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بعد از آن نیز رئیس جمهوری آمریکا به حمله به 52 نقطه از جمله مکان های فرهنگی مهم ایران تهدید کرد،....
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خشکسالی بیخ گوش ایران؛ 
کاهش۴۱ درصدی بارش ها

 میزان بارش های کشــور از ابتدای ســال آبی جاری )اول مهرماه 
۱۳۹۹ تــا آخر شــهریور۱۴00( تا 20 خردادماه بــه رقم ۱2۹.۷ 
میلی متر رسید که در مقایسه با دوره بلندمدت 52 ساله با کاهش 
۴۱.5 درصدی همراه شــده و این درحالی است که میزان مصرف 
آب نســبت به پارسال رشد ۱.2 درصدی یافته است. ایران در سال 
آبی جاری )مهر۱۳۹۹تا آخر شــهریور ۱۴00( یکی از خشک ترین 
ســال های 50 ســال اخیر را تجربه می کند و این خشکی اثرهای 
نامطلوب خود را برحجم آب مخازن ســدهای مهم کشور برجای 
نهاده و از طرف دیگر هجوم به اســتفاده از سفره های زیرزمینی را 
دامن زده اســت.کاهش ملموس بارش ها مهمترین اثر خشکسالی 
امســال اســت که دغدغه تامین آب مورد نیاز را جدی تر از زمان 
دیگری کرده است.براســاس گزارش تازه ای که از سوی مرکزملی 
اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی منتشر شده از ابتدای سال آبی 
جاری تا روز بیســت خرداد ماه تنها ۱2۹.۷ میلی متر بارندگی در 
کشــور اتفاق افتاده و این درحالی اســت که در  دوره بلند مدت 
52 ســاله 22۱.۹ میلی متر بارندگی در کشورمان به ثبت رسیده 

که نشان از کاهش بارش ها در امسال به میزان ۴۱.5 درصد دارد.
میــزان بارش های فصل بهار نیز تــا 20 خردادماه درحالی به رقم 
22.2 میلی متر رسیده که در دوره بلندمدت این میزان عدد 5۴.۷ 
میلی متر را نشان می دهد که اختالفی ۶۱.۳ درصدی دارد.از ابتدای 
خردادماه جاری تا روز بیستم آن فقط 2.۱ میلی متربارندگی اتفاق 
افتاده درحالی کــه این رقم در دوره بلند مدت ۴.5 میلی متر بوده 
و اختالفی 52.۶ درصدی را نشــان می دهد.میزان بارش های هفت 
روز گذشته تا 20 خرداد ماه 0.2 میلیمتر گزارش شده است و این 
درحالی اســت که میزان مصرف آب در کالن شــهر تهران در ۱۷ 
خرداد ۱۴00: ســه میلیارد و 5۷5 میلیون لیتر بود که ۱.2 درصد 
افزایش نسبت به پارسال نشــان می دهد.طی پنج  هفته بعد)۱۷ 
خرداد تا 20 تیر( نیز شرایط بارش کم و بیش مشابه بوده و در اغلب 

مناطق کشور در محدوده نرمال )صفر م.م.( پیش بینی می شود.
استان های ســاحلی خزر و نواحی شمالغرب بارش کمتر از نرمال 
خواهند داشت. درمناطق محدودی از جنوبشرق بارش های موسمی 
مورد انتظار است.همچنین کارشناس سازمان هواشناسی گفت: در 
پنج روز آینده آسمانی صاف و آفتابی و جوی پایدار در اغلب مناطق 
کشور حاکم اســت. »کبری رفیعی« درباره وضعیت جوی کنونی 
کشور گفت: امروز در مناطقی از استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، 
البرز، سیســتان  و بلوچستان، کرمان و شرق هرمزگان، افزایش ابر، 
رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد در ساعت های بعدازظهر 
پیش بینی می شود.به گفته وی، در سه روز آینده در بخش هایی از 
خوزستان، بوشهر و ایالم وزش باد، گرد و خاک و غبارآلود شدن هوا 
پیش بینی می شــود.رفیعی بیان داشت: امروز سواحل خزر با بارش 

پراکنده باران همراه است.

 جای خالی دیپلماسی اقتصادی 
در توسعه صادرات ایران

نگاهی به فهرســت کشــورهای پیشــرو در عرصه صادرات نشان 
می دهد که یک بال توســعه یابی بــزرگان تجارت خارجی در دنیا، 
به کارگیری رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف از سوی این کشورها 
اســت.برخی از این کشــورها، از جمله ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و 
بسیاری از کشورهای اروپایی، در بازارهای صادراتی از چند ده رایزن 
بازرگانی برای مشتری یابی و فروش محصوالت و تولیدات بنگاه های 
خود بهره می برند، اتفاقی که برای بخش #دیپلماســی_اقتصادی 
ایران همچنان یک رویای دست نیافتنی است.کم کاری ها در بخش 
دیپلماســی اقتصادی و نقش بســیار کم فروغ رایزنان بازرگانی در 
سفارتخانه های ایران در کمک به توسعه بازارهای صادراتی موجب 
پیدایش وضعیت کنونی در تجارت خارجی کشــور و سهم ناچیز 
کاالهــای صادراتی در بازارهای جهانی شــده اســت، با این حال 

فرصت  سوزی ها در این حوزه را هنوز هم می توان جبران کرد.
تجارت خارجی ایران با وجود کارشناسان خبره و آگاه به بازار کشور 
هدف و مسلط به دانش و فن تجارت و مسائل مالی در سفارتخانه های 
خارجی، می توانست در دوره تحریم ها و به تازگی نیز در دوران کرونا، 
ضربه گیر مطمئنی داشته و با توان باالتری از پیچ موانع عبور کند.با 
این حال، این فرصت هنوز مهیاست که بخش #دیپلماسی_اقتصادی 
کشــور دست به کار تجهیز و توانمندســازی مراکز ارتباطی تجار و 
بازرگانان کشور با بازارهای صادراتی زده و در این راه نیز از ظرفیت و 
توان بخش خصوصی استفاده کند.وزارت خارجه برای حداکثرسازی 
در این بخش، باید محافظه کاری ها را کنار گذاشــته و طی مشورت 
با تشــکل های تخصصی صادراتی کشور در انتخاب رایزنان بازرگانی 
ایران گام های جــدی بردارد.حضور دائمی کاالی ایرانی در بازارهای 
صادراتی اهمیت زیادی دارد که این حضور زیر سایه دستورالعمل ها 
و مقررات خلق الساعه دستگاه های دولتی در داخل کشور، در مخاطره 
جدی قرار گرفته است.صادرکننده ایرانی در شرایط کنونی با دشواری 
فراوان و رقابت عمال یک طرفه با تجار دیگر کشورها، کاال و خدمات 
را صــادرات و برای حفظ بازار به دســت آمده تالش می کند، با این 
حال، موانعی از سوی برخی دستگاه های دولتی پیش پا صادرکننده 
قرار می گیرد که به مراتب دشــوارتر از تحریم های آمریکاست، قطعا 
در دولت آیت اهلل رئیســی این بی برنامگی ها در یپلماسی اقتصادی 
به پایان می رسد ، لذا برای حضرت آیت اهلل رئیسی اولویت معیشت 
و تولید ملی است ، در گام اول دولت سیزدهم متخصصین جوان امر 

اقتصاد و دیپلماسی بر سر کار خواهند آمد.

  سید مهدی شیرمردی، مشاور عالی اقتصاد و انرژی
 ستاد آیت اهلل رئیسی

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا آخرین 
وضعیت بیماری کرونا و همچنین واکسیناسیون 
علیه این بیماری در کشــور را تشریح کرد.دکتر 
علیرضا رییسی در حاشیه هفتاد و دومین جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور همه اعضا 
و ریاســت رییس جمهور برگزار شد، گفت: در 
ایام دهه کرامت دعا کنیم که از شر این ویروس 
رهایی یابیم. خوشــبختانه دیروز هم جلســه با 
حضور رئیس جمهور و سایر اعضا برگزار شد. در 
این جلسه به بررسی وضعیت بیماری در ایران و 
جهان پرداختیم. نوع مدیریت و دســتاور ما در 
مدیریت موج چهارم کرونا بررسی شد و مروری 
بر وضعیت ســطح دنیا داشــتیم بویژه کشــور 
هندوستان و سایر کشورهایی که دچار ویروس 
جهش یافته هستند. در مجموع کماکان توصیه 
این است که خیلی مراقب باشیم و حتی افرادی 

که واکسن زدند باید پروتکل ها را رعایت کنند.

پروتکل های ضدکرونا  رعایت ۷0 درصدی 
در کشور

وی درباره وضعیت رعایت پروتکل ها در کشــور 
نیز گفت: وضعیت رعایت پروتکل ها در ســطح 
کشور به حدود ۷0 درصد رسیده است، اما باید 
بیش از این پروتکل ها رعایت شود.رییسی درباره 
برگــزاری آزمون های پایه نهــم و دوازدهم نیز 
گفت: بر اساس ارزیابی ها که بیش از ۳00 هزار 
نظارت در این رابطه انجام شد، حاکی از آن است 
که در اغلب حوزه ها پروتکل ها به خوبی رعایت 
شده اســت که از خانواده ها و آموزش و پرورش 
جای تشکر دارد. البته گزارشی از نواقص داشتیم 
اما باالی ۹0 درصد پروتکل ها رعایت شد و برای 

برگزاری آزمون ها، نکات پروتکل ها رعایت شد.

کرونا در کشور نزولی و در 4 استان صعودی 
است

وی همچنین درباره آخریــن وضعیت بیماری 
کرونا در کشــور گفت: روند کلی کشــور از نظر 
موج بیماری، روند نزولی است؛ اما در استانهای 
جنوبی و شرقی کشور درگیری هایی وجود دارد 
و آن روند نزولی در این اســتان ها مشاهده نمی 
شــود و حتی در برخی اســتانها روند بیماری 

افزایشی است.وی درباره استان هایی که نیازمند 
بیشترین مراقبت هستند، گفت: روند بیماری در 
اســتان هرمزگان هنوز  یک روند صعودی دارد. 
بیماری در اســتان سیســتان و بلوچستان هم 
هنوز صعودی اســت. حتی استان های کرمان و 
بوشهر نیز حتما نیاز است که مراقبت های بسیار 

بیسشتری را انجام دهند.

13 شــهر قرمز و 208 شــهر در وضعیت 
نارنجی کرونا

رییســی دربــاره آخرین وضعیــت رنگ بندی 
شهرهای کشــور گفت: دیروز ۱۳ شهر قرمز در 
سطح کشور داریم. همچنین 20۸ شهر نارنجی 

و 22۷شهر نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

اسامی شهرهای قرمز
وی درباره شــهرهای قرمز گفت: ۳ شهر شامل 
شــهرهای ایرانشهر، چابهار و نیکشهر در استان 
سیســتان و بلوچستان و همچنین شهر پاوه در 
استان کرمانشاه و بقیه شهرهای قرمز مربوط به 
اســتان هرمزگان است و تنها مرکز استان قرمز 
نیز بندرعباس است. شهرهای بستک، بندرلنگه، 
بندرعباس، جاسک، حاجی آباد، رودان، پارسیان، 
قشــم و میناب جزو شــهرهای قرمز هرمزگان 
هســتند.وی گفت: خواهشــم آن است که به 
شدت و قدرت بیشتری رعایت پروتکل ها صورت 
گیرد و نظارت ها دقیق تر شود تا مبادا این روند 
نزولی بیماری متوقف شود.سخنگوی ستاد ملی 
مقابلــه با کرونا همچنین درباره واکســن کرونا 
و روند واکسیناســیون در کشور گفت: فاز یک 
واکسیناسیون که شامل کادر بهداشت و درمان 
بود به اتمام رســید. به ایــن ترتیب افراد باالی 
۷0 ســال را در برنامه واکسیناسیون قرار دادیم 
و برخی گروه های آســیب پذیر دارای بیماری 

زمینه ای نیز واکسینه شدند.

بدعهدی در تحویل محموله 3میلیون ُدزی 
واکسن به ایران

وی افزود: متاسفانه یک بد عهدی طبق معمول 
برای دریافت واکســن داشــتیم کــه محموله 
۳ میلیــون ُدزی که قرار بــود 2 هفته پیش به 

دستمان برسد، به دســتمان نرسید و ان شاءهلل 
در این هفته قســمتی از آن به دستمان خواهد 

رسید.

اعالم نتیجه بررســی فــاز دوم یکی از 
واکسن های ایرانی کرونا تا فردا

رییســی گفت: خبر خوب اینکــه امروز یا فردا، 
بررســی آخرین نتایج فاز دوم واکســن ایرانی 
توسط کمیته های ناظر اعالم می شود. اگر موفق 
به اخذ گواهی شــویم، می توانند مجوز مصرف 
اضطراری را بدهند تا از واکسن داخلی استفاده 

کنیم.

تا هفته آینده، دوز دوم واکســن ها انجام 
خواهد شد

اعالم گروه سنی جدید برای واکسیناسیون؛ 
تیرماه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: کسانی 
که ُدز اول واکســن را دریافت کردند و نوبت دز 
دوم شان است، نگران نباشند و ان شاءهلل آخر این 
هفته تا هفته آینده دوز دوم واکسن ها را انجام 
خواهیــم داد. همچنین بعد از اینکه تعداد قابل 
توجهی واکســن در تیر ماه از واکسن داخلی و 
خارجی به دستمان رسد، روند واکسیناسیون و 

اعالم گروه سنی را خواهیم داشت.

تزریق ُدز اول واکسن برای گروه های هدف 
تا پایان امسال

رییســی تاکید کرد: هموطنان اطمینان  داشته 
باشند با  زیرساخت های قوی که در سطح کشور 
برای تولید واکسن داریم، به هیچ وجه نباید نگران 
واکسیناسیون باشیم و همه گروه هدف قطعا تا 

پایان سال ُدز اول واکسن را خواهد گرفت.

سالمت و کرونا را سیاسی نکنید
وی افــزود: به عنوان یک کارشــناس خواهش 
می کنم بحث ســالمت مردم و بیماری کرونا را 
سیاســی نکنیم . با سالمت مردم نه باید شوخی 
کــرد و نه باید آن را سیاســی کــرد و بگذارید 
این کار با متخصصین امر باشــد تا با همدلی و 

همیاری برای کنترل بیماری تالش کنیم.

مصوبات ستاد ملی کرونا به بانک ها رفت

 معافیت  جدید از محدودیت های مقرر در قانون چک
مقایسه آمار تولید در اردیبهشت ماه 1400 و 13٩٩ نشان می دهد

 خودروسازان بزرگ در اتفاقی عجیب 
دنده معکوس کشیدند

 جزییات وام بازنشستگان تامین اجتماعی 
در سال 1400

تولید خودرو در خودروسازان بزرگ )ایران خودرو و سایپا( در اردیبهشت ماه سال جاری به طرز عجیبی کاهشی 
ثبت شده که از دنده عقب خودروسازان آن هم برخالف شعارهایی مبنی بر عزم جدی در افزایش تولید حکایت 
دارد؛ این در حالی است که به گفته خودشان با افزایش عمق داخلی سازی خودروها و قطعات آن ها و همچنین 
عدم وابســتگی به واردات، دیگر تحریم ها هم نمی تواند بهانه ی مناســبی برای توجیه این افت تولید باشد. آمار 
تولید انواع خودروها در اردیبهشت ماه امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان از افت 2۹ درصدی 
تولید در گروه صنعتی ایران خودرو و ۱5.۴ درصدی در گروه سایپا دارد. در آمار تجمعی تولید طی دو ماه نخست 
امسال نیز ایران خودرو با کاهش ۱.۴ درصدی تولید نسبت به دوماهه ابتدایی سال گذشته مواجه شده اما سایپا 
در دو ماهه امســال نسبت به دو ماه نخست سال گذشته، رشد 2۴.۳ درصدی تولید داشته است.گروه صنعتی 

ایران خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری....

شرایط برخورداری از مالیات مقطوع اعالم شد

مطالبه فعاالن اقتصادی از نامزدهای انتخابات

تورم و نقدینگی چگونه مهار خواهد شد؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: تاکنون مناظره ها به گونه ای پیش رفته که هیچ یک از نامزدها، 
برنامه مشخص خود در حوزه های مهم اقتصادی را اعالم نکرده اند.محمد الهوتی با بیان اینکه در شرایط 
کنونی، مهمترین موضوع در کشور اقتصاد بوده که راهکارهای مرتبط با مدیریت آن، می تواند در حوزه رفع 
مشکالت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد، اظهار داشت: بر این اساس، اولویت درجه یک کشور موضوع اقتصاد 
اســت؛ لذا پرداختن به برنامه های اقتصادی نامزدها به مراتب مهم تر از سایر برنامه ها است؛ اگرچه برخی 
دیگر از مســائل فرهنگی و اجتماعی نیز در جای خود اهمیت دارند؛ ولی با توجه به شرایط خاص کشور 
اولویت اول باید موضوعات اقتصادی باشــد.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: تاکنون مناظره ها 
به گونه ای پیش رفته که هیچیک از نامزدها، برنامه مشخص خود در حوزه های مهمی همچون بازار ارز، 
تنظیم بازار، FATF، برجام، تجارت خارجی، صادرات و واردات که مهمترین مسائل اقتصادی مبتالبه کشور 
هستند را اعالم نکرده و به طور مشخص در حوزه صادرات که این روزها، بار اصلی ارزآوری برای کشور را 
به دوش می کشــد و با نقش آفرینی در بازار ارز، می تواند بر روی تورم هم اثرگذار باشد، هنوز یک برنامه 

اجرایی و عملیاتی از سوی هیچیک از نامزدها مطرح نشده است.

نامزدها نظر خود را در مورد محدوده نرخ ارز اعالم کنند
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه ستادهای نامزدها، این نکات را به گوش آنها رسانده و زمینه را برای 
پاســخگویی به این مسائل مهم فراهم کنند، گفت: مهم است که امروز کاندیداهای ریاست جمهوری 
اعالم کنند که با توجه به شناختی که از اقتصاد ایران دارند، باید نرخ ارز در چه محدوده ای قرار گیرد 
که هم تولید حمایت شود، هم صادرات رونق گرفته و اشتغالزایی به بهترین شکل انجام شود.الهوتی 
ادامه داد: نامزدها باید در مورد واردات، برنامه های خود را اعالم کرده و به طور مشخص بگویند که به 
چه نحوی می خواهند غول سرکش قاچاق را که مخل تولید است را مهار کنند یا نقش آن را در اقتصاد 
به حداقل برســانند. اینها موضوعات کلی است که باید به آن توجه داشت.وی افزود: برخی از نامزدها 
به برخی از مباحث مذکور واکنش نشــان داده اند؛ اما به طور کلی برنامه و راهکاری داده نشده است؛ 
ضمــن اینکه هیچیک از نامزدها بــه صراحت برنامه های خود برای حمایت از تولید و رفع موانع آن را 
ارائه نداده اندهیچیک از نامزدها به صراحت برنامه های خود در مورد حمایت از تولید و رفع موانع آن را 
ارائه نداده اند؛ در حالی که روند حمایت از تولید و بازگشت واحدهای متوقف به مدار تولید یک فعالیت 
مستمر است که دولت سیزدهم باید برای آن برنامه داشته باشد.الهوتی گفت: نامزدها باید به صراحت 
اعالم کنند که به چه روشی می خواهند از واحدهای زیان ده حمایت کنند تا هم به سوددهی برسند 

و هم اشتغال را حفظ کنند.

برنامه نامزدها برای مهار تورم و نقدینگی چیست؟
وی با تاکید بر اینکه نامزدهای انتخابات الزم اســت که دقیق بگویند در مورد تورم و مهار نقدینگی چه 
برنامه هایــی طراحی کرده اند، افزود: این موضوعات در هیچیک از نظرات و پیشــنهادات نامزدها مطرح 
نشده اســت؛ در حالی که جامعه اقتصادی کشور انتظار دارند پاســخ این سواالت را بشنوند و براساس 
آن، در مورد نامزدها تصمیم بگیرند.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: نامزدها باید با شفافیت 
نظرات خود را در مورد سیاست های ارزی و تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات و مشکالت در حوزه 
صــادرات به بهانه تنظیم بازار مطرح کرده و با جزئیات، روش های اجرایی مدنظر خود را توضیح بدهند 
تا بدنه فعاالن اقتصادی اطمینان یابند مجدد کشــور از این محل ها دچار خســارت نخواهد شد.الهوتی 
ابراز امیدواری کرد تا در مناظره، نامزدها به این مسائل پاسخ دهند تا بدنه فعاالن اقتصادی و مردم بهتر 

بتوانند تصمیم بگیرند.

مناظره ها فضای تصمیم گیری را برای مردم فراهم نکرده است
وی با بیان اینکه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شرایط افرادی که به عنوان کاندیدای ریاست 
جمهوری مطرح هســتند، با دوره های قبل متفاوت است، گفت: در این دوره، موتور انتخابات اندکی دیر 
روشــن شد و هنوز شــرایطی که در جامعه انگیزه و شور را در بحث انتخاباتی ایجاد می کند فراهم نشده 
اســت.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اگرچه هر یک از نامزدها به صورت انفرادی مطالبی را در 
سایر برنامه ها همچون رادیو و نشریات مطرح می کنند، امام مسلم است که مخاطب برنامه مناظره بیشتر 
بوده و این برنامه بیشــترین تأثیر را در رأی مردم خواهد گذاشــت، چه بســا که در سالهای گذشته نیز 
شــاهد این موضوع بودیم.وی تصریح کرد: طی دو جلسه اخیری که مناظره ها برگزار شده، نامزدها نه در 
چارچوب سواالت پاسخی داده اند و نه در چارچوب برنامه های خود زمان پاسخگویی را مدیریت می کنند؛ 
در مناظره های این دوره بیشتر حاشیه تأثیر گذار بوده است و مناظره ها نتوانسته خروجی مدنظر را داشته 
باشد. در حالی که مناظره ها باید کمک کند تا مردم بتوانند فرد اصلح را انتخاب کنند که تا به امروز، این 

اتفاق رخ نداده است و مطالب ارائه شده نتوانسته به تصمیم گیری مردم کمکی کند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

انجام ُدز دوم واکسیناسیون کرونا تا هفته آینده

5

3

3

6

۷

نگاه

۱۱۵ فوتی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته در کشور ۷هزار و ۴۴۴ بیمار کووید ۱۹ شناسایی شدند و متاسفانه ۱۱5 بیمار نیز جان خود را 
به دلیل این بیماری از دست دادند.بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۳05 هزار و 2۴2 نفر ُدز اول واکسن کرونا 
و ۸02 هزار و 5۹۴ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 5 میلیون و ۱0۷ هزار و ۸۳۶ ُدز رسید.تا دیروز ز 22 خرداد 
۱۴00 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۴۴۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۹05 نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و 20 هزار و 522 نفر رسید.متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، ۱۱5 بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۱ هزار و ۹۱۱ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون دو میلیون ۶۴0 هزار و 2۸۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.سه هزار و ۴۸۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 2۱ میلیون و 

۴۳5 هزار و ۹00 آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
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روحانی:گزیده خبر

 زبان تشکر در کشور ما دچار لکنت شده است
رئیس جمهور گفت: طرح تحول ســامت دچار تعجب جهانیان شد و ده ها رهبر دنیا به 
خوِد من گفتند که چطور توانستید این کار را در کشورتان انجام بدهید؟ کشورهای بزرگ 
نتوانستند این را انجام دهند.، حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا با بیان اینکه تقریبا موج چهارم را تقریبا هســتیم، گفت: این روزها 
متاسفانه زبان تشکر در کشور ما دچار لکنت عجیبی شده است. زبان نقد و انتقاد همیشه 
باز بوده و امروز هم باز است و متاسفانه زبان تخریب و تحریف راه افتاده است.وی افزود: 
بعضی ها فکر می کنند اگر از یک وزارتخانه و دولت تعریف کنند برایشان دردناک است، 
خب از مردم تعریف کنید. مردم که در این صحنه فعال بودند، پرستاران و پزشکان فعال 
بودند، حداقل از آنها تشــکر کنید.روحانی یادآور شد: دولت ها در دنیا ماسک را یکدیگر 
قاپیدند ولی ما در کشورمان به خوکفایی رسیدیم و ماسک را اهدا کردیم. کاال در کشور 
به وفور وجود داشت و درحالی بود که کشورهای دنیا با مشکل مواجه بودند اما ما شرایط 
غیرعادی نداشتیم.وی افزود: در 16 ماه اخیر، با کمبود تخت بیمارستانی مواجه نشدیم 
و این خود یک معیار اســت برای عملکرد ماست؛ در دنیا به مردم وقتی به بیمارستان ها 
می رفتند چون تخت نداشتند، بیماران را در چمن خواباندند و این مسئله در کشور ما رخ 
نداد. در کشور ما تخت به اندازه ی کافی بود و وقتی که در زمان نیاز هم نیروهای مسلح 
به میدان آمده و حاضر شــدند و از نظر تخت بیمارســتانی نه تنها برای بیماران کرونایی 
و بلکه برای بســتری سایر بیماران هم دچار مشــکل نشدیم.رئیس جمهور خاطر نشان 
کرد: بخشــی از این که با کمبود تخت مواجه نشــدیم در سایه طرح تحول سامت بود؛ 
برخی این را نمی توانند بفمهند در حالیکه این سه کلمه است؛ طرح تحول سامت دچار 
تعجب جهانیان شد و ده ها رهبر دنیا به خوِد من گفتند که چطور توانستید این کار را در 
کشورتان انجام بدهید؟ کشورهای بزرگ نتوانستند این را انجام دهند که سهم پرداختِی 
بیمار برای بستری شدن در شهرها به 10 و در روستاها در مقطعی به 5 درصد می رسد. 
چطور برخی این را یاد نگرفتند و این را که در مدرسه هم می توان آموخت و عجیب است.

