوط کرده بود که بزرگترین کاهش یک روزه از 
۲۷ آوریــل بود.بهای معامات آتی نفت برنت برای تحویل در 
اوت ۱۸ ســنت معادل ۰.۵ درصد کاهش پیدا کرد و در ۳۸ 

دار و ۷۳ ســنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت روز پنج 
شنبه ۷.۶ درصد سقوط کرده بود که بزرگترین کاهش از ۲۱ 
آوریل بود.بهای وست تگزاس اینترمدیت برای کل هفته ۸.۳ 
درصد و نفت برنت ۸.۴ درصد کاهش پیدا کرد که نخســتین 
کاهش هفتگی هر دو شــاخص از هفته منتهی به ۲۴ آوریل 

بــود. روند صعودی که نفت را از رکورد پایینش در آوریل باا 
برده بود، در هفته گذشته متوقف شــد زیرا با افزایش موارد 
ابتا به کرونا به باای دو میلیــون نفر در آمریکا، بازار با این 
واقعیت روبرو شــده که شــاید پاندمی ویروس کرونا به این 
زودی به پایان نرسد.نگرانی ها نسبت به ضعف اقتصاد جهانی 

انتظارات برای تقاضای ضعیف تــر برای انرژی را برانگیخته و 
قیمتهای نفت را تحت فشارهای کاهشی قرار داده است.گیتا 
گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول اظهار کرده 
که اقتصاد جهانی بســیار آهسته تر از آنچه انتظار می رفت در 
حال بهبودی بوده و با صدمات قابل توجهی مواجه شده است.

نگرانی ها نسبت به بروز مجدد ویروس کرونا به نگرانیهای اخیر 
درباره تواناییهای اوپک و متحدانش برای متعادل کردن بازار 
نفت افزوده اســت.در آمریکا که در توافق کاهش تولید اوپک 
پاس حضور ندارد، طبق آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، 
شمار دکلهای حفاری نفت در هفته گذشته هفت حلقه کاهش 
پیدا کرد و به ۱۹۹ حلقه رســید. شمار دکلهای حفاری نفت 
آمریکا از اواسط مارس بر مبنای هفتگی در حال کاهش است 
اما آمار در هفته های اخیر شاهد کاهش چشمگیرتری بوده اند.

بر اســاس گزارش مارکت واچ، در این بین، تحلیلگران بانک 
بارکلیــز با وجود این که انتظار دارند روند احیای قیمت نفت 
پس از ریزش بی ســابقه در آوریل آهسته باشد، به دورنمای 
بازار نفت خوش بین مانده اند. این بانک با انتظار برای کمبود 
عرضه در نیمه دوم امسال، پیش بینی خود از قیمت هر بشکه 
نفت در ســال ۲۰۲۰ را چهار دار افزایش داد و اکنون انتظار 
دارد میانگین قیمت نفت برنت به ۴۱ دار و وســت تگزاس 
اینترمدیت به ۳۷ دار برسد. بارکلیز میانگین قیمت هر بشکه 
نفت برنت در سه ماهه سوم امسال را ۳۷ دار و شاخص نفت 

آمریکا را ۳۴ دار پیش بینی کرد.

سخنگوی صنعت برق:
 هوای امسال ۱.۵ درجه از میانگین ۱۱ سال 

گذشته گرمتر است
مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه امسال حدود ۱.۵ درجه از میانگین ۱۱ سال 
گذشته افزایش درجه حرارت داشته ایم، گفت: ۱.۵ درجه معادل ۴۵۰۰ تا ۵ هزار 
مگاوات افزایش مصرف بارهای سرمایشی است.مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی 
صنعت برق اظهار داشــت: امسال حدود ۱.۵ درجه از میانگین ۱۱ سال گذشته 
افزایش درجه حرارت داشته ایم که عدد قابل تاملی است، ۱.۵ درجه معادل ۴۵۰۰ 
تا ۵ هزار مگاوات افزایش مصرف بارهای سرمایشی است، بنابراین اگر رعایت کنیم 
از دمای آسایش هم برخوردار خواهیم بود و برق هم بخوبی تامین خواهد شد و 
امیدوارم مصرف در حد متعارف باشد، اگر این اتفاق بیفتد قطعا تابستان را بدون 

خاموشی پشت سر می گذاریم.

پیشنهاد بانک مرکزی برای نحوه تأمین مالی 
غیرتورمی طرح های صنعت نفت

رئیس کل بانک مرکزی محورهای اصلی پیشنهاد این بانک را برای نحوه تأمین 
مالی غیرتورمی پروژه های مهم وزارت نفت به رئیس جمهوری ارائه کرد.به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، در گفت وگوی تلفنی با 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از اقدام به مسدودسازی منابع 
بانک مرکزی ایران توســط کره جنوبی که با تبعیت از سیاست های ضد انسانی 
دولت آمریکا و در چارچوب فشــار حداکثری آنها به ملت ایران انجام شده است، 
به رئیس کل بانک مرکزی دســتور داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را 
از طریق سیاســی دوجانبه و مسیر حقوقی و نهادهای مالی و مجامع بین المللی 
پیگیری کنند.رئیس جمهوری تاکید کرد: ممانعت کره جنوبی در استفاده ایران از 
منابع بانک مرکزی برای خرید کااهای اساسی، دارو و اقام انسان دوستانه هرگز 
پذیرفتنی نیست و انتظار داریم دولت کره جنوبی هرچه سریع تر این محدودیت 
را برطــرف کند.رئیس کل بانک مرکزی نیز در این گفت وگو گزارشــی از روند 
مثبت تأمین ارز کااهای اساســی، دارو و ســایر کااهای ضــروری و مواد اولیه 
واحدهای تولیدی را به اطاع رئیس جمهوری رساند و اعام کرد با مهلتی که به 
صادرکنندگان برای برگشــت ارز تا پایان تیرماه داده شده، روند برگشت سرعت 
گرفته است و در چند هفته آینده شرایط تأمین ارز بسیار بهتر خواهد شد.همتی 
همچنین محورهای اصلی پیشــنهاد بانک مرکزی بــرای نحوه تأمین مالی غیر 
تورمی پروژه های مهم وزارت نفت را به رئیس جمهوری ارائه کرد که همسو با این 
پیشنهاد، دکتر روحانی دستور داد طرح پیشنهادی بانک مرکزی در اولین جلسه 

ستاد اقتصادی دولت در هفته آینده مطرح شود.

چین علی رغم تحریم های آمریکا همچنان نفت 
ونزوئا را می خرد

بین ماه های جوای تا دسامبر سال گذشته میادی ۱۸ نفتکش علیرغم تهدید 
تحریم های آمریکا، ۱۹.۷ میلیون بشکه از نفت تغییر نام داده شده ونزوئا را به 
ســواحل چین رســاندند. به گزارش اویل پرایس، صادرات نفت ونزوئا به چین 
حتی پس از ســخت شدن تحریم های آمریکا بر صادرات نفت این کشور در ماه 
اوت ســال گذشــته ادامه پیدا کرد. آمریکا تهدید کرده بود تمام شرکت هایی را 
که با دولت نیکاس مادورو تجارت داشته باشند تحریم می کند. اطاعات نشان 
می دهد حتی پس از افزایش فشــار تحریم های آمریکا بر ونزوئا، نفت خام این 
کشــور آمریکای اتین همچنان از طریق یک بخش از شرکت رزنفت روسیه که 
مقر آن در ســوئیس اســت به چین صادر می شــد. نفت ونزوئا به کشتی های 
دیگری منتقل می شد تا مشخص نباشد مبدأ اصلی آن ونزوئا است. بین ماه های 
جوای تا دسامبر سال گذشته میادی ۱۸ نفتکش ۱۹.۷ میلیون بشکه از نفت 
تغییر نام داده شده ونزوئا را به سواحل چین رساندند. پس از اعمال تحریم های 
جدید آمریکا در ماه اوت، شرکت ملی نفت چین- یکی از اصلی ترین خریداران 
نفــت ونزوئا پس از دور اول تحریم های آمریکا- برنامه های خود برای بارگیری 
نفت ونزوئا را لغو کرد. دولت ترامپ تهدید کرده بود شرکت های خارجی را که 
با شرکت نفت دولتی ونزوئا معامله داشته باشند تحریم کرده و سرمایه های آنها 

را در آمریکا ضبط می کند.

 صعود سهم سعودی به بااترین 
میزان ۴۰ سال اخیر

بانک جی پی مورگان در گزارشی اعام کرد سهم عربستان سعودی از بازار نفت در 
دهه جاری به بااترین حد خود از دهه ۱۹۸۰ خواهد رسید.این بانک وال استریت 
اعام کرد که قیمتهای نفت امسال پس از فروپاشی کم سابقه تقاضا، بیش از ۴۰ 
درصد ســقوط کرد و باعث شد شرکتهای نفت و گاز کاهش هزینه هایی را اعام 
کنند که تا پایان دهه جاری به ۶۲۵ میلیارد دار بالغ خواهد شــد. این کاهش 
سرمایه گذاری باعث از دست رفتن تولید می شود و در نتیجه قیمت هر بشکه نفت 
برنت را تا دو سال دیگر به ۶۰ دار می رساند.قیمت هر بشکه نفت برنت در آوریل 
در نتیجه شــیوع پاندمی ویروس کرونا که اقتصادهای سراسر جهان را به وضع 
قرنطینه وادار کرد، به رکورد پایین ۱۶ دار ســقوط کرد و اکنون حدود ۳۸ دار 
معامله می شود.جی پی مورگان پیش بینی کرد که تقاضای جهانی برای نفت در 
سال ۲۰۲۰ به ۹۱ میلیون بشکه در روز بالغ می شود که ۹ میلیون بشکه در روز 
کمتر از برآوردهای اولیه خواهد بود و میزان مصرف تنها در نوامبر سال ۲۰۲۱ به 
ســطح ۱۰۰ میلیون بشکه در روز پیش از شیوع پاندمی بهبود پیدا خواهد کرد.

اما تغییرات در الگوی مصرف باعث کاهش دائمی سه میلیون بشکه در روز تقاضا 
برای نفت در دهه جاری در مقایسه با پیش بینی های قبلی خواهد شد.در این بین، 
عرضه نفت به دلیل عدم وجود سرمایه گذاری در تولید جدید و تعطیلی برخی از 

میادین نفتی، پنج میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد.

موسسه اعتبارسنجی فیتچ:
صنعت نفت با ضرری ۱.۸ تریلیون داری در ۲۰۲۰ روبروست

موسســه اعتبارســنجی فیتچ اعام کرد شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز در سال ۲۰۲۰ بیش از همه شرکت های دیگر ضرر خواهند کرد و تا پایان سال ۱.۸ 
تریلیون دار را از دست خواهند داد.به گزارش راشاتودی، مؤسسه اعتبارسنجی فیتچ اعام کرد شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز در سال ۲۰۲۰ بیش از همه 
شرکت های دیگر ضرر خواهند کرد و تا پایان سال ۱.۸ تریلیون دار را از دست خواهند داد.فیتچ در بیانیه ای اعام کرد: ماهیت گران قیمت و حساس استخراج نفت 
)از نظر درآمد، هزینه های عملیاتی و ســرمایه در گردش( باعث شــده است تا این بخش در پیش بینی های ما با بیشترین ضرر روبرو شود و در سال ۲۰۲۰ روی هم 
رفته ۱.۸ تریلیون دار از درآمدهای خود را در سراسر جهان از دست بدهد. این ضرر ۶ برابر بزرگ تر از ضرر بخش خرده فروشی است که بیشتر به چشم می آید.فیتچ 
اعام کرد: پاندمی کووید ۱۹ در سراسر جهان باعث خواهد شد که ۵ تریلیون دار از درآمد شرکت ها در تمام بخش های تحت پوشش فیتچ از بین برود.طبق اعام 
فیتچ بخش نفت و گاز از لحاظ داری بیشترین درآمد از دست رفته را خواهد داشت که این معادل ۴۰ درصد از کل درآمد از دست رفته شرکت ها در سال ۲۰۲۰ 
خواهد بود.این آژانس در ادامه بیانیه خود اضافه کرد: در حالی که قیمت های نفت تا حدودی بهبود یافته است اما این قیمت ها همچنان به محدوده پیش بینی خود 

نرسیده و انتظار می رود فعالیت های اقتصادی با کم رنگ شدن هیجان اولیه بازگشایی اقتصاد، همچنان ضعیف باقی بماند.

افزایش تولید ۱۰ درصدی میعانات گازی 
مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در راستای تولید حداکثری و پایدار 
مجتمع بویژه در فصول سرد سال، برنامه تعمیرات اساسی پاایشگاه های مجتمع 
گاز پارس جنوبی تا قبل از پایان مهرماه تکمیل می شود.هادی هاشم زاده فرهنگ 
با بیان اینکه برنامه تعمیرات اساسی پاایشگاه ها از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز شده 
است، گفت: این برنامه با تعمیرات پاایشگاه های اول و نهم آغاز و تا قبل از پایان 
مهرماه تکمیل می شود.وی در ادامه درباره افزایش دریافت گاز و تولید در پارس 
جنوبی اظهار کرد: میزان خوراک دریافتی مجتمع از سکوها و تأسیسات سیری 
در ۲ ماهه اول ســال ۹۹ نســبت به دوره مشابه ســال گذشته حدود ۹ درصد 
افزایش یافته است.هاشــم زاده فرهنگ افزود: گاز شیرین تزریق شده به خطوط 
سراسری گاز نیز در ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.فرهنگ با بیان اهمیت تولید میعانات گازی 
در تولیدات پاایشگاه ســتاره خلیج فارس گفت: میزان میعانات گازی تولیدی 
مجتمع در دو ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز بیش 

از ۹ درصد افزایش یافته است.

