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دولت سیزدهم موانع فعالسازی 
 شرکتهای سهامی عام پروژه

 را برطرف کند
استاد اقتصاد گفت: شرکت های سهامی عام پروژه می توانند نقش مهمی 
در هدایت نقدینگی و کنترل تورم ایفا کنند.علی سعدوندی در گفتگو 
با خبرنگار مهر درباره راهکارهای تأمین مالی پروژه های عمرانی، عنوان 
کــرد: برای تأمین مالی پروژه ها می توان از طریق صندوق یا شــرکت 
پروژه، اقدام بــه تأمین مالی کرد. همچنین می تــوان از طریق اوراق 
مشــارکت نیز اقدام کرد ولی متأســفانه در کشور ما، راه ها بسته شده 
اســت. مثاًل برای اوراق مشارکت، عنوان کردند که نیاز به ضامن دارد. 
حال اینکه این اوراق آمده اند تا جای ضامن را بگیرند.وی افزود: وقتی 
که منابع اقتصادی را به ســمت تولید هدایت کنیم و ریسک تولید را 
کاهش و بازدهی آن را افزایش دهیم، منابع از سفته بازی دور خواهند 
شــد. این موضوع در تأمین مالی به روش شــرکت سهامی عام پروژه 
دیده می شــود. بنابراین می توان گفت چنین روشی نقش مهمی را در 
هدایت نقدینگی و کنترل تورم ایفا می کند. چرا که یکی از دالیل تورم، 
عدم کارایی سیاست های اقتصادی است. دلیل عدم کارایی سیاست ها 
هم این اســت که این نوع تأمین مالی با موانعی همراه است.این استاد 
اقتصاد با بیان اینکه »این گونه تأمین مالی می تواند جایگزین استقراض 
از بانک مرکزی و درآمد نفتی باشــد«، گفت: مگر کشــورهای توسعه 
یافته با نفت توســعه پیدا کردند؟ دلیل توسعه آن ها استفاده از منابع 
مالی جامعه برای تأمین مالی پروژه ها است که در اینجا جامعه می تواند 
مردم، شرکت های بیمه، مؤسســات مالی و … باشد.وی با ارائه مثالی 
در این خصوص افزود: ســال گذشته سهام صندوق ETF)صندوق های 
ســرمایه گذاری قابل معامله( در بورس عرضه شــد تا تأمین مالی از 
طریق سرمایه های مردم انجام شود ولی مدیریت خوبی صورت نگرفت. 
در حالی که اگر مدیریت صحیحی صورت می گرفت، می توانست تأمین 
مالی به روش شرکت سهامی عام پروژه را به ثمر بنشاند.سعدوندی در 
پایان گفت: ما به ۱۰ تا ۲۰ هزار کیلومتر راه آهن و بزرگراه نیاز داریم 
ولی متأســفانه چون منابع مالی از کانال مناسبی تأمین نشده اند، این 
پروژه های متوقــف مانده اند. بنابراین باید دیر یا زود موانع پیش روی 

فعالسازی شرکتهای سهامی عام پروژه برداشته شود.

گفتگو

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، گزارش این کمیسیون 
درباره خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال در 
نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تاخیر انداختن در 
بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را قرائت 
کرد.به گزارش تســنیم، علی خضریان ســخنگوی 
کمیســیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علنی دیروز 
)چهارشــنبه ۹ تیر( قوه مقننه گزارش کمیسیون 
متبوعش درباره خسارت میلیاردی بیژن زنگنه وزیر 
نفت به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و 
به تاخیر انداختن در بهره برداری از پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس با اقدامات سیاســی – رسانه ای و ارائه 
گزارش های خالف واقع به دستگاه های نظارتی را بر 
اســاس ماده )۱۰۱( آیین نامه داخلی مجلس قرائت 

کرد.

 متن گزارش قرائت شده به شرح ذیل است:
سالم علیکم

یکی از اصالحات اقتصادی که امام علی علیه السالم 
بر آن پای فشــردند و تالش کردند تا عدالت را همه 
جانبه بکار بگیرند و در نخستین خطبه ها در میان 
مردمان، قاطعانه ابراز داشــتند این بود که اموال به 
تــاراج رفتــه از بیت المال را بــاز خواهند گرداند و 
صرفاً به محاکمة مجرمین بســنده نکردند و در گام 
بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج 
دادنــد تا اتفاقاتی از این دســت کمتر رخ دهد. این 
سیرة عملی دقیق و روشــن، حاکی از این واقعیت 
مهم است که حفظ و حراســت از بیت المال مقدم 
بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی 
برای تمام کارگزاران نظام باشــد.تخلفات و اقدامات 
فراقانونــی وزیر نفت و نشــانی های غلط و کتمان 
حقیقت در ابالغیه های مکرر ایشان، از عوامل پنهان 
و آشــکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت 

المال به شرح زیر اعالم می گردد:

طرح احداث پاالیشگاه ستاره خلیج فارس:
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان 
یکی از طرح های اولویت دار کشــور دارای ظرفیت 
اســمی 3۶۰ هزار بشــکه در روز می باشد که با راه 
اندازی این پاالیشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل 
3۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و عالوه بر زمینه سازی 
قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین 
نیز فراهم گردید. این طرح در سال ۱3۹۲ به استناد 
گزارش عملکرد طرح های سرمایه ای مدیریت برنامه 
ریزی شــرکت ملی پاالیش و پخش با پیشــرفت 
فیزیکی 7۶ درصد و به استناد نامه شماره 37۹۶۱5- 
۲/ ۱۲ مورخ  ۲7/  8/ ۱3۹۲ با ۶۹ درصد پیشــرفت 
فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می شود.متأسفانه 
طی ســال هــای ۹7-۱3۹۲ واردات بنزین به طور 
چشمگیری افزایش یافت به طوری که شرکت ملی 
پاالیش و پخــش در برنامة ســال ۱3۹5 بدواً ۱۰ 
میلیون لیتر در روز واردات را پیش بینی نمود. سپس 

بــا دو اصالحیه، این عدد به ۱4 میلیون لیتر در روز 
می رســد بطوری که میانگین عملکرد واردات سال 
۱3۹۶ به حدود ۱3 میلیون لیتر در روز رسید. شایان 
ذکر است که این رقم عالوه بر تأمین میانگین ۱.5 
میلیــون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم 
میلیون لیتــر بنزین از پتروشــیمی ها، بدون اعالم 
رسانه ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح 
این طرح، حداقل زیان ۲۰ تا 3۰ میلیون یورویی را 
بر کشور تحمیل نمود.در آستانه انتخابات سال ۱3۹۶ 
وزیــر نفت اقدام به یک افتتاح نمایشــی از فاز یک 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس و طرح بنزین سازی 
پاالیشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و 
عرضه  بنزین یورو 4 در هشت کالن شهر، می نماید. 
انتظــار می رفت با افتتــاح دو طرح بنزین ســازی 
پاالیشگاه بندرعباس و فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس ۱۶ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور 
اضافه شــود. لیکن متاسفانه آمار تولید سال ۱3۹۶ 
نشــان می دهد که نه تنها بــه تولید بنزین چیزی 
اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل ۹ درصد 
کاهش یافته و در نتیجه در سال ۱3۹۶ آمار جدیدی 
در افزایش واردات بنزین به ثبت می رسد.متوســط 
تخصیص اعتبار برای این طرح از ابتدا )سال ۱38۶( 
تا مهرماه ۱3۹۲ ماهیانه حدود 35 میلیون یورو بود 
و تا پایان مهرماه ۱3۹۲ پیشرفت کلی واقعی طرح به 
74 درصد رســید لیکن از مهرماه ۱3۹۲ با روی کار 
آمــدن دولت یازدهم و حمــالت وزیر نفت به نحوه  
انتخاب مکان و اجرای فازهای طرح، آقای مهندس 
زنگنه به مشــاور عالی خود در امور طرح ها جهت 
بررســی طــرح مأموریــت داد ولذا عماًل تــا پایان 
خردادماه ۱3۹3 اعتباری به طرح تخصیص نیافت که 
منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانه  طرح از ۰.۹5 
درصد به ۰.4 درصد می شــود. مشاور عالی وزیر در 
تاریــخ  ۱/۲۶/ ۱3۹3 طی نامه شــماره  ۹۲۱۱3۹/ 
ب ز/م چالش اصلی طــرح را پرداخت منابع مالی از 
محــل ردیف های تأمین شــده در دولت قبل برای 
رســیدن کاالهای در حال ســاخت و ساخته شده و 
فعال نمودن کارگاه اعالم می نماید که ۱4۰ میلیون 
یــوروی آن از محل باقیماندهاعتبار اســنادی ۲۹۰ 
میلیون یورویی گشــایش یافته قبل، ۱۰۰ میلیون 
یورو از محل سهمیه شــرکت ملی نفت از صندوق 
انــرژی بانک ملت بوده و بــرای باقیمانده نیاز ارزی 
)۶7۰ میلیون یورو( نیز الزم بوده پیش بینی های الزم 
صورت پذیرد. البته وزیر ســابق نفت طی نامه های 
شــماره ۹۱۰5 و 54858۰- ۱/ ۱۰ بــه مدیرعامل 
شرکت نیکو دستور پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو و 5۰ 
میلیون دالر را به ســازندگان کاال قبالً داده بود که 

