رهبر انقالب در پی حضور مردم در انتخابات:

هیچ چیز نتوانست بر عزم مردم فائق آید

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

حضرت آیتاهلل خامنهای فرمودند :پیروز بزرگ انتخابات دیروز ،ملت ایران اســت که یکبار دیگر در برابر تبلیغات رسانههای مزدور دشمن قد برافراشت.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،در پی حضور حماسی و شورانگیز ملت بزرگ ایران در انتخابات  ۲۸خرداد ،رهبر معظم انقالب اسالمی
در پیامی پیروز بزرگ انتخابات را ملت ایران دانستند و با تأکید بر اینکه نه گالیه از دشواری معیشت ،نه مخالفخوانیها با انگیزه دلسرد کردن مردم و نه
عواملی مانند تهدید بیماری فراگیر و برخی اختاللها در آغاز ساعات اخذ رأی نتوانست بر عزم ملت فائق بیاید ،خطاب به منتخبان مردم در مسئولیت واالی
ریاست جمهوری یا عضویت شوراها ،گفتند :فرصت خدمتگزاری به کشور و ملت را قدر بدانید ....
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وام ودیعه در کدام شهرها  ۴۰میلیون تومان است؟

وام به کدام مستاجران تعلق میگیرد؟

پیروزی ابراهیم رئیسی؛
خبر یک رسانه های جهان
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رکوردزنی قیمت اوراق

هزینه رسیدن به وام مسکن
 ۳۰میلیون تومان شد

قیمت هر برگه از اوراق تسهیالت مسکن با رسیدن به قیمت  ۶۳هزار تومان ،رکورد قیمتی این ابزار نوین
بازار ســرمایه را در یک ماه اخیر شکســت.ر ،قیمت هر برگه از اوراق گواهی حق تقدم تســهیالت مسکن
در معامالت دیروز در ابتدای کانال  ۶۰هزار تومانی قرار داشــت.در بیشتر نمادهای معامالتی زیرمجموعه
اوراق تســهیالت مســکن ،میانگین قیمت معامالت امروز شنبه  ۲۹خرداد در بازه  ۶۱تا  ۶۴هزار تومان به
ثبت رسید.گرانترین معامله با قیمت هر برگه  ۶۴هزار تومان برای یکی از معامالت صورت گرفته در نماد
معامالتی تسه ( ۹۹۰۳اوراق مسکن خرداد سال گذشته) بود و ارزانترین معامله نیز برای یکی از معامالت
نماد تسه ( ۹۹۰۴اوراق مسکن تیر ....)۹۹
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بورس هفته را با چراغ سبز آغاز کرد
3

مراقب پیامهای جعلی درباره بنزین باشید
4

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

تکمیل ُدز دوم واکسیناسیون سنین
باالی  ۷۰سال از امروز
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت :وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در جریان
انتخابات  ۱۴۰۰راضی کننده بود و از مردم تشــکر می کنم ،.دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه
هفتاد و سومین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ،با تبریک دهه کرامت ،گفت :از حضور باشکوه
مردم پای صندوقهای رای تشــکر می کنم و از همه افراد؛ چه در ســتادهای انتخاباتی و چه
همکاران من که تالش کردند محیطی فراهم کنند که عزیزان مشارکت حداکثری داشته باشند،
تشکر می کنم .بر اساس گزارشــات ،رعایت پروتکلها در روز گذشته خیلی راضی کننده بود
البته در جاهایی مشکالتی هم بود اما در مجموع وضعیت راضی کننده بود و از همه مردم خوب
و عزیز کشورمان تشکر می کنم.
مرگ و میر باال در کشورهایی نظیر برزیل و هندوستان
وی افزود :جلسه امروز با حضور رئیس جمهور برگزار شد و مباحث مختلفی از جمله وضعیت
جهانی کرونا مثل روند بیماری در کشور برزیل بررسی شد .متاسفانه این کشور بیش از ۲۵۰۰
مرگ ثبت کرد و هندوســتان با  ۱۶۰۰مرگ باالترین مرگ و میر را داشتند و کشورهایی مثل
آرژانتین و روسیه هم وضعیت بحرانی دارند و این زنگ هشدار است که باید بیشتر دقت کرد.
روند نزولی کرونا در ایران
وی درباره شرایط بیماری در کشور نیز گفت :وضعیت ایران گرچه در مجموع نزولی است اما باید
بویژه در استانهای جنوبی و شرقی مراقب باشیم .استان هرمزگان ،بوشهر ،کرمان و سیستان و
بلوچستان از استانهایی هستند که مراقبت بیشتر الزم دارند.
 ۲۲شهر قرمز در کشور
رئیســی گفت :اکنون ۲۲شهر قرمز ۱۷۵ ،شهر نارنجی و  ۲۵۱شهر زرد داریم .شهرهای قرمز
عمدتا در اســتانهای بوشهر ،سیستان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان هستند.معاون بهداشت
وزارت بهداشت درباره شهرهای قرمز ادامه داد :در استان بوشهر شهرهای تنگستان ،دشتستان،
کنگان ،عسلویه و دشتی و در استان سیستان و بلوچستان شهرهای ایرانشهر ،چابهار ،نیکشر،
زاهدان و در اســتان کرمان و هرمزگان شهرهای رودبار جنوب ،کهنوج ،منوجان ،بستک ،بندر
لنگه ،جاسک ،رودان ،بندر عباس ،پارسیان ،قشم ،میناب و جزیره کیش در وضعیت قرمز قرار
دارند.وی در ادامه تاکید کرد :الگوی ما در تابستان سال گذشته به طوری بود که در شهرهای
جنوبی کشور اوج بیماری را داشتیم .با توجه به گرم شدن هوا و تجمعات در جایی که کولرگازی
روشن است ،عاملی برای انتقال بیماری است؛ به همین دلیل رعایت پروتکلها در این مناطق
بسیار مهم است.رییسی درباره آزمونهای پایه نهم و دوازدهم نیز گفت :با توجه به پایان یافتن
آزمون پایه نهم و دوازدهم ،مروری بر رعایت پروتکلها داشــتیم و از آموزش و پرورش و مردم
تشــکر میکنیم که رعایــت پروتکلها در این زمینه باالتر از  ۹۵درصــد بود البته برخی نقاط
اشکالتی داشت اما عدد  ۹۵درصد به باال عدد قابل قبولی است.
تکمیل دوز دوم واکسیناسیون سنین باالی  ۷۰سال
رئیسی درباره ادامه روند واکسیناسیون کرونا در کشور نیز گفت :از امروز ُدز دوم واکسیناسیون
افراد باالی  ۷۰سال و همچنین افراد باالی  ۷۰سالی که جا مانده بودند را تکمیل خواهیم کرد.
حجم انبوهی از واکسن کووایران برکت از تیرماه
وی افزود :روز پنجشــنبه هم محموله جدید واکسن به دســتمان رسید .اما خبر خوب بحث
مجوز اضطراری داوطلبانه استفاده از واکسن کووایران برکت است که از این هفته میزان تولید
این واکســن در کشور افزایش خواهد یافت و از تیرماه حجم انبوهی از این واکسن به دستمان
خواهد رسید.
آخرین وضعیت ارایه مجوز مصرف اضطراری به واکسن پاستور
رییســی ادامه داد :از طرفی واکســن انســتیتو پاستور هم مراحل فاز ســوم را طی میکند و
کمیتههای علمی و اخالق در پژوهش و بالینی آن را بررســی میکنند و اگر مجوز دهند ،این
واکســن هم این هفته یا هفته آینده به واکسیناسیون عمومی کشور اضافه می شود.وی افزود:
مجددا از همه مردم تشــکر میکنم و ان شــاءهلل قدر مردم را بدانیم کــه با حضور خود باعث
امیدآفرینی میشوند و الزم است برای حضور دیروز و رعایت پروتکلها از آنها قدردانی کنیم.

نتایج آرای انتخابات

«رئیسی» هشتمین رئیس جمهور ایران شد
هشــتمین منتخب مــردم؛ از تصدی مســئولیتهای قضایی تا
سکانداری دستگاه اجرایی
اکثریت رایدهندگان در انتخابات  ۲۸خردادماه به «ســیدابراهیم رئیسی»
رای دادند تــا قاضیالقضات این بار در جایــگاه رئیسجمهوری و در مقام
مجری قانون بر اساس وعده انتخاباتیاش کارزار مبارزه با فساد ،رسیدگی به
معیشت مردم و رفع چالشهای اقتصادی را پیش ببرد.انتخابات روز جمعه
 ۲۸خردادماه ،پس از یک دوره رقابت سیاسی نفسگیر با مشارکت قابلتقدیر
مــردم و به همت مجریان و ناظران انتخابات برگزار شــد .حجتاالســام
والمسلمین «سیدابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضائیه در این انتخابات از سوی
مردم و با کســب نزدیک به دو سوم آرای رایدهندگان (بر اساس شمارش
۹۰درصد آرا) به عنوان سکاندار بعدی دستگاه اجرایی برگزیده شد.در این
گزارش شــرحی اجمالی از زندگینامه ،تحصیالت ،سوابق سیاسی ،کارنامه
عمل و وعدههای انتخاباتی هشــتمین منتخب مردم برای ریاستجمهوری
اسالمی ایران آمده که قرار است به عنوان رئیس جمهوری بعدی کشورمان
اداره امور کشور را در اواسط تابستان پیش رو به دست بگیرد.
از کرسی قضاوت به جایگاه مجری قانون اساسی برای مبارزه با فساد
حجت االسالم رئیسی که تجربه شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری را داشت ،در جریان سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در
کسوت نامزد داعیهدار مبارزه با فساد ،موفق به کسب اکثریت آرا و راهیابی
به پاستور شد.در جریان رقابتهای انتخاباتی ،حجتاالسالم رئیسی مطالبات
مردمی برای مبارزه ریشهای با فســاد را از مهمترین انگیزههای خود برای
ورود به عرصه انتخابات خواند و با تاکید بر اینکه محل خشکاندن ریشه فساد
در دســتگاه اجرایی است بارها تصریح کرد که با اصالح ساز و کارها در قوه
مجریه ،میتوان جلوی تولید فساد را گرفت .رئیسی برای تحقق این منظور
وعده «مدیریت مقتدر» کشور را مطرح و تاکید کرد که گشت ارشاد مدیران
راه میاندازیم و هر کس را در قبال مسئولیت و منصب خود به پاسخگویی
وا میداریم .حجت االســام والمسلمین رئیسی همچنین با تاکید چندباره
بر اینکه اولویت اصلی دولتش ســفره مردم خواهد بــود ،قول داد که همه
ظرفیتهای اقتصادی کشور را برای کاهش مشکالت معیشتی مردم به کار
گیرد .او وعدههای عینیتری هم مطرح و تاکید کرد که از آبان  ۱۴۰۰برای
خانوارهای  ۵دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر میشود با این توضیح
که به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول  ۲۰۰هزار تومان و دو
دهک بعدی  ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهیانه تخصیص مییابد.
رئیسی همچنین تاکید کرد که دولتش به منظور رفع مشکالت اقتصادی،
رفــع تحریمها را دنبال خواهــد کرد .او وعده داد با گســترش تعامالت با
کشورهای همسایه ،سهم کشور از تجارت  ۱۰۰۰میلیارد دالری  ۱۵کشور
همسایه حداقل به  ۴۰میلیارد برسد .رئیسی همچنین گفته است که دولتش
به برجام مانند دیگر قراردادها متعهد خواهد بود.
قاضی القضات در جریان رقابتهای انتخاباتی تصریح کرد :تاکنون با قاچاق
کم برخورد نکردهایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاهها مربوط به برخورد با
قاچاق کاال است ولی باید حتماً ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود.تحول
در وضعیت مسکن از وعدههای مهم رئیسی بوده است .وی یازدهم خرداد و
در جمع خبرنگاران اظهار داشت :من به جوانان گفتهام که آنها ازدواج کنند،
ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری میکنیم
و فکر میکنم بشود طی  ۴سال  ۴میلیون واحد مسکونی ساخت.
«دولت مردمی برای ایران قوی» نام دولتی اســت که رئیسی به تشکیل آن
وعده داده و در بیانیهای ویژگیها و کارویژههای این دولت را چنین شــرح
داده است:
 دولتی که ارکان و مسوولیت های اصلی آن بر دوش جوانان شجاع ،تحولخواه ،متخصص ،پاک و ضد فساد خواهد بود که هر کجا به آنها اعتماد شد،

قدرت و افتخار برای ایران آفریده اند.
 دولتــی که توجه به محرومان و مســتضعفان و طبقات پایین جامعه ازمهمترین اولویت هایش خواهد بود و اجازه نخواهد داد که عزت و شرافت و
کرامت آنها خدشه دار شود.
 دولتی که با اجماع ملی و دیپلماسی هوشمند و مبتکر ،حتی یک لحظهرا برای رفع تحریمهای ظالمانه از دســت نخواهد داد .با دیپلماسی برآمده
از قــدرت و تواناییهای داخلی ،تعامل و رابطه دوســتانه و مقتدرانه با دنیا،
مخصوصاً با همسایگان را ،با سرعت پیگیری می کند.
با توجه به سوابق و کارنامه رئیسی در سمتهای مختلف قضائی و سیاسی
طی چهل سال گذشته ،امیدواریهای زیادی به تحقق وعدههای انتخاباتی
او وجود دارد
حجتاالسالم رئیسی از حوزه تا ورود به عرصه مدیریتی
سید ابراهیم رئیســی متولد  ۱۳۳۹در مشهد مقدس ،در  ۱۳۵۴وارد حوزه
علمیه قم شد و با بهرهگیری از محضر اساتید بزرگ ،موفق به کسب مدرک
عالیترین ســطح آموزشی حوزه سطح چهار شد .با پایان دوره سطح حوزه
توانســت به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یابد و پس از
دفــاع از پایان نامه خود با عنوان «ارث بال وارث» در  ۱۳۸۰دکتری خود را
در رشــته فقه و حقوق خصوصی و در مدرسه عالی شهید مطهری گذراند.
حجتاالســام رئیســی در  ۱۳۵۹به عرصه مدیریتی ورود و با حضور در
جایــگاه دادیاری کرج فعالیت خــود را آغاز کرد .او پس از چندی به عنوان
دادســتان کرج منصوب شد و همزمان با حفظ سِمت مسوولیت دادستانی
همدان را نیز عهده دار شد.او در  ۱۳۶۴به عنوان جانشین دادستان انقالب
تهران منصوب شــد و به این ترتیب ،دوره مدیریت قضایی او در تهران آغاز
شــد .پس از مدتی امام خمینی(ره) در حکمی او را مســوول رسیدگی به
مشکالت اجتماعی در برخی استان ها از جمله لرستان ،کرمانشاه و سمنان
کرد .با رحلت بنیانگذار جمهوری اســامی ایران ،حجت االسالم رئیسی به
عنوان دادستان تهران منصوب شد و از  ۱۳۶۸تا  ۱۳۷۳به مدت پنج سال
این مسوولیت را عهده دار بود.رئیسی در  ۱۳۷۳به ریاست سازمان بازرسی
کل کشــور منصوب شد که خدمت وی در این سمت تا  ،۱۳۸۳ادامه یافت.
حجت االســام رئیسی از  ۱۳۸۳تا ســال  ،۱۳۹۳به مدت  ۱۰سال معاون
اول قوه قضاییه بود و همچنین از  ۱۳۹۳تا اســفند  ۱۳۹۴دادســتان کل
کشــور بود.وی در  ۱۷اسفند  ،۱۳۹۴با حکم مقام معظم رهبری به عنوان
تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و با تصویب شورای مرکزی جامعه
روحانیت به عضویت در آن شــورا در آمد .حجت االسالم رئیسی همچنین
برای چهارمین و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری انتخاب و به عنوان
عضو هیأت رییسه برگزیده شد.
در ادامه ،حجت االســام سیدابراهیم رئیسی با حکم مقام معظم رهبری از
 ۱۶اسفند  ۱۳۹۷ریاست قوه قضاییه را عهده دار شده است.ریاست شورای
نظارت بر صدا و ســیما ،عضو شــورای عالی گزینش کشور ،نخستین دبیر
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور ،مؤسس حوزه علمیه فاطمه
الزهرا (س) ،مؤســس مرکز تخصصی شیعهشناســی امام هادی(ع) زیرنظر
ت ویژه قضایی در حوزه های اجتماعی
حوزه علمیه قم ،انجام ســه مأموری 
در ســه استان مختلف با حکم امام خمینی (ره) و عضویت در هیأت امنای
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به مدت  ۱۰سال از سوی مقام معظم رهبری
از جمله سوابق حجت االسالم رئیسی به شمار میآید .عالوه بر ریاست قوه
قضاییه جمهوری اسالمی ایران ،عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام،
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری ،عضویت در شــورایعالی امنیت ملی
و عضویت در شــورایعالی انقالب فرهنگی از جمله مسوولیت های حجت
االســام رئیسی محسوب می شــود که در آنها به نحوی شایسته به ایفای
مسئولیت پرداخته است.

اعالم خبر پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
ایران با کســب  ۱۷میلیون و  ۸۰۰هــزار رای از مجموع  ۲۸میلیون و
 ۶۰۰هزار رای ماخوذه ،در صدر اخبار بســیاری از رســانه های جهان
قرار گرفت و بازتاب گسترده در فضای مجازی در سطح جهانی داشت.
تارنمای شبکه تلویزیونی سی ان ان خبر پیروزی ابراهیم رئیسی را در
صدر اخبار خود قرار داد و نوشــت شمارش اولیه آرا حکایت از پیروزی
گســترده وی درا نتخابات ریاست جمهوری دارد.ســی ان ان نوشت:
حســن روحانی روحانی رئیس جمهوری ایران برای تبریک به ابراهیم
رئیســی ،به مالقات وی رفت.روزنامه فایننشال تایمز هم خبر پیروزی
ابراهیم رئیســی را خبر اول سایت خود قرار داد و نوشت که او توانسته
بطور گسترده آرای اکثریت قاطع مردم ایران را بدست آورد.خبرگزاری
فرانســه نوشت :در میان کسانی که به رئیســی رای دادند ،بسیاری از
آنها می گویند دلیل حمایت آنها از وی این اســت که او متعهد شــده
با فســاد مبارزه و به قشــر ضعیف جامعه کمک کند .بخش اسپانیایی
خبرگزاری آناتولی نوشت :ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری منتخب ایران
در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰با رویکرد جدی به مسئله فساد و
مشــکالت اقتصادی اطمینان داد که این موضوعات را در اولویت قرار
خواهد داد.این رسانه نوشت :رئیسی ،با وجود تبلیغات منفی غرب علیه
وی ،در نزد مردم ایران ،چهره ای پاکدســت شــناخته شده که نکات
منفی در کارنامه سیاسی نداشته است.تارنمای شبکه خبری فرانس ۲۴
هم خبر پیشتازی قاطع رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را در صدر
خبرهای خود قرار داد و نوشت که ابراهیم رئیسی با فاصله زیاد نسبت
به رقیبان خود ،پیروز انتخابات است.روزنامه فرانسوی لوفیگارو نوشت:
ســتاد انتخابات ایران اعالم کرد ،ابراهیم رئیسی با اخذ  ۶۲درصد آراء
پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران شده است.این روزنامه فرانسوی
افزود :داده های رسمی حاکی از بی اعتباری نظرسنجی های انجام شده
مبنی بر رکورد  ۶۰درصدی عدم مشــارکت مردم در انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰است.فرانس  ۲۴به نقل از جمال عرف ،سخنگوی ستاد
انتخابات وزارت کشــور ایران گزارش داد :ابراهیم رئیسی با کسب ۱۷
میلیون و  ۸۰۰هزار رای پییشــتاز در انتخابات شده است.وی افزود :در
این انتخابات  ۲۸میلیون و  ۶۰۰هزار نفر از واجدین شرایط شرکت کرده
بودند.روزنامه فرانسوی اوئست فرانس نیز نوشت :ابراهیم رئیسی نیز با
کسب اکثریت آراء ( ۶۵درصد) به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری
ایران دست یافت.روزنامه فرانسوی لوپریزین با اشاره به انتخاب ابراهیم
رئیســی حائز  ۶۲.۲درصد آراء نوشت :ابراهیم رئیسی با معرفی خود به
عنوان قهرمان مبارزه با فساد و مدافع طبقات مردمی در کارزار انتخاباتی،
بیشتر دوران فعالیت خود را در دستگاه قضایی ایران سپری کرده است.
رادیو فرانسه نیز با اشاره به پیروزی ابراهیم رئیسی با کسب اکثریت آراء
نوشت :رقیبان وی ازجمله عبدالناصر همتی ،قاضی زده هاشمی ،محسن
رضایی و حتی حســن روحانی ،رئیس جمهــوری ایران پیش از اعالم
رسمی نتایج به وی تبریک گفتند.بسیاری از رسانه های فرانسوی دیگر
از جمله روزنامه فرانســوی لوموند ،فرانس انفو تی وی ،نشریه فرانسوی
لزاکو ،روزنامه فرانسوی لیبراسیون و  ....به بازتاب پیروزی ابراهیم رئیسی
در انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰ایران پرداختند.تارنمای بی بی
ســی انگلیسی هم نوشت :ابراهیم رئیســی با شکست دادن سه رقیب
خود بعنوان رئیس جمهوری آتی ایران انتخاب شد.بی بی سی انگلیسی
نوشت :رئیســی باالترین مقام قضایی در ایران را عهده دار بوده و مقام
رئیس جمهوری پس از رهبری دومین مقام مهم درایران به شمار می
رود.تارنمای انگلیســی زبان دویچه وله نوشت :سخنگوی وزارت کشور
ایران اعالم کرد که با توجه به شــمارش بیشتر آرای انتخاباتی ابراهیم
رئیســی  ۶۲درصد آرا را به خود اختصاص داده است.این رسانه افزود:
حسن روحانی رئیس جمهوری میانه روی ایران در یک نطق تلویزیونی
در روز شنبه گفت جانشین او انتخاب شده است اما نامی از او نبرد.دیگر
رقبای رئیسی ،شامل محسن رضایی ،امیرحسین قاضی زاده هاشمی،
عبدالناصر همتی علنا به رئیســی تبریک گفتند.گروه های اپوزیسیون
مقیم خارج و برخی از مخالفان داخلی تحریم انتخابات را خواسته بودند.
دویچه وله نوشت پیروزی رئیسی همزمان با مذاکرات هسته ای در وین
برای احیای توافق هسته ای سال  ۲۰۱۵بوده است.رئیسی وعده داده به
مبارزه با فســاد ادامه دهد ،چهار میلیون خانه جدید برای خانواده های
کم در آمد تاسیس کند و «دولت مردم را برای ایران قوی» بسازد.رئیسی
بــه عنوان رئیس جمهوری با اوضاع اقتصادی و چالش های سیاســت
خارجی ایران مواجه اســت.گاردین هم نوشت :رئیسی به عنوان رئیس
جمهوری جدید ایران تحسین شــد .رقبای اصلی رئیسی در انتخابات
پیروزی رئیسی را تبریک گفتند.این رسانه انگلیسی نوشت :با توجه به
شمارش  ۹۰درصد آرا مقامات ایرانی گفته اند که  ۲۸.۶میلیون نفر آرای
خود را به صندوق ها انداخته اند.گاردین به نقل از کارشــناس مسائل
ایران دراندیشــکده چتم هاوس لندن نوشت پیروزی رئیسی زمینه را
برای اجماع داخلی درباره اصالحات گسترده تر فراهم می کند و تهران
را در موضع قوی تری در دیپلماســی بین المللی قرار می دهد.جمال
عرف معاون وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات اعالم کرد :از مجموع ۲۸
میلیون و  ۶۰۰هزار نفر آرای ماخوذه سید ابراهیم رییسی با  ۱۷میلیون
و  ۸۰۰هزار رای پیشــتاز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
است.وی اضافه کرد :با توجه به اینکه هنوز شمارش و تجمیع آرا بویژه در
شعبی که تابامداد مشغول به اخذ آرای مردم بوده اند ،هنوز نتایج نهایی
اعالم نشــده است اما در این میان سید ابراهیم رییسی با  ۱۷میلیون و
 ۸۰۰هزار رای ،محسن رضایی به سه میلیون  ۳۰۰هزار رای و عبدالناصر
همتی با بیش از دو میلیون و  ۴۰۰هزار رای و امیر حسین قاضی زاده
هاشــمی با حدود یک میلیون رای کسب کرده اند .سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری ،شــورای اسالمی ،میان دورهای پنجمین
دوره مجلس خبرگان و ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا،
ســاعت  ۷صبح روز  ۲۸خرداد در سراسر ایران آغاز شد .انتخابات میان
دوره ای مجلس یازدهم در  ۶حوزه انتخابیه تهران ،تفرش ،کبودرآهنگ،
گچساران ،آستانه اشرفیه و میانه ،انتخابات میاندورهای پنجمین مجلس
خبرگان رهبــری در  ۴حوزه تهران ،قم ،خراســان رضوی و مازندران
برگزار شد.به گفته معاون مطبوعاتی و اطالعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ۵۰۰خبرنگار خارجی از  ۲۲۶رسانه بینالمللی از  ۵قاره جهان،
انتخابات  ۱۴۰۰ایران را پوشش دادند..
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آیت اهلل نوری همدانی:

انتخاب مردم ایران مایه مسرت است
قم -یکی از مراجع تقلید در پیامی انتخاب حجت االســام و المسلمین رئیسی
توســط مردم را مایه مسرت دانســت و گفت :حضور مردم در انتخابات دیروز
نمایش انسجام ملی بود ،.آیت اهلل نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در پیامی
انتخاب حجتاالســام سید ابراهیم رئیســی را به مقام ریاست جمهوری ایران
تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب حجت االسالم والمسلمین آقای سید ابراهیم رئیسی «دامت توفیقاته»
سالم علیکم
حضور حماسه ســاز ملت بزرگ ایران در ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری در این برهه حساس که نشان از ارادت و پشتیبانی ملت فهیم ایران از
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران داشت و انسجام ملی را به نمایش گذاشت
و دشمنان و بدخواهان را ناامید کرد .در واقع پیروز اصلی این میدان همانا مردم
فهیم و والیتمدار ما هستند که به دعوت رهبر معظم انقالب اسالمی ایران پاسخ
گفتنــد و افتخار دیگری را رقم زدند ،اینک که حضرتعالی به عنوان هشــتمین
رئیس جمهور منتخب موفق به کسب آرای قاطع ملت شدید مایه مسرت است.
لذا این انتخاب را به مقام معظم رهبری ،ملت شــریف ایران و جنابعالی تبریک
عرض نموده و دوام توفیق الهی را برایتان مسئلت مینمایم.
 ۲۹خردادماه ۱۴۰۰
حسین نوری همدانی
سرلشکر باقری:

ملت ایران دشمن را مات و مبهوت کرد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :ملت تاریخساز ایران در بزنگاههای خطیر
و حســاس همواره با میدانداری سرنوشتساز ،اردوگاه خصم و جبهه معاندین
نظام را مات و مبهوت ،اقدام و عمل خود کرده است.سرلشکر محمد باقری رئیس
ســتاد کل نیروهای مسلح در پیامی از حضور مقتدرانه و خیرهکننده ملت ایران
پای صندوقهای رای در انتخابــات  ۲۸خردادماه قدردانی کرد.وی در این پیام
خطاب به مردم تاکید کرد :اطمینان داریم عمل صالح دیروز و بامداد امروزتان،
فصل نوینی در روند حرکت تکاملی و آرمانی انقالب و پیشرفت کشور به سمت
قلههای رفیع جدید گشود و پشتوانه قدرتمندی در اختیار منتخب ملت و دولت
آینده قرار داد ،تا در عرصه حل مشــکالت و تنگناهای موجود در صحنه زندگی
مردم و پیشــبرد اهداف و سیاســتهای کالن نظام و صیانت و تضمین منافع
ملی در آوردگاههای حساس بینالمللی و دفاع از حرم جمهوری اسالمی ایران،
مجاهدانه و قاطعانه اقدام کنند.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدای بزرگ را خاضعانه شــاکریم که با هدایت دلهای مردم ،حضور مقتدرانه،
هوشــمندانه و خیرهکننده ملت عظیمالشــأن ایران پــای صندوقهای رای در
انتخابات  ۲۸خردادماه را ضامن خلق «حماســه  »۱۴۰۰قرار داد و برگ زرین
و پر افتخار دیگری به تاریخ سراسر افتخار انقالب و میهن اسالمی افزوده شد.
ملت تاریخساز ایران نشان داده اســت در بزنگاههای خطیر و حساس تاریخی،
همواره با میدانداری سرنوشتســاز ،اردوگاه خصــم و جبهه معاندین نظام را
مــات و مبهوت اقدام و عمل خود نموده است.بیشــک  ۲۸خردادماه روز ملت
و نمایش درخشش هوشمندی و هوشیاری یکایک ایرانیان زمانشناس بود که
درک درســت و عمیق سیاسی و لبیک مومنانه خود به امام و مقتدای خویش،
رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی حضرت امام خامنهای عزیز (مدظلهالعالی)
را با شــور ،شعور و شــکوه واال به رخ جهانیان کشیدند.بر شما ملت غیور درود
میفرســتیم و با تبریک و تحسین پیروزی و مشــارکت سرنوشتساز شما در
این حماسه عظیم و ماندگار تاریخی؛ اطمینان داریم عمل صالح دیروز و بامداد
امروزتان ،فصل نوینی در روند حرکت تکاملی و آرمانی انقالب و پیشرفت کشور
به سمت قلههای رفیع جدید گشود و پشتوانه قدرتمندی در اختیار منتخب ملت
و دولت آینده قرار داد ،تا در عرصه حل مشکالت و تنگناهای موجود در صحنه
زندگی مردم و پیشــبرد اهداف و سیاســتهای کالن نظام و صیانت و تضمین
منافع ملی در آوردگاههای حساس بینالمللی و دفاع از حرم جمهوری اسالمی
ایران ،مجاهدانه و قاطعانه اقدام نمایند.در این لحظات شوقانگیز و غرورآفرین،
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعالم میدارند که به توفیق الهی ،در این
مســیر مبارک و به اقتضای مأموریتها و وظایف قانونی خود ،به مانند گذشته
در قامت حامی و پشــتیبان صدیق و مصمم قوه مجریه ،از هیچگونه همکاری و
تالشی دریغ نخواهند ورزید.
سرلشکر پاسدار محمد باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

شمخانی پیروزی «رئیسی» در انتخابات
ریاست جمهوری را تبریک گفت
دبیرشورای عالی امنیت ملی گفت :حماسه پرشور حضور در انتخابات  ۱۴۰۰را
به آحاد مردم ،رهبر حکیم انقالب و رئیســی به عنوان منتخب جمهور تبریک
میگویم ،.علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی در توئیتی در صفحه
شخصی خود با اشــاره به پیروزی «سید ابراهیم رئیسی» در سیزدهمین دوره
انتخابات ریاســت جمهوری نوشت :حماسه پرشــور حضور در انتخابات ۱۴۰۰
را بــه آحاد مردم ،رهبر حکیم انقالب و جناب آقای رئیســی به عنوان منتخب
جمهور تبریک میگویم.وی ادامه داد :در ابتدای گام دوم انقالب بار دیگر اقتدار
ایران اسالمی به رخ روسیاهان پروژه تحریم کشیده شد .آغاز یک شروع نیازمند
گامهای استوارتر از گذشته است.

ظریف :همه باید از سید ابراهیم رئیسی
حمایت و با او همکاری کنیم
وزیر امور خارجه کشورمان که در ترکیه به سر میبرد تاکید کرد :از این لحظه به
بعد همه باید با سید ابراهیم رئیسی همکاری کنند زیرا او رئیس جمهور منتخب
ایران است.به گزارش الجزیره ،محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان که
برای شرکت در مجمع دیپلماسی آنتالیا به ترکیه رفته است ،تاکید کرد :از این
لحظه به بعد همه باید با سید ابراهیم رئیسی همکاری کنند زیرا اورئیس جمهور
منتخب است .او شخصی عقالنی است و کشور را به خوبی اداره خواهد کرد.وزیر
خارجه کشــورمان درباره مذاکرات جاری در وین هم خاطرنشان کرد :مذاکرات
وین به شــکل خوبی درحال برگزاری است و به احتمال زیاد قبل از ماه اوت به
توافق خواهیم رسید اما همچنان موانعی بر سر راه وجود دارد.
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رهبر انقالب در پی حضور مردم در انتخابات:

هیچ چیز نتوانست بر عزم مردم فائق آید

حضرت آیــتاهلل خامنهای فرمودند :پیروز بــزرگ انتخابات
دیــروز ،ملت ایران اســت که یکبار دیگــر در برابر تبلیغات
رسانههای مزدور دشمن قد برافراشت.به گزارش پایگاه اطالع
رســانی دفتر مقام معظــم رهبری ،در پی حضور حماســی
و شــورانگیز ملت بزرگ ایــران در انتخابات  ۲۸خرداد ،رهبر
معظم انقالب اسالمی در پیامی پیروز بزرگ انتخابات را ملت
ایران دانستند و با تأکید بر اینکه نه گالیه از دشواری معیشت،
نه مخالفخوانیها با انگیزه دلســرد کردن مردم و نه عواملی
مانند تهدید بیماری فراگیر و برخی اختاللها در آغاز ساعات
اخذ رأی نتوانست بر عزم ملت فائق بیاید ،خطاب به منتخبان
مردم در مسئولیت واالی ریاست جمهوری یا عضویت شوراها،
گفتند :فرصت خدمتگزاری به کشور و ملت را قدر بدانید و
مد نظر داشته باشید.
انگیزههای خدایی را همواره ّ

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت بزرگ و سربلند ایران!
حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات  ۲۸خرداد ،صفحهی
درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود .در میانهی عواملی که
هریک بهگونهای میتوانست مشارکت در انتخابات را کمرنگ
کند ،مناظر چشمنوا ِز اجتماعات شما در مراکز رأیگیری در
دل امیدوار و
سراســر کشور ،نشانه آشکاری از عزم راســخ و ِ
دیدهی بیدار بود .پیروز بزرگ انتخابات دیروز ،ملت ایران است
رئیسجمهــور گفت :همــه مردم چه
آنها که رأی دادند یــا رأی ندادند چه
آنها که پــای صندوق آمدنــد یا پای
صندوق نیامدند حامی آقای رئیســی
خواهنــد بود.به گــزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاستجمهوری ،حجتاالسالم
حســن روحانی دیروز(شنبه) با حضور
در دفتر آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی
در قوه قضائیه با رئیس جمهور منتخب
دیدار کرد و انتخاب وی با رأی ملت را
تبریک گفت ،همچنین ابراز امیدواری
کرد کشــور در دولت جدید به بهترین
شــکل اداره شود.روحانی با بیان اینکه
مســئولیت ســنگینی بر دوش ایشان
قرار گرفته است ،گفت :از خداوند برای
رئیس جمهور منتخــب مردم توفیق
میخواهم تا به بهترین وجه مسئولیت
خودشــان را انجام دهند.رئیسجمهور
همچنین با قدردانی از دست اندرکاران
انتخابات ،اظهار کرد :از همه آنهایی که
شور انتخاباتی را آفریدند از کاندیداها،
صدا و سیما ،فضای مجازی ،ستادها و
همه آنهایی که این انتخابات را به خوبی
اجرا کردند اعم از وزارت کشور ،شورای
نگهبان ،نظار ،هیأتهای اجرایی ،همه

که یکبار دیگر در برابر تبلیغات رســانههای مزدور دشمن و
وسوسهی خاماندیشــان و بدخواهان ،قد برافراشت و حضور

روحانی در دیدار با رئیسی:

همه مردم حامی رئیسی هستند

آنهایی که امنیت و سالمت انتخابات را
به خوبی تأمیــن کردند و پروتکلهای
مربوط به ســامت را مورد توجه قرار
دادند تشکر و سپاســگزاری میکنم.
وی با اشــاره اینکه از امروز تا  ۴۵روز
دیگر که باید این مسئولیت در اختیار
دولــت جدید قــرار بگیــرد و رئیس
جمهور منتخب رســماً مسئولیتهای

کشــور را بــر عهده بگیــرد ،کام ً
ال در
کنار ایشــان هســتیم ،گفت :از امروز
برای هر همکاری ،همراهی و اقدام که
برای کشور الزم است آمادهایم.روحانی
خاطرنشان کرد :در روزهای پیش رو هر
لحظه و ســاعت که الزم باشد اعضای
دولت آمــاده همکاری هســتند برای
اینکه دوران انتقالی به خوبی ســپری

خود در قلب میدان سیاسی کشــور را نشان داد .نه گالیه از
دشواری معیشت طبقات ضعیف ،نه دلتنگی از تهدید بیماریِ
شــود و رئیس جمهور منتخب بتواند
کابینه خودش را تــا پایان وقت مقرر
آماده کند و بــا رأی اعتماد از مجلس
فعالیت خود را آغاز کند.رئیسجمهور با
ابراز خوشحالی از اینکه مردم به ندای
قانون ،وجدان و مصالح کشــور گوش
دادنــد و بدون توجه بــه بدخواهان و
دشــمنان نظام با صندوق قهر نکردند
و انتخابات باشکوهی رقم زدند ،گفت:
امیدواریــم برادر بســیار عزیزم جناب
آقای رئیسی بار مسئولیت اجرای کشور
که ســنگینترین بار در میان قوا بوده
و به دوش ایشــان گذاشته شده را به
بهترین وجه به مقصد برساند.وی تاکید
کرد :تردید ندارم همه مردم چه آنهایی
که رأی دادند و چه آنهایی رأی ندادند
چه آنهایی که پای صندوق آمدند و چه
آنهایی که پای صندوق نیامدند حامی
رئیس جمهور منتخــب خواهند بود،
تصریح کــرد :از روز  ۱۲مرداد جناب
آقای رئیسی رئیس جمهور همه مردم
هســتند و شک ندارم که همه مردم از
دولت قانونی ایشــان حمایت خواهند
کرد تا منافع و مصالحشــان به بهترین
وجه اجرایی و عملیاتی شود.

ذوالفقاری در ستاد انتخابات:

هیچ حادثه امنیتی در برگزاری انتخابات نداشتیم

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور گفت:با اشــراف
اطالعاتی که از آن ســوی مرزها و در مرزهای کشــور
و داخل کشــور صورت گرفت ،هیــچ حادثه امنیتی در
برگزاری انتخابات نداشــتیم .حسین ذوالفقاری معاون
امنیتی و انتظامی وزیر کشــور در نشســت خبری در
ســتاد انتخابات کشور اظهار داشــت :در سطح شورای
امنیت کشور ،ستاد امنیت انتخابات و کمیتهها و شورای
تأمین استانها و شهرستانهای سراسر کشور مسئولیت
هماهنگی اجرایــی و عملیاتی با نیروی انتظامی تحت
عنوان قرارگاه امام علی (ع) صورت گرفت و با محوریت
این نیرو در ســطح ملی ،اســتانها و شهرســتانها،
قرارگاههای امام علی (ع) به موازات شــوراهای امنیت و
شوراهای تأمین سراسر کشور تشکیل شد.وی ادامه داد:
در چنــد مرحله برآورد امنیتی انتخابات صورت گرفت؛
یک مرحله در قالب امنیت ســال  ۱۴۰۰و یک مرحله
قبل از انتخابات ،حین انتخابــات و بعد از انتخابات که
برای همه مقاطع برنامهریزی گستردهای صورت گرفت.
وی اظهار داشت :تهدیدات بسیار زیادی از جهت اقدامات
تروریســتی در طول این مدت داشــتیم ،طراحیهایی
صــورت گرفته بود و عناصــری را در داخل فریب داده

بودند که در تورهای اطالعاتی قرار گرفتند .برخی مورد
تذکر و ارشــاد قرار گرفتند و در برخی موارد دســتگیر
شدند.ذوالفقاری گفت :با اشراف اطالعاتی که از آن سوی
مرزها و در مرزهای کشور و داخل کشور صورت گرفت،
هیچ حادثه امنیتی در برگزاری انتخابات نداشتیم .همه
نیروها در سراســر کشور در آمادگی کامل قرار داشتند
و هنوز در آمادگی هســتند.ی تصریح کرد :تعداد بیش
از  ۳۰۰هــزار نفر به طور مســتقیم برای تامین امنیت
شعب اخذ رای ماموریت داشتند و بیش از  ۳۰۰هزار نفر
هم ماموریت تامین امنیت مرزها و شهرها و روستاها و
راه ها را بر عهده داشتند .همه دستگاه ها با هماهنگی
کامــل و با برنامه ریزی ای که در قــرارگاه امام علی و
نیروی انتظامی صورت گرفت هم کار اطالعاتی و هم کار
عملیاتی را همراهی و عملیاتی کردند.معاون امنیتی و
انتظامی وزارت کشور اضافه کرد :اطلس امنیت انتخابات
هر روز رصد می شد و ممکن بود بر اساس داده ها ،رنگ
بندی شهرها تغییر کند و بر اساس رنگ بندی شهرها،
تامین نیروهای امنیتی انجام می شد.ذوالفقاری تاکید
کرد :تاکنون هیچ اقدام ضدامنیتی و تروریستی نداشته
ایم .نیروی انتظامی مسئولیت تامین امنیت انتخابات را

پوتین پیروزی رئیسی در
انتخابات ایران را تبریک گفت
رئیس جمهور روسیه در پیامی پیروزی حجت االسالم ابراهیم رئیسی در انتخابات
ریاســت جمهوری ایران را تبریک گفت.به گزارش روابط عموم سفارت ایران در
مســکو ،والدیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روســیه انتخاب سید ابراهیم
رئیسی به سمت رئیس جمهور منتخب جمهوری اسالمی ایران را به ایشان تبریک
گفت.
متن پیام تبریک به شرح زیر می باشد:

بر عهده داشت و بسیج ،سپاه ،ارتش ،دستگاه اطالعاتی،
قضایی و شوراهای به تامین امنیت کشور کمک کردند.
وی با بیان اینکه ما یکی از انتخابات های امن را برگزار
کردیم ،گفت :افرادی تحت تاثیر قرار گرفتند مثال فردی
در حدی مبتدی قصد اقدامی داشت که او دستگیر شد و
مشکلی پیش نیامد و برخی افراد در فضای مجازی تحت
تاثیر القائات دشــمن قرار گرفته بودند.معاون امنیتی و
انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد :دو نفر چند روز
قبل از انتخابات قصد داشــتند به سیستم برق تعرض
کنند که آنها دستگیر شدند .حین برگزاری انتخابات نیز
دو حادثه تصادف در سیستان و بلوچستان و دیوان دره
داشتیم که یک نفر از عوامل اجرایی در دیوان دره فوت
کرد و تعدادی زخمی شدند و در سیستان و بلوچستان
هم یک ســرباز به شهادت رســید.ذوالفقاری با تاکید
بــر اینکه این دو مورد ،امنیتــی نبود بلکه تصادف بود،
بیان کرد :چند مــورد جزئی برخوردهای محلی درباره
انتخابات شــوراها انجام شده بود که با دخالت نیروهای
امنیتی موضوع حل شــد و همه صندوق ها در امنیت
کامل تحویل مراجع ذی صالح شد .چند مورد درگیری
هم بود که ربطی به انتخابات نداشت

جناب آقای سید ابراهیم رئیسی گرامی
رئیس جمهور منتخب جمهوری اسالمی ایران
مراتب تبریکات صمیمی را به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس جمهور
جمهوری اســامی ایران پذیرا باشــید.روابط میان کشــورهایمان به طور سنتی
از خصلت دوســتانه و حســن همجواری برخوردار می باشد.امیدوارم که فعالیت
جنابعالی در این سمت عالی به توســعه روز افزون همکاری دو جانبه سازنده در
زمینههای مختلف و همچنین تعامل مشارکتی در امور بینالملل مساعدت خواهد
نمود .این موضوع کامال پاسخگوی منافع ملت های روسیه و ایران می باشد و در
مسیر تحکیم امنیت و ثبات منطقهای پیش می رود.
برای جنابعالی موفقیت و نیز سالمت و بهزیستی را آرزو می نمایم.
با عرض احترام ،والدیمیر پوتین

فراگیر ،نه مخالفخوانیهایی که با انگیزه دلسرد کردن مردم
از ماهها پیش آغاز شــده بــود ،و نه حتی برخی اختالالت در
جریان رأیگیری در ساعاتی از رو ِز انتخاب ،هیچیک نتوانست
بر عزم ملت ایران فائق آید و انتخابات مهم ریاســتجمهوری
و شوراهای شهر و روستا را دچار مشکل سازد.اینجانب جبهه
ســپاس بر خاک میسایم و خداوند علیم و قدیر را بر توفیقی
که به ملــت ایران عطا کــرد و نظر رحمتی که بــر ایران و
جمهوری اسالمی افکند ،شکر بیپایان میگزارم .به ملت ایران
شادباش میگویم و به حضرات محترمی که با انتخاب مردم به
مسئولیت واالی ریاستجمهوری یا عضویت شوراها در سراسر
کشــور دست یافتهاند ،همراه با عرض تبریک ،قدردانی از این
ملت باوفا و پایبندی کامل بــه وظایفی را که در قانون برای
آنان شمرده شده است ،یادآوری میکنم .فرصت خدمتگزاری
به کشــور و ملت را قدر بدانید و انگیزههای خدایی را همواره
مد نظر داشته باشید.الزم میدانم از شورای محترم نگهبان و
ّ
وزارت کشور و دستگاههای حافظ امنیت و سالمت و رسانهی
پرتالش ملی و نامزدهای محترم و همهی کسانی که بهنحوی
به ایــن آزمون بزرگ کمک کردهاند تشــکر کنم.به حضرت
ولیاهللاالعظم ارواحنا فداه که صاحب اصلی این کشور و این
نظام است سالم عرض میکنم و درود میفرستم ،علو درجات
امام عزیز که سلســلهجنبان حرکت عظیم ملت ایران بود و
شــهیدان واالمقام را که برترین افتخارات کشورند ،از خداوند
متعال مسألت میکنم.