رویترز اعام کرد
 امتناع برزیل از استخدام نفتکش های 

مرتبط با ونزوئا
شــرکت نفتی دولتی پتروبراس برزیل به شــرکت های کشــتیرانی اعام کرد 
نفتکش هایی که در ۱۲ ماه گذشته به ونزوئا سفر کرده اند را کرایه نخواهد کرد. 
آمریکا که به دنبال سرنگونی دولت نیکاس مادورو، رییس جمهور ونزوئاست، 
صنعت نفت این کشور را با هدف محروم کردن مادورو از درآمدهای نفتی هدف 
تحریم قرار داده است و امسال شرکتهای کشتیرانی و نفتکش هایی که در تجارت 
نفت ونزوئا همکاری کرده اند را در لیست سیاه قرار داده است. واشنگتن هشدار 
داده که نفتکش های بیشــتری را به لیست سیاه تحریم ها اضافه خواهد کرد که 
این اقدام ممکن اســت تجارت دریابرد را مختل کرده و نرخ کرایه نفتکش ها را 
به میزان چشــمگیری افزایش دهد.شرکت پتروبراس در ایمیلی به رویترز اعام 
کرد که به شرکت های کشــتیرانی اعام کرده که حاضر نیست از کشتی هایی 
استفاده کند که در مدت ۱۲ ماه گذشته در ونزوئا فعالیت کرده اند. این شرکت 
قراردادهای حمل محموله های نفتی را به شــکلی تنظیم کرده تا از اســتخدام 
کشتی هایی که ناقض مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری 
آمریکا هستند، خودداری کند.بر اساس گزارش رویترز، تحت ریاست جمهوری 
ژائیر بولســونارو که خود را تحسین کننده دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
معرفی کرده اســت، برزیل و تولیدکننده نفت دولتی این کشور از ونزوئا فاصله 

گرفته اند.

میزان مصرف آب و برق دربهار امسال به 
صورت فزاینده ای درآمده است به گونه ای 
که هم مصرف برق و هم مصرف آب در 
این فصل رکورد افزایش را زده اند. میزان 
مصرف برق که از ابتدای اردیبهشت ماه 
روند فزاینده ای به خــود گرفته، در ماه 
خرداد و در چندین بازه زمانی رکورد ۵۳ 
هزار مگاواتی را پشت سر نهاد و این در 
حالی است که در سال های گذشته چنین 
روند فزاینده مصرفی از تیر آغاز می شد.

تداوم روند فزاینده مصرف ازیک طرف به 
دلیل افزایش دمای هوا و از جهت دیگر 
بازگشت فعالیت های راکد شده اقتصادی 
و صنعتی به واســطه شــیوع گسترده 
بیماری  است.گســترش  کرونا  بیماری 
کرونا در کشورمان گرچه در ابتدا مصرف 
بــرق را کاهش داد اما بنــا به ضرورت 
رعایت بهداشت فردی و شست و شوی 
دست ها، مصرف آب را به بااترین میزان 
خود رساند.همین مصرف بیش از اندازه 
آب از همــان ابتدا بــا واکنش متولیان 
بخش تامین آب روبرو شــد به گونه ای 
که همواره به مردم توصیه مصرف بهینه 
آب صورت گرفت.گرچه همواره به مردم 
بــرای رعایت مصرف آب توصیه شــده 

اســت اما تازه ترین گــزارش بخش آب 
بیانگر آن اســت که مصــرف روزانه آب 
در تهران روز گذشــته به ســه میلیون 
۶۱۱ هزار مترمکعب رسیده که نسبت 
به مدت مشابه پارســال از رشد هشت 
درصدی برخودار شــده اســت.عملکرد 
سایر استان های کشور نیز بیانگرآن است 
که مصرف بیش از حد آب همچنان ادامه 
داشــته و این درحالی است که وضعیت 
بارش هــا حکایت از کاهــش بارش در 
بسیاری از مناطق کشوردارد.مصرف برق 

نیز برخاف روزهایی که به دلیل کرونا 
کاهــش یافته بود، روند افزایشــی خود 
را از همین فصل بهار که درســال های 
گذشــته وضعیت متعادلی داشت آغاز 
کرده و به سرعت پله های ترقی را طی 
می کند.پیش بینی هــای صورت گرفته 
بیانگر آن است که دمای هوا در روزهای 
آینده مجدد افزایش خواهد یافت و این 
امر می تواند میزان مصرف برق را افزایش 
داده و به ۶۰ مگاوات و بیشــتر برساند.

گرچه بنابه گفته مسووان تامین برق و 

آب مورد نیاز بدون هیچ مشــکلی انجام 
خواهد شــد اما صرفه جویی در میزان 
مصرف یکی از بهترین راهکارهایی است 
که می توان بــرای بهینه مصرف کردن 
در پیش گرفت.برهمین اساس پیش از 
این، رضــا اردکانیان وزیر نیرو گفته بود 
که سیستم تشویقی برای مردم طراحی 
شده تا هر مصرف کننده با تنظیم دمای 
سیســتم سرمایشــی مصرف ماهانه را 
کاهش دهد پاداشی دریافت کند، سال 
گذشــته در بخش مصرف خانگی صد 
میلیارد و در بخش مصرف صنعتی ۵۰ 
میلیــارد تومان پاداش پرداخت شــده 
اســت.اردکانیان با بیان اینکه شــرایط 
در تابستان امســال با توجه به آغاز زود 
هنگام گرما دشوار است، ادامه داد: از ۵۷ 
هزار مگاوات اوج بار تابستان حدود ۲۱ 
هزار مگاوات آن مربوط به دستگاه های 
سرمایشی است و هر میزان در این زمینه 
به صنعت برق کمک شود می توان بدون 
هرگونه اختال در عرضه انرژی تابستان 
را با آرامش ســپری کرد. روز ۱۲ خرداد 
منحنی نشان می دهد که در مقایسه با 
سال گذشته بیش از ۱۲ درصد افزایش 

اوج بار محقق شده است.

 تداوم روند فزاینده مصرف
 آب و برق

تجديد مرتبه اول مناقصه شماره 9847001 

روابط عمومی شرکت پاايش گاز شهید هاشمی نژاد شماره مجوز: 1399.1272

شركت ملي گاز ايران
شركت پاايش گاز شهيد 
)S.G.P.C( هاشمي نژاد

نوبت دوم 1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي
2- نوع فراخوان : عمومی 

3 - نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255 ، شركت پاايش گاز شهيد هاشمی نژاد- دبيرخانه 
كميسيون مناقصات

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعام شده در آيين نامه تضمين براي معامات دولتي به مبلغ   486.375.000 ريال ) چهارصد و هشتاد و شش ميليون و سيصد و هفتاد 
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((

شرکت پاایش نفت اصفهان مسئولیت های 
اجتماعی خویش را به نحو مطلوب انجام می دهد 

تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چندوجهی در شرکت پاایش نفت اصفهان است. 
این شرکت همواره در توسعۀ کسب و کار به مسئولیت های اجتماعی توجه داشته است.

شــرکت پاایش نفت اصفهان در راستای همین مسئولیت های خطیر اجتماعی و مدنی 
اقدامات زیادی  انجام داده است که به نمونه هایی از این فعالیت ها در سالهای اخیر اشاره 
می شود:کمک ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریالی به کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، 
کمک ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ به بهسازی میدان استقال اصفهان، کمک۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ 
ریالی به اداره بهزیســتی )شاهین شــهر و میمه(، ترویج فرهنگ زیست محیطی )تعداد 
۲۰ هزار پوســتر با محتوای از خودمان شــروع کنیم- بی زباله( )سازمان محیط زیست 
اصفهان( به مبلــغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال، کمــک ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷ریالی برای آزادی 
زندانیان )اصفهان(، کمک ۰۰۰ر۰۰۰ ر۰۰۰ر۱۵ ریالی به ســیل زدگان ایام نوروز ،خرید 
تخت های برقی )آسایشــگاه جانباران شهید مطهری اصفهان( با پرداخت هزینه ای بالغ 
بــر ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵ریال، کمک ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ریالی به زلزله زدگان کرمانشــاه 
)کانکس و مایحتاج دیگر(، بازســازی دو باب مدرســه در مناطق زلزله زده کرمانشــاه با 
هزینه ای برابربا ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶ ریال، پرداخت ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ریال برای تکمیل 
پروژه کلینیک فرهنگیان )پایگاه سامت( شاهین شهر، کمک ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریالی 
به پروژه های عمرانی استان اصفهان )خمینی شهر( و ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲ ریالی به پروژه 
های عمرانی اســتان اصفهان )شاهین شهر(، مشارکت در پروژهای شاهین شهر اصفهان 
)تکمیل ورزشــگاه (، کمک ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریالی بــرای تامین پروژه های عمرانی 
استان اصفهان، کمک مالی ۹ میلیارد تومانی در جهت مقابله با کرونا، شهرداری اصفهان 
)۶ میلیارد تومان( و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )۳ میلیارد تومان(. تولید و توزیع بیش 
از ۲۰۰ هزار لیتر ماده ضدعفونی کننده برای سازمان ها وادارات متقاضی اصفهان در جهت 

مبارزه با کرونا
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گزیده خبر  رییس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده گان اعام کرد:

افزایشدوبرابریشکایتها
در سال 98 نسبت به ســال 97 رشد 16 درصدی 
در پرونده ها و در تعداد تخلف ثبت شــده نیز رشد 
18 درصدی در پرونده های ارســال شده به سازمان 
تعزیرات را شــاهد هستیم.تابش در نشست خبری 
با بیان اینکه شــاه بیت حقوق مصرف کننده از راه 
تامین عبور می کند گفت: سازمان حمایت به عنوان 
عضو ســتاد تنظیم بازار وظیفه رصد تامین کاا را 
بر عهده دارد تا بتواند هشــدارهای ازم را به موقع 
به ســتاد تنظیم بازار ارائه دهد.وی ادامه داد: بحث 
تامین ارز تعمیق ســاخت داخل، تامین مواد اولیه 
واحدهای تولیدی به عنوان کارهای اساسی سازمان 
حمایت است و توجه به مساله گرانفروشی و گرانی 
کاا از مباحث مهم دیگری است که سازمان به آن 
توجه دارد.تابش افزود: توجه شود که گرانی کاا به 
دلیل تغییر قیمت مبنا مثل افزایش نرخ ارز و حقوق 
کارگران اســت که در قیمت کاا لحاظ می شود اما 
گرانفروشی اجحاف در حق مصرف کننده است.وی 
در خصوص قیمت ها و نظارت در بازار نیز گفت: در 
سال 97 ، 994 پرونده در خصوص شکایت از قیمت 
در سازمان حمایت بررسی کردیم که عمده آنها در 

حوزه کااهای اساســی بوده اســت و این مساله به 
ستاد تنظیم بازار اباغ شد. همچین در سال  98 نیز 
حدود 1984 پرونده در اقدام و بررسی پرونده ها در 
حوزه قیمت مطرح بود که رشد 98 درصدی نسبت 
به ســال 97 را داشــت. به همین منظور دبیرخانه 
ســتاد تنظیم بازار سازمان حمایت را مکلف کرد تا 
مبنای قیمت ها، دســتمزد و نرخ ارز را بررسی کند.

وی ادامه داد: در خصوص تعداد برخوردها نیز در سه 
ماهه سال 99 بر اساس آمارهای موجود در سازمان 
حمایت 240 مورد پرونده ارسالی به سازمان تعزیرات 
بود که از آن به عنوان پرونده ملی یاد می شــود.وی 
تاکید کرد:  این مســاله به معنای افزایش دو برابری 
شــکایت ها نسبت به سال 98 است. به معنای دیگر 
بیش از دو برابر واحدهای تولیدی متخلف نسبت به 
سال 98 شناخته شده است و پیش بینی می کنیم 
این میزان افزایش یابد.تابش با اشاره به پرونده های 
شــکایتی موجود گفت:  این مســاله نشان دهنده 
جدیت ســازمان حمایــت و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در برخورد با کســانی اســت که به دایل 
مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز و دستمزدها سعی 

در اجحاف حق مصرف کننده دارند.وی در خصوص 
آمار بازرسی ها نیز گفت: در سال 98 نسبت به سال 
97 رشد 16 درصدی در پرونده ها و در تعداد تخلف 
ثبت شده نیز رشد 18 درصدی در پرونده های ارسال 
شده به سازمان تعزیرات را شاهد هستیم.وی با بیان 
اینکه بحث رجوع سامانه ها مبحث مهمی است گفت: 
در بازرسی های انجام شده در سامانه انبار 11 درصد 
رشد نسبت به ســال 97 را داریم. در بازرسی ها در 
نتایــج پرونده ها نیز در تعداد پرونده های متشــکله 
منفی 47 درصد و در ارزش پرونده ها نیز منفی 38 
درصد رشــد داشتیم که این نشان دهنده این است 
که هر جا از سیستم بازرســی استفاده شود موفق 
خواهد بود.وی با بیان اینکه استفاده از سامانه ها برای 
کااهای نظارتی و بازرســی از برناه های سال جاری 
سازمان حمایت است از رونمایی سامانه گارانتی تا دو 
هفته آینده خبر داد و گفت: نقش این سامانه نظارت 
بر بازار و خدمات کااهای ســرمایه ای و مصرفی و 
بادوام خواهد بود که مصرف کنندگان می توانند از آن 
استفاده کنند.تابش در خصوص ضوابط قیمتی نیز 
گفت: در ســال های قبل اقبالی برای ثبت سفارش 

شرکت ها در ســامانه 124 وجود نداشت اما امسال 
این کااها را به سه قســمت کرده و کااهای گروه 
اول ملزم به ثبت ســفارش در این سامانه هستیم. 
مطلبی کــه این مصوبه به تمــام ذینفعان زنجیره 
تامین و توزیع انتقال می دهد این اســت که تغییر 
نرخ ارز لزوم بر ثبت ســفارش قیمت است و اعام 
می کنیم تا به اشــتباه برداشت نمی شــود که اگر 
افزایش نرخ ارزی اتفــاق افتاده نباید نقش آن کاا 
در ســفره مردم کمرنگ نشود.وی ادامه داد: اولویت 
دوم کااهایی است که بر اساس ضوابط هیات تامین 
ذینفعان قیمت گذاری می شود اما باید توجه کرد که 
این کااها از قبل در ســامانه 124 ثبت شده باشند 
به معنای دیگر ثبت در این ســامانه جزئی از شبکه 

توزیع است که این به منزله این است که اگر واحدی 
قبل از ثبت در این سامانه اقدام به عرضه کند حتی 
اگر با قیمت پایین تر باشــد عرضه او خارج از شبکه 
شناخته شده و تخلف خواهد بود.تابش اولویت سوم 
را قیمت گذاری بر کااهایی است که صاحبان صنایع 
در آن اقدام به قیمت گذاری بر اســاس ضوابط بیان 
کرد و گفت: این مساله به عنوان رها کردن قیمت ها 
نخواهد بود و ســازمان در صورت دریافت شکایت 
اقــدام به پیگیری و برخورد با آن واحد خواهد کرد.