روحانی گفت: مردم ایران بدانند که کار دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه ســامت در 
تاریخ کشــور بی نظیر بوده و اگر حرفی در این زمینه هست، بگویید و در تاریخ کشور از 
ابتدا از زمان هخامنشیان تا االن تاریخ را ورق بزنید. تعداد تخت های ما در ابتدای دولت 
یازدهم، 90 هزار تخت بوده و این میزان در پایان دولت به 160 هزار تخت بیمارســتانی 
خواهد رسید؛ این روشن است و بسیاری از تخت های قدیمی هم بازسازِی کامل شد.وی 
اظهار داشت: هم چنین هجرِت واقعی صورت گرفت و یعنی پزشک متخصص که تهران 
و شــهرهای پرجمعیت را رها کرد و به بخش های دور افتاده رفت و آن جا مستقر شد و 
به جای اینکه بیمار از سراســر کشور به مرکز استان و تهران بیاید، متخصص در کنار او 
قرار گرفت؛ این کار مهم و بزرگ نبود؟رئیس جمهور تصریح کرد: در مخّیله من نمی آمد 

که کسی درباره سه مسئله شک کند؛ یکی درباره برجام و خدمات آن که البته شکاّکین 
در این زمینه زیاد هستند، یکی در زمینه انقاب دیجیتال و تحولی که ایجاد شد و یکی 
هم درباره تحول ســامت. البته در بقیه عرصه ها هم تحول بوده ولی این ها از واضحات 
و بدیهیات بود.روحانی گفت: در این ایام عدالت و انصاف کنار زده شــد و شاهد تحریف، 
تغییر و آمار غلط دروغ بودیم؛ می خواهیم به کجا برسیم؟ در این دوره که خیلی از مسائل 
واضح است که این همه فراز و نشیب و باال و پایین رفتن ندارد و باید مسیر را طی کنیم 
و به روز انتخابات برســیم.وی در ادامه ســخنان خود اظهار داشت: در این 16 ماه شاهد 
بدیــم که صنایع و خدمات ضرورِی فعال بودند؛ در روزهای اخیر یکی-دو روز برق دچار 
به مشــکل خورد و کشور با مشکل روبرو شد. استمرار ارائه خدماتی مانند برق، بنزین و 
گاز مهم است و همیشه باید در اختیار باشد؛ زمانی که ارائه خدمات آموزش امکان پذیر 
نبود، از طریق مجازی ادامه دادیم.رئیس جمهور با بیان اینکه خوشبختانه تولید در کشور 
یک روز تعطیل نشد و در اسفند 98 و فروردین 99 مداوم بود و همه تاش کردند، خاطر 
نشــان کرد: آمار ابتا و بستری در کارخانه ها کم بود و مرگ و میر هم به ندرت رخ داد و 
چرخه ی تولید با رعایت پروتکل های بهداشتی یک لحظه هم متوقف نشد.روحانی با اشاره 
به اینکه تمامی دســتگاه ها در کشور در این مدت تاش و کوشش کردند، اظهارداشت: 
البته در این میان دو بخش فوق العادگی ویژه ای داشتند؛ یکی مدافعان سامت که در خط 
مقدم بودند؛ هیچ پزشک و پرستاری بیمار را رها نکرد و البته جان خود را هم فدا کردند و 
شهدای سامت برای ما بسیار ارزشمند هستند. البته دیگران هم آمدند و نیروهای مسلح، 
سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، هال احمر، بازرسی ها و کسب وکارها در صحنه بودند.وی 
ادامه داد: از طرف دیگر نیز نقش مقام معظم رهبری، مراجع و علما اهمیت بسیار داشت 
و اینکه مقام معظم رهبری در هر مسئله ای گفتند که من تابع مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا هستم، ستاد تقویت شد و یک نمونه  آن نیز مراسم ماه محرم بود که ایشان تنها 
در حســینیه حضور داشتند پروتکل ها را رعایت کردند. هم چنین مراجع هم فتوا داده و 
تأکید کردند؛ حوزه ها، مساجد و ائمه جمعه و جماعات وارد عرصه شدند و کار بزرگی در 
کشــور صورت گرفت.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: از روزی که این ویروس وارد کشور 
شد و ما فهمیدیم، ممکن است اواخر بهمن ماه وارد کشور شده باشد ولی ما روزِ آخر بهمن 
متوجه شــدیم، یک لحظه هم در اطاع رسانی مسامحه نشد و همان وقت اعام کردیم. 
کشور ما یکی از منظم ترین کشورها در اعام دقیق آمار بوده و هست و شاید کم کشوری 
باشد که مانند ما عمل کرده باشد و برخی هم حتی آمارشان را اعام نکردند و یا دقیق 
بیان نداشــتند. ما بر مبنای استاندارد بین المللی آمار را دقیق، روزانه و بدون وقفه اعام 
کردیم.روحانی گفت: اطاع رسانِی شــفاف یکی از بزرگ ترین افتخارات دولت دوازدهم 
و وزارت بهداشت اســت و ما در بخش های دیگر هم شفافیت داشتیم. شفافیت یکی از 

موضوعاتی است که این را نمی توانید از دولت یازدهم و دوازدهم بگیرید؛ شفافیت، دولت 
الکترونیک، ســامانه ها و اینکه وزارت بهداشت به سامانه سامت وارد شده و هماهنگی 
کاملی دارد. کاالیی که وارد کشور می شود در سامانه تجارت ثبت شده و برای اولین بار در 
تاریخ کشور ایجاد شده است. دسترسی مردم به اطاعات و شفافیت برای دولت یازدهم 
و دوازدهم اســت. ما برای موضوع مبارزه با فســاد و تعارض منافع الیحه دادیم و بر آن 
اصرار کردیم و از زمان مجلس قبل ارسال کردیم و هنوز مانده است.وی هم چنین درباره 
واکسیناسیون اظهار داشت: از ابتدا می دانستند واکسن دقیق اگر تهیه شود، عامل بزرگی 
برای پیشگیری است اما چون در زمان متعادلی وقت نبود که واکسن همه مراحل خود 
را طی کند، تمامی مراحل طی نشد؛ همین مسئله موجب شد که خیلی ها تردید داشته 
باشند که واکسن بزنیم یا نزنیم اما بعدها متوجه شدند که در همین مرحله هم می شود 
واکسن زد و ما نیز در همین مسیر حرکت می کنیم.  یکی می گفت »اگر واکسن از شرق 
بیاورید، نمی زنم« و دیگری نیز گفت که »اگر از غرب واکســن بیاورید، نمی زنم« و یکی 
هم می گفت »اصا واکسن نمی زنم«. ســتاد کرونا تصمیم گرفت از زمانی که اطمیناِن 
نسبی درباره واکسن ها پیدا کردیم، ورود واکسن خارجی با قدرت انجام گرفت و عده ای 
مخالف بودند و ما نخواستیم فرصت را از دست بدهیم و در کواکس ثبت نام کردیم و 16 
میلیون و 800 هزار دوز سفارش دادیم.رئیس جمهور ادامه داد: اینکه در مقام عمل تأخیر 
شــد، بحث دیگری است و از کشورهای دیگر هم واکسن خریدیم و وزارت خارجه، سفرا 
و وزارت بهداشــت در این زمینه فعال بودند و حتی به شــرکت های خصوصی هم مجوز 
دادیم ولی تهیه واکسن ها سخت بود و نتوانستند بیاورند؛ االن هم مجوز واردات دارند ولی 
مقداری پیچیدگی دارد و تعداد واکســن هم در دنیا محدود است.روحانی گفت: واکسن 
خارجی وارد شد و طبق رده بندِی سند ملی تزریق آن صورت می گیرد، تاکنون بیش از 5 
میلیون واکسن تزریق شده و بقیه هم وارد می شود و تزریق می شود. هم چنان واکسن را 
از خارج وارد می کنیم و در تولید داخلی هم توان و حمایت ادامه خواهیم داد و امیدواریم 
چند واکسن داخلی ما نیز به زودی به بازار بیاید؛ دو واکسن نزدیک است و یکی واکسن 
دیگر هم وارد چرخه خواهد شــد.وی خاطر نشان کرد: ایران علیرغم تحریم، مشکات و 
اینکه کشورهای پیشرفته در زمینه زیرساخت های بهداشتی از ما بهترند ولی وقتی تعداد 
فوتی ها را بر مبنای یک میلیون نفر در نظر بگیریم، رتبه ما در دنیا پنجاه و یکم است و 
یعنی پنجاه کشور دیگر از جمله آمریکا، سوییس، آلمان، فرانسه، انگلیس، برزیل و هند 
شرایط سخت تری از ما داشتند. این نشان می دهد که در کشور ما در زمینه مبارزه با کرونا 
کار بزرگی انجام گرفته و یک بار دیگر از همه تشکر می کنم. الحمدهلل چهار موج را پشت 
ســر گذاشتیم و تاش می کنیم و از خدا می خواهیم که با موج پنجم مواجه نشویم و با 

تسریع در واکسیناسیون در هفته های آینده شرایط بهتری داشته باشیم.

 آیت اهلل رئیسی: 
وضع معیشت و سفره مردم  سبب شد 

 وارد  میدان ریاست جمهوری شوم 

 نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری گفت: خرید تضمینی 
گندم به کشــاورز آرامش می دهد و اگر به کشاورز قیمت محصول را عادالنه 
خریداری نکنیم باید با دالر و یورو آن را وارد کنیم.به گزارش مشــهدمقدس، 
آیت اهلل ســیدابراهیم رئیســی در گفت وگو با مردم خراسان رضوی از طریق 
شبکه تلویزیونی استان خراسان رضوی اظهار داشت: به زائران علی ابن موسی 
الرضا)ع( و مجاوران و همســایگان امام رضا)ع( ســام عرض می کنم؛ توفیق 
حضور در جمع مردم مشــهد به دلیل شــرایط کرونایی نیســت و به همین 
دلیل به صورت تصویری سخن می گویم.وی افزود: در رابطه با مشهد مسائل 
مختلفی مطرح است و اولین نکته زیارت و تسهیل امر زیارت است؛ سال هایی 
که توفیق خدمت در مشهد داشتم اولین دغدغه ام تسهیل امر زیارت بود؛ در 
طول سال جمعیت 27 تا 30 میلیونی زائر به مشهدمقدس را داریم که تسهیل 
امر زیارت از مبداء تا مبداء بســیار بااهمیت است و زائر باید احساس کند امر 
زیارت اعم از حمل و نقل و اســکان برای وی آســان است.نامزد سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: مشهدی ها نشان داده اند مهمان نوازند و 
برای همه شهرهایی که در مسیر زیارت هستند نیز این امر صادق است لکن 
از دغدغه های بنده این بود که عاوه بر محل اسکان برای زائران بتوانیم برای 
خانواده های محروم و مستضعف نیز محل اسکان داشته باشیم و برای ساخت 
شهر زائر و زائرسرا اقدام کردیم تا کمکی به هتل ها و مسافرخانه ها نیز باشند 
و در شــرایط عادی مشهد زمینه بســیار زیادی برای زائرپذیری دارد.آیت اهلل 
رئیسی تصریح کرد: زائر باید برای اسکان در مکانی محترمانه و توام با آرامش 
اقامت کند؛ به جای اینکه آستان قدس کارهایی مثل پاساژسازی کند و هزینه 
اجتماعی داشته باشد می تواند این کار را صورت دهد و این البته نیاز مشهد نیز 
نیست؛ زمانی یکی از پروژه های بزرگ دولت را خواستیم تبدیل به بیمارستان 
کنیم اما موافقت نشد زیرا امروز نیاز مشهد مسئله تخت بیمارستانی برای زائر 
و مجاور اســت که در آن برهه توفیق حاصل نشد.وی خاطرنشان کرد: مشهد 
پایتخت فرهنگی و معنوی ایران اسامی است؛ اینجا بسیاری از برکات خداوند 
متعال قرار داده شــده؛ مشهد قطب کشــاورزی است و مسائل مهم مشهد و 
خراسان رضوی مســئله آب است زیرا عمیقا اعتقاد داریم مسئله کمبود آب 
را در ســال هایی که نزوالت آسمانی کمتر اســت و یا در برخی اقلیم ها این 
مهم وجود دارد اما مسئله اصلی مدیریت ناصحیح آب است و نه خود کمبود 
آب.رئیســی افزود: برداشتم از سفرهای استانی بسیاری که صورت داده ام این 
است که مدیریت آب صحیح نیست؛ در برهه ای که خادم حضرت رضا)ع( بودم 
کمک رسانی به الیروبی و قنوات صورت گرفت و برخی مواقع مستقل از آستان 
قدس صورت می گرفت و گاهی نیز آســتان قدس رضوی مشارکت می کرد. 
مسئله احیای قنوات، مسئله آبرســانی و مسئله کشاورزی جزو اولویت هایی 
اســت که باید دنبال شود.وی خاطرنشــان کرد: عاوه بر این در دوره حضور 
در آســتان قدس رضوی با همت مهندسان و متخصصان استفاده از آب های 
زیرسطحی را نیز تجربه کردیم و براساس آن مصرف آب به یک چهارم رسید 
و از ســوی دیگر بازدهی نیز باالتر شد و این مدل می تواند در سطح کشوری 
مورد استفاده قرار گیرد.نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
تاکید کرد: مسئله دیگر حاشیه شهر مشهد است؛ ساکنان حاشیه شهر مشهد 
عموما مردم شریف روستاها هستند که عموما مولد بوده اند و در یک کارخانه 
تولیدی بزرگ به نام روستا زندگی می کرده اند اما به دلیل نرسیدن به وضعیت 
آن روســتا و وضعیت کشاورزی روستا مهاجرت کرده اند. خرید تضمینی باید 
جزو مواردی باشد که دولت همواره اقدام کند. خرید تضمینی گندم به کشاورز 
آرامش می دهد و اگر به کشــاورز قیمت محصول را عادالنه خریداری نکنیم 
باید با دالر و یورو آن را وارد کنیم.رئیســی تاکید کرد: مســئله کشاورزی را 
باید رونق دهیم تا از حاشیه نشینی مشهد کاسته شود؛ باید به حاشیه نشینان 
عزیز رســید؛ خانواده هایی که اهل کار و فعالیت هســتند اما امکانات خوبی 
ندارند و شــرایط خوبی برای زندگی ندارند. در دوره فعالیت در آستان قدس 
رضوی با کمک مردم و مسئوالن شهری به حاشیه شهر توجه ویژه ای داشتیم.

وی بیان کرد: حاشیه نشــینان در آمارها می آیند و در مشکات به آنها اشاره 
می شــود اما در عمل هم باید جزو برنامه های دولــت قرار گیرند؛ اگر توفیق 
شــود بنده مورد نظر مردم باشم نســبت به رفع مسئله حاشیه نشینی اقدام 
جدی صورت خواهیم داد.رئیسی تصریح کرد: موضوع دیگر مسئله اقتصادی 
و تجاری خراسان رضوی اســت؛ ما می توانیم با کشورهای همجوار خراسان 
رضوی همچون آسیای میانه ارتباط داشته باشیم و نقش و سهم ما در تجارت 
منطقه بسیار پائین است و باید سهم فعلی از 20 میلیارد دالر به 40 میلیارد 
دالر برسد و خراسان رضوی در این پازل می تواند جایگاه مهمی داشته باشد. 
این ســهم را هم تولیدکنندگان باید ایفا کنند و هم وزارت امور خارجه باید 
در حوزه دیپلماســی اقتصادی فعال شود. بازارچه های مرزی خراسان رضوی 
ظرفیت باالیی دارد که برخی از آنها فعال هستند. یکی از کانال های صادرات 
ما فعال شدن بازارچه های مرزی است.وی گفت: از ذخایری که خداوند متعال 
در اختیار ما قرار داده معادن اســت؛ پروانه بهره برداری صادر شــده اما بیش 
از نیمی از آنها فعال نیســتند. می شود بیکار نداشته باشیم؟ بله قطعا محقق 
اســت. درصدی از ظرفیت تولیدی خراسان رضوی معطل است و باید به کار 
گرفته شــود. معنا ندارد در استانی مثل خراســان رضوی که در کشاورزی و 
خدمات ظرفیت باالیی است شاهد بیکاری باشیم.رئیسی گفت: مسئله مسکن 
در خراسان رضوی قابل حل و مطالعه است و نسبت به آن شناخت دارم. جا 
برای توســعه و تاش مجاهدانه با نیروی انسانی کارآمد در این زمینه وجود 
دارد. چرا جوان تحصیلکرده باید معطل کار باشد؟ این اصا قابل قبول نیست. 
باید در حوزه های دانش بنیان فعال شد. اقتصادی که در مشهد می توان فعال 
کرد بی نظیر است و به دست جوانان و نخبگان و دانشگاهیان باید این ظرفیت 
فعال شود.وی ادامه داد: بیکاری و مسکن جزو دغدغه ها است و مسئله دیگر 
دغدغه ازدواج جوانان است که اگر زمینه اشتغال و مسکن فراهم شود مسئله 
ازدواج نیز حل می شــود. می توانیم با ظرفیت باالیی که خراسان رضوی دارد 
بیکاری را حل کنیم. باید در امکانات نیز شاهد اجرای عدالت باشیم و احساس 
عدالت بســیار مهم است. وضع معیشت و سفره مردم و وضعیت دولت سبب 

شد احساس دغدغه کنم و وارد این میدان شوم.

امیر سیاری عنوان کرد؛
همکاری صنعت دفاعی با بخش های 
غیرنظامی در جهت خودکفایی کشور

معــاون هماهنگ کننده ارتــش گفت: همکاری های صنعــت دفاعی با 
بخش های غیرنظامی می تواند مسیر خودکفایی کشور را هموارتر و بستر 
مناســبی برای مانع زدایی از تولید در کشــور ایجاد کنــد. امیر دریادار 
حبیب اهلل ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش از نمایشگاه دستاوردها 
و پیشــرفت های صنعت دفاعی در حوزه رزم زمینــی بازدید کرد.امیر 
سیاری در این بازدید با ابراز ُخرسندی نسبت به عملکرد سازمان صنایع 
دفاع در ســال های اخیر اظهار داشت: این سازمان در چند سال گذشته 
پیشــرفت قابل ماحظه ای در ابعاد مختلف داشته است.وی با اشاره به 
وجوه ممتاز تولیدات ســازمان صنایع دفــاع گفت: اعتماد به تخصص و 
توان مهندســین و متخصصین ایرانی، هوشمندسازی، نقطه زنی، تحّرک 
و توانمندی کافی تجهیزات از جمله ویژگی های محصوالتی اســت که 
در این نمایشــگاه مشاهده شــد.معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه 
با اشــاره به تنوع محصوالت به خصوص موشک ها و مهمات افزود: تنوع 
مطلوب در موشک های دوش پرتاپ، مهمات هواپایه و زمین پایه و تولید 
ساح های روزآمد توانســته است نیروهای مسلح را در عموم حوزه های 
رزم زمینی خودکفا کند.دریادار ســیاری در ادامه به توانمندی و تجربه 
باالی »ساصد« در تولید خودروهای تاکتیکی و نظامی اشاره و بیان کرد: 
آرزو می کنم در آینده ای نه چندان دور تمام حوزه های رزم از خودروهای 
تولید سازمان صنایع دفاع در ابعاد و کاربری های مختلف استفاده کنند.

وی همچنین با اشــاره به همــکاری مطلوب ســازمان صنایع دفاع در 
حوزه های غیرنظامی و بازرگانی تأکید کرد: همکاری های صنعت دفاعی 
در این حوزه ها می تواند مســیر خودکفایی و استقال کشور را هموارتر 
ساخته و بستر مناسبی را برای مانع زدایی از تولید در کشور ایجاد کند.

معاون هماهنگ کننده ارتش در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح 
به داشتن این صنعت دفاعی و این خودکفایی در تولید تجهیزات نظامی 

و بازرگانی افتخار می کنند.

ســتاد انتخابات وزارت کشــور در اطاعیه ای نسبت 
بــه رونــد بررســی صاحیــت داوطلبــان انتخابات 

ریاست جمهوری واکنش نشان داد.
، متن کامل توضیحات ســتاد انتخابات کشور، در این 

ارتباط، بدین شرح است:
باسمه تعالی

در حالــی که فقط چند روز تا 28 خرداد، روز برگزاری 
انتخابات مهم 1400 باقی مانده است و مجری قانونی 
انتخابات، بــا همراهی و همکاری همه دســتگاه های 
مســئول و مجموعه عظیمی از هموطنان از طبقات و 
اقشار گوناگون که در روند اجرای انتخابات نقش آفرینی 
می کنند، در تدارک آخریــن آمادگی ها برای برگزاری 
انتخابات در تراز جمهوری اســامی ایران است، شاهد 
انتشار مطالبی حاوی تعریض بی مبنا نسبت به وزارت 
کشــور، منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیئت 
مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراهای اسامی شهر و 
روستا هستیم که به منظور پیشگیری از هرگونه ایجاد  
شــائبه در اذهان و قضاوت هــای غیرمنصفانه در افکار 
عمومی، کل ســابقه موضوع و ابعــاد قانونی و اجرائی 
آن در قالب نکات ذیل به اســتحضار ملت عزیز ایران و 

اصحاب  شریف رسانه می رسد؛

1. بر اســاس قانون تشــکیات، وظایــف و انتخابات 
شوراهای اسامی؛ هیئت مرکزی نظارت وظیفه خطیر 
نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون به عهده دارد، 

لکن تأیید صاحیت داوطلبین و تأیید صحت انتخابات 
از اختیارات این هیئت خارج شده و به عهده هیئت های 

نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است.
2. وظیفــه اصلــی هیئت مرکــزی نظــارت قبل از 
شــروع انتخابات رســیدگی به شــکایات داوطلبین 

ردصاحیت شده می باشد.
3. هیئــت مرکزی نظارت بــر انتخابات شــوراها در 
آخرین روز از مرحله رســیدگی به شکایات داوطلبان 
ردصاحیت شــده در هیئتهــای اجرایــی و نظــارت 
شهرســتانها و اســتانها؛ بر خاف تبصــره 3 ماده 63 
قانون انتخابات شوراهای اسامی، اقدام به رد صاحیت 
تعدادی از داوطلبانی نمود که قبًا در هیئتهای اجرایی 

و نظارت شهرستانها تأیید شده بودند.
4. از آنجا که رد صاحیت این افراد، مغایر با تصریحات 
موازیــن قانونی و بدیهیات حقوق شــهروندی در این 
ارتباط  است، وزارت کشور، پس از استعام از معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در 
صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شــوندگان 
عمل کرده و افراد تأییدصاحیت شــده در هیئت های 
اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به 

فرمانداری های ذی ربط معرفی نمود.
5. بررسی دقیق و احراز شــرایط الزم برای صاحیت 
نامزدهــا با پیش بینی زمان کافــی در چارچوب قانون 
هر انتخابــات از طریق اســتعام از مراجع ذی صاح 
و پاســخگویی مســئوالنه و بموقع آنها، از تصریحات 

سیاستهای کلی انتخابات اســت و برای وزارت کشور 
و ســایر دســتگاه های مرتبط با انتخابات، الزم االتباع 
است، بر این اســاس و همچنین با عنایت به مصوبات 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و دیگر اجزای قانون 
انتخابات، وزارت کشــور متعهد بــه رعایت مّر قانون و 
بی طرفی کامل است و در عین حال تمام تاش قانونی 
خود را به کار گرفته تا مستند به پاسخ مراجع چهارگانه 
اســتعامی از ورود افراد بدون صاحیت به شوراهای 

اسامی جلوگیری کند.
6. پیــش از این در چندین جلســه بــا اعضای هیئت 
مرکزی نظارت و دو مکاتبه وزارت کشور در این ارتباط، 
تأکید شــد که وزارت کشور بر اساس ماده 106 قانون 
وظائف، تشــکیات و انتخابات شوراهای اسامی شهر 
و روســتا، مجری قانون انتخابات است و مجری قانون 

نمی تواند مجری تصمیمات فراقانونی باشد.
7. همچنیــن تصریح شــد؛ چنانچه از نظــر برخی از 
اعضای هیئــت مرکزی نظــارت،  در احراز صاحیت 
داوطلبین، اشــکالی وجود دارد، این امر در هیئت های 
نظارت شهرستانها و استانها واقع شده که توسط هیئت 
مرکزی تعیین شده اند و به موجب قانون، مسئول تعیین 

صاحیت هستند.
8. انتظــار مــی رود هیئــت مرکزی نظــارت، ضمن 
قانونمــداری، چنانچه اشــکالی در روندهــای قانونی 
انتخابات می بیند، نسبت به پیگیری اصاح قانون اقدام 

کند.