الزم است رسیدگی شــود.مدیرعامل وقت شرکت 
پاالیش نفت ستاره خلیج فارس نیز طی نامه شماره 
۲۹45/ ۹3 مــورخ ۱۱/ 3/ ۱3۹3 به اعضای هیأت 
مدیره پاالیشگاه اعالم می نماید که مسائل تحریم در 
ســفارش ها رعایت شــده و هیچ سفارشی )به جز 
ســفارش به دو شــرکت در آلمان( شــامل تحریم 
نمی باشد ولذا نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای 
دو مورد مشــمول تحریم نیز چاره جویی شــده و 
سفارش به دو شــرکت دیگر )shaangu و orient( در 
چین صادر گردیده که در حال ساخت بوده و بایستی 
نسبت به پرداخت فوری اقدام می گردید. لذا دلیل 
اصلــی رکود طرح، عدم تأمیــن بموقع منابع مالی 
خریدهای سفارش داده شدة مذکور است.متأسفانه 
علی رغم حساســیت طرح و تأثیــر آن بر کاهش 
مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، با وجود 
تأدیه پیش پرداخت ها، میــان پرداخت ها، حمل و 
امکان ترخیص کاال، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت 
کارگاه و تکمیــل بموقع آن انجام نشــده و با وجود 
اختیارات کامل پیش بینی شده در ماده ۱۲7 برنامه 
پنجم توســعه، اقدام موثری در فعالیــت کارگاه و 
تکمیــل بموقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفته 
اســت و بعالوه ساختار سهام و اعضای هیأت مدیره 
هم تغییر پیدا می کند که منجر به کندی بیشــتر 
پیشــرفت طرح می گــردد، بطوری که پیشــرفت 
فیزیکی از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به 5 درصد در سال 
۹3 افت نموده و این طرح هیچ گاه نتوانست رشدی 
بیــش از 5 درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت 
واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی 
از عوامل اصلی تأخیر می باشــند.علی رغم ظرفیت 
قانونی ماده ۱۲7 برنامه پنجم توســعه و مســتثنی 
شدن از سیاست های اصل 44 در واگذاری پاالیشگاه 
به بخش خصوصی تا یکسال پس از بهره برداری، با 
دستور فراقانونی وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی 
پاالیش و پخش، طی مصوبه شماره ۹۹۰ مورخ  ۱۲/  
3/ ۱3۹3 از حــق تقدم خود در افزایش ســرمایه، 
انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهام 
داران به مبلغ دفتری )بدون لحاظ نمودن ارزش روز 
سهم( و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می نماید. 
در نتیجه این کاهش ارزش سهام هیچگونه منبعی از 
ناحیه بخش خصوصی به طرح ترزیق نمی شــود و 
شرکت ملی پاالیش و پخش تضمین های تسهیالت 
اعطایی را بر عهده می گیرد و سهام واگذارشده توثیق 
می شــود. این تخلف به مقدار حدود پانصد میلیارد 
تومان طی پرونده کالســه  4/ ۹5 دیوان محاسبات 
احراز می شــود در حالی که وفق صورتجلسه مجمع 
عمومی به طور فوق العاده مورخ  ۱7/ ۱38۹/۱۲ به 

علت عدم تأمین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیه 
اموال و دارایی های شرکت پاالیش نفت ستاره خلیج 
فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری 
ســهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تأمین 
منابع، عالوه بر تخلف محــرز و حیف و میل اموال 
دولت، منجر به تغییر ترکیب هیأت مدیره و تأخیر در 
برنامه زمان بندی افتتاح و راه اندازی طرح و تأخیر 
در قطع واردات بنزین می شود. شایان ذکر است که 
این طرح تا سال ۱3۹۲ در حدود 74 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است و علی رغم تأمین عمده کاال و 
تجهیزات، فقط در ســال ۱3۹8 به بهره برداری می 
رسد.شــایان ذکــر اســت، همانگونه کــه در نامه 
37۹5۱5- ۲/ ۱۲ مــورخ  ۲8/  ۱۲/ ۱3۹۲ نیز ذکر 
شــده، سهام داران بخش خصوصی صرفاً تأمین 3۰ 
درصد منابع مالی طرح را تعهد نموده بودند که حتی 
به تعهدات خود نیز عمل نکردند و عماًل منابع مالی 
طرح از محِل آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی 
پاالیش و پخش، تأمین شــده اســت و به اســتناد 
صورتجلسة مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
سال ۱38۹ قباًل بخشــی از سهام در وثیقة شرکت 
ملی پاالیش و پخش بــوده و عمالً وثیقه در وثیقه 
انجام شــده، که تخلف محرز اســت. به دنبال این 
واگذاری ســهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب 
تفاهم نامه خدمات ذخیره ســازی، انتقال و بارگیری 
محصوالت که بموجب قانون در اختیار دولت است، 
با حق الزحمه 7/ 3 دالر در هر بشــکه به شــرکت 
واسطة خاص، متشکل از حلقة بازنشستگان نفتی، 
بدون تشــریفات قانونی واگذار می شود که پس از 
اطالع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می شود.به دلیل 
تأخیر در بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
و نشانی های غلط آقای زنگنه در حذف نظام سهمیه 
بندی، رکــورد واردات بنزین رقم می خورد و باعث 
خســارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی 
احیای مجدد نظام سهمیه بندی می شود. ایشان در 
خرداد ۹4 با اخذ مصوبه ای از دولت، ســهمیه بندی 
بنزین را متوقف و ایــن فرآورده نفتی را تک نرخی 
اعــالم کرد. اوایل تیرمــاه ۹4 و همزمان با تصویب 
الیحــه اصالحیه قانون بودجه ۹5 در هیأت دولت و 
ارسال این الیحه به مجلس، آقای زنگنه در مصاحبه 
با یکی از رســانه ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر 
ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد  7/ ۱ 
درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت 
سوخت و بدون سهمیه بندی بنزین، گفت: »این آمار 
به این معنا اســت که مردم به صورت معقول بنزین 
مصرف می کنند و کارت سوخت هیچ گونه تأثیری 
در مهــار کردن مصرف ســوخت نــدارد«. این در 

حالیســت که پس از حذف کارت ســوخت، رشد 
مصرف به ۱۰ درصد می رســد و بعالوه بر اســاس 
گزارش آمار ماهانة شــرکت ملی پاالیش و پخش، 
رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد می 
رود )به عنوان مثال رشد مصرف آذرماه ۹5 نسبت به 
۹4 ، در کل کشور  4۲/ ۱۰ درصد، در کردستان ۱7 
درصد، در آذربایجان غربی ۱5 درصد، در خوزستان 
۱۲ درصد، در گلستان ۱۶ درصد، در هرمزگان ۱۰ 
درصد بوده اســت(. وزیر نفت با ارائه نشــانی غلط 
دیگــری هزینة گران ســامانه و بی اســتفاده بودن 
اطالعات کارت ســوخت را از دالیل عدم موافقت با 
ادامة فعالیت این کار اعالم می نماید. این در حالیست 
که تحقیقات اولیة این طرح با هدف شــفاف سازی 
چرخة پخش فراورده های نفتی از اوایل دهه 8۰ آغاز 
شــد و فاز اول آن در تیرماه سال 8۶ اجرایی گردید.
این طرح که در راســتای طرح جامع تر هدفمندی 
یارانه ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه 
شــد. اگرچه طبق آمارهای دولت های قبلی مقدار 
موفقیت این طرح در صرفه جویی منابع ارزی بسیار 
مهم ارزیابی شده بود، آقای زنگنه با هدف تک نرخی 
کــردن بنزین ادعا می کند که در حال حاضر هزینه 
های اجرای طرح از دســتاوردهای آن بیشتر است 
بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای 
طــرح هدفمندی یارانه ها، کســری های غیرمجاز 
ساالنه، قراردادهای میلیاردی اجرای سامانه توزیع، 
قابــل اتکاء نبودن آمار تجربة فــروش بعد از حذف 
کارت سوخت، رشد ۲۰۶ درصدی کارمزد و تحمیل 
هزینه های مضاعف به دولت، رشــد بی رویه مصرف 
بنزین و قاچاق ســوخت و نیز ویژه خواری در حلقة 

بازنشستگان نفتی اشاره شود.

بنا بر مراتب یادشده:
حســب جمع بندی کمیســیون، آقای زنگنه و 
هیات مدیره وقت شرکت ملی پاالیش و پخش  
با دادن نشانی های غلط به دستگاههای نظارتی 
و برخــالف قوانین و مقررات و مصالح کشــور و 
اهــداف مورد نظر قانون گــذار در تصویب ماده 
۱۲7 برنامه پنجم توســعه و راهبردهای وزارت 
نفت، موجبات تأخیر در اتمام عملیات پاالیشگاه، 
تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت 
فراوان به بیت المال و بروز مشکالت اقتصادی و 
اجتماعی شده اند. لذا ضروریست ضمن تسریع 
در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام 
وثیقه، برای عودت و جبــران ضرر و زیان وارده 
به بیت المال، موضوع در دادســرا و هیأت های 
مستشــاری دیوان محاســبات کشور رسیدگی 
گردد. این پرونده به استناد تبصرة ماده 5 قانون 
نحوه اجــرای اصل ۹۰ قانون اساســی مصوب  
۲5/  8/ ۱3۶5 و قانون مجازات اسالمی مصوب 
سال ۱375 به همراه مســتندات الزم از سوی 

کمیسیون به قوه قضائیه نیز ارسال می شود.