دیدار قالیباف با آیتاهلل رئیسی

رئیس جمهور منتخب گفت :در دولــت جدید همه تالش خود را برای باز
کردن گرههای کشور بویژه در زمینه مشکالت معیشتی مردم به کار خواهیم
بســت .محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با آیتاهلل رئیسی
رئیس جمهور منتخب دیدار و گفت وگو کردند.آیتاهلل رئیسی بعد از دیدار
با رئیس مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران گفت :حتما با مجلس
شورای اسالمی ،نمایندگان و ریاست آن و همه نخبگان و صاحبنظران ،برای
شــکل دادن دولت جدید به منظور بازکردن گرههای کشور تالش خواهیم
کرد به گونهای که امیدی که در مردم عزیزمان نســبت به آینده ایجاد شده
است ،افزون شود و اعتمادشــان به دولت روز به روز افزایش یابد و دولت و
ملت در کنار هم یک زندگی بسیار روشن و دل نشینی داشته باشند.رئیسی
گفت :از همه مردم عزیز کشور و نامزدهای محترم که با شوق و اشتیاق در
تجلی انتخاباتی پرشور نقش آفرینی کردند ،سپاسگزاری میکنم.وی گفت:
به ویــژه از نقش مقام معظم رهبری در راس همــه از رهبر معظم انقالب
اســامی در ایجاد زمینه چنین حضوری که همه مردم و جمهور در شکل
گیری دولت جدید نقش ایفا کنند ،صمیمانه تشــکر میکنم.رئیس جمهور
منتخب افــزود :از همه بزرگان ،مراجع تقلید و نخبگان که در ســخنان و
اطالعیههای خود تالش کردند تا مردم حضوری گسترده در انتخابات داشته
باشند ،سپاسگزاری میکنم.رئیسی در پایان ابراز امیدواری کرد حضور مردم
در پای صندوقهای رای در کمک به دولت آینده بسیار نقش آفرین باشد.
خطیب زاده:

سفارتخانههای ایران نسبت به آزار
هموطنانمان در خارج اعتراض کردند
سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از آزار ایرانیان خارج از کشور در جریان
اخــذ رأی گفت :اعتراضات جدی و رســمی خودمان را به مقامات محلی و
وزارتخانههای رسمی از طریق سفارتخانه هایمان ارائه دادیم .سعید خطیب
زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان در واکنش بــه آزار و اذیت
هموطنانمان در حوزههای رای گیری خارج از کشور و با اشاره به اینکه این
توهینها و آزار و اذیتهایی به ایرانیان توسط برخی عناصر اجارهای صورت
گرفته است گفت :بالفاصله در تمامی این کشورها اعتراضات جدی و رسمی
خودمان را به مقامات محلی و وزارتخانههای رســمی از طریق ســفارتخانه
هایمان ارائه دادیم.وی گفت :امروز با توجه به اتفاقات بندر بیرمنگام انگلیس
که شاهد ضرب و شتم یکی از ایرانیان بودیم ،سفیر انگلیس به وزارت خارجه
احضار شد و اعتراض رسمی و جدی ما نسبت به کمی و کاستیهایی که در
تامین امنیت صندوقهای اخذ رای و حوزههای رای گیری در این کشور بود
اعالم کردیم.خطیب زاده ادامه داد :این اتفاقات در کشــورهایی که ادعاهای
مردم ساالری و دموکراســی دارند قابل قبول و پذیرش نیست.وی با اشاره
به اینکه این احضار توسط دستیار وزیر امورخارجه و مدیرکل اروپای غربی
وزارت خارجه اتفاق افتاد گفت :نسبت به بنگاههای دروغ پراکنی که در لندن
مستقر هستند و قبل از انتخابات و در طول برگزاری انتخابات با هدف ایجاد
فضای غیردقیق اخبار جعلی وگزارشهای ســوگیرانه برای هدف قراردادن
امنیت روانی رای دهندگان تهیه میشــد اعتراض مان را به سفیر انگلیس
اعــام کردیم و تــا حصول نتیجه به ویژه در خصوص بانیان و مســببان و
عامالن توهینها و آزار و اذیتها و ضرب و شتم این بانو در انگلیس ،پیگیری
قضایی خودمان را ادامه خواهیم داد.ســخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد:
محدودیتهــای جدی برای برگزاری انتخابــات در برخی از حوزههای رای
گیری داشــتیم به همین دلیل از چند ماه پیش ســفرا با چند مقام محلی
گفتگو کردند تا بتوانیم انتخابات پرشــور و مطمئنی در این کشورها برگزار
کنیم.خطیــب زاده افزود :انتخابات در تمام کشــورهایی که با آنها رابطه
داشــتیم برگزار شد و آرای ماخوذه شــمارش و به مقامات در تهران اعالم
شده است.
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تکلیف قانون؛ ثبت حقوق و ارائه دسترسی نهاد نظارتی
و عموم مردم
این در حالی است که براســاس ماده  ۲۹قانون برنامه ششم
توسعه باید مقامات ،روسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرایی
شامل قوای ســهگانه اعم از وزارتخانه تا شرکتهای دولتی،
موسسات انتفاعی وابسته به دولت ،بانکها و بیمههای دولتی
و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ،موسسات عمومی،
شــورای نگهبان ،بنیادها و نهادهای انقالبی تا موسســات و
بنیادهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشــوند یا دستگاهها
و واحدهایی که از قانــون خاص برخوردار بوده یا از قوانین و
مقررات آن تبعیت میکنند .همچنین سازمانهایی مانند صدا
و ســیما و ســتاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی یا اشخاص
حقوقی آنان اطالعات حقوق و دســتمزد خود را در ســامانه
ثبت حقوق و مزایا را ثبت کنند؛ به طوری که میزان ناخالص
پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد.همچنین براساس
این ماده ،قانونی تاکید شــد که باید امکان دسترســی برای
نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.اما آنچه در عمل از

@sobheqtesad

اقتصاد کالن
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اکنون و در اواخر اجرای برنامه ششــم توســعه ،هنوز تکلیف
ســامانه ثبت حقوق و مزایا جهت شفاف شدن پرداختهای
حقوق یا دسترســی به این اطالعات مشخص نیست و بارها
پیگیری از ســازمان اداری و استخدامی جهت اعالم وضعیت
این ســامانه و شرایط آن بیپاسخ مانده و با بیتوجهی همراه
بوده اســت .جنجال فیشهای حقوقی و حقوقهای نجومی
در ســال  ۱۳۹۵موجب شــد در فاصلهای کوتاه و در جریان
تصویب قانون برنامه ششــم توسعه ،در راستای شفاف سازی
پرداختهای حقوقی تکلیف راه اندازی ســامانه ثبت حقوق
و مزایــا برعهــده دولت قرار گیــرد تا امــکان تجمیع کلیه
پرداختهای حقوقی و آنچه در قانون مورد تاکید قرار داشت
فراهم شود.
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ابهام فیشهای حقوقی

کسی پاسخگو نیست

سال  ۱۳۹۶تاکنون که در پایان دوره برنامه ششم توسعه قرار
داریم اتفاق افتاده نشــان از گزارشی در رابطه با ورود تمامی
دســتگاهها به انجام تکلیف قانون ششــم توسعه برای ثبت
اطالعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا نیست و از
ســویی دیگر اصال اعالمی در رابطه با این موضوع و همچنین
امکان دسترسی عموم مردم برای سامانه وجود نداشته است.
برخی دستگاه ها نیامدند ،آنهایی که آمدند هم شفاف
نشد
در معدود گزارشهایی که سازمان اداری و استخدامی در دو
ســال پیش اعالم کرد ،نشان داد که در اواخر سال  ۱۳۹۶راه
اندازی ســامانه حقوق و مزایا در دستور کار این سازمان قرار
گرفته و از اوایل سال  ۱۳۹۷شرایط بارگذاری اطالعات فراهم
شده است ،ولی این گزارش از این حکایت داشت که تا مدتها
بخشی از دستگاهها از ورود به ثبت اطالعات خودداری کرده
بودند؛ به طوری که طبق اعالم انصاری  -رییس سازمان اداری
و اســتخدامی  -در ابتدا دستگاههای قوه مجریه و بعد از آن
به تدریج قوه مقننه وارد شــده بودند اما قوه قضاییه و برخی
دســتگاهها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری
اطالعات حقوقی خود را در ســامانه بارگــذاری نکرده بودند.
البته در آن زمان انصاری نگفته بود که آیا تمامی دستگاههای
زیرمجموعــه قوه مجریه اطالعات را وارد کردهاند؟ چرا که در

همان زمان برخی شنیدهها از این حکایت داشت که حتی در
مواردی دستگاههای قوه مجریه هم تمایلی به ثبت اطالعات
حقوقی خود نداشتند.

دولت اولتیماتوم داد و دیگر خبری نشد
به هر صورت جریان تا جایی پیش رفت که در مردادماه ۱۳۹۸
در جلسه هیات دولت گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و مزایا
اعالم و بعد از آن مصوب شــد که تا پایان شــهریورماه یعنی
فرصت حدود یک ماهه تمامی دستگاههایی که اطالعات درج
شده آنها ناقص بوده و یا اصال ورود نکردند در این رابطه اقدام
کنند.بعد از آن دیگر گزارشی جهت شفاف سازی افکار عمومی
از سوی سازمان اداری و استخدامی به عنوان مسئول این مهم
به صورت عمومی منتشر نشد و تنها در اطالعیهای اعالم کرد
که گزارش آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا بعد از پایان
مهلت تعیین شده برای دستگاهها به معاون اول رئیس جمهور
ارائه شده است.
دسترسی به اطالعات تکلیف قانون بود ،مجوز دولت
چرا؟
اکنون نزدیک به دو ســال از آن اولتیماتوم به دســتگاههای
اجرایی گذشــته و با وجود اینکه تمامی دســتگاههای مورد
اشاره ملزم به ثبت اطالعات حقوق و دستمزد بودند مشخص

دیوان عدالت اداری اعالم کرد؛

الزام پرداخت معوقات مستمری از تاریخ بازنشستگی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت معوقات اصالح مستمری بازنشستگی با احتساب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور را از تاریخ بازنشستگی الزام آور دانست.
کارگرانی که پس از بازنشستگی عادی به موجب رای کمیتههای استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ،شغل تحت تصدی آنها سخت و زیان آور تشخیص داده
شده است و شرایط مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از جمله سنوات اشتغال و پرداخت معوقه مربوطه را احراز کرده اند ،بازنشستگی عادی ایشان
از عادی به سخت و زیان آور و از تاریخ بازنشستگی مشمول بازنشستگی در سخت و زیان آور کرد.پس از مراجعه به دیوان و بررسی در شعب آراء صادر شده در این
خصوص ،بعضی شــعب نســبت به الزام پرداخت معوقات سخت و زیان آور از زمان تایید ،کمیته استانی را الزام آور دانسته و برخی از شعب با توجه به اینکه در زمان
اشــتغال کارگران ،بیمه از کارفرما اخذ شــده است زمان بازنشستگی عادی را ملزم دانستند.از آنجایی که در رای کمیتههای استانی اشاره شده است ،چون کارگر در
سالهای قبل در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال داشته و شغل او زیان آور میباشد و طبعا ،چون بیمه پرداخت شده از زمان بازنشستگی عادی محق اخذ حقوق
سخت و زیان آور است ،در نتیجه معوقات باید از زمان بازنشستگی و مستمری آن پرداخت شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور حکم بازنشستگی،
تامین اجتماعی را متعهد به پرداخت کرده و این حاکی از ین است که بیمه کارگران در گذشته وجود داشته است منتهی شخص به تازگی از سختی و زیان آور بودن
آگاه شده است و با قطعیت رای دیوان از زمان حاصل شدن آن ،تامین اجتماعی را ملزم به پرداخت مینماید .محل تعارض آراء در واقع شروع ذیحق بودن رای مثبت
کمیته استانی دال برسخت و زیان آور بودن است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری تامین اجتماعی را نسبت به پرداخت معوقات از زمان بازنشستگی الزام آور دانست.
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نیســت که آیا راضی به ورود به ثبت اطالعات حقوق و مزایا
شدهاند یا خیر؟اما طبق قانون باید امکان دسترسی به اطالعات
برای دســتگاههای نظارتی و عموم مردم فراهم می شد ولی
در این رابطه نیز وضعیت مشــخص نیست ،هرچند که پیش
از این رئیس ســازمان اداری و استخدامی اجرای این تکلیف
قانونی را منوط به مجوز دولت دانسته تاکید کرده بود که «این
اطالعات در پایگاه اطالعاتی دســتگاه قرار میگیرد و سازمان
اداری و استخدامی با وجود اینکه مسئول راه اندازی سامانه
بوده مکلف به باز کردن دسترسی به اطالعات نیست و مجوز
برای ارائ ه دسترسی به عموم ندارد و هر زمان که این مجوز از
سوی دولت صادر شود گزینه دسترسی به اطالعات پرداختی
مدیران فعال خواهد شد».
اوضاع مبهم و ترجیح بر ســکوت ســازمان اداری و
استخدامی
بر این اســاس اینکه سازمان اداری و استخدامی و مجموعه
دولت جهت شفاف سازی وضعیت پرداختها و ثبت اطالعات
حقوقی در سامانه حقوق و مزایا چگونه اقدام کردهاند گزارش
مستند و شــفافی وجود ندارد و البته از مدت ها قبل و بارها
ی ایسنا از سازمان اداری و استخدامی در این رابطه به
پیگیر 
نتیجه نرسیده و این سازمان نسبت به درخواست جهت شفاف
سازی افکار عمومی بیتوجه بوده است.این در حالی است که
بعد از جریان حقوق های نجومی در چند ســال اخیر بازهم
مردم شــاهد اشــاره و یا بحث هایی در رابطه با وجود حقوق
های هنگفت بوده اند ولی این موضوع نیز شفاف نشده است از
جمله زمانی که عادل آذر -رئیس سابق دیوان محاسبات -در
سال گذشــته به احتمال حقوق های  ۶۰میلیونی و باالتر با
مجوزهای موجود اشــاره کرد ولی او مستنداتی ارائه نکرد و
سازمان اداری و استخدامی هم در پاسخ آن را انکار و حداکثر
پرداخت حقوق را حدود  ۱۲میلیون تومان اعالم کرده بود!

ثبت تراز تجاری منفی در سال گذشته
بررســیها نشان میدهد که صادرات  ۱۲ماهه ســال گذشته  ۳۴میلیارد و  ۹۹۸میلیون
دالر و واردات نیــز با رقــم  ۳۸میلیارد و  ۸۹۳میلیون دالر ثبت شــده که حاکی از تراز
تجاری منفی در ســال گذشته اســت که تنها در مهر ماه تراز تجاری مثبت شده است.
بانک مرکزی آمار ماهانه صادرات و واردات ســال گذشته را منتشر کرد که بر این اساس
بیشترین میزان صادرات در مهر ماه سال گذشته با رقم چهار میلیارد و  ۶۷۲میلیون دالر
انجام شد.بیشترین میزان واردات نیز در ماه اسفند با چهار میلیارد و  ۵۷۲میلیون دالر به
ثبت رسید.همچنین بررســی آمارها حاکی از این است که به جز مهرماه ،تراز تجاری در
 ۱۱ماه دیگر سال منفی بوده است.براساس این گزارش ،صادرات در مجموع  ۱۲ماهه سال
گذشته  ۳۴میلیارد و  ۹۹۸میلیون دالر و واردات نیز با رقم  ۳۸میلیارد و  ۸۹۳میلیون دالر
ثبت شد .سال گذشته در فروردین ماه ۱۹۳۱ ،میلیون دالر واردات انجام شد که در مقابل
 ۱۶۵۲میلیون دالر هم صادر شــد.میزان صادرات و واردات دومین ماه سال  ۱۳۹۹نیز به
ترتیب دو میلیارد و  ۶۴۸میلیون دالر و ســه میلیارد و  ۱۱۰میلیون دالر به ثبت رســید.
واردات خردادماه نیز دو میلیارد و  ۵۷۹میلیون دالر و صادرات در این ماه نیز دو میلیارد و
 ۶۴میلیون دالر بود .ایران در تیر ماه سال گذشته سه میلیارد و  ۳۰۲میلیون دالر واردات
از دیگر کشــورهای دنیا داشت و دو میلیارد و  ۳۴۹میلیون دالر نیز کاال به دنیا فروخت.
آمار واردات در مرداد ماه نیز در حالی به دو میلیارد و  ۷۸۵میلیون دالر رســید که میزان
صادرات دو میلیارد و  ۱۶۲میلیون ثبت شد.آخرین ماه تابستان سال گذشته نیز با واردات
سه میلیارد و  ۷۶میلیون دالری و صادرات دو میلیارد و  ۶۹۱میلیون دالری بسته شد که
سه میلیارد و  ۲۵۷میلیون دالر و چهار میلیارد و  ۶۷۲میلیون دالر نیز به ترتیب واردات و
صادرات مهرماه سال گذشته بود که رکورد صادرات در این سال را زد.در آبان ماه واردات
اندکی کاهش داشت و به رقم سه میلیارد و  ۹۲میلیون دالر رسید و صادرات نیز در این ماه
با کاهش همراه بود و سه میلیارد و  ۲۱۰میلیون دالر ثبت شد .آذر ماه سال گذشته واردات
و صادرات به ترتیب سه میلیارد و  ۷۲۶میلیون دالر و سه میلیارد و  ۶۶۴میلیون دالر بود.
نخستین ماه از فصل زمستان نیز با واردات سه میلیارد و  ۷۸۱میلیون دالری و صادرات دو
میلیارد و  ۹۵۱میلیون دالری آغاز شد.واردات در بهمن ماه نیز با رقم سه میلیارد و ۶۸۲
میلیون دالر و صادرات سه میلیارد و  ۱۳۵میلیون دالر به ثبت رسید که در نهایت کارنامه
تجارت خارجی سال گذشته در اسفند ماه با واردات چهار میلیارد و  ۵۷۲میلیون دالری و
صادرات سه میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالری بسته شد.