توضیحات ستاد انتخابات کشور در خصوص روند بررسی صالحیت 
داوطلبان انتخابات شوراها

الریجانی:
شورای نگهبان دالیل عدم احراز 

صالحیتم را اعالم کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از شورای 
نگهبان خواهشمندم کلیه دالیل عدم احراز صاحیت 
اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی به صورت رسمی 
و عمومی اعام فرماید.علی الریجانی نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری با صدور بیانیه ای خطاب به شورای 
نگهبان پیرامون مســئله عدم احراز صاحیت نوشت: 
از شــورای نگهبان می خواهم کلیه دالیل عدم احراز 
صاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی اعام 

کند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی
با تبریک سالروز بزرگداشت حضرت معصومه )سام 
اهلل علیها( و گرامی داشت روز دختر؛ از شورای محترم 
نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات 
کذب بودن گزارش های داده شده به آن شورا در رابطه 
با بنده و خانواده ام در جریان بررسی احراز صاحیت  
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، کلیه دالیل عدم 
احراز صاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی 
به صورت رســمی و عمومی اعام فرمایید. حداقل به 
اجرای سیاست  کلی مصوب رهبری معظم انقاب در 

باب پاسخگویی آن شورا عمل نمایید.

امیر رحیم زاده در بازدید از پدافند هوافضای سپاه:
 پدافند هوایی ارتش و سپاه آماده مقابله 

با هرگونه تهدیدی هستند
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( آسمان ایران را امن ترین آسمان منطقه دانست 
و گفت: نیروهای پدافند هوایی ارتش و سپاه آماده مقابله با هرگونه تهدیدی هستند. امیر سرتیپ قادر 
رحیم زاده فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( کشور، در جمع فرماندهان و کارکنان 
پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران از آمادگی روحی و معنوی و تجهیزات پدافندی آنان ابراز 
رضایت کرد.وی در ادامه از ســردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران برای رونمایی از 
ســامانه پدافندی 9 دی و رادار قدس که در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به دست نیروهای 
نخبه و جهادی این نیرو تولید و به ســازمان رزم پدافند هوا فضای سپاه ملحق شد، تشکر کرد.فرمانده 
قرارگاه مشــترک پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( تاکید کرد: پهنه آسمان ایران اسامی با هماهنگی و 
هم افزایی نیروهای پدافند هوایی ارتش و سپاه که آمادگی مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز هوایی را دارند، 

امن ترین آسمان منطقه است.

دفتر سخنگوی دولت خبر داد
شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه دو کانال خبری

دفتر سخنگوی دولت با صدور اطاعیه ای از شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه دو کانال خبری 
به دلیلی نسبت کذب دادن به مرکز استراتژیک نهاد ریاست جمهوری خبر داد. در اطاعیه دفتر سخنگوی 
دولت آمده است: در پی انتشار مطالبی از سوی دو کانال خاص، تحت عنوان جلسات گروه های سیاسی سه 
گانه مرتبط با فضای انتخابات اخیر و نیز برخی مطالب کذب داســتان سرایی و انتساب آن به مرکز بررسی 
های اســتراتژیک نهاد ریاست جمهوری، بدینوسیله ضمن تکذیب این خیال بافی های سراسر دروغ حاوی 
تهمت های  هدف دار، به جهت ضرورت شفافیت و دفاع از ساحت اخاقی جامعه ناگزیر به طرح شکایت از 

طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری شدیم.
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گزیده خبر
یک مقام مسئول:

شرایط برخورداری از مالیات مقطوع اعالم شد
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به دستورالعمل تبصره ماده 
)۱۰۰( قانون مالیات های مستقیم، شرایط ارایه اظهارنامه مالیاتی، برخورداری از مالیات 
مقطوع و تقســیط پرداخت برای برخی از صاحبان مشــاغل در خردادماه را اعالم کرد. 
محمد مسیحی با بیان این مطلب گفت: با توجه به دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ 
مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۰ و همچنین دستورالعمل شماره  /۱۵۱۶۱/۲۰۰/د مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۰، 
این ســازمان برای برخی صاحبان مشاغل، تسهیالت برخورداری از مالیات مقطوع را در 
نظر گرفته که صرفا شــامل گروه دوم و سوم مشــاغل موضوع ماده )۲( اصالحی آیین 
نامــه اجرایی موضوع ماده )۹۵( قانون مالیات های مســتقیم که مجموع فروش کاال و 
ارائه خدمات آنها در ســال ۱۳۹۹ ، حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده )۸۴( 
قانون مالیات های مســتقیم و به میزان ۱۶۲۰ میلیون تومان است.وی گفت: این گروه از 
صاحبان مشاغل، در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان 
خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ) از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور( از نگهداری اسناد و 
مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم اصالحیه مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه 
مالیاتی معاف می شوند.طبق اعالم سازمان امور مالیاتی کشور، معاون این سازمان اظهار 
کرد: صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده )۱۰۰( قانون مذکور بوده و بر 
مبنای موضوع فعالیت یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح 
در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده 
اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۹، می توانند 
از مزایای این دســتورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، 
موجب لغو معافیت آنها نخواهد شــد.وی افزود: بدیهی است مفاد بندهای )۵( و )۶( این 
دســتورالعمل برای اینگونه مؤدیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شــمول 
مفاد تبصره ماده )۱۰۰( قانون مالیاتهای مستقیم، عالوه بر موارد مذکور در بندهای )۵( 
و )۶( این دستور العمل، از هر گونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند 
شد.مســیحی در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطــوع و پرداخت آن نیزگفت: مالیات 
صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۸ )اعم از اصلی و متمم( بدین 
گونه تعیین شــده که صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۳ میلیون تومان، بدون 
افزایش نســبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ ؛ صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از سه 
تا شــش میلیون تومان با چهار درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ ؛ صاحبان 
مشــاغل با میزان مالیات قطعی از شــش میلیون  تا ۱۲ میلیون تومان با هشت درصد 
افزایش نســبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ و صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر 
از ۱۲ میلیون تومان با ۱۲ درصد افزایش نســبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ اعمال کرده و 
از تســهیالت این دستورالعمل برخوردار خواهند شد.وی مجددا تاکید کرد: مؤدیانی که 
مجموع فروش کاال و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۹ از مبلغ ۱۶۲۰ میلیون تومان بیشتر 
باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغلی 
که تمایل به اســتفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم 
الکترونیکی )طبق فرم مربوط( از طریق پایگاه اینترنتــی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را 
به ســازمان امور مالیاتی کشور اعالم نمایند و تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام 

در مهلت مقرر قانونی توســط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب 
مودی خواهد بود.وی اضافه کرد: بدیهی است مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع 
این دســتورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود را در موعد 
مقرر قانونی تســلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم موضوع بند )۱( این 
دســتورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه ســال ۱۴۰۰ ، به عنوان آخرین اقدام تســلیم 
ننمایند و یا در مهلت مقرر، فرم مربوطه را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از 
شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.مسیحی 
درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل 
را به صورت یک جا تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نداشته باشند نیز گفت: برای این دسته 
از مودیان، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مســاوی تقسیط می شود و 
عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده )۱۹۰( قانون مالیاتهای 
مســتقیم خواهد بود.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: 
هر گاه اســناد و مدارک مثبته ای به دســت آید که مشخص شود مجموع فروش کاال و 
ارائه خدمات مؤدی در ســال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کاال و خدمات 
و سایر درآمدهای فرم موضوع بند )۱( این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع 
درآمد مودی از حدنصاب مقرر)۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال( تجاوز ننماید، با رعایت مقررات 
بند )۱-۴( ماده )۴۱( آیین نامه اجرایی موضوع ماده )۲۱۹( قانون مالیاتهای مســتقیم، 
نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه )مالیات قابل مطالبه 
عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کســر مالیــات ابرازی مودی در فرم موضوع 
بند )۱( این دســتورالعمل( با رعایت مقررات اقدام خواهد شــد و ما به التفاوت مالیات 
مطالبه شــده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشــمول جریمه موضوع ماده )۱۹۲( 
قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.مسیحی در ادامه تاکید کرد: هرگاه اسناد و مدارک 
مثبته ای به دســت آید که مشخص شــود مجموع فروش کاال و ارائه خدمات مودی در 
ســال ۱۳۹۹ بیش از مبلغ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده، مودی مذکور مشــمول مفاد 
تبصره ماده )۱۰۰( قانون مالیاتهای مســتقیم نبوده و عالوه بر محاسبه و مطالبه مالیات 
وفق مقررات ماده )۹۷( قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرایم متعلقه از جمله جریمه 
عدم تســلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان اســتفاده 
از کلیــه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع مــاده )۱۰۱( قانون مالیاتهای 
مســتقیم خواهد شد.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه 
صاحبان مشاغلی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری 
از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود، گفت: این دسته از صاحبان مشاغل، مکلف به انجام 
تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است.مسیحی همچنین 
در خصوص آن دســته از صاحبان مشــاغل که محل فعالیت آنها در سال گذشته تغییر 
کرده نیز گفت: هرگونه تغییر محل فعالیت در ســال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعالیت در 
سال ۱۳۹۸ با عنایت به مفاد ماده )۳( آیین نامه اجرایی موضوع تبصره )۳( ماده )۱۶۹( 
قانون مالیاتهای مســتقیم، مشمول ثبت نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید 
مشمول این دستورالعمل نخواهد بود؛ البته به استثنای مشاغل موضوع آیین نامه مذکور 
که براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صالح بیش از یک محل فعالیت برای همان 

مجوز داشته باشند.
وی همچنین یادآور شــد: آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ 
آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد )۱۳۷(، )۱۶۵( و )۱۷۲( قانون مالیاتهای 
مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۸ به طور کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید 
مالیات سال ۱۳۹۸ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر 
قرار گیرد.مســیحی با اشاره به تبصره بند )۶( این دستورالعمل عنوان کرد: با عنایت به 
اینکه به موجب مفاد بند )۱( این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری 
اســناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصالحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ معاف 
هســتند، لذا مفاد حکم بندهای )۵( و )۶( این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک 
مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کاالی فروش رفته و بهای تمام شده خدمات 
ارائه شــده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شــده در بند )۵( این دستورالعمل از 
جملــه تعیین ارزش منصفانه ، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ 
ابرازی مودی در فرم موضوع بند )۱( این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود. بدیهی 
اســت در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقالم 
خرید در موجودی کاالی پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاســبه فروش این 
بخش از کاال در سال ۱۳۹۹ و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات 
ارائه شده ضروری است.وی در خاتمه اظهار کرد: آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند 
)الف( این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸ آنان به قطعیت نرسیده 
اســت، درصورت تکمیل و ارســال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شــده مطابق 
بند )ب( این دســتورالعمل به نســبت مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۸ ، مشمول 
این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان 
موضوع این بند در فرآیند رســیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد، این امر تاثیری در 

میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۳۹۹ آنها نخواهد داشت.

تمام جزییات وام بازنشستگان تامین اجتماعی 
در سال ۱۴۰۰

همه مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی وبازماندگان بیمه شده متوفی 
)همســر( می توانند از هر یک از وام های قرض الحسنه استفاده کنند.، اطالعات 
ثبت نام وام بازنشســتگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران در بخش خدمات 
غیر حضوری سازمان در نشــانی: https://eservices.tamin.ir/view/#/registration در 
دسترس است.بازنشســتگان برای ثبت نام وام پس از مراجعه به آدرس خدمات 
account.tamin. بصورت خودکار به آدرس eservices.tavin.ir غیر حضوری سازمان

ir منتقل می شوند.
شرایط دریافت وام بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان برای ثبت نام باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱ – بازنشسته عضو کانون میبایست حقوق خود را از شعب بانک رفاه شهر تهران 

دریافت نماید.
)ســایر بانک ها به دلیل  نداشتن امکان کسر اقساط توسط بانک عامل نمی توانند 

وام پرداخت کنند(
۲ – بازنشســته باید دارای کارت عضویت کانون بازنشستگان باشد. در صورتیکه 
کارت عضویت کانون اعتبار نداشته باشد ابتدا به کانون بازنشستگان شهر تهران 

جهت تمدید مراجعه وسپس ثبت نام کنید.
۳ – باتوجه به قوانین بانک مرکزی سن بازنشسته متقاضی وام باید کمتر از ۷۲ 

سال تمام باشد.
۴ – بازنشســته باید فاقد بدهی بانکی، چک برگشتی و اقساط معوقه وام از سایر 

بانک های کشور باشد )مطابق مقررات بانک(
۵ – بازنشســته نباید در ۳ سال گذشته از تسهیالت وام بانک رفاه استفاده کرده 

باشد.
۶ - مبلــغ وام ۵۰ میلیون ریال معادل ۵ میلیــون تومان  و باز پرداخت مطابق 

مقررات بانک است.
۷ - بازنشسته/مســتمری بگیر که درخواست وام دارد باید سیم کارت بنام خود 
داشته باشد، توجه داشته باشید، شماره تلفن همراه وارد شده صرفا باید متعلق به 

شخص بازنشسته/مستمری بگیر باشد
نکتــه: اولویت پرداخت وام بــا حداقل بگیران، بیماران خــاص و صعب العالج و 
همچنین افرادی که فرزندان آن ها در شرف ازدواج هستند یا در حال جابه جایی 

مسکن جهت اجاره نشینی با ارائه مدرک معتبر است.
مدارک مورد نیاز برای درخواست وام بازنشستگان تامین اجتماعی

دفترچه بیمه متقاضی.
گواهی حقوق و تعهد کســر اقساط از شعبه تامین اجتماعی مربوط به مستمری 

بگیران.
گواهی حقوق و مزایا و تعهد کســر اقساط از محل کار وام گیرنده و ضامن برای 

بیمه شدگان.
احراز حداقل ۲ ســال سابقه پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان وام ها در قبال 
سفته عندالمطالبه به میزان ۱۲۵ درصد مبلغ وام با امضا متقاضی و ظهرنویسی 

ضامن معتبر مورد قبول بانک پرداخت می شود.
وام بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ از طریق شعب 
بانک رفاه پرداخت می شود. بازنشســته باید کارت عضویت کانون بازنشستگان 
داشــته باشد. سن بازنشسته بایستی کمتر از ۷۲ سال باشد. فاقد بدهی بانکی و 

چک برگشتی باشد. ضمنا سیم کارت باید به نام متقاضی باشد.

چه کسانی می توانند درخواست وام بازنشستگان تامین اجتماعی دهند؟
وام تامین اجتماعی به مشــموالن بیمه بیکاری و بیمه اجباری و بیمه اختیاری، 
تعلق نمی گیرد. همه مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی وبازماندگان 
بیمه شده متوفی )همسر( می توانند از هر یک از وام های قرض الحسنه استفاده 

کنند.

نایب رییس کمیسیون مالیات اتاق ایران:
 مالیات بر عایدی سرمایه باعث 

فرار سرمایه می شود
نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران اظهار 
داشت: ما به مالیات معتقد هستیم اما مالیات باید به صورت همه جانبه از همه 
افراد به نســبت منطقی و قانونی گرفته شــود. طی سال های گذشته سازمان 
مالیاتی شــعارهای زیادی می داد اما تنها بخشی که شناسنامه دار بودند مورد 
فشــار قرار گرفتند. تالش ما این بود که دایره افراد مالیات دهنده به کسانی که 
سرمایه های بسیار کالنی دارند برســد که متاسفانه با این طرح ها هنوز موفق 
نشــده ایم.اصغر آهنی ها در مورد مالیات بر عایدی ســرمایه اظهار کرد: وقتی 
ما در بدترین شــرایط اقتصادی قرار گرفتیم و وضعیت مناســبی در الیه های 
مختلف وضعیت اقتصادی نداریم، متاسفانه سازمان امور مالیاتی وارد موضوعات 
این چنینی شــدند تا بتوانند تامیــن اعتبار کنند. اما واقعیت این اســت که 
زیرساخت های هر مســئله ای را باید ایجاد کرد. با توجه به اینکه سازمان امور 
مالیاتی زیرســاخت ها را ایجاد نکرده، احساس ما این است که دوباره به فعاالن 
اقتصادی که شناسنامه دار هستند و همیشه مالیات می دهند خواهد پرداخت.

وی افزود: خیلی از مســائلی که درحال رخ دادن اســت و ارقامی که به خاطر 
تامین بودجه نوشته می شود به یک سری از افراد خاص فشار می آورد. تا دولت 
زیرساخت های خود را آماده نکند و چارچوب های خود را درست نکند این گونه 
طرح ها باعث فشار مضاعف بر شناسنامه دارها می شود و عمال ممکن است باعث 
نابودی برخی از مشاغل شود.آهنی ها تصریح کرد: از زمانی که قانونی می نویسند 
و تا ما به ثبات برســیم باید چند سال بدویم، این پیگیری زمان زیادی از افراد 
می گیرد. زیرساخت ها و زنجیره مالیات هنوز تکمیل نشده است؛ در شرایطی که 
کشور مشکالت عدیده ای دارد، افزایش فشار روزانه باعث فرار سرمایه می شود.

نایب رییس کمیســیون  مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با 
اشاره به فرار سرمایه از کشور خاطرنشان کرد: شاهد این هستیم که در امارات، 
ارمنستان، ترکیه و... میزان خرید زیادی از طرف ایرانیان انجام می شود و به علت 
بی ثباتی هایی که در کشــور داریم سرمایه  زیادی را به این کشورها برده ایم. ما 
باید بستری را ایجاد کنیم که این سرمایه ها تبدیل به ارزش شود. به هر میزان 
که سیاست های بسته ای در این زمینه داشته باشیم با موارد این چنینی مواجه 
خواهیم شــد که باعث می شود سرمایه ملی ما به کشورهای دیگر برود.وی در 
پاســخ به احتمال کمک این نوع از مالیات ها بر کنترل اختالف طبقاتی گفت: 
در واقعیت این اتفاق نخواهد افتاد، اختالف طبقاتی به دلیل سیاست های غلط 
مالی در کشور ما است و اگر این سیاست های مالی اصالح شود خیلی از مسائل 
تغییر خواهد کرد. اگر این سیاست های غلط را در کنار قوانین این چنینی داشته 
باشیم، از آنجا که یک زنجیره به هم پیوسته را تشکیل نمی دهند و هر بخش به 
صورت مجزا است، بیشتر آفت های آن گریبانگیر ما خواهد شد.آهنی ها همچنین 
در پاســخ به اینکه در دنیا گرفتن مالیات یک راه معمول برای کنترل اختالف 
طبقاتی است بیان کرد: همیشه در اجرای قوانین از دنیا مثال آورده می شود ولی 

نمی دانیم در داخل کشور چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

رئیس کمیسیون اقتصادی: 
   آیت اهلل رئیسی می تواند کشور را در مسیر 

تحوالت اقتصادی قرار دهد 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: توجه به توان داخل منافاتی با دیپلماسی 
ایــران در عرصه بین الملل و مذاکرات خارجی ندارد و آیت اهلل رئیســی می تواند 
کشور را در مســیر تحوالت اقتصادی قرار دهد.محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره 
به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم اظهار داشــت: تمامی کاندیداهای 
ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی خود از مباحث اقتصادی سخن به میان 
آوردند که این نشان از اهمیت این موضوع و دغدغه مردم در این حوزه دارد.وی به 
شاخص درآمد ملی کشور از سال ۹۲ تا سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: متوسط رشد 
ساالنه کشور منفی ۵.۴ و شاخص پس انداز ملی منفی ۷.۸ درصد را نشان می دهد 
که نگران کننده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه این گزارشات براساس مســتندات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ارائه 
شــده افزود: کسری بودجه کشور از ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۵۰ 

هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده و رشد اقتصادی کشور تقریباً صفر است.
وی با بیان اینکه سال ها مشکالت اقتصادی کشور را به برجام گره زدند و اقتصاد 
کشور را به جریانات خارج از کشور متصل کردند تصریح کرد: مسلما وابستگی به 
خارج از کشور چیزی برای ایران به دنبال نخواهد داشت، همان طور که در جریان 
هسته ای شاهد بودیم که با وجودی که کشور ما به همه تعهدات خود عمل کرد 
اروپــا و آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکردند.پورابراهیمی با انتقاد از 
اینکه سال ها تمام ظرفیت کشور را در سبد برجام گذاشتیم ادامه داد: امروز نتیجه 
این نگاه اشتباه را در وضعیت نگران کننده کشور و شاخص های اقتصادی مشاهده 
می کنیم.وی با اشاره به اینکه امروز نیز به طور عمده در فضای مناظرات انتخاباتی 
کاندیداهای ریاســت جمهوری دو طیف نگاه عمــده وجود دارد گفت: عده ای به 
صراحــت اعــالم می کنند که با میزان فعلی فروش نفت و با بدون حل مشــکل 
تحریم ها و FATF نمی توان کشــور را اداره کرد و حل مشــکالت کشور را به این 
مسائل گره می زنند.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه نگاه دیگر توجه به توان و ظرفیت های داخلی است ادامه داد: توجه به توان 
داخل منافاتی با مذاکرات خارجی ندارد و جمهوری اســالمی ایران حتماً باید در 
عرصه بین المللی نیز حضور فعال داشته، از منافع ملی دفاع کرده و از حقوق ملت 
ایران ذره ای کوتاه نیایید.وی با اشــاره به اینکه داشتن دیپلماسی قوی در عرصه 
بین المللی یک اصل ضروری و مهم است اما نباید تمام ظرفیت های داخلی را به 
سیاســت خارجی گره بزنیم گفت: می توان با وجود تحریم ها، محدودیت فروش 
نفت، محدودیت های ارزی و بانک مرکزی کشور را به سوی وضعیت بهتر هدایت 
کنیم، به سمت خنثی سازی تحریم ها برویم و با اتکا به توانمندی داخلی تحریم 
را به فرصت طالیی برای کشور تبدیل کنیم.پورابراهیمی با بیان اینکه زمانی که 
کسی تصور نمی کرد فرماندهی الهی و تربیت شده مکتب عاشورا و امامین انقالب 
به صحنه مقابله با جریان تکفیری در منطقه آمد افزود: حاج قاســم ســلیمانی 
توانســت با کمک یک جریان دینی و تعداد محدودی از نیروها همه محاسبات، 
برنامه ریزی هــا و هماهنگی های روی کاغذ را به ریخته و جریان تکفیری را نابود 
کند.وی با اشــاره به اینکه امروز مقام معظم رهبری علمدار جریان ما می توانیم 
اســت بیان کرد: دانش ساخت واکسن کرونا و توانمندی ایران در حوزه هسته ای 

نتیجه توجه و باور ظرفیت ها و توانمندی های درون کشور و ما می توانیم است.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینکه توجه به 
ظرفیت های داخلی به معنای عدم مراودات با دنیای بیرون و دیگر کشورها نیست 
ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت های باالیی برخوردار است و با انتخاب 
فرد اصلح در انتخابات ۱۴۰۰ امیدوار هستیم که نیمه دوم امسال با تحقق دولت 
انقالبی آغاز تحوالت اقتصادی را در کشــور شاهد باشــیم.وی با اشاره به اینکه 
مجلس شورای اسالمی وظیفه نظارت بر دولت آینده و دادن رای اعتماد به کابینه 
ایــن دولت را به عهده دارد و طبیعتاً نماینــدگان مجلس نباید در این انتخابات 
ریاســت جمهوری ورود کنند اما شــرایط کشور باعث شــد که امروز حدود ۹۰ 
درصد نمایندگان در عرصه میدانی انتخابات ریاست جمهوری حاضر شوند گفت: 
تا برگزاری انتخابات وظیفه خود را حمایت از آیت اهلل رئیسی و تشکیل یک دولت 
انقالبی کارآمد می دانیم و پس از انتخابات هر کس که پیروز این عرصه و منتخب 
مردم باشد موضع ما در مجلس انطباق برنامه های دولت سیزدهم و شاخص های 
موثر در انتخاب وزرای کارآمد در عرصه اقتصادی است.پورابراهیمی با بیان اینکه 
به جز آقای مهرعلیزاده با همه کاندیداهای ریاست جمهوری ارتباط نزدیک و کار 
اجرایی داشــتم افزود: ضمن احترام به همه کاندیداها تفکری که امروز می تواند 
کشــور را در مسیر تحوالت اقتصادی به نفع بهبود معیشت مردم قرار دهد تفکر 
آیت اهلل رئیســی اســت.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه در مجلس شورای اسالمی ذره ای از منافع ملی بابت تعهدات دولت 
آینده کوتاه نمی آییم و نگاه نظارتی داریم بیان کرد: امیدواریم با تشــکیل دولت 
انقالبی دهه پنجم انقالب را به دهه اقتدار اقتصادی نظام جمهوری اسالمی ایران 

تبدیل کنیم.
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سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:استانها

احتمال شکسته شدن مجدد رکورد مصرف برق این هفته
سخنگوی صنعت برق گفت: این هفته به دلیل قرار گرفتن در 
شرایط تنش دمایی، شاهد افزایش شدید مصرف برق هستیم 
که حتی احتمال شکســته شدن دوباره پیک را هم به همراه 
دارد.به گزارش پایگاه خبری شرکت مدیریت تولید، انتقال و 
توزیع نیروی برق ایران)توانیر(، »مصطفی رجبی مشــهدی« 
افزود: براســاس پیش بینی ها از امروز تا پایان هفته به طور 
میانگین شــاهد افزایش ۱.۴ درجه ای دمای هوا در سراســر 
کشور خواهیم بود که این میزان در برخی از استان ها حتی به 
۵ درجه نیز خواهد رسید که همین موضوع باعث قرار گرفتن 
در شرایط دمایی حداکثر و افزایش شدید مصرف برق می شود.