وی در پایان پنج قلم کاای اساســی مورد حمایت 
این هفته سازمان را استیک، خودرو، لوازم خانگی، 
برنج و شکر و نهاده های دامی عنوان کرد و گفت: این 

کااها عاوه بر صد کاای تحت نظارت قبلی است.

تا پایان اردیبهشت ماه ثبت شد؛
پرداخت ۱۷.۶ هزار میلیارد ریال به 

پروژه های اقتصاد مقاومتی
 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه 
در مجموع مبلغ 17.6 هزار میلیارد ریال تسهیات به 46۵ واحد در قالب پروژه 
رونق تولید پرداخت شــده اســت.برپایه این گزارش، در قالب تسهیات برنامه 
تولید و اشــتغال )تبصره 18( از ابتدای امســال تا پایان اردیبهشت تعداد 168 
واحد به بانک های عامل معرفی شــد که از این تعداد 69 واحد، تسهیات خود 
به ارزش 2.8 هزار میلیارد ریال را دریافت کردند.همچنین در قالب تســهیات 
برنامه تولید و اشتغال )تبصره 18( از ابتدای اسفند 97 تا پایان اردیبهشت امسال 
تعداد دو هزار و ۵04 واحد به بانک های عامل معرفی شدند و از این تعداد 737 
واحد تســهیات خود را به ارزش 40.4 هــزار میلیارد ریال دریافت کرده اند.به 
گزارش ایرنا، منابع تخصیصی از محل تبصره 18 در سه بخش تامین سرمایه در 
گردش مورد نیاز فعاان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین آات 

و طرح های که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت می شود.

معاون وزیر کشور در بازدید خط تولید ریل ملی :
نگاه مسئولین کشور برای تامین ریل مترو به 

ذوب آهن اصفهان است
مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توســعه امور شهری 
و روســتایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور به همراه خدامراد صالحی فرماندار 
شهرستان لنجان ، حجت اه غامی معاون هماهنگی 
امور عمرانی و علي اصغر ذاکري هرندي مدیر کل دفتر 

امور شهري و شوراهاي استانداري با حضور در ذوب آهن اصفهان از خط تولید 
ریل ملی و همچنین شــرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان بازدید کردند .معاون 
امور شهری و روستایی وزیر کشور در این بازدید و در گفتگو با خبرنگار ما تولید 
ریل ملی را جهت  توســعه حمل و نقل » انبوه بر« کشــور به ویژه مترو بسیار 
مهم دانســت و گفت : خوشبختانه امسال و ســال گذشته مبالغ قابل توجهی 
اوراق مشارکت برای کمک به زیرساخت های ریلی و قطار شهری به ویژه کان 
شهرها در نظر گرفته شده است که در این خصوص تامین ریل یکی از مهمترین 
ملزومات اســت .وی افزود :  حضور ذوب آهن در تولید ریل به مدیریت شهری 
بســیار کمک کرده اســت  که این امر برای توسعه کشور اهمیت بسیاری دارد.

جمالی نژاد یادآور شــد :  با تدبیر مدیران ذوب آهن اصفهان ، این شــرکت در 
حال حاضر تولید کننده بزرگ ریل است و این وظیفه مدیران شهری است که 
نگاه شــان به تولید داخل به ویژه ذوب آهن اصفهان باشد که یک صنعت مادر 
محسوب می شود .  معاون امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به اینکه 
تولید ریل ملی در زمان مدیریت مهندس یزدی زاده به طور کامل انجام و فعال 
شــد ، افزود : امیدواریم ذوب آهن اصفهان که به خوبی تولید ریل را پیش می 
برد ، از توســعه حمل و نقل ریلی پشتیبانی کند و این اقدام مهم برای کشور با 

استفاده از توان داخلی صورت گیرد .

فرمانده آموزشگاه علمی و تخصصی شهید بهشتی ناجا: 
مدیران و کارکنان پاک فواد مبارکه مایۀ 

سربلندی نظام و انقاب هستند
فرمانده آموزشگاه علمی و تخصصی شهید بهشتی ناجا 
پس از بازدید از خطوط تولید فواد مبارکه در جلسه ای 
با حضور جمعی از معاونان و مدیران این شرکت گفت: 
خداوند را شاکریم که بعد از انقاب شکوهمند اسامی 
ایران، چنین کارخانه ای در کشور بنا نهاده شده است. 

همچنین خرسندیم که مدیران و کارکنان پاک این شرکت مایۀ سربلندی نظام 
و انقاب هســتند سردار فدایی از ســامتی و امنیت به عنوان دو نعمت باارزش 
که مورد تأکید خداوند مهربان قرار گرفته ، یاد و اضافه کرد: بدون شــک نیروی 
انتظامی تمامی تــوان خود را برای برقراری نظم و امنیت شــهروندان و ایجاد 
زمینۀ مناســب برای کار و فعالیت های اقتصادی به کار خواهد بست تا کارکنان 
این کارخانۀ بزرگ بتوانند بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند.وی با اشــاره به 
اهمیت کار و تولید در رونق اقتصادی کشــور اظهار داشــت: برای دست یابی به 
بهترین شرایط فعالیت اقتصادی، داشتن نظم و امنیت از مهم ترین مؤلفه هاست 
که خوشبختانه در نتیجۀ تعامل و همکاری بین نیروی انتظامی و فواد مبارکه 
چنین فضایی مهیا شده است.ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی فواد مبارکه  گفت: 
نیــروی انتظامی همواره در برقراری نظم و ایجاد فضایی امن برای کار و فعالیت 

اقتصادی نقش آفرینی کرده و فواد مبارکه به خوبی قدردان این زحمات است.

حمایت از اشتغال و واحدهای تولیدی در سال 
جهش تولید تداوم می یابد

رئیس گروه مالی گردشــگری اعام کرد: حفظ اشتغال، تاکید بر تعدیل نشدن 
نیرو و همچنین حفظ و توسعه واحدهای موجود از اهم برنامه ها در سال جهش 
تولید اســت.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مهدی جهانگیری 
در حاشــیه بازدید از مجتمع فواد صنعت بناب و در نشست مشترک مدیران 
گروه مالی گردشگری و مجتمع فواد صنعت بناب افزود: افزایش تولید، استفاده 
حداکثری و بهینه از نیروی کار ماهر، ایجاد طرح های توسعه براساس هدفگذاری 
های انجام شــده در هلدینگ ماهان در دســتور کار قرار می گیرد.وی با اشاره 
به جایگاه مهم این مجتمع، بزرگترین نقطه قوت این شــرکت را نیروی جوان، 
تحصیلکرده و متخصص دانست و تصریح کرد: با وجود پتانسیل موجود در این 
مجتمع اعم از فوادســازی و نورد، این مجموعه یکــی از واحدهای تولیدی و 
تاثیرگذار در اقتصاد و اشــتغال کشور و منطقه  است.جهانگیری ادامه  داد : در 
شرایطی که تحریم ها شرایط نامناسبی را بر تولید و صنعت کشور تحمیل کرده 
بود، گروه مالی گردشــگری مانع تعطیلی و خاموش شــدن چراغ این مجموعه 
فوادی شد و به عبارت دیگر برای حفظ اشتغال و اقتصاد پویا در منطقه و کشور 
گام برداشت.وی درباره حمایت همه جانبه گروه مالی گردشگری از مجتمع فواد 
بناب گفت : همراهی، همگامی و حمایت از مردم منطقه و این واحد تولیدی برای 
حفظ اشــتغال و جلوگیری از تعطیلی این واحد به صورت کامل از گذشــته در 
دستور کار بوده و اکنون نیز از مدیریت مجموعه برای رشد و توسعه آن حمایت 
خواهد شد.رئیس گروه مالی گردشــگری ورود در فرابورس را نیز یکی دیگر از 
اهداف و برنامه های مهم ذکر کرد و از آمادگی و ایجاد شــرایط ازم برای ورود 
مجموعه فواد بناب به بورس خبر داد.جهانگیری اظهار امیدواری کرد که با توجه 
به حمایت جدی گروه مالی گردشــگری و پشتیبانی بانک گردشگری و همت و 
تاش شبانه روزی نیروهای شرکت بتوانیم در بورس، صادرات، تولید و همچنین 

تامین مواد اولیه و اصاح فرآیندها موفق عمل کنیم.

سهمیه ارز 4200 تومانی وزارتخانه ها مشخص شد
سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: 2۵ قلم کاای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد کشور 
می شــد که در سال جاری سهمیه ارزی وزارتخانه ها برای استفاده از ارز 4200 تومانی 
مشخص شده و توسط سامانه جامع تجارت مورد نظارت قرار می گیرد.محمدرضا کامی 
امروز در نشســت خبری که در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد گفت: کار گروه 
تنظیم بازار از 14 دستگاه تشکیل شده و پایش و رصد مستمر کااهای مورد نیاز از سوی 
کار گروه های تخصصی انجام می شود.سخنگوی ستاد تنظیم بازار افزود: 2۵ قلم کاای 
اساسی با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شد که در سال جاری سهمیه ارزی وزارتخانه 
ها برای اســتفاده از ارز 4200 تومانی مشخص شده و توسط سامانه جامع تجارت مورد 
نظارت قرار میگیرد؛ انبارها شبکه های فروش کااهای اساسی را به دقت در قالب سامانه 
جامع تجارت رصد می شود.وی با تاکید بر اینکه عرضه کااهای اساسی در دوران شیوع 
ویروس کرونا بســیار خوب انجام شد بیان داشت: لذا با تامین حداکثری کااها نوسانات 
جدی نداشتیم.کامی اظهار داشت: از نظر تامین ذخایر استراتژیک وضعیت بسیار مناسب 

است و از ارز صادراتی برای تامین نیازهای ارزی کشور بهره گرفته می شود.

رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و 
گرجســتان اظهار داشت: متاسفانه 
مشــکل دو هفته اخیر هنوز ادامه 
دارد و هیــچ پاســخی بــرای این 
تصمیم بیان نمی شود. از همین روی 
همچنان تاریخ دقیق و برنامه ریزی 
قطعــی برای ارســال کاا از طریق 
واگن یا کامیون به گرجستان وجود 
ندارد. دولت گرجســتان تقریبا از 8 
خردادماه بدون اطــاع قبلی مانع 
حمل کااهای ایرانی از طریق ریل و 
کامیون شد. در آن موقع سخنگوی 
گمرک ایران اعام کرد:» واگن های 
کاا، از مــرز آســتارا وارد خــاک 
آذربایجان و ســپس به گرجستان 

منتقل می شــد که مقامــات آذری 
از تحویــل واگن هایی که به مقصد 
گرجستان بارگیری می شدند امتناع 
کردند. دایل این اقدام رسما اعام 
نشده اســت و برخی اختاف بین 
باکو و تفلیــس  در نحوه حمل کاا 
و مســئولیت جابجایی آن را دلیل 
اعــام کردند. گمرک  این تصمیم 
ایران امیدوار اســت ضمن حل این 
مشــکل در اســرع وقت مکاتبات 

رســمی نیز در خصوص دایل آن 
صورت پذیرد.«سیده فاطمه مقیمی 
در گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین 
وضعیت تجارت ایران و گرجســتان 
اظهار داشــت: متاسفانه این مشکل 
دو هفتــه اخیر ادامــه دارد و هیچ 
بیان  این تصمیــم  برای  پاســخی 
نمی شــود. از همین روی همچنان 
برنامه ریزی قطعی  و  تاریخ دقیــق 
برای ارســال کاا از طریق واگن یا 

کامیون به گرجستان وجود ندارد تا 
بتوانیم براساس آن صادرات داشته 
باشــیم.رییس اتاق بازرگانی ایران و 
گرجستان ادامه داد: ما مکاتبات خود 
با وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی 
ایــران را انجــام داده ایم و همچنان 
منتظر پاسخ هستیم. چون بازرگانان 
به دنبال راهکارهای جدیدی هستند 
اما قاعده این اســت که سفارت ما 
در گرجســتان پیگیــر این موضوع 
باشــد.وی افزود: البته هفته گذشته 
نشســتی در سازمان توسعه تجارت 
داشــتیم که مواردی در این زمینه 
مطرح شد اما هنوز بازخورد و پاسخ 

مثبتی دریافت نکرده ایم.

 برنامه راه اندازی ۱۵00واحد صنعتی
 راکد در سال۹۹

مدیر تامین مالی و ســرمایه گذاری ســازمان صنایع کوچک و شهرک  های صنعتی ایران از 
تاش ها برای راه اندازی دوباره یک هزار و ۵00 واحد تولیدی و صنعتی راکد طی سال جاری 
در کشــور خبر داد. فرشاد کهیاری افزود: سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های تولیدی و 
صنعتی کشور انجام شده و این سرمایه گذاری ها به دائل مختلف منجمله نبود بازار، اختاف 
شــرکا، عدم مطالعه و نیاز سنجی دقیق و غیره راکد و بدون اســتفاده باقی مانده است.وی 
همچنین اظهارداشت: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اینکه از این سرمایه گذاری ها 
به درستی استفاده شود.مدیر تامین مالی و سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: خصوصیت این جهت گیر ی اینکه واحدها خیلی سریع تر به بهره برداری 
می رسند، اشتغال سریع تر به کار گرفته می  شود و هزینه سرمایه گذاری هم کاهش پیدا می 
کند.وی افزود: در سنوات گذشته از تمامی ظرفیت ها در این زمینه استفاده شده به نحوی که 
تاکنون هشت هزار و 636 واحد به چرخه تولید بازگشته است.کهیاری تصریح کرد: سال گذشته 
یک هزار و 444 واحد صنعتی کوچک و متوسط در سطح کشور به چرخه تولید بازگشته و 
امسال هم یک هزار و ۵00 واحد در دستور کار است.وی ادامه داد: انتظار بر اینکه همه استان 
 ها با حداکثر توان برنامه وزارت صمت در خصوص بازگرداندن واحدهای تولیدی و صنعتی به 
چرخه تولید تاش کنند تا این برنامه صد درصد محقق شود.مدیر تامین مالی و سرمایه گذاری 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: برای تحقق و عملیاتی شدن این 
برنامه مصوب وزارت صمت در سه سطح نخست از سوی سازمان  های صنعت، معدن وتجارت 
و شرکت شهرک  های صنعتی استان  ها، دوم سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک  های 
صنعتی ایران و سوم وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت صورت می گیرد.وی افزود: هر سال 
که در این زمینه برنامه ای مصوب شده بیش از میزان مصوب راه اندازی مجدد واحدها انجام 
شده است.کهیاری با بیان اینکه صنعت کوچک و متوسط قابلیت تحریم ندارد، اظهارداشت: 
این صنعت نقش مهمی در اشتغال، توسعه صادرات، پویایی تولید، رشد اقتصادی و غیره دارد.