بورس هفته را با چراغ سبز آغاز کرد
بازار ســرمایه دیروز سبزپوش بود؛ به طوری که شاخص کل بورس بیش از  ۱۴هزار واحد
افزایش یافت.معامالت امروز بازار ســرمایه شــاخص کل بورس با  ۱۴هزار و  ۳۱۰واحد
افزایــش رقم یــک میلیون و  ۱۶۱هزار واحد را ثبت کرد .شــاخص کل با معیار هم وزن
هــم با  ۲۰۶واحد افزایش بــه رقم  ۳۷۰هزار و  ۷۹۵واحد رســید.معامله گران این بازار
 ۴۸۲هزار معامله به ارزش  ۴۹هزار و  ۳۲۶میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشــیمی
خلیج فارس ،سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،فوالد مبارکه اصفهان ،سرمایه گذاری نفت
و گاز و پتروشــیمی تامین ،معدنی و صنعتی گلگهر و پتروشــیمی نوری نسبت به سایر
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل
فرابورس هم با  ۱۹واحد افزایش به رقم  ۱۷هزار و  ۳۱۳واحد رسید.معامله گران این بازار
 ۲۵۲هزار معامله به ارزش  ۹۹هزار و  ۶۳۱میلیارد ریال انجام دادند.پتروشــیمی مارون،
سهامی ذوب آهن اصفهان ،بیمه کوثر و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه نسبت به سایر
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل صنعتی مینو و سنگ آهن گوهرزمین نسبت به
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
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گزیده خبر
وام ودیعه در کدام شهرها  ۴۰میلیون تومان است؟

وام به کدام مستاجران تعلق میگیرد؟
تاریخ انعقاد اجارهنامه واحد مسکونی متقاضیان دریافت کمکتسهیالت
اجاره مســکن که تا پایان شهریورماه مهلت ثبت نام آن ادامه دارد ،باید
مربوط به  ۶ماهه نخست سال  ۱۴۰۰باشد و این وام به مستاجرانی که
سال گذشته تسهیالت کرونایی اجاره را دریافت کردند تعلق نمیگیرد،.
براســاس مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا وام اجاره که برای دومین سال
قرار اســت به مســتاجران تعلق گیــرد ،فقط به قراردادهــای اجاره ۶
ماه نخست ســال تعلق خواهد گرفت .همچنین مســتاجرانی که سال
گذشــته وام ودیعه را دریافت کرده بودند نمیتوانند امســال وام ودیعه
مســکن را دریافت کنند.آنطور که ســتاد مبارزه با کرونا اعالم کرده،
مهلت ثبتنام اشــخاص واجد شــرایط برای دریافت تســهیالت کمک
ودیعه اجاره مســکن تا پایان شــهریور ماه  ۱۴۰۰تمدید میشود و بر
این اســاس همه قراردادهای اجاره نیمه نخست امسال امکان دریافت
وام اجاره را خواهند داشــت .با این حال به دلیل بدهی مســتاجران به
نظام بانکی ،همه متقاضیانی که ســال گذشته این تسهیالت را دریافت
کردند امکان ثبت نام مجدد ندارند.ثبتنام وام ودیعه مســکن از ساعت
 ۱۲روز چهارشــنبه  ۲۶خرداد آغاز شده است و همه مستأجران واجد
شرایط دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن که در سامانه tem.mrud.
 irثبتنام کردهاند اکنون باید منتظر پاســخ اســتعالم خود باشد.سقف
تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران  ۷۰میلیون
تومان ،سایر کالنشهرها (شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی
شــهرهای مشهد ،اصفهان ،کرج ،شــیراز ،تبریز ،قم ،اهواز و کرمانشاه)
 ۴۰میلیون تومان و ســایر شــهرها  ۲۵میلیون تومان است .همچنین،
متقاضیان دریافت این تسهیالت باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند.
متقاضیان همچنین باید دارای اجارهنامه رسمی یا اجارهنامه ثبت شده
در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و دارای کد رهگیری باشند.
چنانچه متقاضی تــا حداکثر  ۲هفته از تاریخ معرفی به شــعب بانکی
نســبت به تکمیل مدارک خــود و ضامنان اقدام نکند ،نســبت به رد
درخواست متقاضی اقدام میشود.
نحوه بازپرداخت تسهیالت چگونه است؟
برپایه این گزارش ،تسهیالت  ۷۰میلیون تومانی در تهران با بازپرداخت
پنج ســاله و نرخ سود  ۱۳درصد به واجدان شــرایط داده میشود که
رقم اقســاط آن ماهانه یک میلیون و  ۵۹۲هــزار و  ۷۰۰تومان خواهد
بود.همچنین تســهیالت  ۴۰میلیون تومانی متقاضیان هشت کالنشهر
کرج ،قم ،اصفهان ،شــیراز ،تبریز ،مشــهد ،کرمانشاه و اهواز با نرخ سود
 ۱۳درصد و بازپرداخت ســه ساله اعطا میشود که در این صورت مبلغ
اقساط آن ،یک میلیون و  ۳۴۷هزار و  ۷۵۰تومان خواهد بود.رقم اقساط
تسهیالت  ۲۵میلیون تومانی به مستاجران سایر شهرها که با نرخ سود
 ۱۳درصد و بازپرداخت سه ساله اعطا میشود ۸۴۲ ،هزار و  ۳۴۸تومان
برآورد میشــود .این دومین بار است که با هدف تنظیمگری بازار اجاره
ثبتنام دریافت وام از مســتاجران انجام میشود .نظام بانکی تا دیماه
پارســال وام اجاره را به متقاضیان واجد شرایط اعطا کرد .سال گذشته
پس از ثبتنام  ۹۲۰هزار سرپرســت خانوار ،در نهایت این تسهیالت به
حدود  ۲۰۰هزار خانواده داده شد که مجموع ارقام پرداختی نزدیک به
چهار هزار میلیارد تومان رسید.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

درخشش امور فرهنگی شرکت برق منطقه ای
مازندران و گلستان در ارزیابی وزارت نیرو
به گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان ،بر اساس
ارزیابــی های صورت گرفته از ســوی امور فرهنگی و دینــی وزارت نیرو ،امور
فرهنگی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان به دلیل عملکرد مناسب در
اجرای برنامه های ابالغی در حوزه فرهنگی به ویژه ترویج و گســترش فرهنگ
اقامه نماز طی سال  ۱۳۹۹در میان استان های مختلف کشور حائز رتبه شایسته
تقدیر ویژه شد.محمد رضا تصادقی ،دبیر شورای فرهنگی این شرکت بیان داشت:
در این ارزیابی که در بین دستگاه های زیر مجموعه وزارت نیرو صورت گرفت،
امور فرهنگی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان توانست با کسب امتیاز
 99/5از  ۱۰۰به عنوان امور فرهنگی برتر شناخته شود.وی تصریح کرد ،در این
ارزیابی ،امور فرهنگی شرکت های مدیریت تولید برق شهید سلیمی نکا با کسب
امتیاز  ،۹۳شــرکت سهامی آب منطقه ای مازندران با کسب امتیاز  ،۹۲شرکت
آب و فاضالب اســتان مازندران با کســب امتیاز  ،۸۹شرکت توزیع نیروی برق
مازندران با کسب امتیاز  ۸۰و همچنین شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
با کســب امتیاز  ،۵۰در رتبه های دیگر این ارزیابی قرار گرفتند.گفتنی اســت؛
ترویج و گســترش برنامه های دینی و فرهنگی در کنار ارائه خدمات مطلوب به
همکاران گرامی همواره جزء برنامه های محوری شرکت برق منطقه ای مازندران
و گلستان بوده است.
الگویی در صنعت آب و فاضالب؛

آبفا آذربایجان شرقی پیشرو در مسئولیت
پذیری زیست محیطی

امضای تفاهمنامه همکاری شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه گلستان با دانشگاه
آزاد اسالمی گرگان
مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از امضا تفاهم نامه
همکاری این شرکت با دانشگاه آزاد اســامی گرگان خبر داد.عیسی افتخاری
گفت :این تفاهم نامه باهدف تقویت و ارتقا طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز ،ایجاد
زمینه جهت بهره گیری از توانمندی و خدمات پژوهشــی و برگزاری نشستهای
دوره ای کارگاهی و آموزشــی و دسترســی و بکارگیری دانــش و فناوری روز
بر اســاس مفاد مرتبط با نیازهای متقابل امضا شــده است.وی انجام طرحهای
تحقیقاتی و توســعه فناوریهای مورد نیاز شــرکت و حمایت از پایاننامههای
تحصیالت تکمیلی با موضوعات مرتبط با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
را از موضوعات این تفاهمنامه برشمرد.مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
منطقه گلستان افزود:پژوهش محوری بایستی در کنار گفتمان حضرت امام(ره)
و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در منظر تمامی دانشجویان و دانشگاهیان
در جهت رفع دغدغه ها و مشــکالت جاری با نگاه عالمانه به مســایل فرهنگی
برای رفع موانع و پشــتیبانی از صنعت به منظور عدم وابســتگی به کشورهای
خارجی ،باشد.

قیمت نفت تحت تاثیر پیش بینی رشد محدود تولید نفت آمریکا
در سال میالدی جاری ،روز جمعه افزایش یافت و چهارمین رشد
هفتگی متوالی را رقم زد .بهای معامالت نفت برنت با  ۴۳ســنت
معادل  ۰.۶درصد افزایش ،در  ۷۳دالر و  ۵۱ســنت در هر بشکه
بسته شد .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۰
ســنت معادل  ۰.۸درصد افزایش ،به  ۷۱دالر و  ۶۴سنت در هر
بشکه رسید .هر دو شاخص حدود  ۱.۱درصد رشد هفتگی نشان
دادند.منابــع آگاه در اوپک اظهار کردند این گــروه انتظار دارد
تولید نفت آمریکا امســال با وجود رشد قیمتها ،رشد محدودی
داشته باشد .مقامات اوپک دورنمای تولید آمریکا را از کارشناسان
صنعتی خــارج از این گروه دریافت کردند .این پیش بینی ها به
معنای آن است که اوپک پیش از بهبود تولید نفت شیل در سال
 ،۲۰۲۲قدرت مدیریت بیشــتری بر بازار در کوتاه مدت خواهد
داشت.فیلیپ فالین ،تحلیلگر ارشد بازار در گروه پرایس فیوچرز
در این باره گفت :بازارهای نفت صعود کردند زیرا اوپک نســبت
به این که افزایش تولید نفت آمریکا به حدی باشــد که این گروه
را وادار کند برنامه هایش به منظور تقویت قیمتها را تغییر دهد،
بدبین است.نفت برنت روز چهارشنبه در باالترین قیمت از آوریل
ســال  ۲۰۱۹و شــاخص نفت آمریکا در باالترین قیمت از اکتبر

سال  ۲۰۱۸بسته شده بود .اما قیمتها روز پنج شنبه تحت تاثیر
رشــد ارزش دالر آمریکا که قیمت نفت را به ارزهای دیگر گرانتر
کرد ،عقب نشینی کرده بودند.منابع آگاه به رویترز اظهار کردند

مقامات کمیسیون اقتصادی اوپک و مفسران بیرونی در نشستی با
موضوع تولید نفت آمریکا شرکت کردند .اوپک در دیدار جداگانه
ای که روز پنج شنبه برگزار شد ،پیش بینی های بیشتری درباره

بازگشت نفت ایران در شرایط افول
تقاضا و اوپک

کمبود سرمایه گذاری در باالدستی
صنعت نفت

رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران گفت :اکنون همه کشورهای نفتی به خاطر
کرونا کسری بودجه دارند در نتیجه هرچند ما در گام پیش رو مشکلمان احیای
برجام است اما به محض زنده شدن برجام بقیه کشورها در برابر ورورد نفت ایران
مقاومت میکنند.سیدهاشم اورعی ،درباره شرایط بازگشت نفت ایران به بازار بعد
از لغو تحریم اظهار داشــت :بازگشت نفت ایران بســیار دشوار خواهد بود و اصل
مطلب و اولین قدم این اســت که پیک تقاضای جهانی برای نفت در حال کاهش
است.وی افزود :قبل از کرونا بحث بر سر این بود که از حدود سال  2026از پیک
و حداکثر تقاضای نفت عبور میکنیم ،بســیاری از موسسات مطالعات بینالمللی
بازار نفت معتقدند که ما از مرحله حداکثر تقاضا برای نفت عبور کردهایم ،بنابراین
اکنون قطعا تقاضای نفت رو به کاهش است و انرژی تجدیدپذیر جایگزین میشود،
نمونه آن حمل و نقل جادهای و خودروی برقی جای خودروی گازوئیلی و بنزینی را
میگیرد ،یعنی ما زمان را از دست دادهایم .رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران
خاطرنشــان کرد :اگر موضوعات مربوط به تقاضا را هم کنار بگذاریم اتفاقاتی در
صحنه تولید نفت رخ داده که بسیار تاثیرگذار است ،از جمله در سالهای گذشته
که امریکا یکی از واردکنندگان بزرگ نفت و گاز بوده ،امروز تبدیل به صادرکننده
شده اســت .امریکا همراه با روسیه و عربستان سه کشور بزرگ تولیدکننده نفت
و گاز هســتند ،اتفاق دیگر اینکه در پی تحریم ،نفت ایران را از بازار جهانی خارج
کردند در واقع باید گفت موضوع تحریم سیاسی نیست بلکه اقتصادی است ،ایران،
ونزوئال و لیبی از صحنه بازار نفت خارج شدند تا امریکا تولید را باال برد و عراقی که
 4.2میلیون بشکه صادر میکند و تقریبا عمده صنعت نفت این کشور متعلق به
شرکتهای بزرگ امریکایی است ،روز بروز در حال افزایش تولید است.وی گفت:
به عبارت دیگر ایران از بخش تولید بازار جهانی نفت خارج شده و بخش عمده بازار
را امریکا و روسیه گرفتهاند ،فرض کنیم اگر برجام احیا شود ایران در آخرین رقم
قبل از تحریم جدید نهایتا  2.7میلیون بشکه در اوپک سهمیه داشته اما موضوع
قابل توجه اینکه اوپک جایگاه خود را از دست داده و یک شاخی بنام اوپکپالس
جایگزین شده و دیگر اوپک صحنهگردان بازار جهان نیست .ایران سهمیه خود را از
دست داده است ،بنابراین به این آسانی نیست که یک عده سهمیه خود را کم کنند
تا ایران بخواهد نفت خود را صادر کند .استاد دانشگاه صنعتیشریف بیان داشت:
اکنون همه کشورهای نفتی به خاطر کرونا کسری بودجه دارند .

یک کارشــناس حوزه بین الملل نفت گفت :طی حدود  ۲سال اخیر به دلیل
پاندمی کرونا ،کاهش تقاضا برای نفت و پایین بودن قیمت نفت؛ رغبت برای
ســرمایه گذاری در بخش باالدســتی این صنعت کاهش یافته است .محمد
دیالمی ،کارشناس حوزه بین الملل نفت با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان
معتقد هستند که در بازار نفت دچار افت سرمایه گذاری در بخش باالدستی
هســتیم ،گفت :طی حدود  ۲سال اخیر به دلیل پاندمی کرونا ،کاهش تقاضا
بــرای نفت و پایین بودن قیمت نفت؛ رغبت برای ســرمایه گذاری در بخش
باالدســتی این صنعت کاهش یافته اســت.وی درباره نفت شیل هم گفت:
بازگشــت به تولید این نــوع از نفت به میزان پیش از شــیوع کرونا زمان بر
اســت؛ علت این زمان بر بودن این اســت که باید تعداد دکلهای حفاری و
حفاری چاهها را افزایش دهند .از طرفی حوضههای اصلی نفت شــیل ضریب
تولید سابق خود را ندارند و بر اساس پیش بینی اغلب کارشناسان تولید نفت
شــیل مانند گذشته باشد.به گفته این کارشناس حوزه بین الملل نفت ،برای
افزایش تولید نفت متعارف یا بازگشــتن به نرخ تولید پیش از کرونا ،در کل
دنیا و همچنین صنعت نفت ایران باید سرمایه کالنی تزریق شود .البته هنوز
کاهش تولید نفت بدلیل عدم سرمایه گذاری کام ً
ال محسوس نیست ،اما پیش
بینی میشود در پایان سال جاری میالدی یا ابتدای سال  ۲۰۲۲میالدی این
کاهش تولید که ثمره کاهش سرمایه گذاری در این صنعت است ،دیده شود.
دیالمی اظهار داشت :از سوی دیگر جوامع بین المللی در حال ایجاد فشار به
شــرکتهای نفتی هستند .چنانچه اخیرا ً شاهد محکوم شدن کمپانی شل از
سوی برخی از حامیان محیط زیست بودیم و این کمپانی موظف شد تا تولید
کربن خود را  ۴۵درصد کاهش دهد این در حالی است که تنها  ۱۰درصد از
سهم تولید کربن این شرکت در اختیارش است و باقی میزان کربن تولیدی از
سوی مصرف کنندگان بنزین تولیدی این شرکت ایجاد میشود که به scope
 ۳معروف اســت.وی ادامه داد :هر چند فشــار دوست داران محیط زیست بر
کمپانیهای نفتی بیشتر شده اســت ،اما به نظر میرسد فع ً
ال نمیتوانند اثر
چندانی بر بازار نفت بگذارند؛ مگر اینکه تولید خودروهای برقی در تعداد زیاد
اقتصادی شده و قیمت آن نیز کاهش یابد تا اقبال عمومی نسبت به خریداری
آنها ایجاد شود.

ش کرتتوزعیربقاستانکرمانشاه
سهامیخاص

آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

آذربایجان شــرقی  -شــیعه نواز :رییس هیئت مدیره
و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شرقی گفت :این شــرکت در راستای اهداف راهبردی
خود ،رویکرد ســبز را بطور هدفمنــد و نظام مند در
دســتور کار کلیه اقدامات اجرائی و عملیاتی خود قرار
داده است.به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،علیرضا ایمانلو با بیان این مطلب اظهار
کرد :در سالهای اخیر زیرســاخت های الزم برای نهادینه سازی توسعه پایدار،
بر مبنای توانمندســازی منابع انسانی و ارتقا سیستم های مدیریتی در شرکت
طراحی ،اجرا و مورد ممیــزی و ارزیابی نهادهای داخلی و بین المللی همچون
بنیاد جهانی انرژی و جامعه مدیریت ســبز اروپا قرار گرفته و با کسب امتیازات
برتر ،منجر به اتخاذ رویکردهای نوینی در تعیین پروژه های بهبود شــده است.
وی افزود :این شــرکت با همکاری انجمن مدیریت سبز ایران که یکی از تشکل
های وابسته به اتاق بازرگانی ایران است ،ضمن تداوم رویکردهای اتخاذ شده در
سالهای گذشته که منجر به کسب نشان مدیریت سبز و پروژه سبز از نهادهای
قید شده گردید ،تصمیم بر آن دارد تا برای نخستین بار در صنعت آب و فاضالب،
پروژه محاســبه ردپای کربن را با هدف کاهش میزان انتشار گازهای گلخان ه ای
در فرآیند تصفیه خانه مــورد توجه قرار دهد تا الگویی برای دیگر تصفیه خانه
های کشور باشد.علیرضا ایمانلو ادامه داد :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شــرقی در راستای بند(ز) ماده  38برنامه ششــم توسعه اقتصادی و اجتماعی
کشور ،استقرار نظام مدیریت سبز در ستاد و مناطق تابعه را در دستور کار خود
قرار داده اســت و به همین منظور  257سنجه در حوزه های :تجهیزات اداری،
آب ،انرژی ،کاغذ ،مدیریت پســماند ،خرید ،حمــل و نقل و آموزش و فرهنگ
سازی را بصورتی کامال نظام مند و هدفمند برای سال جاری و سال آینده تحت
کنترل در می آورد.
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نفت از ریزش بیشتر جان به در برد

استانها

برداشــت های غیر قانونی در باالدست موجب کاهش
شدیدفشارآب در سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ در
روزهای اخیرشد.معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای
اصفهان به چالش های موجود در تامین پایدارآب شرب
مشترکین این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت:در دهه
اخیر بهعلت برداشــتهای غیرقانونی در باالدست ،تراکمجمعیت،کاهشنسبی
بارندگیها و افزایش دما ،تامین پایدار آب شــرب حدود  5میلیوننفر از جمعیت
ساکندر  57شهر و  380روستای تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ با
چالش مواجه شده است.ناصر اکبری با اشاره به این که خشک شدن زاینده رود
موجب خشک شدن چاه های فلمن با ظرفیت آبدهی سه متر مکعب در ثانیه و
کاهش  50درصدی آبدهی سایر چاه های متفرقه و حریمی شد افزود :نیاز است
شــرکت آب منطقه ای اصفهان نسبت به جبران این حجم از آب از دست رفته
اهتمام ورزد.وی افزود:اکنون آب آشامیدنی اصفهان ازتصفیهخانهباباشیخعلیدرغ
رباستانتامین می شود کهظرفیت آنبالغبر 11.5مترمکعبآبدر ثانیه است در حالی
که نیاز آبی مردم در اوج مصرف به  16متر مکعب در ثانیه می رسد.معاون بهره
برداری و توسعه آب آبفای اصفهان خواهان جلوگیری از برداشت آب در باالدست
زاینده رود از سوی مسئوالن امر شد وبر صرفه جویی در مصرف آب توسط همه
ذینفعان و بهره برداران تاکید کرد.وی به تاثیر افزایش دما در مصرف آب شرب
اشاره کرد و بیان داشت :این روزها با گرم شدن هوا مصرف آبهم بیشتر شده به
طوری که هر درجه افزایش دمای هوا بین  ۲۵۰تا  ۳۰۰لیتر در ثانیه یا معادل
 ۲تا  ۳درصد بر مصرف آب اضافه می کند.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

کاهش شدیدفشار آب در  57شهر و 380
روستای اصفهان را رقم زد

@sobheqtesad
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شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه و فعالیت ها مشــروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید .لذا پیمانکاران واجد
صالحیت ذیل می توانند جهت دریافت اســناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این آگهی مورخ  1400/03/31در روزنامه صبح اقتصاد به مدت  5روز کاری به ســامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند  .الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت انجام می پذیرد  ،لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
شماره مناقصه

شرح مناقصه

مبلغ برآورد اولیه ( ریال ) مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه ( ریال )

شرکتهای واجد صالحیت

400/۲4

پروژه مقاوم سازی و بازسازی ساختمان اداری
برق سرپلذهاب ( از محل اعتبارات داخلی)

34/733/13۹/576

1/700/000/000

رتبه ابنیه و ساختمان و
تاسیسات و تجهیزات

400/5-۲
تجدید مناقصه

انجام خدمات قرائت لوازم اندازه گیری ،تست
 ،نصب  ،تعویض لوازم اندازه گیری  ،همکاری
در بخش مدیریت مصرف وسایر وظایف
محوله مرتبط با عنوان قرار داد جامع خدمات
مشترکین به بخش خصوسی شهرستان
های اسالم آباد کوزران ،داالهو ،سرپلذهاب ،
گیالنغرب ،ماهیدشت ،قصرشیرین و بخش های
تابعه ( از محل منابع داخلی )

61/۹66/6۲6/3۹0

۲/30۹/000/000

رتبه نیرو و شرکتهای
خدماتی

توضیحات:
* نوع تضمین شرکت در مناقصه (ضمانت نامه بانکی  ،با واریز وجه نقد و ...به شرح مندرج در اسناد مناقصه)
* مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت  11روز چهارشنبه مورخ  ، 1400/04/16سامانه سناد و تحویل پاکت الف به دبیرخانه شرکت
* زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت  1۲روز چهارشنبه مورخ  , 1400/04/16اتاق کنفرانس شرکت از طریق سامانه سناد  .به پیشنهادهای
فاقد سپرده و سپرده مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایر آن مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد
* به پیشــنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود ،مطلق ًا
ترتیب اثر داده نخواهد شد
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  0۸3- 3۸۲45۹۹0تماس حاصل نمائید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

دورنمای سال  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲شنید .اگرچه توافق عمومی بر این
اســت که رشد تولید نفت آمریکا امســال محدود خواهد بود اما
یک منبع صنعتی اعالم کرد پیش بینی ها برای ســال  ۲۰۲۲از
 ۵۰۰هزار بشکه در روز تا  ۱.۳میلیون بشکه در روز متغیر است.
عاملی که رشــد قیمتها را محدود کرد ،نگرانیها نســبت به روند
شیوع ویروس کرونا بود .همچنین اظهارات روز پنج شنبه مذاکره
کننده ارشد ایران که اعالم کرده بود تهران و واشنگتن از همیشه
به رسیدن به توافق هسته ای نزدیک شده اند ،به نگرانیهای بازار
افزود.بر اســاس گزارش رویترز ،شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز
روز جمعه اعالم کرد شــرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته
برای دومین هفته متوالی به شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز
طبیعی اضافه کرده اند .شمار دکلهای نفت با هشت حلقه افزایش،
به  ۳۷۳حلقه رســید که باالترین میزان از آوریل ســال ۲۰۲۰
بود در حالی که شــمار دکلهای حفاری گاز با یک حلقه افزایش،
به  ۹۷حلقه رســید که نخستین افزایش در شش هفته گذشته
بود .مجموع دکلهای حفاری نفــت و گاز  ۲۰۴حلقه معادل ۷۷
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
همچنین  ۹۳درصد رشــد از زمان سقوط به رکورد پایین ۲۴۴
حلقه در اوت سال  ۲۰۲۰داشته است.