در صحن مجلس قرائت شد

گزارشکمیسیوناصل۹۰درموردعملکردوزیرنفت

کسری بودجه؛ فوری ترین مشکل اقتصاد کشور 
 وام مسکن؛ کم قدرت  ولی گران

 تسهیالتی که با آن فقط می توان
 8 متر از یک خانه را خرید!

در حالی که وام خرید مسکن توانایی چندانی به قدرت خرید مسکن خانوارها نمی افزاید، اما برای دریافت 
آن خانواده ها می بایســت تا حدود 3۰ میلیون تومان هزینه کننــد.، نرخ اوراق گواهی حق تقدم امتیاز 
تسهیالت مســکن در معامالت دیروز چهارشنبه ۹ تیر ماه اگرچه کم رمق و با استقبال پایین خریداران 
از نظر تعدد اوراق فروخته شــده، به اتمام رســید، اما با این حال بر خالف بسیاری از معامالت آخر هفته، 
با افزایش قیمت از ۲ تا 5 درصد )ســقف دامنه نوسان( در همه نمادهای معامالتی زیرمجموعه »تسه« و 

»تملی« مواجه بود و به سبزپوشی...

رئیس سازمان بورس 

 احتمال عدم پرداخت کامل ۵۰درصد دوم
 سود سهام عدالت

حسین راغفر در واکنش به گزارش نشریه فوربس مبنی بر افزایش تعداد میلیادرهای ایرانی:

بدونبرخوردبادانهدرشتها،اصالحات
اقتصادیمنتفیاست

سخنگوی گمرک تشریح کرد؛

تجارتخارجیکشوردرخرداداز۸میلیارددالرعبورکرد
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حقوق بازنشسته ها محکم می شود
قرار اســت جریان متناسب سازی حقوق بازنشستگان که طی چند 
ســال اخیر در مورد آن اقدام شــد، به زودی در قالب الیحه دائمی 
شدن همسان ســازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه و تصویب 
شــود که طی آن حداکثر فاصله حقوق بازنشســته ها با شاغالن تا 
حداکثر ۱۰ درصد دائمی خواهد بود.به گزارش ایسنا، از چندی پیش 
نوبخت - رئیس ســازمان برنامه و بودجه - قــول هایی در رابطه با 
ارائه الیحه ای به مجلس برای قانون شــدن متناسب سازی حقوق 
بازنشســتگان داده بــود و در تازه ترین اعالم خود از نهایی شــدن  
الیحــه مربوطه در دولت ارائه آن بــه مجلس در روزهای آینده خبر 
داده اســت. ماجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان به ماده 3۰ 
قانون برنامه ششــم توسعه بر می گردد که تاکید دارد دولت مکلف 
اســت بررسی های الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع 
تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، 
بازنشستگان و مستمری بگیران  کشوری و لشکری سنوات مختلف را 
انجام دهد. بر این اساس، طی بودجه های سنواتی در چند سال اخیر 
اقداماتی در ایــن رابطه صورت گرفت و با پیش بینی منابع طی هر 
سال جریان متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و 
البته تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.این روند از پایان سال 
۱3۹8 پررنگ تر و در سال گذشته قرار بر همسازی حقوق بازنشسته 
ها تا ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغالن همتراز شد و سازمان برنامه 
و بودجه وعده داد که آن را از نیمه دوم سال اجرایی کند و بر همین 
اساس با موافقت هایی که در دولت صورت گرفت همسان سازی در 
دســتور کار قرار گرفت؛ به طوری که بر اساس مصوبه هیات دولت 
صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح مکلف شدند عالوه بر امتیازات شغلی از محل منابع داخلی و 
سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود و همچنین منابعی که 
در بودجه پیش بینی شده نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت 
و متناسب ســازی حقوق بازنشستگان و مســتمری بگیران تحت 
پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی 
شاغلین هم طبق مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت از نیمه 
دوم سال اقدام کنند.اما در سال جاری جریان متناسب سازی حقوق 
بازنشســتگان به این نحو مطرح بود که دولــت آن را با ارائه الیحه 
ای به مجلس به قانون تبدیل کند ،بر این اســاس ســازمان برنامه و 
بودجه با تشــکیل کارگروهی پیش نویــس الیحه را آماده و چندی 
پیش به دولت ارائه کرد و اکنون رئیس ســازمان برنامه و بودجه می 
گوید که الیحه مربوطه در دولت نهایی شــده و احتماال در روزهای 
آینده به مجلس ارائه خواهد شــد.دلیل این اقدام این است  که آنچه 
برای متناســب سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده به قانون 
تبدیل و جریانی با ثبات بوده و در دســتور کار دولت ها قرار گیرد تا 
فاصله حداکثر ۱۰ درصدی بین حقوق بازنشستگان و شاغالن رعایت 
شــده و به یک قانون دائمی تبدیل شــود.این در حالی است که در 
ســال ۱3۹8 که جریان متناسب سازی حقوق بازنشستگان  به طور 
جدی تری پیش رفته، تاکنون متوسط حقوق بازنشستگان لشگری 
و کشــوری با افزایش ۱۲۰ درصدی بــه حدود 7.۲ میلیون تومان و 
متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با رشد ۱38 درصدی به 
پنج میلیون تومان رسیده است.در رابطه با حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی در سال گذشته با وجود تخصیص منابع برخی موانع وجود 
داشــت و به روال بازنشستگان لشگری و کشوری پیش نرفته بود اما 
آنچه مسئوالن می گویند بیانگر تخصیص منابع برای پیگیری جریان 

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری است.
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روحانی:گزیده خبر

 برجام به دنیا فهماند که ایران دنبال سالح هسته ای نیست
رئیس جمهور گفت: به مردم می گویم که دولت دوازدهم در این مسیر هیچ کوتاهی روا 
نداشــته و با قدرت و دقت از تمام فرصت ها و ثانیه ها اســتفاده کرده و مسائلی است که 
ان شااهلل حل و فصل شود و مردم ما به حق مسلم خودشان برسندبه گزارش خبرگزاری 
تسنیم، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور طی سخنانی در جلسه دیروز هیئت 
دولت با اشــاره به شهادت شهید بهشــتی در هفتم تیرماه 1360 و بسیاری از مسئوالن 
کشــور و توطئه دشمنان علیه جمهوری اســالمی ایران، گفت: البته روز قبل از آن نیز، 
مقام معظم رهبری در ششم تیرماه در مسجد ابوذر در حالی که مشغول سخنرانی بودند، 
مورد ســو قصد قرار گرفتند و ایشان در بیمارســتان بستری شدند و در جلسه ی حزب 
نبودند و برخی عزیزان به جلســه ی حزب جمهوری در  هفتم تیرماه در محل آن حزب 
و محل انفجار شــب نیامدند چون به عیادت مقام معظم رهبری رفته بودند و برخی هم 
آمده بودند جلوی درب با انفجار مواجه شــدند.وی افزود: این واقعه فاجعه بزرگی بود و 
توطئه ای جهانی علیه جمهوری اسالمی ایران بود و کشورهای بزرگ غربی در این توطئه 
طراحی داشــته و منافقین نیز به عنوان مزدوران و اجرای دستور آن ها وارد عمل شدند. 
آن ها می خواســتند با این انفجار، مجلس و دولــت را از کار بیندازند و قوه قضائیه هم با 
مشکل بزرگی مواجه شــود و کشور از هم بپاشد و با شورش در داخل کشور، نظام را از 
بین ببرند. حضور، تصمیم، روحیه، قدرت فکری و نفوذ امام)ره( اجازه نداد که این توطئه 
و نقشه عملی بشود و وقتی امام کنار مردم است، مشکلی قابل حل است؛ ایشان به خوبی 
آن روزها را مدیریت کرد. امام از شهید بهشتی به عنوان یک ملت یاد کرد و او مظلوم بزرگ 
تاریخ است.رئیس جمهور گفت: شهید بهشتی آن قدر مظلوم بود که در جلسات خصوصی 
هم نمی شد از او تعریف و دفاع کرد؛ کشور و مردم مدیون زحمات او می باشد و او از آن 
دهه ی 1340 به دنبال ساختن و تربیت نیرو بود. این راه علیرغم سختی ها ادامه یافت و 
ایســتادگی و مقاومت مردم در آن روزها با رهبری امام راحل)ره( یک معجزه تاریخی در 
کشــور آفرید و شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران شان نه تنها مردم را ضعیف نکرد 
بلکه عزم ملت ما جزم تر و مردم ما مقاوم تر شــد. خداوند نیز در همان ســال 1360 که 
بزرگترین توطئه ها علیه ما شکل گرفت، بزرگترین پیروزی ها در میدان جنگ و در دفاع 
مقدس نصیب ما کرد و رفع حصر آبادان، آزادی بستان و طراحی عملیات فتح المبین در 
همان سال انجام گرفت.روحانی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه گفت: امیدواریم قوه 
قضائیه ما با علم، دانش، دقت و در نظر گرفتن احکام الهی و در چارچوب بی طرفی کامل 
عمل کند. قوه قضائیه باید به گونه ای باشد که آخرین ملجأ است و هرکس ظلمی ببیند 
به آن قوه برود و بداند که دادگاه عدلی وجود دارد و حق او گرفته می شــود.وی در ادامه 
سخنان خود اظهار داشت: امیدواریم قوا با یکدیگر همکاری و همراهی داشته باشند و در 
این سال ها دیدیم که وقتی دو قوه ی دیگر با دولت فاصله دارند، کار برای دولت و مردم 
سخت می شود و ان شاهلل شرایط از این جهت بهتر باشد.رئیس جمهور با اشاره به اقدامات 
آمریکا در جنگ اقتصادی و تشدید تحریم ها، خاطر نشان کرد: جانشینان ترامپ جنایات 
او را ادامه می دهند و ادامه دهنده ی راه او هستند. وقتی برجام شکل گرفت می خواستند 
اجازه ندهند که برجام زنده بماند و صیونیســت ها در در رأس این ها بودند و اسرائیلی ها 
بیشترین دشمنی را با برجام داشتند، چون برحام را می شناختند و آن ها بدترین دشمن 
ما هستند و البته ارتجاع کنار آنان بود و کسانی هم که در آمریکا، ضد ایران بودند همه 