اتاق بازرگانی تهران گزارش داد:
 کدام بازار اقتصادی بیشترین بازده 

را داشته است؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت بازارهای اصلی اقتصاد ایران 
در فروردین 99 پرداخته و آمارهای ثبت شــده را با ماه مشابه سال قبل مقایسه کرده است.

بر اساس اطاعات ارائه شده از سوی این اتاق، میانگین قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم در فروردین ســال 98، چهار میلیون و 600 هزار تومان بوده که این عدد در نخستین 
ماه از ســال جاری به شش میلیون و 300 هزار تومان رسیده و به این ترتیب رشدی حدودا 
36 درصدی را ثبت کرده اســت.همچنین هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز از چهار 
میلیون و 800 هزار تومان در ابتدای سال قبل به قیمت شش میلیون و 400 هزار تومان در 
فروردین 99 رسیده و رشد قیمتی حدودا 34 درصدی داشته است.آنچه که در گزارش اتاق 
بازرگانی اهمیت فراوانی دارد، کاهش قابل توجه بازدهی بازار ارز برای سرمایه گذاران در یک 
ســال گذشته بوده است. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، میانگین نرخ دار در بازار آزاد 
فروردین سال 98، 13 هزار و 600 تومان بوده که این عدد در فروردین امسال 1۵ هزار و 800 
تومان شده و افزایشی 16 درصدی داشته است.میانگین نرخ یورو نیز از 1۵ هزار و 400 تومان 
در فروردین 98 به 17 هزار و 100 تومان در نخســتین ماه سال جاری رسیده و رشدی 11 
درصدی را به ثبت رسانده است.بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی اتاق رشد قیمت مسکن 
همچنان ادامه یافته و میانگین قیمت هر واحد مسکونی در تهران از 11 میلیون و 300 هزار 
تومان در ابتدای سال به 1۵ میلیون و 300 هزار تومان در فروردین امسال رسیده و رشدی 
بیش از 3۵ درصدی را ثبت کرده اســت.اصلی ترین بازاری که ســود قابل توجهی را نصیب 
سرمایه گذارانش کرده، بازار بورس بوده است. بر اساس ارزیابی های اتاق بازرگانی تهران، ارزش 
سهام معامله شده در یک سال بیش ۵۵4 درصد رشد کرده و تعداد سهام های معامله شده نیز 

بیش از 8۵ درصد افزایش یافته اند.

 در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛
توقف تجارت ایران و گرجستان 

ادامه دارد
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 صندوق بین المللی پول: گزیده خبر

هزینه ۱۰ تریلیون داری بحران کرونا برای جهان
رئیس صندوق بین المللی پول اعام کرد که دولت های جهان 
برای پاســخ به بحــران کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشــی از 
آن ۱۰ تریلیــون دار هزینه کرده اند؛ اما تاش های بیشــتری 
نیاز اســت.به گزارش خبرگزاری اکونومیک تایمز، کریستالینا 
جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول اعام کرد که دولت های 
جهان برای پاســخ به بحران کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی 
از آن ۱۰ تریلیون دار هزینه کرده اند؛ اما تاش های بیشــتری 
نیاز است.جورجیوا همچنین گفت: براساس برآوردهای جدید، 
تا ۱۰۰ میلیون نفر ممکن اســت در پی این بحران دچار فقر 
شدید شــوند. این امر باعث از بین رفتن دستاوردهای کاهش 
فقر در طول سه سال گذشــته می شود.بر اساس این گزارش، 
این بیماری نزدیک به 7.4میلیون نفر را در سرتاسر جهان مبتا 
کرده اســت و بیش از 4۱5هزار نفر نیز جان خود را از دســت 
داده اند.بانک جهانی این هفته پیش بینی کرد که بحران ویروس 
کرونا تولید جهانی را 5.2 درصد در سال 2۰2۰ کاهش خواهد 
داد که عمیق ترین رکود پس از جنگ جهانی دوم محســوب 

می شود.صندوق بین المللی پول قرار است پیش بینی های خود 
را در تاریخ 24 ژوئن به روز کند. جورجیوا تأکید کرد که »بسیار 
محتمل« است که رقم پیش بینی شده توسط این صندوق در 
مــاه آوریل که حاکی از کاهــش 3 درصدی تولید جهانی بود، 
افزایش یابد.جورجیوا در وباگ صندوق بین المللی پول نوشت: 
برای تحقق بهبود فراگیرتر، محرک های اقتصادی باید روی به 
حداقل رســاندن ضرر شــغلی و جلوگیری از افزایش نابرابری 
متمرکز شوند.وی در ادامه افزود: ســرمایه گذاری ها باید روی 
بهبود وضعیت دسترســی به مراقبت های بهداشتی و آموزش، 
تقویت حمایت از آب و هوا و افزایش دسترســی خانواده های 
کم درآمد و مشــاغل کوچک به محصوات و فناوری های مالی 
متمرکز شــوند.مدیرعامل صنــدوق بین المللی پول همچنین 
تأکید کرد که بحران بیماری کووید-۱9 بیشــترین ضربه را به 
کســانی که در حال حاضر آســیب پذیرتر هستند، وارد کرده 
اســت. این بحران می تواند منجر به افزایش چشمگیر نابرابری 

درآمدها شود.

غامرضا سلیمانی:
۹میلیوندستگاهموتورسیکلتفاقدبیمهنامه

تســهیل گری در ارائه خدمات بیمه ای و کاهش فرایند صدور بیمه نامه و پرداخت 
خسارت یکی از مهمترین مولفه های رشد صنعت بیمه به شمار می رود.به گزارش 
بیمه مرکزی، غامرضا سلیمانی که در آیین گشایش شعبه صندوق تامین خسارتهای 
بدنی در استان زنجان سخن می گفت با اعام این مطلب افزود: افزایش سطح ضریب 
نفوذ بیمه از شاخص های مهم توسعه کشور محسوب می شود که این امر با اتخاذ 
تمهیدات مناسب و تصمیم سازی هوشمندانه قابل دسترس خواهد بود.رئیس کل 
بیمه مرکزی از رشته بیمه شخص ثالث به عنوان ویترین افتخارآمیز صنعت بیمه یاد 
کرد و اظهار داشت: شرکت های بیمه باید در کنار توجه به این مقوله، زمینه رشد 
رشــته های دیگر بیمه ای در کشور را نیز با دقت و جدیت دنبال کنند.وی کاهش 
دغدغه های حاکمیتی و بار تعهدات مالی دولت را از دایل و مولفه های اصلی شکل 
گیــری صنعت بیمه اعام کرد و گفت: صنعت بیمه در ایام تحریم بخش مهمی از 
قابلیت هــا و ظرفیت های خود را به نمایش در آورده که با توجه به حضور نیروهای 
مبتکر و نوآور در این زمینه، سطح انسجام ملی نیز بااتر رفته است.دکتر سلیمانی 
استان زنجان را به لحاظ صنعتی و کشاورزی دارای پتانسیل قابل توجهی توصیف 
کرد و گفت: خدمت به ملت بــزرگ ایران به ظرافت های خاص نیاز دارد و صنعت 
بیمه نیز در کنار تمامی مســئوان اســتانی این فرصت ارزشمند را بیش از پیش 
غنیمت خواهد شمرد.رئیس شــورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود 
تمرکز صنعت بر رشته بیمه های زندگی را خواستار شد و تاکید کرد: یکی از عوامل 
موثر در افزایش ضریب نفوذ بیمه رشد بیمه زندگی است چرا که باید در کنار تبلیغات 
مناسب یک نوع فرهنگ سازی موثر نیز در سطح جامعه نهادینه شود.وی ساماندهی 
9 میلیون دســتگاه موتورسیکلت فاقد بیمه نامه را یک وظیفه ملی توصیف کرد و 
افزود: پوشــش بیمه بیش از 23 میلیون وسیله نقلیه در کشور یک دستاورد بزرگ 
است و تکمیل این عملکرد با برنامه ریزی کان و در بااترین سطوح تصمیم سازی در 
کشور امکان پذیر خواهد بود.وی در پایان از حذف بیمه نامه های فیزیکی در چارچوب 
شــبکه فروش به عنوان یکی از خدمات موثر بیمه ای در خصوص کاهش ترددها و 
همچنین سامت نظام بیمه ای یاد کرد و گفت: ارائه خدمت بی منت، سریع و دقیق 
در راس سیاست های بیمه ای است و همچنان در مسیر تسهیل گری و سرعت بخشی 
خدمات بیمه ای تاش خواهیم کرد.شایان ذکر است در پایان این نشست لوح های 
تقدیری توسط رئیس کل بیمه مرکزی، مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی و 
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به مدیران مرتبط با صنعت بیمه، شرکای اجتماعی 

و فعاان مدنی استان زنجان اهدا شد.

بانک مرکزی اعام کرد؛
افزایش۷۰درصدیپرداختوامازدواج

 بانک مرکزی اعام کرد: شبکه بانکی در سال ۱39۸ بالغ بر 2۶3 هزار میلیارد ریال 
تســهیات ازدواج به حدود ۸43 هزار نفر اعطا کرده که نسبت به سال ۱397 بیش 
از 7۰ درصد رشــد داشته اســت.با توجه به طرح برخی انتقادات در خصوص عدم 
اجرای قانون بودجه سال ۱399 کل کشور مبنی بر اعطای وام ازدواج 5۰۰ میلیون  
ریالی با دوره بازپرداخت هفت ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته، روابط عمومی 
بانک مرکزی، اقدام به انتشــار گزارشــی از عملکرد شبکه بانکی کشور در پرداخت 
تســهیات قرض الحســنه ازدواج کرد.بانک مرکزی تاکید کرده است که در اجرای 
تکالیف قانونی مربوط به تسهیات قرض الحسنه ازدواج و به منظور تسریع و تسهیل 
اعطای قرض الحسنه برای ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به همکاری حداکثری 
با متقاضیان تسهیات قرض الحســنه ازدواج می داند و به صورت ویژه طی سنوات 
گذشته، تاش های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این خصوص نمود ویژه ای 
داشته است.بر این اساس، با وجود ۱۰ برابر شدن مبلغ تسهیات یاد شده در فاصله 
زمانی سال های ۱395 تا ۱39۸ تعداد متقاضیان در انتظار أخذ تسهیات ازدواج در 
این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.شبکه بانکی در سال ۱39۸ 
بالغ بر 2۶3 هزار میلیارد ریال تســهیات ازدواج به حدود ۸43 هزار نفر اعطا کرده 
است که این میزان نسبت به مبلغ تسهیات مشابه اعطایی در سال ۱397 بیش از 
7۰ درصد رشــد داشته است. از ابتدای سال جاری تا 22 خرداد نیز علیرغم افزایش 
ســقف فردی تسهیات از 3۰۰ میلیون ریال به 5۰۰ میلیون ریال، تعداد 92 هزار و 
45۰ فقره تســهیات ازدواج به ارزش بالغ بر 47 هزار میلیارد ریال در شبکه بانکی 
پرداخت شده  است که از این تعداد 4 هزار و 4۱۸ نفر مشمول تسهیات ایثارگری 
ازدواج به میزان ۱۰۰۰ میلیون ریال برای هر نفر بوده است.همچنین تعداد متقاضیان 
در انتظــار اخذ تســهیات ازدواج تا 22 خرداد برابر با 3۰۰ هزار و 792 نفر اســت 
کــه از این تعــداد، ۱54 هزار و 24۰ نفر در مراحل تکمیــل پرونده و انعقاد قرارداد 
جهت خذ تسهیات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند.با توجه به تماس های متقاضیان 
دریافت تســهیات ازدواج مبنی بر سختگیری رؤسای شعب جهت اخذ ضامن، به 
منظور ســهولت در اجرای طرح مذکور و بهره مندی آن دسته از متقاضیانی که در 
استان های محروم و روستایی بوده و امکان تأمین ضامن مورد نظر شعب از نظر ارائه 
گواهی تعهدکسراقساط را ندارند، بانک مرکزی از سال ۱39۶ به بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی اجازه داده است حسب مفاد شرایط و دستورالعمل مندرج در سامانه 
قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی به شرح اعام شده اقدام کنند.بر این اساس، چنانچه 
زوجین در ســامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشــند، ارائه یک ضامن 
معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقســاط هر دو قرارداد 
زوجین امکان پذیر است.چنانچه متقاضی اخذ تسهیات قرض الحسنه ازدواج به همان 
بانک دریافت کننده یارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامه های 
مربوط به اعطای تسهیات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.چنانـچه متقاضی 
دریافت  تسـهیات ازدواج، کارمند رسمی  یا پیمانی  دولت، نیروی نظامی و انتظامی، 
نـهـادها و مـوسسات عمومی )نظیر شهرداری  و بنیاد، کمیته امداد، هـال احمر( باشد، 
ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم 
کارگزینی منوط به آن که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، پذیرفته شده و نیازی به 
اخذ ضامن نیست.ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی 
نظامی و انتظامی، نـــهـــادها و مـوسسات عمومی )نظیرشهرداری  و بنیاد، کمیته 
امداد، هال احمر(، کارگر یا کارمند شرکت های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه 
آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر است.همچنین ضمانت یک نفر 
کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیات دارای فعالیت اقتصادی دایر 
باشد، کافی است.ضمانت  یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به 
تأیید و تشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد، نیز معتبر است.در مورد متقاضیان 
تسهیات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صاحیت 
وی توسط شورای اسامی روستا تایید شود )ممهور به مهر شورا(، کفایت می کند.سایر 
وثایق قابل قبول از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده های متقاضی و بستگان 
آنان نیز معتبر است.بانک مرکزی در اباغ مفاد بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه 
سال ۱399 کل کشور، طی بخشنامه های مختلف ضمن ملزم کردن تمامی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی به پرداخت تسهیات قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع 
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، تأکید کرده است که پرداخت تسهیات 
قرض الحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیات قرض الحسنه قرار دارد.بانک 
مرکزی همواره خود را ملزم به اجرای قانون دانسته و ضمن اباغ بخشنامه های مربوط 
به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازوکارهای ازم برای رسیدگی به شکایات 

متقاضیان تسهیات ازدواج را نیز در نظر گرفته است.

