روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

مردم ماسک نزنند،خدمات دولتی ارائه نمیشود

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیس جمهور گفت :باید به ادارات دولتی اباغ شــود که ارائه خدمات عمومی باید منوط به ماســک زدن و رعایت پروتکلهای بهداشــتی توســط مردم باشد.
حجتااسام حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد :پدیده کرونا یک پدیده چند وجهی است و موضوع تنها موضوع بهداشتی و درمانی
نیست بلکه موضوع اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و روابط بین الملل است .بسیاری از مسائل در هم تنیده است.وی عنوان کرد :پدیده کرونا داستانی است که نظیر
آن را در طول قرن گذشته نداشتیم که این همه پیچیدگی داشته باشد و امروز در جوامع مختلف در سایه این پدیده خطرناکی که به وجود آمده ،این ویروس با
مسائل بسیار متعددی روبرو شده است.

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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ولیاه سیف:

برجام مشکل روابط بانکی ایران را حل نکرد

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

6

با حقوق 2میلیون و 800هزار تومانی

 90سال طول میکشد
تا خانه بخرید

در شــرایطی که کارگران حقوق حدود ۲میلیون و 8۰۰هزار تومانــی دریافت میکنند ،برای خرید یک خانه
۶۰متری تهران با پسانداز یکسوم حقوق خود باید بیش از  ٩۰سال صبر کنند تا بتوانند یک خانه خریداری
کنند.بر اســاس آمار منتشرشــده وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن در مهرماه سال  ٩7متوسط قیمت هر
مترمربع واحد مســکونی در تهران  8میلیون و  ۶33هزار تومان بود ،این در حالی است که مطابق جدیدترین
آمار وزارت راه و شهرسازی در خردادماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان به  ۱٩میلیون و  7۱هزار
تومان افزایش یافته است.

3

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت خبر داد:

فروش سهام عدالت برای همگان آزاد شد
3

آغاز ثبتنام وام کرونا برای مشاغل فاقد بیمه
3

خطر تشدید کرونا در پاییز

ابتای  ۱۸میلیون ایرانی تا کنون!

عضو کمیته کشوری کرونا درباره تاثیر همهگیری بیماری آنفلوانزا در فصل پاییز بر تشدید اپیدمی کرونا،
گفت :تنها راهکار قطع زنجیره انتقال کرونا ،رعایت اصول بهداشتی و فاصلهگذاریهاست و در همین راستا
برای پیشــگیری از بروز فاجعه در فصول سرد سال ،باید نسبت به واکسیناسیون افراد در معرض خطر و
آسیبپذیر برنامهریزی کنیم.دکتر مسعود مردانی با اشاره به احتمال شیوع شدیدتر کرونا در فصل پاییز و
تبعات همزمانی آن با آنفلوانزای فصلی ،اظهار کرد :بروز موارد آنفلوانزا همه ساله در شروع فصل سرد سال
اجتناب ناپذیر بوده ولی پاییز امسال با سایر پاییزها تفاوت عمدهای دارد ،چراکه تمام دنیا درگیر بیماری
نوپدید کووید  ۱٩است.وی با بیان اینکه هنوز برای کرونا درمان استاندارد و واکسن پیشگیری قابل توجهی
تولید نشده است ،عنوان کرد :تنها باید با رعایت مسایل بهداشت فردی و اجتماعی ،اصول فاصله گذاری
و استفاده از ماسک و شستوشوی دست نسبت به مقابله با کرونا و قطع زنجیره انتقال آن اقدام کنیم.
راهکارهایی برای پیشگیری از بروز بحران جدید در پاییز
عضو کمیته کشوری کرونا با اشاره به راهکارهایی برای پیشگیری از بروز چالش و بحران جدید در فصل
پاییز ،اظهار کرد :اگر میخواهیم در پاییز دچار گرفتاری بیشــتری نشــویم باید از همین اان نسبت به
واکسیناسیون آنفلوانزا برای افراد در معرض خطر یعنی افراد باای  ۶۰سال ،بیماران قلبی و عروقی ،بیماران
ریوی ،سرطانها ،دیابتیها ،پیوندیها ،افراد مبتا به  HIVمثبت ،پرسنل پزشکی ،زنان باردار ،افراد دارای
سیستم ایمنی ضعیف ،بیمارانی که شیمی درمانی و یا رادیوتراپی کردهاند ،برنامهریزی و اقدام کنیم .با این
کار میتوانیم از بروز چالش بزرگتر و پیشگیری از ابتای همزمان افراد آسیبپذیر به دو بیماری اپیدمیک
پیشگیری کنیم.این متخصص عفونی با اشاره به برخی سیاستهای کان برای پیشگیری از بروز مشکل
در فصل پاییز ،گفت :به شــورای عالی بیمه پیشنهاد شده که حداقل تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی
و خدمات درمانی سالی یک بار تحت پوشش بیمهای واکسن آنفلوانزا با تعرفه بیمه و فرانشیز پایین قرار
گیرند تا از این طریق سطح گستردهتری از افراد در معرض خطر واکسیناسیون شوند .از این طریق عاوه
بر ایجاد ایمنی در افراد آسیب پذیر ،درصد اشغال تختهای بیمارستانی و مصرف داروهای بیمورد کاهش
پیدا میکند که از نظر اقتصادی صرفهجویی بزرگی محسوب میشود.
درصد صحت انواع تستهای کرونا
این فوق تخصص عفونی با اشاره به انواع تستهای استاندارد تشخیص کووید  ،۱٩عنوان کرد :در این رابطه
 ۲دسته آزمایش عمده وجود دارد؛ آزمایش اول آزمایش مولکولی است که نمونه آن معموا از مخاط حلق
یا مخاط بینی گرفته میشود و بسته به اینکه از کدام نقطه گرفته شود درصد درستی و صحت آن متفاوت
است .اگر از بینی و حلق گرفته شود تا  ۶۴درصد تایید شده ولی اگر تنها از حلق و یا تنها از بینی گرفته
شود بین  3۰تا  3۴درصد تایید شده است .اگر برای تشخیص بیماری از روش برونکوسکوپی استفاده شود
میزان قطعیت آن بین  8۰تا  ٩۰درصد خواهد بود.
 18میلیون ایرانی کرونا گرفتهاند
وی با اشــاره به اهداف اپیدمیولوژیک تستهای ســرولوژی گفت :برای آگاهی از درصد ابتای افراد یک
منطقه به کرونا ،از این تست استفاده میشود که در همین راستا در ایران نیز این تست به صورت رندوم
انجام شــده و متوجه شــدیم که تا اان  ۱8میلیون ایرانی یعنی حدود  ۲۰درصد جمعیت کشور به این
بیماری مبتا شــدهاند.این فوق تخصص عفونی با بیان اینکه تستهای سرولوژی برای تشخیص بیماری
اســتاندارد نیست ،گفت :مشکل این تستها این اســت که اگر  IgGفرد مثبت شود ،دچار تصور کاذب
ایمنی در برابر بیماری میشــود و پس از آن بدون رعایت اصول بهداشــتی و یا پوشیدن ماسک و رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی به مسافرت رفته و یا در اجتماعات شرکت میکند که اقدام درستی نیست.

مسابقه قیمتها و ستادهای بیخاصیت
چرا تصمیمات دولت در بازار کارساز نیست؟

نوســانات و افزایشهای غیرمتعارف قیمت در بازارهای مختلف از جمله
لــوازم خانگی ،خودرو و کااهای اساســی موضوعی اســت که علیرغم
تصمیمات اتخاذشده هنوز به ثبات ازم نرسیده و شاید خأ اصلی در دیر
تصمیمگرفتن و عدمنظارت صحیح بر اجرای آن تصمیم اســت .بهخاف
مصوبات و برنامههای ســتاد تنظیم بازار و ســازمان حمایت برای کنترل
قیمتهای بازار کااهای اساســی ،لوازم خانگی ،خودرو و ...بهنظر میرسد
هنوز وضعیت قیمتهای بیضابطه اقام مختلف به ثبات ازم نرسیده است.
پــس از اینکه قیمت خودرو در ابتدای ســال جدید با افزایش قیمتهای
غیرمتعارفی روبهرو شــد ،و بعد از چانهزنیهای زیاد ،ستاد تنظیم بازار و
شــورای رقابت ،فرمولی برای قیمت برخی خودروهای داخلی تعیین کرد
و در جلســه  ۲۲اردیبهشت ماه سال جاری ســتاد تنظیم بازار مقرر شد
قیمتهای محصوات ایران خودرو بهطور متوســط  ۱۰درصد و سایپا ۲3
درصد افزایش پیدا کنند.بر اســاس این گزارش در همان جلسه مقرر شد
برای کنترل قیمت خودرو در بازار آزاد نیز تصمیماتی گرفته شود تا از این
افزایش قیمتهای سرسامآور جلوگیری شود ،ابتدا قرار بود اختاف قیمت
بازار و کارخانه ۱۰درصد باشــد ولی پس از چند روز اعام شــد بهدلیل
اختاف نظرهایی که وجود دارد ،باید کمیتهای تشــکیل شــود و موضوع
اختاف ۱۰درصدی قیمت بازار و کارخانه و تعیین قیمت بر اساس عرضه
و تقاضا در بازار مورد بررسی قرار گیرد.با گذشت بیش از یک ماه و نیم از
تعیین قیمت خودرو در کارخانهها ،هنوز تکلیف قیمتها در بازار مشخص
نشده است.
آیا افزایش قیمت لوازم خانگی 25درصد است؟
این وضعیت تنها مربوط به بازار خودرو نبوده است و بازار لوازم خانگی نیز
پس از اینکه با نوســانهای شــدید و افزایش قیمتهای باا مردم را ناراضی
کرده بود ،ستاد تنظیم بازار تصمیماتی از جمله تعیین سقف قیمتی برای
لوازم خانگی ،در اولویت بودن بازرســی بازار لوازم خانگی و الزام شرکتهای
تولیدکننده برای ثبت قیمتها در سامانه  ۱۲۴اتخاذ کرد.اینکه نباید قیمت
تلویزیون بیش از  ۲۰درصد و سایر کااهای لوازم خانگی بیش از  ۲۵درصد
افزایش یابد یکی از تصمیماتی بود که برای کنترل این بازار گرفته شــده
بود ولی با توجه به همه این الزامات و بازرسیها ،گزارشها از این بازار نشان
میدهد هنوز قیمتها کنترل نشده و ثباتی که مسئوان با این اقدامات در
انتظارش بودند ،محقق نشده است.یکی از مشکات بازار لوازم خانگی تأمین
ارز برای مواد اولیه اســت و ستاد تنظیم بازار اعام کرد که قرار است بانک
مرکزی تأمین ارز این اقام را در اولویت قرار دهد و در خصوص تأمین فواد
نیز که یکی از اصلیترین مواد موردنیاز در تولید لوازم خانگی است اقدامات
ازم انجام شد .اما کمبود کاا در برخی اقام بهدلیل ممنوعیتهای وارداتی
و عدم تمایل فروشندگان به فروش کااهای خود بهدلیل اینکه نمیتوانند
مجددا ً آن کاا را تأمین کنند ،مشــکاتی اســت که نشان میدهد هنوز
تصمیماتی که برای کنترل این بازار گرفته شــده ،نتیجهای نداشته است.
اینکه تنها دستوری تولیدکنندگان مجبور به ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴
باشند ولی بازار طبق آن عمل نکند ،کمکی به مردم و نگرانیهای آنها از این
شرایط نمیکند .گزارشات سازمان صنعت استان تهران نیز نشان میدهد
بیشترین تخلفات در بازار لوازم خانگی ثبت شده است.سعید محمدیپور
اعام کرد :از مجموع کل شــکایات دریافتی در سه ماه ابتدایی سال جاری
تخلف  ۴7۱8مورد محرز و  ۵۴۴۴مورد نیز بدون تخلف صنفی بوده است،
که بیشترین تخلفات مربوط به بازرسی بازار لوازم خانگی و انبار این کااها
بوده و دلیل آن نیز گرانفروشیهای اخیر است.سرپرست معاونت بازرسی
سازمان صنعت اســتان تهران گفت :ســتاد تنظیم بازار برای کنترل این
وضعیت ،درصد افزایش قیمتی را تعیین کرد که بر اساس آن افزایش نرخ
بیش از این مقدار تخلف محسوب میشود.

بازار کااهای اساسی و نوسانات قیمتی
بر اساس این گزارش ،افزایش قیمت کااهای اساسی از جمله حبوبات،
ماکارونی ،برنج ،روغن ،تن ماهی ،لبنیات ،شکر و ...در سال جاری نسبت
به سایر کااها پیشتاز بود که بهنظر میرسد تصمیماتی که در این حوزه
گرفته شد تا حدی به کنترل قیمتها کمک کرد ،البته تحقیقاً نه از این
باب که قیمتها کاهش یافت بلکه مجوزهای افزایش قیمت صادر شد .اما
مشکل در این بخش این بود که ابتدا کارخانجات قیمتهای خود را اعمال
کردند و ســپس مسئوان به فکر تعیین سقف قیمتی برای آنها شدند.
قیمت مرغ و تخممرغ نیز از این امر مستثنی نبوده در دو هفته گذشته
قیمت مرغ به هر کیلو ۱٩هزار تومان رسید این اتفاق در حالی رخ داد
که مدتها بود مســئوان و تولید کنندگان مرغ اعام میکردند قیمت
این کاا زیر قیمت تمامشــده است ،دلیل این موضوع نیز تولید باای
مرغ بیش از نیاز بود که حتی برای کمک به تولید کنندگان ســازمان
حمایت در سال جاری به شرکت پشتیبانی امور دام دستور خرید مرغ
مازاد بازار را داد.اما در دو هفته گذشــته قیمت مرغ به  ۱٩هزار تومان
رسید ،در حالی که در سامانه  ۱۲۴نرخ ثبتشده ۱۲هزار و  ٩۰۰تومان
بود ،پس از این اتفاق ســتاد تنظیم بازار در جلسه  ۴تیر ماه قیمت هر
کیلو مرغ را با افزایش ۲۱درصدیتومانی ۱۵ ،هزار تومان برای فروش به
مصرف کننده اعام کرد.همچنین محمد رضا کامی ،دبیر ستاد تنظیم
بازار در خصوص تصمیمات این ســتاد در  ٩تیــر ماه برای بازار مرغ و
تأمین آن و تعادل در عرضه و تقاضا برای کنترل قیمتها ،اظهار داشت:
در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار مجوز سهمیه ۱۵هزارتنی مرغ
منجمد بهقیمت هر کیلو  ۱3هزار و  ۵۰۰تومان جهت توزیع در استانها
صادر شــد.وی با اشاره به اینکه مجوز سهمیهای عرضه  ۱۰۰هزار تن
شــکر برای مصارف خانوار ،صنف و صنعت از محل ذخایر صادر شــده
است ،گفت :همچنین قرار است  3۵هزار تن شکر نیز برای تأمین نیاز
خانوار در کل استانها توزیع شود و برای استفاده خانوارها ،تنها بهصورت
بستهبندیهای یککیلویی است.کامی در پایان گفت :این  3۵هزار تن
که تنها برای مصارف خانوادهها اســت تا  ۱۰روز آینده در قالب توزیع
هدفمند برای خانوادهها در همه اســتانها و در فروشگاههای زنجیرهای،
تعاونیها و صنوف منتخب عرضه میشــود و به فروش میرسد.تعیین
قیمت مرغ هر کیلو ۱۵هزار تومان شاید رسماً اعام شده است ولی بر
اساس گزارشها برخی از مراکز بهروی تابلوهای خود قیمت مصوب را
اعام کردهاند ولی با قیمتی دیگر به فروش میرسانند.
عدماتخاذ تصمیمات بموقع و نظارت ازم در اجرای مصوبات
با توجه به این شرایط ،اگر مسئوان برای تصمیمگیری و تعیین برنامههای
مناسب زودتر از بازار و افزایش قیمتها وارد عمل شوند بهتر میتوانند بازار
را متعــادل نگهدارند و از افزایش قیمتهای غیرمتعارف جلوگیری کنند.
بنابراین وقتی مسئوان افزایش قیمت ارز نیمایی را دلیل بیشتر نابسامانی
در کااها اعام میکنند ،و میدانند بسیاری از کااها از این موضوع متأثر
میشود ،قبل از اینکه تولید کننده و داان از این وضعیت سوءاستفاده
کنند ،برای حمایــت از تولید کننده و همچنین مصرف کننده ،افزایش
قیمتهای متعارف و معقولی را تعیین کنند تا شاهد نابسامانی و افزایش
قیمتهای هرروزه در کااها نباشیم.همچنین یکی از نقاط ضعفی که وجود
دارد و شــاید مانع اجرای درست تصمیمات اتخاذشده برای کنترل بازار
میشــود ،نبود بازرسی و نظارت کافی و ازم برای اعمال این تصمیمات
اســت .اتخاذ تصمیمات منطقی برای کنترل قیمتهای بازار ،یک مرحله
اســت و اقدام بعــدی نظارت بر اجرای این تصمیمات اســت که بهنظر
میرســد از زمان تصویب یک موضوع تــا اعمال کامل آن در بازار ،زمان
زیادی صرف میشود.

امروز نوبت جوانان انقابی است
این روزها برخی روزنامه های اصاح طلب با مطرح کردن چهره
های در باطن ورشکسته و نا کارامد و در ظاهر قمپوزدار ،بیشتر
به دنبال رایزنی برای اســتمزاج روحیات مردم اند تا بســنجند
که چــه جریانی را میتوانند در زمان انتخابات  ۱۴۰۰یا بعنوان
مطرح شدن و یا بعنوان فتنه آماده سازی کنند .اینها غافلند که
بستر دانایی مردم در شــرایط بعد از روحانی به سطحی ارتقاء
یافته که اگر در سالهای گذشته به درست و یا به غلط استنباط
داشتند که چه کسی را نمیخواهند امروز بوضوح درک می کنند
و تشــخیص دقیق میدهند که چه کســی را برای چه هدفی
میخواهند و چه مطالبات از پیش تعریف شده ای کاما روشن را
دنبال میکنند؟ مردم اقتدار نظام را سرلوحه اهداف خود میدانند.
مردم رفع تبعیض و فاصله طبقاتی را نمیپذیرند .مردم به ریشه
کن کنندگان فقر در جامعه اقبال میکنند .مردم به راست گویی
عنایت دارند .دروغ پردازان پیوند خورده به غرب را از خود طرد
میکنند .اینکه روزنامه ها هر روز نام کسی را برای کاندیدا توری
آینده مطرح میکنند یعنی که مشــغول تست کردن روحیات
مخاطب خود هســتند اما تقریبا همه کسانی را که تا کنون در
چار چوب برندسازی سیاسی در صفحات خود قرار میدهند به
نوعی ورشکســته وناکارامد و ( لو ) رفته های سیاسی اند .مثا
اگر از علی اریجانی اسم میبرند میخواهند مزاج ذهنی مردم را
در خصوص رفتار مغایر با منافع ملی او سنجش کنند و ببینند
که مردم چه میزان عبــور برجام  ۲۰دقیقه ای از مجلس را به
یاد دارند؟ اگر از او اسمی میبرند خاطرات مردم را چک میکنند
که اریجانی را در خط روحانی به یاد دارند یا در خط رهبری؟
اگر از سورنا ستاری اسم میبرند میخواهند سنجش کنند که آیا
خاطره مردم از پدر ایشــان مثبت است یا منفی و ببینند پدر
ایشان چرا رابطه مالی با سیروس هاشمی و جمشید هاشمی در
لندن داشته است و چگونه در زمان فرماندهی ایشان با دستور
پدافند عباس بابایی شهید میشــود و آیا مردم به یاد دارند که
منصور ستاری که امروز ایشان را یحتمل به اشتباه شهید می
شناسیم از عوامل تحت امر حسن روحانی بوده است یا نه ؟ و اگر
بوده چه مقاصدی را دنبال میکرده؟ چرا سورنا پسرش به مجرد
اتمام تحصیل و برگشت از انگلستان در وزارت نفت پست بسیار
بسیار مهمی دریافت میکند و بعدا هم با عنایت رئیس روحانی
در حساس ترین مرکز علمی کشورگمارده میشود؟ آیا مردم ما
غافلند که چه خوابی برایشــان دیده شده؟ اگر از جهرمی اسم
برده میشود چرا او را برای برندسازی سیاسی کاندیدا نموده اند
و نقش او در جریان اپلیکشــن سازان و کاربردسازی اینترنت و
زمینه سازی برای فضای مستهجن مجازی چه میزان است؟ آیا
او هم برای این اقدامات مامور بوده است؟ آیا اعتراضات و شکایت
های بزرگان کشور برای توجه قوه قضاییه به اقدامات او و متهم
نمودنش در خیانت به فرهنگ نســلها چقدر جدی گرفته شده
اســت؟ و مردم این واقعیت را درک می کنند که چرا محمود
واعظی وزارت خویش را به او بخشــید و نقش این جابجایی در
دولت روحانی چه بوده است؟ اگر جسته گریخته نام سید حسن
مصطفوی (خمینی) را مطرح میکنند میخواهند احساس مردم
را نسبت به او سنجیده و بر این اساس خط سید محمد خاتمی
را با روکش جدید و خرج نام خمینی به مردم قالب کنند؟ اینها
برنامه دگر خواهان پیوند خورده به جریان بیرون از نظامند .اما
از طرف دیگر هم محمود احمدی نژاد برای بازگشت به قدرت
دندان تیز نموده و در شــکل و قالبی دیگر همان سخنانی را به
زبان جاری میکند که ســید محمد موسوی خویینی ها برآن
قلم خرج میکند .در حقیقت به نام مردم به کام دشــمن مردم!
او این اشتباه فاحش را متوجه نیست که نظام از یک سوراخ دو
بار گزیده نمیشود .تقابل مستقیم او با رهبری نظام را که مردم
فراموش نمیکنند .اهداف ذهنی او و مشاعی برای علم کردن به
اصطاح مردم در مقابل رهبر جز اقدامی ضد وایت فقیه بوده
است؟ او بقدری دقیق حرف میزند که مبادا در بیان خود تعهدی
بــه مردم در التزام به وایت ایجاد کند .او در زمان حکومتش با
بکار گیری تیم نامطلوب بقایی ،مشاعی و ارتباط با امیر منصور
آریــا خاطراتی را ایجاد نموده که احدی از ملت از یاد نبرده اند
و ضمنا همه دستگاه های کشور از پرونده ای با قطر  ۴۵سانتی
متــر از تخلفات قانونی او در زمان اقتدار آگاهند .ملت ایران اگر
در طول این  ۴۲سال که از پیروزی انقاب میگذرد فقط و فقط
یک رئیس جمهور مطلــوب انتخاب کرده بودند ما امروز حتی
یک فقیر نداشتیم .ما امروز تولید ناخالص داخلی متناسب با نیاز
داشتیم .ما امروز تورم  ۴۰درصدی نداشتیم و دار را به  ۲۰هزار
تومان نمیخریدیم .هوشمندی مردم امروز با تجربه ای در تحمل
دوازده دولت نا مانوس با انقاب به درجه ای رســیده که برای
انتخاب رئیس جمهور آینده به سامت نفس و اعتقاد عمیق به
وایت و داشتن برنامه روزانه برای  ۴سال یعنی  ۱۴۰۰روز توجه
میکنند .به پیرمردهای سیاسی احترام میکنند اما بجز مشاوره از
ایشان استفاده ای دیگر نخواهند نمود .تمرکز ذهنی امروز ملت
ایران نگاهی همانند نگاه به عملکرد شهید حاج قاسم سلیمانی
اســت .به جوانان مومن خویش دل بسته اند .وحدت گرایی و
دلسوزی و صداقت در اعمال برنامه و دوری جستن از اشرافیت
و ســاده زیستی و استکبار ســتیزی برای رئیس جمهور بودن
ملت ایران مهم است .البته باید تصریح کنم که همه فاکتورها با
هم ازمند نه اینکه یک امتیاز باشــد اما فاقد فاکتورهای مازم
باشد .امروز دور ،دور جوانان است .دور دور منش های سلیمانی
معیاراســت و شک ندارم که تبلیغات غلط بیگانه های داخل و
خارج این بار برای ملت ایران کاربرد نخواهد داشت.
والسام
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سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:

به دلیل ماحظات امنیتی علت و چگونگی
حادثه نطنز در زمان مناسب اعام میشود
سخنگوی دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی گفت :بررسیهای فنی و امنیتی
انجام شده از ســوی دستگاههای ذیربط ،علت وقوع حادثه در مجتمع هستهای
شهید احمدی روشن در نطنز را که بامداد پنج شنبه  12تیرماه به وقوع پیوست
به صورت دقیق مشــخص کرده است .کیوان خســروی با اعام این خبر افزود:
کارشناســان بخشهای مختلف مسئول ارزیابی و رســیدگی به حادثه از اولین
ساعات وقوع این رخداد در سایت نطنز حاضر شدند و بررسی دایل حادثه را آغاز
کردنــد .فرضیههای مختلف در مورد علت این رخداد با واکاوی دقیق آثار ،نحوه
و میزان تخریب ایجاد شــده بررسی و علت اصلی حادثه مشخص شده است .به
دلیل برخی ماحظات امنیتی علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب
اعام خواهد شد.وی گفت :خسارت وارد شده به سوله در دست احداث در مجتمع
هســتهای نطنز محدود بوده است.خسروی تاکید کرد که در محل وقوع حادثه
هیچگونه مواد هســتهای وجود نداشته و موضوع نشت مواد رادیو اکتیو در وقوع
این رخداد کاما منتفی است.
شمخانی:

ترور شهید سلیمانی بزرگترین هدیه آمریکا
به تروریسم تکفیری بود
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :ترور شهید سلیمانی بزرگترین هدیه آمریکا
به تروریســم تکفیری و حامیانش بود.دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم
رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه پیگیری سیاسی حقوقی پرونده
ترور شــهید قاسم ســلیمانی و همراهانش که دیروز (شنبه) در محل دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی برگزار شد ،با بیان اینکه ترور شهید سلیمانی بزرگترین
هدیه آمریکا به تروریســم تکفیــری و حامیانش بود ،گفت :بغض و کینه آمریکا
و رژیم صهیونیستی نســبت به شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی
المهنــدس به دلیل نقــش بیبدیل آنان در مبــارزه با تروریســم تکفیری در
منطقه و رســوا کردن نمایش ضد تروریســتی آمریکا بود.وی افزود :جهان باید
قدردان مجاهدت و فداکاری این دو ســردار مبارزه واقعی با تروریسم باشد چرا
که فرماندهی هوشــمندانه و تاش مخلصانه آنان از فراگیر شدن فتنه تروریسم
تکفیری در اقصی نقاط عالم جلوگیری کرد.در این جلسه که با حضور مسئولین
دســتگاههای ذیربط قضائی ،سیاســی ،امنیتی ،اطاعاتی و نظامی برگزار شد،
گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه پیگیری پرونده ترور فرماندهان مقاومت
از ســوی ارتش تروریست آمریکا ارائه شد و تصمیمات ازم در خصوص سرعت
بخشیدن به روند پیگیریهای جاری اتخاذ شد.

تشدید مجازات ساخت و سازهای غیرمجاز
سخنگو و معاون هماهنگی وزارت کشور گفت :بهدنبال تسهیل در فرآیند صدور
پروانه ساختمانی توسط شهرداریها و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای
بدون پروانه هستیم.سید سلمان سامانی سخنگو و معاون هماهنگی وزارت کشور
از ارائــه ایحه اصاح و الحاق موادی به ماده صد قانون شــهرداری ها به هیأت
دولــت خبر داد.وی در ادامه افزود :وجــود برخی ابهامات و نواقص در ماده 100
قانون شــهرداری ها موجب افزایش مسائل شهری ،پیچیدگی اداری ،اطاله زمان
بررســی در کمیسیون ها ،وفور پرونده ها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به
موقع پایانکار توســط شهرداری ها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه
جانبه است.معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد :وزارت کشور برای رفع این
مشکات و با اخذ نظرات مراجع ذیربط ایحه اصاح ماده  100قانون شهرداریها
را تهیــه و طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور تقدیم کرده است.ســامانی
ادامه داد :درخواســت کرده ایم تا این ایحه هر چه زودتر در کمیســیون خاص
کانشهر تهران و سایر کانشهرهای دولت مورد بررسی قرار گرفته تا پس از تایید
کمیسیون مربوطه در صحن دولت مطرح و تصمیم گیری شود.وی با بیان اینکه
 5رویکرد اساسی را در اصاح ماده  100قانون شهرداریها دنبال می کنیم ،گفت:
ما بدنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها و همزمان
تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم.

مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی از فردا
ملزم به استفاده از ماسک هستند
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت :به موجب مصوبه
ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا ،تمام مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی شهری
کشــور اعم از تاکســی ،اتوبوس و مترو از صبح امروز ملزم به استفاده از ماسک
هستند.مســافران ناوگان حمل و نقل عمومی از امروز ملزم به استفاده از ماسک
هســتند مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر
کشور گفت :به موجب مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا ،تمامی مسافران
ناوگان حمل و نقل عمومی شهری کشور اعم از تاکسی ،اتوبوس و مترو از امروز
یکشنبه  15تیر ملزم به استفاده از ماسک هستند.مهدی جمالی نژاد معاون عمران
و توســعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان این خبر گفت :این موضوع
با توجه به ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی در
فضاهای عمومی طی بخشنامه ای به منظور اجرا به استانداران سراسر کشور اباغ
شده است و رانندگان و دست اندرکاران ناوگان حمل و نقل عمومی شهری کشور
نیز کمافی السابق ملزم به استفاده از ماسک هستند.

احکام جدید قالیباف برای معاونین قوانین
و نظارت مجلس
رئیس مجلس شــورای اســامی معاونین قوانین ونظارت مجلس را منصوب را
کرد.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی ضمن قدردانی از خدمات
غامرضا اســدالهی و حســین میرمحمدصادقی ،در احکامــی جداگانه پژمان
پشمچیزاده و بهزاد پورسید را به ترتیب به عنوان معاون نظارت و معاون قوانین
مجلس شورای اسامی منصوب کرد.
آگهی انتقالی شرکت اطلس رنگین آریا (سهامی خاص)
به شماره ثبت  3561و شناسه ملی 10320353482

به موجب نامه شــماره 10/99/22462مورخ  1399/03/24و مستند به صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1398/10/25محل شــرکت از آدرس قبلی به « :اســتان البرز -
شهرستان اشتهارد  -بخش پلنگ آباد  -دهستان جارو  -روستای مهدی آباد  -جاده اشتهارد
 خیابان پویا  -پاک  - 0طبقه همکف  -کد پستی  « 3186145361انتقال یافت و در ادارهثبت استان البرز (اشتهارد) تحت شماره  1296به ثبت رسیده است.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اشتهارد ()894467

@sobheqtesad

سیاست

www.sobh-eqtesad.ir
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روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

2

مردمماسکنزنند،خدماتدولتیارائهنمیشود

رئیس جمهور گفــت :باید به ادارات دولتی اباغ شــود که ارائه
خدمات عمومی باید منوط به ماســک زدن و رعایت پروتکلهای
بهداشتی توســط مردم باشد .حجتااسام حسن روحانی صبح
دیروز (شنبه) در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد :پدیده
کرونا یک پدیده چندوجهی است و موضوع تنها موضوع بهداشتی
و درمانی نیست بلکه موضوع اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و روابط
بین الملل اســت .بسیاری از مسائل در هم تنیده است.وی عنوان
کرد :پدیده کرونا داســتانی اســت که نظیــر آن را در طول قرن
گذشته نداشــتیم که این همه پیچیدگی داشته باشد و امروز در
جوامع مختلف در ســایه این پدیده خطرناکی که به وجود آمده،
این ویروس با مسائل بسیار متعددی روبرو شده است .برای مثال
رشد اقتصادی دنیا به طور متوسط در سال  2019که این ویروس
در پایان آن پدیدار شد 9/2 ،بوده است اما در سال  2020که با این
ویروس روبرو شدیم رشد اقتصادی جهانی منفی  3شده است که
نشان میدهد این ویروس چه تحول بزرگی را متأسفانه به صورت
منفی در اقتصاد دنیا بر جای گذاشته است.رئیسجمهور افزود :این
شرایط در کشورهای پیشرفته بدتر است .در این کشورها در سال
 2019رشــد اقتصادی  ۷/1بوده و در سال  2020پیش بینی این
اســت که منفی  1/6باشد .بنابراین شما میبینید چه شرایطی را
از لحاظ اقتصادی به وجود آورده است.روحانی بیان کرد :صادرات
در دنیا به طور متوسط در سال  2/1 ،2019در حال افزایش بوده
اما در ســال  ،2020منفی  8/12بوده و یعنی نزدیک  13درصد
صادرات کاهش پیدا کرده است 81 .درصد از نیروی کار  2میلیارد
و  ۷00میلیون نفری در دنیا تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته
اســت.وی ادامه داد :شــما ببینید این ویروس چه شرایطی را در
سطح جهانی به وجود آورده است .برای اینکه با این ویروس مبارزه
کنیم شــیوههای متعددی هم در دنیا شــروع شد و هم خودمان
دنبــال کردیم .اولین آن این بود که سیســتم ســامت خود را
تقویت کنیم و سیستم ســامت ما توان داشته باشد افرادی که
بیمار میشوند را مورد آزمایش قرار دهند و اگر ازم است بستری
شوند یا اگر ازم بود در آی سی یو قرار بگیرند.رئیسجمهور تاکید
کرد :این کار به خوبی در کشور ما صورت گرفت .یعنی کاری که
بهداشت و درمان ما انجام داده است کام ًا قابل مقایسه با دنیاست.
ما همه نیروهای مسلح خود را آماده کرده بودیم تا بیمارستانها و
اماکن مراقبتی خود را آماده کنند .الحمده بهداشت و درمان ما
آنچنان فعال عمل کرد که خیلی به آن شرایطی که نیروهای مسلح
خود را آماده کرده بودند نیازی نشــد.روحانی بیان کرد :در طول
این مدتی که بهداشــت و درمان ما به صورت مداوم کار میکند،
معاون حقوقــی رئیسجمهور گفت:
با پیشــنهاد معاونت حقوقی اعتراض
جدید در دادگاه دادگستری بینالمللی
در خصوص اثر تحریم بر شیوع بیماری
ناشــی از ویروس کرونا ثبت شد .لعیا
جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور
دیروز (شــنبه) در بازدید از مؤسســه
انســتیتو پاســتور ایران ،مســائل و
مشــکات حقوقــی این مؤسســه را
عمدت ّا درحوزه تعییــن تکلیف اموال
غیر منقول و اراضی تحت مالکیت این
موسسه مورد رسیدگی قرار داد.وی در
جریان این بازدیــد و در گفت و گو با
مسئولین انستیتو پاستور ایران با اشاره
به جایگاه ارزشمند این مرکز تحقیقاتی
و درمانی ،اظهارداشت :دوره چهارماهه
مواجهه با ویروس کووید  19نشان داد
که نهادهایی مانند انســتیتو پاستور
ایران از آثار بنیادی و مهمی در حوزه
بهداشت و درمان و فراتر از آن از منظر
اجتماعی ،فرهنگی و اخاقی برخوردار
هســتند و این روزهــا ارزش این نهاد
یکصد ســاله ،بیش از پیش در اذهان
عمومی یادآوری شــده اســت.معاون
حقوقــی رئیس جمهور خاطرنشــان

همزمان تخت و بیمارســتان را هم اضافه میکند .یعنی امسال تا
پایان سال  8هزار تخت بیمارستانی اضافه خواهد شد .همانطور که
در این جلسه توضیح داده شد در زمینه تخت ویژه در همین دوره
شش ماهه که با این ویروس مواجه بودیم 1500 ،تخت ویژه اضافه
شده است .یعنی به همین نسبت که جلو میرویم تخت ،ونتیاتور،
آیسییو ،امکانات دیگر ،خطوط تولید دارو اضافه میشود و در هر
ماه به طور متوسط دو خط تولید دارو در حال اضافه شدن است.
توانمندی کشــوری که روی پای خود میایستد به گونهای است
که هم در دارو و هم امکانات پزشکی ،هم بهداشت و ماسک N95
و آماده ســازی کیت کار بزرگی از سوی شرکتهای دانش بنیان،
وزارت بهداشت و دانشگاهها انجام میشود.وی اضافه کرد :پس در
سیستم درمانی کار ما کار بسیار ارزشمندی بوده است .فداکاری
پزشکان و پرستاران در جای خود محفوظ است و همه در برابرشان
تواضع میکنیم و شکرگزار آنها هستیم .موضوع مهم دیگری که از
روز اول مورد تاکید بود این بود که ما باید خودمان را با این شرایط
آمــاده کنیم .از روز اول به مردم گفتیــم که این ویروس مهمان
ناخوانده کوتاه مدت نیســت و از همان روزهای اول متخصصین
ما اعام کردند که ادامه دار اســت و ممکن اســت تا آخر سال یا
ماههایی از سال آینده ادامه داشته باشد .این ویروس یک ویروس
ناشــناخته است همانطور که عائمش مرتب تغییر میکند .پس
خود این ویروس ناشناخته است.رئیسجمهور خاطرنشان کرد :این

جنیدی:

شکایت ایران از اثر تحریمها
برشیوع کرونا به دادگاه بینالمللی
کرد :نهادهایی مانند انســتیتو پاستو
ایران صرفاً جنبــه تخصصی ندارند و
در روح ،اخاق و فرهنگ جامعه تاثیر
گذار بوده وابعاد اجتماعی دارند و این
موضوع مسئولیت ما را در رسیدگی به
مشکات آن دوچندان میکند.جنیدی
با تاکید بر اهتمام ویژه معاونت حقوقی
رئیس جمهور بر رفع مسائل و مشکات
حقوقی چنین نهادهایی اظهارداشت:
مواجهــه با ویروس کرونــا به گونهای
شــتابدهنده بود که مشکات اینگونه
نهادها را باید در اســرع وقت برطرف
کنیــم و اجازه ندهیم که مســئولین
و کارکنان آن باتکلیف و ســردرگم
باشــند.وی با قدردانی از خدمات کادر
درمانی و فعالیتهای موسسات علمی،
تحقیقاتی و درمانی کشور تصریح کرد:
کام ً
ا به ارزش و اهمیت کارهای شما
واقف هســتیم و مطمئن باشید تمام

سفارت ایتالیا در تهران خبر داد:

ظریف در نشست مجازی
گفتوگوی مدیترانه سخنرانی
می کند
ســفارت ایتالیا در تهران از حضور وزیر امور خارجه در
نشست مجازی گفتوگوی مدیترانه ( )MED2020خبر
داد.ســفارت ایتالیا در تهران در حساب کاربری خود در
توییتر از شرکت و ســخنرانی «محمدجواد ظریف» در
نشســت گفتوگوهای مدیترانــه ( )MED2020ایتالیا
که بهشکل مجازی برگزار میشــود ،خبر داد.ظریف در
این حضور با پائولو مگری ،مدیرعامل موسســه ایتالیایی
مطالعات سیاســت خارجی در مورد مســائل سیاســت
خارجی بــه گفتوگو خواهد نشســت.وزیر امور خارجه
روز دوشنبه ساعت  18:30به وقت تهران در این نشست
ســخنرانی خواهد کرد.این نشســت به همت موسســه
ایتالیایی مطالعات سیاست خارجی و با همکاری ،وزارت
امــور خارجه ایتالیا ،ســفارت ایتالیا در تهــران ،و دفتر
مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه برگزار
میشود.نشست  MED2020با محوریت ویروس کرونا و
چالشهای آن بر منطقه منا (غرب آسیا و شمال آفریقا)
با شعار «یک چالش ،استراتژی مشترک» برگزار میشود.