تالش برای تامین برق پایــدار در زمان مناظره های 
ریاست جمهوری

وی ادامه داد: پیش بینی هــای الزم برای تداوم پایداری برق 
به ویژه در هنگام برگزاری ســومین مناظره انتخابات ریاست 
جمهوری انجام شده است و در این خصوص پرسنل عملیاتی 
صنعت برق در آمادگی کامل به سر می برند تا در صورت بروز 
هرگونه مشــکلی در کوتاه ترین زمان ممکن به رفع آن اقدام 
کنند.سخنگوی صنعت برق از مشــترکان خواست تا ضمن 
کاهش مصرف به ویژه در ســاعت اوج مصرف در صورت بروز 
اختالل در شــبکه، موارد را از طریق تلفن ۱۲۱ در سراســر 
کشور به شــرکت های برق برای رفع نواقص احتمالی اطالع 
دهند.رجبی مشهدی گفت: تمهید الزم برای تامین پایداری 
شــبکه برق در روز رای گیری نیز اندیشــیده شده است.وی 
خاطرنشــان کرد: همه تالش و تمرکز صنعت برق تامین برق 
عموم هموطنان سراسر کشور در تمام روزهاست و اختصاص 
به یک روز خاص ندارد ولی در عین حال هماهنگی های الزم 
برای تامین برق شــعب اخذ رای بعمل آمده است و با همت 

همه پرسنل صنعت برق، مشکلی نخواهیم داشت .

راهکارهای کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف
ســخنگوی صنعت برق با اشــاره به هماهنگی های صورت 
گرفتــه برای همکاری صنایع و کشــاورزان در مشــارکت با 
طرح های تشــویق محور مدیریت مصرف در ســاعت اوج بار 
گفت: مشــترکان خانگی می توانند تنها با بکار بســتن ســه 
راهکار ساده، از بروز خاموشی احتمالی جلوگیری کنند.رجبی 
مشــهدی خاطرنشان کرد: استفاده از دور کند کولرهای آبی، 
تنظیــم دمای کولرهای گازی بر روی ۲۵ درجه و اســتفاده 
نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعت گرم روز)۱۲ تا۱۸( 

مهمترین راهکارها برای تامین برق همه مشــترکان و پایدار 
ماندن شبکه برق کشور است.مصطفی رجبی مشهدی«  روز 
جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: رســیدن 
به این اوج نیاز مصرف، رکورد تازه ای برای صنعت برق خواهد 
بود.وی ادامه داد: پیش بینی این اســت کــه بتوان ۵۴ هزار 
مگاوات از این میزان را تولید برق کرد.سخنگوی صنعت برق 
خاطرنشان ساخت: اعمال روش های مدیریت مصرف کمک 
خواهد کرد بتوان اختالف بین اوج نیاز مصرف و تولید برق را 
جبران کرده تا خاموشــی اعمال نشود.رجبی مشهدی گفت: 

۳۰ درصد مصرف انــرژی الکتریکی در بخش خانگی مربوط 
به سیستم های روشنایی می شود، لذا الزم است که مشترکان 

توجه بیشتری در نحوه  مصرف خود داشته باشند.

آغاز واردات برق از جمهوری آذربایجان
 سخنگوی صنعت برق گفت: به منظور کاهش محدودیت های 
تامین برق از روز پنجشــنبه گذشته واردات برق از جمهوری 
آذربایجان آغاز شــد.به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری 
شــرکت تولید، انتقال و توزیــع نیروی بــرق ایران)توانیر(، 
»مصطفی رجبی مشــهدی« افزود: با سنکرون شدن خطوط 
انتقال برق مغان به شــبکه برق جمهوری آذربایجان، واردات 
برق از این کشور آغاز شد.وی ادامه داد: هم اکنون ۷۳مگاوات 

برق از این خط انتقال به شبکه داخلی ایران تزریق می شود.
رجبی مشهدی خاطرنشــان کرد: میزان برق وارداتی از این 
خط انتقال تا ۱۳۰مگاوات در ساعت پیک مصرف قابل افزایش 
است.ســخنگوی صنعت برق با بیان این که صنعت برق همه 
توان و ظرفیت های خود را برای تامین برق مورد نیاز داخل به 
کار گرفته است، افزود: در کنار بکارگیری همه ظرفیت ها برای 
واردات و افزایش تولید برق، مشــترکان خانگی با سهم پنجاه 
درصدی در اوج مصرف از نقشی بسیار تاثیرگذار در این میان 
برخوردار هستند.سخنگوی صنعت برق با اشاره به هماهنگی 
های صورت گرفتــه برای همکاری صنایع و کشــاورزان در 
مشارکت با طرح های تشویق محور مدیریت مصرف در ساعت 
اوج بار، گفت: مشــترکان خانگی می توانند تنها با بکار بستن 

سه راهکار ساده از بروز خاموشی احتمالی جلوگیری کنند.
رجبی مشــهدی ادامه داد: استفاده از دور کند کولرهای آبی، 
تنظیــم دمای کولرهای گازی بر روی ۲۵ درجه و  اســتفاده 
نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعت گرم روز)۱۲ تا۱۸( 
مهمترین راهکارها برای تامین برق همه مشــترکان و پایدار 

ماندن شبکه برق کشور است.

در یازدهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان عنوان شد:
کاهش 93 درصد بارندگی در اردیبهشت ماه 

سال جاری
یازدهمین جلسه شــورای حفاظت از منابع آب و ســازگاری با کم آبی استان 
کردستان به ریاست استاندار کردستان و با حضور مدیران استانی برگزار گردیدبه 
گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان، در این جلسه مهندس 
آرش آریانژاد با بیان اینکه خرداد سال قبل بیش از ۴۷۷ میلی متر و امسال ۲۹۳ 
میلی متر بارندگی در استان داشتیم، اظهار داشت: براساس این آمار پیش بینی 
می گردد که اســتان امسال تابستان خشــک و کم آبی را تجربه کند و اولویت 
وزارت نیرو نیز تامین آب شــرب پایدار است.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
کردســتان با اشاره به سند ســازگاری با کم آبی استان، اظهار داشت: شهرهای 
دهگالن، قــروه، بیجار، دیواندره و بخش های کشــاورزی ایــن مناطق نیاز به 
برنامه ریزی و همت جمعی دارد تا بتوانیم با کمترین تنش آبی از این بحران عبور 
کنیم.وی به وضعیت بارندگی در حوزه های آبریز اســتان اشاره کرد و افزود: در 
سنوات گذشته در حوزه های باال دست سدها، پوشش برفی مناسبی وجود داشت 
و با گرم شدن هوا این پوشش برفی، روانابی را در اختیار ما قرار می داد که باعث 
افزایش حجم آب ذخیره سدها می شــد که امسال متاسفانه این پوشش برفی 
هم وجود ندارد.مهندس آریانژاد اهتمام و حمایت فرمانداران و مدیران اســتانی 
را در بحث مدیریت مصرف و صرفه جویی آب ضروری دانســت و عنوان کرد: با 
توجه به اینکه در حوزه آب اولویت با بخش شــرب است از فرمانداران و مدیران 
درخواســت می گردد برای تامین آب کشاورزی اراضی پایاب سدها کشاورزان را 
توجیه نمایند؛ چرا که رواناب های استان در سالجاری  ۵۴ درصد و به نسبت دراز 
مدت ۵۷ درصد کســر دارند و این به معنای رسیدن حجم سدها به نصف است 
و با توجه به این وضعیت رهاسازی آب سدها برای اراضی پائین دست همچون 
سنوات گذشته، امکانپذیر نیست.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان در 
ادامه افزود: سال قبل در اوایل خرداد ماه چاه های عمیق روشن شدند اما امسال 
از اول فروردین چاه ها فعال شدند و عبور از بحران آب سال جاری جز با همدلی 

و همراهی مردم و مسئولین امکان پذیر نیست.

باهدف کنترل پیک بار تابستان سالجاری در استان زنجان :
 کشف هزار دستگاه ماینر غیرمجاز 

در هشتاد روز
تعداد استخراج کنندگان رمز ارز دیجیتال غیرمجاز در هشتاد روز ابتدایی سال 
۱۴۰۰ به ۹۵۷ دستگاه رسید.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان زنجان، مهندس نثار معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت در 
گفتگو با روابط عمومی از کشف ۹۵۷ ماینر و صرفه جویی ۱۱۹۷۳۸۳ کیلووات 
ســاعت از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.وی در خصوص اقدامات انجام شده 
در جهت مقابله با رمز ارزها عالوه بر اقدامات سراســری شرکت های توزیع برق 
سراســر کشور، همکاری و  حساســیت در حوزه های انتظامی و قضایی سطح 
اســتان نقش بســزایی دارد و افزایش همکاری نهادهای مرتبط، پایش مستمر 
کنتورها و بررســی مصارف مشترکین با دیماند باال، انجام بازدیدهای میدانی و 
برگزاری طرح های جهادی با استفاده از گروه های عملیاتی توزیع برق استان برای 
کنترل مصرف برق ، کاهش خاموشــی ها و تامین برق پایدار ومطمئن ، کمک 
قابل توجهی کرده است.مهندس نثارادامه داد: استخراج ارزهای دیجیتال نیاز به 
مصرف باالی برق دارد و متاســفانه در این زمان حساس کمبود برق بسیاری از 
سودجویان به استخراج ارز دیجیتال با تعرفه برق یارانه ای اقدام می کنند.معاون 
فروش وخدمات مشــترکین عملکرد این شرکت در زمینه مبارزه با ماینر های 
غیرمجاز طی یکســال اخیر را کشف ۲۱۴۴  دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز 
اعالم  و میزان صرفه جویی در انرژی برق را ۷۰۸۵۰۱۸  کیلووات ساعت عنوان 
کــرد.وی اضافه کرد: در صورتیکه شــهروندان افرادی که به اســتخراج رمز ارز 
مشغول هستند را معرفی کنند، پس از بررسی و تایید صحت گزارش ارائه شده، 
پاداش دریافت خواهند کرد.در پایان معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان افزود:مردم شریف استان در صورت اطالع و یا 
مشاهده مراکز غیرقانوني دستگاه هاي ارز دیجیتال، مي توانند از طریق تماس با 
شماره تلفن ۳۳۴۴۲۳۴۲-۰۲۴ و یا ارسال پیام به شماره ۳۰۰۰۲۹۰۱۴۳ ضمن 
رعایت محرمانگي اطالعات ارایه شــده نسبت به ثبت گزارش مراکز غیر مجاز 

استخراج رمز ارز به نام خود اقدام کنند.

در راستای صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفت
نصب تجهیزات برج های خنک کننده 

هیبریدی در ذوب آهن اصفهان
 محمدرضا یزدان پناه مدیر برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات کارخانه 
ذوب آهن اصفهان با اشاره به این که اجرای پروژه های متعدد مربوط به اصالح 
و بهینه سازی الگوی مصرف آب سابقه طوالنی مدت در کارخانه ذوب آهن دارد 
گفت: در سیستم قبلی برج های خنک کننده ایستگاه ریخته گری شماره پنج 
با توجه به اتالف قابل توجه آب و عدم تامین دمای موردنیاز، تصمیم به استفاده 
از تکنولوژی های روز دنیا و جایگزینی با طرح های جدید در برج مذکور گردید. 
در برج های جدید نصب شده که از نسل جدید برج های موجود در سطح کشور 
می باشــد، با قابلیت داشتن مکانیزم تقطیر کننده یا کندانسه گیر و الیمیناتور 
)رطوبت گیر( و وجود آب بندها، تلفات آب و بخارات حاصل از فرآیند را کاهش 
داده و ســطح اتالف انرژی را به حداقل ممکن می رساند . وی اضافه کرد: کلیه 
عملیات فوق ظرف مدت ۲۱ شبانه روز شامل دمونتاژ کلیه تجهیزات برج های 
قبلی و پیش مونتاژ قطعات و درنهایت نصب، تســت و راه اندازی با موفقیت به 
انجام رســید و با اتمام عملیات فــوق کارخانه ذوب آهن اصفهان به جمع چند 
کارخانه محدود دارنده برجهای خنک کننده هیبریدی در کشور پیوست .یزدان 
پنــاه تاکید کرد: با توجه به عدم حضور ســوپروایزر کره ای به دلیل محدودیت 
های کرونایی عنوان شده از طرف ایشان با نصب دوربین های آنالین مدار بسته 
در نقاط مختلف پروژه، کلیه مراحل پروژه بدون حضور کارشناســان خارجی به 
صورت شبانه روزی و به صورت آنالین کنترل و با بهترین کیفیت ممکن به اتمام 
رسید.  مهرداد اسماعیلی مدیر مهندسی آبرسانی در این ارتباط گفت: برج های 
خنک کننده مربوط به ایستگاه ۵ به دلیل پایین بودن راندمان و پرت شدید آب 
و لرزش زیاد برج ها که قابل اصالح نیز نبود همواره با مشــکل باال بودن درجه 
حرارت آب ارسالی به فوالد سازی مواجه بود . بنابراین جهت رفع این مشکل و 
با بررسی های به عمل آمده و با نظر مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید مقرر 
گردید برج های فوق تعویض گردد . لذا با توجه به کوچک تر بودن ابن برج ها 
نسبت به ســایر برج های خنک کننده در سطح کارخانه تصمیم به استفاده از 
برج های خنک کننده نوع هیبرید گرفته شد تا در صورت امکان بتوانیم بر روی 
ســایر برج ها نیز مورد فوق به اجراگذاشته شود  وی در ادامه افزود: تمامی برج 
های خنک کننده موجود در کارخانه از نوع تر می باشد که اساس کار برج های 
خنک کننده نوع تر تبخیر آب است، یعنی تبخیر آب در این نوع از برج ها باعث 

کاهش گرمای نهان آب می گردد.

درخواست آژانس بین المللی انرژی 
از اوپک پالس برای بازکردن شیرهای 

نفت
آژانس بین المللی انرژی با پیش بینی رشد تقاضای جهانی برای نفت 
به میزان ۳.۱ میلیون بشــکه در روز در سال ۲۰۲۲ و بازگشت آن به 
سطح پیش از شیوع پاندمی کووید ۱۹ تا سه ماهه چهارم، هشدار داد 
اگر اوپک پالس واکنش نشــان ندهد شکاف عظیمی میان عرضه و 
تقاضا در نیمه دوم امسال ایجاد می شود.آژانس بین المللی انرژی در 
گزارش ماهانه بازار نفت خود نخستین پیش بینی برای سال ۲۰۲۲ را 
ارائه و انتظارات برای احیای تقاضا برای نفت با وجود تاثیر دورکاری و 
رشد استفاده از خودروهای برقی را تایید کرد.طبق پیش بینی آژانس 
بین المللی انرژی، تولید نفت کشورهای خارج از پیمان اوپک پالس به 
میزان ۱.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ رشد کرده و تا اواسط 
سال به سطح پیش از شــیوع ویروس کرونا برمی گردد و بزرگترین 
افزایــش تولید از جانب آمریکا به میزان ۹۷۰ هزار بشــکه در روز و 
همچنین برزیل و نروژ خواهد بود.این آژانس با اشــاره به پیش بینی 
شکاف میان عرضه و تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ از اوپک پالس که 
پس از ریزش قیمت نفت در سال گذشته کنترل تولید سخت گیرانه 
ای را به اجرا گذاشــت، خواست شیرهای نفت خود را باز کند.بنا بر 
برآورد آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت اوپک در ماه مه به ۲۵.۴۳ 
میلیون بشکه در روز رسید و انتظار می رود تقاضا برای نفت این گروه 
در نیمه دوم ســال به ۲۸.۳ میلیون بشــکه در روز برسد که اندکی 
کاهش در مقایسه با برآورد ماه گذشته داشت.در گزارش ماهانه آژانس 
بین المللی انرژی مجموع تولید نفت گروه اوپک پالس ۴۰.۳۹ میلیون 
بشکه در روز برآورد و اشاره شد این گروه حدود ۱۰ میلیون بشکه در 
روز ظرفیــت مازاد تولید دارد که تنها بخش کوچکی مربوط به ایران 
است که به دلیل تحریمهای آمریکا محدود مانده است.همچنین این 
گزارش تصریح کرد ذخایر نفت در اقتصادهای عضو سازمان توسعه و 
همکاری اقتصادی به ۲.۹۳ میلیارد بشکه رسیده و ۱.۶ میلیون بشکه 
پایین میانگین پنج ســاله )۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹( در آوریل اســت. بهبود 
تقاضــای جهانی برای نفت ادامه دارد و در نبود تغییرات سیاســتی 
بیشتر، تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰.۶ میلیون بشکه در روز می رسد.

بر اساس گزارش پالتس، انتظار می رود تولید نفت در خارج از گروه 
اوپک پالس افزایش پیدا کند اما این افزایش نزدیک سطح مورد نیاز 

برای جلوگیری از کاهش بیشتر سطح ذخایر نیست.

سود ۴۶ میلیارد دالری ۱۰ شرکت 
نفتی برتر جهان

ده شرکت نفتی سهام عمومی بزرگ جهان در سه ماهه نخست سال 
۲۰۲۱ مجموعا ۴۶ میلیارد دالر ســود گــزارش کردند که با کمک 
قیمتهای باالتر نفت در ســال میالدی جاری حاصل شــد.اطالعات 
گردآوری شــده توسط خبرگزاری آنادولو از اظهارنامه های مالی ۱۰ 
 ،BP ،شرکت نفتی بزرگ شامل اکســون موبیل، شورون، توتال، شل
انی، اکوئینور، لوک اویل، روس نفت و آرامکوی ســعودی نشــان داد 
مجموع سود این شرکتها با رشد قیمت نفت و نشانه های بهبود تقاضا، 
به میزان ۸.۵ میلیارد دالر افزایش یافت.در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ 
که شیوع پاندمی به تقاضا و قیمتهای نفت آسیب زده بود، تنها شرکت 
آمریکایی شورون و آرامکوی سعودی سودی بالغ بر ۲۰.۳ میلیارد دالر 
گزارش کرده بودند در حالی که هشت شرکت نفتی بزرگ ملی و بین 
المللــی دیگر مجموعا ۱۷.۷ میلیارد دالر ضرر متحمل شــده بودند.
شــرکت BP در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ بزرگترین افزایش سود 
را در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته مشاهده کرد. این شرکت 
سود ۴.۷ میلیارد دالر در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ را گزارش کرد در 
حالی که در مدت مشابه سال میالدی گذشته ۴.۴ میلیارد دالر ضرر 
را گزارش کرده بود. این غول نفتی در سه ماهه جاری بازخرید سهام 
را پس از سه برابر شدن درآمدش نسبت به سال گذشته ازسرگرفت.

۴ طرح فناورانه آب رونمایی شد
با حضور معاون علمی و فنــاوری رییس جمهوری از چهار طرح 
فناورانــه حوزه آب رونمایی شــد.دیروز طی مراســمی با حضور 
ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از چهار 
طرح فناورانه حوزه آب رونمایی شــد.این ۴ طرح شامل »تدوین 
دانش فنی و بومی سازی غشای ســرامیکی سیلیکون کارباید«، 
»بومی ســازی دوربین با طیف های مشــخص تفکیک دمایی در 
محدوده هــای ۸ هزار تا ۱۴ هزار و ۲۰۰ «، »تدوین دانش فنی و 
بومی ســازی براکت و قفس پرورش ماهی در دریا« و »تأمین آب 
شرب مناطق روستایی علی آباد، عربی و حاج نوشاد استان بوشهر 
 »)EDR( با استفاده از دســتگاه نمک زدایی الکترودیالیز معکوس
می شود که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

رقم خورده است.

 عراق صادرات نفت به لبنان 
را ۲ برابر کرد

رئیس جمهور لبنان از عراق به خاطر دو برابر کردن عرضه نفت به 
بیروت از ساالنه پانصد هزار تن به یک میلیون تن تشکر کرد. به 
گزارش میدل ایست مانیتور، میشل عون، رئیس جمهور لبنان از 
عراق به خاطر دو برابر کردن عرضه نفت به بیروت از ساالنه پانصد 
هزار تن به یک میلیون تن تشکر کرد. لبنان از در شرایط اقتصادی 
مخاطره آمیزی به سر می برد.عون در توییتی که در حساب رسمی 
ریاست جمهوری لبنان منتشر شده بود گفت با برهم صالح، رئیس 
جمهور و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق تماس گرفته و از 

آنها بابت دو برابر کردن عرضه نفت به لبنان تشکر کرده است. 

قیمت نفت رکورد جدید زد
قیمت نفت روز جمعه به باالترین رکورد چند سال اخیر صعود کرد و تحت تاثیر بهبود دورنمای تقاضای 
جهانی، سومین رشــد هفتگی متوالی را پشت سر گذاشت. بهای معامالت نفت برنت ۱۷ سنت افزایش 
یافت و در ۷۲ دالر و ۶۹ سنت در هر بشکه بسته شد که باالترین قیمت از ماه مه سال ۲۰۱۹ بود و برای 
کل هفته یک درصد رشد نشان داد.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۲ سنت افزایش، 
در ۷۰ دالر و ۹۱ سنت در هر بشکه بسته شد که باالترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۸ بود و برای کل هفته 
۱.۹ درصد رشد هفتگی رقم زد.فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز اظهار کرد: تقاضا سریعتر 
از میزان عرضه بهبود پیدا می کند و ما به عرضه بیشتری به منظور تامین تقاضا نیاز خواهیم داشت.آژانس 
بیــن المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعــالم کرد اوپک پالس باید تولیدش را برای تامین تقاضا که 
تا پایان سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از شیوع پاندمی بهبود پیدا می کند، افزایش دهد.طبق آماری که از 
سوی منابع آگاه در اوپک پالس اعالم شده است، اوپک و متحدانش ماه میالدی گذشته پایبندی قوی به 
توافق محدودیت عرضه داشتند و نرخ پایبندی اوپک پالس در ماه مه به ۱۱۵ درصد در مقایسه با ۱۱۴ 
درصد در آوریل رسید.اوپک با بهبود تقاضا برای نفت در فاصله ماه مه تا ژوییه ۲.۱ میلیون بشکه در روز 
به تولیدش اضافه می کند اما همچنان میلیونها بشکه در روز از تولیدش را محدود نگه داشته است.بانک 
سرمایه گذاری آمریکایی گلدمن ساکس با اشاره به افزایش نرخ واکسیناسیون و تقویت فعالیت اقتصادی 
جهانی، پیش بینی کرد روند صعودی جاری بازار نفت ادامه پیدا خواهد کرد و نفت برنت تابستان امسال 
به ۸۰ دالر در هر بشکه صعود می کند.تحلیلگران گروه ANZ در یادداشتی نوشتند: آمار نشان می دهد 
ترافیک جاده ای در آمریکای شمالی به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بازگشته و آمار اکثر نقاط اروپا 
دلگرم کننده بوده است. حتی بازار سوخت جت هم نشانه های بهبود را نشان می دهد و پروازها در اروپا 
طی دو هفته گذشته ۱۷ درصد رشد کرده اند.گزارش هفتگی شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد 
شــمار دکلهای حفاری نفت آمریکا هفته گذشته با شش حلقه افزایش به ۳۶۵ حلقه رسید که باالترین 
میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ به شمار می رود. این بزرگترین رشد هفتگی دکلهای حفاری آمریکا در یک 
ماه گذشته بوده است.بر اساس گزارش رویترز، رشد قیمتها از اکتبر سال ۲۰۲۰ بعضی از شرکتهای انرژی 
آمریکایی را به افزایش هزینه در ســال ۲۰۲۱ تشــویق کرده است اما این افزایش هزینه اندک می ماند 
زیرا اکثر شرکتها به جای افزودن به تولید، به افزایش جریان نقدینگی، کاهش بدهی و افزایش سوددهی 

سهامداران متمرکز شده اند.
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گزیده خبر وزیر صمت مطرح کرد؛

حذف امضاهای طالیی وزارت صمت
وزیر صمت در جلسه مشترک اقتصاد مقاومتی، شورای معادن 
و هم اندیشــی با فعاالن اقتصادی استان کرمان گفت: حذف 
امضاهــای طالیی که در دســتور کار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت قرار گرفته بود به ســرانجام رسیده و تنها دو امضای 
طالیی مانده که تا هفته آینده آنها را هم برمی داریم.به گزارش 
وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در جلسه مشترک اقتصاد 
مقاومتی، شــورای معادن و هم اندیشــی با فعاالن اقتصادی 
اســتان کرمان با درود به روح شهدا و سیدالشهدای شهیدان 
شهید سردار قاسم سلیمانی اظهار داشت: مردم چشم اغماض 
به کارگزاران خود داشته باشند که تا حد توانشان کار کردند 
و امیدواریم کارگزاران بعدی خدمات بیشتری دهند.وی افزود: 
نمایندگان اســتان کرمان از همدلی و همراهی خوبی با سایر 
بخش ها برخوردارند و با محوریت امام جمعه وحدت شــکل 
گرفته و امیدواریم که کرمان اســتانی برخوردار باشــد.وزیر 
صمت اظهار داشت: وزارت صمت با ۳۸ درصد تولید ناخالص 
داخلی و ۴۰ درصد اشتغال کشور یکی از وزارتخانه های مهم 
کشور است و با وجود شرایط سخت ناشی از جنگ تمام عیار 
اقتصادی دشمنان و شــیوع اپیدمی کرونا توانست توفیقات 
بســیاری را در حوزه های صنعتی و معدنی کشــور حاصل 
نماید.وزیر صمت گفت: در آبان ماه ســال گذشته با محوریت 
و سماجت وزارت صمت، برگشــت اختیارات و اقتدار وزارت 
اتفاق افتاد و صادرکنندگانی که در راهروهای دادگاه التماس 
می کردند و یا حتی محکوم شده بودند، پرونده هایشان به وزارت 
صمت برگشت.رزم حسینی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان به 
عنوان افراد ممتاز تلقی می شوند و بر اساس فرهنگ دینی ما 
باید به عنوان مجاهد اقتصادی تقدیر شــوند.وی تصریح کرد: 
امروز کارخانه ای نداریم که بــه علت نبود مواد اولیه تعطیل 
باشد و طی سه ماهه نخست ســال جاری رشد صادراتی در 
کشــور ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 

داشته است و ۱۴۶ میلیون تن کاال جابه جا شده است

حجم نقدینگی و افزایش قیمت ارز اصلی ترین علت 
گرانیهاست

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به شــرایط ســخت 
معیشــتی کشــور افزود: گرانی وجود دارد و ما متاسفیم، اما 
ریشه های گرانی شفاف اســت و مربوط به حجم نقدینگی و 

نرخ دالر در کشور اســت و بقیه عامل ها، فرعی هستند و در 
شرایطی گرانی، سفره مردم را کوچک کرده است.وی با اشاره 
به انجام بیش از 2۰ سفر استانی در مدت کوتاه وزارت، افزود: 
مایه تأســف اســت که نفت داریم و همچنان مردم پیرامون 
مناطق نفت خیز کشــور فقیر هستند حال آنکه در تمام دنیا 
شرکت های برتر متولی رشد و توسعه محیط پیرامونی خود 
نیز هســتند و همواره در صدد توانمندسازی مردم و توسعه 
کسب و کار مناطق فعالیتشان هســتند.وزیر صمت از طرح 
شهر اقتصاد مقاومتی قلعه گنج و موفقیت های به دست آمده 
در دوران مدیریت رئیس ســابق بنیاد مســتضعفان ســخن 
به میــان آورد و تصریــح کرد: اســتاندار بایــد از معین های 
اقتصادی مناطق مختلف کرمان مطالبه کند، زیرا پیشــرفت 
کشور در گرو مطالبه گری و عافیت گریزی است.رزم حسینی 
خاطرنشان کرد: اســتان خراسان رضوی در اقتصاد مقاومتی 
پیشگام شده است و بخش خصوصی خراسان در زمینه توسعه 

مناطق مختلف اســتان فعال شده است و بنابراین در کرمان 
هم باید در کنار شــرکت های فعال معدنی، مسئولیت های 
اجتماعی دیگر بخش های خصوصی را نیز احیا و فعال نماییم.