بانک مرکزی اعام کرد:
پرداختوامیکمیلیونتومانیبهبیش

از۲۱میلیونخانوار
مدیــرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تســهیات ۱۰ میلیون ریالی به 2۱ 
میلیون و 5۱ هزار و 2۱4 سرپرست خانوار )به مبلغ بیش از 2۱۰ هزار میلیارد ریال( 
خبر داد.به گزارش بانک مرکزی، براســاس اعام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، 
بانک های عامل تا ساعت ۱۱ روز پنج شنبه )22 خرداد ۱399( از تعداد ۸۶5 هزار 
و 45۱ فقره تســهیات قابل پرداخت به یارانه بگیران )براساس فهرست اعامی از 
ســوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها(، تعداد ۸۶2 هزار و ۶۰3 فقره از تسهیات 
موصــوف )معادل 99.7 درصد( را پرداخت کــرده اند.همچنین امکان واریز مابقی 
تسهیات یاد شده نیز به دایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، 
عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطاعات معرفی شده 
و سایر خطاها میسر نشده است.برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان 
هدفمندسازی یارانه رفع می شود.بر این اساس با احتساب تسهیات پرداختی سه 
مرحلــه قبلی تا کنون از تعداد 2۱ میلیون و 5۶ هزار و 424 خانوار معرفی شــده 
از ســوی ســازمان هدفمندســازی یارانه ها، تعداد 2۱ میلیون و 5۱ هزار و 2۱4 
سرپرست خانوار تسهیات ۱۰ میلیون ریالی )در مجموع به مبلغ 2۱۰.5۱2.۱4۰ 

میلیون ریال( را دریافت کرده اند.

با اباغ بانک مرکزی؛
شماررستههایشغلیآسیبدیدهاز

کروناافزایشیافت
بانک مرکزی اعام کرد که فهرســت کســب و کارهای آسیب دیده از 
بیماری کرونا به ۱4 رسته افزایش یافت.بانک مرکزی در بخشنامه ای به 
تمامی بانک ها و موسســات اعتباری اعام کرد: واحدهای پرورش مرغ 
گوشــتی و مرغ مادرگوشتی، مراکز تولید محصوات گلخانه ای سبزی 
و صیفی جات صادراتــی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و 
ماهیان زینتی )وزارت جهـــاد کشاورزی( به عنوان رسته چهاردهم به 
فهرست رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا اضافه 
می شوداین تصمیم با با تصویب »کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا« و اباغ معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری اجرایی شده است.بانک مرکزی خواسته است این تصمیم به 
تمامی واحدهای بانک ها و مؤسســه های اعتباری غیربانکی اباغ و بر 
حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.به گزارش ایرنا، رسته های 
شــغلی آسیب دیده از کرونا بر اساس ضوابط تعیین شده قادر به ارایه 
درخواست استفاده از تسهیات بانکی برای مقابله با پیامدهای بیماری 

کرونا  هستند.

افتتاححسابوصدوردستهچک،
الکترونیکیمیشود

وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: افتتاح حســاب، صدور و تمدید دســته چک، 
پرداخت اقســاط و دریافت وام الکترونیکی می شــود.محمد جواد آذری جهرمی با اشاره 
به دستور راهبردی رئیس جمهور به وزارت خانه ها برای الکترونیکی شدن خدماتشان در 
مدت یک ماه، افزود: یکی از مهمترین این دستورات به نظام بانکی و به وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی داده شــده است، تا فرآیند مراجعات حضوری برای افتتاح حساب، صدور و 
تمدید دســته چک، پرداخت اقساط و دریافت وام را مجازی کنند.وی گفت: در برخی از 
قوانین مثل قانون پولشویی در جا هایی حتما باید مراجعات حضوری باشد و نسخ کاغذی 
تحویل داده شود که با استفاده ظرفیت قانون برنامه ششم توسعه در بند های ج ماده ۶7 
این مسایل قابل حل است.آذری جهرمی افزود: رئیس جمهور به کمیته اقتصادی دولت 
دستور داد که این مسئله هر چه سریعتر حل شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، در 
ادامه اعتبارســنجی مدارک تحصیلی در سیستم آموزش عالی را گام مهم دیگر در دولت 
الکترونیک اعام کرد و گفت: در انتخابات مجلس اخیر دیدیم که به رغم این که در یک 
رقابت انتخاباتی فرد انتخاب شد، اما بعد مدرک تحصیلی اش مورد شبهه قرار گرفت و رد 
شد.وی افزود: اگر این سامانه بود، قطعا این اتفاق نمی افتاد.آذری جهرمی همچنین گفت: 
وزارت علوم، مســئول راه اندازی این سامانه است، اما دانشگاه آزاد اسامی و حوزه ها هم 

باید زیرساخت های آن را آماده کنند.

مدیرعامل بانک سینا در دیدار با همکاران استان مازندران:
هدفبانکسینا؛ارائهخدماتمطلوببه

هموطناناست
مدیرعامل بانک ســینا با سفر به اســتان مازندران و 
دیدار با کارکنان شــعب این استان، هدف این بانک را 
ارائه خدمات مطلوب به هموطنان و جلب رضایت این 
عزیزان عنوان کرد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، 
دکتــر ایمانی با بیان آنکه تداوم فعالیت بانک ها بدون 
وجود مشــتریان امکانپذیر نیست، افزود: تمامی اقدامات و تاش هایی که برای 
تجهیز، تکمیل و نوســازی در این بانک صورت مــی گیرد، برای جلب رضایت 
مشتریان است و البته این یک روی سکه است و روی دیگر آن تعامل، ارتباط و 
حسن رفتار با مشتریان است که همکاران برای اثرگذاری و نتیجه بخشی فعالیتها 
و اقدامات، باید آن را بیشــتر از پیش ســرلوحه کار خود قرار دهند.وی ضمن 
قدردانی از تاش های همکاران در تحقق اهداف و شاخص های عملکردی، گفت: 
علیرغم مشکات و چالشهایی که به واسطه شیوع کرونا، برای کسب و کارهای 
مختلف کشــور ایجاد شد، اما عملکرد بانک سینا در حمایت از کسب و کارهای 
آســیب دیده و همراهی با آنها، که با همدلی، اتحاد و یکپارچگی همکاران رقم 
خورد، قابل تقدیر است و امیدواریم با تداوم این اقدامات، شاهد تقویت روزافزون 
برند بانک در جامعه و نزد افکار عمومی باشــیم.مدیرعامل بانک سینا در ادامه 
افزود: یکی از مهمترین برنامه ها و اولویت های فعلی، افزایش سهم بازار بانک در 
بخشهای مختلف منابع، مصارف، بانکداری الکترونیک و خدمات غیرمشاع است 
که علیرغم تاشــها، زحمات و اقدامات صورت گرفته، جایگاه شایسته و بایسته 
بانک محقق نشــده است. در همین راستا، برنامه ها و سیاست های متعددی به 
ویژه در بحث اعطای تســهیات خرد و قرض الحسنه به شعب اباغ شده که با 

اجرای درست و مطلوب آن می توان به موقعیت های بهتری دست پیدا کرد.

چهارمینجشنوارهفیلمکوتاهبانکپاسارگاد
چهارمین جشــنواره فیلم کوتاه  پاسارگاد با محوریت 
حمایــت از تولید و رشــد اقتصاد ملــی، در دو بخش 
حرفه ای و غیرحرفه  ای برگزار خواهد شــد.به گزارش 
روابط  عمومی بانک پاسارگاد، چهارمین جشنواره فیلم 
کوتاه  پاســارگاد در ســال جاری، با هدف تولید آثاری 
فاخــر در زمینه ی حمایت از تولید و رشــد اقتصاد ملــی، انعکاس تاش های 
جهادگرانه در عرصه های تولید و صنعت، جلب توجه آحاد مردم به نقش ارزنده ی 
حمایت از تولید ملی در جهت رشد و استقال اقتصادی و همچنین ایجاد بستری 
مناسب برای شناسایی و شکوفایی استعدادها و قابلیت های هنری، برگزار خواهد 
شــد.بر این اساس، دبیرخانه ی این جشنواره طی فراخوانی، مهلت ارسال آثار را 
پایان شــهریور ســال ۱399 اعام کرد. عاقمندان به شرکت در این جشنواره 
کــه در دو بخش داوری آثار حرفه ای و داوری آثار مبتدی و غیرحرفه ای برگزار 
خواهد شد، می توانند جهت ثبت نام و دریافت کد رهگیری به سایت جشنواره به 
نشانی www.pasargadilmfest.ir مراجعه کنند.شرکت گنندگان می توانند 
آثار خود را در مدت زمان ۱۸۰ ثانیه تا حداکثر ۱۰ دقیقه، در ابعاد اســتاندارد 
)حداقل 72۰( و در دو کیفیت مناســب بازبینی و اکران، در دو فرمت MP4 و 
HD یا FHD تهیه و همراه با رزومه ی کاری، برای دبیرخانه جشــنواره ارســال 
کنند.جوایز این جشنواره جام پاسارگاد، دیپلم افتخار و جوایز نقدی برای هر یک 
از برگزیدگان تا مبلغ 5۰۰ میلیون ریال خواهد بود.جهت کسب اطاعات بیشتر 
به سایت جشنواره مراجعه کنید و یا با دبیرخانه به شماره ی ۰2۱-۸2۸93۰3۰ 

تماس حاصل فرمایید.
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گزیده خبر

بهرغمهمهلفاظیها؛
پمپئو در تدارک دیدار با مقامات چین است

وزیــرخارجهآمریکاکهطیماههایگذشــتهبهدفعاتبهلفاظیعلیهچین
پرداخته،قصددارددرآیندهنزدیکدیداریبامقاماتپکنداشــتهباشد.به
گــزارشپولیتیکوبهنقلازدومنبــعآگاهازقصدمایکپمپئووزیرخارجه
آمریکابرایدیداربامقاماترســمیدولتچینخبرداد.ظاهراًایندیدارکه
هنوزنهایینشــدهدرهاواییانجامخواهدشــدوقصدپمپئوکهزبانتندی
درنقــددولتپکندارداینبودهکهقضیهراحتیاامکانبیســروصدابه
سرانجامبرساند.طیماههایگذشتهرقابتآمریکاوچینبرایقدرتنماییدر
صحنهبینالملل،چهرهایخصمانهبهخودگرفتهکهاینبیشترازبابتاتهامات
ضدچینیاستکهواشنگتنمطرحمیکند.آمریکاییهاچینرابهبرهمزدن
موازنــهتجاری،پنهانکاریدربارهبیماریکروناونقضدموکراســیدرهنگ
کنگمتهممیکنندحالآنکهفارغازهمهایناتهامات،واشنگتنازمدتها
قبلبهفکرچرخشرویکردخودازخاورمیانهبهسمتآسیا-پاسیفیکبودتا

بهاینترتیبمانعازقدرتیابیچیندرنظمنوینجهانیشود.

 وعده ترامپ به پذیرش نتیجه انتخابات
 در صورت شکست

رئیسجمهوریآمریکاوعدهدادکهدرصورتشکســتدرانتخاباتریاست
جمهــوری۲۰۲۰نتیجهرابپذیرد.رئیسجمهوریآمریــکاوعدهدادکهدر
صورتشکستدرانتخاباتریاستجمهوری۲۰۲۰،نتیجهرابپذیرد.»دونالد
ترامــپ«،رئیسجمهــوریآمریکادرگفتوگوباشــبکهفاکسنیوزگفت:
»طبیعتااگرپیروزنشــوم،پیشخواهمرفتوکارهایدیگریانجامخواهم
داد.«ترامپگفتکه»جوبایــدن«،رقیبانتخاباتیویکهرئیسجمهوری
فعلیرابهعدمتمایلبرایترکپستدرصورتشکستمتهممیکند،هنوز
بهکاخسفیدنرسیدهاستودرمکانیمخفیدرطبقهپایینزندگیمیکند
وازآنخارجنمیشود.ترامپافزود:»پیروزیویناراحتکنندهخواهدبود.«
باشــدتیافتنرقابتبینترامپوبایدنپیــشازانتخاباتهردونامزدبه
طــورفزایندهایاتهاماتیراعلیهطرفمقابــلدربارهتقلببرایپیروزیرد

وبدلمیکنند.

فرانسه آزمایش موشک بالستیک از 
زیردریایی هسته ای انجام داد

وزیردفاعفرانسهکهکشورشبارهاانجامآزمایشهایبالستیکبویژهتوسط
کرهشــمالیآنهمازنوعهســتهایرامحکومکردهاست،ازانجامآزمایش
موفقیتآمیزشلیکیکموشکبالستیکراهبردیازیکزیردریاییهستهای
درسواحل»فینیستر-Finistère«خبرداد.»فلورانسپارلی«درصفحهتوئیتر
خودنوشــت:زیردریاییهســتهای»لوتمهرر-LeTéméraire«باتوانپرتاب
موشــک،روزجمعه)۲۳خرداد(یکموشکبالســتیکراهبردی»ام۵۱-
M۵۱«رادرســواحلفینیسترباموفقیتشلیککرد.اوهمچنینافزود:این
آزمایشنشاندهندهارتقایفناوریودلبستگیمابهحاکمیتفرانسهاست.
فینیســتر،دریکشبهجزیرهبزرگبانامبرتانیوهمچنیندرشمالخلیج
بیســکای)خلیجیواقعدراقیانوساطلسشــمالیبینکشورهایفرانسهو
اسپانیا(قراردارد.اینخلیجدرامتدادکرانهغربیفرانسهاز»برست«بهسوی
جنوبتامرزاســپانیاودرراستایکرانهشمالیاسپانیاکشیدهشدهاست.در
اینپیوند،شبکهتلویزیونی»ب.اف.ام«فرانسهنیزبهنقلازیکمنبعنظامی

گزارشکرد،اینموشکطبقبرنامهشلیکشدهاست.