مراقب پیامهای جعلی درباره بنزین باشید
مدتی است که پیامکهایی از سوی افراد سودجو درباره کارت هوشمند سوخت
و مقدار سهمیه به مالکان خودروهای شخصی ارسال میشود که الزم است افراد
در این باره هوشــیاری کامل داشته باشند و از ارائه هرگونه اطالعات شخصی و
بانکی ،ارسال پیامک و نیز پرداخت وجه به آدرسهای نامعتبر و جعلی خودداری
کنند.پیام هایی هم چون اطالعرسانی در مورد میزان سهمیه سوخت و یا راههای
افزایش سهمیه ،دریافت کارت سوخت بیشتر و پیام هایی از این قبیل تماما جعلی
بوده و هیچ اعتباری ندارد و مردم باید هوشــیار باشند و بدانند که اطالعرسانی
در این موارد تنها از ســمت منابع معتبر صورت می گیرد.به تازگی نیز شــرکت
پخــش فراوردههای نفتی اطالعیهای در این باره صــادر و اعالم کرد که پورتال
اطالعرسانی به آدرس  www.niopdc.irیا تماس با مرکز پاسخگویی این شرکت به
شماره  ۰۹۶۲۷بهترین راه اطالع از وضعیت سهمیه و یا صدور کارت سوخت است
و هرگونه پیام و یا ایجاد ارتباط خارج از راههای ارتباطی مورد نظر ،تأیید نمیشود.
برای دریافت کارت المثنی چه باید کرد؟
صدور کارت ســوخت هوشــمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس  ۱۰+مقدور
اســت ،زیرا افراد سودجو با هدف دستیابی به اطالعات شخصی و کارت بانکی و
کالهبرداری از هموطنان و سوء استفادههای احتمالی اقدام به ایجاد سایتهای
غیرمجاز کردهاند؛ بنابراین کسانی که کارت سوخت ندارند و تاکنون نیز درخواست
صدور کارت ســوخت نکرده اند ،میتوانند خود یا وکیل قانونیشان با در دست
داشتن مدارک هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس  ۱۰ +مراجعه
کنند .حذف رمز کارت سوخت نیز در نواحی شرکت ملی پخش قابل انجام است.
اگر کارت خود را گم کردیم چه کنیم؟
افرادی که کارت ســوخت خود را گم کردهاند میبایســت بــرای جلوگیری از
سوءاستفادههای احتمالی در سریعترین زمان ممکن به پلیس ۱۰ +اطالع دهند
و با ارائه مدارک نســبت به منقضی کردن کارت ســوخت قبلی و دریافت کارت
ســوخت جدید اقدام کنند.در صورتی که کارت ســوخت در جایگاه مانده باشد
شخص می بایست با مراجعه به جایگاه مورد نظر کارت سوخت خود را درخواست
و اگر به هر دلیلی اپراتور اقدام به بازگرداندن کارت سوخت نکرد ،فرد میتواند این
موضوع را از طریق ســامانه ثبت شکایات و پاسخگویی  ۰۹۶۲۷پیگیری کند.در
نهایت فرد میتواند با مراجعه به پلیس  ۱۰+تقاضای خود را ثبت کند و از طریق
سایت  www.epolice.irاز نحوه صدور کارت خود مطلع شوند.
برای هر خودرو چند بار کارت سوخت صادر میشود؟
اگر به هر دلیلی مالک خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی داشته باشد ،کارت
برای آن فرد صادر میشود و محدودتی برای آن وجود ندارد اما اعالم شده که افراد
در نگهداری کارت خود دقت کافی را داشته باشند
چه مدارکی الزم است؟
برای اشخاص حقیقی ،یکی از مدارک شناسایی معتبر مالک وسیله نقلیه شامل
اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نیاز است .برای اشخاص حقوقی
نیز معرفی نامه رسمی از سازمان یا شرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه
اصل شناســنامه یا کارت ملی هوشــمند یا گذرنامه نماینده نیاز است.دارندگان
وکالتنامه معتبر قانونی از مالک نیز می توانند با ارائه مدارک شناســایی معتبر
شــامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات
مورد نیاز اقدام کنند .در مورد خودروهای لیزینگی (خودروهای اجاره به شــرط
تملیک) ،اســناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو شامل کارت خودرو
مالک عمل است.مدارک شناسایی وسیله نقلیه نیز شامل کارت شناسایی خودرو
یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه نامه شخص
ثالث معتبر می شــود .اما برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس  ۱۰+واریز
مبلغ  ۱۰هزار تومان در پایانههای  posبانک ملت مستقر در این دفاتر و اخذ رسید
ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی از کاربر ،مراحلی است که باید طی
شود.کسانی که در سایت دولت همراه ثبت نام کردهاند ،نیازی به ارائه درخواست
المثنی ندارند .کارت سوخت این اشخاص از طریق اداره پست به آدرسی که اعالم
کرده اند ،ارسال می شود.
نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت
متقاضیان کارتهای هوشمند سوخت ابتدا باید وارد سایت  www.epolice.irشده و
سپس روی گزینه کارت سوخت کلیک کنند .بعد در قسمت پیگیری صدور کارت
سوخت نسبت به وارد کردن نوع و شماره پالک خودرو اقدام و روی گزینه پیگیری
کارت سوخت کلیک کنند.در این قسمـت ،شماره مرسوله پستی نمایان میشود که
با کلیک روی گزینه شرکت پست که به رنگ آبی نوشته شده ،وارد سامانه رهگیری
مرسوالت میشــوید و با فعال کردن گزینه جســتوجو ،وضعیت کارت سوخت
مشخص میشود .متقاضیان به منظور اطالع دقیق از وضعیت کارت سوخت هم با
کلیک روی گزینه مشاهده جزئیات کامل مرسوله میتوانند از آخرین وضعیت کارت
خود باخبر شــوند.همچنین افرادی که کارت سوخت آنها از سال  ۱۳۹۴صادر و
در باجههای معطله پست مانده ،میتوانند در قسمت رهگیری مرسوله پستی آن را
پیگیری کنند و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت و سند خودرو به
اداره پست مورد نظر خود مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.
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سیاهترین هفته بازارهای کاال از زمان کرونا

قیمت مس هفته گذشــته بدترین هفته در یک ســال اخیر
را تجربــه کرد در حالی که اونــس طال به پایین  ۱۸۰۰دالر
ســقوط کرد و پاالدیم در یک روز حــدود  ۳۰۰دالر ریزش
قیمت داشــت .ســقوط قیمت کاالها در پی سیگنال بانک
مرکزی آمریکا درباره احتمال افزایش زودتر از موعد نرخهای
بهــره و در نتیجه صعود ارزش دالر به باالترین حد در دو ماه
گذشــته روی داد .صعود دالر قیمت کاالهایی که به این ارز
قیمت گذاری می شــوند را گرانتر ساخت و جذابیت آنها را
برای خریداران غیرآمریکایی کمتر کرد.همچنین قیمت فلزات
تحت تاثیر برنامه چین برای عرضه مس ،آلومینیوم و روی از
ذخایر ملی به منظور کنترل تورم درب کارخانه که در باالترین
حد بیش از یک دهه اخیر قرار دارد ،آســیب دید .اما قیمت
سنگ آهن همچنان در برابر نزول ایستادگی کرد و روز پنج
شنبه ۲۲۰دالر در هر تن افزایش داشت.این عوامل به همراه
ریزش قیمت کاالهای خوراکی شــاخص کاالی بلومبرگ را
با بدترین افت هفتگی از زمان شــیوع همه گیری کووید ۱۹
روبرو کرد.به استثنای طال ،فلزات باالی قیمتی که در ابتدای
سال داشتند ،مانده اند .قلع بیش از  ۵۰درصد و آلومینیوم ۲۰
درصد رشد نشان می دهند و بعضی از تحلیلگران می گویند
بعید اســت روند صعودی کاالها ضعیف شود.بهای معامالت
سویا رشدی که در سال  ۲۰۲۱داشت را از دست داد و بیش
از  ۲۰درصد از باالترین رکورد هشــت ســاله که در ماه مه
ثبــت کرده بود ،نزول کرد .قیمــت ذرت و گندم هم کاهش
پیدا کرده اســت .زیرشاخص اسپات غالت بلومبرگ روز پنج
شنبه بیشــترین کاهش را از سال  ۲۰۰۹داشت با این حال
بهبود بازارها کمک کرد روز جمعه باالتر رود .سایر کاالهایی
که شاهد از بین رفتن رشد چشمگیر قیمتشان بودند شامل

در دو ماهه امسال
بیش از  ۹۰۰بنگاه
صنعتی راهاندازی شد

جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) نشــان میدهد که در دو ماهه امسال برای
 ۹۱۹بنگاه پروانه بهرهبرداری صادر شده و زمینه اشتغال بیش
از  ۱۷هزار و  ۱۰۳نفر فراهم شده است.

پالتین ،نیکل ،شکر و حتی الوار بودند.این حقیقت که بعضی
از بازارها شامل نفت خام و قلع سقوط می کنند در حالی که
سایرین رشدشان را حفظ می کنند ،بیانگر این حقیقت است
که تا چه حد واکنش بازارها به بازگشایی اقتصاد و ازسرگیری
توســعه اقتصادی نابرابر اســت .هر چه قیمت بعضی از مواد
خام تحت تاثیر عوامل بنیادین تقاضای قوی رشد می کنند

اما سایرین با موانع منحصری مانند کاهش نگرانیهای عرضه
نظیر سویا و ابهامات سیاست پولی نظیر مانند بازار طال و نقره
روبرو هستند .حتی بازارهایی که از بازگشایی اقتصادی سود
می برند مانند مس با عقب نشینی قیمتها و ثبت بزرگترین
کاهش هفتگی در بیش از یک سال گذشته مواجه شدند.
بهای معامالت سویا در شیکاگو روز جمعه بیش از دو درصد

بر اســاس این آمار در دو ماهه امســال بــرای  ۶۴۸۹بنگاه
جواز تاســیس و برای  ۹۱۹بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی
و توسعهای صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به
ترتیب  ۲۷درصد و  ۲۰.۸درصد افزایش داشته است.سرمایه
پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس معادل
 ۱۳۱هزار و  ۶۷۰میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه
ســال قبل حدود  ۹۹.۶درصد افزایش داشــته است .میزان
سرمایه پروانههای بهرهبرداری صادر شده در دو ماهه امسال
نیز  ۱۱هزار و  ۲۸۴میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت
مشابه سال قبل  ۵۱.۶درصد افزایش داشته است.همچنین بر

اساس این آمار پیش بینی شده با اجرای پروژههایی که جواز
تاسیس آنها در دو ماه اول امسال صادر شده برای  ۱۷۶هزار
نفر شغل ایجاد شود که نســبت به این رقم در مدت مشابه
پارسال با افزایش  ۵۰.۲درصدی مواجه بوده است .پروانههای
بهرهبرداری صادر شــده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۱۷
هزار و  ۱۰۳نفر را فراهم کرده که نســبت به دو ماهه پارسال
حدود  ۱۵.۱درصد افزایش داشته است.
کاهش  ۲۹درصدی صدور پروانه صنفی
در دو ماهه اول امســال  ۶۵هزار و  ۷۲۰پروانه صنفی صادر

بیایید دستان یاری رسان خداوند روی زمین باشیم
دستان تو پلی ست که به برکت خداوند اتصال دارد
دستان تو جریانی است که در آن عشق می جوشد
قلب تو هر زمان طنین نور و سجود را آواز میکند
چشمی که می بیند
نفسی که می نوازد
و عشقی که می طپد
در هزارتوی مهر و همدلی
و جاری میشود از دل
آبشاری از عاطفه و مهربانی
قرارگاه محرومیت زدایی
بنیاد بین الملی خیریه آبشار عاطفه ها
هر نفسش حق و هر کالمش رضاست
می شتابد با هر توان
با هر عشق
با هر انگیزه ای
به سوی دلی که تنگ و چشمی که نگران است
و اینک با پشت سر گذاشتن پرافتخار قدم اول رزمایش مواسات و همدلی
به پله ای دیگر سعود کرده
پله ای که راهی به آسمان دارد و می نوازد نغمه خوشنواز امید را
فاطمــه چوپانی مدیر قرارگاه محرومیت زدایی طی مصاحبه ای بیان فرمودند  :در دومین قدم از رزمایش مواســات و همدلی در ( 1یکم) تیر ماه 1400
مصادف با میالد علی ابن موسی الرضا(ع) ،هشتمین نور وجود ایمان ،اقدام به تهیه  300سری جهیزیه کرده ایم تا باز قلبی را آکنده از نشاط و دلدادگانی
از اســتان چهار محال و بختیاری را راهی خانه بخت کنیم  .این جهیزیه شــامل گاز،فرش ،پتو،کولر،بخاری ،سرویس تفلون و چینی و  ...است .در این
قدم عالوه بر تهیه جهیزیه همت گماشته و سه هزار بسته معیشتی ( شامل :برنج ،روغن ،رب ،ماکارانی ،حبوبات و  ) ...و پک بهداشتی ( شامل ماسک ،
ضدعفونی کننده دست و سطوح ،موادشوینده  ،پودر لباسشویی) را تدارک دیده ایم .تمام نمی شود مهری که فزون به نام اهلل است .قرارگاه محرومیت
زدایی این بنیاد عالوه بر اهدا یک دستگاه نانوایی و اهدا نان رایگان به افراد کم برخوردار اقدام به ساخت  14سرویس بهداشتی و چشمه حمام در این
منطقه کرده تا این گام را نیز با اقتدار و همت به سرانجام برساند.
نخواهی که باشد دلت دردمند
دل دردمندان برآور زبند

بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها
قرارگاه محرومیت زدایی

سایت www.absharatefeha.org :
اینستاگرامabshaar_atefeha :
تلگرامt.me/bitolreza :
کد مهربانی*741*3*800# :
شماره کارت6273-8110-4319-1250 :
شماره حساب :بانک سپه (انصارسابق) 1878-759-7720500-1
شماره شباIBN: IR770630187875907720500001 :

افزایــش یافت اما حدود  ۱۱درصد کاهش هفتگی داشــت
که بدترین عملکرد در هفت ســال اخیــر بود .ذرت و گندم
بخشی از ریزش روز پنج شــنبه را جبران کردند.فلزات پایه
پس از ریزش روز پنج شنبه وضعیت مختلفی داشتند .مس
در بــازار فلزات لندن  ۰.۸درصد کاهــش یافت و بزرگترین
کاهش هفتگی از مارس سال  ۲۰۲۰به این طرف را رقم زد.
نیکل  ۰.۹درصد افزایش یافت و سنگ آهن در سنگاپور ۱.۲
درصد کاهش داشــت .قیمت فلزات ارزشمند پس از ریزش
قابل توجهی که داشــتند ،بهبود یافــت .طال بهبود مالیمی
داشت و پاالدیم پس از ریزش  ۱۱درصدی در روز پنج شنبه،
سه درصد افزایش داشت.بانک آمریکایی گلدمن ساکس روز
جمعه ریزش اخیر قیمت کاالها که تحت تاثیر تصمیم بانک
مرکزی آمریکا بــرای جلو انداختن پیش بینی زمان افزایش
نرخهای بهره در ســال  ۲۰۲۳بود را یک فرصت خرید برای
ســرمایه گذاران دانست .این بانک اعالم کرد کمبود فیزیکی
که ناشی از رشد قوی تقاضا و غیرانعطاف پذیر ماندن عرضه
بوده ،می تواند قیمت نفت برنت را در ســه ماهه سوم به ۸۰
دالر در هر بشــکه برساند و پتانسیل افزایش به باالتر از این
ســطح هم وجود دارد .قیمت نفت بــا وجود ریزش روز پنج
شــنبه ،همچنان در باالترین قیمت چند سال گذشته بسته
شد.بر اساس گزارش رویترز ،بازار مس هم با کمبود عرضه در
سال میالدی جاری و آینده روبروست و کاهش اخیر قیمت
باید یک فرصت خرید بلندمدت دیده شــود .با این حال این
بانک سرمایه گذاری آمریکایی هشــدار داد احیای بازارهای
کاال به اســتثنای انرژی احتماال از ریزش اخیر کندتر صورت
خواهد گرفت زیرا شوکهای مربوط به آب و هوا و سیاستهای
چینی تاثیر تکنیکال منفی ایجاد کرده است.

شــده که نســبت به تعداد صدور این پروان ه در مدت مشابه
سال قبل  ۲۹درصد افزایش داشته است.این عدد همواره در
ماههای گذشته افزایشی بود و سال گذشته عضو هیات رئیسه
اتاق اصناف ایران گفتــه بود که افزایش واحدهای صنفی به
معنای رونق در اصناف نیســت و به طور کلی سرریز جامعه
بیکار از بخش دانشــگاه و ادارات و ســازمانهای دولتی به
اصناف را شمشیر دو لبه توصیف کرده بود.صدور نماد اعتماد
الکترونیــک نیز در دو ماه اول ســال  ۱۴۰۰با رشــد ۱۹.۳
درصدی نســبت به مدت مشابه ســال قبل به  ۲۱۵۲مورد
رسیده است.
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گزیده خبر
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه ::

طبق منویات مقام معظم رهبری با سیاه نمایی
ها و كاهش امید مقابله می كنیم
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه :ممکن است با سیاه نمایی ،به کاهش
امید و خودباوری دامن زده شــود اما ما در شرکت فوالد مبارکه سعی کردیم با
این نگاه مقابله کنیم و اجازه نخواهیم داد دســتاوردهای ملی و اعظم شــرکت
فــوالد مبارکه و ماحصل تالش کارگران و کارکنان این شــرکت دســت مایه
حواشــی و نیات پلید حاشیه سازان شود.به مناسبت دهه کرامت ،مراسم اهداء
 ۱۷سری جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مبارکه
با مســاعدت شرکت فوالد مبارکه با حضور حجت االسالم والمسلمین موسوی،
امام جمعه مبارکه،کریم زارع ،مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینی(ره) ،پروین
صالحی ،نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی ،هادی نباتی
نژاد ،مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه ،اصغر هدایت ،فرماندار شهرستان،
محسن عزیزخانی ،جانشین ســپاه و مقاومت بسیج شهرستان مبارکه و برخی
دیگر از مســئوالن این شهرستان در ســالن اجتماعات اداره کمیته امداد امام
خمینی(ره) شهرســتان مبارکه برگزار شــد.در این مراســم هادی نباتی نژاد،
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک هفته کرامت و تشــکر
از کمیته امداد شهرســتان مبارکه در سهیم شدن اقدام خیر این شرکت اظهار
کرد :شــرکت فوالد مبارکه از بدوتاســیس تاکنون همواره در راستای منویات
مقــام معظم رهبری به منظور امیدآفرینی در جامعه به ایفای مســئولیت های
اجتماعی پرداخته است.وی افزود :متاسفانه برخالف تاکیدات و منویات رهبری،
دســتاوردهای بزرگترین واحد صنعتی کشور با تخریب و پناه آوردن به حواشی
در قالب انتشار تیزر و کلیپ و هیاهوی رسانه ای تحت الشعاع قرار گرفته است.
نباتی نژاد با استناد به فرمایشات رهبری که از جهش تولید در صنعت فوالد یاد
کردند ،گفت :دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی اعم از دریافت مجوز
واکسن ایرانی کرونا و ثبت رکوردهای متعدد در تولید آنچنان که شایسته است
برجسته نمی شود.