توان خــود را برای حمایت و پیگیری
مشــکات موجود بکار خواهیم گرفت
تا به نتیجه برســد .چنان که در مورد
مستند ســازی و صدور اسناد مالکیت
امــوال غیر منقول و اراضی شــما که
مورد نیــاز آزمایشــگاهها و تحقیقات
بنیادی شماست ،به قید فوریت اقدام و
بخش مهمی به نتیجه رسید و بخشی
نیز رای توســط کمیســیون مستند
ســازی صادر و در فرآیند صدور سند
مالکیت اســت.معاون حقوقی رئیس
جمهورهمچنین خاطرنشــان کرد :از
ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور،
تــاش همه جانبــهای را آغاز کردیم
تا حد امکان مشــکات و دغدغههای
پرســنل و کادر درمانی مراکز پزشکی
بویــژه در رابطــه با قراردادهایشــان
برطرف شود و دغدغهای در این زمینه
وجود نداشته باشد ضمن اینکه با توجه

ویروس پیرمردها را مبتا میکــرد و حاا دارد جوانها را مبتا
میکنــد .ما از روز اول با مردم قراری داشــتیم و گفتیم زندگی
مردم باید توأم با سامت و پروتکل بهداشتی در چرخش باشد .از
همــان روزهای اول گفتیم تمام مراکز تولیدی باید تولید خود را
انجام دهد و تعطیل نشود .حتی در تعطیات عید همه بخشهای
تولیدی داشتند فعالیت میکردند .تمام فروشگاهها و تمام تولیدات
در رابطه با مسائل بهداشتی و درمانی به طریق اولی فعال بودند.
یک مدتی بقیه را تعطیل کردیم و گفتیم غیر اینها ،مغازهها ،بازار
و پاساژها تعطیل شود .اگر قرار بر سفر بود مدتی قرنطینه شوند،
بعد سفر را مدتی تعطیل کردیم.روحانی افزود :مرحله بعد آمدیم
با مردم قرار گذاشتیم و گفتیم گشایشها آغاز میشود به شرطی
که همه مردم در زمینه مراعات پروتکلهای بهداشــتی کمک و
یاری کنند .و گفتیم هرچه گشــایش بیشتر میشود باید دقت
در اجرای پروتکل به همان نســبت بیشــتر شود و اگر گشایش
پیدا شــود و پروتکل پایین بیاید با هم نمیخواند و مجدد دچار
مشکل میشــویم .این مشکل هم در اولین قدم برای خود مردم
است .صدا و سیما باید بیشتر در این زمینه تاش کند که کسی
نباید مبتا شــدن به این بیمــاری را برای خود ننگ و عار تلقی
کند و به آزمایشــگاه بگوید اگر مثبت بود به کســی نگویید.وی
تصریح کرد :این بیماری مانند همه بیماری هاســت .آدم ممکن
اســت به دایلی مبتا شــود و اگر مبتا شد وظیفه شرعی این
با تحریمهای غیرانسانی و ضد حقوق
بشــری ،با پیشــنهاد معاونت حقوقی
اعتراض جدید در دادگاه دادگســتری
بین المللــی در خصوص اثر تحریم بر
شیوع بیماری ناشــی از ویروس کرونا
ثبت گردید.نهرینی معاون امور حقوقی
دولت نیز در این بازدید در ســخنانی
با اشــاره به پیگیریهای انجام شــده
بــرای رفع مشــکات حقوقی مربوط
به اماک انســتیتو پاستو ایران گفت:
موضوعات مربوط به این موسســه در
دستورکارکمیسیون مســتند سازی
دولت قرار گرفت و با اولویت در مسیر
رســیدگی منتهی به صدور چند رأی
برای مســتند ســازی و صدور سند
ماکیت به نام دولت جمهوری اسامی
ایران و بهره برداری انســتیتو پاستور
ایران شــد.بر همین مبنا بخشــی از
اماک مورد نظر مستند سازی و منجر
به صدور سند مالکیت تک برگی شد.
مصمم هســتیم به منظور اجرای آراء
و تصمیمات صادره ،همه مشــکات و
موانع اجرایی را برطرف نماییم تا ضمن
تعیین تکلیف نهایی اسناد مالکیت آن
نیز صادر شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس

وضعیت همه گیری کرونا نگران کننده است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه نگرانی جدی درباره کرونا وجود دارد ،گفت :به
دلیل افزایش شــیوع این ویروس تعداد موارد بستری در مراکز درمانی افزایش یافته و تخت
های ببمارســتانی در حال پر شــدن است.سید مســعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس شورای اسامی با اشاره به افزایش شیوع ویروس کرونا ،اظهار داشت :بسیاری
از شهرهای کشور به لحاظ بیماری کرونا در حالت هشدار و قرمز به سر میبرند که ضروری
اســت رئیس جمهور ،وزارت بهداشت و ســتاد مقابله با کرونا فکری اساسی برای شهرهای
دارای وضعیت قرمز کنند.وی با یادآوری اینکه با همراهی مردم و تاش وزارت بهداشــت و
ســتاد ملی مقابله با کرونا ،ویروس تا حدودی کنترل شــده بود افزود :با پایان فصل مدارس
و فرا رســیدن فصل تابستان و همچنین برداشــته شدن محدودیتهای رفت و آمد از سوی
دولت سفرها به استانهای مختلف افزایش یافته است که همین مسائل باعث شیوع هر چه
بیشــتر این ویروس شده است.عضو کمیسیون بهداشــت مجلس با تأکید بر اینکه در حال
حاضر وضعیت همه گیری ویروس کرونا نگران کننده اســت ،ادامه داد :به اذعان مســئوان
مربوطه به دلیل افزایش شــیوع این ویروس تعداد بستری در مراکز درمانی افزایش یافته که
به همین دلیل تخت های بیمارســتانی در حال پر شدن است.خاتمی با تأکید بر اینکه جای
نگرانی جدی درباره کرونا وجود دارد ،ادامه داد :برداشــته شدن محدودیت ها با بهانه مسائل
اقتصادی این نگرانی را ایجاد می کند که ســامت فدای اقتصاد شــود.نماینده گلپایگان در
مجلس با بیان اینکه اگر فکری جدی برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا نشــود شرایط
به خوبی پیش نخواهد رفت ،اضافه کرد :ویروس کرونا تهدیدی جدی برای ســامتی و جان
مردم اســت لذا برای حل این مشکل هم باید خود مردم همکاری کنند و هم ستاد مقابله با
کرونا و مسئوان اجرایی اقدامات اساسی ،انجام دهند.

اســت که برای حفظ جان مردم به خانواده ،اطرافیان و محل کار
بگوید مبتا هســتم و خودش را به مدت ازم قرنطینه کند .این
کار در جامعه ما به یک معضل فرهنگی تبدیل شده است .طرف
نمیگوید مبتا هســتم .مورد بوده است که طرف موقع امتحان
خود دیده است که تستش مثبت شده و گفته اول امتحان بدهم
و به کسی نگویم .میخواسته است امتحان رانندگی بدهد گفته
است فردا امتحان بدهم بعد میگویم.رئیسجمهور اظهار داشت:
اینها مواردی اســت که به ما گزارش شــده و گزارش رسمی از
آن داده شــده است .ما باید فرهنگ را باا ببریم .هرکسی مبتا
شــد وظیفه دارد که بگوید و خود را برای  14روز قرنطینه کند.
آزمایشگاهها ،پزشکان و بیمارستانهای ما موظف هستند که اعام
کنند .کســی که آلوده اســت نباید به جامعه بیاید و دیگران را
آلوده کند .نمیشود که در این مواقع همکاری کرد.روحانی ادامه
داد :برخــی افراد اص ً
ا عائم بیماری را ندارند .اگر میخواهیم به
فردی نزدیک شویم ،همه باید مبنا را بگذاریم که آن فرد مبتا به
کرونا است .یا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرده یا از ماسک
استفاده کنیم .در اجتماعات بزرگ هم شرکت نکنیم .در اجتماع
بزرگ حاضر میشــویم و در پی آن گرفتــاری پیش میآید .در
اجتماع بزرگی که همه کنار هم نشســتند و غذا صرف میکنند،
در عروسیها و در برخی مراسمات اینگونه است.وی گفت :علت
اینکه در خوزســتان شاهد افزایش مبتایان کرونا بودیم این بود
که در مراســم عید فطر مراسمی وجود دارد که همه طوایف در
آن حضور مییابند و جمع میشوند .امسال تعطیات بیشتر شد
و مــردم تعطیات آخر هفته و تعطیات ارتحال را به هم متصل
کردند و در پی آن مردم دچار مشــکل شدند.رئیس قوه مجریه
افزود :هوا گرم اســت و مردم ناچار هســتند به داخل ساختمان
بروند و در و پنجره ها را ببندند .وقتی درب و پنجرهها باز است و
هوای تازه وارد ساختمان میشود ،با زمانی که همه بسته بوده و
هوا داخل خانه میماند ،شرایط متفاوت است .اگر آمادگی مردم
کم شود ،ما گرفتار این بیماری میشویم و این گرفتاری به ضرر
کشور و همه ماست.روحانی عنوان کرد :مسئوان مربوطه هرکدام
وظیفه و مســئولیتی دارند .مــن از کمیته امنیتی و اجتماعی و
کمیته بهداشتی میخواهم که اباغ کنند هر کسی وارد ادارهای
میشــود که شلوغ هم هست ،باید از ماسک استفاده کند .اگر از
ماسک استفاده نکرد ،به او نباید خدمت ارائه شود .اگر کارمندی
در ادارهای بدون ماسک حضور یافت ،باید برای وی غیبت بزنند
و وی را بازگردانند .این موضوع باید اباغ شــود که ارائه خدمات
منوط به رعایت پروتکلهای بهداشتی است.

چهارشنبه؛ بررسی اعتبارنامه تاجگردون
درصحن علنی مجلس
سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس از بررسی اعتبارنامه منتخب گچساران
درصحن علنی پارلمان خبر داد.حجت اه فیروزی ســخنگوی کمیسیون
تحقیق مجلس شــورای اســامیگفت :گزارش کمیســیون تحقیق درباره
اعتبارنامــه غامرضا تاجگردون نماینده گچســاران در مجلس تدوین و به
هیئت رئیســه پارلمان تقدیم شده است.وی ادامه داد :طبق تصمیم هیئت
رئیســه مجلس احتمااً روز چهارشنبه هفته جاری بررسی این گزارش در
دستور کار پارلمان خواهد بود.نماینده فسا در مجلس اظهار داشت :منتخب
گچســاران در مجلس در کمیسیون تحقیق تائید شده اما باید بار دیگر این
موضوع در صحن علنی پارلمان مطرح شود.

حضور ظریف در جلسه علنی مجلس
وزیر امورخارجه برای ارائه گزارشی از آخرین تصمیم آژآنس بینالمللی انرژی
اتمی درباره پرونده هستهای ایران به نمایندگان در مجلس حضور مییابد.
حجتااسام علیرضا سلیمی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسامی در
گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به دستورکار جلسه
علنی امروز(یکشنبه 15 ،تیر) ،گفت :براساس برنامهریزیهای انجام شده و
قرار اســت آقای ظریف ،وزیر امورخارجه ،امروز(یکشنبه 15 ،تیر) در جلسه
علنی مجلس حضور یابد.وی ادامه داد :قرار اســت آقای ظریف در جلســه
علنی مجلس ،گزارشی درباره روند فعالیتهای هستهای و نیز تصمیم آژانس
بینالمللی اتمی درباره پرونده هستهای ایران به نمایندگان مجلس ارائه دهد.
عضو هیئترئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد :پس از سخنان وزیر امور
خارجه در جلسه علنی فردای مجلس ،نمایندگان نیز طبق قرعهکشی که از
ســوی هیئترئیسه انجام خواهد شد ،دیدگاهها ،سؤاات و نظرات خود را از
آقای ظریف مطرح میکنند.

دستور جهانگیری به چند عضو هیات دولت
برای رسیدگی به مشکات سردشت
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به اینکه حمله شــیمیایی به سردشت
قهرمان ،آن را به نماد مظلومیت ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی تبدیل
کرد ،بر لزوم توجه و تاش برای رفع مشکات و مسائل مردم این شهرستان
تاکید کرد.به گزارش پایگاه اطاع رســانی دولت ،اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیس جمهور در پی گزارش ارائه شده از مسائل و مشکات شهرستان
سردشــت ،از وزرای بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی ،میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ،ورزش و جوانان ،جهاد کشاورزی ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسامی ،رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بنیاد شهید و امور
ایثارگران خواست با سفر به این شهرستان و بررسی مشکات ،اقدامات ازم
را برای حل مســائل و مشــکات انجام و نتیجه اقدامات را گزارش دهند.
گفتنی اســت ،معاون اول رییس جمهور اســتاندار آذربایجان غربی را نیز
مســئول پیگیری در این خصوص نموده است.متن کامل دستور معاون اول
رییس جمهور به تعدادی از اعضای دولت به شــرح زیر است:جنابان آقایان
دکتر نمکی ،دکتر اوحدی ،دکتر مونسان ،دکتر سلطانی فر ،دکتر صالحی،
دکتر خاوازی و دکتر نوبخت ،حمله شــیمیایی به سردشت قهرمان ،آن را
تبدیل به نماد مظلومیت ملــت ایران در دوران جنگ تحمیلی کرد ،ازم و
ضروری اســت با سفر به شهرستان و بررسی مشکات اقدام ازم برای حل
مسائل و مشکات انجام دهید و نتیجه را اعام کنید.
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سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت خبر داد:

گزیده خبر

فروش سهام عدالت برای همگان آزاد شد

ســخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی ســهام عدالت گفت:
افرادی که از روز  1۵خردادماه امســال تا  29خرداد نســبت
به انتخاب روش مستقیم مدیریت ســهام عدالت خود اقدام
کردهانــد ،از امروز میتوانند  30درصد ارزش ســهام خود را
از طریق کارگزاریهای بورســی به فروش برسانند«.حسین
فهیمی» ،سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت به
شفافسازی در خصوص برخی از ابهامات فروش سهام عدالت
پرداخته و گفت :افرادی که از روز  1۵خردادماه امسال تا 29
خرداد نسبت به انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت
خود اقدام کردهاند ،میتوانند وارد فرایند فروش ســهم شوند.
وی ادامه داد :کارگزاران براساس شرایط بازار و وضعیت سهم،
ســهام این افراد را در بورس یا فرابورس به فروش میرسانند
و پول را در روزهای آینده به حساب شبای آنها واریز خواهند
کرد.
علت تاخیر در فروش سهام عدالت
فهیمی در خصوص دایل تاخیر در فروش ســهام سهامداران
عدالت افزود :واقعیت این است که اطاعات این افراد جدید روز
گذشته در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار گرفت و
از امروز اطاعات آنها بروز رســانی و در اختیار کارگزاران قرار
میگیرد.وی درباره افرادی که قبل از  1۵خردادماه گذشــته
فرمهای فروش ســهام عدالت خــود را تکمیل کرده اما هنوز
وجهی دریافت نکردهاند ،تاکید کرد :افرادی که شــماره شبای
حساب بانکی آنها صحیح ،مورد تایید بانک مرکزی و فعال بوده
و شماره تلفن همراهشان نیز به نام خود فرد بوده است ،تمام

وجه را در روزهای اول آزادسازی سهام عدالت دریافت کردهاند.
فهیمی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق
بهادار ،مشــموان ســهام عدالت با ارائه شماره حساب شبای
معتبــر و فعال و تلفن همراه به نام خود از فرایند شناســایی
مشتری نزد بازار سرمایه (ثبتنام در سجام ،احرازهویت سجام،

آغاز ثبتنام وام کرونا برای مشاغل فاقد
بیمه از دوشنبه
وزارت کار با ارســال پیامک به متقاضیان و صاحبان مشــاغل فاقد بیمه و
آســیب دیده از کرونا از آنها دعوت کرده تا از روز دوشــنبه ( 16تیر ماه) به
ســامانه کارا مراجعه و برای دریافت وام کرونا ثبتنام کنند.ارســال پیامک
دعوت متقاضیان تسهیات کرونا که فاقد بیمه هستند از پنجشنبه گذشته
آغاز شده و همچنان که پیش از این معاونت اشتغال وزارت کار اعام کرده
بود طی مذاکرت صورت گرفته با دستگاههای مختلف ،اطاعات افراد شاغل
و بنگاههای فاقد بیمه مورد بررســی و احصا قرار گرفته و مقرر شده لیست
افــرادی که هویت آنها احراز شــده و در حال حاضر فعال هســتند ،هرچه
ســریعتر ارائه شود.پرداخت تسهیات حمایتی به شاغلین کسب و کارهای
آســیب دیده از کرونــا و فعاان اقتصادی  14رســته از  13خرداد ماه اغاز
شده است و مشمولیان برای گرفتن وام به بانکها معرفی شدهاند.طبق اعام
معاونت اشتغال وزارت کار فرصت ثبتنام تا پایان ماه جاری همچنان باقی
است و افراد با مراجعه به سامانه کارا میتوانند برای بهرهمندی از تسهیات
حمایتی کرونا ثبتنام کنند.بر این اساس بنگاههایی که کد کارگاهی و شاغل
بیمه شــده داشته ،از سال گذشته تاکنون فعال بوده و نیروهای کار خود را
تعدیل نکرده باشند مشمول دریافت تسهیات حمایتی کرونا قرار میگیرند.
این بنگاهها پس از تایید اطاعات از سوی دادههای تامین اجتماعی ،توسط
ستاد ملی کرونا برای پرداخت تسهیات حمایتی انتخاب و معرفی میشوند.
ارسال پیامک اطاعرسانی و دعوت از متقاضیان مشمول دریافت تسهیات
از صبح روز پنجشــنبه  12تیر ماه آغاز شــده و متقاضیان میتوانند از روز
دوشنبه  16تیرماه با مراجعه به سامانه کارا برای دریافت تسهیات حمایتی
کرونا ثبتنام کنند.با توجه به آنکه شرط پرداخت تسهیات حمایتی کرونا
داشــتن کد کارگاهی و شــاغل بیمه شده اســت،امکان ثبتنام آن دسته
کســب وکارهایی که فاقد کد بیمه پردازی بودند وجود نداشت و این امر به
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا موکول شد تا اینکه معاونت اشتغال وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی روزهای اخیر از فراهم شــدن امکان ثبتنام
متقاضیان فاقد بیمه خبر داد و اعام کرد که مشاغل و کسبوکارهای فاقد
بیمه میتوانند به سامانه کارا مراجعه و مراحل ثبتنام خود را دنبال کنند.
عیســی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در گفت وگو
با ایســنا ،اظها کرد :از روز پنجشــنبه  12تیرماه بــه متقاضیان و صاحبان
مشــاغل فاقد بیمه و افراد شاغل در رســتههای تایید شده پیامک ثبتنام
ارســال شده و این افراد میتوانند از دوشنبه همین هفته پس از ثبتنام به
بانکهایی که خودشــان در سامانه کارا انتخاب کردهاند مراجعه و تسهیات
مربوطه را دریافت کنند.وی گفت :در خصوص افراد فاقد بیمه از تشــکلها
و دســتگاههای تخصصی درخواست کردهایم که افراد را به ما معرفی کنند
تا از این طریق امکان راستی آزمایی وجود داشته باشد.به عنوان نمونه یک
راننده تاکســی که بیمه ندارد ولی از ســهمیه بنزین وزارت کشور استفاده
میکند و میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که به تایید وزارت کشــور شاغل
است ،مشمول تسهیات حمایتی کرونا قرار میگیرد.به گفته معاون اشتغال
وزیر کار تاکنون  300هزار نفر برای دریافت تســهیات به سیســتم بانکی
معرفی شــده و پروندههایشان در شعب بانکی برقرار است و از روز دوشنبه
با اضافه شدن گروه جدید به مشــموان دریافت تسهیات کرونا ،تشکیل
پرونده در شعب بانکی و معرفی برای دریافت تسهیات آغاز خواهد شد .طی
بررسیهای صورت گرفته نزدیک به سه میلیون شاغل در  14رسته منتخب
قرار دارند که مشمول حمایتهای دولت میشوند و به منظور شناسایی این
افراد با وزارتخانهها و دستگاههای متعدد اعم از وزارت کشور ،وزارت آموزش
و پرورش ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی ،وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دســتی ،وزارت ورزش و جوانان ،وزارت جهاد کشــاورزی ،وزارت
راه و شهرســازی هماهنگیهای ازم انجام شده است.برابر اعام وزارت کار
تاکنون بیش از یک میلیون و  ۵00هزار نفر از شــاغان شناســایی و احراز
هویت شدهاند و پیامک اطاعرسانی و دعوت از متقاضیان مشمول دریافت
تسهیات از صبح روز پنجشنبه  12تیر ماه ارسال شده است.

وام ۱میلیونی یارانه به چند ایرانی رسید؟
معــاون رفاه اجتماعی وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :طی مدت
کمتر از دو ماه به 22میلیون خانوار ایرانی بدون نیاز به مراجعه به بانکها وام
یک میلیونی پرداخت شد که ماهانه از مبلغ یارانه شان کم میشود.گفتنی
است؛ با تصمیم دولت در مجموع 23هزار میلیارد تومان وام 1میلیونی یارانه
به حساب یارانه بگیران نقدی واریز و مقرر شد اقساط تسهیات یک میلیون
تومانی از یارانه افراد کسر شود.

در شــرایطی که کارگران حقوق حدود
2میلیون و 800هــزار تومانی دریافت
میکنند ،برای خرید یک خانه 60متری
تهران با پسانداز یکســوم حقوق خود
باید بیش از  90سال صبر کنند تا بتوانند
یک خانه خریداری کنند.بر اساس آمار
منتشرشــده وزارت راه و شهرسازی از
بازار مسکن در مهرماه سال  9۷متوسط
قیمت هر مترمربع واحد مســکونی در
تهران  8میلیون و  633هزار تومان بود،
این در حالی است که مطابق جدیدترین
آمار وزارت راه و شهرسازی در خردادماه
امســال متوســط قیمت یک مترمربع
آپارتمان بــه  19میلیــون و  ۷1هزار

ارائه مدرارک و پرداخت هزینه  )...معاف شدند ،افزود :تعدادی
از افراد همچنان با مشکل شماره تلفن همراه به نام خود روبرو
هستند و برای برخی افراد نیز بانک مرکزی شماره شبای آنها
را تایید نکرده یا حســاب بانکی آنها غیر فعال بوده اســت.به
گفته وی ،افرادی هستند که شماره شبای آنها تایید شده اما

 90سال طول میکشد
تا خانه بخرید

تومان افزایش یافته اســت .این قیمت
در مقایســه با متوســط قیمت مهرماه
 9۷حکایــت از افزایش 120.9درصدی
دارد .بیشــترین متوسط قیمت مسکن
نیز همچنان متعلق به منطقه یک است.
در آخرین ماه بهار امسال متوسط قیمت
مسکن (هر مترمربع) در این منطقه 42
میلیون و  499هزار تومان بود .متوسط

روز پرنوسان در بورس
شــاخص بورس روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت به طوری که در
ســاعات ابتدایی معامات از مرز یک میلیون و  64۵هزار واحد عبور
کــرد اما روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت در رقم یک میلیون
و  618واحد ایســتاد ،.شــاخص کل بورس با  ۵919واحد رشد ،رقم
یک میلیون و  618هزار واحد را ثبت کرد .شــاخص کل با معیار هم
وزن  1994واحــد کاهــش یافت و در رقم  464هــزار و  3۵1واحد
ایستاد.معاملهگران این بازار دو میلیون معامله انجام دادند که 2413
میلیارد ریال ارزش داشت.پاایش نفت اصفهان ،گسترش نفت و گاز
پارسیان ،گروه مپنا ،فواد مبارکه اصفهان ،پاایش نفت تهران و س.
نفت و گاز و پتروشــیمی تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبت و در مقابل فقط بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
منفی را روی بورس گذاشــتند.در این بازار بانکهای ملت و تجارت،
فــواد مبارکه اصفهان ،پاایش نفت اصفهان ،ملی صنایع مس ایران،
گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو و گلوکزان نمادهای پربیننده
بودند.شاخص کل فرابورس نیز  12واحد کاهش یافت و رقم  16هزار
و  98۷واحــد را ثبت کرد.معاملهگران ایــن بازار یک میلیون معامله
به ارزش  ۷6هزار و  134میلیــارد ریال انجام دادند.هلدینگ صنایع
معدنی خاورمیانه ،سهامی ذوبآهن اصفهان و فواد هرمزگان جنوب
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی و در مقابل سنگ آهن
گوهرزمین ،بیمه پاسارگاد ،پتروشیمی زاگرس و بانک دی نسبت به
سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.لیست
نمادهای پربیننده این بازار از سهامی ذوبآهن اصفهان ،گروه صنایع
کاغذ پارس ،بانک دی ،سیمان ار سبزوار ،پتروشیمی تندگویان ،گروه
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
تشکیل شده است.