ینیشفق:
  ترکیه درصدد احداث ۲ پایگاه نظامی 

در لیبی است
یــکروزنامهنزدیکبهدولتترکیهفاشکرد،آنکاراکهحامیدولتوفاقملی
لیبیاست،قصددارددوپایگاهنظامیدائمیدرخاکلیبیاحداثکند.روزنامه
»ینیشــفق«ترکیهبهنقلازبرخیمنابعمنطقهاینوشــت،پسازسفرفایز
الســراج،رئیسشورایریاستیدولتوفاقملیلیبیبهآنکارادرتاریخچهارم
ژوئنودیداراوبارجبطیــباردوغان،رئیسجمهوریترکیه،همکاریهای
نظامیلیبیوترکیهبهســطوحبااتریارتقاپیدامیکند.اینروزنامهدرادامه
نوشت،درحالحاضردرکنارتاشهاییکهبرایپاکسازیپایگاههواییالوطیه
ازمینهامیشود،اینپایگاهکهزیرســاختآنتعمیرشدهدرحالراهاندازی
دوبارهاست.ینیشفقافزود،هدفازاینتاشهاآناستکهدرپایگاهالوطیه
امکانســاختپایگاهیهواییبرایترکیهفراهمشــودوقراراستپهپادهاو
ســامانههایپدافندهواییترکیهکهنقشبهســزاییدرموفقیتعملیاتهای
نظامــیدولتوفاقبرایبازپسگیریاینپایگاهنظامیمهمداشــتند،دراین
پایگاهمستقرشوند.ینیشفقهمچنیننوشــت،عاوهبراینها،دربندرشهر
ساحلیمصراتهکهمشــرفبهدریایمدیترانهاســت،گامهایمشابهیبرای
ســاختپایگاهیدریاییبرداشــتهشــدند.اینگزارشتاکیددارد،همزمانبا
اقداماتتحریکآمیزیوناندرمدیترانهشــرقیوتنشروزافزوندرآنجانیازبه
نیرویدریاییترکیهدرآبهایمنطقهایلیبیوجودداردوبرایناساسبهنظر
میرسدبندرمصراتهبهپایگاهدریاییدائمیترکیهتبدیلشود.ینیشفقضمن
ضروریدانستنحضورکشــتیهایجنگیترکیهدرآبهایمنطقهایلیبی
جهتحمایتازحفاریهادربرابرهرگونهتهدیداحتمالی،نوشت،بهاینترتیب

ترکیهبزرگترینسهمراازاستخراجنفتدرآنجاخواهدداشت.

بعدازیکوقفه۵۰روزه؛
بازگشت کرونا به پکن

پایتختچینبعدازگذشت۵۰روزباردیگربهویروسسرسختکروناآلودهو
در۱۱محلهآنحالتفوقالعادهبرقرارشد.بهگزارشدویچهوله،مقاماتمحلی
پکن-پایتختچین-دیروزشنبهازقرنطینه۱۱محلهدرجنوبغربیاینشهر
درپیبروزخوشههایکروناخبرداندکهدرنزدیکییکبازارگوشتبهوجود
آمدهاند.بنابهگزارشها،۴۵نمونهاز۵۱۷نمونهایکهتاکنونازتجاروکارکنان
اینبازارگوشتجمعآوریشده،ازنظرابتابهویروسکرونامثبتبودهاند.این
بازاربیشازچهارهزارمشــتریداردوپسازمشــاهدهویروسدرآنبستهو
برایضدعفونیآمادهشدهاست.مقاماتمحلیمیگویندکهاینناحیهازپکن
هماکنــوندروضعیت»حالتاضطراریزمانجنگ«قرارگرفتهوبهمردم۱۱
محلهدستوردادهشدهدرخانهبمانند.درعینحال۹مدرسهومهدکودکاین
منطقهنیزبستهشــدهاند.ایننخستینباردر۵۰روزگذشتهاستکهویروس

کرونادرپکنبهصورتمحلیمنتقلمیشود..

پوتین بعد از چندین هفته قرنطینه در انظار 
عمومی ظاهر شد

رئیسجمهوریروســیهبعدازچندینهفتهقرنطینهباحضوردرمراســمروز
ملیروسیهدرانظارعمومیظاهرشد.بهگزارشزآسوشیتدپرس،رئیسجمهوری
روسیهبعدازچندینهفتهقرنطینهباحضوردرمراسمروزملیروسیهدرانظار
عمومیظاهرشــد.پوتیندرجریاناینمراسمازآیینبرافراشتنپرچمروسیه
درپارکیدرغربمسکوبازدیدکردودرجشناهدایمدالحاضرشد.ویدر
مراســمماســکبهصورتنزدهبود.همچنیناکثرافرادیکهرئیسجمهوری
روسیهباآنهادستدادوازآنهابهعنوانقهرمانانملیروسیهتقدیرکردنیزاز
ماسکاستفادهنکردهبودند.بهرغمباادنبودنشمارمبتایانبهویروسکرونا
درروسیه،چندروزقبلقرنطینهخانگیومحدودیتفعالیتهایاقتصادیدر

مسکولغوشد.

دبیرکلناتو:
 باید خود را برای تهدیدات احتمالی از طرف 

چین آماده کنیم
دبیرکلناتوازکشورهایعضواینائتافنظامیخواستمشترکاخودراعلیه
تهدیــداتاحتمالیازطــرفچینبهعنوانیکقــدرتدرحالصعودآماده
کنند.»ینزاســتولنبرگ«،دبیرکلناتودرگفتگوباروزنامهآلمانی»دیولت«
اعامکردکهمتحدیناینائتافنظامیبایدمشــترکاخودراعلیهتهدیدات
احتمالیازطرفچینآمادهکنند.ویتاکیدکردکهچینسرمایهگذاریهای
زیادیرادرزمینهتسلیحاتهستهایوموشکهایدوربردکهقابلیتدسترسی
بــهاروپارادارندانجامدادهاســت.دبیرکلناتوباتاکیدبراینکهچینبهدروازه
ورودیاروپانزدیکونزدیکترمیشود،همچنینگفت:جمههوریخلقچین
درقطبشــمال،آفریقاودریایمدیترانهحضورداردوشــدیدادرزیرساخت
هایمهماروپاســرمایهگذاریمیکند.چینهمچنیــنیکعنصرثابتدر
فضایسایبریاستوناتوبایدبهاینتحواتواکنشنشاندهدچراکهنشان
دهندهیکتحولاساسیدرتوازنقدرتجهانیاست.استولنبرگدرعینحال
تاکیدکرد:البتههیچکشورعضوناتومستقیماازطرفچینتهدیدنمیشود.
امامامیفهمیمکهتحواتبســیارجدیدردریایچینجنوبیرخمیدهد.
چینتاشمیکندبهصورتفزایندهمانعآزادیترددکشــتیهادرآبهای

بینالمللیشود.

فرماندهارتشهند:
 مذاکره با چین برای حل تنش ها ادامه دارد

فرماندهارتشهندازکمشدنتنشهایمرزیباچینخبردادهوگفت:همه
چیزدرمرزلداختحتکنترلاســت.بهگزارشهندوستانتایمز،»ژنرالمانوج
موکندناراوانه«فرماندهارتشهنداعامکرد:شــرایطدرمرزمشترکباکشور
چیندرمنطقهلداختحتکنترلاست.ویتصریحکرد:هیاتعلیرتبهازهند
بهچیناعزامشدهاندتابامسئولینپکندیدارکردهوتاشکنندتامناقشات
مرزیبهسرعتحلوفصلشوند.ناروانهگفت:ادامهگفتگوهامارانسبتبهکم
شــدنتنشهایمرزیوحلمناقشهازطریقغیرنظامیامیدوارترمیکند.
فرماندهارتشهندافزود:مامصممهســتیممشکاتومناقشاتمرزیخودبا
چینراحلکنیموتاشمابرایمذاکرهنشاندهندههمینتصمیماست.وی
ســپسبهاوضاعمنطقهکشمیراشارهکردهوبهقتل۱۵آزادیخواهکشمیری
طیروزهایاخیرکهخودآنهاراتروریســتنامیداعترافکرد.فرماندهارتش
هنداذعانکرد:بیشــترعملیاتهاییکهدرکشمیرصورتگرفتهومنجربه
کشتارمردماینمنطقهمیشودعلیهجوانانبومیاستکهبهآزادشدنمنطقه
عاقمندهســتند.گفتنیاستطیهفتههایاخیرتنشهایمرزیبینهند
وچینافزایشیافتودوطرفهزاراننظامیدرمرزهایخودمستقرکردند.

سه پرده از سناریو تازه آمریکا علیه ایران
ســناریوایرانهراسیآمریکادرتازهتریننسخهخوددرسهپرده
مجزاوباسهکلیدواژهتحریمجامع،نقضبرجامازسویایرانو
داســتانپردازیموشکیرویصحنهرسانههایجهانرفتهاست
تابهانهایبرایاقداماتکاخســفیدبهمنظورتمدیدتحریمهای
تســلیحاتیایرانباشد.قطعنامه۲۲۳۱ســازمانمللمتحدکه
پسازتوافقهســتهایایرانبا۱+۵صادرشدهرگونهدادوستد
تسلیحاتیایرانباکشورهایدیگررابراییکبازهزمانیپنجساله
تا۱۸اکتبر۲۰۲۰برابــربا۲۷مهرماه۱۳۹۸ممنوعاعامکرد.
جمهوریاسامیایرانهمبهنشانهپایبندیبهاینتوافقتاکنون
ازهرگونهتجارتاسلحهباجهاناجتنابکردهاست.تاپایانموعد
قانونیتحریمهایتسلیحاتیعلیهایرانچهارماهبیشترنماندهو
تکاپــویآمریکابرایتمدیداینتحریمهاازابتدایســالجاری
شمسیجدیترشدهوهرروزهمابعادتازهایبهخودمیگیرد.

سه وسیله یک هدف
طییکهفتهگذشــتهدرگامنخستآژانسبینالمللیانرژی
اتمــی۱۶خردادماه،تازهترینگزارشخــوددربارهفعالیتهای
هســتهایرامنتشــرکردوآمریکااینگزارشرانشــانهعدم
پایبندیایرانبهتوافقهســتهایقلمدادکــرد.درمرحلهبعد
کمیتــهمطالعاتیجمهوریخواه)RSC(درکنگرهآمریکاازتدوین
طرح۱۲۰صفحهایموســومبهطرحجامعخبردادکههرچند
تنوعاقداماتطراحیشــدهدرآنازفعالسازیمکانیسمماشه
دربرجامتااعمالتحریمعلیهفرماندههوافضایســپاهپاسداران
گسترده،امابندجالبتوجهدراینبستهجامعتحریمی،تمدید
تحریمهایتسلیحاتیسازمانمللعلیهایراناست.درپردهسوم
همخبرگــزاریرویترزروزجمعه۲۳خرداادعامیکند»آنتونیو
گوترش«دبیرکلســازمانمللمتحددرگزارشخودبهشورای
امنیتاینسازمانمنشــاموشکهایشلیکشدهبهتاسیسات
نفتیعربســتانســعودیراایرانیاعامکردهاســت.خبرنگار
والاســتریتژورنالهمازتاشآمریکابرایتصویبقطعنامهای
درنشستهفتهآیندهشورایحکامآژانسبینالمللیانرژیاتمی
دروینعلیهایرانخبردادهاست.نمایندهروسیهدرسازمانهای
بینالمللــیدروینهمدرپیامیتوییتــریاعامکرد:»محافل
ضدایرانیســعیدارندهراسبوجودآورنــدوادعامیکنندکه
گزارشاخیرآژانسبینالمللیانرژیاتمی،اقداماتفوریازنقطه

نظرعدماشاعهساحهستهایرامیطلبد.«

واکنش ایران به ادعاهای سه گانه
پسازانتشــارگزارشآژانسوبهرهبرداریمحافلرسانهایبه

ویژهرسانههایرژیمصهیونیستیازاینموضوع،سفیرونماینده
دائمایراندرسازمانمللوسایرسازمانهایبینالمللیمستقر
دروین،باارسالنامهایبهمدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمی
دربارهرفتارغیرقانونیومتخلفانــهآمریکادرقبالتعهداتبین
المللیخوددرحوزههمکاریهایهســتهایوایجادممانعتدر
اینزمینه،ایناقداماترامغایربااساسنامهآژانس،معاهدهعدم
اشاعه،قطعنامههایکنفرانسعمومیآژانس،برجام،وقطعنامه
۲۲۳۱شــورایامنیتخواند.»کاظمغریــبآبادی«باتاکیدبر
اینکهایرانمحقاســتتااقداماتجبرانیرادرقبالاینشرایط
اتخاذنماید،ازاعضایآژانسخواســتتابهمسوولیتخودبرای
واکنشمناســببهایناقدامــاتغیرقانونیآمریکاعملنمایند.
درواکنشبهبســتهتحریمیجمهوریخواهانکنگره»محمود
واعظی«رییسدفتررییسجمهوریهمازآنهاخواستهاستبه
جایتهیهطرحجامعتحریمعلیهملتایرانبهفکرتهیهطرحی
برایرفعبیعدالتیونژادپرســتیســاختاریدرآمریکاوایجاد
آرامشوامنیتبرایملتاینکشورباشند.»محمدجوادظریف«
وزیرامورخارجهایرانهمدررشتهتوییتیضمنیادآوریاسناد
تاریخیازنوشــت:»آمریکاتاشکردهاســتتاتنشباایرانرا
افزایــشدهدوباقلدری،دیگرانرابــهتبعیتازخودوادارداما
]آمریکا[بهقتلتروریستیدرعراق،همدستیدرجنایاتجنگی
دریمنوفلسطین،دزدیدریایی،نقضبرجاموقطعنامه۲۲۳۱
وتصمیماتآژانسبینالمللیانرژیاتمیاعترافکردهاســتو
هیچحقیبرایســوءاستفادهازسازمانمللوآژانسبینالمللی