باهم قاطی شــده و از برجام خارج شدند و یک جنگ اقتصادی را علیه ما به راه انداخته 
و ادامه دادند.روحانی تصریح کرد: مردم ما پیروزی بزرگی را در این مدت به دست آورد و 
البته مردم ما زجر زیادی را تحمل کردند و جنگ بدون مجروح، شــهید و ویرانی نیست 
و تبعات خود را دارد اما ملت ما ایســتاد و تســلیم نشــد و امروز مسیر مقاومت را ادامه 
می دهد و ملت ما نتیجه این را مقاومت می بینند. نتیجه مقاومت مردم این شد که دولت 
جدیدی که در آمریکا می خواســت روی کار  بیاید، در تبلیغات انتخاباتی گفتند این کار 
ترامپ غلط بوده و مردم شــان با همین ایده به دولت شــان رأی دادند و اگر امروز بایدن 
در اجرای برجام تســامح کند، به رأی ملت خود خیانت کرده و آن ها آمدند تا تحریم را 
بردارند.وی ادامه داد: بعد نیز تأکید کردند که برجام را قبول داریم و امروز هم می گویند 
می خواهیم به برجام بازگردیم ولی مردم ما توقع دارند که این کار سریع تر اجرایی شود و 
البته چه آن هایی که از آن طرف و آن هایی که این طرف هســتند باید سریعا اقدام کنند 
و من به مردم می گویم که دولت دوازدهم در این مســیر هیچ کوتاهی روا نداشــته و با 
قدرت و دقت از تمام فرصت ها و ثانیه ها استفاده کرده و مسائلی است که ان شااهلل حل و 
فصل شود و مردم ما به حق مسلم خودشان برسند و روشن شود که ما هیچ گاه به دنبال 
ســالح کشتار جمعی، سالح شیمیایی، میکروبی و هسته ای نبوده و نیستیم و نخواهیم 
بود و تهمت ها نیز بی اســاس و دلیل بوده و برجام ســندی است که نشان می دهد ایران 
به دنبال سالح هسته ای نیست.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع 
بمباران شیمیایی شهرها در دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: در سال 1366 با بمباران 
شیمیایی یک شــهر مواجه شدیمفالبته بمباران شیمیایی در جنگ وجود داشت یعنی 
متجاوزان از ســالح های شیمیایی در میدان جنگ اســتفاده می کردند و در آنجا خیلی 
مصدوم شیمیایی شدند و امروز بعد از سال ها که دفاع مقدس تمام شده، 69 هزار مصدوم 
شــیمیایی داریم که عده ای از آن ها شهید شدند و نشــانگر آن هستند که چه روزهای 
ســختی را در دفاع مقدس گذراندیم. این که یک شــهر بمباران شیمیایی شود مسئله 
عجیبی بود و شهر سردشت را بمباران شیمیایی کردند که عده ای شهید و عده ای مصدوم 
شدند. دنیا باید با این جنایت بزرگ تکان می خورد؛ بمباران شیمیایی چه در میدان و چه 
در شهرها جنایت جنگی بود چراکه خالف مقررات بین المللی است اما به هر حال مردم 
ما با این مســئله مواجه شدند.روحانی تصریح کرد: در دولت تاکید کردم و باز هم تاکید 
می کنم که بخش های سیاسی و حقوقی دولت توان خود را برای شکایات در مراجع بین 
المللی و مراجع قضایی علیه کسانی که مواد شیمیایی و امکانات را به عراق دادند و کسانی 
که از این جنایت و از این امکانات ضدبشری علیه مردم ما استفاده کردند، به کار بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت 
بیان کرد: به کارکنان شــرافتمند صنعت نفت قول می دهم که مشکل آنها حل خواهد 
شــد و ما این را دنبال می کنیم و وزیر نفت دنبال می کند و نمی گذاریم از نظر حقوق و 
دستمزدی که باید دریافت کنند، دچار محدودیت شوند؛ اگر در گوشه ای محدودیت به 
دلیل مقررات بودجه آمده و این را برایشان حل و فصل خواهیم کرد.اما برخی کارکنان و 
کارگران در اختیار پیمانکاران هستند، در مناطق نفتی پیمانکار زیادی فعالیت می کنند و 
این ها از کارگرانی استفاده می کنند و اگر اینها مشکالتی دارند به وزیر کار دستور می دهم 
که پیگیری کند و مشــکالت آنها را حل و فصل کند. البته این مشــکل ربطی به بخش 

نفت ندارد و ممکن اســت در مناطق نفتی کار می کنند منتها اما بحث کارگر و پیمانکار 
اســت و آنها باید حل و فصل کنند و وزارت کار در این زمینه دنبال کند که این مسئله 
حل و فصل شــود.رئیس جمهور تصریح کرد: اعالم می کنم که مشکلی در تولید، انتقال، 
توزیع و یا صادرات نفت و فرآورده های نفتی نداشــتیم و نخواهیم داشــت و ان شــاءاهلل 
هیچ مشکلی در این زمینه ها نیست. برخی دستگاه های ضدایرانی ماهواره ای به تبلیغات 
نادرست می پردازند.روحانی هم چنین در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: 
خیلی مهم است که مردم عزیز ما بدانند منشأ فشار و مشکالتی که در این مدت به آن ها 
وارد شده، از کجا بوده است. جنگ اقتصادی و کرونا دو عامل اصلی رنج و مشقت مردم 
در چند سال اخیر بوده است؛ ممکن است کسی بگوید عامل سومی هم بوده که ممکن 
است و یا کسی بگوید عامل چهارمی هم بوده که این هم ممکن است اما به مردم عزیز 
می گویم که با تحقیق اقتصادی دقیق که انجام گرفته اگر در این ســه سال و نیم جنگ 
اقتصادی و کرونا نبود، امروز شرایط اقتصادی ما متفاوت بود. مردم بدانند اگر ما این دو 
عامل را برداریم و آثار ویروس کرونا و ترامپ را بیرون بکشــیم، آن وقت به اقتصاد ایران 
نگاه کنیم و محاسبه کنیم که چه وضعیتی داشتیم.وی ادامه داد: در این صورت بود که 
باید می دیدیم در ماه های اولیه سال 1400 قیمت ارز، تورم و رشد اقتصادی چه وضعیتی 
داشت و این ها محاسبه شده و می خواهم که این محاسبه منتشر شود و همه بدانند؛ این 
محاسبه در روزنامه ها، صدا و سیما منتشر شود و توضیح داده شود که اگر این دو ویروس 
نبود، شــرایط اقتصادی ما اکنون چطور بود.رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: اگر این دو 
ویروس نبود امروز رشد اقتصادی غیرنفتی 4.1، رشد اقتصادی با نفت 3.8، تورم و به طور 
متوســط در این سه ســال و چند ماه 11.5 بود؛ امروز تورم متوسط ما در این سه سال 
32 است، و اگر این دو ویروس نبود امروز دالر زیر 5000 تومان بود. رشد سرمایه گذاری 
که در این ســال ها منفی بود، اگر این دو عامل نبود رشد این میزان 4.7 می شد و حجم 
تولید ناخالص کشور 22 درصد بیشتر از حدی بود که امروز داریم؛ نباید عوامل مشکالت 
را منکر بشــویم.روحانی  اظهار داشت: دولت در حد توان خود به مردم که دارای حقوق 
ثابت و مزدبگیر بودند کمک کرده و ممکن است کسی بگوید این حد کمک برای جبران 
همه مشکالت کافی نبوده است؛ از سال 92 تا امروز متوسط حقوق کارکنان دولت 5 برابر 
شده و متوسط سرانه پرداختی به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم 
12 برابر شده است. هم چنین متوسط حقوق بازنشستگان بیش از 7 برابر شده که البته 
خیلی سخت و مشکل بود، اینکه می گویند دولت چه کاری انجام داده؟ ما در حد توانمان 
این کارها را انجام دادیم و ممکن است بگویید همین حدی که انجام داده اید جبران کامل 
نشــده است، بله ممکن است اما در حد توانمان این کارها را انجام دادیم. حداقل حقوق 
کارگران نســبت به سال 92، 5.5 برابر شده و نشان می دهد نسبت به افرادی که دارای 