کسر اقساط وام یک میلیونی کرونا از این ماه
از یارانه نقدی خانوار

بیش از  6ماه اســت که حساب آنها راکد بوده و نمیتوان وجه
این افراد را به حسابشــان واریز کرد.سخنگوی ستاد راهبری
آزادسازی سهام عدالت گفت :حفاظت از داراییهای مشموان
ســهام عدالت و پس از فروش ســهم ،حفاظت از وجوه آنها از
اولویتهای مهم این شرکت است که با وسواس و سختگیری
این امر را انجام میدهیم تا دارایی ســهامداران سهام عدالت
تحت هیچ شــرایطی در خطر نباشد و این سختگیری باعث
بروز تاخیرهایــی در خصوص برخی مشــتریان کارگزاریها
شــده است.فهیمی درمورد عدم مشــاهده سبد سهام عدالت
ســهامداران در برخی از شــرکت کارگزاریها نیز افزود :این
شرکتها اگر سیستمهای خود را بروز رسانی کنند این مشکل
برطرف میشود.آزادســازی ســهام عدالت از جمله اقدامات
مهمی بود که از چند ســال گذشــته در دستور کار مسووان
قرار گرفت ،با توجه به اینکه رییس ســازمان خصوصیسازی
وعده آزادســازی آن را تا پایان آبان ماه ســال جاری داده بود
اما براساس پیگیریهای صورت گرفته این اقدام بسیار زودتر
از موعد مقرر اجرا و در تاریخ  9اردبیهشت ماه به دستور رهبر
معظم انقاب آزاد شــد.از فردای روز آزادسازی سهام عدالت،
اقدامات مربوط در دســتور کار قرار گرفت و به ســهامداران
فرصت داده شد تا با ورود به سامانه  www.samanese.irنسبت
به تعیین روش مدیریت خود تصمیمگیری و اعام کنند که آیا
میخواهند سهام عدالت در اختیار خودشان باشد و خود نسبت
به ســهام مدیریت و مالکیت داشته باشــند و یا به دنبال این
هستند که سهام به صورت غیرمستقیم از طریق شرکتهای
سرمایهگذاری استانی مورد معامله قرار بگیرند.

با حقوق 2میلیون و 800هزار تومانی

قیمت مســکن در تهــران در معامات
اردیبهشت ماه  ،99به 1۷میلیون تومان
در هر مترمربع رســید.بر اساس مصوبه
دستمزد ســال  99حقوق یک کارگر با
یک فرزند حدود دو میلیون و  800هزار
تومان خواهد بود ،با این شــرایط بازار
و قیمتهای مســکن ،حاا برای خرید
یک واحد مســکونی 60متری در اغلب

مناطق شهر تهران ،حداقل یکمیلیارد
تومان بودجه نیاز است ،رقمی که معادل
 30سال پسانداز کل درآمد یک خانوار
کارگری و کارمندی است.البته با توجه
به اینکه حدود  3۵درصد از هزینه سبد
معیشت خانوارها در استانهای مختلف
کشور صرف تأمین مسکن و بقیه درآمد
باید صرف مخارج دیگر شــود ،با درآمد
ماهانه 2.8میلیون تومانی اغلب کارگران
و برخــی کارمندان ،بیش از  90ســال
زمان نیاز است که یک خانوار با پسانداز
یکســوم درآمد ساانه خود بتواند یک
خانــه در مناطق جنوبی شــهر تهران
خریداری کند.

تغییر وضعیت حضور  ۱.۲میلیونی
کارکنان در کرونا
با شــیوع ویروس کرونا و تبعاتی که به همراه داشــته است 1.2 ،میلیون از کارکنان دولت یعنی
حدود نصف آنها در حال حاضر مانند گذشته در محل کار خود حاضر نمیشوند.الزام کاهش تردد
و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در دوران شیوع ویروس کرونا موجب تغییراتی در حضور یا نحوه
ارائه خدمات در مشاغل و کسب و کارهای مختلف شد که کارکنان دولت نیز تحت تاثیر آن قرار
داشته و در مقاطعی در مورد حضورشان تصمیماتی اتخاذ و اجرایی شد.به هر صورت دولت حدود
 2.4میلیون کارمند دارد که تردد و حضور آنها در ناوگان حمل و نقل و محلهای عمومی نمیتواند
در شیوع ویروس کرونا و خطرات آن بی تاثیر باشد ،از این رو از اسفند ماه سال گذشته در رابطه
با حضور کارکنان محدودیتهایی ایجاد شد؛ به طوری که ابتدا ساعات کاری محدود و در ادامه از
فروردین ماه و بحرانی شدن شرایط ،حضور آنها به یک سوم و در ادامه دو سوم کاهش پیدا کرد
که البته از نیمه خردادماه دولت روند حضور کارکنان را تغییر داده و باید به صورت روزانه در محل
کار حاضر شده و ساعت حضور تا یک ساعت محدود شد.از سوی دیگر با توجه به مصوبه دورکاری
کارکنان دولت در ســال  ،1389مجوز دورکاری برای مشاغلی که امکان آن را داشتند صادر شد
و مشــاغلی که امکان آن را داشتند از آن استفاده کردند.این در حالی است که در جریان شیوع
ویروس کرونا و تغییراتی که ارائه خدمات اعمال شده است ،فعالیت بخش گستردهای از کارکنان
دولت از روال عادی خارج شده است؛ به طور ی که طبق اعام انصاری  -رئیس سازمان اداری و
استخدامی  -از دو میلیون و  400هزار کارمند دولت ،یک میلیون و  200هزار نفر آنها که در کادر
آموزشی هستند ،شرایط فعالیت و ارایه خدماتشان تغییر کرده است و مثل سابق در محل کار
حضور پیدا نمیکنند.البته برخی کارکنان نسبت به گذشت فعالیت بیشتری داشتهاند؛ به گونهای
که  2۵0هزار نفر کارکنان شهرداری و  4۵0هزار نفر کادر وزرات بهداشت و درمان کشور را تشکیل
میدهند که این نیروها به دلیل شیوع کرونا ،از اوایل اسفند ماه بصورت تمام وقت و حتی بیشتر
از قبل در حال ارائه خدمت هســتند.این در حالی است که چندی پیش نیز پژوهشکده آمار در
گزارشی به وضعیت حضور نیروی کار در کسب و کارها پرداخته بود که نشان میداد در بازه زمانی
اسفندماه و فروردینماه در  2۵درصد از کل بخشهای کسب و کار حداقل یک نفر از دورکاری
استفاده کرده و در اردیبهشتماه حداقل یک نفر از دورکاری استفاده کردهاند.

فراخوان مناقصه عمومي یك مرحلهاي با ارزیابی کیفی
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اداره كل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد مناقصات عمومي ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونیكي دولت برگزار نمايد .لذا با توجه به اينكه كلیه مراحل برگزاري
مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadi ran.ir
صورت خواهد پذيرفت ،ازم است كلیه مناقصهگران واجد صاحیت در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونیكي را
جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1399/04/15ميباشد.

اقســاط وام یک میلیون تومانی کرونا همزمان با واریز یارانه نقدی این ماه(تیر)،
از ســرجمع یارانه نقدی خانوارهای یارانه بگیر کسر خواهد شد .اقساط وام یک
میلیون تومانی کرونا همزمان با واریز یارانه نقدی این ماه(تیر) ،از سرجمع یارانه
نقدی خانوارهای یارانه بگیر کســر خواهد شد .مقرر شده هر ماه مبلغ  3۵هزار
تومان و  100تومان از سرجمع یارانه هر خانوار کسر شود و مدت زمان بازپرداخت
این تسهیات نیز  30ماه در نظر گرفته شده است.
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد خبر داد؛

آخرین فرصت ثبت تقاضای کسب و کارهای
دارای کد بیمه پایان تیرماه
دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر معاونت توســعه مدیریــت و منابع وزارت فرهنگ و
ارشاد اسامی در اطاعیه ای پایان تیرماه را آخرین فرصت ثبت تقاضای کسب
و کارهای دارای کد بیمه و کارگاه برای دریافت تسهیات کرونایی اعام کرد .در
این اطاعیه آمده است« :از صاحبان کسب و کارهای فرهنگی ،هنری و رسانهای
دارای کد تأمین اجتماعی که تاکنون موفق به ثبت تقاضای دریافت تســهیات
کرونایی در سامانه کارا نشدند ،درخواست میشود با توجه به رفع مشکات ثبتنام
تا پایان تیرماه نســبت به ثبت تقاضای خود در این سامانه به آدرس https://kara.
 mcls.gov.irاقدام کنند.ازم به یادآوری است طبق اعام رسمی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی صاحبان کسبوکارهای دارای کد بیمه و کارگاه متقاضی دریافت
تسهیات دولتی فقط تا پایان تیر ماه جاری فرصت ثبتنام در سامانه کارا دارند».

استانها
شهردار کرج:

توجه به ناوگان حمل و نقل عمومی رضایت
شهروندان را در پی داشته است
توســعه حمل و نقل عمومی در سال های اخیر یک دغدغه بود که خوشبختانه
این موضوع مدنظر قرار گرفت و به نتیجه رســید.به گزارش پایگاه خبری کرج،
علی کمالی زاده در مراسم رونمایی از  22دستگاه اتوبوس شهری (پنجمین هفته
از طرح هر شــنبه یک افتتاح) که با حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و
روستایی وزیر کشور برگزار شد ،اظهار داشت :مدیریت شهری کرج با شعار «شنبه
های نو ،اتفاق نو» عزم خود را برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان جزم کرده
است.این مسئول با تاکید بر اینکه شهرداری کرج با حمایت اعضای شورای پنجم
و در زمان رکود اقتصادی در حال رقم زدن اتفاقات خوب است ،گفت :حمل و نقل
عمومی در سال های اخیر یک دغدغه بود که خوشبختانه این موضوع با حمایت
های صورت گرفته مدنظر قرار گرفت و به نتیجه رسید.وی افزود :با توجه به اینکه
کرج به عنوان مرکز استان ستون فقرات حمل و نقل عمومی البرز به شمار می رود
نیازمند کمک دولت از طریق اختصاص اوراق مشارکت به حوزه حمل و نقل است.
کمالی زاده در ادامه با اشاره به اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی رضایت
شهروندان را به همراه داشته است ،افزود :با کمک دولت در این زمینه می توانیم
مدیریت ناوگان را به نحو احسن در قالب مدیریت هوشمند انجام دهیم و حداکثر
بهره وری را داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان:

حضور شهرداران در هیات مدیره سازمان
همیاری خیر و برکت است
ناصر نفری مدیر عامل ســازمان همیاری شــهرداری های استان اصفهان در
گردهمایی شــهرداران و جلسه شورای سازمان که به مناسبت  14تیرماه روز
شهرداری ها و دهیاری ها برگزار شد با تاکید بر این مطلب سخنان خود را با
این بیت شعر آغاز کرد که (( اا اي همنشین دل که یارانت برفت از یاد  ،مرا
روزي مباد آن دم که بي یاد تو بنشــینم)) و افزود  :محال اســت کسی بداند
شهرداران در سالیانی که مسئوولیت شهرداری را بر عهده دارند چه می کشند
مگر آنکه خودش از این جنس و قالب باشد  .او با اشاره به اینکه می دانم چه
بر ســر شما شهرداری ها چه قبل و چه بعد از کرونا آمده است حاضران را به
شنیدن این ابیات مهمان کرد و گفت (( :سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ،ولی دل
به پاییز نسپرده ایم ؛ اگر داغ دل بود ،ما دیده ایم اگر خون دل بود ،ما خورده
ایم)) مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان با بیان اینکه
سالهای متمادی اساسنامه شهرداری های کشور تغییر نکرده بود که با نظر وزیر
کشــور اصاح اساسنامه کلید خورد یادآور شد  :این اصاح به دلیل تحقیق و
تفحص هایی که به دنبال تخلفاتی که دو ســازمان همیاری در کشور داشتند
در دستور کار قرار گرفت .

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

مؤسسه هنر و ادبیات پارسی
به شماره ثبت  16225و شناسه ملی 10100587340

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه
که رأس ساعت  16روز دوشنبه مورخ  99/4/30در نشانی تهران،
بلوار مرزداران ،خیابان گلستان ،خیابان گلستان  ،2انتهای کوچه
پژوهش ،پاک 13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :از ساعت  10/00صبح روز يكشنبه مورخ  1399/04/15لغايت ساعت  14/30روز شنبه مورخ 1399/04/21
مهلت زماني ارائه پیشنهاد قیمت :تا ساعت  14/30روز شنبه مورخ  1399/05/04زمان بازگشايي پاكات :ساعت  10/00صبح روز يكشنبه مورخ 1399/05/05
اطاعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكات ((الف)):
آدرس:كرج-رجاييشهر(گوهردشت)-بلوارجمهورياسامي(رستاخیز)-خسومغربي-ادارهكلراهوشهرسازياستانالبرز-كدپستي 3148715634:تلفن026-34480420:
اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام 021-88969737 :و 021-85193768
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت  www.setadiran.irبخش «ثبتنام/پروفايل تأمین كننده/مناقصهگر» موجود است.

دستور جلسه :
 -1قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
مؤسسه در خصوص عملکرد مالی سال 1398
 -2تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی
به 1398/12/29
 -3انتخاب بازرسان قانونی مؤسسه
 -4انتخاب اعضای هیات مدیره مؤسسه
 -5تعیین روزنامه کثیراانتشار مؤسسه
 -6سایر امور که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز

هیأت مدیره

رديف

شرح پروژه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد (ريال)

رتبه مورد نیاز

1

آمادهسازی اراضی  10هكتاری سیاهكاهان كرج

2099003559000016

112،598،774،201
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انجام آزمون های غیر مخرب بر روی توربین
نئو پینیون در مرکز انتقال نفت شازند
آزمون های غیر مخرب بر روی توربین نئو پینیون مرکز
انتقال نفت رازان ،در محل مرکز انتقال نفت شــازند در
حال انجام است.به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط
لوله و مخابرات نفت ایران  -منطقه مرکزی ،امیرحسین
خالقی مقدم تکنسین نگهداری و تعمیرات مکانیک این
منطقه،گفت :توربین های گازی یکی از ارکان اصلی در صنعت انتقال مواد نفتی
و فرآورده های آن اســت.وی ادامه داد :با هدف تشــخیص زود هنگام عیوب در
قطعات توربین ،بمنظور پیشگیری از بروز خسارات جبران ناپذیر توربین میشود،
این عملیات در دستور کار واحد نگهداری و تعمیرات مکانیک منطقه مرکزی قرار
گرفت است.وی اذعان کرد :با توجه اهمیت ویژه توربین های گازی ،اطمینان از
ســامت و صحت عملکرد اجزای آن ،همواره دغدغه اساسی و مهم به شمار می
آیــد .وی ادامه داد انجام آزمون های غیر مخرب بر روی قطعات مختلف توربین
راهکار مناسبی به منظور تشخیص به موقع و عیوب آن است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان خبر داد

افزایش ظرفیت پاسخگویی مرکز تماس 121
زنجان به  16کاینت
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان گفت :در راستاي مدیریت
تماس هاي بهمني ناشــي از وقوع حوادث وسیع در شبکه و مدیریت اضطراري
بار ،ظرفیت پاســخگویي مرکز تماس  ۱۲۱از  ۹کاینت همزمان به  ۱۶کاینت
افزایش یافت.به گزارش .....به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان
زنجان ،مهندس علی علیزاده اظهار داشت :در راستاي افزایش ظرفیت پاسخگویي
و مدیریت تماس هاي بهمني ناشــي از وقوع حوادث وسیع در شبکه و مدیریت
اضطراري بار تعداد  ۷ایســنس جدید از شــرکت تذرو افزارخریداري و ظرفیت
پاسخگویي مرکز تماس  ۱۲۱از  ۹کاینت همزمان به  ۱۶کاینت افزایش یافته
است.وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر  ۶اپراتور در ستاد مرکز  ۱۲۱شرکت
توزیع برق فعال اســت ،تصریح کرد :با خریداری  ۷ایســنس جدید ۱۶ ،نفر بر
حسب نیاز می توانند وارد مدار پاسخگویی به مشترکان شوند.

کسب رتبه سوم شرکت گاز استان قم در سه
ماهه سوم 1۳۹۸
شرکت گاز استان قم در ارزیابی های انجام شده با  ۱۱جلسه ماقات مردمی و ۶۶
ماقات شونده ،رتبه سوم را پس از استانهای تهران و گیان در تعداد برنامه اجرا
شــده ماقات مردمی در سه ماهه سوم  ۱۳۹۸را به دست آورد.به گزارش روابط
عمومی شرکت گاز استان قم ،با تأییدات خداوند متعال و با زحمات و تاش های
کلیه همکاران محترم این شرکت ،در ارزیابی صورت گرفته توسط حوزه ریاست
محترم جمهوری در خصوص عملکرد مدیران عامل شــرکت های گاز اســتانی،
شــرکت گاز استان قم موفق به کسب عنوان سومین استان برتر کشور در بخش
تعداد برنامه اجرا شده ماقات مردمی شد.مدیرعامل شرکت گاز استان قم ضمن
تشکر از تاش ها و دلسوزی همه کارکنان این شرکت در رفع مشکات مراجعین،
گفت :با توجه به تأکیدات رییس جمهور مبنی بر تســریع در رســیدگی بدون
واسطه به مطالبات مردمی ،نهادینه کردن فرهنگ خدمت رسانی ،ماقات مردمی
و روحیه مسئولیت پذیری مدیران دستگاه های دولتی و در راستای اجرای نظارت
بر اجرای بخشــنامه های اباغی از سوی رییس جمهور ،هیات دولت ،استانداران
و منشور حقوق شهروندی و نظامنامه مدیریت ارتباط مردمی در بستر سامد در
حوزه برگزاری دیدار چهره به چهره مدیران دستگاه های اجرایی استان ها با مردم
در یک زمان و مکان مشــخص گزارش عملکرد مدیران شرکت های گاز سراسر
کشور در سه ماه سوم سال  ۹۸مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.