انرژیاتمیجهتبدنامکردنایرانندارد«.وزارتامورخارجههم
شــامگاهجمعه۲۳خردادماهدرواکنشیضمنیبهسناریوتازه
موشکیعلیهایرانضمنردادعاهایدبیرخانهسازمانمللمتحد،
یادآورشــد:»تهیهگزارشباانگیزههایسیاســی،تغییردهنده
حقایقنیستوجمهوریاسامیایرانقویابهدبیرخانهسازمان
مللمتحدتوصیهمیکنددرســناریویازپیشطراحیشــده
آمریکابــرایجلوگیریازلغومحدودیتهایتســلیحاتیایران
حرکتنکردهوباتهیهگزارشهاییکههیچمحملقانونیندارند

بهاینروندخطرناککمکنکند.«

جنگ روانی تازه علیه ایران
باکنارهمچیدنســهپردهاشــارهشــدهدربااوهمانگونهکه
بیانیــهوزارتامورخارجههمبهآنتاکیدمیکند،میتواننقطه
مشــترکهرســهرویدادراموضوعدادوستدتســلیحاتیایران
دانست.»مایکپمپئو«وزیرامورخارجهآمریکاپیشازاینگفته
بودکهنمیتوانداجازهدهدجمهوریاســامیظرفشــشماه
آیندهبتواندساحخریدایکندواوباماهرگزنبایدتوافقمیکرد
کهبهتحریمتســلیحاتیآمریکاپایاندهد.واقعیتآناستکه
آمریکابهانهتــازهایبرایتمدیدمحدودیتهاعلیهایرانیافتهو
بهنظرنمیرســدبهراحتیآنراکناربگذارد.کاخسفیدگزارش
جدیدآژانساتمیدربارهفعالیتهایهســتهایایرانرامبنای
بهانهجوییتازهخودقرارمیدهد،بیآنکهدایلافزایشغلظت
اورانیومغنیشــدهیادیگرمفادآمدهدرگزارشآژانسرانقض

برجامازســویخودبداند.هــدفناامنجلوهدادنفعالیتهای
هستهایایراناستتاازاینطریقتجارتتسلیحاتیجمهوری
اسامیهمعاملهراسبرایجهاناعاموعنوانشدتاشایداز
رهگذراینپروپاگاندایرسانهایآرایاعضایدائمشورایامنیت
رابرایتصویبقطعنامهتازهعلیهایرانبهدستآورد.بستهجامع
یاهرعنوانتازهدیگریازتحریمهاعلیهایرانباوجودفهرســت
بلندباایپیشینتنهابهانهایاستتامجوزداخلیبرایمقابلهبا
دادوستدتسلیحاتیعلیهایرانباشد.ایناقداماتخصمانهدرحالی
صورتمیگیردکه»دونالدترامپ«جمعههفتهگذشتهوپساز
آزادیزندانیــانایرانیوآمریکاییدرتوییتیازاینرویدادابراز
خوشحالیکردوضمنتشکر،ازایرانخواستبرایتوافقجدیدتا
انتخاباتآمریکاصبرنکندکهاوبرندهخواهمشدواکنونمیتواند
توافقبهتریداشتهباشد.«ایرانامابرایصبرکردندایلمتقن
زیادداردوســهرویداداشارهشدهدرهفتهجاریهمبهفهرست
ریشههایبیاعتمادیجمهوریاســامیایرانبهآمریکاافزوده
شدهاست.هدفواشنگتنبستنراههایتجارتایرانازهرنوعی
اعمازنفتوگازیااســلحهباجهاناست.ایندرحالیاستکه
خودبزرگترینصادرکنندهســاحبهجهانبهویژهبهخاورمیانه
استورقبایمنطقهایایرانبهمددهمینصادراتزرادخانههای
تسلیحاتیخودراساانهوحتیماهانهتکمیلمیکنند.درچنین
شرایطیعقلسلیمهرسیســتمحکمرانیدرجهانایجابمی
کندکهسیستمدفاعمشروعخودراباابردهومجهزکند،ایران
بــرایافزایشتواننظامیودفاعــیخودچهاردههتاشکرده
استولغوتحریمهایتسلیحاتیراحقمسلمخودمیداند.اینکه
محدودســازیدادوستدتسلیحاتیایرانتامهرماهمحققخواهد
شــدیانهمشخصنیســت.بااینحالآمریکاپروسهدشواریرا
برایمتقاعدسازیکشورهایدیگرحاضردربرجامبهویژهچین
وروسیهدرپیشخواهدداشت.طبقمنشورسازمانمللمتحد،
بازگرداندنتحریمهایتسلیحاتیایراننیازمندرأیمثبتتمام
اعضایشــورایامنیتسازمانمللاستوهرعضودائمسازمان
مللنیزمیتواندآنتصمیمراوتوکند.کاخســفیدازیکســو
تــاشمیکندتابــهتوافقبرجامبازگرددوبراســاسبند۳۶
حلاختافاتپیشبینیشــدهدراینسند،ازآنبرایبازگشت
تحریمهااستفادهوپروندهرادرشورایامنیتسازمانمللمتحد
مطرحکندسپسباتفسیرخودمکانیسمماشهتحریمهاراادامه
دهد.ایندرحالیاســتکهقطعنامه۲۲۳۱تاکیدمیکندکه
امکاناستفادهازمکانیسمماشهتنهاازسویکشورهایحاضردر
قراردادبرجامقابلاجراستوآمریکااز۱۸اردیبهشت۹۷ازاین

توافقخارجشدهاست.

همزمــانباادامــهاعتراضاتشــبانه
لبنانیهــاعلیــهوضعیــتاقتصادی،
مقاماتاینکشوردرکاخبعبدانشستی
رابرایحلاینبحــرانبرگزارکردند.
بهگزارشاشبکهخبریاسکاینیوز،
تظاهرکنندگانلبنانیدرمیدانریاض
الصلحدرمرکزبیروتمسیرهارابسته
واستیکخودروهارابهآتشکشیدند.
معترضانویترینفروشگاههایتجاریرا
دراعتراضبهبحراناقتصادیشکستهو
بهسمتنیروهایامنیتیسنگپرتاب
کردند.نیروهایضدشــورشنیزبرای
متفرقکــردنمعترضــاندردومین
شبمتوالیازگازاشــکآوروگلوله
پاستیکیاستفادهکردند.اعتراضاتدر
لبناندرپیکاهششدیدقیمتلیره
دربرابــرداروبحراناقتصادیکهبه
دلیلشــیوعکروناوقرنطینهوخیمتر
شده،بااگرفتهاست.درشهرطرابلس
درشــمالتاصیدادرجنوبلبنانیها
شــعارهاییراعلیهمسئوانسیاسی
ســردادهومسیرهایاصلیرابهآتش

کشــیدند.اینگستردهتریناعتراضات
اززمــانآغازقرنطینهدراینکشــور
بهدلیلشــیوعکرونااست.درهمین
راستامیشلعون،رئیسجمهورلبنان،
حساندیاب،نخستوزیراینکشورو
نبیهبری،رئیسپارلماننشستیرادر
کاخبعبدابرایحــلبحراناقتصادی
برگــزارکردند.مقامــاتلبنانیدراین
نشستمتعهدشدندکهبانکمرکزی
داربیشتریراواردبازارکندتاجلوی
فروپاشیبیسابقهلیرهرابگیرندوبه
تدریجارزشلیرهرابااببرند.میشــل
عوندرایننشســتبانــکمرکزی
لبنانودیگربانکهاودولترامسئول
افزایشقیمتداردانستوگفتکه
آنهابایدخسارتهارامتحملشوند.

ویتأکیدکرد:بانکمرکزیازدوشنبه
داربیشــتریراواردبازارخواهدکرد.
افزایشقیمتدارنشاندهندهوجود
یکطرحبرنامهریزیشــدهاستکه
مابایدبرایمقابلهباآنهمبســتگیو
اتحادداشتهباشــیم.عونگفت:سؤال
ماایناستکهآیاافزایشقیمتدار
برایکشــاندنمردمبهخیابانبودهیا
یکبازیسیاســییابــازیبانکیو
مالیاست.میشلعونگفت:اعتراضات
مردمیروزگذشتهبهدلیلبحراندار
بهنظرمیرســدبرنامهریزیشدهودر
راســتایهدفقراردادندولتباشد.
دیابنیزگفت:لبنانتحملچالشهای
بیشــترراندارد.افزایــشقیمتدار
جنجالیرابپاکردکهمیتواندنهتنها

بهسرنگونیدولتبلکهبهازبینرفتن
کاملکشورمنجرشود.ویگفت:باید
اقداماتعملیاتخاذشودکهبهدولت
وکشــورقدرتواســتحکامبیشتری
ببخشــد.نبیهبرینیزبعــدازدیداربا
عــونودیابگفت:بــاکاهشقیمت
دارتاحدود۳۲۰۰لیرهتوافقشــده
است.ویدربارهاحتمالبرکناریریاض
سامه،رئیسبانکمرکزیلبنانگفت:
کشوربهتماممردمشنیازدارد.ازسوی
دیگرســعدحریری،نخستوزیرسابق
لبنانمدعیشــدکهرئیسجمهورو
نخستوزیر،لبنانیهاراباتبدیلعرصه
بهعرصهتســویهحسابهای اقتصاد
سیاسیبهجاینامعلومیمیکشانند.
ویگفت:»برکنارکردنریاضسامه
جنوناقتصادیوسیاسیوقانونیاست
وبهفروپاشیکاملاقتصادلبنانمنجر
میشود.آنهادنبالراهخروجیبرای
نجاتخودشانازتصمیماتنامناسبی
هســتندکهاخیرااتخاذکردهاندنهراه

خروجیبراینجاتاقتصاد.«

دومین شب اعتراضات در لبنان
نشست کاخ بعبدا برای حل 

بحران اقتصادی

بروکسلامنیتوصلحافغانستانرابهعنوانبخشیاز
استراتژیجدیداتحادیهاروپابرایتعاملبامنطقه،در
اولویتقراردادهودراینراستاباکمکهایاقتصادی
بهدنبالکسباهداففوقاست.پایگاهخبریآسیای
مرکزیباذکراینمطلبدرگزارشــینوشت:اتحادیه
اروپابرایسالهای۲۰۱۴-۲۰۲۰،مبلغیمعادل۱.۴
میلیاردیوروبرایافغانســتاناختصاصدادهکهدقیقاً
۱.۴برابربیشــترازبودجهبرنامههر۵کشــورآسیای
میانهدرمدتمشــابهاســتاماتأثیرایــنتزریقات
همیشهآشکارنیست.اینکمکاقتصادینشانگرعاقه
بروکســلبههمکاریبادیگربازیگراندرافغانستاناز
جملهباکشــورهایآسیایمیانهاســت.دراواسطماه
ژوئن،شورایاروپااستراتژیجدیدروابطبیناتحادیه
اروپاوآســیایمرکزیراتصویــبکرد.یکیازاصلی
تریندستورالعملهایسندبهروزشده،تقویتامنیت
درمنطقهاســت.اینامربطورخاصیبهمعنیتوسعه
همکاریباکشورهایمنطقهوافغانستانوهمچنین
همکاریمشترکدربرنامههاوپروژههایاتحادیهاروپا
است.افغانســتاندرصلحوآرامشبهنفعهمهخواهد
بود.ایــنامرهمچنینباعثتقویــتاقتصادمنطقه
خواهدشــد.درهمینراســتا»پیتربوریان«نماینده
ویژهاتحادیهاروپادرآســیایمیانهپیشتراعامکرده
بودکه»ماازهمکاریشــرکایآسیایمیانهدرحفظ
صلحدرافغانســتانوتثبیتآنحمایتمیکنیم.این

تعاملفرصتهایجدیدیرابرایهمکاریماباآسیای
میانهایجادمیکند.«بهگفتهوی،اینهمکاریهاحاکی
ازادامهپــروژهمدیریتمرزهادرمنطقه)BOMCA(و
همچنینادغامآنبایکپروژهمشابهدرافغانستاناست.
نتیجهاینکاربایدشکلگیریکنترلمرزیمدرنبین
کشورهاباشد.حرکتمتقابلازهردوطرفمشاهدهمی
شود.کشورهایآسیایمیانهدرکمیکنندکهثبات
درافغانســتانکلیدثباتدرکلمنطقهاستامامورد
دومبهطورفزایندهایدرگروابتکاراتمشترکاست.با
وجوددوربودنسرزمینیاینمنطقهازاروپا،بروکسل
عاقهمندبهحلاوضاعافغانستاندراینمورداست.
بهنظرکارشناسان،همکاریباکشورهایآسیایمیانه
میتواندبهحلاوضاعافغانســتانکمککردهوموج
هجومپناهندگانبهاروپارامتوقفکند.اولیناستراتژی
اتحادیهاروپابرایآســیایمیانهدرســال۲۰۰۷به
تصویبرسیدوبهگفتهتحلیلگراناجرایآنعمدتابا
مشاورهسیاسیوبینسازمانیوتأمیناعتبارپروژههای
اتحادیهاروپامشــخصشــد.بااینحال،کارشناسان
استراتژیقبلیراموفقیتآمیزتلقینمیکنند.بهگفته
یوریساروخانیانتحلیلگرCABAR.asiaازازبکستان،
یکیازایندایلرویکــردمنطقهایاتحادیهاروپابه
آسیایمیانهاســت.بهگفتهوی،روابطبینجمهوری
هابهســرعتروبهانحطاطگذاشتهاست،پروژههای
منطقهایمتوقفشدهاندوجایخودرابهسازوکارهای

ادغامشدهتحمیلیازخارجدادهاند.بنابراین،باتمرکز
برمنطقهگرایی،بروکسلنتوانستتکیهگاهیپیداکند
کهباعثافزایشاثربخشیهمکاریگردد.استراتژیبه
روزشــدههمچنانمتکیبهمنطقهگراییاســت،اما
اوضــاعکنونیوافزایشآزادیحقــوقدرروابطبین
کشورهابراینامرمؤثراست.شورایاروپاآمادگیخود
رابرایانعقادواجرایتوافقنامههایسودمنددوجانبه
درموردگسترشمشــارکتوهمکاریباکشورهای
عاقهمنداعامکردهاست.براساسبیانیهایناتحادیه،
چارچوبروابطاتحادیهاروپابامنطقهبهتمایلتکتک
کشورهایآســیایمیانهبرایانجاماصاحات،تقویت
دموکراســی،حقوقبشــر،حاکمیتقانونواستقال
دادگاههابســتگیداردوهمچنینبهمدرنســازی
ومتنوعسازیاقتصادوابســتهاست.ازسال۲۰۰۷تا
۲۰۲۰،بروکسلحدود۲میلیاردیوروبرایبرنامههای
مختلفبهآسیایمیانهاختصاصداد.عمدهاینمبلغ
صرفمسائلآموزشیوهمچنینپروژهمدیریتمرزی
)BOMCA(وپیشــگیریازموادمخدر)CADAP(بود.
درعینحال،طبقآماررسمیطی۱۰سالگذشته،
کمکروسیهبهکشــورهایآسیایمیانهاز۶میلیارد
دارفراتررفتهاســتوکلسرمایهگذاریبالغبر۲۰
میلیاردداربــود.درموردایااتمتحده،میزانکمک
هــایخارجیبهمنطقهاز۲۰۰۷تا۲۰۱۹بالغبر۳.۶

میلیاردداربودهاست.