زمان پرداخت سود «فخاس»
ابتدای مهر اعالم شد
مدیرعامل شــرکت مجتمع فوالد خراســان (با نماد بورســی فخاس) برنامه
پیشــنهادی زمانبندی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی  ۹۹را اعالم کرد.
کسری غفوری در نامهای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی،
برنامه پیشنهادی زمانبندی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی  ۹۹را اعالم
کرد .بر اســاس این برنامه ،پرداخت سود سهامداران حقیقی از اول مهر ۱۴۰۰
از طریق سیســتم فراگیر بانک تجارت و پرداخت ســود سهامداران حقوقی از
ی  ۱۴۰۰از طریق حساب بانکی سهامدار پیشنهاد شد .همچنین سود
ابتدای د 
ســهامداران حقیقی از طریق همه شعب بانک تجارت در سراسر ایران و فقط با
ارائه شناسنامه یا کارت ملی قابل پرداخت است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
خودرو کاالی مناسبی برای
بورسی شدن نیست
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسش رئیس انجمن صنایع
همگن قطعهسازی کشــور پیرامون مکانیزم پیشــنهادی مجلس برای خرید
و فروش خــودرو در بورس ،ضمن تاکید بر اینکه ســازمان بورس هم مخالف
قیمتگذاری دستوری خودرو است ،اعالم کرد که خودرو کاالی مناسبی برای
ورود به بورس نیســت .طبق اعالم انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور ،در
در دیدار رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان بخش خصوصی در
اتاق بازرگانی تهران ،محمدرضا نجفیمنش -رئیس انجمن صنایع همگن قطعه
ســازی کشــور و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران -ضمن اشاره به آنچه که
در مجلس مبنی بر کشــف قیمت خودرو در بورس مطرح شــده ،از مکانیزمی
برای ورود آگاهانه افراد به بازار ســرمایه ســوال کرد و پرســید :چه مکانیزمی
قرار اســت برای خرید و فروش کاالیی نظیر خودرو تعریف شود؟در این رابطه،
محمدعلی دهقان دهنوی -رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار -پاســخ داد:
خودرو کاالی مناســبی برای ورود به بورس نیست؛ چرا که معموال کاالیی وارد
بورس میشــود که تا دارای تنوع باالی این چنینی نباشــد.وی ضمن انتقاد از
شرایط قیمتگذاری و عرضه خودرو در کشور ،اظهار کرد :به سبب قیمتگذاری
دســتوری و ایجاد اختالف قیمت در بازار آزاد ،اکنون شــاهد راهاندازی نوعی
التاری برای فروش خودرو هستیم .طبق بررسیها ،پالک نیمی از خودروهای
عرضه شده در این روش ،توسط دوربینهای راهنمایی و رانندگی رصد نشده و
این بدان معناست که این خودروها انبار شدهاند .این در حالی است که از سوی
دیگر خودروســازان هم در ازای عرضه هــر یک از این خودروها ،متحمل زیان
میشوند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :در چنین شرایطی اگر
ورود خودرو به بورس منجر به رفع این مفســده شود ،میتوان مکانیزمهایی را
برای آن طراحی کرد اما ســازمان بورس به طور کلی با قیمتگذاری دستوری
خودرو مخالف است.
معاون ارزی شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران تشریح کرد:

رفع تعهد ارزی صادراتی از طریق صرافی
توسعه صادرات ایران
معاون ارزی شــعبه مرکزی بانک توســعه صادرات ایران گفت :شــبکه های
کارگزاری بیــن المللی و داخلی ایــن بانک آمادگــی دارد در کمترین زمان
ممکــن ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را انتقال داده و شــرایط را برای
رفع تعهد ارزی آماده کند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران
جواد عباسی اظهار داشت :صدور حوالجات ارزی برای صادرکنندگان از طریق
شبکه کارگزاری ،صرافی توسعه صادرات و سایر کانال های تعریف شده از جمله
خدماتی است که بانک توسعه صادرات ایران به مشتریان ارائه می کند.به گفته
وی ،بانک توسعه صادرات ایران محدودیتی برای ارائه حواله ارزی به مشتریان
ندارد ،البته خوشــبختانه در حوزه گشایش بروات و اعتبار اسنادی با استقبال
خوبی از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان مواجهیم.وی خاطرنشان کرد :اگر
بنــگاه تولیدی بخواهد مواد اولیه مورد نیاز خود را از تولیدکننده داخلی تامین
کند ،بانک توســعه صادرات ایران با نگاهی انبساطی ،نسبت به گشایش اعتبار
اســنادی ریالی اقدامات الزم را در این زمینــه به عمل خواهد آورد.وی با بیان
اینکه مشکالت حوزه ایفای تعهد ارزی از طریق صرافی و بانک توسعه صادرات
ایران قابل رفع اســت ،گفت :در پایان ســال  ،۱۳۹۹براســاس بسته سیاستی
بازگشــت ارز حاصل از صادرات ،طی مکاتبه با بانک مرکزی مشخص شد این
بسته به وزارت صمت منتقل شده و در حال حاضر بانک مرکزی عمال دخالتی
در این زمینه ندارد.عباسی گفت :بسته سیاستی دیگری در مورد صادرات ریالی
سال  ۱۳۹۷در حال آماده ســازی است که براساس آن به صادرکنندگانی که
از  ۲۲فروردین  ۹۷تا  ۱۶مرداد  ۹۸به عراق و افغانســتان صادرات داشته اند و
اطالعات خود را در ســامانه جامع تجارت ثبت نکرده اند ،فرصتی داده شد که
تعهد ارزی خود را ایفا نمایند.

پرداخت بیش از ۳۰۰هزار فقره وام ازدواج
از سوی بانک مهر ایران
از آغاز ســال  ۱۳۹۲تا پایــان  ۱۳۹۹بانک مهر ایران تعــداد ۳۰۳هزار و ۴۹۳
فقره تســهیالت قرضالحســنه ازدواج به ارزش بیش از ۳۲هزار و  ۴۹۶میلیارد
ریال پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران،
وام ازدواج یکی از شــناخته شدهترین نوع تسهیالت قرضالحسنه است که در
ی بانک
کشــور ما از سوی شبکه بانکی پرداخت میشود.همه تسهیالت پرداخت 
مهر ایران بهعنوان نخســتین و بزرگترین بانک قرضالحســنه کشور بر مبنای
عقد قرضالحســنه است و این بانک ســاالنه بیش از  ۲میلیون ۳۰۰هزار فقره
تســهیالت پرداخت میکند که در سطح شبکه بانکی عدد بینظیری است .در
عین حال بانک مهر ایران به پرداخت تســهیالت قرضالحسنه ازدواج نیز توجه
ویژهای داشــته و سعی کرده با پرداخت گسترده این نوع تسهیالت ،از زوجهای
جوانی که بهتازگی زندگی مشترکشان را آغاز کردهاند ،حمایت کند.از آغاز سال
 ۱۳۹۲تا پایان  ۱۳۹۹بانک مهر ایران تعداد ۳۰۳هزار و  ۴۹۳فقره تســهیالت
قرضالحسنه ازدواج به ارزش بیش از ۳۲هزار و  ۴۹۶میلیارد ریال پرداخت کرده
اســت.همچنین گفتنی است این بانک فقط در سال  ۱۳۹۹تعداد ۲۴هزار ۶۸۰
فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۱۲هزار و  ۸۲۶میلیارد ریال به متقاضیان واجد
شرایط تخصیص داده است.امیدواریم بانک مهر ایران توانسته باشد به سهم خود
در تسهیل ازدواج جوانان اقدامات مؤثری را در طول سالهای گذشته انجام دهد.

مشاوره رایگان بگیرید!
چگونه چک صیادی را ثبت کنم؟ مراحل کامل دریافت دســته چک صیادی
چیست؟ احراز هویت به چه صورت است؟ پاسخ این سواالت و ابهامات دیگر را
ی در
می توانید از طریق «باجه آنالین» ،اولین و تنها سامانه مشاوره آنالین بانک 
کشور به صورت رایگان دریافت کنید.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
«باجه آنالین» خدمت ارزنده بانک ملی ایران برای مشــتریان است تا بتوانند
حتی در روزهای تعطیل ســؤاالت بانکی خود را مطرح و جوابهایشــان را در
کوتاهترین زمان ممکن از کارمندان بانــک دریافت کنند.در این باجه دریافت
مشــاوره آنالین درباره خدمات چک صیادی نیز برای مشتریان فراهم است و
بدین منظور مشــتریان می توانند با مراجعه به بازوی باجه در صفحه بانک من
اپلیکیشن بله و یا نشان بانک ،انتخاب درخواست مشاوره جدید و سپس خدمات
چک یا سامانه صیاد ،از پاسخگویی باجه آنالین بهره مند شوند.پاسخگویی در
کمتــر از  ۳۰دقیقه ،دریافت پاســخهای تخصصی در موضوعات مختلف دیگر
بانکی از جمله وام و تســهیالت ،ســپردهگذاری ،افتتاح حساب ،سهام عدالت
و ، ...پاســخگویی کارمندان بانک حتی در روزهای تعطیل ،حفاظت از سالمت
کارمندان بانک و مردم و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا و صرفهجویی در زمان
کارمندان بانک و مردم از جمله مزیت های این محصول است.
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رکوردزنی قیمت اوراق

هزینه رسیدن به وام مسکن  ۳۰میلیون تومان شد

قیمت هر برگه از اوراق تسهیالت مسکن با رسیدن به قیمت
 ۶۳هزار تومان ،رکورد قیمتی این ابزار نوین بازار ســرمایه را
در یک ماه اخیر شکســت.ر ،قیمت هر برگه از اوراق گواهی
حق تقدم تســهیالت مســکن در معامالت دیروز در ابتدای
کانال  ۶۰هزار تومانی قرار داشت.در بیشتر نمادهای معامالتی
زیرمجموعه اوراق تسهیالت مسکن ،میانگین قیمت معامالت
امروز شــنبه  ۲۹خرداد در بازه  ۶۱تا  ۶۴هزار تومان به ثبت
رسید.گرانترین معامله با قیمت هر برگه  ۶۴هزار تومان برای
یکی از معامالت صورت گرفته در نماد معامالتی تسه ۹۹۰۳
(اوراق مسکن خرداد سال گذشته) بود و ارزانترین معامله نیز
برای یکی از معامالت نماد تسه ( ۹۹۰۴اوراق مسکن تیر )۹۹
با قیمت  ۵۷هزار  ۷۸۰تومان به ثبت رسید.این در حالی است
که آخرین باری که قیمت اوراق تســهیالت مسکن در سال
جاری به بازه  ۶۰هزار تومانی رسید ،به هفته پایانی اردیبهشت
امسال اختصاص داشت؛ ضمن اینکه روزهای  ۷و  ۸فروردین
امســال نیز که بازار ســرمایه پس از حدود  ۲هفته تعطیلی،
بازگشایی شد ،نرخ اوراق تسهیالت مسکن به دامنه  ۶۰هزار

تومانی رسید اما بالفاصله در پی رکود بازار مسکن ،این اوراق
با کاهش قیمت مواجه شــد.به گفته برخی کارشناسان بازار
مســکن ،افزایش قیمت اوراق تسهیالت در روزهای اخیر هم
میتواند به احتمال رونق بازار مسکن پس از انتخابات ریاست
جمهوری مرتبط باشــد و هم میتواند در پی افزایش نسبی
تعداد معامالت مســکن در روزهــای اخیر که قیمتها کمی
نزولی شده بود ،رخ داده باشد؛ از آنجایی که با کاهش قیمتها،
معموالً تقاضا برای خرید مسکن و همچنین دریافت وام خرید
افزایش مییابد ،لذا قیمت اوراق تسهیالت نیز روند رو به رشد
در پیش میگیرد.با احتساب متوسط قیمت هر برگه  ۶۲هزار
تومان ،هزینه دریافت وام مســکن  ۲۴۰میلیون تومانی برای
زوجین تهرانی که میبایســت  ۴۸۰برگه خریداری کنند ،به
حــدود  ۳۰میلیون تومان ( ۲۹میلیــون و  ۷۰۰هزار تومان)
رسیده است.این شاخص برای تسهیالت  ۱۴۰میلیون تومانی
خرید مسکن از ســوی متقاضیان فردی که میبایست ۲۸۰
برگه با متوسط قیمت هر برگه  ۶۲هزار تومان خریداری کنند،
به رقم  ۱۷میلیون و  ۳۶۰هزار تومان افزایش یافته است.

خصوصیسازی بانکها چقدر موفق بود؟

انتظارات بازار سرمایه از رئیسجمهور منتخب

شکلگیری پیمانهای دوجانبه ارزی

یک مدرس دانشگاه با بیان اشکاالت خصوصیسازی بانکها ،بیان داشت :بانک مرکزی در
دولــت جدید باید نظام ارزشگذاری و رتبهبندی عملکرد مدیران بانکی را پیگیری و اجرا
کند.عباس دادجوی توکلی ،مدرس بانکداری و کارشــناس ارشد بانکی درباره خصوصی
شدن بانکهای دولتی به شکل واقعی گفت :خصوصی شدن بانکها را خیر میبینم زیرا
ی بانکهایی مانند تجارت ،ملــت و صادرات نگاهی بیاندازیم
چنانچــه به صورتهای مال 
ردپای دولت در بسیاری از اقالم درآمدی ،هزینهای ،دارایی و بدهی دیده میشود ،بنابراین
به معنای واقعی نمیتوان انجام خصوصیسازی در این بانکها را مورد تاکید قرار داد .وی
در ادامه اضافه کرد :خصوصیســازی واقعی به این معنا است که واگذاری صورت گیرد و
بخش خصوصی منافع و زیانهای ناشــی از آن را بپذیرد .برخی از بانکهای مورد اشاره
وضعیت ســرمایه مناســبی ندارند و چنانچه بانک مرکزی درصدد برآید تا زیان اینها را
حمایت کند و از ناترازی درآورد ،از ســر اجبار باید ســهمی که برای پوشش زیان در نظر
گرفته میشود را بپذیرد .به این معنا؛ در عمل سهامدار دولت است ،بنابراین مضرات آن را
هم باید مورد پذیرش قرار دهد .از طرف دیگر مزایای آن را هم دولت کسب میکند زیرا به
این بانکها بدهکار چه از جنس ریالی ،چه از جنس ارزی ،چه از جنس مطالبات و چه از
جنس شرکتهای دولتی محسوب میشود که نشان دهنده آن است این خصوصی سازی
و اصول حاکمیت شــرکتی از این منظر رعایت نشده و ردپای دولت در صورتهای مالی
وجود دارد .دولت در بســیاری از موارد برای تامین هزینههای خود دقیقا دست در جیب
بانکها برده اســت.این مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت :نکته دیگر در همین رابطه
این است دولت بر مدیریت بانکهای خصوصی نمیتواند به طور مستقیم فشار وارد کند
زیرا حتی در صورت عملکرد بد ،اعضای هیات مدیره و مدیران عالی بانک میتوانند مطرح
کنند این ناکارآمدی و زیانهایی که ســاخته شــده از ثمرات حضور دولت بوده ،بنابراین
بحث نظارتپذیری را ســخت میکند.این کارشناس ارشد بانکی در رابطه با امکان روند
خصوصیســازی اقتصاد کشور بیان کرد :امکان خصوصیسازی بیشتر در نهادهایی مالی
مانند بانکها از این به بعد را به هیچ عنوان نخواهیم داشــت زیرا در دو دهه اخیر نشــان
داده شد ،چنانچه هدف از خصوصیسازی باال رفتن بهرهوری در بازار پول باشد ،باید عدالت
مالی در سطح جامعه برقرار شود و استفاده از ظرفیت خلق پول به شکل بهینه در راستای
توسعه بخشی خصوصی مورد بهرهبرداری قرار گیرد( .مانند ساخت پل ،جاده ،بیمارستان،
مدرسه و بنگاههای صنعتی و )...از این ظرفیت درست استفاده نشد .

تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بورس ۵۰میلیون سهامدار دارد ،گفت :این سهامداران
منتظر سیاســتهای درست دولت در بازار سرمایه هستند ،چراکه سیاستهای متناقض
بود که سرمایه مردم را به باد داد.همایون دارابی با اشاره به برگزاری انتخابات سیزدهمین
دوره ریاست جمهوری گفت :حماســه حضور مردم در انتخابات روز گذشته ،چند پیغام
واضح و روشن دارد و نشان میدهد مردم علیرغم تمامی مشکالت اقتصادی ،پای انتخابات
و سیاســتهای نظام ایستاده و حق حضور در انتخابات را برای خود محفوظ میدانند که
این امر ،مسئولیت پیروز انتخابات را بیشتر میکند.تحلیلگر بازار سرمایه افزود :آرای بسیار
پایینی که یک عضو کابینه کنونی به دســت آورده ،نشــان داد که مردم از سیاستهای
اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم راضی نیســتند و همین مساله حکم میکند که دولت
ســیزدهم در مورد سیاستهای اقتصادی ،معیشت ،افزایش تولید و بهبود ثروت عمومی
حســاس باشد؛ ضمن اینکه مردم از دولت جدید انتظار دارند که رئیس جمهور سیزدهم
این مســائل را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و برای رفع معضالت گام بردارد.وی
تصریح کرد :یکی از مخالفتهایی که با کاندیداهای وابسته به دولت دوازدهم صورت گرفت،
سیاست ایشــان در بازار سرمایه بود و باید به دولت سیزدهم یادآور شد که بورس اکنون
 ۵۰میلیون ســهامدار دارد که بیشتر آنها را سهامداران عدالت تشکیل میدهند و چشم
انتظار سیاستهای درست دولت در بازار سرمایه هستند؛ بنابراین رئیسجمهور منتخب
باید در مساله انتخاب کابینه خود ،دقت و وسواس بسیار باالیی بخرج دهد.به گفته دارابی،
رئیس جمهور منتخب باید رویکردهایی همچون تقویت تولید ،افزایش خودکفایی ،توجه
به داراییهای مردم ،کاهش فرصتهای کســب درآمد بدون تولید و کنار گذاشتن مساله
قیمتگذاری دســتوری را در برنامه خود جای داده به اهداف و شــعارهایی که در دوران
رقابت بیان کرده ،پایبند باشــد تا بتواند کارنامه موفق و قابل تحسینی را بر جای بگذارد.
وی اظهار داشت :آنچه که منجر به شکلگیری وضعیت فجیع بازار سرمایه در سال گذشته
شــد ،ناشی از سیاستهای متناقض در بخشهای مختلف دولت و ثمره اختالفات درونی
دولت از جمله میان وزارت اقتصاد و نفت بود که در کنار اجرای سیاستهای بسیار مخرب
بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی و… وضعیت بسیار بدی را برای سهامداران رقم زد؛
ضمن اینکه باید به این مســائل ،سیاستگذاری دستوری در وزارت صمت به خصوص در
گروه خودرویی را هم اضافه کرد؛ ضمن اینکه این نرخگذاری دستوری در صنایع غذایی و
فوالد نیز مشاهده شد و اثرات مخربی را در بازار بر جای گذاشت.

یک کارشــناس اقتصادی با اشــاره به راهکارهای کاهش اثر منفی
دالر در اقتصاد ایران،گفت :پیمانهای دوجانبه ارزی شبیه سوئیفت
میتواند شکل بگیرد که به جای کنار گذاشتن دالر یا یورو ،پول ملی
مبنای کار قرار گیرد.حمیدرضا جیهانی ،کارشناس اقتصادی درباره
امکان ایجاد زمینه های اســتفاده از ارز غیــر دالر در مبادالت مالی
بین المللی ،گفت :ماجرای مبادالت مالی با دنیا به خودی خود هدف
نیســت ،هدف تامین نیازمندیهای تجاری ما با دیگر کشورها برای
تامین کاالیی ،خدماتی و صادرات محصوالت است .بنابراین یکسری
قوانین ،پیمانها و روابط جهانی برای بخش مبادالت ارزی و تبادالت
مالــی در دنیا وجود دارد که بعد از ایجاد قانون معروف آقای دالر در
دنیا و بحث ســوئیفت جهانی و حاکمیت دالر به میان کشیده شد.
وی در ادامه اضافه کرد :دالر تبدیل به یک ارز جهانشــمول شده که
تمــام عملیاتهای بانکی و مالی دنیا ،مبانی قیمت و ارزشگذاری با
آن صورت میگیرد .طی چند سال اخیر به دالیل متعددی از جمله
دالیل اقتصادی ،مالی و سیاســی این ماجــرای آقای دالر کم کم به
سمت شکسته شدن رفت و کشورهای مختلفی هم به دالیل اقتصادی
و سیاســی تالش کردند تا از دالر دور شوند و خود را از ریسکهایی
که در آقایی دالر و حاکمیت مبادالت مالی دنیا داشته ،کنار بکشند.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد :ایران هم یکی از
قربانیان بزرگ این ماجرا بوده است ،البته کشورهای بزرگ دیگر مانند
روسیه ،ترکیه ،چین یا کشورهای کوچکتر آفریقایی که تحت تحریم
آمریکا هم قرار گرفتند ،زمانی که اقتصادشــان در خطر قرار گرفت،
راه دیگری برگزیدند ،ما هم باید به دنبال راهکارهایی برای شکست
تحریمها و شکست اثرات آن بر اقتصاد کشورمان باشیم.جیهانی در
ادامه تاکید کرد :متاسفانه در ایران به دالیل سیاسی و موارد دیگر به
جای یافتن راهکاری جهت مدیریت تحریم برای نجات کشور نسبت
به آن بیتوجهی صورت گرفته است .پنج کشور چین ،عراق ،امارات،
ترکیه ،کره جنوبی و افغانســتان برای ایجاد پیمانهای ارزی و پولی
اعــام آمادگی کردند تا خود را از موضوعات حواشــی دالری نجات
دهند ،اما برای ایران دغدغههایی که باید در این زمینه شکل گیرد ،به
وجود نیامده اســت.وی در این رابطه که ایران از چه طریقی میتواند
از میزان جذابیت دالر بکاهد؟ اظهار داشت :برای پیمانهای پولی دو
یا چند جانبه میتوان ساختاری شبیه سوئیفت طراحی کرد .ساختار
سوئیفت به این شکل است که دو بانک تجاری با یکدیگر توافقنامهای
بر مبنای دالر یا یورو به امضاء میرسانند که جهت شرکتهای مدنظر
خریدار و فروشــنده اعتبارات اسنادی را دست به دست کنند و جابه
جایی پول از این طریق صورت گیرد.این کارشناس اقتصادی در ادامه
ابراز کرد :پیمانهای دوجانبه ارزی هم میتواند شبیه سوئیفت شکل
بگیــرد ،با این تفاوت به دلیل آنکه در صدد کنار گذاردن دالر یا یورو
باشــیم ،پول ملی را مبنا قرار میدهیم ،بانک مرکزی دو کشور با هم
یک توافقنامه برمبنای نحوه ســازو کار عملیات و نحوه نرخگذاری و
ارزش دهی به دو پول ملی را تعیین میکنند ،پس از آن دو حســاب
شــکل میگیرد و بانکهای تجاری بر مبنای اعتباری که در این دو
حساب وجود دارد برای مشتریان خود که صادرکننده و یا وارد کننده
هســتند ،تبادالت مالی را شــکل میدهند.جیهانی در این خصوص
افزود :اتفاق فــوق چند اثر موفق در حوزههــای اقتصادی میتواند
داشته باشد که یکی از آنها کاهش اثرات تحریمی در بحث نرخ جابه
جایی و انتقال پول اســت که ایران را در برابر اثرات کاهش ارزش و
تورمی دالر آمریکایی و یورو حفظ میکند .آمریکا اکنون با  ۵درصد
تورم روبرو اســت ،به این معنا که نرخ دالر حداقل  ۵درصد کاهش
خواهد داشت که ارزش دارایی ما را هم کاهش میدهد .از طرف دیگر
پیمانهای دوجانبه ارزی در حوزه مدیریت ارزی هم به کمک میآید.
وی در ادامه توضیح داد :فعاالن اقتصادی کشور زمانی که با دالر کار
کنند ،قاعدتا دسترســی آنها به منابع مالی در قبال فروشهایشان
ســخت خواهد بود .باید از طریق صرافیها این کار را انجام دهند که
قاعدتا بدون ریسک نیست .از سوی دیگر پیشبینیپذیری مبادالت
تجاری تجار ایران زمانی که نرخ توافقی دو بانک مرکزی دو کشــور
بر فرض ایران و روسیه بر نرخ برابری ریال و روبل تعیین شود ،تجار
کشور برای هرگونه صادرات خود قابلیت برنامهریزی خواهند داشت
که میتواند در برنامهریزی فروش و صادرات خود موثر واقع شــود و
این منجر به تقویت صادرات با کشــورهای هدف خواهد شــد .این
کارشــناس اقتصادی درباره ارزهایی که قابلیت جایگزینی برای دالر
دارند ،تصریح کرد :بنا نیست ارزی را جایگزین دالر کنیم .پیمانهای
دو جانبه ارزی که برمبنای ارزشگذاری دو پول ملی اســت ،منعقد
میشود .مسئله مورد اشاره این توانایی را دارد که به ظرفیتی تبدیل
شــود تا طرف خارجی را تشویق کند در قبال صادرات به ایران روبل
به حســاب بانکی بانک مرکزی در کشور روسیه پرداخت کند .عالوه
بر این مسائل موضوع پیمانهای دوجانبه ارزی میتواند بحث ایجاد
دسترســی به خدمات بانکداری جهانی را جدا از سیستم تحریم و
سوئیفت برای فعاالن اقتصادی را ایجاد کند.
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هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع جهانی ویروس «دلتا»
ســازمان جهانی بهداشت هشدار داد که نوع دلتا ویروس کرونا
که برای نخستین بار در هند شناسایی شد و در حال حاضر در
بیش از  ۷۰کشور مواردی از آن ثبت شده است ،در حال تبدیل
به بیماری غالب ناشــی از کووید ۱۹-در ســطح جهان است.به
گزارش خبرگزاری افه« ،سومیا سوامیناتان» از کارشناسان ارشد
سازمان جهانی بهداشت ضمن هشدار از گسترش جهانی گونه
جهش یافته دلتا همچنین تاکید کرد ،گونههای جدید با قابلیت
انتقال و سرایت پذیری باال ،ضرورت دسترسی به دوزهای موثر
واکسن را افزایش میدهد.
«مایک رایان» مدیر بخش فوریتهای بهداشتی سازمان جهانی
بهداشــت نیز گفت :گونه دلتا در برخی مناطق در حال تبدیل
شدن به بیماری غالب اســت و این مسئله بر اساس اطالعاتی
که درباره سرایت پذیری این ویروس به دست آورده ایم ،نگران
کننده است.به نوشته افه ،مســئله ای که کارشناسان سازمان
جهانی بهداشــت همه در آن اتفاق نظر دارند اینکه با توجه به
گردش آزادانه گونههای جدید ،وضعیت همهگیری بســیار پویا
بوده و دادهها و اطالعات بیشــتر پیرامون واکسنهای مختلف
مورد استفاده در هر کشور به منظور بررسی کارآیی و اثربخشی
آنهــا در برابر این انــواع نو ظهور ویروس مورد نیاز اســت.بر
اســاس تازه ترین اطالعات ،انگلیس از افزایش شدید مبتالیان
به گونه دلتا خبر داده و مقامهای بهداشــتی آلمان پیشبینی
کرده اند که به رغم افزایش میزان واکسیناسیون ،این نوع جدید
ویروس کرونا به گونه غالب در این کشور تبدیل خواهد شد.گونه
جهش یافتــه دلتا به میزان  ۶۰درصد بیشــتر از گونه آلفا که
برای نخســتین بار در انگلیس شناسایی شد ،قابل انتقال است.
سرایتپذیری گونه آلفا نیز  ۵۰درصد بیش از نمونه اولیه ویروس