وی با تاکید بر اینکه کشــورها را با شــرکت ها می سازند و نه 
با دولت ها، اظهار داشــت: دولت ها نمی توانند مردم را بسازند 
و این در شراطی ســت که خدمات زیربنایی کار دولت هاست 
که نظام جمهوری اســالمی نیز خدمات ارزشمند بسیاری را 
در مناطق مختلف و حتی مناطق درافتاده کشــور در بخش 
زیرســاخت ها انجام داده است.رزم حسینی تصریح کرد: طرح 
آزادســازی ۶۰۰۰ معدن غیرفعال بر اساس قانون و مقررات 
مورد مزایده سراسری و عمومی قرار می گیرند و در این زمینه 
نمی توانیم پارتی بازی کنیم و مردم می توانند به صوت شفاف 

در مزایده معادن شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را گام  به  گام به اســتان ها داده ایم و تردید نکنید تا جایی که 

بتوانیم این مهــم را ادامه می دهیم، افزود: ۴۵۱ هزار میلیارد 
تومان موافقتنامه سرمایه گذاری با شرکت های برتر کشور در 
قالب طرح ســرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی منعقد کردیم و 
امیدواریــم تا دقایق آخر خدمت در این رقم را با مشــارکت 
یکصد شــرکت برتر کشــور به رقم یک میلیون هزار میلیارد 

تومان برسانیم.

رفع نیازهای صنایع به همت صنعت گران
وزیر صمت ابراز داشت: صنعت متوجه شد باید آب مورد نیاز 
خود را تامین کنــد و در این زمینه انتقال آب از خلیج فارس 
کلید خورد و با وجود مخالفت ها اما شاهد انتقال آب هستیم 
و امــروز نیز آماده دریافت مجوز تولید ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات 
برق در سراسر کشور هســتیم تا کارخانه جات و نیروگاه ها و 
شــرکت های ما برق مورد نیاز را خودشان تامین  کنند.وی با 
اشاره به اینکه امور استان کرمان را می توان با ۶۰ هزار میلیارد 
تومان سپرده مردمی این استان به بهترین نحو پیش برد، بیان 
داشت: زمانی که اســتاندار کرمان و استاندار خراسان رضوی 
بودم، وقتم را صــرف دولت نکردم و از بخش خصوصی برای 

پیشبرد طرح ها بهره بردم.

سرمایه گذاران با پشتیبانی دستگاه قضا دلگرم شده اند
وزیر صمت با تاکید بر اینکه اینکه نمی خواهم، بحث سیاسی 
کنم، تصریح کرد: دســتگاه قضا کار خیلی خوبی انجام داده 
و پشــت اقتصاد کشور قرار گرفته اســت و منجر به دلگرمی 
سرمایه گذار شده است و بنابراین اقتصاد کشور رشد می کند.

حذف امضاهای طالیی وزارت صمت
وی همچنین با تاکید بر اینکه حذف امضاهای نکبت بار طالیی 
در دســتور کار وزارت صنعت، معدن و تجــارت قرار گرفته 
اســت، یادآور شد: ریشه های فساد در امضاهای طالیی بود و 
مقابله با این فســاد خیلی سخت بود و نمی دانید شبکه فساد 
چــه امکاناتی دارند، با این وجود تنها دو امضای طالیی مانده 
که تا هفته آینده آنها را هم برمی داریم و هر کســی در ایران 
خواست فوالد و کنستانتره بزند به شرط تأمین خوراک توسط 
خودشــان می توانند، بروند و بزنند و وزارت صمت دیگر هیچ 

امضای طالیی ندارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی پاسخ داد
دلیل افزایش ۲۰۰۰ تومانی قیمت بلیت 

هواپیما چیست؟
در شــرایطی که ســقف نرخ بلیت هواپیما در همه پروازهای داخلی تا  دو هزار 
تومان افزایش یافته است، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که 
این افزایش قیمت به دلیل باالرفتن عوارض ریالی مســافر از هزار تومان به سه 
هزار تومان پس از حدود پنج سال بوده است.اخیرا شرکت های هواپیمایی سقف 
قیمت بلیت هواپیما در مســیرهای داخلی را دو هزار تومان افزایش داده بودند 
که تصور می شد این گرانفروشی به صورت هماهنگ از سوی آن ها اتفاق افتاده 
اســت اما گویا دلیل دیگری دارد و بــرای این افزایش نرخ جزئی مجوز دارند.به 
عنوان مثال حداکثر نرخ بلیت برای پرواز تهران-اصفهان ۵۴۷ هزار و ۶۰۰ تومان 
و حداکثر نرخ بلیت برای پرواز تهران – مشهد ۷۷۱ هزار و 2۰۰ تومان در آخرین 
نرخنامه منتشر شــده در آبان ماه سال گذشته تعیین شده است اما اخیرا نرخ 
بلیت پروازهای اکونومی در این مســیرها به ترتیب تا ۵۴۹ هزار و ۶۰۰ و ۷۷۳ 
هزار و 2۰۰ تومان افزایش یافته است و این افزایش  2۰۰۰ تومانی نرخ در همه 
مســیرهای داخلی اعمال شده است.محمد حسن ذیبخش –سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری- د درباره علت این افزایش قیمت اظهار کرد: طی پنج سال 
گذشته عوارض ریالی مســافر که سازمان هواپیمایی کشوری به ازای هر بلیت 
از شــرکت های هواپیمایی دریافت می کرد هزار تومان بود و تغییری پیدا نکرده 
بود اما در ماه گذشــته شورای عالی هواپیمایی کشوری مصوب کرد که نرخ این 
عــوارض برای پروازهای داخلی از هزار تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند.
وی افــزود: این میزان افزایش قیمت بلیت هواپیما به ایرالین ها ارتباطی ندارد و 
عوارضی است که ســازمان هواپیمایی کشوری مانند دیگر دستگاه های ذیربط 
دیگر دریافت می کنند.با توجه به این وضعیت باید دید آیا نرخ بلیت هواپیما به 
دالیل دیگر مانند افزایش نرخ چنین عوارض هایی باالتر خواهد رفت یا آنکه فعال 

افزایش قیمتی را در بلیت هواپیما شاهد نخواهیم بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد؛
امکان مشاهده آنالین میزان بازگشت ارز 

حاصل از صادرات
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران، از امکان مشــاهده اطالعات میزان 
بازگشت ارز حاصل از صادرات توســط صادرکنندگان و از طریق سامانه جامع 
تجارت خبر داد.به گزارش ســازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم از امکان 
مشاهده اطالعات میزان بازگشــت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان 
و از طریق ســامانه جامع تجارت خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری های انجام 
شــده توسط سازمان توسعه تجارت ایران و اقدام ارزشمند مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکــی، از این پس صادرکنندگان می توانند با مراجعه به ســامانه جامع 
تجارت و از طریق مســیر عملیات ارزی -مشاهده اطالعات ارزی -بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، میزان ایفای تعهدات ارزی خود را مشــاهده کنند.وی افزود: 
همچنین صادرکنندگان می توانند اطالعات بازگشت ارز حاصل از صادرات خود 
را به تفکیک روش های مختلف بازگشت ارز حاصل از صادرات شامل فروش ارز 
در ســامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری کوتاژهای صادراتی به 
غیر، پرداخت بدهی ارزی، ســپرده گذاری ارزی و فروش ارز به بانک های عامل 
و صرافی هــای مجــاز را در فاصله زمانی حداکثر 2۴ ســاعت بعد از رفع تعهد 
مشــاهده کنند.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: فروش ریالی ثبت و 
تأیید شــده در بازه زمانی 22 فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد ۹۷ نیز در این ســامانه 
قابل مشاهده است.زادبوم اعالم کرد: با دسترسی ایجاد شده امکان گزارش گیری 
میزان ایفای تعهدات ارزی بر اساس روش های مختلف با هدف تحلیل کارشناسی 
و ارزیابی ایفای تعهدات ارزی و همچنین تهیه گزارش های تحلیلی و مقایسه ای 
فراهم شده است.وی ابراز امیدواری کرد که در صورت ارسال اطالعات مربوط به 
کوتاژهای صادراتی به تفکیک زمان صادرات و ایجاد تناظر میان ایفای تعهدات 
ارزی ایفا شــده و کوتاژهای صادراتی، امکان مشــاهده وضعیت ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنندگان بر اســاس تفکیک ســال های مختلف فراهم خواهد شد و 
در این صورت امکان اســتفاده از ابزارهای تشــویقی از جمله معافیت مالیاتی، 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مشوق های صادراتی و همچنین ایجاد 
محدودیت ها به صورت متمرکز و بر اساس صادرات و ایفای تعهدات ارزی سالیانه 

فراهم خواهد شد.

توسعه ۴۵ درصدی فضای سبز در شرکت 
فوالد مبارکه

ســید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و ســیاالت شرکت فوالد مبارکه به تشریح 
عملکرد زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه پرداخت و اظهار کرد: شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان یکی از صنایع پرمصرف انرژی از سال ۱۳۷۷ با تشکیل کمیته 
عالی انرژی، سیاســت تامین انرژی پایدار در این شــرکت را هدف گذاری کرد. 
رویکرد دیگر این کمیته، سیاست گذاری در راستای ارتقاء شاخص های مصرف 
انرژی شرکت فوالد مبارکه منطبق با اســتانداردهای روز دنیا بوده است.وی با 
اشاره به بهینه سازی شــاخص های مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت در 
شــرکت فوالد مبارکه ادامه داد: حفظ شاخص های زیست محیطی و استقرار 
پایش نظام های مدیریت انرژی از دیگر اقدامات زیســت محیطی این شــرکت 
است.  مدیر انرژی و سیاالت شــرکت فوالد مبارکه در توضیح اقدامات زیست 
محیطی این شــرکت در ســالهای اخیر گفت: از سال ۹۴ شرکت فوالد مبارکه 
موفق به دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی شده است و باید این نکته 
را مدنظر قرار داد که پایش انرژی توســط شــرکت های بین المللی کار آسانی 
نیســت و به کنترل، پایش و رصد کامل مصرف انــرژی در تمام مراحل فرایند 
تولید فوالد وابسته است.  وی به توسعه فضای سبز به عنوان یکی از پارامترهای 
زیســت محیطی در شــرکت فوالد مبارکه هم اشاره ای کرد و گفت: حدود ۱۶ 
کیلومترمربع از مساحت ۳۵ کیلومترمربعی شرکت فوالد مبارکه به فضای سبز 
اختصــاص یافته اســت یعنی چیزی در حدود ۴۴ تا ۴۵ درصد کل مســاحت 
فوالد مبارکه به فضای ســبز اختصاص پیدا کرده است و توسعه فضای سبز با 
انواع گونه های گیاهی از بدو تاســیس این شرکت در دستور کار قرار گرفته که 
سالیانه هزینه نگهداری این فضای سبز بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان است. در ادامه 
مدرســی فر به اقدامات سازنده شرکت فوالد مبارکه در راستای کاهش آلودگی 
منابع خاکی پرداخت و گفت: تمام پسماندهای شرکت فوالدمبارکه شناسنامه 
دار هســتند و نظارت دقیقی و برخط )آنالین( توســط سازمان محیط زیست 
کشــور بر روی چرخه و بازگشــت و دفن این پســماندها به طبیعت انجام می 
شــود. وی به طرح های زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه در آینده نزدیک 
پرداخت و اظهار کرد: پروژه های متعددی در کاهش مصرف آب در شرکت فوالد 
مبارکه اجرا شده اســت و در طرح های آتی درصدد هستیم میزان مصرف آب 
در فرایندهای تولیدی را کاهش دهیم که به جایگزینی برج های هیبریدی می 
توان اشــاره کرد که مناقصه آن در حال برگزاری اســت و امیدواریم تا یک ماه 

آینده کلنگ زنی شود.

نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز نشان داد بازار طال بار 
دیگر در فاز تحکیم گرفتار شــده است و تحلیلگران هیچ 
جهت شفافی برای قیمت طال در کوتاه مدت نمی بینند.
تحلیلگران در گفت و گو با کیتکونیوز خاطرنشان کردند 
که با ادامه رشد فشارهای تورمی، بازار طال شاهد حمایت 

بنیادین قوی اســت. با این حال دورنمای فنی طال منفی 
است زیرا قیمت این فلز با وجود افت بازده اوراق قرضه و 
دالر ضعیفتر، موفق نشــده است رشدی که در باالی مرز 
۱۹۰۰ دالر داشت را حفظ کند.اگرچه نظر تحلیلگران وال 
اســتریت در یک هفته گذشته تغییر فاحشی پیدا کرده 
است اما سرمایه گذاران غیرحرفه ای همچنان نسبت به 
افزایش قیمت طال خوش بین مانده اند.در نظرســنجی 
هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت ۱۵ نفر 
شرکت کردند و هر کدام از سه سناریوی پنج رای آوردند 
که نتیجه غیرمنتظره ای بود.در این بین، در نظرسنجی 
آنالین کیتکونیوز ۱۰۵۶ نفر شــرکت کردند که از میان 
آنها ۶۹۵ نفر معــادل ۶۶ درصد به افزایش قیمت طال و 
۱۸۱ نفــر معادل ۱۷ درصد به کاهــش قیمت طال رای 
دادنــد و ۱۸۰ نفر معادل ۱۷ درصد نظری نداشــتند.در 
نظرسنجی هفته پیش، سرمایه گذاران ُخرد و تحلیلگران 
وال استریت نسبت به افزایش قیمت طال خوش بین بودند 

اما با بســته شــدن قیمت طال در سطح پایینتر از هفته 
گذشته، تحلیلگران این خوش بینی را از دست داده اند.

در معامــالت روز جمعه بازار آمریــکا هر اونس طال ۱۶ 
دالر و ۸۰ ســنت معادل ۰.۹ درصــد کاهش یافت و در 
۱۸۷۹ دالر و ۶۰ سنت بسته شد و برای کل هفته حدود 
۰.۷ درصد کاهش نشان داد.تحلیلگران می گویند از نظر 
بنیادین فروش طال دشوار است چرا که تورم ماه گذشته 
شاهد افزایش ساالنه پنج درصد بود که بزرگترین افزایش 
از اوت سال 2۰۰۸ به شمار می رود. رشد تورم به همراه 
نرخهای بهره پایینتر به معنای آن است که بازده واقعی 
منفی تر شــده است.بسیاری از تحلیلگران بر این باورند 
کــه هر چند قیمت طال در حال تحکیم اســت اما روند 
این فلز افزایشی مانده زیرا قیمت طال باالی سطح ۱۸۵۵ 
دالر را حفظ کرده است.اوله هانسن، مدیر استراتژی کاال 
در ساکســو بانک اظهار کرد: اگرچه از نظر فنی نســبت 
به طال نظر منفی دارد اما دلیلی نمی بیند که فروشــنده 

باشد. بازار اندکی از نیروی صعودی خود را از دست داده 
و باید محــرک جدیدی برای روند صعــودی پیدا کند.
دارین نیوســام، رییس شــرکت دارین نیوسام آناالیز به 
کیتکونیوز گفت: وی نظر منفی نسبت به قیمت طال در 
کوتاه مدت دارد و خاطرنشــان کرد منتظر اصالح بیشتر 
قیمت طالست.فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار 
در شرکت بلو الین فیوچرز اظهار کرد: انتظار دارد قیمت 
طــال در کوتاه مدت پایینتر برود با این حال این کاهش 
به حدی نخواهد بود که وی نســبت به طال بدبین شود. 
وی ترجیح می دهد منتظر بماند طال تا ســطح ۱۸۵۰ 
دالر نزول کند تا دوباره خرید را شروع کند.مارک چندلر، 
مدیرکل شــرکت بانوک برن گلوبال فارکس اظهار کرد: 
وی نســبت به قیمت طال بدبین است زیرا طال در سطح 
۱۹۰۰ دالر با مقاومت نیرومندی روبرو شــده است. وی 
پیش بینی کرد بازده اوراق قرضه در آســتانه نشســت 

سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا صعود کند.

ترکیه گوی رقابت را از ایران ربود
دبیــر انجمن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان آب های معدنی و 
آشامیدنی از افت و آمار پایین صادرات خبر داد و ضمن تشریح دالیل 
این وضعیت گفت: حتی اگر تولید کنندگان در بازارهای بین المللی 
حضور پیدا کنند، به دلیل باال بودن قیمت تمام شــده نمی توانند با 
ترکیه رقابت کنند.  پیمان فروهر، با بیان اینکه آب بســته بندی در 
ایران صادرات محور نیســت، اظهار کرد: به دالیل مختلف طی ۱۰ 
تا ۱۵ سال گذشته صادرات آب های بسته بندی روند نزولی داشته و 
حتی به زیر یک میلیون دالر رسیده است.  به گفته وی قیمت تمام 
شده آب بســته بندی در ایران به واسطه بار مالی، یعنی تسهیالت 
بانکی قابل مقایسه با رقیب ترکیه ای نیست. در ترکیه بانک زیر پای 
تولیدکنندگانی که بخواهند صنعتــی راه بیاندازند فرش قرمز پهن 
می کند و معادل ۸۰ تا ۹۰ درصد مجموعه تسهیالت با نرخ بازگشت 
قابــل صرف نظــر پرداخت می کند. اما در ایران این نرخ بازگشــت 
بــه صورت چراغ خاموش به ۳۰ درصد هم می رســد.  دبیر انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی همچنین 
کرایه سنگین حمل از کارخانه تا مرز و از مرز تا بازار هدف و ضعف 
بنیه مالی واحدهای تولیدی را از دالیل دیگر آمار پایین صادرات در 
ایــن بخش عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه صنعت آب بســته 
بندی صنعتی استراتژیک نیست، واحدهای تولیدی در این بخش به 
لحاظ اقتصادی ضعیف هســتند و توان حضور در بازارهای صادراتی 
و پرداخت هزینه برای حضور در نمایشگاه های بین المللی را ندارند.  
فروهر با بیان این که مجموع این شرایط باعث شده تا تولیدکنندگان 
آب های بسته بندی حضور گســترده ای در بازار بین المللی نداشته 
باشــند، تصریح کرد: البته حتی اگر تولید کننــدگان در بازارهای 
بین المللی حضور پیدا کنند هم به دلیل باال بودن قیمت تمام شده 
نمی تواند با ترکیه رقابت کنند.  وی افزود: همچنین دو بازار مهم ایران 
یعنی عراق و افغانســتان خود را به شدت در این حوزه توسعه دادند 
و کارخانه های آب بســته بندی و نوشیدنی آنها افزایش پیدا کرده 
بنابراین وابستگی آنها به ایران کمتر شده است. ناامنی ها و جنگ ها 
در کشورهای همسایه نیز به کاهش صادرات دامن زده است. بنابراین 
در مجموع بیش از ۹۷ درصد محصوالت تولیدی در بخش آب های 

بسته بندی در داخل مصرف می شود.

تولید خودرو در خودروسازان بزرگ )ایران خودرو و سایپا( 
در اردیبهشــت ماه ســال جاری به طرز عجیبی کاهشی 
ثبت شــده که از دنده عقب خودروسازان آن هم برخالف 
شــعارهایی مبنی بر عزم جدی در افزایش تولید حکایت 
دارد؛ این در حالی اســت که به گفته خودشان با افزایش 
عمق داخلی ســازی خودروها و قطعات آن ها و همچنین 
عدم وابســتگی به واردات، دیگر تحریم هــا هم نمی تواند 
بهانه ی مناســبی برای توجیه این افت تولید باشــد. آمار 
تولید انواع خودروها در اردیبهشــت ماه امسال و مقایسه 
آن با مدت مشــابه سال گذشته نشان از افت 2۹ درصدی 
تولیــد در گروه صنعتی ایران خــودرو و ۱۵.۴ درصدی در 
گروه سایپا دارد. در آمار تجمعی تولید طی دو ماه نخست 
امسال نیز ایران خودرو با کاهش ۱.۴ درصدی تولید نسبت 
به دوماهه ابتدایی سال گذشته مواجه شده اما سایپا در دو 
ماهه امسال نســبت به دو ماه نخست سال گذشته، رشد 
2۴.۳ درصدی تولید داشته است.گروه صنعتی ایران خودرو 
در اردیبهشت ماه ســال جاری ۳۶ هزار و ۷2۶ دستگاه از 
انواع خودروها تولید کرده اســت که نسبت به ۵۱ هزار و 
۷۳۶ دســتگاه تولید شــده در دومین ماه از سال گذشته 
۱۳۹۹ با افت 2۹ درصدی روبرو شــده است. از این میزان 
خودرو تولید شــده در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ حدود ۳۶ 
هزار و ۳۱۰ دســتگاه متعلق به سواری های تولیدی است 
که نســبت به ۵۰ هزار و ۶۷۶ دستگاه تولید شده درمدت 
مشابه ســال گذشــته 2۸.۳ درصد کاهش تولید را نشان 
می دهد.تولید وانت که در اردیبهشت ماه سال گذشته ۸22 
دســتگاه بوده، امسال در همین ماه به یک دستگاه رسیده 
و ۹۹.۹ درصــد کاهش تولید را ثبت کرده اســت. این در 
حالی است که در اردیبهشت ماه امسال هیچ وانتی تولید 
نشــده و نسبت به ۴۷ ون تولید شده در مدت مشابه سال 

گذشته، ۱۰۰ درصد کاهشی اســت.در مقابل اما در گروه 
صنعتی ایران خودرو در دومین ماه ســال جاری آمار تولید 
خودروهای ســنگین افزایشی ثبت شده است. اردیبهشت 
ماه امسال با رشد ۱۵۹.۱ درصدی ۵۷ دستگاه مینی بوس، 
میدل باس و اتوبوس تولید شده است. در مدت مشابه سال 
۱۳۹۹، تنها 22 دســتگاه از خودروهای مذکور به مرحله 
تولید رســیده بود.در نهایت نیز تولید کامیونت، کامیون و 
کشنده نیز از ۱۶۹ دســتگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به 
۳۵۸ دستگاه در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده که رشد ۱۱۱.۸ 
درصدی تولید را نشــان می دهد.  آمار تجمعی تولید انواع 
خودروها از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه نشان 
می دهد که تولید در ایران خودرو از ۶۶ هزار و ۸۷۵ دستگاه 
تولیدی در دو ماه نخســت سال گذشته ۱.۴ درصد کمتر 

شده و به ۶۵ هزار و ۹۶۹ دستگاه رسیده است.