نوبت اول

آگهی تجدید مزایده اجاره
شماره 99-01

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد اجاره اجاره  13178.5مترمربع اراضی غیر فعال
بستر رودخانه کرج را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده  ،با بهره
گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.irو با شماره مزایده 01
( شماره سیستمی )  ....به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت 99/4/15 :ساعت 8صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده 99/4/19 :ساعت 19
تاریخ بازدید 99/4/16 :تا 99/4/18
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت99/4/25 :
زمان بازگشایی 99/4/28 :ساعت 10صبح
زمان اعام به برنده99/4/31 :
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
 -1برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه
مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اســناد مزایــده ( در صورت وجود هزینه
مربوطه )  ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه )  ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از
وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
 -2کلیه اطاعات موارد اجاره شــامل مشــخصات  ،شــرایط و نحوه اجاره در برد اعان
عمومی سامانه مزایده  ،قابل مشاهده  ،بررسی و انتخاب می باشد.
-3عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی
( توکن ) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه
 www.setadiran.irبخش "ثبت نام  /پروفایل مزایده " موجود است.
شرکت آب منطقه ای استان البرز

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

استانها

@sobheqtesad
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نفت بیش از  4درصد گران شد؛

هفته پرنوسان در بازار طای سیاه
کاهش ذخیره نفت در خشکی و بر روی آب و همچنین امید به افزایش تقاضای
نفت در جهان باعث شد تا قیمت طای سیاه ،هفته گذشته را با رشدی بیش از
چهار درصد پشت سر بگذارد.هفتهای که گذشت برای بازار نفت هفته پر نوسانی
بود .اگر چه درنهایت قیمت نفت در بازار ،رشــد هفتگی بیش از چهار درصد را
تجربه کرد اما در همین هفته قیمت نفت برنت به زیر  ۴۰دار در هر بشکه نیز
ســقوط کرد.با این حال فاکتورهای تقویتکننده قیمت پرتوانتر ظاهر شدند و
قیمــت نفت باا رفت.مهمترین عاملی که افزایش قیمت نفت را رقم زد ،کاهش
ذخیرهسازی نفت در جهان بود .موضوعی که میتواند باعث تحریک تقاضا برای
نفت باشــد .کاهش ذخیرهسازیها باعث شــد تا ذخیره نفت روی آب به ۱۶۰
میلیون بشکه برسد.در کنار این موضوع ،اگرچه همچنان نگرانی نسبت به سایه
کرونــا بر اقتصاد دنیا وجود دارد اما فعاان بازار امیدوارند که تقاضا برای نفت در
نیمه دوم  ۲۰۲۰افزایش پیدا کند.پیشبینیها حکایت از آن دارد که قیمت نفت
در ماههای آینده و پیش از پایان ســال جاری میادی به  ۵۰دار در هر بشــکه
میرســد ،این در حالی است که اگرچه میزان کاهش تولید اوپک و اوپک پاس
در ماه آینده میادی دو میلیون بشکه باا میرود ،اما اجرای این توافق بر تعادل
عرضه و تقاضای انرژی جهان موثر اســت.در این شرایط ،قیمت نفت برنت ۴.۳
درصد باا رفت و از  ۴۱دار و  ۲ســنت در ابتدای روز دوشنبه به  ۴۲دار و ۸۰
سنت در انتهای معامات روز جمعه رسید.نفت شاخص آمریکا نیز  ۴.۷درصد باا
رفت و از  ۳۸دار و  ۴۹سنت تا  ۴۰دار و  ۳۲سنت افزایش پیدا کرد.

نایبرئیــس هیاتمدیــره ســندیکای
شرکتهای تولیدکننده برق گفت :باتوجه
بــه ظرفیتها و پتانســیلهای ایران در
بخش برق ،میتوانیم همچون کشورهای
اروپایی برق را جایگزین گاز کنیم اما برای
این کار ازم است زیرساختهایی فراهم و
از ظرفیتها به صورت بهینه استفاده شود.
ابراهیم خوش گفتار با اشاره به چالشها
و دغدغههای بخش خصوصی در صنعت
بــرق ،اظهار کرد :علیرغم تغییر نرخ ارز،
وزارت نیرو تغییــر قیمت برق از خریدار
برق را انجام نداد ،عاوه بر این وارت نیرو
از ســال  ۱۳۹۳به بعد درحالی که قیمت
فروش برق در شبکه را به مشترکان دو تا
سه برابر کرد اما قیمت خرید برق از خرید
نیروگاه خصوصی تغییری نداشت و این
در شرایطی است که برای این مساله هم
قانون و هم مصوبه شورای اقتصاد وجود
داشت.به گفته وی به دلیل اینکه وزارت
نیرو بــه نوعی رقیب بخــش خصوصی
اســت و با وجود این ســه مشکل ،هیچ
سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری
در این بخش نیست ،البته درحال حاضر
مشــکل چندانی وجود ندارد اما تبعات
این مساله در سال های  ۱۴۰۰و ۱۴۰۱
مشخص می شود.نایبرئیس هیاتمدیره
سندیکای شــرکتهای تولیدکننده برق
با بیــان اینکه در انرژیهای تجدیدپذیر
قرار بر این بود که افزایش  ۵۰۰۰مگاوات

ایران میتواند مانند اروپا برق
را جایگزین گاز کند
تــا پایان برنامه صورت بگیرد که به ۹۰۰
مگاوات بیشتر نرســید ،گفت :نمیتوان
بخــش خصوصی و دولتــی را در رقابت
بــا یکدیگر قرار داد ،بــه اعتقاد من باید
بخش خصوصی از صحنه خارج شــود و
تمام برق در اختیار دولتیها قرار بگیرد.
خــوش گفتار افزود :ســرمایه گذاری در
صنعت برق اکنون صرفه اقتصادی برای
بخش خصوصی نــدارد و تمایل چندانی
از ســوی این بخش برای سرمایه گذاری
در صنعت برق نیست ،درواقع مشکل ما
این است که یکسری قوانین پس از گذر
از مراحل متعدد تنظیم شــده اما زمانی
که به مجری میرســد ،انجام نمیشود
که نتیجه این مســاله در آینده مشخص
خواهد شد.وی با اشــاره به بند دو اصل
 ۴۴قانون اساســی ،گفــت :وزارت نیرو
اعام کرده که  ۱۵درصد نیروگاهســازی
در اختیــار دولــت و مابقــی در اختیار
بخش غیر دولتی قــرار بگیرد ،در قانون
برنامه سوم تا ششم نیز این موضوع مورد
تاکید قرار گرفته اما به دلیل اینکه وزارت
نیرو حاکم بوده ،با شــعار اینکه تابستان
بدون خاموشی خواهیم داشت ،این اتفاق

نیفتــاده اســت.نایبرئیس هیاتمدیره
سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با
بیان اینکه مشکل ما در کشور این است
که همه چیز به صورت بخشینگری پیش
مــیرود ،اظهار کرد :در فصل تابســتان
گفته میشــود که برق مصرف نکنید و
در فصل زمســتان به کاهش مصرف گاز
توجه میشــود؛ این در شــرایطی است
که اگــر دو وزارتخانه بــا یکدیگر رقابت
نداشــته باشــند ،بســیاری از مشکات
برطرف خواهد شــد.خوش گفتار با بیان
اینکه اگر ســبد مصر انرژی برق شود ،نه
تنها کنترل در مصرف صورت می گیرد،
بلکه در آن شرایط با ساخت نیروگاه نیاز
گرمایش و سرمایش نیز به وسیله انرژی
الکتریکی برطرف خواهد شد ،تصریح کرد:
این ظرفیت به طور کامل در ایران وجود
دارد که همانند کشورهای اروپایی بتوانیم
از برق برای حل نیازها اســتفاده کنیم.
وی تاکیــد کرد :ایران جزو پنج کشــور
برتر دنیا در بحث توربنســازی اســت و
قابلیت ساخت  ۷۰تا  ۸۰درصد تجهیزات
نیروگاهی را دارد ،این در حالی است که
اکنون ظرفیت مپنا خالی است به گونهای

که اگر تاکنون میتوانست  ۲۰توربین در
ســال تولید کند ،این عدد به  ۵توربین
کاهش یافته است.نایبرئیس هیاتمدیره
سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با
بیان اینکه عاوه بر این راندمان نیروگاهها
بسیار پایین بوده و نیروگاههایی در کشور
فعال هستند که بعضا بیش از  ۴۶سال از
عمر آنها گذشته است ،گفت :اگر شرایط
این چنین نبود و میتوانســتیم برق و یا
گاز بیشتری را صادر کنیم ،اتفاقات بهتری
رقم میخورد.خــوش گفتار تصریح کرد:
سندیکای تولیدکنندگان برق حدود یک
سال و نیم اســت که از وزارت نیرو وقت
دیدار میخواهد امــا فرصتی به آن داده
نمیشود و این مساله در هیج جای دنیا
نیست که بخش خصوصی که  ۵۰درصد
برق کشور را تامین میکند ،وقتی برایش
نداشته باشند.وی با بیان اینکه مشکل در
بخش مدیریت بسیار زیاد است ،گفت :به
طور مثال در بخش آب گفته میشــود
که مدیریت مصرف داشــته باشــید ،اما
نیروگاهها یکی از عوامــل پرمصرف آب
هستند.نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای
شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه
وزارت نیرو برق تمــام نیروگاهها را وارد
بورس کرده اســت ،گفت :یک رگواتور
مستقل باید بین بخش خصوصی و دولتی
حاکمیت داشته باشد تا وضعیت فعلی سر
و سامان یابد.
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مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی:

احتمال بازنشسته شدن دو
نیروگاه تا پایان امسال
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت :اکنون از
رده خارج کردن دو نیروگاه در دســتور کار قرار گرفته است
که در نظر داریم امســال این طرح در نیروگاه ری و طرشت
اجرا شود.بهگزارش پایگاه اطاعرسانی وزارت نیرو« ،محسن
طرزطلب» افزود :راندمــان نیروگاههای قدیمی کمتر از ۲۰
درصد است و در صورتی که راندمان آنهابه حدود  ۶۰درصد
افزایش داده شود برای کشور و دولت بسیار مفید خواهد بود.
وی ضمن اشــاره به انعقاد قرارداد تبدیل چهار هزار مگاوات
واحد گازی به ســیکل ترکیبی توسط سرمایهگذاران بخش
خصوصی ،گفــت :در حال حاضر بیش از ســه هزار و ۵۰۰
مگاوات از این واحدها یا به بهرهبرداری رســیده و یا امســال
وارد مدار خواهند شــد.طرزطلب گفــت :وزارت نیرو در یک
دهه اخیر توجه ویژهای به مسئله بهینهسازی مصرف سوخت
داشته است و از اوایل سال  ۹۲نیز با برنامهریزی صورت گرفته
از سوی دولت طرح تبدیل واحدهای گازی موجود به سیکل
ترکیبی در دســتور کار قرار گرفته و قراردادهای مربوطه با
سرمایهگذاران بخش خصوصی منعقد شده است.مدیرعامل
شرکت تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد :هم اکنون حدود
چهار هزار مگاوات قرارداد در این خصوص با بخش خصوصی
منعقد شده است.وی تاکید کرد :راندمان این واحدها با تبدیل
نیروگاههای گازی به ســیکل ترکیبی از حدود  ۳۳درصد به
 ۴۷تا  ۵۰درصد ارتقا پیدا میکند که این اقدام نقش بهسزایی
در بهینه مصرف کردن سوخت گاز نیروگاهها خواهد داشت.
طرزطلب افزود :استفاده از توربینهای جدید دارای راندمان
بسیار باا از دیگر برنامههای پیشبینی شده در پنج سال اخیر
به منظور افزایش راندمان نیروگاههای تولید برق کشور است
که این مهم نیز در واحدهای ســیکل ترکیبی راندمان را به
 ۵۸درصد خواهد رساند.مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق
حرارتی با اشاره به اینکه ارتقای واحدهای گازی افزایش دو تا
سه درصدی راندمان را در پی خواهد داشت ،ادامه داد :اجرای
کامل برنامههای یاد شده این امکان را فراهم خواهد کرد که
در یک ســال بیش از  ۲۰درصد مصرف ســوخت نیروگاهها
کاهش پیدا کند.

حجم ذخیره آب در سدهای کشور
به مرز ۳۷میلیارد مترمکعب رسید
در زمــان حاضر حجم ذخیره آب در ســدهای کشــور به
۳۶میلیارد و ۸۹۰میلیون مترمکعب رســیده که این میزان
ذخیره آب نشــان میدهد هماکنون حدود ۷۱درصد حجم
مخازن سدهای کشــور پر اســت.طبق جدیدترین گزارش
رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران ،از ابتدای سال آبی
جاری (ابتدای مهرماه  )۹۸تا سیزدهم تیرماه  ،۹۹در مجموع
حجم کل ورودی آب به مخازن ســدهای کشور  ۵۱میلیارد
و  ۴۱۰میلیــون مترمکعب بــوده و در این مدت حجم کلی
خروجی آب از سدهای کشور به  ۴۲میلیارد و  ۹۵۰میلیون
مترمکعب رسیده است.این درحالی است که در مدت مشابه
سال آبی گذشته ،حجم ورودی آب به مخازن سدهای کشور
 ۸۳میلیارد و  ۶۳۰میلیون مترمکعب و حجم خروجی آب از
سدهای کشور نیز  ۶۴میلیارد و  ۸۲۰میلیون مترمکعب بوده
است ،بهعبارتی ،شاهد کاهش ۳۹درصدی حجم ورودی آب
به مخازن سدهای کشور و کاهش ۳۴درصدی حجم خروجی
آب از مخازن ســدهای کشور در سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال آبی گذشته هستیم.
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برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشــاره به ارســال
اخطار بــه اپراتورهای متخلف در زمینه افزایش قیمت ،اعام
کــرد که قیمتها باید به قبل بازگردد.طی یک روز گذشــته
کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بستههای اینترنتی
در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به این موضوع اعتراض
کردند.در این راســتا ،حسین فاح جوشقانی -رئیس سازمان
تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی -در توییتر نوشــت:
«باابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه ،در حالی که
مردم بهدلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی
پیدا کردهاند ،غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با
آن مخالفت کرده است .برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از
صبح با ارسال اخطار آغاز شد .قیمتها باید به قبل بازگردد».
فاح جوشــقانی همچنین با اشاره به مصوبه  2۶۶کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات گفته اســت :براســاس این مصوبه

قیمتها باید به قبل بازگردد
اپراتورهای مســلط ( )SMPبرای تغییــر تعرفههای عادی و
تشــویقی سرویسهایشــان باید تایید رگواتوری را دریافت
کنند .با توجه به اینکه افزایــش قیمت در برخی اپراتورهای
تلفن همراه بدون تایید رگواتوری انجام شــده ،این افزایش
قیمتها برخاف مقررات بوده و تمامی قیمتها باید به قبل
باز گردد.رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
درباره برخورد رگواتوری بــا این موضوع تصریح کرد :صبح
امروز اخطار ازم برای اپراتورهای متخلف ارســال شده است،
این اپراتورها باید در سریعترین زمان قیمت سرویسهایشان
را به قیمت قبلی بازگردانند.البته به نظر میرســد بستههایی
که کاربران نســبت به حذف آنها اعتراض دارند ،همچنان در
وبسایت این اپراتورها موجود است و کاربران میتوانند بسته
مورد نظر خود را از آنجا خریداری کنند ،اما حذف این بستهها
از اپلیکیشن اپراتورها ،منجر به نارضایتی شده است.

برای انجام فعالیتهای تجاری

سخنگوی اتحادیه تلفن همراه کشور:

مرز ایران و پاکستان در  4نقطه از امروز بازگشایی میشود

واردات موبایل ،یکسوم تقاضای بازار است

وزارت کشــور پاکستان از بازگشایی مرز ایران و پاکســتان در چهار نقطه از امروز ،یکشنبه  15تیرماه جهت انجام
فعالیتهای تجاری خبر داد.به گزارش شبکه  24نیوز پاکستان ،وزارت کشور پاکستان از بازگشایی مرز ایران پاکستان
برای تجارت خبر داد.طبق این بخشنامه دولتی  4نقطه مرزی گبد ،مند ،کاتگر و چادگی در بلوچستان برای تجارت
بازگشــایی شــدهاند و فعالیتهای تجاری در آنها  7روز در هفته مجاز خواهد بود.میان زهید حســین ،از فعاان
اقتصادی پاکســتان ،از این اقدام استقبال کرد و گفت این کار به احیای فعالیتهای تجاری کمک میکند.براساس
این بخشــنامه ،چهار گذرگاه مرزی مذکور ازامروز یکشنبه  15تیر ماه ( 5ژوئیه) رسماً فعال میشود و فعالیتهای
بازرگانی شامل واردات ،صادرات و همچنین تردد نامحدود کامیونهای باری مطابق پروتکلهای بهداشتی میان دو
کشــور انجام میشود.نهم آذرماه سال گذشــته ناظر گمرکات ایالت بلوچستان پاکستان در جریان هفتمین نشست
کمیته تجاری دو کشور در شهر زاهدان اعام کرد که دولت پاکستان برای انجام مبادات تجاری ،و بهبود معیشت
مرزنشــینان تصمیم به راهاندازی  4بازارچه مرزی در مرز با ایران گرفته است.اســتان سیستان و بلوچستان در حال
حاضر هفت بازارچه فعال مرزی دارد که پنج بازارچه آن در مرز مشــترک با پاکســتان اســت و شامل میرجاوه در
زاهدان ،پیشــین در سرباز ،کوهک و جالق در ســراوان ،ریمدان در چابهار است .همچنین دو بازارچه مرزی در مرز
مشترک با افغانستان (میلک و گمشاد در زابل) دارد .این هفت بازارچه مرزی نقش به سزایی در مبادات بازرگانی با
کشورهای همسایه دارند.پاکستان دو هفته قبل هم براساس توافق مشترک با تهران ،گذرگاه مرزی تفتان (میرجاوه)
را برای هفت روز در هفته جهت توســعه تجارت مرزی میان دو کشــور بازگشــایی کرد.به گفته فعاان اقتصادی،
محدودیــت زمانــی و عبور کامیونهای مجاز برای تردد در گذرگاه مشــترک مرزی ایران و پاکســتان ،عمدهترین
مشکات تجار به شمار میرفت که این مساله با بازگشایی گذرگاه تفتان و همچنین فعالسازی گذرگاههای جدید
به صورت  7روز در هفته مرتفع شد.

دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن همراه کشور گفت :بر اساس تقاضای موجود در کشور باید ماهانه یک تا یک میلیون  200هزار گوشی
وارد کشور شود؛ این در حالی است که طی بهار  99درمجموع یک میلیون و  400هزار عدد گوشی تلفن همراه معادل ماهانه حدود
 4۶0هزار عدد موبایل وارد کشور و همین امر موجب کاهش میزان کاا در بازار شده است.ابوالفضل ناصری خیاوی ،دبیر و سخنگوی
اتحادیه تلفن همراه کشور ،با اشاره به اینکه تعداد موبایل در بازار کم شده است ،اظهار کرد :دولت جلوی ارز نیمایی را در بازار گرفته
است و همین امر باعث شده در بازار موبایل التهابات زیادی را شاهد باشیم و عاوه بر آن نوسانات دار به این امر دامن زده است.
وی ادامه داد :در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان باتکلیف هستند و درمجموع میتوانیم بگوییم با گرانی موبایل مواجه هستیم
که درصد زیاد آن ناشی از افزایش قیمت دار است.دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن همراه کشور خاطرنشان کرد :تا زمانی که افزایش
قیمت دار را شــاهد هســتیم افزایش قیمت کااهای وارداتی ازجمله موبایل را هم شاهد خواهیم بود.وی تصریح کرد :از روزهای
پایانی سال  98تا به امروز گوشی افزایش قیمت تقریباً  2برابری داشته است ،برای مثال  iPhone XS Maxاز  24میلیون تومان به
 35میلیون تومان رسیده و  samsung A10از یک میلیون و  700هزار میلیون تومان به سه میلیون و  200هزار تومان رسیده است.
ناصری عنوان کرد :فروشندگان موبایل با کمبود کاا ،کاهش فروش و درنهایت ضرر مواجه هستند ،عاوه بر آن با تعطیلی  2ماهه
در پی شیوع کرونا نیز خسارت زیادی را متحمل شدند.وی با اشاره به اینکه فروش تلفن همراه کم سود است ،تشریح کرد :بر اساس
مصوبه دولت باید هفت درصد سود از مشتری دریافت کنیم؛ این در حالی است که به خاطر عرضه باا و قیمت پایین در سایتهای
فروش مجازی مجبور هستیم با حداقل سود در حد نیم تا یک درصد محصول خود را به فروش برسانیم در غیر این صورت مشتری
از سایتهای مجازی ،خرید خود را انجام خواهد داد؛ در حقیقت میتوانیم بگوییم از محل فروش یک گوشی تنها حدود  30تا 50
هزار تومان سود نصیب فروشنده میشود.دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفنهای همراه کشور بیان کرد :قدرت خرید مردم کاهش پیدا
کرده است به همین جهت به تعمیرات گوشی روی آوردند؛ در حال حاضر در بازار تلفن همراه با رکود مواجه شدیم و خریدوفروش
آن کاهش پیدا کرده و بسیاری از فروشندگان موبایل واحدهای خود را تعطیل کردند چون فروش پایین است.