تاش اتحادیه اروپا برای ادغام افغانستان و آسیای میانه
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پژوهشگران اســترالیایی در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند نوع نادری 
از ســلول ایمنی را شناسایی کرده اند که از چاقی در موش ها جلوگیری 
می کند. در سال ۲۰۱۲ ، محققان با کشف "چربی بژ" راهی جدید برای 
توسعه درمان های پیشرفته برای چاقی پیدا کردند. "چربی بژ" نوعی از 
بافت چربی است که از نظر ژنتیکی متمایز از چربی سفید و قهوه ای است 
و نقش مهمی در سوزاندن کالری ها ایفا می کند. محققان استرالیایی در 
مطالعه اخیرشان از شناسایی نوعی از سلول ایمنی بدن خبر داده اند که 
این ســلول، چربی بژ را در بدن موشها فعال می کند و می توان از آن به 
عنوان یک درمان بالقوه برای تسریع روند چربی سوزی در انسان استفاده 
نمود. چربی سفید مهم ترین منبع ذخیره انرژی بدن به شمار می رود اما 

از طرف دیگر، چربی قهوه ای می تواند انرژی را از بین ببرد.

محققان موسسه ملی تحقیقات سامت و دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران می گویند: تونل های ضدعفونی کننده نه تنها 
کمکی به پیشگیری از کووید- ۱9 نمی کنند بلکه ممکن است باعث 
ایجاد آسیب هایی در افراد شوند. یکی از راه هایی که برای کنترل این 
ویروس در محیط های شــهری و به ویژه در مکان های شلوغ مانند 
ادارات و مراکز خرید استفاده می شود، تونل های ضدعفونی است. این 
تونل ها به شکلی طراحی شــده اند که به محض نزدیک شدن فرد 
به آنها، با توجه به سنســورهای نصب شده از زوایای مختلف، شروع 
به پاشــیدن مواد ضدعفونی کننده روی تمامی بدن فرد می کنند. 
نگرانی اصلی اثر مواد شــیمیایی مورد استفاده در این تونل ها برای 

ضدعفونی است .

ژاپنی ها یک سیســتم "هوش مصنوعی" توســعه داده اند که کیفیت 
شست وشوی دست ها را ارزیابی می کند. این سیستم باای سینک قرار 
می گیرد و یک سیستم تشخیص حرکات دست به هنگام شست و شوی 
آنها است. این سیســتم می تواند در بیمارستان ها، هتل ها، استادیوم ها 
و هر مکان عمومی دیگر که شــاید یک سرویس بهداشتی دارد، مورد 
اســتفاده قرار گیرد. در این سیســتم دوربین هایــی در کنار و یا باای 
روشویی دست شــویی های عمومی قرار میگیرد تا تعیین کند شخص 
دست خود را تا چه اندازه خوب شسته است. کیفیت انجام این کار هم 
در نمایشــگرهایی در نزدیک سیستم نمایش داده می شود. اگر شخص 
دست خود را به خوبی شست، کلمه 'OK' در حروف سبز رنگ نمایش 

داده می شود و اگر فرد دست خود را به خوبی نشست.

 سلول ایمنی ضد چاقی 
شناسایی شد

هشدار در خصوص استفاده از 
تونل های ضدعفونی کننده

ابداع سیستمی برای تشخیص 
کیفیت شست و شوی دست ها

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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کبوتربازان شمال خراسان

برلیانس H320؛ مچ اندازی با پژو 206
برلیانس از خودروســازان مطرح چینی است که ســابقه همکاری با کمپانی هایی چون بی ام دبلیو، پورشه، ایتال دیزاین و پنین فارینا را 
دارد. محصوات برلیانس را اولین بار سایپا در سال 9۳ وارد ایران کرد و سپس در سال 9۴ خط مونتاژ آن ها در پارس خودرو ایجاد شد. 
H۳۳۰ اولین مدل از برلیانس بود که وارد ایران شد و پس از موفقیتش در بازار کشور، سایپا مدل H۳۲۰ را نیز به لیست وارداتی های 
برلیانس اضافه کرد. این اتومبیل همچنین اولین خودروی مونتاژ شــده از برلیانس در پارس خودرو بود.مدل های ســری H برلیانس از 
تولیدات اقتصادی این کمپانی بودند که مصرف کنندگان قشر متوسط چین و روسیه و کشورهای آفریقایی را هدف قرار می دادند. همین 
حقیقت موجب موفقیت برلیانس در ایران با بحران های همیشگی اقتصادی شد. رانندگان ایرانی بعد از سال ها که انتخابی غیر از تولیدات 
تکراری و خسته کننده سگمنت اقتصادی داخلی نداشتند و همچنین ناتوان از خرید مدل های جدید و روز جهان به دلیل گرانی آن ها 
بودند، یکباره با محصواتی متنوع و در عین حال مقرون به صرفه مواجه شدند. خودروهایی که شاید در سطح تولیدات اروپایی و ژاپنی 
  H۳۲۰ موفق تر هم بود. چرا که H۳۳۰ از H۳۲۰ و کره ای نبودند، اما از طراحی هایی مدرن تر و امکانات ویژه تر برخوردار بودند. برلیانس

مدل هاچبک سدان H۳۳۰ است. هاچبک ها همواره در ایران مورد استقبال واقع می شوند و تقریبا مشتریان دائمی بین جوانان دارند.

طارمی، آقای پنالتی!
طارمی یک بار دیگر پنالتی گرفت و توانســت این پنالتی را به گل تبدیل کند تا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.به 
گزارش ایســنا، ریوآوه که مهدی طارمی را در اختیار دارد توانســت در هفته بیست و ششم لیگ پرتغال با یک گل موریرنسی را 
شکست دهد. مهدی طارمی در این دیدار بار دیگر توانست هنر پنالتی گرفتن خود را نشان دهد و برای هفتمین بار در این فصل 
پنالتی گرفت و خود او پشت توپ قرار گرفت و توانست گلزنی کند تا نهمین گل این فصل خود را در لیگ پرتغال به ثمر رساند.

البته طارمی در بازی های قبل پنالتی های خود را به بازیکنان دیگر داده بود و در صورتی که این پنالتی ها را خود او به ثمر می 
رساند، می توانست رکورد گل های خود را افزایش دهد.مهاجم ایرانی بعد از این دیدار توانست عنوان بهترین بازیکن زمین را به 
دست بیاورد و نشان دهد چرا تیم های بزرگی جون بنفیکا، اسپورتینگ و پورتو خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن هستند و 

تاش خودشان را برای جذب طارمی شروع کردند.
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پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

تاریخ اکران فیلم  ســینمایی »تِِنت« 
جدیدتریــن ســاخته  »کریســتوفر 
نــوان«  دو هفته بــه تعویق افتاد.به 
گزارش نقل از ورایتــی، اکران فیلم 
ســینمایی » تِِنت« با بــازی » رابرت 
پتینسون«  و »جان دیوید واشنگتن«  
بــرای هفدهــم »جوای«  ابتدا  در 
برنامه ریزی شــده بــود، اما حاا این 
اثــر در ســی  و یکم جــوای برای 
نخستین بار در سینماها اکران خواهد 
ـِِنت« اثر  شد.در تاریخ اولیه اکران » ت
کمپانی » برادران وارنر« سالن های سینما به مناسبت دهمین سالگرد اکران »تلقین«  این فیلم 
را به نمایش خواهند گذاشــت.درحالی که اغلب اســتودیوهای بزرگ هالیوود با شیوع ویروس 
کرونا تاریخ اکران اولیه فیلم های شان را به تاخیر انداختند، کمپانی » برادران وارنر«  برای مدت 
طوانی  برای اکران »تِِنت«  در همان تاریخ اولیه تاکید داشــت.تاریخ اکران »زن شــگفت انگیز 
۱9۸۴«  دیگر اثر کمپانی »برادران وارنر« نیز حدود دو ماه به تعویق افتاد. به این ترتیب تاریخ 
اکران این فیلم ســینمایی از چهاردهم آگوســت به دوم اکتبر تغییر کــرد. این دومین تغییر 
در برنامه اکــران این فیلم ابرقهرمانی به کارگردانی »پتــی جنکینز« و با بازی »گل گدوت« 
محســوب می شود. در ابتدا اکران »زن شگفت انگیز ۱9۸۴« برای پنجم ژوئن برنامه ریزی شده 
بود، اما با  شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی سالن های سینما اکران اولیه این اثر به ماه آگوست 
موکول شد.فیلم ســینمایی » موان« در بیست و چهارم جوای و » بی تعادل«  با بازی »راسل 

کرو« در دهم جوای اکران خواهند شد.

هنر رنجاندن
هنر رنجاندن از آرتور شــوپنهاور، فیلسوِف آلمانی، شامل 
نظریات پرخاشگرانه و تند او در باب مسائل مختلف است. 
در واقع این کتاب ارتباطی با کتاِب هنر همیشه برحق بودِن 
شوپنهاور ندارد. بلکه شامل بریده هایی از دست نوشته های 
شوپنهاور است که خودش شخصا هیچ وقت آن ها را منتشر 
نکرد. اما بعدا این نوشته ها توسط فرانکو وولپی جمع آوری 
و منتشر شد.او در این کتاب به همه چیز صراحتا می تازد. 
از مسائل بزرگی مثل فلســفه، سیاست، ملیت، فردیت و 
اجتماع گرفته تا مسائل و جزئیات ریز و به ظاهر بی اهمیت 
مثل وجود مگس! او هیچ ابایی از ناســزاگویی و فحاشی 
ندارد. جذابیت او در این است که اصا برایش مهم نیست 
چیزی را که مورد خطاب قرار داده تا چه اندازه برای عموم 
مردم بزرگ پذیرفته شده است. می خواهد هگل باشد، وطن باشد، دین باشد یا هر چیز دیگر. هیچ چیز از 
تیر زبان او در امان نیست. اما کتاب از حیث مفاهیمی که در هر بخش از ابای زبان تند و تیِز شوپنهاور با 
زاویه دیدی متفاوت بهمان تزریق می کند به شدت مفید است.در پشت جلد کتاب آمده: اندرزهای سودایی 
– ناخشنودانه و کج خلقانه ی شوپنهاور به هر حال در خواننده واکنش های مختلفی برمی انگیزد. گزاره های 
کنار هم چیده ای از این دست، با نیروی ضربتی و قاطع شان، مثالی عینی برای خواننده فراهم می آورند، تا 
بتواند به روشنی پیش چشم قرارشان دهد، و به مجرد اینکه زندگی موقعیت بجایی در اختیارش گذاشت، 
تصمیم بگیرد از آن پیروی کند و آن را سرلوحه ی کارش قرار دهد یا ندهد. البته می توان گفت شوپنهاور 
هنر رنجاندن را با سبک و سیاقی به ما می آموزاند که در دبستان های عهد باستان اخاق را می آموزانند. و آن 
شیوه از این قرار است: آموزش اخاق نه طبق روش تدریس، یعنی نظریه ی تجریدی و روش ذهنی، بلکه 

روش کاربردی، یعنی از طریق ارائه ی الگو و تمرین عملِی انضمامی.

ادوارد گریگ
ادوارد گریگ )زادهٔ ۱۵ ژوئن ۱۸۴۳ – درگذشــتهٔ ۴ 
ســپتامبر ۱9۰۷( آهنگ ساز و نوازندهٔ پیانو اهل نروژ 
بود. او به عنوان یکی از آهنگســازان برجســتهٔ دوره 
رمانتیک شناخته می شــود و موسیقی وی جزئی از 
مجموعه موســیقی کاسیک اســتاندارد در سراسر 
جهان اســت. استفادهٔ او از موســیقی محلی نروژ در 
آثارش، برای کمک به توســعهٔ موســیقی نروژ، رشد 
هویــت ملی و آگاهی بین المللی بــود، همانگونه که 
ژان ســیبلیوس برای فناند و بدریخ اســمتانا برای 
بوهم انجام دادند. گریگ مشــهورترین فرد اهل شهر 
برگن اســت، با تندیس های بی شماری که چهرهٔ او را 
به تصویر می کشد و بسیاری از مکان های فرهنگی به 
نام وی نامگذاری شده است مانند: بزرگترین ساختمان برگزاری کنسرت این شهر )تاار گریگ(، 
پیشــرفته ترین مدرسهٔ موســیقی )آکادمی گریگ(، گروه کر حرفه ای )کر ادوارد گریگ( و »موزه 
ادوارد گریگ« که در خانه قبلی گریگ به میراث وی اختصاص یافته است. گریگ در سال ۱۸۶۱ 
اولین کار خود را به عنوان پیانیســت کنســرت در کارلسهامن ســوئد آغاز کرد. در سال ۱۸۶۲ 
تحصیات خود را در شــهر ایپزیگ به پایان رســاند و اولین کنسرت خود را در شهر زادگاهش 
برگن برگزار کرد که شامل سونات شماره ۸ پیانو اثر بتهوون بود. در سال ۱۸۶۳ گریگ به کپنهاگ 
دانمارک رفت و سه سال در آنجا ماند. وی با آهنگسازان دانمارکی »یوهان هارتمان« و »نیلز گید« 
ماقات کرد. وی همچنین با ریکارد نرداک آهنگساز نروژی و آهنگساز سرود ملی نروژ که دوست 
خوب و منبع الهام گریگ بود، ماقات کرد. نرداک در سال ۱۸۶۶ درگذشت و گریگ به افتخار او 

مراسم راهپیمایی تشییع جنازه را تشکیل داد.

اکران فیلم »نوان« به تعویق افتاد 