تولید در سایپا در اردیبهشــت ماه کاهشی اما در 
مجموع دوماه افزایشی 

در دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز گزارش وضعیت تولید 
نشان می دهد که این خودروساز از ۴۴ هزار و ۵۵۳ دستگاه 
انواع خودرو تولید شــده اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۳۷ هزار 
و ۶۹۶ دستگاه در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رسیده و ۱۵.۴ 
درصد افــت تولید را رقم زده اســت. از این تعداد خودرو 
تولیدی در اردیبهشت ماه امسال، ۳2 هزار و ۹۷۷ دستگاه 
آمار تولید ســواری های سایپا است که با افت ۱۶ درصدی 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۹ هزار و ۳2۵۱ 
بوده، مواجه شده اســت.تولید ون در سایپا نیز افت ۱۰۰ 
درصدی داشــته و همان یک دستگاهی که در اردیبهشت 
ماه سال گذشته تولید شد هم به تولید در اردیبهشت ۱۴۰۰ 
نرسید. عالوه براین همچون سال گذشته در اردیبهشت ماه 

امســال هیچ مینی بوس، میدل باس و اتوبوســی در سایپا 
تولید نشــد. در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، تنها 22 دستگاه 
از خودروهــای مذکور به مرحله تولید رســیده بود.تولید 
وانت و انواع کامیونت، کامیون و کشــنده اما افزایشی بوده 
اســت. تعداد وانت های تولیدی سایپا در اردیبشهت سال 
جاری ۴۶۶۶ دستگاه اســت که نسبت به ۵2۵۱ دستگاه 
تولید شــده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ رشد ۱۱.۱ درصدی 
داشته اســت.۵۳ کامیونت، کامیون و کشنده تولید شده 
در اردیبهشــت ماه امسال نیز ســه دستگاه بیشتر از سال 
گذشته بوده و شش درصد رشد را ثبت کرده است.برخالف 
ایران خودرو آمار تجمعی تولید انواع خودروها در سایپا طی 
دو ماه نخست سال جاری نشان از افزایش 2۴.۳ درصدی 
تولید نســبت به دو ماه نخست سال گذشــته دارد که از 
مجموع ۵۳ هزار و ۶۷2 دستگاه به ۶۶ هزار و ۶۹۴ دستگاه 
رسیده است.سوال اینجاست که پس از گذراندن سال های 
رونق تولید، جهش تولید و البته رسیدن به مراحل باالیی 
از خودکفایی و افزایش عمق داخلی سازی ها )به گفته خود 
خودروسازان( چرا در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، 
خودروسازان با افت تولید مواجه شده اند؟این درحالی است 
که گزارش ارائه شــده، آمار تولیدات خودروسازان بوده و 
به تبع تعداد کثیــری از این  خودروهای تولیدی به ویژه در 
سواری ها به سبب کسری قطعات یا هر عامل دیگر، ناقص 
می ماننــد و امکان عرضه به بــازار را پیدا نخواهند کرد.آیا 
علت این افت تولید یا افزایــش خودروهای ناقص، همان 
صحبت ها و گالیه های خودروسازان و قطعه سازان از کمبود 
نقدینگی ، افزایش بدهی خودروســازان به قطعه سازان یا 
زیان دهی خودروســازان ناشــی از قیمت گذاری دستوری 
خودروهاســت یا عاملی غیر از این هــا، همچون کوتاهی 

خودروسازان دارد؟!

مقایسه آمار تولید در اردیبهشت ماه 1400 و 13٩٩ نشان می دهد

خودروسازان بزرگ در اتفاقی عجیب دنده معکوس کشیدند

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز 
نشان داد

 مسیر قیمت طال
 در هفته جاری معلوم 
نیست
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مصوبات ستاد ملی کرونا به بانک ها رفتگزیده خبر

 معافیت  جدید از محدودیت های مقرر در قانون چک
بانک مرکزی مصوبات بانکی ســتاد ملــی کرونا را به بانک ها 
و موسسات اعتباری ابالغ کرد.بانک مرکزی طی بخشنامه ای 
مصوبات بانکی جلســه ۷۱ ســتاد ملی کرونا را به بانک ها و 
موسســات اعتباری ابالغ کرد که براســاس آن تسهیالتی در 
مورد بازپرداخت اقســاط تســهیالت برای مشاغل به شدت 
آسیب دیده از کرونا و همچنین معافیت هایی از محدودیت های 
مقرر در قانون چک در نظر گرفته شــده است. بر اساس این 

بخشنامه:
۱. بــرای صاحبان مشــاغل و کســب و کارهای به شــدت 
آســیب دیده از کرونا )به غیر از تســهیالت قرض الحســنه( 
بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی که موعد پرداخت آنها 
در چهــار ماهه اول ســال ۱۴۰۰ بوده و در ایــن بازه زمانی 
پرداخت نشده است منوط به اینکه بدهی آنها به شبکه بانکی 
تا تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۹ در طبقه جاری قرار داشته باشد 
به انتهای دوره تقسیط منتقل می شود تا طی چهار قسط پس 
از آخرین قسط وصول شود.همچنین، تسهیالت پرداختی از 
محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کســب و کارهای به 
شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این 
بند می شود.موعد پرداخت تسهیالت با بازپرداخت به صورت 
دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در 
سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشــد به پایان تیرماه سال جاری 
منتقل می شود.استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه 

التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است.
مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای 
سررسید چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت ها و 

ممنوعیت های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری 
نمی شوند.

۲. ممنوعیت ها و محدودیت های مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی 
به قانــون چک )صرفاً برای اخذ تســهیالت( برای چک های 
صادره توسط صاحبان مشــاغل و کسب و کارهای به شدت 
آسیب دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول 
سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهینامه 
عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ گردد، در صورت 
تســلیم تقاضا از ســوی صادرکننده چک به بانک یا موسسه 
اعتباری محــال علیه، طی یک ماه پس از برگشــت، اعمال 

نخواهد شد.

۳. مصوبه جلســه ۶۷ ســتاد ملی مدیریت کرونا به شرح زیر 
اصالح می شود:

در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک های صادره 
با سررسید اول تا بیســتم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک ها و 
موسســات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و 
برگشــت چک، درصورتی که حداکثر تا ۲۰ خرداد ماه سال 
جاری به بانک ارائه شــوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطین 
قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد در بازه زمانی مزبور 
خــودداری کنند.همچنین چک هایی که سررســید آنها اول 
تا بیســتم اردیبهشت ماه ســال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم 
موجــودی کافی منجر بــه صدور گواهینامه عــدم پرداخت 
شــده اند تا ۲۰ خردادماه سال جاری مشمول ممنوعیت ها و 

محدودیت های مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد.

با اجرای طرح طراوت بانک  آینده کلید خورد: 
حمایت از تولید با تحکیم قدرت خرید/ 

روی اعتبارتان حساب باز کنید 
بانک آینده با هدف رونق تولید و کســب وکار و هم چنین پاســخ گویی به 
نیازهای اساسی هم میهنان گرامی و امکان خریدی آسان و متنوع، در اقدامی 
نوآورانه و منحصر به فرد، از محصــول جدید خود به نام »طراوت« رونمایی 
کرد.تمام مشتریان حقیقی و حقوقی بانک آینده و هم چنین سایر هم وطنانی 
که هم اکنون مشــتری بانک نیستند و حتی متقاضیان دریافت اعتبار خرد، 
می توانند با مراجعه به شــعب بانک آینده یا ثبت نام در سامانه »پیشخوان 
مجازی، ویژه مشــتریان بانک« )abplus.ir( یا مراجعه به ســامانه »ساتا، 
ویژه عموم« )ir.sata.ba۲۴(، بر اســاس وثایق ســپرده ای یا امتیاز و رتبه 
اعتباری خود، از اعتباری بین ۲۰۰ )دویست( میلیون ریال تا ۵۰۰ )پانصد( 
میلیون ریال، بهره مند شده و با مراجعه حضوری یا خرید اینترنتی از مراکز 
فروش طرف قرارداد با بانک آینده، نسبت به خرید کاال و خدمات موردنظر 
خود، اقدام کنند. فهرســت کامل فروشــگاه ها را می توانید در سایت بانک 
به نشــانی ir.ba۲۴ ببینید. بازپرداخت اعتبار در نظر گرفته شده در طرح 
»طراوت« نیز بسته به انتخاب مشتری، تا یک ماه پس از تاریخ دریافت اعتبار، 
به صورت رایگان )بدون دریافت ســود(، امکان پذیر خواهد بود. بازپرداخت 
اقساطی این اعتبار نیز طی سه بازه زمانِی یک ساله با نرخ ۱۲ درصد، دو ساله 
با نرخ ۱۵ درصد و سه ســاله با نرخ ۱8 درصد، در نظر گرفته شده که زمان 
پرداخت اولین قسط، یک ماه پس از پایان مهلت یک ماهه خرید، خواهد بود.

هم وطنان می توانند با مراجعه به شــعب بانک آینده در سراســر کشــور، 
وب ســایت رسمی بانک به نشــانی ir.ba۲۴ یا تماس با مرکز ارتباط بانک 
آینده به شــماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱، نسبت به کسب اطالعات بیش تر برای 

بهره مندی از مزیت طرح »طراوت« اقدام کنند.

تسهیالت بانک توسعه تعاون برای فعالین 
صنایع دستی و گردشگری 

تســهیالت بانک توسعه تعاون برای فعالین صنایع دستی و گردشگریرئیس 
هیات مدیره بانک توســعه تعاون از تمهیدات بانک برای اعطای تسهیالت 
به فعالین صنایع دستی و گردشگری خبر داد.سید باقر فتاحی رئیس هیات 
مدیره بانک توسعه تعاون طی بازدید از غرفه بانک در سیزدهمین نمایشگاه 
بورس، بانک و بیمه گفت: مطابق برنامه های اقتصادی کشــور مقرر گردید 
۳۲۰ هزار میلیارد ریال از محل هدفمندی یارانه ها به سوی واحدهای تولیدی 
و اشــتغال آفرین سوق داده شــود که نقش نظام بانکی در تخصیص بهینه 
این منابع به بخش های صنعت، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری بسیار 
حائز اهمیت اســت.وی ضمن تبریک روز صنایع دستی به دست اندرکاران و 
هنرمندان گفت: بانک توسعه تعاون سهمیه مناسبی از این منابع طرح های 
ملــی را برای تأمین مالی فعالیت های اقتصادی در زمینه صنایع دســتی و 
گردشــگری در نظر گرفته اســت.وی در ادامه به حضور بانک در طرح های 
ملی اشــاره نمود و افزود: طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری به همت 
دستگاه های اقتصادی عالی کشور و حضور چهار بانک و موسسه مالی عامل 
با هدف گســترش فعالیت های تولیدی و حفظ و توســعه اشتغال در میان 
مناطق روســتایی با ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ 
آغاز شد و سهم بانک توسعه تعاون در این طرح، اعطای تسهیالت به میزان 
۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است که تاکنون ۲۶ هزار میلیارد ریال پرداخت 
گردیــده و ۱۴ هزار میلیارد ریال نیز به عنوان باقیمانده طرح توســط بانک 

اجرایی خواهد شد.

آمادگی بانک توسعه صادرات برای ارائه 
خدمات و تسهیالت با نرخ ترجیحی

بانک توســعه صادرات ایران آماده ارائه خدمات و تسهیالت با نرخ ترجیحی 
به شــرکت های تولیدی صادرات محور و شرکت های دانش بنیان است.به 
گزارشروابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز، رئیس 
شــعبه اردبیل این بانک در نشســت مجازی تخصصی مدیران این بانک با 
فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان اســتان اردبیل که به همت معاونت امور 
شــعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران و شــعبه اردبیل برگزار شد، 
افــزود: این بانک آماده اســت در حوزه تامین ســرمایه در گردش و تامین 
تسهیالت سرمایه ثابت به مشتریان خدمات ارائه دهد و خوشبختانه در این 
زمینه محدودیت منابع وجود ندارد.نعمت فتحی در این نشست با اشاره به 
اینکه این شعبه از بانک از اردیبهشت ماه سال ۱۳8۹ خدمات ارزی و ریالی 
خود را به مشتریان ارائه کرده است، تصریح کرد: از ابتدای بازگشایی شعبه 
اردبیل بانک توسعه صادرات ایران تاکنون بالغ بر ۷۰۰ حساب ریالی و ۱۵۰ 

حساب ارزی در این شعبه از بانک توسعه صادرات ایران افتتاح شده است.
وی افزود: شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ در بخش 
تجهیز منابع ریالی و ارزی ۵۲ درصد رشــد را تجربه کرده و موفق به جذب 
نزدیک به ۲۴۵ میلیارد ریال، منابع ریالی و ارزی شده که این منابع با سایر 
منابع اعم از منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بانک تجمیع و به مشتریان 
این بانک تخصیص داده شــده اســت.وی اظهار داشت: شعبه اردبیل بانک 
توســعه صادرات ایران در ســال ۹۹ در تخصیص منابع رشد ۹۱ درصدی 
نســبت به سال ۹8 داشته و در این محدوده زمانی بالغ بر یکهزار و ششصد 

میلیارد ریال به مشتریان تسهیالت پرداخت کرده است.

حضور فعال بانک ملت در نمایشگاه 
 توانمندسازی شرکت های منطقه ماهشهر

 و بندر امام خمینی)ره(
بانک ملت به صورت فعال در نمایشــگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت 
های منطقه ماهشــهر و بندر امام خمینی)ره( در تامین نیازهای عمومی و 
تخصصی شرکت های پتروشیمی ماهشهر، حضور پیدا کرد.به گزارش روابط 
عمومــی بانک ملت، این بانک عالوه بر حمایــت مالی از برپایی این رویداد 
نمایشگاهی در بندر ماهشهر، با برپایی غرفه ای در نمایشگاه، انواع خدمات 
و محصــوالت خود را در معرض دید عموم قرار داد.بر اســاس این گزارش، 
کارشناسان حوزه بانکداری شرکتی، شرکت های تامین سرمایه وکارگزاری 
بانک ملت همچنین شــرکت بیمه ما با اســتقرار در محل غرفه به سواالت 
بازدیدکنندگان درباره نحوه استفاده از خدمات این مجموعه ها پاسخ گفتند.
این گزارش حاکی اســت، نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت های 
منطقه ماهشهر و بندر امام خمینی)ره( در تامین نیازهای عمومی و تخصصی 
شــرکت های پتروشیمی ماهشهر به همت شرکت هلدینگ خلیج فارس از 

روز ۹ تا ۱۱ خردادماه سال جاری در محل بندر ماهشهر برپا شد.

وام سهام عدالت چقدر است؟
مدیر پروژه کارت های اعتباری شــرکت سپرده گذاری مرکزی توضیحاتی را 
درمورد مبلغ کارت اعتباری سهام عدالت ارائه کرد.سمیه محمدی، با تاکید بر 
اینکه روند اعطای کارت اعتباری سهام عدالت به مشموالن این سهام همچنان 
ادامه دارد، اظهار کرد:  تا کنون نزدیک به ۱۰۰ هزار درخواســت از سوی دو 
بانک ملی و تجارت برای دریافت کارت اعتباری به شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی ارســال شده است. البته ممکن است درخواست هایی که به بانک ها 
ارســال شده است بیشتر باشد اما بانک ها فقط درخواست افراد واجد شرایط 
را به شرکت ارســال میکنند.وی ادامه داد: اگر درخواســت ها در روز کاری 
ارســال شود، کارهای مربوطه در شــرکت انجام شده و دوباره به بانک ارجاع 
داده می شود و بانک باید مابقی امور را انجام دهد. پس از آن افراد می توانند از 
طرقی که بانک ها اعالم کرده اند، از کارت اعتباری استفاده کنند. البته به غیر 
از بانک تجارت و ملی با ۱۴ بانک برای این منظور تفاهم نامه امضا شده است 
و بانک ها به شدت پیگیری این جریان هستند.مدیر پروژه کارت های اعتباری 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی درمورد مبلغ کارت اعتباری نیز توضیح داد: 
مبلغ مشــخص نیست. درواقع متقاضیان ۵۰ درصد ارزش قابل معامله سهام 
عدالت را وام دریافت می کنند. به عبارت دیگر ۶۰ درصد ســهام عدالت قابل 
معامله است و متقاضیان ۵۰ درصد از این ۶۰ درصد را وام دریافت می کنند. 
مبلغ آن نیز با توجه به شــرایط بازار و رونــد صعودی یا نزولی بازار، متغیر و 
افزایشی و کاهشی است. این فرایند برای سهام داران مستقیم و غیرمستقیم 
سهام عدالت صدق می کند.به گفته محمدی،  مشموالن می توانند با مراحعه 
به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه میزان دارایی خود را مشاهده کنند.بر 
اســاس این گزارش، امکان دریافت وام سهام عدالت برای مشموالن از اواسط 
زمســتان سال گذشته فراهم شده است و سهام داران می توانند با مراجعه به 
دو بانک تجارت و ملی این وام را که فیزیکی و نقدی نیست را دریافت کنند 
و اگر طی یک ماه مبلغ توســط فرد بازگردانده نشد، در اقساط ۳۶ ماهه باید 

تسویه شود.

اصالح قوانین برای حمایت بانک مسکن از 
متقاضیان، ضروری است

رییس هیأت مدیره بانک مســکن با اشــاره به افزایش سقف تسهیالت ساخت 
بــه ۴۵۰ میلیون تومــان از محل اختیارات بانک گفت: یکســری موضوعات و 
محدودیت ها برای پرداخت تســهیالت نیازمند اصالح قوانین استعیسی کاظم 
نژاددر گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، با بیان اینکه 
بانک مسکن یک بانک تخصصی است، گفت: این بانک دولتی بیش از 8۰ سال 
قدمت دارد و در طول خدمت سالیان گذشته، تمام اقدامات و تالش خود را در 
راستای تأمین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد به کار گرفته است.وی با اشاره 
به مشــارکت بانک مســکن در طرح های بزرگ ملی افزود: در این زمینه بانک 
مســکن بنا به وظیفه ذاتی و سیاســت های کالن ابالغی، چندین طرح بزرگ و 
ملی را اجرا کرده است که یکی از این طرح های بزرگ، مشارکت در تأمین مالی 
پروژه بزرگ مسکن مهر است.رییس هیأت مدیره بانک مسکن با تأکید بر اینکه 
با تأمین مالی بانک مسکن، بیش از دو میلیون واحد مسکونی مهر تعیین تکلیف 
شده است، گفت: تعداد اندکی از واحدهای مسکن مهر نیز باقی مانده است که با 
تالش بانک مسکن نسبت به تعیین تکلیف این واحدها نیز در اسرع وقت اقدام 
خواهد شد.کاظم نژاد ادامه داد: در عین حال عالوه بر اینکه بانک مسکن کارنامه 
خوبی در حوزه تأمین مالی مســکن مهر از خود به جای گذاشــت، در حوادث 
غیرمترقبه، مسکن روستایی و بافت فرسوده نیز اقداماتی در راستای تامین مالی 
واحدهای موصوف صورت گرفته و بانک توانسته بخشی از اقشار کم درآمد جامعه 
را با اجرای چنین طرح هایی صاحب مســکن و سرپناه کند.وی همچنین گفت: 
در کنار همه این طرح ها، باوجود تنگناهای مالی، بانک مســکن در طرح اقدام 
ملی مسکن نیز مشارکت داشته، به طوری که پروژه های احداثی در قالب طرح 
موصوف توســط منابع واریزی متقاضیان و همچنین منابع داخلی بانک مسکن 
تأمین مالی شده و احداث می گردند.رییس هیأت مدیره بانک مسکن، با اظهار 
امیدواری از کســب کارنامه موفق توسط بانک تخصصی مسکن در سال ۱۴۰۰، 
در خصوص برنامه ها و سیاست های آینده بانک مسکن گفت: در کنار تأمین مالی، 
باید به مسائل قانونی و تکالیف هم توجه کرد.وی ادامه داد: بر اساس مصوبه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در حال حاضر بانک می تواند از محل خرید اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت توسط متقاضی و ارایه آن به بانک تا سقف 
۱۴۰ میلیون تومان به صورت انفرادی )با احتســاب ۴۰ میلیون تومان جعاله( و 
تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان برای زوجین )با احتساب ۴۰ میلیون تومان جعاله(  
متناسب با شــهر محل وقوع ملک تسهیالت پرداخت کند که این مبلغ امروزه 
پاســخگوی بازار مسکن نبوده و لذا باید موانع قانونی افزایش سقف تسهیالت از 

طریق رایزنی با مراجع ذی ربط رفع شود.

عضــو هیئت مدیــره شــرکت بورس 
اوراق بهــادار در خصوص انتظارات بازار 
آینده گفت:  از رئیس جمهور  ســرمایه 
منتحب مــردم باید درک درســتی از 
بازار ســرمایه و جایــگاه آن در اقتصاد 
داشــته باشــد و همین موضوع نیز در 
رئیس جمهور  روند تصمیم گیری هــای 
بعدی اثرگذار است.سید مهدی سدیدی 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم گفت: در سال جاری 
در ادامه آنچه در شش ماهه سال گذشته 
اتفاق افتاد، بازار سهام وضعیت پرنوسانی 
داشت و بر این اســاس سرمایه گذاران 
کماکان منتظر بازگشــت ایــن بازار به 
دوران باثبات هستند.این کارشناس بازار 
ســرمایه در خصوص تأثیر بازار سهام از 
کاهش نرخ بهره بین بانکی اذعان داشت: 
این تلقی می شــود که اگــر نرخ بهره 
بین بانکی پایین بیاید، اقبال به ســمت 
بازار سرمایه بیشتر بشود، اما این را هم 
باید در نظر بگیریم که شرایط و واکنش 
بازار ســرمایه به این موضوع در دورانی 
که بازار پرنوســانی را شــاهد هستیم 
می تواند متفاوت باشــد.وی با بیان این 
که البته در شــرایط کنونی فاکتورهای 
متفاوتی به غیر از نــرخ بهره بین بانکی 
می تواند بر بازار ســرمایه اثرگذار باشد، 
در مــورد دغدغه های این بــازار گفت: 
زمانی که روند تاریخی بازار ســرمایه را 
بررســی می کنیم می بینیم که یکی از 
پیشــران های جدی این بازار در دوران 
رشد خود، حجم نقدینگی وارده به این 
بازار سهام است و بررسی تاریخچه این 

بازار در ســال های گذشته این موضوع 
را تأییــد می کند.ســدیدی اضافه کرد: 
در نیمه نخســت سال گذشته میانگین 
معامالت روزانه در بازار سهام حدود ۲۰ 
تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که این عدد 
در نیمه نخست امسال به ۵ هزار میلیارد 
تومان هم نمی رسد، بنابراین مهمترین 
عنصر کنونی بازار سرمایه که نقدینگی 
و نقدشــوندگی است در زمان حاضر در 
این بازار وجود ندارد.عضو هیئت مدیره 
شــرکت بورس اوراق بهادار با تأکید بر 
این که »ما در برهه جدی و خاصی در 
شرایط اقتصاد کشــور هستیم«، گفت: 
بعد از بحران آب که مســئله جدی در 
کشور هســت، بحث بحران اعتماد در 
رتبه دوم قرار دارد و باید ســرمایه های 
اجتماعی در این راستا مورد توجه قرار 
بگیرد، چرا که تصمیمات و جراحی های 
اقتصادی را زمانی می توانیم اتخاذ کنیم 
که اعتماد عموم در ســطح قابل قبولی 

برای همراهی در این زمینه باشد.
ســدیدی بــا اشــاره بــه انتخابــات 
ریاســت جمهوری ســال ۱۴۰۰ اظهار 
داشــت: در این شــرایط باید در مبانی 
سیاست و تصمیم گیری، از مدیران عالی 
با مهارت های ادراکی اســتفاده کنیم و 
بعد به دنبال مهارت های فنی باشیم، این 
در حالی اســت که صحبت های برخی 

از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
به جــای کالن اقتصاد و بازار ســرمایه 
به سمت ریزســاختارهای بورس تنزل 
پیدا می کند، به همین جهت باید نگاه 
خود را به سمت نامزدهایی تغییر دهیم 
که در این زمینه دقت نظر کافی داشته 
باشــد.مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کارکنان بانک ها ادامه داد: در شــرایط 
کنونی فشار روانی فعاالن بازار سرمایه 
بایــد از ســایر ذی نفعــان به گونه ای 
مدیریت شــود؛ چرا که هر چقدر فشار 
روانی در این حوزه زیاد باشــد زیانش 
پیدا  افزایش  بازار ســرمایه  به ســمت 
بازار  انتظارات  می کند.وی در خصوص 
ســرمایه از رئیس جمهور آینده گفت: 
منتخب مــردم باید درک درســتی از 
بازار ســرمایه و جایــگاه آن در اقتصاد 
داشــته باشــد و همین موضوع نیز در 
جمهور  رئیس  تصمیم گیری های  روند 
بعدی اثرگذار است. از سوی دیگر عدم 
ثبات قوانین نیز یکی دیگر از موضوعاتی 
است که در زمینه بازار سهام باید مورد 
توجــه قرار گیرد؛ چرا که همیشــه در 
بازار ســرمایه توصیه می کنیم که باید 
با دیــد بلندمدت در ایــن بازار حضور 
داشته باشــیم؛ این در حالی است که 
تصمیمات لحظــه ای با این موضوع در 
بازار سرمایه  تضاد است.این کارشناس 

افزود: همچنیــن در نظام تعرفه گذاری 
و تعیین قیمت ها، باید ســرمایه گذاران 
بازار ســرمایه متوجه این موضوع شوند 
که در دو سه ســال آینده چه قوانینی 
اعمال می شــود تا بر اســاس آن اقدام 
بــه ســرمایه گذاری و تصمیم گیــری 
برای حضور در تاالر شیشــه ای کنند.