در کمیته اقدام صادراتی سازمان توسعه تجارت

مشکل بنگاههای صادراتی کوچک و متوسط بررسی
و مرتفع میشود
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گزیده خبر
غریب پور با اشاره به عملکرد  18ساله ایمیدرو خبر داد:

راه اندازی  38طرح با سرمایه گذاری بیش از
 4.8میلیارد داری
رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین خبر داد :ســال های  97و  98شــاهد اوج
گیری راه اندازی طرح های معدنی و صنایع معدنی در سراســر کشور بوده ایم.
خداداد غریــب پور تصریح کرد :راه اندازی  38طرح در این مدت طی تاریخ 18
ساله فعالیت ایمیدرو ،بی سابقه بوده است.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،خداداد غریب پور که با اشاره
به عملکرد  18ساله ایمیدرو و به مناسبت هفته صنعت و معدن سخن می گفت،
تصریح کرد :طبق آمارهای منتشر شده ،این سازمان از ابتدای فعالیت ( )1381تا
پایان سال گذشته به همراه شرکت های تابعه و بخش خصوصی 1۶5 ،پروژه راه
اندازی کرده اند.وی خبر داد :حاصل این تعداد طرح ،ســرمایه گذاری نزدیک به
 20میلیارد داری در کل کشور بوده است.غریب پور گفت :در حالی که در اکثر
ســال ها ،متوسط تعداد طرح های راه اندازی شده تک رقمی بوده ،در سال های
 97و  98به یکباره شاهد اوج گیری سرعت اجرا و همچنین راه اندازی پروژه ها
شــده ایم به طوری که طی این دوره ،به ترتیب  1۶و  22طرح معدن و صنایع
معدنی با مشــارکت بخش خصوصی در سراسر کشور راه اندازی شد.وی در عین
حال با یادآوری اینکه  88پروژه از ســال  92به این ســو راه اندازی شده است،
یادآور شد :این عدد معادل  53درصد از طرح های راه اندازی شده حدود دو دهه
اخیر در بخش معدن و صنایع معدنی کشور بوده است.وی افزود :سرمایه گذاری
این مدت نیز به  9.3میلیارد دار رســید که  4۶درصد از کل سرمایه گذاری ها
را شامل می شود.
معاون بهره برداری شرکت عنوان کرد:

آمادگي ذوبآهن براي تأمین ریل قطار
اصفهان  -تهران
معاون بهره برداري ،ذوب آهن اصفهان با بیان این که براي تأمین ریل پروژه قطار
ســریع السیر اصفهان-تهران اعام آمادگي کرده ایم ،گفت :اولویت نخست ذوب
آهن اصفهان ،تأمین ریل داخل کشــور است ،اما بعد از تأمین تعهدات داخل ،به
طور  100درصد صادرات ریل خواهیم داشت.مهرداد توائیان ،اظهار کرد :در سال
جاري مجموعه ذوب آهن اصفهان ماهیانه بین  7تا  10هزار تن ریل تولید کرده
و امکان تولید ســاانه  200هزار تن ریل را دارد .معاون بهره برداري ،ذوب آهن
اصفهان با تأکید بر این که آنچه به عنوان ریل راه آهن با اســتانداردهاي جدید
تولید مي شــود اکنون در انحصار این شرکت است ،گفت :به غیر از قراردادهاي
موجود ذوب آهن اصفهان با شــرکت زیرساخت ،امسال طي قراردادي با قرارگاه
خاتم النبیاء(ص) تأمین ریل مورد نیاز خطوط راه آهن چابهار-زاهدان در دستور
کار این مجموعه اســت.توائیان درباره این که آیا ذوب آهن اصفهان تأمین ریل
قطار سریع السیر اصفهان -تهران را انجام خواهد داد ،گفت :هنوز قراردادي در این
باره منعقد نشده اما طي نامه نگاري هایي براي تأمین ریل پروژه قطار سریع السیر
اصفهان -تهران اعام آمادگي کرده ایم.
مدیرعامل گروه سایپا در نشست راهبردي جهش تولید دانشگاه علم و صنعت
عنوان کرد:

تولید خودروي مشترك سایپا و دانشگاه
علم و صنعت

مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی ســازمان توســعه تجارت ایران از نهایی شدن
دستورالعمل اجرایی کمیته اقدام صادراتی و اباغ آن در چند روز آتی خبر داد.به گزارش
سازمان توســعه تجارت ایران ،احسان قمری با اشــاره به تصویب تشکیل کمیته اقدام
صادراتی در کمیته کارشناســی شورایعالی توســعه صادرات غیرنفتی ،از نهایی شدن
دستورالعمل اجرایی کمیته اقدام صادراتی و اباغ آن در چند روز آتی خبر داد.مدیرکل
دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت :براساس دستورالعمل
اجرایی کمیته اقدام صادراتی که با امضای رؤســای اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی ایران ،اتاق تعاون ایران ،اتاق اصناف و توســط معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران اباغ خواهد شد ،مشکات واحدهای
صادراتی به ویژه بنگاههای کوچک و متوســط که با قوانین باادستی در تعارض نباشد،
مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قانونی اتخاذ خواهد شد.وی افزود :تاکنون سه جلسه
از کمیته اقدام صادراتی برگزار شده و در این جلسات ،ضمن تدوین و تصویب شاخصهای
اجرایی کمیته ،درخواستهای تعدادی از واحدها به دبیرخانه کمیته ارسال شده و مورد
بررســی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته است.قمری تأکید کرد :صادرکنندگانی که در فرایند
صادرات با مشکل مواجه میشوند ،میتوانند موارد خود را از طریق اتاقهای عضو کمیته
به کمیته اقدام صادراتی منعکس کنند.مسئول دبیرخانه کمیته اقدام صادراتی گفت :از
ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها نیز انتظار میرود با هدف تمرکز زدایی و
حل مشکات صادرکنندگان ،با حضور دستگاههای استانی ،نسبت به تشکیل کمیته اقدام
صادراتی استانی اقدام کنند.

مدیرعامل گروه خودروســازي ســایپا گفــت :پلتفرم
طراحی شــده در پژوهشــکده خودرو دانشگاه علم و
صنعت بر مبنای پلتفرم پایه  N90بوده و به همین دلیل
تولید داخلی خودرو  L90روی این پلتفرم بین سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران ،دانشگاه علم و صنعت
و گروه خودروســازی سایپا در حال بررسی و پیگیری است.به گزارش سایپانیوز،
سیدجواد سلیماني در نشست راهبردی «جهش تولید علم و صنعت در گام دوم
انقاب» که در دانشــگاه علم و صنعت برگزار شــد ،تصریح کرد :دانشگاه علم و
صنعت زحمات بسیار زیادی براي طراحي خودروي ملي کشیده است ،فعالیتي
که براي این خودرو صورت گرفته به جهت فني ارزش زیادي دارد ،اما سئوال این
اســت پروژهاي که براي آن این همه زحمت کشیده شده ،چرا هنوز نهایي نشده
است؟سلیمانی با بیان اینکه قرار بود خودروي طراحي شده دانشگاه علم و صنعت
در ســال  95تولید شود اما هنوز وضعیت موتور و گیربکس آن مشخص نیست،
افزود :زماني که استراتژي خودروي ملي مشخص و فعالیت براي تحقق آن شروع
شد ،روند مناسبي براي آن تدوین نشد ،زیرا این پروژه توسط چند دانشگاه دنبال
میشد و عدم هماهنگی ازم ،سبب شد پروژه به صورت متوازن پیشرفت نکند.
ســلیماني افزود :در توافقی که به تازگی با ســازمان گسترش و نوسازي صنایع
ایران و دانشــگاه علم و صنعت مذاکرات تخصصي صــورت گرفته تا در صورت
امکان ،از پلتفرم طراحی شــده در پژوهشــکده خودرو دانشــگاه علم و صنعت
بر مبناي  N90استفاده کنیم.

طبق آمار در ســال  1398در مقایســه با ســال پیش از آن ( ،)1397از  11محصول
منتخب معدنی هشــت محصول افزایش تولید و تنها ســه محصــول کاهش تولید
داشــتهاند .آمار عملکرد ســال  1398منتشر شده از ســوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نشان میدهد که در تولید محصوات منتخب معدنی در سال گذشته ،هشت
محصول افزایش تولید  1.4درصدی تا  13.2درصدی را نســبت به آمار تولید در سال
 1397تجربه کردهاند.بر این اساس ظروف شیشهای بیشترین میزان تولید را در سال
گذشته تجربه کرده است .در طول سال  ،1398بیش از  530هزارتن ظرف شیشهای
تولید شــده است که نسبت به  4۶8هزارتن تولید شــده در سال  ،1397رشد 13.2
درصدی داشته است.پس از آن سیمان ،ظروف چینی و فواد خام به ترتیب رشد تولید
 7.۶ ،7.9و  7.4درصدی را در طول سال  ،1398نسبت به سال  1397تجربه کردهاند.
در سال  ،1398میزان تولید سیمان شش میلیون و  139هزار تن ،ظروف چینی 54
هزار تن و فوا خام  25میلیون و  344هزار تن بوده اســت .این سه محصول در سال
 1397به ترتیب سیمان حدود پنج میلیون و  ۶89هزار تن ،ظروف چینی  50هزار
تن و فواد خام  23میلیون و  ۶0۶هزار تن تولید شدهاند .در طول مدت سال ،1398
همچنین شیشهجام ،چینی بهداشتی و محصوات فوادی نیز در سطح  5درصد رشد
تولید نسبت به سال  1397داشتهاند .این محصوات به ترتیب از  981هزارتن104 ،
هزار تن و  19میلیون و  578هزار تن تولید شده در سال  1397به یک میلیون و 39
هزارتن 109 ،هزار تن و  20میلیون و  548هزار تن در سال گذشته رسیدهاند که به
ترتیب  5.1 ،5.9و  5درصد رشــد تولید را تجربه کردهاند .طبق آمار کمترین میزان
تولید مربوط به کاتد مس اســت که با رشد  1.4درصدی از  249هزارتن تولید شده
در سال  1397به 252 ،هزار تن در سال  1398رسیده است .کمترین رشد تولید در
محصوات معدنی در مدت یاد شده ،مختص کاتد مس بوده که با  207هزار تن تولید
شده در  10ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  201هزار تن بوده
است ،رشد  3.1درصدی تولید داشته است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

رشد تولید محصوات منتخب معدنی

شرکت لیزینگ سامان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  191269و شناسه ملی 10102332375

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت
که رأس ساعت  15روز دوشنبه مورخ  99/4/30در نشانی تهران،
بلوار مرزداران ،خیابان گلستان ،خیابان گلستان  ،2انتهای کوچه
پژوهش ،پاک 13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1398
 -2تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی
به 1398/12/29
 -3انتخاب بازرسان قانونی شرکت
 -4انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
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گزیده خبر
ایرانیان شرکت کارگزاری بانک آینده
صندوق سرمایهگذاری تجربه
ِ

ارمغان مطمئن برای سرمایهگذاران محترم
صندوق تجربه ایرانیــان ،بزرگترین صندوق مختلط
فعال در بازار ســرمایه ایران بــا بیشترین بهرهوری،
خدمتی نوین از سوی شــرکت کارگزاری بانک آینده
اســت که هماکنون مشــتریان محتــرم میتوانند در
این صندوق ،ســرمایهگذاری کنند.این صندوق یکی
از پربازدهترین صندوقهای فعال در بازار ســرمایه است که بهعنوان یک گزینه
مناسب ســرمایهگذاری برای مشــتریان بانک آینده ،با امکان افزایش و کاهش
ســرمایه و بدون کارمزد صدور و ابطال ،در اختیار این عزیزان قرار گرفته است.
مشتریان عزیز و عموم عاقهمندان برای سرمایهگذاری در صندوق تجربه ایرانیان
و کســب اطاعات بیشتر ،می توانند به تارنمای  tajrobeiranian.irمراجعه
نمایند .همچنین شعب بانک آینده در سراسر کشور و مرکز ارتباط ۲۴ساعته بانک
با شماره  ۰۲۱ – ۲۷۶۶۳۰۳۰نیز آماده پاسخگویی به مشتریان گرامی است.

ارائه خدمت صندوق امانات در بانک آینده
بانک آینده بهمنظور آسودگیخاطر و رفاه حال مشتریان جهت حفظ و نگهداری
اســناد و اشــیای گرانبها در محیطی امن و عاری از خطر ،خدمت صندوقهای
امانات را ارائه میدهد.افرادی که کااهای با ارزشی همچون اسناد ،اوراق بهادار،
طا و سکه دارند و در پی راهکاری برای ارتقای سطح امنیت این داراییها هستند،
میتوانند از این خدمت بانک آینده ،استفاده کنند.برای بهرهمندی از خدمات این
صندوق ،تمام اشــخاص حقیقی و حقوقی با داشــتن یکی از انواع حسابها نزد
شعب بانک آینده میتوانند مطابق ضوابط و دستورالعمل بانک از خدمات صندوق
امانات در شعب منتخب در شهرهای :تهران ،تبریز ،سمنان ،مشهد و یزد ،استفاده
کنند.گفتنی اســت؛ شعب مجهز به صندوق امانات در بانک آینده ،بهعنوان یک
مزیت ارزنده و ارزشآفرین ،روند توسعه کمی خود را در سطح کشور ،طی میکند.

فرصت دوباره برای بدهکاران بانک مسکن
بانک مســکن زمان اجرای بخشودگی جرایم بانکی
مشتریان را تمدید کرد .مالک آزادیان  -رییس اداره
کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن  -با اشاره
به اینکه با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا
و ضرورت کاهش ترددهای غیرضروری شهروندان به
شعب بانکها ،پیش از این نیز اجرای طرح میثاق تا پایان خرداد  ۱۳۹۹تمدید
شده بود ،گفت :با تصمیم کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک مسکن ،طرح
میثاق برای بخشودگی جرایم بدهکاران این بانک تا پایان تیرماه تمدید شد.به
گفته آزادیان ،مشتریانی که از ابتدای تیرماه به بعد تا پایان تیرماه نسبت به
پرداخت تمام یا بخشی از مانده بدهی خود اقدام کنند ،مشمول بخشودگی
جرایــم بانکی بابت دیرکرد پرداخت مطابق بــا ضوابط طرح میثاق خواهند
شد.وی خاطرنشان کرد :الزامی برای مراجعه حضوری مشتریان به شعب برای
بهرهمندی از این بخشودگی وجود ندارد و آنها میتوانند از طریق هر یک از
درگاههای اینترنتی بانک مسکن نیز به صورت غیرحضوری نسبت به پرداخت
بدهی خود اقدام کنند و از این بخشودگی بهرهمند شوند؛ به این ترتیب الزامی
به ارائه درخواست مکتوب به شعب نیست.وی با بیان اینکه طرح میثاق بانک
مســکن با هدف کاهش مطالبات غیرجاری این بانک طراحی شــده است،
گفت :این طرح حاوی امتیازهایی به نفع تســهیاتگیرندگان بانکی است
که بابت دیرکرد پرداخت اقســاط خود جریمه شده و بر میزان بدهی آنها به
تناسب مدت دیرکرد ،افزوده شده است.رییس اداره کل وصول مطالبات بانک
مســکن با اشاره به استقبال مشتریان بانک مسکن از مزایای طرح میثاق از
شهریور سال گذشــته تا کنون ،گفت :به هر حال شرایط شیوع کرونا سبب
شد یک گروه از مشتریان نتوانند از مزایای این طرح در موعد مقرر اولیه در
سال گذشــته برخوردار شوند و به همین خاطر تصمیم به تمدید این طرح
مجددا در تمام شعب سراسر کشور اتخاذ شد .در قالب طرح میثاق در صورت
واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیرجاری انواع تســهیات پرداختی اعم از
انواع عقود مبادلهای ،مشارکتی ،وام قرض الحسنه و  ...و همچنین مطالبات
مربوط به ضمانتنامههای ضبط شده ،خالص جرایم محاسبه شده بر اساس
نوع قرارداد (حسب مورد  ۶تا  ۱۴درصد از نرخ وجه التزام) به نسبت واریزی
بدهکاران مورد بخشــودگی قرار میگیرد.در این طرح همچنین  ۱۰۰درصد
جرایم سازندههایی که در قالب قراردادهای مشارکت مدنی با بانک ،تسهیات
ساخت دریافت کرده بودند ،در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف مطالبات به
صورت تقسیط ،مورد بخشــودگی قرار خواهد گرفت.این طرح به مشتریان
بدهکار بانک مسکن اجازه میدهد در ازای پرداخت هر میزان از بدهی خود
به همان نســبت از پرداخت کل جرایم خود بابت تاخیر در پرداخت بدهی
معاف شوند .همچنین در صورت پرداخت کل میزان بدهی ،بخشودگی کل
جرایم مقدور شده است.

امضای تفاهم نامه بانک ایران زمین و سازمان
فناوری اطاعات ایران
مراسم امضاتفاهم نامه مرکز نوآوری بانک ایران زمین با
سازمان فناوری اطاعات با حضور مدیرعامل بانک ایران
زمین ،معاون وزیر ارتباطات و رییس ســازمان فناوری
ایران ،مدیران مرکز نوآوری و اصحاب رســانه با هدف
اتصال اســتارتآپهای طرح نوآفرین به خدمات بانک
ایران زمین و رونمایی از بسته خدمات بانکداری باز این بانک برگزار شد.به گزارش
روابط عمومــی ،مرکز نوآوری بانک ایران زمین با هدف حمایت از زیســت بوم
کسبوکارهای نوپای کشور قصد دارد با همکاری سازمان فناوری اطاعات ایران
بسته خدمات بانکی و ارتباطی رایگان به استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان
ارائه کند.وحید محمودیان مدیرعامل مرکز نــوآوری ایران زمین در ابتدای این
مراسم با اشاره به اقدمات انجام گرفته در این مرکز برای حمایت از شرکت های
دانش بنیان و استارتاپ ها اظهار داشت :هدف از امضای تفاهمنامه همکاری بانک
ایران زمین و ســازمان فناوری اطاعات ایران این است که بتوانیم مجموعهای از
خدمات را به اســتارتآپها و طرح های نوآفرین ارائه و از کسبوکارها حمایت
کنیم.به گفته محمودیان؛ هدف مرکز نوآوری بانک ایران زمین ارائه زیرســاخت
های مناســب به کســب و کارها به جای سرمایه و ســرمایه گذاری است.فرزاد
غصنفری ،مدیر توسعه تجاری آرین تل نیز با اشاره به همگرایی بانک ایران زمین
و مجموعه های درون بانک بیان داشت :استراتژی شرکت رفتن به اقیانوس آبی
است و استارتاپ هایی انتخاب شده که بازار ساز هستند ،پلتفرم بانک ایران زمین
سیســتم بانکداری باز در اختیار اســتارتاپ ها جهت رشد آن ها قرار می دهد ،
هدف این اســت که خدماتی همچون تراکنش های مالی ،احراز هویت و صدها
مورد دیگر به آن ها ارائه شود.
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برجام مشکل روابط بانکی ایران را حل نکرد

رئیس کل اســبق بانک مرکزی معتقد است برجام نتوانست
در نهایت مشــکات روابط بانکی کشور با بانکهای خارجی
را حل کنــد و میگوید فرد متخصصی را برای حضور در تیم
مذاکرهکننده هستهای پیشــنهاد کرده که مورد پذیرش قرار
نگرفته است.ولیاه سیف ،رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهار
داشت :یکی از بحثهای ما همیشه خدمت آقای رئیس جمهور،
دوســتان اقتصادی و اعضای دولت ،بهطور طبیعی این بود که
اگر میخواهید نرخ ارز آرامش داشته باشد ،بپذیریم وقتی تورم
وجود دارد باید نرخ ارز متناســب با آن افزایش پیدا کند.وی
بیان کرد :ممکن است یک فاصله زمانی داشته باشد اما بااخره
ارز از تورم تاثیــر میگیرد .اگر بلندمدت نگاه کنید این اتفاق
افتاده است .تورم به طور متوسط از سال  ۸۰تا امروز را ببینید
و نرخ ارز را هم ببینید .اگر همان روند و فضا وجود داشت اان
نــرخ ارز باید به  ۱۴یا  ۱۵هزار تومان میرســید .خب چطور
فکر میکنید نرخ ارز باید در سطح  ۴هزار تومان بماند؟رئیس
کل ســابق بانک مرکزی افزود :در نیمه دوم ســال  ۹۶بانک
مرکزی بهشــدت تحت فشــار بود ،چون من در عمل تا پایان
ســال  ۹۶بودم و بعد از آن ابتکار عمل دست خود دولت بود و
ما با سیاست ارز  ۴۲۰۰تومان موافق نبودیم به همین دلیل تا
آن مقطع قیمت ارز از  ۳۰۰۰تومان در شهریور  ۹۲به ۴۸۰۰
تومان در  ۲۹اســفند رســید .یعنی  ۶۰درصد افزایش قیمت
ارز در  ۵ســال.وی گفت :تورم جمعشونده در این مدت چقدر
بوده اســت؟ پس این رشــد نرخ ارز چیز عجیبی نبوده است.
تازه این را بگذارید در کنار مسائل بینالمللی ،محدودیتهای
ارزی ،تبلیغات گسترده ترامپ علیه ایران .ولیاه سیف ادامه

داد :اشتباه اســتراتژیک دولت در سال  ۹۵اصرار بیمنطق بر
بازگرداندن نرخ بــه محدوده  ۳۷۰۰تومان بود .در صورتی که
گزارشات کارشناسی حاکی از این بود که نرخ باید در سال ۹۵
از  ۴هزار تومان عبور میکرد.وی بیان کرد :یکی از ریشههای

رشد 31.4درصدی مانده
سپردههای بانکی

مانده سپردههای بانکی در پایان سال  ۹۸نسبت به پایان سال ماقبل
آن  ۳۱.۴درصد افزایش یافت .گزارش وضعیت کل مانده ســپردهها
و تســهیات ریالی و ارزی بانکهاو مؤسســات اعتباری به تفکیک
اســتان در پایان اسفندماه ســال  ۱۳۹۸حاکی از آن است که مانده
کل ســپردهها بالغ بر  ۲۷۱۶۲.۸هزار میلیارد ریال گردیده است که
نسبت به پایان ســال قبل معادل  ۶۴۸۹.۵هزار میلیارد ریال (۳۱.۴
درصد) افزایش نشــان میدهد .بیشترین مبلغ ســپردهها مربوط به

مشــکل ایجاد شــده در دولت دوازدهم این بود که مجموعه
دولت ،به خصوص وزارتخانههایی مثل صنعت ،معدن ،تجارت
نتوانستند به سرعت نسبت به تهدیدات آمریکا در مورد خروج
از برجام و در نهایت بازگشت تحریمها واکنش مقتضی نشان

اســتان تهران با مانده  ۱۴۶۳۹.۲هــزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل  ۷۳.۲هزار میلیارد ریال
است.مانده کل تسهیات بالغ بر  ۱۹۳۵۵.۸هزار میلیارد ریال است که
نسبت به یایان ســال قبل  ۴۲۶۵.۶هزار میلیارد ریال ( ۲۸.۳درصد)
افزایش داشته است .بیشترین مبلغ تسهیات مربوط به استان تهران
با مانده  ۱۲۴۵۲.۶هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان
کهگیلویه و بویراحمد معادل  ۶۸.۵هزار میلیارد ریال است.شایان ذکر
است نسبت تسهیات به ســپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۹.۴
درصد اســت که نسبت به پایان ســال قبل ۱.۹ ،واحد درصد کاهش
نشــان میدهد .نسبت مذکور در اســتان تهران  ۹۳.۸درصد استان
کهگیلویه و بویراحمد  ۱۰۵.۵درصد میباشد.