درآمد ثابت حقوق ثابت بودند در حد توان مان تالش و کوشش کردیم.
وی عنوان کرد: با اینکه در ماه پایانی دولت هســتیم اما همین امروز و هم روز گذشــته 
بحث داشتیم که تامین ارز، ســفارش کاالهای اساسی، حرکت و نقل و انتقال کاالهای 
اساســی و رســیدن آن را چگونه تنظیم کنیم که خللی در کاالهای اساسی در ماه های 
آینده و خصوصا ماه های اولیه دولت آینده ایجاد نشــود؛ دولت به مسئولیت خود در این 

زمینه عمل خواهد کرد.

رئیسی در پایان نشست با 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
همدلی می تواند منتهی به رفع مشکالت و 

گره ها از زندگی مردم شود
رئیس جمهور منتخب ملت ایران گفت: احساس مردم باید این باشد که همه 
نگاه های سیاســی و دیدگاه ها منتهی به رفع مشکالت و گره ها از زندگی آنها 
می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، 6 نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری با حضور در دفتر سید ابراهیم رئیسی با وی دیدار کردند.در این دیدار 
صمیمانه که به دعوت ســید ابراهیم رئیسی برگزار شد، کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری درباره وضعیت کشور و راه های حل مشکالت موجود با رئیس 
جمهور منتخب هم اندیشــی و تبادل نظر کردند.سید امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی، محسن مهر علیزاده، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی، سعید جلیلی 
و محســن رضایی نامزدهایی بودند که در رقابت های انتخاباتی ســیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری حضور داشــتند و امروز با پایان یافتن رقابت ها، برای 
تبریک به رئیس جمهور منتخب و اعالم همکاری با دولت آینده، با دکتر سید 
ابراهیم رئیســی مالقات کردند.رئیس جمهور منتخب در پایان این نشســت، 
دیدار دو ساعته خود با نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
را جلسه ای بسیار خوب توصیف کرد و گفت: دوستان در این جلسه دیدگاه ها 
و نظرات خود را مطرح و اولویت هایی که فکر می کنند دولت آینده باید در این 
یک ماه پیگیری نماید بیان کردند.وی افزود: در این جلسه راهکارهای مختلفی 
که برای حل مسائل کشور وجود دارد و بخشی از آنها در مناظرات انتخاباتی نیز 
مطرح شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسلماً همه دوستان دغدغه کشور، 
انقالب، رفع مشکالت و گره گشایی از زندگی مردم را دارند که این خیلی مهم 
است.رئیس جمهور منتخب با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این نوع جلسات 
تأکید کــرد: دوره رقابت های انتخاباتی پایان پذیرفتــه و اکنون دوره رفاقت، 
همدلی، همراهی و همکاری برای رفع مشــکالت مردم است که یک دغدغه 
همگانی است.رئیسی خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل همدلی و هم اندیشی ها منحصر 
به این جلســه نبوده و این روش ادامه می یابد و مردم هم باید احساسشــان 
این باشــد که همه نگاه های سیاســی و دیدگاه ها منتهی به رفع مشکالت و 
گره ها از زندگی آنها خواهد بود.در پایان این نشست نامزدهای انتخابات ریاست 

جمهوری سیزدهم، با رئیس جمهور منتخب عکس یادگاری گرفتند.

جهانگیری در حاشیه جلسه دولت:
 من در جریان مذاکرات نیستم

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از اینکه چرا آقای کالنتری باید برکنار شود؟ 
گفت: حتما کســانی که در حادثه اخیر واژگونی اتوبوس خبرنگاران مسئول 
بودند باید بیایند و پاســخ بدهند.به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشــنبه( در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران در پاســخ به این ســوال که آیا قرار نیست عیسی 
کالنتری رئیس سازمان محیط زیست به دلیل عدم پذیرش مسئولیت حادثه 
اخیر برای خبرنگاران از کار برکنار شود؟ گفت: چرا آقای کالنتری باید برکنار 
شود؟ واقعیت این است که یک اتفاق تلخی افتاد و ما باید برای همه کسانی 
که در این حادثه آســیب دیدند آرزوی شــفا کنیم و بــه خانواده آنهایی که 
جان خود را از دســت دادند نیز تسلیت بگوئیم.جهانگیری گفت: دستگاه ها 
یکســری برنامه اجرایی تنظیم می کنند و مرتــب از خبرنگاران برای بازدید 
از طرح هــا دعوت به عمل می آورند اما گاهی اوقــات نیز یک اتفاق ناگواری 
می افتد.وی افزود: در این میان دســتگاه ها نباید از بار مسئولیتش شانه خالی 
کنند بلکه باید اقدام مناسب انجام دهند و به موقع حضور داشته باشد و سعی 
کنند امکانات الزم را مهیا کرده و اطمینان داشــته باشند که همه کارهایش 
با امنیت کامل و رفاه مناســب انجام می شود.معاون اول رئیس جمهور گفت: 
حتماً کســانی که در این حادثه مسئول بودند باید بیایند و پاسخ بدهند. من 
مطمئنــم که جامعه خبرنگاری این مســاله را پیگیری خواهد کرد و از آقای 
کالنتری هم می خواهم که اقدامات الزم را انجام دهد.جهانگیری گفت: من آن 
دو خبرنگار را می شــناختم و از لحظه ای که خبر را شنیدم بسیار متاثر شدم 
و حتمــاً هم تذکر الزم را می دهــم.وی در واکنش به اینکه کالنتری تاکنون 
حتی عذرخواهی هم نکرده اســت، گفت: اگر تخلفی انجام گرفته باشد باید 
عذرخواهی صورت گیرد. اگر یک دستگاهی کاری انجام دهد که معلوم شود 
قصوری از طرف دســتگاه انجام گرفته اســت، مسئولین ذیربط باید بیایند و 
عذرخواهی کنند.معــاون اول رئیس جمهور در واکنش به اظهارات اخیر وزیر 
خارجه آمریکا که گفته اســت هنوز اختالفات در جریان مذاکرات باقی است، 
گفت: من در جریان مذاکرات نیســتم و باید از آقای عراقچی ســوال کنید.

جهانگیری در پاسخ به ســوالی در خصوص اعتراضات کارکنان صنعت نفت 
گفت: یک مصوبه ای امروز در دولت برای کارکنان صنعت نفت به پیشــنهاد 
وزارت نفت و ســازمان برنامه و بودجه تصویب کردیم که ابالغ شــد و از فردا 
اجرایی می شود. این مصوبه تا حدی دغدغه کارکنان صنعت نفت را که بر اثر 
قانون بودجه محدودیتی برایشان ایجاد شده بود، رفع می کند. برای کارکنان 

قراردادی هم قرار شد وزیر تعاون پیگیری کند.

دومین کارت زرد مجلس به شریعتمداری در یک روز
نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر تعاون به سوال نماینده اصفهان قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی در نشست علنی دیروز )چهارشنبه 9 تیر( قوه مقننه بررسی سوال حجت االسالم حسین میرزائی نماینده اصفهان در 
مجلس از محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره منابع حاصل از فروش »شستا« در چه حوزه های صرف شده است؟ را در 
دستور کار داشتند.نمایندگان پس از استماع پاسخ های وزیر با 62 رای موافق، 126 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر 
در صحن علنی پارلمان از پاسخ های وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.الزم به ذکر است در جلسه امروز نمایندگان در جریان بررسی سوال محمد حسین فرهنگی از 

وزیر تعاون درباره بیمه قالیبافان به شریعتمداری کارت زرد داده بودند.