وی گفت: هر آنچه امروز در کشــور در 
حال انجام اســت به نوعی از بستر بازار 
ســرمایه عبور می کنــد و تأمین مالی 
آن به صورت مســتقیم و غیرمستقیم 
در ایــن بازار انجام می شــود؛ بنابراین 
الزم اســت درک درستی از نقش بازار 
سرمایه در اقتصاد و تحوالت آتی کشور 
داشت:  اذعان  باشیم.ســدیدی  داشته 
بســیاری از تصمیماتی کــه در دولت 
گرفته می شــود از جمله تعرفه گذاری 
و بودجه های ســاالنه، برای تصویب از 
مجلس عبــور می کند، به همین دلیل 
باید فهم مشترکی در این زمینه میان 
نهادهــای تصمیم گیر و تصمیم ســاز 
ایجاد شــود.عضو هیئت مدیره شرکت 
بورس اوراق بهادار با اشــاره به این که 
مــواردی از جمله صندوق های پروژه از 
جمله ابزارهای تأمیــن مالی از طریق 
بازار سرمایه هســتند، گفت: جدای از 
مواردی چون صندوق پروژه نیاز هست 
از مواردی چون سرمایه های خارجی نیز 
برای توســعه پروژه های کشور استفاده 
کنیم؛ وگرنه ســاختن نهاد و ابزارهای 
مختلف در بازار سرمایه به خودی خود 
نمی تواند موجب تأمین مالی صنایع و 

پروژه ها در کشور شود.

انتظارات بازار سرمایه از 
رئیس جمهور آینده چیست؟

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشــت: 
آنطور که گفته می شــود گویا مجــوز کارگزاری ها 
با نرخ های نجومی خرید و فروش می شــود اما پس 
از آزاد شــدن صدور مجوزهــا، قیمت ها در این بازار 
می شــکند. هفته گذشــته ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، فراخوانی را برای صدور مجوز تأسیس شرکت 
کارگــزاری صادر کــرد. طبق اختیــارات حاصله از 
بندهــای ۲ و ۶ ماده ۷ قانون بــازار اوراق بهادار که 
آذر ماه ســال ۱۳8۴ تصویب شده و همچنین برای 
توسعه و تقویت جایگاه نهادهای مالی در بازار سرمایه 
و ارائه خدمات بهتر به سرمایه گذاران در این بازار و 
با توجه به تقاضای فعاالن بازار ســرمایه در خصوص 
تاسیس شرکت کارگزاری، دستورالعمل صدور مجوز 
تاسیس و فعالیت کارگزاری در تاریخ دهم خردادماه 
۱۴۰۰ بــه تصویب هیات مدیره ســازمان بورس و 
اوراق بهادار رسید.از این رو تمام متقاضیان تاسیس 
شرکت کارگزاری می توانند درخواست های خود را بر 
اساس دســتورالعمل جدید برای بررسی و ارزیابی ها 
به ســازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند. طبق 

دســتورالعمل جدید تامین حداقل ســرمایه برای 
تاسیس کارگزاری  ۱۰۰۰  میلیارد ریال در نظر گرفته 
شده است.  محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره صف تقاضا برای تاسیس کارگزاری جدید 
گفت: قبل از بازنگری دســتورالعمل جدید اساســا 
امکان دریافت درخواســت تاسیس کارگزاری وجود 
نداشــت اما برخی از افراد درخواست هایی را ارسال 
کردنــد که البته از آنجایی که بنای ســازمان بورس 
اعطای مجوز جدیــد در حــوزه کارگزاری ها نبوده 
عمال این گروه و الین از مجوزها تعطیل شــده بود.
وی ادامه داد: بنابراین دستورالعمل موجود را بازنگری 
کردیم و تغییراتی بر آن اعمال شد و یک مرحله این 
دستورالعمل پیشنهادی را بر روی سایت قرار دادیم 
تا ایــن فرصت برای دریافت نظرات و مشــاوره های 
کارشناسان فراهم شود، نظرات فعاالن بازار اخذ شد 
و نظراتی که مفید و موثر بود را بر روی دستورالعمل 
جدید اعمال کردیم و نسخه نهایی تصویب شد.رییس 
سازمان بورس با بیان اینکه از این پس درخواست ها 

بر اساس این دســتورالعمل بررسی می شود، تاکید 
کرد: در بازار اشتیاق زیادی برای تاسیس کارگزاری 
وجود دارد چراکه سال های زیادی مجوز داده نشده، 
پیش بینی می شــود کــه با تعداد بســیار زیادی از 
درخواســت ها مواجه شویم.دهقان دهنوی ادامه داد: 
اما از آنجایی که دستورالعمل ها تغییر کرده افراد باید 
شرایط مورد نظر طبق دستورالعمل جدید را داشته 
باشند. ضمن اینکه یکی از شــرط های سازمان این 
اســت که افرادی که وارد این صنعت می شوند طرح 
توجیهی مناسبی داشته باشند و باید بتوانند توجیه 
کنند که ورود آنها به این صنعت چه مزیتی برای این 
صنعت دارد، چه اقدام مهمی را می توانند انجام دهند 
و چه اهدافی دارنــد. باید این اطمینان را بدهند که 
خدمات با کیفیت به مشتریان ارایه خواهند داد.وی 
با اشاره به خرید و فروش مجوز کارگزاری ها به دلیل 
ممنوعیت صدور مجوز جدید گفت: آنطور که گفته 
می شــود گویا مجوز کارگزاری ها با نرخ های نجومی 
خرید و فروش می شــود اما پس از آزاد شدن صدور 

مجوزها قیمت ها در این بازار می شکند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

شکست نرخ نجومی خرید و فروش مجوز کارگزاری ها با آغاز صدور مجوزهای جدید

خاندوزی مطرح کرد؛
تعارض منافع چگونه مسیر رشد ۹۵ درصدی تسهیالت بانکی را هموار کرد؟

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رشد ۹۵ درصدی تسهیالت بانکی در سال گذشته بدون ایجاد حتی یک درصد رشد اقتصادی انتقاد کرد. سید احسان خاندوزی 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از رشد ۹۵ درصدی تسهیالت بانکی در سال ۱۳۹۹ که حتی یک درصد 
رشد اقتصادی هم در پی نداشت ولی به افزایش قیمت ها دامن زد، انتقاد کرد.نماینده مردم تهران در مجلس، علت عدم هدایت این حجم از تسهیالت بانکی به بخش های مولد 

اقتصادی را تعارض منافع سیاستگذار بانکی دانسته است.
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تختروانچی:
 سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران 

متوقف نشده است
نماینــدهدائمایراندرســازمانملــلمتحدبا
انتقادازدولتبایدندرتداوم»سیاستشکست
خوردهفشارحداکثری«،توقفتروریسماقتصادی
علیهمردمایرانراآزمایشاصلیبرایواشنگتن
دانست.مجیدتختروانچیروزجمعهدرنشست
مجمــععمومیاینســازمانکهبرایبررســی
گزارشساالنهشورایامنیتبرگزارشدهبود،موضعایراندربارهبرخیتحوالت
خاورمیانهدرســال2020واقداماتمرتبطباشورایامنیتراتشریحکرد.وی
گفت:وقتیآمریکادرنخســتینروزهایسال2020،دراقدامیتروریستیبه
دستورمســتقیمرئیسجمهوریاینکشور،قهرمانانمنطقهایضدتروریست
شــاملسردارســلیمانیرابهشهادترســاندوچندروزبعدازآننیزرئیس
جمهوریآمریکابهحملهبــه52نقطهازجملهمکانهایفرهنگیمهمایران
تهدیدکرد،شورایامنیتســکوتمرگباریاختیارکرد.نمایندهدائمایراندر
سازمانمللمتحدافزود:البتهدرهمانسال،وقتیآمریکاپیشنویسقطعنامهای
رابرایاعمالتحریمتسلیحاتیعلیهایرانارائهکرد،13عضوشورایامنیتآن
راقاطعانهردکردند.تختروانچیادامهداد:درپیآن،وقتیآنکشورتالشکرد
سازوکارماشهراعلیهایرانفعالسازد،همان13عضوشوراایناقدامآمریکارا
مردوددانســتندواعالمکردندباخروجازبرجام،آمریکاهرگونهحقاستفادهاز
سازوکارماشهراازدستدادهوادعایآندراینزمینهغیرمشروعبودهوفاقد
هرگونهاثرقانونی،سیاســییاعملیاست.ویاضافهکرد:ادعایدولتکنونی
آمریکادربارهتغییرسیاســتآنکشوردرموردبرجامفقطدرحدحرفاست
ودرعمل،سیاستفشــارحداکثریآمریکاعلیهایرانهمچنانادامهداردکه
حتیباعثمیشــودایرانبااســتفادهازمنابعمالیخوددرخارجازکشور،به
وارداتدارونیزقادرنباشد.نمایندهدائمایراندرسازمانمللمتحدافزود:اگرچه
مذاکراتهستهایجاریدرویننخستینگامبرایارزیابیدرستیارادهسیاسی
واقعیآمریکادربازگشتبهبرجاماستاماآزمایشاصلیوواقعیزمانیخواهد
بودکهبعدازراستیآزماییثابتشودآمریکامسیرخودراتغییرداده،سیاست
شکستخوردهِفشــارحداکثریاشراکنارگذاشتهوتروریسماقتصادیخود

علیهایرانرامتوقفکردهاست.

عراقچی:
 تروریسم اقتصادی آن هم در بحبوحه کرونا 

جنایت علیه بشریت است
معــاونوزیرامــورخارجهبااشــارهبــهاینکه
تحریمهایآمریکاهمچنانبرقرارند،خاطرنشان
کــرد:تروریســماقتصادی،آنهــمدربحبوحه
بیماریکرونا،جنایتعلیهبشــریتاست.،سید
عباسعراقچیدرپاســخبهرابرتمالینماینده
ویژهآمریکادرامورایراندرتوییترنوشت:ترامپ
رفتهاســت،اماتحریمهایغیرقانونیوجنایتباراوهمچنانبرقرارند.نیازی
بهاشکتمساحنیستوقتیکهتالشهایآمریکابرایتحمیلرنجومصیبت
به82میلیونایرانیادامهدارد.تروریسماقتصادی،آنهمدربحبوحهبیماری

کرونا،جنایتعلیهبشریتاست.

خطیبزاده:
خارج کردن گزینشی نام ها از فهرست 

تحریم شدگان حسن نیت نیست
سخنگویوزارتامورخارجهکشورمانتأکید
کردکهدرشــرایطیکهتروریســماقتصادی
آمریکاعلیهملتایرانهمچنانادامهدارد،اقدام
اخیردولتآمریکادرخارجکردنگزینشینام3
مقامایرانیازفهرستتحریمها،پیامحسننیت
تلقینخواهدشد.سعیدخطیبزادهسخنگوی
وزارتامورخارجهکشورمانروزجمعهدرپیامیتوئیتریبهاقدامنمایشی
دولتآمریکادرخارجکردننام3مقامایرانیازفهرســتاشــخاصتحت
تحریمخودواکنشنشانداد.سخنگویوزارتامورخارجهدرتوئیترنوشت:
»خارجکردنگزینشیاسامیازفهرستتحریمشدگان،نهبهگفتوگوهای
خصوصاً برجاممربوطاستونهبهعنوانپیامیازحسننیتدیدهمیشودـ
وقتیباتجدیدتروریســماقتصادیهمراهاست.«ویتصریحکرد:»بایدن
بایدبهجایپاگذاشــتنجایپایترامپ،بارفعمؤثروقابلراستیآزمایی

تحریمها،از»شکستحداکثری«اودستبکشد.«

چشم انداز مناسبات آتی ترکیه و آمریکا

مناســباتترکیهوآمریکادردوسالاخیرواردیکفضایسردشدهاست
کهبهنظرمیرسدحتیباآمدنجوبایدندرآمریکا،اینمناسباتمسیر
دشــواریرابایدبرایعادیشــدنطیکند.رجبطیباردوغان،رئیس
جمهورترکیهروزگذشتهپسازاداینمازجمعهدرمسجدیدراستانبول
درجمعخبرنگاراندرارتباطبانشستسرانناتودربروکسلودیداروی
باجوبایدن،همتایآمریکاییاشدرحاشــیهایننشستمطالبیراعنوان
کردکهبهنظرمیرســدشرایطمناسباتواشــنگتنوآنکاراآنطورکه
برخیمعتقدند،زیادهمهموارنیست.اردوغاندربارهدیداربابایدنگفت:
درحاشیهنشستناتوبهامکانبررسیروابطترکیه-آمریکاباجناببایدن
دستخواهیمیافت.معنایاینجملهآناستکهروابطترکیهوآمریکادر
شرایطکنونیبهگونهایاستکهمیبایستباردیگرموردبررسیآنهم
درصورتامکان،قراربگیرد.بدونتردیداگربهگذشــتهاینهچنداندور
نگاهکنیمترکیهجایگاهمطلوبتریرانزدروسایجمهوریآمریکاداشت
وشایداینجایگاهامروزهودستکماززمانیکهترامپرئیسجمهورآمریکا
بود،تنزلچشــمگیریداشتهاست.گواهاینمطلبنیزآناستکهبهطور
معمولروسایجمهورپیشینآمریکادرماههاینخسترویکارآمدنسفر
بهترکیهراحتمادربرنامهکاریخودمیگنجاندندوتحتهرشرایطیبه
اینکشورســفرمیکردند،اماباگذشتچندماهیکهازرویکارآمدن
جوبایدندرآمریکامیگذرد،هنوزاینفرصتمهیانشدهودیداردوطرف
برقرارنشــدهاست.برایمثالباراکاوبامادرآوریلسال200۹میالدیبه
ترکیهسفرکردوبارجبطیباردوغاندرآنکشوردیداروگفتوگوکرد.
اوبامادرشــامگاهیکشــنبه)5آوریل(ازپراگواردترکیهشد.درآنروز
برخیرســانههامطالبیرادروصفترکیهنوشــتندومتذکرشدندکه
ترکیهتنهاکشوراســالمیعضوپیمانناتواستوازنظرواشنگتناین
کشــورنمونهبارزپیونداسالمودمکراســیمدرنوعاملمهممبارزهبا
تروریســمجهانیاست.موضوعحمایتآمریکاازترکیهبهمیزانیبودکه
حتیاوبامادراجالسســرانآمریکاواتحادیهیاروپادرپراگ،خواستار
پذیرشترکیهدراتحادیهاروپاشدهبود.ویگفتهبودکه،عضویتکامل
ترکیهدراتحادیهاروپا،بهمنزلهعالمتیمثبتبرایجهاناسالمخواهد
بود.امامدتیطولنکشیدکهتاحدودیورقبرگشتوروابطحسنهدو
طرفبهســردیگرائید.برخیازناظراندلیــلعمدهاینامررانزدیکی
ترکیهبهروسیهعنوانکردندوخریدسامانهدفاعهواییاس۴00روسی
توســطترکیهرامهمترینآندانستند.برخینیزدخالتهایترکیهدر
کشــورهاییهمچونلیبیویاحتیســوریهراعاملاینسردیعنوان
میکنند،آنجاکهدرشــمالاینکشورنیروهایآمریکاییباجانبداری
ازمخالفــانُکردترکیهعمالموجباتنارضایتیترکهارافراهمکردند.
بههررویهرچهکهباشــدبهنظرمیرســدبایدننیزهمینمسیررا
دنبالمیکندودســتکمتااالنمایلبهگرمکردنروابطکشــورشبا
ترکیهنبودهاســتوبههمینعلتاردوغانبــرایآبکردنبرخییخ
هایمناســباتمیاندوطرفتمامتالشخودراانجامخواهددادتادر
دیدارباهمتایآمریکاییاشنظرمثبتویرابهاینهدفجلبنماید.
البتهاردوغاندرایندیدارســعیخواهدکردکهازبرگهایبرندهخود
اســتفادهکندتاطرفمقابلرامجاببهاهدافخــودگرداند،ازجمله
اینبرگهاحضورترکیهدرســازمانپیمانآتالنتیکشــمالی)ناتو(
استکهقراراستســرانآندربروکسلپایتختبلژیکدورهمجمع
شوندوبهبررسیمســایلمهمموردعالقهاشانبپردازند.نشستسران
ونخســتوزیرانکشــورهایعضوناتونیزدر1۴ژوئن)2۴خرداد(در
بروکســلبرگزارخواهدشد.انتظارمیرودهمپیمانانناتودرایننشست
درمورداقداماتمهاجمانهروسیه،تهدیداتتروریستی،حمالتسایبری،
فنآوریهایمخلونوظهور،تاثیرتغییراقلیمبرامیتکشورهاودرخشش
چینتصمیماتیاتخاذکنند.ازمسایلدیگریکهدرحاشیهنشستسران
ناتوطرحخواهدشد،بهنظرمیرسدرفعبرخیاختالفاتمیانتعدادی
ازاعضاازجملهترکیهوفرانسهخواهدبودکهاینامرالزمهگرمیروابط
آنکاراوواشنگتننیزخواهدبود.بهگفتهاردوغان،ترکیهیکیازپنجقدرت
اصلیکشورهایعضوناتواستوبهاحتمالزیادویدرحاشیهایننشست
بابوریسجانسون،نخستوزیرانگلستان،امانوئلماکرون،رئیسجمهور
فرانسه،آنگالمرکلصدراعظمآلمانوهمچنینبانخستوزیرانلتونی
ولیتوانینیزدیدارهاییخواهدداشــت.البتهاردوغاندرارتباطدیدارش
باماکروننیزاینراگفتکه،ایندیداربنابهدرخواستطرففرانسوی
انجامخواهدشــدودرایندیدارهمانطورکهگفتهشدجنبههایمثبت
ومنفیروابطترکیه-فرانسهنیزنیزبهطورویژهموردبررسیقرارخواهد
گرفت.بههرحالهرچندزوداستدربارهنتایجگفتوگوهایمستقیم
جوبایدنبارجبطیباردوغانازاکنونمطلبیراعنوانکرد،امابهطور
مختصرمیتوانگفتکهبهدالیلمختلفبهنظرمیرسدشرایطگرم
وسردکنونیمیاندوکشوربهرغمدیدارروسایجمهورترکیهوآمریکا
دربروکسلتامدتیادامهیابد.ترکیهبهخوبیمیداندکهآمریکاهرچند
شریکراهبردیاینکشوربشمارمیرود،اماهرگزکشوریقابلاعتماد
نبودهونخواهدبود،وازطرفدیگرآمریکانیزبهخوبیدریافتهکهترک
هاکهروحیهاستقاللطلبیباالییدارند،دربسیاریازمعادالتمنطقه
مایلندکهخودراساًدرمسایلورودپیداکردهوفارغازهرگونهاعمالنظر
کشــورهایدیگربهخصوصآمریکاتصمیمبگیرند.بدیهیاستبرقراری
روابطدوستانهترکیهباروسیهوچینکهامروزهموردغضبرقبایغربی
خودبهویژهآمریکاییهاهستندنیزازاینچشمرفقایغربیدورنمانده
وترکیهدرنشستسرانبایدتصمیمآتیخوددرارتباطبامسکووپکن
رابهسایراعضابهویژهآمریکااعالمکندوهرگونهنتیجهمثبتدرگفت
وگویاحتمالیبایدنبارجبطیباردوغاندرحاشــیهنشستسران
ناتودربروکسلدربارهروابطآنکارا-واشنگتننیزمنوطبهچراغسبزی
خواهدبودکهناتوبراساسسخناناردوغاندرارتباطباروابطکشورش
باروسیهوچینآنراعنوانخواهدکرد.بنابراینبایدبرایفهمچگونگی
روابطآیندهآنکاراوواشنگتنبهانتظارسخنان،دیدارهاودرنهایتقول
هاییباشیمکهاردوغاندرنشستسرانناتودربروکسلآنهاراعنوانو

پیگیریخواهدکرد.

پوتین:

روابط میان آمریکا و روسیه به نازل ترین سطح رسیده است
رئیسجمهوریروســیهدرمصاحبهایاختصاصیباانبیســی
نیــوز،دونالدترامپرئیسجمهوریپیشــینآمریکارا»فردی
ُملــّون«توصیفکردوگفتکهمیتوانــدباجوبایدنکارکند.
والدیمیرپوتین،رئیسجمهوریروسیهایندورئیسجمهوری
آمریکارادرزمانیمقایســهکردکهروابطمیانروسیهوایاالت
متحدهدرپایینتریننقطهتاریخیاســتوهنوزنشسترهبر
روسیهباجوبایدن،رئیسجمهوریآمریکابرگزارنشدهاست.او
روابطایاالتمتحدهوروسیهرادرپایینترینسطحدرسالهای
گذشــتهارزیابیکردوگفت:مایکرابطــهدوجانبهداریمکه
بهپایینترینحددرســالهایاخیررســیدهاست.پوتینگفت:
خــبحتیاالن،منمعتقدمکهآقــایترامپرئیسجمهوری
ســابقآمریکایکفردفوقالعادهوفردبااستعدادیبود،درغیر
اینصورتاورئیسجمهوریآمریکانمیشد.اوفردیملوناست.
ممکناستازاوخوشتانبیایدیانیاید.امااوازتشکیالتآمریکا
نیامدهبود.اوپیشــتربخشیازسیاســتنبودهاست؛برخیآن
رادوســتدارندوبرخیندارندامااینحقیقتاســت.والدیمیر
پوتیندرموردبایدنهمگفتکهســاکنکنونیکاخســفید
»کامالمتفاوتازترامپاستزیرارئیسجمهوربایدنیکمرد
حرفهایاست.اوعماًلتمامبزرگسالیخودرادرسیاستگذرانده
است.«رئیسجمهوریروسیهافزود:اوشخصمتفاوتیاستاین
جایامیــدواریزیادیدارد،بلهمزایــاومعایبیوجوددارداما
چیزهایپیشبینینشــدهزیادیدربارهرئیسجمهورکنونی

آمریکاوجودنخواهدداشت.ترامپوبایدنهردوتوافقداشتند
کهپوتینکهبهصدوردســتورترورمخالفانسیاسیخودمتهم
اســت،یک»قاتل«است.درمصاحبه۹0دقیقهایباانبیسی
نیوزخبرنگارازپوتینپرسید،»آقایرئیسجمهور،آیاشماقاتل
هستید؟«پوتینگفت:»مندههاموردازایناتهاماتراشنیدهام
،بهویژهدرطولدورهبرخیازرویدادهایبزرگ،درتالشهای
ضدتروریســمدراتحادیههاینمایندگانشــمالی.ووقتیاین

اتفاقمیافتد،منهمیشهبراساسمنافعمردمروسیهودولت
روسیهرفتارمیکنم.اینبخشیازفرهنگسیاسیایاالتمتحده
اســتکهدرآنجاعادیتلقیمیشودکهاتفاقاًاینجانیست.در
اینجاطبیعینیست...اینکهچهکسی،افرادراچطورصدامیکند
یاچهنوعبرچســبیمیزندچیزینیستکهمنحداقلنگران
آنباشم،ببینید،میدانید،مننمیخواهمبیادبانهبرخوردکنم،
اینبهنظرمیرسدنوعیسوءهاضمهاست،نوعیسوءهاضمه

لفظی.قربانیانادعاییشمادرواقعدرمقاطعمختلفزمانیوبه
دالیلمختلفتوسطافرادمختلفرنجبردهوازبینرفتند.شما
بهلسیناشارهکردید،لسینقباًلدردولتمنکارمیکرد.من
اورابسیاردوستداشــتم.اودرگذشت،درایاالتمتحده.من
تاامروزمتاســفمکهاوبامانیست.بهنظرمناوبسیارشایسته
بود،بسیارخوب.میخائیللسین،وزیرمطبوعاتسابقروسیه
،درنوامبر2015درهتلیدرواشــنگتندیســیکشتهشد.
محققانآمریکایینتیجهگرفتندکهمرگوییکتصادفبوده
ویکقتلنبودهاســت.پوتینگفت:تاآنجاکهجنایتکارانیرا
کهمرتکباینجنایاتشــدهاندپیداکردیــم،برخیدرزندان
هستند.مقاماتروســیآمادهاندبقیهمسئوالناینجنایتکاران
رابهدادگاهتحویلدهند.رئیسجمهوریروسیههمچنینیک
گزارشروزنامهواشــنگتنپستمبنیبراینکهمسکوبرایارائه
یکسامانهماهوارهایپیشرفتهبهایرانآمادهمیشودکهتهرانرا
قادرمیسازداهدافنظامی،بهویژهنیروهایباقیماندهآمریکایی
درعراقراردگیریکند،»بیمعنــا«خواند.اوگفت:اینهااخبار
جعلیاست.حداقلاینکهمنچیزیدربارهچنینچیزینمیدانم.
شایدکسانیکهدربارهآنحرفمیزنند،بیشتردربارهآنبدانند.
اینهاصرفامزخرفوبیربطاســت.درمــوردحمالتاخیرباج
افزاریکهایاالتمتحده،،روســیهرامسئولآندانسته،پوتین
هرگونــهاطالعاتدرمورداینهکهاراانــکارکردوازبایدن

خواستتادرموردفضایمجازیبااوبهتوافقبرسد.