دهند .مثا تا زمان تصمیم دار  ۴۲۰۰در فروردین  ،۹۷واردات
بدون هیچ محدودیتی انجام میپذیرفت .همه سیاستها نیز
در راستای حمایت و توســعه واردات بود .برای نمونه واردات
بــدون انتقال ارز یکی از مصیبت های کشــور بود.رئیس کل
سابق بانک مرکزی افزود :در فروردین ماه  ۹۷که استعفا دادم
خیلی جدی پیگیری کردم در نهایت گفتند قبول ،اما باید صبر
کنی تا جایگزین مشخص شود حتی از من خواستند کسی را
معرفی کنم .که البته نمی توانســتم کسی را معرفی کنم .در
نهایت گفتند شما فعا محکم به کارت ادامه بده در اسرع وقت
بعد از تعیین جانشین با استعفا موافقت می شود.سیف اظهار
داشت :آقای رئیس جمهور انتظارات زیادی را از برجام ترسیم
کرده بود .مثا همان زمانی که ایشان گفت در روز اول اجرای
برجام هزار ال ســی باز میشود من خصوصی به رئیس دفتر
ایشــان گفتم از کجا این اطاعات به ایشان داده شده است؟
گویا این اطاعات توسط یکی از اعضای اتاق بازرگانی به ایشان
داده شــده بود .توقع از برجام را به صــورت افراطی باا برده
بودند .رئیس کل ســابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد :توقع
کارشناســی منطقی از برجام نمیتوانست اینقدر باشد .راجع
به سوئیفت یادتان میآید چه فضایی بود؟ این سوئیفت اصا
هیچی نبود و همین اان هم هیچی نیســت .آن زمان به یک
تابو تبدیل شده بود.وی در پایان افزود :بعد از این که در آمریکا
گفتم دستاورد برجام تقریبا هیچ بود ،یکی دو مورد تلفن شد
که فهمیدم اوضاع خوب نیســت .وقتی به ایران آمدم دوستان
در دولت برایم بیشتر توضیح دادند .اما آنچه که مسلم است من
واقعیت را گفتم و حرف دلم را زدم.

افزایش سقف تسهیات قرضالحسنه بازنشستگان
به  ۵میلیون تومان

وزیر تعاون ،کار و رفاه با بیان اینکه پرداخت تسهیات قرضالحسنه به بازنشستگان یازده برابر شد ،گفت:
ســقف تسهیات قرضالحسنه برای هر بازنشســته از دو به  ۵میلیون تومان افزایش یافته است.به گزارش
پایگاه اطاع رســانی دولت ،محمد شــریعتمداری اظهار داشت :تسهیاتی که به بازنشستگان از سوی این
وزارتخانه ،ســازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه ارائه شــده ،افزایش قابل توجهی داشته و یازده برابر شده
اســت.این مقام مسئول اعام کرد :اعتبار قرض الحسنه بانک رفاه کارگران از  ۲۰۰میلیارد تومان به ۲هزار
و  ۲۳۰میلیارد تومان با نرخ  ۴درصد یعنی حدود یازده برابر و معادل اعتبار  ۱۵سال گذشته بانک رسیده
است.وی افزود :بازنشستگان اگر نتوانند عزتمندانه زندگی کنند ،شاغان نیز در نهایت نسبت به آینده خود
ناامید خواهند شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

بین الملل

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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جوزف بورل در پاسخ به نامه «ظریف»؛

در همکاری با طرفهای برجام مصمم هستم

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه وزیر
خارجه ایــران از عزم خود برای همکاری بــا طرفهای برجام
و جامعــه جهانــی با هدف حفــظ این توافــق تاریخی خبر
داد«.جوزف بورل» مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
بامداد شــنبه به نامه «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران
پاســخ داد.در نامه بورل آمده اســت« :من نامــهای را از وزیر
خارجه ایــران دریافت کردم که نگرانیهای ایران در خصوص
مسائل مربوط به اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» توسط
فرانسه ،آلمان و بریتانیا را طبق بند  ۳۶به کمیسیون مشترک
جهت حل و فصل ارجاع میداد».وی در ادامه خاطرنشان کرد:
«همانطــور که قب ً
ا گفتهام ســاز و کار حل و فصل اختاف
نیازمند تاشهای فشرده و مبتنی بر حسن نیت از سوی همه
طرفهاست .در کسوت هماهنگکننده کمیسیون مشترک از
تمــام طرفهای برجام انتظار دارم بــا این روحیه به این روند
نگاه کنند».بورل در ادامه متذکر شد« :کمیسیون مشترک که
مســئولیت نظارت بر اجرای این توافق ذیل مفاد برجام را بر
عهده دارد از ســال  ۲۰۱۶برای رایزنی درباره اجرای برجام و
رفع مســائل مرتبطی که هر یــک از طرفها مطرح کردهاند،
تشکیل جلســه داده است».مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا نوشته است« :با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد برجام
مایلم از این فرصت استفاده کنم و اهمیت این توافق را یادآور
شوم .برجام دستاوردی تاریخی برای نظام منع اشاعه هستهای
اســت و به ثبات منطقه و دنیا کمک میکنــد .من در ادامه

همکاری بــا طرفهای برجام و جامعه جهانی برای حفظ این
توافق مصمم هستم»« .سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت
امور خارجه با اشاره به پیشنهاد تروئیکای اروپایی در تصویب
قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس انرژی اتمی اعام کرد:

«متعاقب اقدام غیرمســئوانه و غیرقانونی ســه دولت اروپایی
(آلمان ،انگلیس و فرانســه) در ارائــه پیش نویس قطعنامه در
شــورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همچنین تداوم
عدم پایبندی نســبت به تعهدات بینالمللی ناشی از برجام و

کانادا پیمان استرداد با هنگکنگ را به حالت تعلیق درآورد

مصوبات کمیســیون مشترک ،روز گذشــته وزیر امور خارجه
جمهوری اســامی ایران طی نامهای بــه آقای [جوزف] بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام،
یک بار دیگر موارد عدم پایبندی کشورهای اروپایی را طبق بند
 ۳۶برجام به کمیسیون مشترک جهت حل و فصل ارجاع داد».
موسوی اضافه کرد« :در نامه وزیر امور خارجه تأکید شده است
که هرگونه مداخله در همکاریهای پادمانی جاری بین ایران و
آژانس مغایر با مفاد برجام بوده و میتواند بر مبانی همکاریهای
پادمانی موجود تأثیرات منفی داشــته باشد».سخنگوی وزارت
امور خارجه جمهوری اســامی ایران یک بار دیگر ضمن اعام
آمادگی بــرای حفظ و اجرای کامل مفاد برجام توســط همه
طرفهای این توافق ،به خصوص ضــرورت انتفاع کامل ایران
از آثار اقتصادی نظام رفع تحریمها به نحو پیش بینی شده در
برجام ،تأکید کرد« :در قبال هرگونه زیاده خواهی و رفتارهای
غیرمسئوانه اقدامات ازم و متناســب را اتخاذ خواهد کرد و
از سه کشــور اروپایی قویاً میخواهد به جای حرکت در مسیر
سیاست فشــار حداکثری ایاات متحده ،با پایبندی نسبت به
تعهدات خویش ،زمینه حفظ و اجــرای کامل برجام را فراهم
آورند».شایان ذکر است که پیش از این نیز در دو مرحله دیگر
موارد عدم پایبندی ایاات متحده و سه کشور اروپایی طبق بند
 ۳۶برجام توسط جمهوری اسامی ایران به کمیسیون مشترک
ارجاع شده بود که با توجه به عدم حل و فصل اختافات مزبور،
منجر به کاهش تعهدات ایران طی پنج گام شد.

آمریکا :مسابقه تسلیحاتی چین ،روسیه و آمریکا به ضرر همه است

یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته مسابقه تسلیحاتی میان چین ،روسیه و آمریکا بیثباتکننده و به ضرر همه است.یک مقام
وزارت خارجه آمریکا مدعی شده کشورش به دنبال مسابقه تسلیحاتی موثر و قابل راستیآزمایی است و به دنبال مسابقه تسلیحاتی
با روسیه و چین نیست.خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از این دیپلمات آمریکایی که اشارهای به نامش نشده نوشته مسابقه تسلیحاتی
میان این سه کشور بیثباتکننده و به ضرر همه طرفها خواهد بود.مقام آمریکایی گفت« :ایاات متحده به کنترل تسلیحاتی
موثری که امنیت متحدان و شریکان این کشور را پیش ببرد ،قابل راستیآزمایی و قابل اجرا باشد متعهد است».دیپلمات آمریکایی
اضافه کرد دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا این دولت را ملزم کرده به دنبال توافق تسلیحاتی جدیدی باشد که فراتر از توافقهای
دوجانبه میان کشورها است.این اظهارات در شرایطی مطرح شده که معاهده منع گسترش ساحهای هستهای میان برد ()INF
بین آمریکا و روسیه سال گذشته میادی فروپاشید .پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد ،آمریکا و روسیه را از تملک ،تولید
یا پرتاب آزمایشی موشکهای زمینپایه میانبرد ( ۵۰۰۰ - ۱۰۰۰کیلومتر) و کوتاهبردتر ( ۵۰۰-۱۰۰کیلومتر) منع میکرد اما
کشورهای آمریکا و روسیه یازده مرداد ماه سال جاری بعد از ماهها متهم کردن یکدیگر به نقض مفاد این پیمان ،رسما از آن خارج
شدند ۱۰.سال پیش دولتهای روسیه و آمریکا معاهدهای با هدف کاهش و محدودسازی تسلیحات راهبردی به امضا رساندند.

وزارت امور خارجه کانادا تاکید کرد ،اوتاوا نگرانی جدی خود را نســبت به قانون امنیتی جدید هنگکنگ که از ســوی کنگره
چین تصویب و از سوی رئیس جمهور این کشور امضا شده است ،ابراز میکند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،فرانسوا فیلیپ
شــامپاین ،وزیر خارجه کانادا در بیانیهای گفت :کانادا در بازگو کردن نگرانیهای جدیاش نسبت به تصویب قانون امنیت ملی
هنگکنگ توســط کمیته دائمی کنگره خلق ملی چین به جامعه بینالملل میپیوندد .این قانون از طریق یک روند محرمانه،
بدون در نظر گرفتن قانون اساسی ،قوه قضاییه و مردم هنگکنگ و با نقض تعهدات بینالمللی تصویب شده است.وی اعام کرد:
دولت اوتاوا به عنوان اعتراض به اجرای این قانون جدید فورا پیمان استرداد کانادا-هنگکنگ را به حالت تعلیق درمیآورد و تاکید
دارد که این روند بیاحترامی به قانون اساسی این منطقه خودمختار محسوب میشود.در ادامه این بیانیه آمده است :این روند
بیانگر بیاحترامی به قانون اساسی هنگکنگ و میزان باای خودمختاری وعده داده شده به این منطقه تحت چهارچوب «یک
کشــور ،دو سیستم» محسوب میشود .نقش هنگکنگ به عنوان یک کانون جهانی بر همین اساس بنا شده است .بدون این،
کانادا مجبور میشود در توافقات موجود خود تجدیدنظر کند .فرانسوا فیلیپ شامپاین گفت :کانادا همچنین با صادرات کااهای
حساس به هنگکنگ به همان شیوه کااهایی که به چین صادر میشود ،برخورد میکند.

آگهی مزایده عمومی

مصر حمات ترکیه به عراق را محکوم کرد

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه دراجرای تبصره های بودجه مصوب سال  1399خود درنظردارد نسبت به فروش
اقام ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمایند لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطاعات بیشترودریافت
اطاعات مربوطه ازساعت  8صبح مورخه  99/4/15به سامانه  setadiran.irمراجعه فرمایند.
ضمن ًا شماره های تماس با سازمان 34271626و 083-34278565داخلی( )18می باشد.
ردیف

موضوع مزایده

مقدار(تقریبی)

قیمت
کارشناسی -ریال

مبلغ سپرده
شرکت در
مزایده -ریال

شماره آگهی مزایده در
سامانه setadiran.ir

1

آهن آات ضایعاتی

20تن

هر کیلوگرم
28/000ریال

30/000/000

1099050048000013

شرایط مزایده:
مزایده بصورت عمومی بوده و هر یک از شــرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را بشرح ذیل تنظیم و در موعد مقرر در سامانه ستاد
بارگذاری نمایند :
(( محتویات پاکت الف – فیش بانکی ســپرده شرکت در مزایده ،واریز شده به حساب  1892021690بانک تجارت شعبه زمزم به نام سازمان
مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه
محتویات پاکت ب – تصویر شناسنامه یا کارت ملی شرکت کننده در مزایده
محتویات پاکت ج – فرم تکمیل شده قیمت پیشنهادی خوانا و بدون قلم خوردگی همراه با امضاء برگه شرایط مزایده
 -1پس از مشخص شدن برندگان مزایده بهای اقام مزایده برابر مقدار برآورد شده و بر مبنای قیمت برنده مزایده یکجا از برندگان مزایده
دریافت و متعاقب ًا نسبت به تحویل اقام از سوی سازمان اقدام خواهد شد.
 -2مقدار اعامی اقام مزایده بصورت برآوردی بوده و برندگان مزایده پس از مشــخص شدن مقدار واقعی ،در صورت مازاد مقدار واقعی از
برآورد اعامی ,مکلف به واریز قیمت مازاد اقام برابر شرایط مزایده و انتقال آن می باشند و در صورت مازاد واریزی اضافه دریافتی توسط
سازمان به برنده مزایده مربوطه استرداد خواهد شد.
 -3حمل و انتقال اقام مزایده توسط برندگان مزایده از تاریخ اعام کتبی برنده مزایده حداکثر  15روز می باشد در غیر اینصورت سازمان
برابر صرفه و صاح خود اقدام خواهد نمود.
 -4سپرده برنده نفر اول در صورت انصراف ویا عدم مراجعه در مهلت قانونی به نفع سازمان ضبط و مورد مزایده به نفر دوم واگذار و این شرط
برای برنده نفر دوم نیز پا برجا خواهد بود.
 -5کلیه هزینه های برگزاری مزایده شامل کارشناسی,درج آگهی و غیره بعهده برندگان مزایده خواهد بود.
 -6سپرده برندگان اول تا دوم مزایده برابر مقررات و سایر شرکت کنندگان  30روز پس از برگزاری مزایده استرداد خواهد شد.
 -7شــرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه توسط شرکت
کننده در مزایده می باشد.
 -8شرکت کنندگان می بایست حداکثر تا ساعت 13:00مورخه  99/4/25به تکمیل اسناد مزایده و بارگذاری از طریق سامانه ستاد اقدام
نمایند.
 -9شرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامات دولتی وکشوری می باشند.
 -10سازمان مدیریت پسماند در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
زمان و مکان تشکیل جلسه کمیسیون مزایده :
جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت  15:00بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه  99/4/25در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری
کرمانشاه برگزار خواهد شد.

دولت مصر عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق را که از هفتههای قبل علیه شبه نظامیان
پ.ک.ک آغاز شــده ،محکوم کرد .در مقابل ترکیه نیز این واکنش مصر را یک «کمدی
ســیاه» خواند.به گزارش شــفق نیوز ،وزارت امور خارجه مصر در بیانیهای ادامه عملیات
نظامــی ترکیه در خاک عراق را محکوم و اعام کرد :ادامه این رویکرد «غیر قابل قبول»،
صلح و امنیت منطقه را تضعیف میکند و همین مســأله باعث شده است که مصر بارها
ترکیه را منبع بیثباتی در منطقه معرفی کند.وزارت خارجه مصر در ادامه آورده است :مصر
کاما با دولت و ملت عراق برای مقابله با این اقدامات تحریکآمیز ابراز همبستگی میکند
و از تمامی طرفها میخواهد که در حرف و عمل به حاکمیت عراق احترام بگذارند و آن را
وارد درگیریهای منطقهای نکنند.در مقابل حامی آکسوی ،سخنگوی وزارت خارجه ترکیه
در واکنش به بیانیه وزارت خارجه مصر گفت :بیانیه وزارت خارجه مصر درباره دو عملیات
«پنجه ببر» و «پنجه عقاب» نیروهای مسلح ما علیه گروه تروریستی «پکک» در شمال
عراق که در حق ملت ما و عراق ظلم کرده است و متهم کردن ترکیه به منبع بیثباتی در
منطقه ،غیر قابل قبول است.وی افزود :محکوم کردن عملیات ترکیه علیه تروریستها یک
«کمدی ســیاه»(تلخ) است.آکسوی ادامه داد ،چنین اظهارات «غیرمسئوانهای» نه تنها
سودی برای ملت عراق ندارد ،بلکه بخشی از تاشها در راستای حمایت از تروریستهای
پکک بوده که دستشان آغشته به خون است.ارتش عراق اخیرا ً عملیات نظامی را علیه
نیروهای حزب کارگران کردستان عراق در شمال این کشور آغاز کرد.

اقدامات عراق در مرزها برای ممانعت
از نفوذ ترکیه

نیروهای گارد مرزی عراق از ایجاد مراکز دیدهبانی جدید در مرزهای مشترک این کشور با
ترکیه برای ممانعت از نفوذ آنکارا به خاک عراق خبر دادند.به گزارش شبکه الحره ،مقامات
عراق پس از گذشت دو هفته از حمات هوای ترکیه علیه مواضع حزب کارگران کردستان
عراق (پکک) در شمال این کشور تاکید کردند که نیروهای عراقی ،مواضع مرزی خود را
با ترکیه تقویت کردند تا از این طریق جلوی نفوذ نیروهای ترکیه به خاک عراق را بگیرند.
طبــق گفته مقامات عراق ،به همین منظور نیروهای گارد مرزی این کشــور چند مرکز
دیدهبانی جدید در نوار مرزی مشــترک با ترکیــه ایجاد کردهاند.طبق این گزارش ،مراکز
مذکور برای جلوگیری از نفوذ نیروهای آنکارا به خاک عراق پس از عملیات نظامی ترکیه
علیه حزب کارگران کردستان عراق ایجاد شدهاند.در همین راستا« ،دلیر زیباری» ،فرمانده
گردان اول گارد مرزی عراق گفت که این نیروها به منظور تأمین امنیت  ۲۴۵کیلومتر از
مناطق مرزی ،دو مرکز دیدهبانی را در طول مرزهای مشــترک ایجاد کردهاند.خبرگزاری
آسوشیتد پرس هم به نقل از مقامات امنیتی عراقی خبر داد که ترکیه دست کم  ۱۲موضع
نظامی در خاک عراق برای حمله به اعضای حزب کارگران کردستان ایجاد کرده است.