سردار فدوی: 
 آمریکا در نبرد یمن به استیصال

 رسیده است
گروه اســتان هاـ  جانشــین فرمانده ســپاه 
پاســداران گفت: آمریکا با وجود پشتیبانی 
کامل از عربستان در نبرد یمن به استیصال 
کامل رســیده اســت.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، سردار  سرتیپ پاسدار علی فدوی در 
آیین تکریم و معارفه فرمانده ســپاه حضرت 
صاحباالمر)عــج( کــه بعدازظهــر امروز در 
حسینیه سپاه استان قزوین برگزار شد، اظهار 

داشــت: پیروزی جبهه مقاومت با محوریت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
نشان داد که وعده الهی برای پیروزی مؤمنان بر ظالمان صادق است که هیچ کدام 
از این پیروزی ها با اتکا به توانمندی مادی حاصل نشــده است.فدوی با اشاره به 
دشــمنی 70 ســاله آمریکایی ها با مردم قهرمان ایران اضافــه کرد: با این حال 
آمریکایی ها از سال 1365 به طور مستقیم با جمهوری اسالمی و مردم ایران وارد 
نبرد شدند و از آن زمان تاکنون نبردهای مستقیم زیادی با نیروهای ما داشته اند 
که نتیجه این رویارویی های پیاپی شکســت های متوالی و مفتضحانه دشمنان 
مستکبر و صهیونیست ماست.جانشین فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به حضور 
عربستان در نوک حمله ائتالف آمریکایی ها علیه مردم مظلوم یمن گفت: به ظاهر 
عربستان و متحدان وهابی او در این جنگ همه کاره هستند؛ اما آمریکا در پشت 
صحنه از آنها پشــتیبانی وسیع نظامی می کند و با این همه تدارکات نظامی در 
نبرد یمن به استیصال رسیده اند.سردار فدوی افزود: نتیجه مقابله و جنگ انقالب 
اســالمی با آمریکا درست برخالف ظاهر امکاناتی و تسلیحاتی هر دو طرف رقم 
خورده؛ چرا که نتیجه جنگ مؤمنان با شــیطان بزرگ را خدا تعیین می کند و 
ســربازان اســالم فقط تکلیف و وظیفه خود را انجام می دهند.وی ادامه داد: اگر 
مادیــات و تجهیزات مادی مالک عمل بود، به طور قطع تاکنون شکســت های 
زیادی را متحمل شده بودیم؛ اما امروز همه به وضوح دیدیم که نصرت و پیروزی 
ما را خداوند رقم زده و به هر میزانی به تکلیف عمل کردیم، به همان اندازه هم 
نتایج درخشــان و پیروزی بزرگ به دست آوردیم.فدوی یادآور شد: پاسداران تا 
واپســین لحظات عمر خود به مردم و محرومان خدمت خواهند کرد و این یک 

اصل اساسی در بین پاسداران انقالب اسالمی است.

طی پیامی ابالغ شد؛
تشکر آیت اهلل جنتی از دست اندرکاران 

برگزاری انتخابات ۱۴۰۰
قائــم مقــام دبیر شــورای نگهبان پیام تشــکر آیت اهلل جنتــی از تمامی 
دست اندرکاران برگزاری انتخابات 1400 را ابالغ کرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی شورای نگهبان، همایش مدیران ستادی 
و اســتانی شــورای نگهبان پیش از ظهر دیروز )سه شنبه 8 تیر 1400( با 
حضور ره پیک قائم مقام دبیر، محمدحســن صادقی مقدم عضو حقوقدان و 
معاون اجرایی و امور انتخابات، مدیران کل و روسای دفاتر نظارت و بازرسی 
انتخابات برگزار شد.ره پیک و صادقی مقدم طی سخنانی از همه دستگاه ها و 
عوامل برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به ویژه همکاران 
شورای نگهبان در بخش های نظارتی، مسئولین محترم در ستاد و هیئت های 
نظارت استان ها و شهرستان ها تشکر و قدردانی کرده و همچنین پیام تشکر 
آیت اهلل جنتی از تمامی دســت اندرکاران برگزاری انتخابات 1400 را ابالغ 

کرد.

دریادار خانــزادی در دیــدار فرمانده 
نیــروی دریایی فرانســه گفت: وجود 
نیروهــای بیگانه در خلیــج فارس را 
درک نمی کنیــم. حضور شــناورهای 
آمریــکا و اتحادیــه اروپــا در نزدیکی 
سواحل ما باید به حالت تعلیق دربیاید.

به گــزارش خبرگــزاری تســنیم به 
نقل از روابط عمومــی نیروی دریایی 
ارتش، امیر دریادار حســین خانزادی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در حاشیه اجالس آیونز 
که در جزیــره ریونیــون در اقیانوس 
هند جنوبی در حال برگزاری اســت، 
در دیدار با دریاســاالر وندایر فرمانده 
نیروی دریایی ارتش فرانســه با اشاره 
به موقعیت ژئواســتراتژیک کشورمان 
در منطقه، گفت: جمهوری اســالمی 
ایران در منطقه شمال اقیانوس هند و 
در موقعیت ویژه ای واقع شــده است و 
بسیاری از کارشناسان ژئوپولیتیک، از 
ایران با عنوان قلب زمین یاد می کنند.

وی افزود: یکــی از دالیل این موضوع 
ظرفیت بسیار خوب گذرگاهی، انرژی و 
همچنین وجود تنگه  های بسیار مهم در 
این منطقه است.دریادار خانزادی ادامه 
داد: در حالی که منطقه خلیج فارس و 
دریای عمان یک منطقه امن و باثبات 
است اما در سال های گذشته ما شاهد 
ناامنی هــای زیــادی در منطقه خلیج 
عدن و تنگه باب المنــدب بودیم و به 
همین دلیل وجود نیروهای ائتالف در 
منطقه خلیج فارس را درک نمی کنیم 
و معتقدیــم دلیل اصلــی این حضور 
آن اســت که گفتگــوی بین نیروهای 
دریایی مؤثر کمرنگ شده است.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه »ما 
بــا دقت تحرکات نیروهــای ائتالف را 
دنبال می کنیم«، اظهار داشــت: امروز 
مجموعه ای از شــناورهای آمریکایی و 
اروپایی و همین طور کشــور فرانسه در 

منطقه خلیج فارس حضــور دارند اما 
مــا تمام حرکات و شــناورهای آنها را 
حتی از فواصــل دور رصد و رهگیری 
می کنیــم و تحت مراقبــت داریم.وی 
بــا تأکید بر اینکــه »معتقدیم امنیت 
مناطق دریایی هر جغرافیایی توســط 
کشــورهای آن منطقه مهیا می شود«، 
اضافه کرد: هم اکنــون یک ناوگروه ما 
در اقیانــوس اطلس قرار دارد  و  زمانی 
که ایــن ناوگروه از دماغــه امید نیک 
وارد اقیانــوس اطلس شــد، با وجود 
اینکه بیش از 5 هــزار مایل دریایی از 
مرزهــای آمریکایی ها فاصله داشــت، 
سروصداهای زیادی از  آمریکایی ها بلند 
شد.امیر خانزادی خاطرنشان کرد: این 
که شناورهای اتحادیه اروپا و همین طور 
آمریکایی هــا در نزدیکی ســواحل ما 
هستند نمی تواند بدون اعتراض بماند 
و ما معتقدیم که این ترکیبات امنیتی 
نامطلــوب، امنیت جمعــی را تقویت 
نمی کند و باید به حالت تعلیق در بیاید.

 فرمانده نیروی دریایی فرانســه: 
پیام ایران را شــنیدم و به دولت 

فرانسه منتقل خواهم کرد
در ادامه این دیدار، دریاســاالر وندایر 
فرمانده نیروی دریایی فرانســه نیز با 
اشــاره به عملکرد جمهوری اســالمی 
ایران در دوره ریاســت اجالس آیونز، 
گفــت: علی رغم وجود بیمــاری کرونا 
نیــروی دریایی ارتش ایران توانســت 
به مدت سه ســال به بهترین نحو این 
اجالس را با موفقیت مدیریت کند.وی 

ادامه داد: در زمان ریاســت جمهوری 
آقای ترامپ که خیلی روی مســئله 
هســته ای ایــران موضــع داشــت، 
آمریکایی ها فشــار نظامی را بیشــتر 
کردنــد و از همه همکارانشــان برای 
حضور در منطقه و افزایش فشــار به 
ایران دعوت کردند اما نیروی دریایی 
فرانســه کمی از موضع آمریکا عقب 
اروپایی  البته کشــورهای  نشســت. 
برای تأمیــن  امنیت منطقه، باید در 
خلیج فارس حضور پیــدا می کردند 
ولی باید بگویم کــه ما در هیچ کدام 
حضور  آمریکایی ها  عملیات هــای  از 
نداشتیم.دریاساالر وندایر با بیان اینکه 
دانمــارک و هلنــد در  عملیات های 
نیروی دریایی آمریکا شرکت کردند، 
ابراز کرد: این همکاری هم برای کمک 
به کاهش تنش ها و فشارها بوده است.