درحالیکهپیشــتربهنظرمیرســید
با کشــورهایآســیاییدرمقایســه
کشورهایاروپاییوآمریکاییدرزمینه
مهــارکروناموفقترعملکردهاند،این
روزهاگزارشهایخبریازوخیمترشدن
شرایطاینبیماریمهلکدرقارهکهن
حکایتدارد.پایگاهخبری»سوتچاینا
مورنینگپست«روزشنبهدرگزارشی
اعالمکرد،درحالحاضرکشــورهای
اروپاییوآمریکاییباپیشرفتدرزمینه
واکسیناســیون،موفقبهمهارویروس
کروناشدهاندومیکوشندهرچهسریعتر
بازارهایخودرابازگشاییکنند.ایندر
حالیستکهکشورهایآسیاییدرحال
دستوپنجهنرمکردنبابیماریکرونا
هستندواینمسالهاقتصاداینمنطقه
راتحتالشعاعقراردادهاست.برپایهاین
گزارش،تاخیرکشــورهایآسیاییدر
انجامواکسیناسیونوهمچنینکمبود
شدیدواکسندربسیاریازکشورهای
اینمنطقــهازمهمتریــندالیلعدم
موفقیتقارهکهندرمهاربیماریکرونا

برشمردهشدهاست.

چین
درمیــانکشــورهایآســیایی،چین
کشــوریموفقدرزمینهمهاربیماری
کرونابهشمارمیآید.اینکشورتوانسته
استفرآیندواکسیناسیونراباموفقیت
طیکندودرچندهفتهگذشتهروزی
یکدرصدازجمعیــتخودرادربرابر
اینبیماریواکســینهکردهاست.پیش
بینیشــدهاســتچینبتواندتاپایان
سالجاریمیالدیتمامجمعیتخود
رادربرابربیماریکروناواکســینهکند.
بهتازگیکمیسیونملیبهداشتچین
اعالمکردهاست،باتزریق8۴5میلیون
دوزواکســنضدکرونابه۶22میلیون
تن،چیندررتبهنخستتزریقتعداد
دوزوهمچنیــنتعدادافرادواکســینه

شدهدرجهانقراردارد.
مقاماتچیندرراســتایدستیابیبه
هدفخودبــرایواکسیناســیون80
درصــدازجمعیتاینکشــورتاپایان
ســالجاری،درنظردارنــدتاتزریق
واکسنکرونابهکودکانرانیزدردستور
کارقراردهد.ازجمعیتیکمیلیاردو
۴00میلیوننفریچین،25۴میلیون

نفرراکودکانزیر1۴سالتشکیلمی
دهند.مقاماتچینبرایواکسیناسیون
80درصدجمعیتاینکشوربایدیک
میلیاردو120میلیــوننفرراتاپایان
سالواکسینهکنند.تاکنوندرسرزمین
اصلیچینتعــداد۹1هزارو3۹۴تن
بهویروسکرونامبتالشدهاند،درعین
حالچهــارهــزارو۶3۶تنهمفوت

شدهاند.

ژاپن
روندواکسیناسیوندرژاپندرمقایسهبا
چینبسیارکندپیشمیرود.گزارشهای
خبرینشانمیدهدهرروزدستکم
پنــجدهمدرصدازجمعیــتژاپندر
برابربیماریکروناواکســینهمیشوند.
بنظرمیرسدژاپنتاپایانسالجاری
میالدیبتواندتمامسالمندانخودرادر
برابرویروسکروناواکسینهکند.ازدیگر
سوباافزایششــمارمبتالیانویروس
کرونــادرژاپنمجدداعمالمحدودیت
دراینکشــورازسرگرفتهشدهاست.
ازدیگرســو،برگزاریمراســمساالنه
المپیکدرژاپنبهنگرانیهایناشیاز
اینبیماریافزودهاست.گفتنیاستبا
تعویقیکسالهالمپیک2020توکیوبه
دلیلشیوعویروسکرونا،اینتورنمنت
از23جوالیتا8آگوست2021،)اول
تا1۷مردادماه1۴00(وپاراالمپیکنیز
از2۴آگوستتاپنجمسپتامبر2021
)دومتاچهاردهمشهریورماه1۴00(در
پایتختژاپنبرگزارخواهدشد.درحال
حاضرگروهیازدانشــمندانژاپنیاز
جملهعالیرتبهترینمشاوراناینکشور
پاندمیکووید-1۹هشدار درخصوص
دادندکهحضورهــواداراندرالمپیک
وپارالمپیکتوکیوبهگسترشداخلی
وخارجیکرونامنجرخواهدشــد.ژاپن
وکمیتهبیــنالمللیپیشازاینورود
گردشــگرانرابهتوکیوبرایتماشای
بازیها،ممنــوعکردهاندامامیلیونها
ژاپنیمیتواننددربیشاز۴0ورزشگاه
ومجموعهورزشــیدرسراســرتوکیو

مسابقاتراازنزدیکتماشاکنند.

هند
درحالیکهبسیاریدرهندبراینباور
بودندکهبدترینشرایطاقتصادیناشی
ازکروناراپشتســرگذاشتهاند،موج
دومایــنبیماریهمهگیرطوفانبهپا
کردواقتصادهندرابارکودبیشــتری
مواجهساخت.هنددرچندهفتهگذشته
بهطورمتوسطروزانهباالی380هزار
موردجدیــدازابتالبهکروناباقربانیان
باالی۴هزارنفررابهثبترساندهاست.
امابرخیگزارشهاحاکیازآناســت
کهآمارواقعیکرونــادرهند5تا10
برابربیشــترازارقامیاستکهوزارت
بهداشــتاینکشوراعالممیکندطبق
گزارشهایوزارتبهداشتهند،آمار
روزانهکرونادراینکشورروبهکاهش
اســتوممکناستهندموجطوفانی
کروناراپشــتسرگذاشــتهباشد.اما
ایــنبیماریهمچنان قربانیانروزانه
باالی3هزارو500نفرمیباشــد.در
بیستوچهارساعتگذشتههند2۴2
هزارموردجدیدابتالبهکروناو3هزار
و۷۴1مرگناشیازاینبیماریراثبت
کردهاست.بیماریهمهگیرکروناتاحد
زیــادیدراقتصادهنــداختاللایجاد
کردهاست.براســاسدادههایوزارت
آمارهند،رشــداقتصادیاینکشوردر
ســهماههدومسالمالی2020به3.1
درصدکاهشیافتهاست.ایندرحالی
استکههندپیشازآغازبحرانکرونابا
رکوداقتصادیمواجهشدهبودوبهگفته
بانکجهانی،بحرانکرونا،ریسکهای
موجوددرچشــماندازاقتصادیهندرا
افزایشدادهاســت.تخمینهایاولیه
بانکجهانیوآژانسهایاقتصادیبرای
رشداقتصادیهنددرسالمالی2021
کمترینســطحآناززمانآزادسازی
اقتصاداینکشــوردرسال1۹۹0بود
اماپسازاعالمبستهاقتصادیازسوی
دولتهند،برآوردهایرشــداقتصادی
هندحتیبیشــترکاهشیافتکهاین

نشانگررکودشدیداقتصادیاینکشور
بود.امااینتاثیرتنهابررویهندنبود
بلکهاختــاللدرصنعتتولیدچینبه
دلیلبیماریهمهگیــرکرونا،اقتصاد
جهانرابامخاطرهمواجهساختشریه
»وایر«دراینخصوصنوشــت:ســال
گذشتهقرنطینهسراسریدرطولموج
اولکرونادرهند،تاثیربســیارمخربی
براقتصاداینکشورگذاشت.یکسال
پیــشتحلیلگرانهنــدیپیشبینی
میکردنــدتغییراتجهانیناشــیاز
کرونامیتواندمســیررابرایورودهند
بهبخشتولیدجهانیهموارســازد.اما
سال2021مسیردیگریرابرایهند
انتخابکــرد.درواقــعبیاعتناییبه
تمهیداتپیشگیرانهوبازگشاییبدون
کنترلتمامبخشهایجامعه،هندرابا
یکیازشدیدترینامواجکرونادرجهان
نارندرامودینخست مواجهســاخت.
وزیرهندآنرا»طوفان«وکارشناسان
اینموجرا»ســونامی«توصیفکردند.
تاثیرمــوجدومکرونابراقتصادهندبه
ســرعتآشکارشد.تولیددراینکشور
تقریبامتوقفشد.تولیدبهعنوانیک
بخشبابیشــترینارتبــاط،برایاحیا
وحفظاقتصادبســیاراهمیــتدارد.
چالشهایایجادشدهبرایبخشتولید
هندمانندکاهشتقاضــادربازارهای
داخلــیوخارجیوافزایشهزینههای

موادخامغیرقابلانکاراست

سایر کشورهای آسیایی
ازدیگرسو،شیوعبیماریکروناوبسته
شدنمرزهادرشــماریازکشورهای
آســیاییمانندتایلندوفیلیپینکهبه
شدتاقتصادشــانبهصنعتتوریسم
گرهخوردهخســاراتاقتصادیفراوانی
رادرپیخواهدداشــت.اینکشــورها
عالوهبرمشــکالتمربــوطبهکمبود
واکسنباتبعاتاقتصادیناشیازاین
اند.کشورهایی مواجهشده نیز بیماری
مانندکرهجنوبــیوتایواننیزبهرغم
مشکالتناشیازکمبودواکسنکرونا،
چوناقتصادشــانصادراتمحوراست
توانستهاندبهدلیلبهبودشرایطکرونا
درکشــورهایغربــیوافزایشتقاضا
بهکاالهایتولیــدیدراینمناطقبه

اقتصادخودرونقبخشند.

وخیم تر شدن کرونا در آسیا و 
تبعات اقتصادی آن

 ممنوعیت مشارکت هواوی 
در توسعه شبکه ۵G رومانی

الیحهقانونیتوســطرییسجمهوررومانیامضاشدکهحضورچینوشرکتهواویدر
ساختشبکههایمخابراتی5Gاینکشوررابهدلیلنگرانیهایامنیتیممنوعمیکند.،
دولتمیانهرویفلورینســیتو،نخســتوزیررومانیومتحدکالوسیوهانیس،رییس
جمهوراینکشوردرآوریلممنوعیتشرکتهایتحتکنترلچینراتاییدکردومتعاقبا
پارلمانبرممنوعیتمذکورمهرتاییدزد.اروپابهمیداننبردجنگسردفناوریمیانچین
وآمریکاتبدیلشدهورقیباناروپاییهواویشاملاریکسونونوکیاباطردرقیبچینی
خودازکشــورهایاروپاییانحصاربازاراینمنطقهرابهدستمیگیرند.براساسگزارش
رویترز،رومانیحتیپیشازپیوســتنبهســازمانپیمانآتالنتیکشمالی)ناتو(درسال
200۴متحدوفادارواشــنگتنبود.آمریکاهواویرابازویماشیناطالعاتیجهانیحزب
کمونیســتچینمیدانددرحالیکههواویمکرراجاسوسیبرایدولتچینراتکذیب
کردهاست.دولتآمریکادرکشورهایاروپاییبرایجلوگیریازبکارگیریتجهیزاتساخت
شــرکتچینیهواویدرشبکههای5Gاینمنطقهالبیکردهاست.حتیدرکشورهایی
کهاستفادهازتجهیزاتمخابراتیساختشرکتهایچینیممنوعنشدهاست،اپراتورهای

مخابراتیدرانتخابهواویمحتاطهستند.

درخواست رهبر کره شمالی برای 
تقویت قدرت نظامی کشورش

رهبرکرهشــمالیدرجریاننشستکمیسیونمرکزینظامی
اینکشورخواهانتقویتقدرتنظامیکشورششد.خبرگزاری
رســمیکرهشمالیامروزشنبهگزارشدادکهکیمجونگاون،
رهبرکرهشــمالیروزجمعهریاســتجلسهکمیسیوننظامی
مرکزیاینکشــورراعهدهداربود.خبرگزاریکرهشمالیاعالم
کرداوندرایننشستخواستارتقویتقدرتنظامیکشورش
شــد،امااینآژانسبهجزئیاتفعالیتهــاینظامیاحتمالی
اشــارهاینکرد.همچنیناینآژانساعالمکردکهجلســهروز
جمعهخواستار»آمادهباشسطحباال«دربرابروضعیت»اخیراًبه
سرعتدرحالتغییر«شبهجزیرهکرهشد.طبقاعالمخبرگزاری
رسمیکرهشــمالی،دراینجلسههمچنینبهموضوعاخراج،
انتقالوانتصاببرخیازافسراننظامیپرداختهشد.جلسهکامل
کمیتهمرکزیحزبحاکمکرهشمالیقراراستاواخرماهجاری

برگزارشود.
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طبــق تحقیقات صورت گرفتــه وجود یک ماده بالقوه در چای ســبز 
می تواند ویروس کرونا را غیر فعال و در نهایت از تولید مثل آن جلوگیری 
کند. پیشگیری از پیشرفت ویروس کرونا تنها خاصیت چای سبز نیست 
و طبق تحقیقات دهه های گذشــته این نوشــیدنی به دلیل وجود پلی 
فنول هایی به نام کاتچین می تواند در جلوگیری از بســیاری بیماری ها 
مانند دیابت، چاقی، ســرطان و بیماری های قلبی موثر واقع شود. البته 
کاتچین های موجود در چای سبز به دلیل فعالیت ضد ویروسی می توانند 
در برابر اختالل های ناشــی از استرس و التهاب نقش محافظتی داشته 
باشند. برخی از مطالعات اخیر پتانسیل چای سبز را برای پیشگیری و 
درمان بیماری کووید ۱۹ نشــان می دهــد. فراوان ترین کاتچین و ماده 
اصلی فعال در چای سبز، اپی گالوکاتکین -۳- گاالت )EGCG( است. 

متخصصان توصیه می کنند در تابستان بیشتر از گذشته خیار بخورید، 
اما هرگز آن را همراه با بادام زمینی مصرف نکنید. خوردن بادام زمینی 
با خیار می تواند باعث ناراحتی گوارشــی و اســهال شود. در این راستا 
کارشناسان توصیه می کنند برای خوردن این محصوالت پشت سر هم، 
حداقل یک ساعت فاصله داشته باشید. پیش از این در خبر ها آمده بود 
که بیشــترین ویتامین E در بادام، دانه کاج، فندق و تخمه آفتابگردان 
وجود دارد. ویتامین های فوق العــاده در آجیل ها غنی از ویتامین های 
گروه B، به خصوص B۱ و B۶ هستند و همچنین دارای غلظت باالیی 
از مس، فســفر، منیزیم، منگنز و سلنیوم هستند. بادام به طور کلی از 
 B۲ ترکیب ویتامین و مواد معدنی یکســان، با محتوای باالی ویتامین

متمایز می شود؛ و دانه کاج سرشار از ویتامین A است.

محققان به بررســی تاثیرات گوش دادن به موسیقی قبل از خواب 
پرداختند که نتایج غیرمنتظره ای داشــته است. مطالعه اخیر رابطه 
بین گوش دادن به موســیقی و خواب را مورد بررســی قرار داده و 
بر مکانیســمی که به ندرت مورد کاوش قرار گرفته اســت، تمرکز 
می کند؛ تصاویر موســیقی غیر ارادی یا »کرم گوش« به شــرایطی 
اطالق می شــود که یــک آهنگ بار ها و بار هــا در ذهن فرد پخش 
می شود. این موارد معموال هنگام بیداری اتفاق می افتد، اما اسکولین 
دریافت که این موارد در هنگام تالش برای خواب نیز اتفاق می افتد. 
مغز ما حتی در زمان خواب یعنی هنگامی که فرد هیچ موسیقی را 
گوش نمی دهد، همچنان به پردازش موســیقی ادامه می دهد. همه 

می دانند که گوش دادن به موسیقی احساس خوبی دارد. 

 تاثیر فوق العاده چای سبز 
در مقابله با کرونا

خوراکی که مصرف همزمان آن با 
خیار خطرناک است

موسیقی قبل از خواب چه بالیی 
سرتان می آورد؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

»ترمه«؛ رنگین کمان هنر اصیل یزد

معرفی شورولت کوروت شمپیونشیپ ادیشن 2022 
کوروت استینگری ایمسا GTLM شمپیونشیپ ادیشن ۲۰۲۲ برای گرامی داشت موفقیت خودروی مسابقه ای R.C8 در مسابقات ایمسا 
اسپورت ۲۰۲۰ معرفی شد. این خودروی سفارشی تنها به تعداد ۱۰۰۰ دستگاه تولید شده و استایل آن مشابه نسخه مسابقه ای خواهد 
بود. قرار است نسخه کانورتیبل کوروت شمپیونشیپ ادیشن نیز به عنوان خودروی سرعت دیترویت گرندپری ۲۰۲۱ انجام وظیفه کند. 
خودروی موردبحث از ابتدا به عنوان تریم ۳LT با پکیج پرفورمنس Z5۱ توســعه یافته اســت. نسخه کوپه کوروت شمپیونشیپ ادیشن 
قیمت پایه 8۷,۰85 دالری داشته درحالی که قیمت مدل کانورتیبل از ۹۴,۰85 دالر شروع می شود. محصول سفارشی شورولت با رنگ 
بدنه زرد و گرافیک خاکســتری یا رنگ اصلی خاکستری هایپرســونیک و جزئیات زرد رنگ عرضه می شود. صرف نظر از رنگ انتخابی، 
کوروت شمپیونشــیپ ادیشن دارای اســپویلر جدید با طرح کربنی، کالیپرهای ترمز زرد رنگ، رینگ های مشکی با لوگوی مسابقه ای 
کوروت، آینه بغل های کربنی و گاردهای جدید است. در کابین نیز رنگ زرد یا خاکستری برای هماهنگی با کابین بکار رفته است. این 
خودروی سفارشی به صورت استاندارد با صندلی های GT۲ عرضه می شود اما می توان صندلی های اسپورت کامپتیشن را نیز انتخاب کرد. 

به این موارد باید کمربندهای ایمنی زرد رنگ و پالک شماره دار را نیز اضافه نمود. 

تیم ملی والیبال ایران با هدایت آلکنو؛ هر بازی یک ترکیب!
تیم ملی والیبال ایران که در مســابقات لیگ ملت های والیبال حضور دارد در ۹ بازی اخیر خود به پنج پیروزی و چهار شکســت دست 
یافته است.  ملی پوشان ایران مقابل ژاپن،  روسیه، صربستان و آلمان تن به شکست داده اما در بازی سوم تا هفتم مقابل هلند، کانادا، 
ایتالیا، بلغارستان و آمریکا به پیروزی رسیدند. والدیمیر آلکنو سرمربی روسی والیبال ایران که هدف از حضور خود در والیبال ایران را 
بازی های المپیک اعالم کرده است، قبل از اعزام تیم در جمع خبرنگاران تاکید کرد که نتایج مسابقات لیگ ملت ها اصال برایش اهمیتی 
نداشته و تنها به فکر هماهنگی و شناخت بیشتر بازیکنان است. تیم ملی والیبال ایران در ۹ بازی اخیر خود با ترکیب های متفاوتی وارد 
میدان شــد. آلکنو در این بازی ها از تمام داشــته های والیبال ایران استفاده کرد و به نظر می رسد برای شناخت هرچه بیشتر، ترکیب 
های متفاوتی را امتحان می کند. سرمربی روسی والیبال ایران عالقه دارد بازی های ایران طوالنی شود تا بتواند بازیکنان ایران را تحت 
فشار قرار دهد؛ او اعتقاد دارد که عیار بازیکنان تحت فشار مشخص می شود و از طرفی فشرده بودن لیگ ملت ها باعث شده که آلکنو 
نگرانی هایی بابت مصدومیت بازیکنان داشته باشد.  سرمربی پر افتخار والیبال ایران که در تصمیمات خود قاطع است این جرات را به 

خرج داده که با بازیکنان جوان شکست را تجربه کند.

رد وافستآنچه هک دوران نخرد یکدلیست آنچه هک ایام ندا زدد کی از زدد کند بازخواستزدد شد این شحنهٔ بی انم و ننگ از تو چرا ردگذرد؟ اژداهستزند تو چون سرد شود؟ آتش است طعمهٔ سال و هم و صبح و مساستوقت گرانماهی و عمر زعزی
گر هک هن ما گندم و چرخ آسیاستاز هچ همی کاهدمان روز و شب

گر هک یمی هست، رد آخر نمی است
گر هک بنائی است، رد آخر هباست

پیشنهاد

چهره روز

پسر چابک سوار
رمان نوجوان »پســر چابک سوار« نوشته لیال قربانی 
منتشــر شد. این رمان با تصویرگری هادی اسدی پور  
در ۲۲۰ صفحه و با قیمت ۴5 هزار تومان در انتشارات 
کتاب جمکران راهی بازار شده است. در معرفی ناشر 
از این کتاب آمده است: لیال قربانی که پیش تر کتاب 
»بچه های فرات« را  با انتشارات کتاب جمکران منتشر 
کرده، این بار مخاطب را  به سرزمین اسب های اصیل و 
دشت های سرسبز رهسپار کرده و روایتگر قصه تایماز 
می شود؛ پسر نوجوانی که عاشق اسب هاست و همیشه 
در رویاهایش با اســبش قیرات در دشت های سرسبز 
می تازد تا شــبیه پدرش، قهرمان سوارکاری شود اما 
حادثه رانندگی و نقص عضو بین او و آرزوهایش فاصله 
می اندازد. تایماز حتی دیگر  جرات ســوار شــدن بر قیرات، اسب قهرمان و یکه تازش را ندارد و از 
سمتی دیگر آتیال، سودای تصاحب قیرات را دارد. اما این تازه آغاز قصه است و قرار است  مخاطبان 
نوجوان کتاب همراه تایماز اتفاقات ریز و درشــت ماجرا را ســوار بر قیرات پشت سر بگذارند. لیال 
قربانی در »پســر چابک سوار« امید، مبارزه و پشتکار برای رسیدن به هدف را ترسیم کرده است.  
در بخشــی از این کتاب می خوانیم: تایماز شــلنگ را باال برد تا محکم قیرات را تازیانه بزند و او را 
هــم بیرون کند. تمام بدبختی های تایماز تقصیر او بود. چرا قیرات در خانه مانده بود تا هر بار که 
وارد حیاط شــود و او را ببیند صدای شــیهه بلندش را بشنود و حسرت بکشد و یادش بیاید که 
نمی تواند ســوار شود. نمی تواند سوارکار شــود. تمام بچه های ترکمن با اسب بزرگ می شدند، از 
رویش می افتادند، دوســت می شدند، قهرمان می شدند، اما او حتی جرات دست زدن به قیرات را 

هم نداشت.

لیودمیال اولیتسکایا
لیودمیــال اولیتســکایا ) زادهٔ ۲۱ فوریهٔ ۱۹۴۳( یک 
نویســنده، و پدیدآور اهل روســیه اســت. لودمیال 
اولیتســکایا یکی از نثر نویسان بزرگ معاصر روسیه، 
نویسنده ای که امروزه آثارش به ۳۲ زبان جهان خوانده 
می شود و جوایز ادبی زیاد روسی و خارجی را دریافت 
کرده است. اوایل سال های ۱۹۹۰ میالدی کتاب او به 
نام »خورشــید کوچولو« منتشر شد که بالفاصله به 
زبان فرانســه ترجمه و جایزه »مدیچی« فرانســه در 
ازای »اســتعداد غیرعادی نویسنده« را دریافت کرد. 
لودمیال اولیتســکایا، نویســنده ده ها مجموعه کتاب 
قصه ها، نمایشنامه ها و چند داستان است. اما 5 رمان 
او باعث شهرت این نویسنده شده است. مهم ترین آن ها 
»مترجم دانیئل اشتاین« است که یک اثر عمیق می باشد که جایزه ادبی »کتاب بزرگ« روسی را 
نصیب او کرد. اولین رمان اولیتسکایا »قضیه کوکوتسکی« تبیدل به سریال تلویزیونی شده است. 
همانا این »سمت گیری بسوی همه« جذابیت آثار اولیتسکایا را از سوی کارگردانان تئاتر و سینما 
بیشتر می کند. اثر او به نام« مربای روسی« نمایشنامه ای با یادداشت نویسنده تحت عنوان »پس 

از چخوف« در تئاترهای زیاد روسیه روی صحنه می رود.

فرهنگ

شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم شرقی ژنو از تاریخ ۲۱ الی ۲۷ ژوئن )۳۱ خرداد تا ۶ تیر( در 
شهر ژنو برگزار می شود. »جنایت بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری و تهیه کنندگی نگار اسکندرفر، 
پس از نمایش در این جشنواره، توسط کمپانی تریگون فیلم، در کشور سویس به نمایش عمومی گذاشته 
خواهد شد. فیلم مستند »همراه با باد« به کارگردانی مهدی شادی زاده و تهیه کنندگی علیرضا شادی 
زاده نیز در اولین حضور در کشور سویس در بخش مسابقه این دوره فستیوال بین المللی فیلم شرقی ژنو 
شرکت دارد. مستند »همراه با باد« در باره ابعاد مختلف خالقیت های هنری زنده یاد عباس کیارستمی 
است و هم اکنون مرکز فرهنگ و هنر »ژرژ پمپیدو « در پاریس و در قالب نمایشگاه بزرگ و مرور آثار 
آثار عباس کیارستمی، آن را به نمایش گذاشته است. همچنین فیلم کوتاه »نهان« به کارگردانی محمد 
هرمزی و »Yocheved« از ســحر خوش چشــمان در بخش رقابتی فیلم های کوتاه، دو فیلم کوتاه 
»امتحان« به کارکردانی ســونیا حداد و »تُف« به کارگردانی آرمین رحیمیان و عماد امامی نیا هم در 

بخش جایزه تماشاگران این رویداد سینمایی به نمایش گذاشته خواهند شد.

 جشنواره فیلم شرقی ژنو میزبان
 5 فیلم ایرانی می شود
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