رئیس جمهور فیلیپین قانون مناقشهبرانگیز
ضدتروریسم را امضا کرد

رئیس جمهور فیلیپین یک قانون مناقشهبرانگیز ضدتروریسم را به امضا رساند؛ منتقدان
نگران هســتند این قانون علیه مدافعان حقوق بشر استفاده شده و برای مخالفها مانع
ایجاد کند.به گزارش شبکه خبری «الجزیره»« ،هری روکه» ،سخنگوی ریاستجمهوری
فیلیپین اعام کرد رودریگو دوترته ،پس از بررسی ماحظات گروههای مختلف که علیه
متعهد شدن دولت برای پایان دادن به تروریسم تظاهرات کرده بودند ،سند ضدتروریسم
را امضا کرده اســت.مخالفان میگویند مشروعیت این قانون را در دیوان عالی به پرسش
خواهند گذاشــت.این قانون که کنگره آن را ماه گذشــته بــرای امضا به رئیس جمهور
فرســتاد ،مجوز بازداشت مظنونان تا  ۲۴روز -بدون محکومیت -را صادر کرده و به یک
شــورای ضدتروریســم دولتی اجازه میدهد که مظنونان یا گروهی از آنها را به عنوان
تروریستهای مظنون تعیین کرده و بعد بتواند مورد بازداشت یا نظارت قرار دهد.
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گزیده خبر
کره شمالی:

برنامهای برای گفتگو با آمریکا وجود ندارد

کره شمالی دیروز (شنبه) بار دیگر تاکید کرد که برنامهای فوری برای از سرگیری
گفتگوهای اتمی با آمریکا ندارد مگر آنکه واشــنگتن سیاستهای خصمانه خود
در قبــال پیونگ یانگ را متوقف کند.به گزارش ایســنا ،به نقــل از خبرگزاری
آسوشــیتدپرس ،این اظهارنظر از سوی چو سون هویی ،معاون اول وزیر خارجه
کره شــمالی چند روز پس از آن مطرح شد که جان بولتون ،مشاور سابق امنیت
ملی آمریکا به خبرنگاران گفت ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا شــاید به
دنبال برگزاری نشســتی دیگر با کیم جونگ اون ،رهبری کره شمالی به عنوان
«سورپرایز اکتبر» پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد.ترامپ و کیم
سه بار با یکدیگر دیدار داشتهاند .اظهارات معاون اول وزیر خارجه کره شمالی در
پی یکســری اظهارات مشابه از سوی پیونگ یانگ است که اعام کرده دیگر به
ترامپ اجازه برگزاری نشســتهایی با حضور مقامهای عالی رتبه را نمیدهد که
بتواند از آنها به عنوان دستاوردهای سیاست خارجی استفاده کند مگر آنکه چیز
با ارزشــی در ازای آن بدهد.معاون اول وزیر خارجه کره شمالی همچنین گفت:
آیــا میتوان مذاکرهای برگزار کرد یا توافقی با آمریکا داشــت آن هم با تاکید و
پافشــاری واشنگتن بر سیاســت خصمانهاش در قبال کره شمالی و بدون توجه
به توافقهایی که در نشســت قبلی بین دو کشــور به دست آمد؟ اگر آمریکا به
مذاکــره بیش از ابزاری برای مقابله با بحران سیاســی خود نگاه نکند ،ما هم با
ایاات متحده وارد مذاکره مجدد نمیشــویم.برخی از کارشناسان بر این باورند
که کره شمالی دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا که شانسی
برای تغییر احتمالی رهبری این کشور است ،از برگزاری گفتگوی جدی با ایاات
متحده اجتناب میکند.
با صدور بیانیهای اعام شد

آژانس اتمی نبود مواد هستهای در محل
حادثه سایت نطنز را تأیید کرد

آژانــس بینالمللی انرژی اتمی با صدور بیانیــهای اعام کرد که در محل حادثه
اخیر در تأسیســات هســتهای نطنز ،آثاری از مواد هستهای و پرتوزا یافت نشد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی با صدور بیانیهای به صورت رســمی اعام کرد که
در محل حادثه اخیر در تأسیسات هستهای نطنز ،آثاری از مواد هستهای و پرتوزا
یافت نشــده است.در بیانیه که از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی و در وبگاه
این سازمان منتشر شده ،آمده اســت :ایران ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از
آتشســوزی در یکی از ساختمانهای سایت غنیسازی اورانیوم نطنز در بامداد
پنجشنبه مطلع کرده است .ایران همچنین اطاع داد که این آتشسوزی به زودی
مهار شــد و هیچ مواد هســتهای یا دیگر مواد رادیواکتیو در آن ساختمان وجود
نداشتند .ایران گفته که دلیل حادثه هنوز مشخص نیست و اضافه کرده که این
سانحه هیچ تلفات یا آلودگی رادیواکتیو نداشته است.آژانس در ادامه بیانیه خود
گفت :سایت نطنز تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارد و در
آن هم راستیآزماییهای پادمانی و هم نظارتها و راستیآزماییهای ذیل برجام
انجام میشوند .آژانس میتواند تأیید کند که در زمان سانحه هیچیک از بازرسان
پادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در آنجا حاضر نبودند و اینکه محل وقوع این
حادثه محتوی مواد هســتهای نیست .آژانس با مقامهای مربوطه ایران در تماس
بوده است.روز گذشته سخنگوی سازمان انرژی اتمی از وقوع یک حادثه در یکی از
سولههای در دست احداث در محوطه باز سایت نطنز خبر داد.

وزیر خارجه پاکستان کرونا گرفت

وزیر امور خارجه پاکستان تایید کرد که به بیماری کروناویروس مبتا شده است.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،شاه محمود قریشی ،وزیر امور خارجه پاکستان
اعام کرد که تســت ابتایش به کروناویروس مثبت اعام شده و به مجرد اعام
این مســاله او دچار «تبی خفیف» شده و خودش را در خانهاش در قرنطینه قرار
داده و کارهایش را از محل قرنطینهاش در خانه انجام میدهد.او در توئیتی نوشت:
به لطف خدا من همچنان حس قدرت و انرژی دارم .من به انجام وظایفم از محل
خانه خودم ادامه میدهم .لطفا برای من دعا کنید.

آگهی حصر وراثت

آقای مهدی عبدی فرزند صابر به شناســنامه  ۸۷۷به شــرح دادخواست به
کاســه  ۹۹۰۰۱۸۵از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنیــن توضیح داده که شــادروان حبیب عبدی به شناســنامه  ۲در تاریخ
 ۹۹/۲/۲۵در اقامتــگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر اســت به -۱ :مهدی عبدی بــه کدملی ۳۷۸۰۳۶۰۱۸۷
صادره از نجف آباد پسر متوفی -۲ســعید عبدی  ۳۷۷۰۱۹۲۸۷۷صادره از
بیجار پســر متوفی -۳فاطمه عبدی  ۳۷۸۲۰۹۵۱۱۱صــادره از نجف آباد
دختر متوفی -۴زهرا عبــدی  ۳۷۸۲۴۸۶۷۹۱صادره از بیجار دختر متوفی
-۵زینب عبدی  ۳۷۷۰۱۱۵۳۱۷صادره از بیجار دختر متوفی .همگی فرزندان
حبیب و -۶عطیه امینی فرزند عبدالکریم  ۳۸۵۹۶۰۶۲۰۴صادره از قره غیبی
همسر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکی
از جراید کثیر اانتشار یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه
به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
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آگهی حصر وراثت

آقای کامیل شــریفی به شناســنامه  ۸۳به شــرح دادخواســت به کاسه
 ۹۹۰۰۱۸۹از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان صالح شــریفی بــه شناســنامه  ۲۳۲در تاریخ
 ۹۸/۱۰/۱۹در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر اســت بــه -۱:طلیعه مــرادی فرزند علــی به کدملی
 ۳۸۵۹۴۷۷۰۱۳همســر متوفی و -۲جمیل  ۳۸۵۹۸۳۹۹۶۹پســر متوفی
-۳کمال  ۳۸۵۹۴۸۱۵۷۶پسر متوفی -۴کامیل  ۳۸۵۹۴۸۰۸۷۱پسر متوفی
-۵پروانه  ۳۸۵۹۴۸۰۸۶۳دختر متوفی -۶ماریا  ۳۸۵۰۱۹۳۹۱۸دختر متوفی
-۷افسانه  ۳۸۵۹۹۵۳۳۰۳دختر متوفی -۸پرســتو  ۳۸۵۹۹۵۲۶۳۳دختر
متوفی -۹جال  ۳۸۵۹۴۸۰۸۵۵پسر متوفی .همگی فرزندان صالح .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکی از جراید کثیر اانتشار
یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد
واا گواهی صادر خواهد شد .
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چهره روز
ارنست همینگوی
ارن ِســت میلر هِمینگوی از نویسندگان برجستهٔ معاصر
ایاات متحده آمریکا و برندهٔ جایزه نوبل ادبیات اســت.
او از پایهگذاران یکی از تأثیرگذارترین انواع ادبی ،موسوم
به «وقایعنگاری ادبی» شــناخته میشود .قدرت بیان و
زبردستی همینگوی در توصیف شخصیتهای داستانی
به گونــه ای بود که او را پدر ادبیات مدرن لقب دادهاند.
سبک ویژهٔ او در نوشتن او را نویسندهای بیهمتا و بسیار
تأثیرگذار کرده بود .در ســال  ۱۹۲۵نخســتین رشته
داســتانهای کوتاهش ،در زمانهٔ ما ،منتشــر شد که به
خوبی گویای سبک خاص او بود .خاطراتش از آن دوران
که پس از مرگ او در سال  ۱۹۶۴با عنوان «عید متغیر»
انتشار یافت ،برداشتی شخصی از نویسندگان ،هنرمندان،
فرهنگ و شیوه زندگی در پاریس دههٔ  ۱۹۲۰است .ارنست همینگوی بیشتر عمرش سرگرم ماجراجویی
بود .از زخمیشدن در ایتالیا بر اثر اصابت  ۲۰۰تکه ترکش گلوله نیروهای اتریشی در خال جنگ جهانی
اول تا شرکت در خط مقدم جبهههای جنگ داخلی اسپانیا یا سفرهای توریستی به حیاتوحش آفریقا
تا ماهیگیری و شکار حیوانات وحشی و زندگی در کوبا .سرانجام نیز با اسلحه شکاری خودکشی کرد.از
مهمترین رمانهای همینگوی پیرمرد و دریا است که جایزه نوبل را برایش به ارمغان آورد ]۵[.با آفرینش
سانتیاگو قهرمان پیرمرد و دریا ،همینگوی به مرتبه تازهای از آگاهی میرسد .پیش از این او از ضعف و
زخمپذیری آدمهای سرسخت سخن میگفت اکنون از سرسختی یک پیرمرد ضعیف سخن میگوید،
پیش از این قهرمان او روشنفکر حساسی بود که از جنگ میگریخت اکنون قهرمانش ماهیگیر سادهای
است که هر روز به جنگ طبیعت میرود ،پیش از این قهرمان او میکوشید فکرش را نکند و احساسات
خود را بروز ندهد اکنون سانتیاگو مدام فکر میکند و حتی با دریا و پرنده و ماهی حرف میزند.

پیشنهاد

از هر دری خبری

شرکت پلیس بنگادش برای تقویت سیستم ایمنی بدنشان در برابر کرونا
ویروس ،با رعایت فاصلهگذاری در یک یوگای دستهجمعی

ورزشی

پاهای چسبناک نوعی مارمولک به نام "گکو" میتواند کلید پرده برداری
از رموز یکی از اســرارآمیزترین اعضای بدن انسان یعنی غضروف باشد.
این موضوع بســیار قابل توجه اســت ،زیرا غضروف یک ماده مرموز در
بدن انســان است و نزدیک به یک قرن اســت که خواب را از چشمان
دانشمندان ربوده است .اخیرا ً انگشتان چسبناک این خزنده کاریزماتیک
الهام بخش اختراعات گســتردهای بوده اســت که از میان آنها میتوان
به نسل جدید لباسهای شبیه به ســوپرمن اشاره کرد که به سربازان
آمریکایی کمک میکند تــا از دیوارها باا بروند .هیچ چیزی در جهان
مانند این[غضروف] وجود ندارد .این یک ماده خارقالعاده اســت .ما از
دهه  ۱۹۳۰در حال مطالعه آن هستیم و هنوز نمیدانیم که چه کاری
انجام میدهد.

در باب اعتماد به نفس
کتاب در باب اعتماد به نفس اثر آلن دوباتن ،نویســنده
و فیلسوف سوئیسی اســت که دوره دکترای فلسفه در
دانشــگاه هاروارد را رها کرد تا کتابهای فلســفی قابل
فهمی به زبان ساده بنویسد .در این کتاب دوباتن به سراغ
موضوعی رفته است که به احتمال زیاد هر فردی در طول
زندگیاش با آن دست و پنجه نرم کرده است .آلن دوباتن
در ایران بسیار معروف است و شمار زیادی از کتابهای
او ترجمه و حتی به چاپهای باا رسیده است .اعتماد به
نفس مهارتی است که به تمرین نیاز دارد و بعید میدانم
کسی صرفاً با خواندن کتاب به اعتماد به نفس برسد .از
این رو کتابهای این زمینه معمواً تمرینات مختلفی به
خواننده پیشنهاد میکنند اما آلن دوبان در کتابش بیشتر
به خواننده «هشــدار» میدهد که وقت را تلف نکند و بیخود و بیجهت به مســائلی که در واقع اص ًا
مسئله نیستند فکر نکند .از نظر نویسنده انجام کارهای اشتباه بدون کوچکترین اعتماد به نفسی بهتر
از آن اســت که مثا در دوران پیری به گذشــته نگاه کنیم و احساس کنیم زندگیمان را هدر دادهایم.
توضیحی که روی جلد کتاب آمده اســت نیز چنین اســت:تصور ما از تفاوت بین موفقیت و شکست،
مبتنی بر مفهومی است که سیستم استاندارد آموزشی هیچگاه به آن نمیپردازد :اعتماد به نفس .در باب
اعتماد به نفس ما را با کلیدیترین موانعی آشنا میکند که اجازه نمیدهد پتانسیلهایمان را بیشتر به
کار بیندازیم .در این کتاب در باب سندروم شیادپنداری خواهیم خواند ،در مورد حکمتی سخن خواهیم
گفت که از تصو ِر دستشویی رفتن شخصیتهای بزرگ حاصل میآید و خواهیم دید (از جمله) نیچه و
مونتنی در باب مقاومت انعطافپذیرانه و دلیری چه حرفهایی برایمان دارند .اغلبمان در همان سطح
داشتن اعتمادبهنفس را نوعی خوششانسی میپنداریم.
اعتمادبهنفسی که داریم درجا میزنیم ،چون
ِ

فرهنگ

 12میلیون تومان ،تنها موجودی تنیس در زمان تحویل به رییس جدید!
فرزین ضیا آذری سرپرســت دبیری فدراسیون تنیس درباره اینکه گفته می شود ،موجودی حساب فدراسیون تنیس در زمانی
که تحویل گرفته اند بســیار اندک بوده اســت ،تصریح کرد :زمانی که فدراسیون از دوره سرپرستی تحویل گرفته شد ،موجودی
حساب آن  ۱۲میلیون تومان بود .البته آقای عزیزی رییس فدراسیون به صورت فشرده پیگیر وضعیت مالی فدراسیون است تا
در صورت امکان وزارت ورزش پرداختی بیشتری به تنیس داشته باشد .با تدابیری که اندیشیده شده وضعیت مالی فدراسیون تا
چند روز آینده مناسب می شود .مقداری از آن برای پرداخت بدهی ها بوده مانند تسویه حساب با سرمربی تیم ملی .هزینه اجرای
جام حذفی تنیس در کیش هم بوده است .صورت حساب های مالی در حال تحویل به خزانه دار جدید است و بررسی میشود.
سرپرست دبیری فدراسیون در مورد اینکه فدراسیون هیچ زمینی برای خود ندارد و تمام زمین های تنیس واگذار شده و اکنون
این مسئله قرار است چگونه حل شود ،تصریح کرد :در حال حاضر هیچ مجموعه ای در اختیار ما نیست و خانه قهرمانی نداریم .
طبق ماده  ۸۸قانون ورزش ،اماکنی که مازاد بر نیاز وزارت ورزش و فدراسیون ها باشند می توانند واگذار شوند و ما هم از طریق
همین بند پیگیر هستیم تا خانه قهرمانی و کمپ ملی داشته باشیم  .تعامل خوبی هم با وزارت ورزش داریم.

تخت گاز

ادامه تولید سریال «ارباب حلقهها»

اعضای گروه تولیدی ســریال «ارباب حلقههــا» مجوز ادامه فعالیت برای ســاخت این مجموعه
تلویوزیونی در نیوزیلند را دریافت کردند .پس از محدودیتهای ســفری ناشــی از شیوع ویروس
کرونا ،دولت نیوزیلند اعام کرد اعضای گروه تولیدی ســریال «ارباب حلقهها» و «کابوی بیباپ»
در کنــار اعضای پنج پروژهی دیگر میتوانند به نیوزیلند وارد شــوند .در مجموع  ۲۰۶نفر از گروه
بازیگری و تولیدی به همراه  ۳۵تن از اعضای خانوادهشــان به این کشــور ســفر خواهند کرد .به
گفته دولت نیوزیلند از ســرگیری ســاخت این پروژهها تولید  ۳هزار شــغل و سود  ۴۰۰میلیون
داری را برای کشور به دنبال خواهد داشت .وزیر توسعه اقتصادی نیوزیلند در بیانیهای اعام کرد:
«موفقیت در مهار ویروس «کووید »۱۹-این امکان را به کشور ما میدهد تا جزو معدود کشورهایی
باشــیم که بتوانیم تولید پروژههای ســینمایی و تلویزیونی را در امنیت کامل آغاز کنیم ».پس از
شیوع ویروس کرونا ،برخی از اعضای ساخت سریال «ارباب حلقهها» که در اوکلند مشغول فعالیت
بودند در نیوزلند قرنطینه شدند و برخی دیگر به کشورهای خود بازگشتند .استودیوی آمازون که
تهیهکنندگی این سریال را بر عهده دارد ،پیشتر در مصاحبهای اعام کرده بود ،امیدوار است اولین
قسمت از این مجموعه در سال  ۲۰۲۱پخش شود.

نقش پای مارمولک در کشف
اسرار غضروف انسان

تویوتا عنوان ارزشمندترین خودروساز جهان را از دست داد
«تســا موتــورز» تولیدکننده خودروهــای برقی آمریکایی بــا ارزش  ۲۱۰میلیارد دار ،از تویوتا موتور ژاپن پیشــی گرفت و
ارزشمندترین خودروساز جهان شد ،.سهام تسا در بازار سهام نیویورک هفته گذشته در سطح بی سابقه  ۱۱۱۹دار بسته شد
در  ۱۲ماه گذشته بهای سهام این شرکت پنج برابر رشد کرده و از آغاز سال جاری میادی بیش از  ۲.۶برابر شده است.پیش از
این ،مقام با ارزشترین خودروساز جهان به شرکت «تویوتا» تعلق داشت که حاا ارزش آن  ۶میلیارد دار از شرکت تسا کمتر
شده است.تسا موتورز شرکت خودروسازی آمریکایی و تولیدکننده خودروهای برقی و قطعات مورد نیاز ترنهای برقی است این
شرکت همچنین تولید کننده پکیجهای باتری لیتیم یون برای سایر خودروسازها ،نظیر تویوتا و «دایملر آ گ» است.
شرکت تسا موتورز در سال  ۲۰۰۳تاسیس شد هدف اصلی تسا تجاری سازی خودروهای برقی است.خودروسازی تویوتا یک ابر
شرکت چند ملیتی سازنده خودرو و ماشینآات مستقر در شهر تویوتا در استان آیچی ژاپن است اولین خط تولید خودرو شرکت
تویوتا در ســال  ،۱۹۳۷راهاندازی شد.پیش از این تویوتا اعام کرده بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعدادی از کارخانه های
خود را در سراسر جهان تعطیل کرده و شماری از کارمندانش را هم تعدیل کرده بود.

انقراض  60درصد گونههای
ماهی تا سال !2100
بررسی جدید پژوهشگران آلمانی نشــان میدهد که تغییرات اقلیمی
میتواننــد به انقراض  ۶۰درصد گونههای ماهی تا ســال  ۲۱۰۰منجر
شــوند .براســاس این پژوهش ،اگر میانگین دمای جهان تا پنج درصد
سلسیوس افزایش یابد ،یک کابوس جهانی در زمینه گرما پیش خواهد
آمد و شاید  ۶۰درصد همه گونههای ماهی تا سال  ۲۱۰۰منقرض شوند.
پژوهش دیگری که تاثیر افزایش دمای آب را در جمعیت ماهیها مورد
بررســی قرار میدهد ،بر نحوه توانایی سازگاری ماهیهای بالغ متمرکز
شده اســت .دانشــمندان با توجه به نتایج این پژوهش انتظار داشتند
که تنها پنج درصــد ماهیها به خاطر تغییر شــرایط از بین بروند اما
پژوهشگران در این پروژه جدید ،ارو ،جنین و سایر مراحل چرخه عمر
ماهی را در نظر گرفتهاند.

آیا" کروناویروس" از طریق
فاضاب منتقل میشود؟
محققان با یــک کمک هزینه یک میلون پونــدی ،در حال ایجاد یک
فرآیند استاندارد هستند تا دریابند که آیا بیماری "کووید "۱۹-از طریق
فاضاب پخش میشود یا خیر؟ این فرآیند شامل نمونهگیری ،آزمایش
و مدلســازی فاضاب است و یافتههای آن با کارشناسان و سازمانهای
دولتی به اشتراک گذاشته میشود .در حال حاضر ،هیچ مدرک قطعی
مبنــی بر انتقال کروناویروس از طریق فاضاب وجود ندارد و تحقیقات
بیشتری برای تایید این فرضیه ازم است .مطالعات قبلی نشان میدهد
که مدفوع میتواند حاوی ویروس باشد .اما مشخص نیست که فاضاب
هــم میتواند به عنوان یک عامل انتقال باشــد یا خیر؟ در حال حاضر
آزمایشاتی وجود دارد که میتواند وجود ویروس" "۲-SARS-CoVدر
آب را که عامل بیماری کووید  ۱۹است ،تشخیص دهد.