فرمانده نیروی دریایی فرانســه اظهار 
کرد: ما به دنبال این بودیم که خودمان 
به صورت مســتقل و بــدون کمک و 
اطالعــات آمریکا بتوانیــم به صورت 
خودمختار تصمیم بگیریم و از مناطق 
دریایی اطراف خود آگاه باشیم و هیچ 
درگیــری ای نیز با کشــور های حوزه 
خلیج فارس نداشتیم.وی خاطرنشان 
کرد: فرانســه و اروپا خواهان برقراری 
امنیت بدون درگیری و تنش  هستند 
و ما به دنبال برقــراری صلح در دریا 
هســتیم اما با این حــال با نیروهای 
آمریکایــی ارتباط و همکاری داریم و 
مایلیم با شــما هم ارتباط و همکاری 
داشــته باشیم.دریاساالر وندایر گفت: 

رویکرد فرانســه و اروپا حفظ و تعامل 
و تعادل در منطقه است و در دو سال 
اخیــر نیز موضع فرانســه و اروپا یک 
موضع تعادلی همراه بــا گفتگو بوده 
اســت و به جای این که تنــش را زیاد 
کند سعی در خاموش کردن و کاهش 
تنش ها دارد.وی تصریح کرد: من فکر 
می کنم این مسئله بسیار پیچیده است 
و به دلیل همین پیچیدگی در دریای 
سرخ و مدیترانه شرقی مسائلی پیش 
آمده است اما ما خیلی مراقب هستیم 
و سعی می کنیم از ما استفاده ابزاری 
نشود و وارد بحث های سیاسی نشویم. 
فرانسه و کشــورهای اروپایی به دنبال 
صلح در منطقه هستند.فرمانده نیروی 
دریایی فرانســه افزود: مــا  با کمک 
وزارت خارجه کشورمان در حال کمک 
و کاهش تنش ها در یمن و حوزه خلیج 
فارس هســتیم و آرزو داریم که صلح 
و دوســتی به دنیا برگردد و این درک 
متقابل را همه کشورها داشته باشند.
دریاســاالر وندایر در پایان تأکید کرد: 
این دیدار برای من بســیار مهم  بود و 
از این به بعد باید ارتباط بین نیروهای 
دریایی دو کشور در راستای کمک به 
کاهش تنش ها در منطقه افزایش یابد.

وی تصریح کرد: پیام ایران را شنیدم 
وبه دولت فرانسه منتقل خواهم کرد.به 
ارتش  نیروی دریایی  گزارش تسنیم، 
جمهوری اسالمی ایران، از سال 2018 
به مدت 3 سال ریاست آیونز را به عهده 
دارد و قرار اســت در این اجالس این 
مســئولیت را تحویل نیروی دریایی 
مشترک  اجالس  دهد.آیونز  فرانســه 
میان کشــورهای اقیانوس هند است 
که 24 عضو دائم و 8 عضو ناظر دارد.
جزیره ریونیون در غرب ماداگاســکار 
در اقیانــوس هنــد جنوبــی، یکی از 
فرانســه  فرادریایــی  ســرزمین های 

محسوب می شود.

دریادار خانزادی: 

شناورهای فرامنطقه ای باید از 
خلیج فارس بروند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 موسسه گروه رسانا مشاور
 در حال تصفیه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه 
که رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1400/4/26 در نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای کوچه 

پژوهش، پالک 13  برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1399/12/30
2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1399/12/30
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعالم ختم تصفیه

6- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  18845 و شناسه ملی  10100638900

 مدیر تصفیه-محمد رضازاده
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گزیده خبر کسری بودجه؛ فوری  ترین مشکل اقتصاد کشور 
با بررسی ریشــه  تورم های باال در ایران به کسری بودجه که خود به دلیل وابستگی به 
درآمدهــای نفتی به وجود می آید می رســیم. جدای از اصالح ســاختاری بودجه برای 
پیشــگیری از ایــن موضوع دولت ســیزدهم باید با کســری بودجه امســال چه کار 
کند؟اقتصادآنالیــن - صبا نوبری؛ چندروز گذشــته، پورابراهیمی، رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس پیش بینی کرده اســت بودجه ۱۴۰۰ چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.او تاکید کرده بود که نخستین چالش دولت 
منتخب پس از ورود به عرصه اجرایی، تعیین تکلیف وضعیت بودجه ای و کسری بودجه 
است.اما کسری بودجه منجر به چه مسائلی در اقتصاد کشور می شود که تا این حد حائز 
اهمیت اســت؟اگر بخواهیم از مهم ترین معضل اقتصاد ایران طی سال های گذشته که 
منجر به بروز مشکالت در سایر بخش های اقتصاد می شود بگوییم، باید به تورم های باال 
و مزمن اشاره کنیم.با افزایش نرخ تورم که همان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها 
اســت، قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی کاهش می یابد و ســفره خانواده ها هر روز 
کوچکتر از روز قبل می شــود.تورم ریشــه در خلق نقدینگــی و افزایش پایه پولی دارد. 
نقدینگی هم از دو مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود 
و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی ایجاد می شود.هرکدام از این دو عامل به شیوه ای 
کنترل می شوند اما در اینجا قصد داریم درباره نقش کسری بودجه دولت در شکل گیری 
تورم های باال صحبت کنیم.کســری بودجه دولت ها و بدهی های آنها امری غیرطبیعی 
نیست و در تمامی کشورهای جهان وجود دارد. اما آنچه ایران را با سایر کشورها متفاوت 
می کند کسری بودجه همیشگی و ساختاری آن است که همواره وجود داشته است.دلیل 
اصلی کســری بودجه همیشــگی ایران به نفت و درآمدهای دالری آن برمی گردد. این 
مشکل در ایران تنها به پس از انقالب محدود نمی شود و از زمانی که نفت در ایران کشف 
شد و شــروع به فروش آن کردیم، این مسائل هم پیش آمد.معموال طی سال هایی که 
قیمت جهانی نفت باال است و کشور می تواند آن را به راحتی بفروشد، دالرهای حاصل 
از این فروش را وارد کشور کرده و آن را به بانک مرکزی می دهد و با ریال هایی که از این 
بانک می گیــرد، برای خود هزینه های جدیدی ایجــاد می کند.حقوق کارکنان خود را 
افزایش می دهد ســازمان های جدیدی ایجاد می کند و یا بودجه ســازمان های فعلی را 
افزایش می دهد؛ به عبارتی شروع به ریخت وپاش کرده و خرج خود را بیش از دخل خود 
افزایش می دهد.در چنین شــرایطی بانک مرکزی هم دالرهایی که از دولت گرفته را در 
بازار عرضه می کند چون راهی جز این ندارد. اگر آنها را نزد خود نگه دارد به این معنی 
اســت که ریال هایی که به دولت داده منجر به افزایش پایه پولی می شود که نتیجه آن 
همان تورم است.با تزریق این دالرها در بازار آزاد، عرضه افزایش یافته و نرخ ارز به صورت 
تصنعی پایین می ماند. در چنین شــرایطی بنظر می رسد همه چیز در اقتصاد ایده آل و 
مناسب است. نرخ ارز پایین که به معنی ارزش باالی ریال است، حقوق ها افزایش یافته 
و هرروز از یک طرح رفاهی جدید پرده برداری می شــود ولی همه چیز به این ســادگی 
نیست.دالرهایی که در بازار تزریق شده با تقویت بخش عرضه، نرخ ارز را تصنعی پایین 
نگه می دارد. در این شــرایط واردات به صرفه و ارزان شــده و به دلیل واردات گسترده 
محصوالت خارجــی، تولید داخلی ضربه می بیند و اینگونه صنایع کشــور دچار عقب 
افتادگی شــده و نابود می شوند. نرخ بیکاری افزایش یافته و کشور دچار رکود می شود.