نگرانی مقامات هندی از کشف
ویروس کرونا در آب رودخانهها

پس از کشف بیش از  ۱۰۰جسد در رودخانه گانگا در ایالتهای
اوتار پرادش و بیهار ،نگرانی مقامات هندی از احتمال آلوده شدن
رودخانههای این کشور به ویروس کرونا افزایش یافته است.به
گــزارش «ان دی تی وی» ،مقامات هنــدی روز جمعه اعالم
کردند در نمونههای برداشته شده از آب رودخانه «سابارماتی»
که از شهر احمد آباد پایتخت ایالت گجرات عبور میکند ،وجود
ویروس کرونا تایید شــده است .این ویروس همچنین در آب
دریاچههای «کانکریا و چاندوال» در شــهر احمدآباد مشاهده
شده است .محققان هندی از موسسه تکنولوژی هند در شهر
گاندی نگر و دانشــگاه جواهر لعل نهــرو این نمونهها را جمع
آوری کردهاند .محققان هندی اعالم کردند برای تعیین میزان
آلودگی منابع آبی ســطحی هند به ویروس کرونا ،باید نمونه
برداریهای بیشتری از سایر رودخانهها و دریاچههای این کشور
انجام شود .در دو ماه اخیر هند شاهد مرگ بیسابقه افراد ناشی
از ابتال به بیماری کرونا در شهرها و روستاها بوده است .به دلیل
گران شدن مراسم سوزاندن اجساد طبق آیین هندو ،بسیاری از
خانوادههای فقیر در روستاها مجبور به رها کردن قربانیان کرونا
در رودخانهها یا دفن آنها در ســاحل دریاچهها و رودخانههای
هند شدهاند .به گفته مقامات هندی ،در دو ایالت بیهار و اوتار
پرادش ،تاکنون بیش از  ۱۷۱جسد در آب رودخانه گانگا کشف
شده است که گمان میشــود بیماران کرونایی بودهاند .حال
مقامات این ایالت در عرض رودخانه گنگ تور نصب کردهاند تا
از عبور اجساد جلوگیری کرده و آنها را برای سوزاندن به محل
دیگری منتقل کنند.

کاهش  ۹۰درصدی تجارت بین
چین و کره شمالی

گزارش ها حاکی اســت تجارت چین با کره شمالی در ماه مه
میالدی  ۱۱/اردیبهشــت تا  ۱۱خرداد  /۱۴۰۰نسبت به مدت
مشابه ســال قبل نزدیک به  ۹۰درصد کاهش داشته است.به
گزارش رســانه های چین ،این امر پس از آن صورت گرفت که
پیونگ یانگ به دلیل شیوع جهانی نوع دلتای ویروس کرونا که
برای اولین بار در هند شناســایی شد ،کنترل مرزی خود را بار
دیگر تشدید کرده است.مقامات گمرکی چین روز شنبه اعالم
کردنــد که ارزش تجارت دو جانبه ماه گذشــته  ۳.۴۶میلیون
دالر بوده اســت که در مقایســه با آوریل  ۱۲/فروردین تا ۱۲
اردیبهشــت ۸۸.۷ /درصد کاهش یافته اســت.ارزش تجارت
بین دو کشــور در ماه فوریه  ۱۳/بهمن تا  ۱۳اســفند /۱۳۹۹
فقط  ۱.۷۵میلیون دالر بود.به نظر می رسد کره شمالی در ماه
مارس  ۱۱/اســفند  ۱۳۹۹تا  ۱۱فروردین  / ۱۴۰۰که این رقم
به  ۱۴.۲۸میلیون دالر رســید و در آوریل  ۱۲ /فروردین تا ۱۲
اردیبهشــت /که به بیش از  ۳۰میلیون دالر رسید ،کنترل بر
جریان کاال را تسهیل کرد.کره شمالی ادعا می کند مبتال شدن
هیچ فردی به کرونا را تأیید نکرده است.انتشار این گزارش در
حالی است که کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی هفته پیش در
نشستی از کاهش شدید مواد غذایی در کشورش به دلیل سیل
وکرونا اظهار نگرانی کرده بود.

ارمنستان وارد سکوت
انتخاباتی شد

روز ســکوت دیروز (شــنبه) پیش از انتخابــات زودهنگام
پارلمانی روز یکشــنبه در ارمنســتان آغاز شــده است.به
گزارش ایسنا ،خبرگزاری اسپوتنیک ،بر اساس قانون اساسی
ارمنستان ،کارزارهای انتخاباتی در این کشور یک روز پیش
از انتخابــات و روز انتخابات ممنوع هســتند و ناقضان این
قانون ،به پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند.روز یکشنبه
قرار اســت بیش از  ۲۰۰۰حوزه رای گیری در ساعت  ۴به
وقت گرینویچ برای شهروندان باز شوند تا آنها آرای خود را
به صندوقها بیندازند .بیش از  ۲.۵میلیون نفر در ارمنستان
واجد شرایط رای دادن هستند.

کارشناسان سازمان جهانی بهداشــت ،کاهش محدودیتهای
بهداشت عمومی و اعالم پیروزی زودهنگام در مقابله با ویروس
کرونا ،نتیجه ای جز گسترش گونه دلتا در بر نخواهد داشت.

کرونا گزارش شده است.بهداشت عمومی انگلستان ( )PHEاعالم
کرده است که بیش از  ۹۰درصد موارد جدید ابتال به کووید۱۹-
در انگلیس از نوع دلتا است .هرچند جدیدترین اطالعات نشان
مــی دهد این رقم می تواند تــا  ۹۶درصد موارد جدید ابتال به
ویروس کرونا را در انگلیس شامل شــود.به نوشته دویچه وله،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که
به لبنان ســفر کرده ،با تأکید بر اینکه این
کشور در لبه پرتگاه بحران مالی است ،گفت
که اتحادیــه اروپا ممکن تحریمهایی علیه
لبنان اعمال کند«.جوزپ بورل» مســئول
سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا ،دیروز
(شنبه) ،با «میشــل عون» رئیسجمهور
توگو
لبنان در کاخ «بعبــدا» دیدار و گف 
کرد.بر اساس گزارش پایگاه خبری شبکه
«لبنان »۲۴و شبکه «المیادین» ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این دیدار
گفت« :ما بســیار نگران بحران سیاســی
و اقتصــادی لبنان هســتیم و بدون اقدام
لبنان برای اصالحــات نمیتوانیم کمکی
ارائه کنیم .ما برای کمــک منابع داریم».
وی افــزود« :اگر صندول بینالمللی پول با
کمــک به لبنان موافقت کند ،به لبنان وام
خواهیم داد».جوزپ بورل ادامه داد« :باید

با افزایش شــمار مبتالیان به ویــروس کرونا ،دولت پرتغال نیز
در بیانیهای اعالم کرد کالنشــهر لیسبون از بعد از ظهر جمعه
 ۱۸ژوئن ( ۲۸خرداد) تا صبح دوشنبه قرنطینه میشود .ظاهرا
علت این وضعیت شیوع گونه جدید کرونا موسوم به دلتا است
که کارشناســان آن را نگرانکننده میدانند.بر اســاس هشدار

کمبود واکسن کرونا؛ چالش اصلی توقف واکسیناسیون
در کشورها
ســازمان جهانی بهداشــت هشــدار داد ،ده ها کشور به دلیل
کمبود دوزهای وکســن کرونا قادر به ارائه دوز دوم این واکسن
نیستند؛ امری که منجر به اختالل در روند کارزار واکسیناسیون
کشورها می شــود.به گزارش روزنامه فرانسوی لوفیگارو ،دکتر
بروس آیلوارد ،مســئول نظارت بر سیســتم توزیع بین المللی
کوواکس در ســازمان جهانی بهداشت اعالم کرد :شمار زیادی
از کشــورها (حدود  ۳۰یا  ۴۰کشــور) به خصوص در آفریقای
جنوبی ،آمریکای التین ،خاورمیانه و آســیای جنوبی به دلیل
کمبود دوز دوم واکسن کرونا ،ناگزیر به تعلیق موقت کارزارهای
واکسیناسیون خود شدند.به نوشته این روزنامه فرانسوی ،وی با
ابراز نگرانی از طوالنی شــدن بیش از حد معمول فاصله تزریق
بین دوز اول و دوز دوم واکســن کرونا هشــدار داد :این فاصله
ممکن اســت منجر به ابتالی فرد به انواع جهش یافته ویروس
کرونا شــود.لوفیگارو افزود :این مقام سازمان جهانی بهداشت از
رایزنی مســتقیم این سازمان با شرکت تولیدی واکسن کرونای
آسترازنکا و همچنین موسسه ســرم هند برای تامین دوزهای
واکســن کرونا در قالــب برنامه کواکس خبــر داد.ین روزنامه
فرانســوی تصریح کرد :برنامه کواکس تا  ۱۷ژوئن ۲۷ /خرداد،
 ۸۸میلیون دوز واکسن کرونا برای  ۱۳۱کشور جهان به عبارتی
بسیار کمتر از حد پیش بینی شده تامین کرده است.

بورل :اتحادیه اروپا ممکن است
تحریمهایی علیه لبنان اعمال کند
یک دولت تشکیل شود و اصالحات فورا به
اجرا درآید .بحــران لبنان از عوامل داخلی
نشأت میگیرد نه از عوامل خارجی .بحرانی
که اقتصاد لبنان با آن دســت و پنجه نرم
میکند ،وحشتناک است».بول اضافه کرد:
«شــورای اروپا ممکن اســت تحریمهایی
را علیــه لبنان اعمال کنــد؛ اما ما ترجیح
میدهیــم که ایــن مســیر را نپیماییم و
امیدواریم مجبور به انجام این اقدام نشویم».
وی با اشــاره مجدد به تحریم لبنان ،اظهار
داشــت« :لبنان در لبه سقوط در [پرتگاه]
فروپاشــی مالی اســت .انتخابات پارلمانی
باید در موعد مقرر برگزار شــود و ما آماده

هستیم برای نظارت [بر انتخابات] هیأتی
[به لبنان] بفرستیم البته اگر از ما خواسته
شود».جوزپ بورل بار دیگر با هشدار درباره
تحریم لبنان گفت« :تحریمها بر روی میز
اســت و ما در حال بررســی آن هستیم.
چنانچه این تحریمها اجرایی شــوند ،برای
به حرکت درآوردن سیاســتمداران خواهد
بود».کشور لبنان پس از انفجار بندر بیروت
وارد یک بحران سیاسی شده است؛ لبنان
در تاریخ چهارم آگوست سال ۱۴( ۲۰۲۰
مرداد) در بندرگاه بیروت شــاهد انفجاری
مهیــب بــود؛ انفجاری که بیــش از ۱۹۰
کشته و  ۶۵۰۰مجروح به دنبال داشت.به

دنبال این انفجار و تشدید بحران سیاسی
در این کشور «حسان دیاب » نخستوزیر
پیشین این کشور استعفا کرد و «مصطفی
ادیب» با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور
تشــکیل کابینه در این کشور انتخاب شد
با این حــال ،او نیز پس از گذشــت چند
هفته انصراف خود را اعــام کرد تا اینکه
«سعد الحریری » نخستوزیر اسبق لبنان
به عنوان مأمور جدید تشــکیل کابینه در
این کشور انتخاب شــد؛ اما او نیز تا امروز
موفق به تشــکیل کابینه جدید نشده و با
رئیسجمهور لبنان بــه اختالف برخورده
اســت.همزمان با بحران سیاسی در لبنان
و در سایه عدم توافق احزاب برای تشکیل
دولت ،بحران اقتصادی این کشــور نیز به
اوج خود رسیده تا جایی که مردم در تهیه
بســیاری از اقالم مورد نیاز خود با مشکل
مواجه شدهاند.

بعد از بیانیه شوشا مطرح شد؛

واکنش روسیه به احتمال ساخت پایگاه نظامی ترکیه در جمهوری آذربایجان
کاخ ریاســت جمهوری روســیه می گوید اینکــه یکی از
کشــورهای عضو ناتو بخواهد در مجــاورت مرزهای ما در
منطقه قفقاز جنوبی پایگاه نظامی بسازد ،موضوعی نیست
که بی خیال از کنار آن بگذریم.به گزارش رویترز ،دیمتیری
پســکوف ســخنگوی کاخ کرملین می گوید روسیه تماس
نزدیکی با ترکیه در راســتای تأمین ثبات در منطقه قفقاز
جنوبی دارد که اواخر ســال گذشــته ،شاهد جنگ قره باغ
بود.ترکیه و جمهوری آذربایجان سه شنبه گذشته سند هم
پیمانی را که به «بیانیه شوشــا» معروف است؛ امضا کردند
که شامل همکاری در عرصه نظامی نیز می شود حال آنکه
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه احتمال ســاخت
پایگاه نظامی این کشور در جمهوری آذربایجان را رد نکرده
است.پســکوف در واکنش به تحقق چنین احتمالی گفت:

اســتقرار زیرساخت های نظامی از سوی یکی از کشورهای
عضو ناتو (ترکیه) در نزدیکی مرزهای روســیه ،توجه ویژه
ما را برمی انگیزد و دلیلی می شــود تــا ما اقدامات الزم را
در راســتای تضمین امنیت و منافع خود اتخاذ کنیم.قفقاز
جنوبی به عنوان بخشــی از شوروی ســابق ،یکی از عرصه
های نفوذ روسیه تلقی می شــود .بعد از جنگ قره باغ که
میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در گرفت و با وساطت
مسکو پایان یافت؛ صلح بان های روسی تأمین امنیت منطقه
را به عهده گرفتند حال آنکه روســیه در ارمنستان نیز یک
پایگاه نظامی دارد.روسیه پیشتر هم به بیانیه شوشا واکنش
نشــان داده و بخش نظامی آن را زیر سوال برده بود چراکه
گمان می کند این مســئله می توانــد در موضوع قره باغ،
بر روابط دوجانبه باکو-ایروان تاثیر گذار باشد.وزارت خارجه

نظرسنجی نشان داد:

جمهوریخواهان آمریکا پوتین را بیشتر از بایدن
دوست دارند

بر اســاس نتایج دو نظرســنجی ،والدیمیر پوتین در میان جمهوریخواهان آمریکا به
رغم تنشــهای عمیق میان روسیه و آمریکا از محبوبیت بیشتری نسبت به جو بایدن
برخوردار است.به گزارش دیلی میل ،این نظرسنجی از آمریکاییها در آستانه نشست
آنها در شهر ژنو سوئیس در ضمن بحث درباره این که رئیس جمهور آمریکا چطور قرار
است خواستار پاسخهایی در قبال مداخله روسیه در انتخابات آمریکا ،حمالت با باج افزار
و پیگرد قضایی سیاســتمداران مخالف از سوی مسکو شود انجام شد.یک نظرسنجی
اکونومیست/یوگاو از  ۱۵۰۰آمریکایی که نتایجش روز برگزاری نشست بایدن و پوتین
منتشر شد دریافت که  ۱۸درصد جمهوریخواهان دیدگاه مثبتی در قبال پوتین دارند
در حالی که  ۱۷درصد آنها همین دیدگاه را نســبت به رئیس جمهور کشور خودشان
داشتند .همچنین این نظرسنجی دریافت که  ۶۴درصد از جمهوریخواهان نظری منفی
درباره پوتین دارند در حالی که  ۸۲درصد از آنها نظرشان نسبت به بایدن منفی بود.
همچنین یک نظرسنجی دیگر انجام شده از سوی مورنینگ کانسالت/پلتیکو از تقریبا
 ۲۰۰۰نفر نتایجی مشــابه را کســب کرد.اگرچه  ۱۱درصد از جمهوریخواهان در این
نظرســنجی دیدگاهی مثبت در قبال پوتین داشتند ۱۳ ،درصد از آنها در قبال بایدن
نگاه مثبت داشــتند .حدود  ۶۷درصد نیز نگاه منفی به رئیس جمهور روسیه داشتند
که در مقایســه  ۸۵درصد رئیس جمهور آمریکا را دوست نداشتند.یک هفته قبل تر
یک نظرسنجی اکونومیســت/یوگاو دریافته بود که جمهوریخواهان روسیه را کمتر از
دموکراتها به عنوان یک تهدید تلقی میکنند.ویل ســالتان ،از پایگاه «اسلیت» گفت،
این ناشی از بازآرایی رخ داده در نظر سالهای دولت ترامپ است هنگامی بی اعتمادی
راستگرایان به مسکو روندی معکوس پیدا کرد.او نوشت :ترامپ بیشتر از سطح تقاضای
کرملین مشــکل ایجاد کرد :او آمریکایی ها را علیه یکدیگر کرد ،به نهادهای ما حمله
کرد ،برای یک کودتا تالش کرد ،و بی وقفه از تهاجم روسیه دفاع کرد.

روسیه در این باره گفته بود :ما معتقدیم که روابط دو جانبه
جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان با طــرف ثالث نباید با
موضوع قره باغ آمیخته شــود و آخرین تماس باکو -آنکارا
در سطح عالی را هم از این منظر نگاه میکنیم.در بخشی از
بیانیه شوشا که  ۲۶خرداد به امضای رجب طیب اردوغان و
الهام علی اف رؤســای جمهور ترکیه و جمهوری آذربایجان
رسید؛ میخوانیم :آذربایجان برای پایان دادن به حمله ۳۰
ساله ارمنســتان و آزادسازی سرزمینهای اشغالی ،حمایت
ترکیه را گرامی مــیدارد .طرفها در صورت بروز تهدید یا
حمله به اســتقالل یا تمامیت ارضی هر یک از آنها توسط
کشــور ثالث کمک الزم را به یکدیگر ارائــه خواهند کرد.
طرفین برای حل و فصل مسائل امنیتی و ثبات منطقهای و
جهانی مشترکاً تالش خواهند کرد.

پاسخ منفی عمران خان به سیا

نخست وزیر پاکستان در مصاحبهای که قرار است روز یکشنبه روی آنتن برود گفت،
آژانس اطالعات مرکزی آمریکا موســوم به سی.آی.ای قطعا اجازه ندارد از داخل خاک
پاکســتان و پس از تکمیل خروجش از افغانستان عملیاتی داشته باشد .عمران خان،
نخســت وزیر پاکستان در گفتگویی با پایگاه خبری آکسیوس اعالم کرد که به آژانس
سی.آی.ای آمریکا اجازه نمیدهد تا از خاک پاکستان برای انجام عملیات در افغانستان
اســتفاده کند.پنتاگون و وزارت امور خارجه آمریکا در حال متقاعد کردن کشورهای
شــمال افغانســتان برای ادامه عملیات پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان
در سپتامبر  ۲۰۲۱هستند اما تاکنون موفقیتی حاصل نشده است ،چون این کشورها
روابط قوی با روسیه دارند.ویلیام برنز ،مدیر سی.آی.ای و لوید آستین ،وزیر دفاع آمریکا
هر دو در ماههای اخیر به پاکســتان سفر داشته و به بررسی همکاریهای ادامه دار با
دولت اسالمآباد پرداختند .دولت پاکستان که مدتهاست با طالبان روابط دارد تمامی
تالشها برای سازش و مصالحه را رد کرده است.آژانس اطالعات داخلی پاکستان یک
مســیر ارتباطی برای واشنگتن به سوی افغانستان در طول چند دهه گذشته پیش از
حمله آمریکا به این کشور جنگ زده در اکتبر  ۲۰۰۱بود و واشنگتن از طریق همین
راه ارتباطی بود که برای قبایل افغان که با دولت سوسیالیســت و متحدان شوروی در
دهه  ۸۰میالدی مبارزه میکردند ،تجهیزات نظامی و کمکهای مالی ارسال میکرد.
به نوشــته روزنامه نیویــورک تایمز ،آمریکا یکبار دیگر به دنبــال نیروهای نیابتی در
افغانســتان اســت تا پس از خروج نیروهایش از این کشــور تا  ۱۱سپتامبر بتواند به
آنها کمک کند چون بر این باور اســت که طالبان حتی با وجود حضور در مذاکرات و
امضای توافق با دولت ترامپ آن را جدی نگرفته و دولت مورد حمایت آمریکا در کابل
در صورت مواجهه با درگیریهای جدید طالبان به ســرعت فرو میپاشــد.در حالیکه
اسالم آباد دیگر با آمریکا همکاری نخواهد کرد ،اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان
گفته که دولتش شاید به دنبال کمک گرفتن از پاکستان برای دستیابی به ثبات بدون
آمریکا باشد.
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گزیده خبر
کاخ سفید دیدار بایدن با رئیس جمهور چین
را در نظر دارد

کاخ ســفید بر اساس گزارش مشــاور امنیت ملی دولت آمریکا در پی نشست
جــو بایدن و والدیمیر پوتین ،حاال مذاکرات با شــی جینپینگ ،رئیس جمهور
چین را در نظر دارد.به گزارش پایگاه آکســیوس ،این اظهارات جیک سالیوان،
مشــاور امنیت ملی آمریکا بعد از آن مطرح شــده که جو بایدن ،رئیس جمهور
آمریکا با والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روســیه دیدار کرد .این دیدار در حالی
رخ داده که آمریکا فشــارهایش را بر دولت چین به منظور رسیدگی به مسائل
حقوق بشــری از جمله در ارتباط با اویغورها ،هنگ کنگ و منشا کروناویروس
افزایش میدهد.ســالیوان در کنفرانسی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت :صحبت
رئیس جمهور درباره عدم وجود جایگزینی برای مذاکرات در ســطح رهبران به
عنوان یک دلیل محوری برگزاری نشست او با پوتین همچنین در قبال چین و
رئیس جمهورش شی جینپینگ نیز اعمال میشود .او به دنبال فرصتهایی برای
تعامل با شی جینپینگ در ضمن حرکت به سمت جلو است.با وجود گفته وی
درخصــوص اینکه در حال حاضر برنامه خاصی وجــود ندارد اما احتماال هر دو
رهبر در نشست گروه  20در ماه اکتبر شرکت خواهند کرد.سالیوان تاکید کرد:
به زودی ما نشســتی به منظور تدارک شرایط درست برای تعامل این دو رئیس
جمهور خواهیم داشــت .حاال ،این تعامل میتواند از طریق تماس تلفنی باشد؛
میتواند یک نشست در حاشیه یک اجالس بینالمللی دیگر باشد ،میتواند یک
چیز دیگر باشد.
رویترز نوشــت که رهبران گــروه هفت اخیرا به درخواســت بایدن در جریان
نشستشان بیانیهای در انتقاد از سواستفادههای حقوق بشری دولت چین منتشر
کرده و خواستار تحقیقات کامل و جامع درخصوص منشا کروناویروس شدند.
وال استریت ژورنال:

آمریکا در حال خارج کردن سامانههای
پاتریوت از خاورمیانه است

روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد ،واشنگتن
تصمیم گرفته  ۸سامانه دفاع موشکی پاتریوت را از کشورهایی از جمله عربستان،
کویت ،اردن و عراق خــارج کند.به گزارش روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی
مذکور نوشت :دولت جو بایدن در اقدامی برای سازماندهی مجدد حضور نظامی
خود در منطقه به منظور تمرکز نیروهای مســلح بــر روی چالشهای چین و
روسیه تصمیم گرفته این سامانههای دفاع موشکی را از خاورمیانه خارج کند .این
مقامات افزودند :پنتاگون حدود  ۸سامانه پاتریوت را از کشورهایی از جمله عراق،
کویت ،اردن و عربســتان و نیز یک ســامانه موشکی «تاد» را از عربستان خارج
خواهد کرد و اسکادرانهای جنگی تعیین شده برای منطقه نیز کاهش مییابند.
این مقامات گفتند :این تصمیم شــامل خروج صدها نظامی در واحدهایی است
که از این سیســتمها استفاده یا از آن پشتیبانی میکنند.این اقدام در شرایطی
صورت میگیرد که ارتش آمریکا قصد دارد تا تابستان کام ًال از افغانستان خارج
شود .همچنین ایاالت متحده پاییز گذشته نیروهای خود را در عراق به نصف این
تعداد یعنی  ۲۵۰۰تن کاهش داد و اعالم کرد نیروهای عراقی میتوانند امنیت
کشورشان را تامین کنند.مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده توضیح دادند
ش نظامیان که قبال گزارشــی ازآن داده نشده بود ،از اوایل ماه جاری
 ،روند کاه 
میالدی آغاز شــده است.پیشــتر در جریان تماس تلفنی در تاریخ  ۲ژوئن لوید
آستین آمریکا ،تغییرات را به محمد بن سلمان  ،ولیعهد سعودی اطالع داده و
گفته بود بیشتر تجهیزات نظامی که خارج میشود از عربستان سعودی است.
ایاالت متحده پس از حمالت موشــکی به پایگاه عین االســد در ژانویه ســال
گذشته ،سیستمهای پاتریوت را به عراق منتقل کرد.
حریری:

برای نجات لبنان حاضرم استعفا کنم

نخست وزیر مکلف لبنان در مورد احتمال استعفایش از ماموریت تشکیل کابینه
جدید در صورتی که این کار به نجات لبنان کمک کند ،سخن گفت.
ســعد حریری ،نخست وزیر مکلف لبنان در مصاحبه با روزنامه النهار گفت که
«تشــکیل دولت ،اولویت او قبل از استعفا است اما استعفا همچنان یک گزینه
مطرح است».وی افزود :اولویت قبل از استعفا به عنوان یک گزینه مطرح ،تشکیل
دولت اســت و در صورتی که استعفا به تسهیل روند تشکیل دولت جدید برای
نجات کشــور کمک کند  ،یک اقدام ملی است نه فرار از مسئولیت.پیش از این،
محمــد الحجار ،نماینده پارلمان لبنان به اســپوتنیک گفته بود که با توجه به
دادههای فعلی  ،امیدی به تشــکیل دولت جدید در لبنان نیست.سعد حریری
نوامبر گذشــته ،پس از استعفای دولت حسان دیاب در پی انفجار بیروت ،برای
تشکیل دولت لبنان منصوب شد اما تاکنون نتوانسته است دولت را تشکیل دهد.
بحران سیاســی و اقتصادی در لبنان در حال بدتر شدن است و گزارش سازمان
ملل حاکی از این اســت که بیش از یک میلیون لبنانــی برای تأمین نیازهای
اساسی خود  ،از جمله مواد غذایی به کمک نیاز دارند.
افزایش فشارها بر بایدن؛

برکناری کاماال هریس از سزار مرزی

 ۲۴نفر از اعضــای حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای
خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری این کشــور از وی خواستند کاماال هریس
را از پســت خود به عنوان مسئول و هماهنگ کننده امور مرزی موسوم به سزار
مرزی کنار بگذارد .هفته نامه نیوزویک در گزارشــی در این زمینه نوشت :در این
نامه جمهوریخواهان درباره انتصاب هریس در این پست برای حل وضعیت کنونی
که از نظر آنها بحران مرزی در مرزهای جنوبی کشــور است ،بشدت ابراز نگرانی
کرده اند.انتقاد جمهوریخواهان از نحوه مدیریت و کنترل ورود مهاجران غیرقانونی
از مرز جنوبی آمریکا است .آنها می گویند هریس از زمان انتصابش به این پست
هرگز از مرزهای جنوبی بازدید نکرده اســت.در این نامه به آمار تازه «گمرک و
حفاظت مرزی» ( )CBPاشــاره شده که بیان می کند  ۱۰۸هزار و  ۳۴نفر در مه
 ۲۰۲۱وارد مرز آمریکا و مکزیک شــده اند که در مقایسه با ورود تنها  ۲۳هزار و
 ۲۳۷نفر در مدت مشــابه سال گذشته افزایشی  ۶۷۵درصدی را نشان می دهد.
در نامه جمهوریخواهان آمده است :این آمار شامل کسانی که توانسته اند از دست
ماموران فرار کنند یا یواشکی وارد مرزها شده اند نمی شود .مقامات اداره گمرک
و حفاظت مرزی تخمین می زنند روزانه حدود  ۱۰۰۰نفر از این طریق وارد مرز
کشــور شوند .در سال مالی  ۲۰۲۰این رقم روزانه کمتر از  ۲۰۰نفر بود.این نامه
می افزاید :با وجود این که کشور در بحران مرزی بسر می برد که در دو دهه بی
سابقه بوده است هریس به عنوان معاون بایدن تمایل کافی به توجه به این بحران
نداشــته است .با وجود گذشتن  ۸۵روز از تصدی هریس به این پست به منظور
حل بحران کنونی ،او حتی با مقامات گشت مرزی و اداره مهاجرت و گمرک و نیز
مقام های پلیس محلی دیداری نداشته است.آنها همچنین ادعای هریس را درباره
تالش برای کنترل مهاجرت غیرقانونی با بررسی «دالیل ریشه ای» مهاجرت مورد
انتقاد قرار داده اند .هریس در دیدار اخیر خود از گواتماال به این نکته اشاره کرد.
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چهره روز
حسین فاطمی
ســید حســین فاطمی معــروف به دکتــر فاطمی
سیاستمدار و روزنامهنگار ایرانی و از  ۱۳۳۱تا ۱۳۳۲
وزیر امور خارجه ایران بود که پس از کودتای  ۲۸مرداد
محاکمه و به اعدام محکوم شد .طرح «جمهوری» در
آن مقطع از سوی فاطمی بودهاست ،به گفت ٔه محمد
مصدق ،فکر ملی شدن نفت پیشنهاد حسین فاطمی
بود .فاطمی را همراه با دکتر علی شایگان چهرههای
برجسته جناح چپ دولت مصدق مینامیدند .او پیش
از اعدام ،از ترور توسط محمد مهدی عبدخدایی جان
به در بردهبود .او همچنین در دوران وزارت باالترین
نشان کشوری معروف به «نشان همایون» را از دست
شاه دریافت کرد .وی با سپهبد مهدی رحیمی باجناق
بودهاست .حسین فاطمی در  ۲۱سالگی اولین درگیری با شهربانی را در پی سوءظنی که شهربانی
به مقاله «ای کبوترها» ی او پیدا کرد تجربه کرد .بعد به اصفهان بازگشــت و ســردبیر روزنامه
«باختر» شد .در اصفهان در مقالهای نمایندگان مجلس را بهدلیل عملکرد ضعیفشان عروسکهای
خیمهشببازی خواند و به همین سبب زندانی شد .با اشغال ایران از سوی متفقین ،رفتن رضاشاه،
حســین فاطمی نیز آزاد شد .پس از شهریور  ۲۰با بازشدن فضای سیاسی حسین فاطمی اولین
فعالیت آشکار سیاسی خود را در اصفهان آغاز کرد .مجلس بزرگداشتی برای سید حسن مدرس در
مجلس نوی اصفهان برگزار کرد و برای اولینبار مدرس را «شهید» خواند ،در این زمان محمدعلی
فروغی ،نخســتوزیر ایران طرحی با عنوان «پیمان سهجانبه» برای خارجکردن ایران از وضعیت
اشغال و تبدیل آن به اتحاد با دولتهای متفق پیشنهاد داد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

دیوارنویسی شهری

گیاهان ممنوعه
برای زنان باردار

ورزشی

زنان باردار به دلیل آنکه گاهی دچار گرفتگی رحم میشوند ،نیازمند
آن هستند تا از نوشیدنیهای گرم استفاده کنند ،اما بر خالف تصور
رایج ،مبنی بر اینکه هر نوع گیاهی باعث تسکین انقباضهای رحمی
میشود ،مصرف برخی از گیاهان برای زنان باردار ممنوع است؛ چرا
که سبب بیشتر شدن انقباضهای رحمی میشوند -۱ .چای ترش،
چای ترش ســطح استروژن را در بدن کاهش میدهد -۲ .دارچین،
دارچین خاصیت تحریک کنندهای برای رحم دارد که سبب افزایش
انقباضهای آن میشود و همین امر میتواند به زایمان زودرس یا
سقط جنین منجر شود -۳ .رزماری ،اگرچه رزماری گیاهی سالم و
خوب به شمار میرود؛ اما زنان باردار نباید آن را مصرف کنند؛ چرا
که ممکن است سبب افزایش فشار خون شود.

اندیشههای نوام چامسکی
«خوشبینــی ورای نومیدی؛ در باب ســرمایهداری،
امپراتــوری و تغییــر اجتماعــی ،نوام چامســکی:
مصاحبههایی با پلیکرونیو» با ترجمه نرگس حسنلی
منتشر شد .این کتاب در  ۲۷۱صفحه و با قیمت ۵۴
هزارتومان در نشــر بان راهی بازار کتاب شده است.
در معرفی این کتاب آمده اســت« :خوشبینی ورای
نومیدی» معرفی دقیق و سادهای از اندیشههای نوام
چامسکی است ،کســی که نیویورک تایمز «احتماال
مهمترین روشــنفکر در قید حیات» معرفی میکند.
چامســکی طی این مصاحبههای جدید و گسترده از
دیدگاههای خود نســبت به «جنگ با تروریســم» و
ظهور نولیبرالیسم ،بحران پناهندگان و شکافهایی در
اتحادی ه اروپا ،چشماندازهای صلح عادالنه در جنگ فلسطین و اسرائیل ،ناکارآمدی نظام انتخاباتی
ایاالت متحده ،خطر مهیب پیش روی بشریت از جانب بحران آبوهوا و البته امیدها ،چشماندازها
و چالشهای به راه انداختن جنبشی در جستوجوی تغییر بنیادین سخن میگوید.

فرهنگ
از تعطیلی تولیدیهای پوشاک
تا واردات لباس

رئیــس انجمن تولیدکنندگان محصوالت حجــاب و عفاف گفت :اکثر تولیــد کنندگان دغدغه
فرهنگی دارند؛ اما بدون نقدینگی ،نمیتوان این کار را ادامه داد .اســداهلل سلیمانی رئیس انجمن
تولیدکنندگان محصوالت حجاب و عفاف اظهار کرد :تولیدات لباس متاســفانه متولی مسئولیت
پذیر ندارد .وقتی صنفی متولی نداشــته باشد ،وضعیت روز به روز بدتر میشود .معموال تابستان
چند گزارش و گفتگوی خبری درباره این موضوع گرفته شده و تعدادی از مغازهها هم بخاطر عدم
رعایت قوانین پلمپ میشود .بعد از مدتی هم رسیدگی به این حوزه به فراموشی سپرده میشود.
متاسفانه برای این حوزه ،زیرساخت مناسب و برنامه مشخصی وجود ندارد .انجمن تولیدکنندگان
محصوالت حجاب ،که درحوزه تولید پوشــشهای عفیفانه فعالیت دارند ،برای تمام بانوان کشور
کافی نیست .از بین  ۸۰میلیون جمعیت ۴۰ ،میلیون خانم وجود دارد که از این تعداد ۳۰ ،میلیون
نفر ،بانوان بزرگسال هستند .محصوالت تولیدی  ۱۰۰الی ۳۰۰تولید کننده ،حداکثر یک سوم این
جمعیت ۳۰میلیون نفره را پوشش میدهد .محصوالت حجاب ،نیاز اصلی جامعه اسالمی است .در
زمانی که حجاب مورد هجمه افراد مختلف قرار گرفته و سازمانها هم هیچ حمایتی از این پوشش
نمیکنند ،افول در این حوزه شکل میگیرد.

پیش بینی دوچرخه سوار ایران از نتیجه اش در المپیک توکیو
رکابزن المپیکی ایران گفت :برای المپیک این برنامه ریزی را کرده ام که در بهترین حالت بین  ۶۰نفر اول باشم و در بدترین حالت
فقط المپیک را به پایان برسانم .سعید صفرزاده درباره اینکه به عنوان دوچرخه سوار اعزامی به المپیک توکیو انتخاب شد ،بیان
کرد :قبل از شیوع ویروس کرونا ،مسابقه زیادی برگزار می شد از این رو هر کسی خودش را ثابت کرده بود و جایگاه ها مشخص
بود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی رقابت ها ،گذشته ها فراموش شد از این رو انتخابی المپیک حساسیت بیشتری پیدا
کرد .در این میان من نیز مبتال به کرونا شدم و مجبور شدم برای دو هفته اردوی تیم ملی را ترک کنم اما چون اعتراض از سمت
دیگر رکابزنان زیاد بود ،با وجود اینکه غیبتم موجه بود اما مجبور شدم که سریع به اردو و مسابقه انتخابی برگردم .با وجود اینکه
افت کرده بودم اما با حساسترین رقیبم مساوی بودیم .در اردوی آخر که در مازندران بود توانستم فاصله ای که چندین سال وجود
داشت را دوباره ایجاد کنم و آقای پراش سرمربی تیم ملی هم دو مسابقه انتخابی گذاشت که پنج مسیر سرباالیی سنگین داشت و
من در هر پنج مسیر با اختالف اول شدم .صفرزاده در پاسخ به این پرسش که نسبت به المپیک های قبلی انتخاب رکابزن اعزامی
با حاشیه کمتری بوده است یا خیر ،گفت :حواشی وجود دارد اما نسبت به دورههای قبلی المپیک حاشیهها کمتر بوده است.

تخت گاز

شارژ رایگان برای خریداران مرسدس  EQSدر آمریکا
مرسدس بنز و شرکت الکتریفای آمریکا توافق کردند تا اولین خریداران مرسدس بنز  EQSبتوانند به مدت دو سال از امکان شارژ
رایگان در ایستگاههای این شرکت در ایاالتمتحده استفاده کنند .البته این اعتبار رایگان تنها برای  ۳۰دقیقه اول شارژ خواهد بود
ولی باید درنظر داشت که یک  EQSمیتواند ظرف  ۲۰دقیقه از صفر به شارژ  ۸۰درصد برسد .این سرویس به معنای دسترسی
مالکان به شارژ رایگان در بیش از  ۶۰۰ایستگاه شارژ فوقسریع الکتریفای امریکا خواهد بود .همکاری با شرکت الکتریفای آمریکا
به معنی تضمین دسترسی راحت به شبکهای ایستگاههای شارژ فوقسریع در سراسر کشور است .خریداران مرسدس باید ابتدا
یک حساب کاربری ایجاد کنند که البته توسط سیستم اطالعات و سرگرمی خود خودرو قابل ساخت است .اتصال مستقیم دو
شاخه به شارژر همراه با تشخیص خودکار خودرو و اطالعات کاربری آن خواهد بود و نیاز به کار دیگری نیست و بهمحض تکمیل
شارژ میتوانید خودروی خود را از شارژر جدا و به سفر ادامه دهید .برای توسعه زیرساخت وسایل تمام الکتریکی ،الکتریفای آمریکا
متعهد به ایجاد  ۲۶۰۰ایستگاه در کمتر از  ۳سال بوده که در تمام کشور پراکندهاند .بنابراین هر مالکی قادر است در یک سفر به
دور کشور بدون نگرانی ،به تأمین انرژی خودروی خود بپردازد.

سندرومی که گریبان گیر افراد
باهوش م 
یشود
ســندروم آسپرگر یکی ازانواع مشــکالت عصب رشدی است که به دو
شکل خود را در افراد نشــان میدهد .افراد مبتال به این بیماری به دو
دســته افراد باهوش و افرادی با روابــط عمومی ضعیف که در برقراری
ارتباط با دیگران مشکل دارند ،تقسیم میشوند .سندروم آسپرگر همان
بیماری اوتیســم از نوع خفیف اســت که در دوران بارداری خانمها به
دالیــل مختلفی از جمله عفونتهای دوره بــارداری ،بیماری تیروئید،
مشکالت عصبی و ژنتیکی در جنین بروز میکند .کودکان مبتال به این
نوع بیماری از بهره هوشی و تمرکز بسیار باالی برخوردار هستند بنابرین
در حل مسائل پیچیده و ریاضیات به خوبی عمل میکنند .ازعوارض این
بیماری میتوان به ضعیف بودن روابط اجتماعی ،دوری از اجتماعات و
بروز رفتارهای وسواس گونه اشاره کرد.

درمان افسردگی
با گاز خنده!
نتایج آزمایشها نشان داده است استفاده از گاز نیتروز اکسید مشهور به
گاز خنده میتواند در درمان افسردگی موثر باشد .دوز کمی از این گاز
میتواند در بیمارانی که نســبت به داروهای فعلی مقاوم هستند ،عالئم
افســردگی را از بین ببرد .محققان میگویند مزایای استفاده از این گاز
برای چندین هفته ادامه مییابد و عوارض جانبی بسیار کمی را نیز در
بر دارد .استنشــاق تفریحی از گاز نیتروژن اکســید به عنوان یک ماده
روانگردان و با هدف ایجاد سرخوشی و توهم جزئی ،به عنوان یک پدیده
اشرافی در مهمانیهای طبقه اعیان انگلیس در اواخر قرن  ۱۸رواج پیدا
کــرد .پس از آنکه عدهای از افراد شــرکتکننده در این نوع مهمانیها
گزارش کردند بعد از استنشــاق این گاز احســاس درد در آنها از بین
رفته ،توجه محققان به خواص گاز جلب شد.