جدای از این تاثیر مخرب ارزپاشی دولت، حال به زمانی فکر کنید که قیمت جهانی نفت 

کاهش یافته و یک دولت نمی تواند درآمدهای سابق را کسب کند، اتفاقات غیرمترقبه ای 
مثل کرونا رخ داده که تقاضا را در سطح جهان کم کرده و روند سابق تجارت را با اختالل 
مواجه کرده است و یا سناریویی رخ داده که برای کشور ما از همه گزینه ها آشناتر است؛ 
تحریم!در تمام این موارد فروش نفت با مشکل مواجه شده و درآمدهای نفتی که پیش 
از این به جیب دولت سرازیر می شد متوقف شده است.حال یک دولت با هزینه هایی که 
در زمان وفور درآمدهای نفتی برای خود تراشیده و قابل حذف کردن نیستند باید چه 
بکند؟ آیا می تواند حقوق کارمندان را کاهش دهد و یا سازمان هایی که پیش از این ایجاد 
کرده را تعطیل کند؟هیچ کدام از این ها قابل اجرا شدن نیست و در پایان سال دولت با 
بدهی هایی تنها می ماند که راهی جز چاپ پول برای پوشش آن ندارد. این چاپ پول به 
تورم می انجامد و هزینه ای هم نیست که تنها برای یکسال باشد. هر سال باید محقق شود 
و تازه به آن هزینه های غیرمترقبه دیگر را هم که ممکن است پیش بیاید اضافه کنید. 
مثل کرونا، ســیل و یا زلزله.دولتی که درآمدهای نفتی ندارد و بر مالیات ســتانی تکیه 
می کند، برای هرریال افزایش هزینه خود کامال حساب شده عمل می کند، چون می داند 
درآمدها محدود هســتند و اگر بخواهد بیش از دخل خود خرج کند یا باید مالیات های 
خــود را افزایــش بدهد که تبعات عمومی منفی دارد یا باید به ســراغ قرض گرفتن از 
بانک ها، مردم یا کشــورهای دیگر برود که هرکدام هم محدودیت هایی دارند و یا برای 
تامین هزینه های خود پول چاپ کند که بدترین گزینه اســت و نتیجه ای جز تورم های 
افسارگسیخته ندارد.با فهم سازوکار افزایش نرخ تورم و نقش مهم کسری بودجه دولت 
که خود ریشــه در درآمدهای نفتی دارد، حال می دانیم که برای کنترل تورم راهی جز 
اصالح ساختاری بودجه و جلوگیری از کسری بودجه نخواهیم داشت.دیدیم که تکیه بر 
درآمدهای نفتی چگونه به اقتصاد ضربه می زند. آیا به این معنی است که باید از فروش 
نفت دست کشــید؟ قطعا منظور ما این نیست بلکه انتظار می رود تولید و فروش نفت 
بیش از پیش افزایش یافته و به حداکثر برســد زیرا با روی آوردن کشورها به انرژی ها 
تجدیدپذیر بنظر می رســد طی ســال های آینده تقاضای جهانی برای این ماده بسیار 
کاهش بیابد؛ به همین دلیل تمامی کشــورهای دارای نفت، با ســرعت درحال تولید و 
فروش نفت خود هستند.کشور ما هم باید در این مسیر حرکت کند و درآمد حاصل از 
آن را در صندوق توسعه ملی ذخیر کرده و صرف پروژه های عمرانی و پیشرفت فناوری 
کنند زیرا نفت یک سرمایه بین نسلی است و باید عواید حاصل از آن به نسل های آینده 
هم برسد.البته با توجه به اینکه نسل فعلی هم حق دارند که از این درآمدها استفاده کنند 
بخشــی از آن هم می تواند در قالب یارانه نقدی همگانی به دست مردم برسد تا حداقل 
درآمدی را برای همه فراهم کند، یا در ســایر مخارج جاری بودجه صرف شود.شــرایط 
ایده آل این است که درآمد آن بخشی از نفت که به کشورهای دیگر فروخته می شود، به 
هیچ عنــوان نباید وارد بودجه جاری شــود. زیرا دیدیم که وقتــی دولت برای تامین 
هزینه های جاری خود به آن تکیه می کند چه آثار زیانباری دارد و بجز آن، تزریق آن در 
بازار توســط بانک مرکزی نرخ ارز را سرکوب کرده و با تنها یک شوک اقتصادی شاهد 
جهش نرخ ارز خواهیم بود. عدم عرضه آن هم همانطور که پیشــتر گفتیم زمانی که به 
ازای آن به دولت ریال داده شــده اســت، همان افزایش نرخ تورم است.درآمد حاصل از 
فروش نفت، باید در صندوق توسعه ملی ذخیره شده و صرف پروژه های عمرانی و توسعه 
زیرســاخت ها در کشور شــود. تنها در این صورت است که اثرات مخرب آن به حداقل 

خواهد رسید.اما در شرایط فعلی کشور ما آنچه باید انجام شود این است که بخش ثابتی 
از درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد بودجه جاری شود و مابقی آن ذخیره شود. اگر 
هر ســال به هر دلیلی این درآمد محقق نشــد برای اینکه مبلغ ثابتی که در بودجه از 
درآمدهای نفتی درنظر گرفته شــده اســت با کسری مواجه نشــود، می توان به درآمد 
سال های قبل که ذخیره شده مراجعه کرد. اما ضرورت دارد این رقم ثابت باشد تا دیگر 
شــاهد نوسان و کسری بودجه دولت نباشیم. در سال هایی هم که درآمدها مازاد بر این 
رقم ثابت باشــد، مازاد به صندوق توســعه واریز می شود.این بخش بلند مدت از برنامه 
اصالحی برای اقتصاد است. حال که از دولت می خواهیم دیگر بر درآمدهای نفتی برای 
هزینه های جاری خود تکیه نکند، باید به دنبال منبع درآمد دیگری برود. مهم ترین راه 
کســب درآمد برای دولت، اخذ مالیات اســت. بررسی میزان فرار مالیاتی در کشور و یا 
معافیت های بی شمار و نادرستی که اعطا شده نشان می دهد وضعیت نظام مالیات ستانی 
ما چندان مطلوب نیست و باید اصالح شود که البته زمان زیادی می طلبد.نکته مهم در 
اصالح نظام مالیات ستانی ما، اخذ مالیات بر مجموع درآمد است. در این نوع مالیات ستانی 
با رصدکردن گردش  حســاب ها افراد با توجه به میزان آن، مالیات از مجموع درآمد آنها 
اخذ می شود. در این شرایط هیچ راه فراری از پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت. بدون 
وضع این مالیات، تقریبا اخذ هیچگونه مالیات دیگری مثل مالیات برعایدی ســرمایه و 
دیگر انواع آن به طور کامل محقق نخواهد شــد.با برقراری این شــرایط و اخذ ســایر 
مالیات هــا، مقابله با فرار مالیاتی، ایجاد پایه های مالیاتی جدید و لغو معافیت ها می توان 
امید داشــت تا چندسال آینده درامدهای مالیاتی کشــور افزایش یافته و پایدار شود.

مطمئن ترین راه برای پوشش این کسری، چاپ اوراق بدهی دولتی است. شاید گفته شود 
که اوراق همان بدهکار کردن آیندگان اســت و چندان موثر نخواهد بود. اما باید به این 
توجــه کرد که چاره دیگری وجود ندارد. کســانی که این موضــوع را مطرح می کنند 
پیشنهادشــان چیســت؟ آیا می گویند دولت به ســمت اســتقراض از نظام بانکی یا 
بانک مرکــزی برود که بدترین گزینه اســت و مســتقیما منجر بــه افزایش نرخ تورم 
می شــود؟پس تا آن زمان چاره ای جز چاپ اوراق و قرض گرفتن از مردم وجود ندارد تا 
زمانی که درآمد دولت از طریق مالیات ها افزایش پیدا کند.البته باید توجه کنیم که برای 
انتشــار و فروش اوراق هم ســقفی وجود دارد و باید محدود شود زیرا افزایش آن بدون 
درنظر گرفتن درآمدی برای بازپرداختش به معنی چاپ اوراق جدید در زمان سررسید 
و موکول کردن این بدهی به آیندگان است.دولت می تواند امسال که شرایط بحرانی است 
اوراق را منتشــر کرده و از مردم قرض بگیرد و پــس از بهبود وضعیت نظام مالیاتی و 
افزایش درآمد خود این بدهی ها را به مردم پس بدهد. همچنین دولت آینده زمانی که 
بودجه سال ۱۴۰۱ را می بندد، حتما باید به کاهش هزینه ها دقت کند و حتی اگر تا آن 
زمان با رفع تحریم ها درآمدهای نفتی بار دیگر افزایش پیدا کرد، به هیچ عنوان روی آن 
حساب باز نکند زیرا این حلقه دوباره تکرار خواهد شد.متاسفانه با وجود تاکید فراوان بر 
اقتصاد بدون نفت، باز هم با شنیدن زمزمه های رفع تحریم و بازگشت دالرهای نفتی به 
اقتصاد کشــور بنظر می رســد دولت باز هــم هزینه هایی برای ایــن درآمدهای هنوز 
محقق نشده پیش بینی کرده که این تکرار همان مسیر اشتباه پیشین است.تنها با پیش 
گرفتن این راهکارها توســط دولت آینده که البته آســان هم نخواهد بود می توان امید 

داشت ایران از مشکالتی که سال ها است با آن دست وپنجه نرم می کند رها شود.

 وقتی ایرالین ها در روز روشن
 گرانفروشی می کنند!

طی روزهای گذشــته ایرالین های داخلی دســت به دســت هم داده تا قیمت 
پروازهــای داخلی را تا هر دامنه ای که دوســت دارنــد، افزایش دهند و به نظر 
می رسد دســتور و هشدار وزیر راه وشهرسازی و مســئوالن سازمان هواپیمایی 
کشوری هم برایشان اهمیتی ندارد.به گزارش ایسنا، آبان ماه سال گذشته بود که 
با درخواست ایرالین ها، شورای عالی هواپیمایی کشوری با افزایش ۱۰ درصدی 
قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی اعالم شده در 
خرداد ماه همین سال موافقت کرد و مصوب کرد تا محدودیت حداقل قیمت ها 
را هــم از این نرخ نامه حذف کند.اما به نظر می رســد شــرکت های هواپیمایی 
قانع به این وضعیت نبودند و طی روزهای گذشته اقدام به افزایش قیمت بلیت 
هواپیما در مسیرهای داخلی کردند، جالب تر اینکه به نظر می رسد، تقریبا همه 
ایرالین های داخلی در این افزایش قیمت همصدا و هماهنگ هســتند.البته در 
همین ایام مسئوالن مختلفی درباره این اتفاق اظهار نظر کرده و نسبت به اصالح 
این قیمت ها هشدار داده اند اما به نظر می رسد همچنان گوش شنوایی برای این 
هشــدارها وجود ندارد.چرا که محمد اسالمی –وزیر راه و شهرسازی- در همان 
روزهای نخست افزایش قیمت، این حرکت را غیر قانونی خواند و خواستار اصالح 
ســریع قیمت بلیت هواپیما شد و در همین راســتا مسئوالن مختلف سازمان 
هواپیمایی کشــوری نیز اعالم کردند که قیمت بلیــت هواپیما نه تنها باید به 
نرخ ســابق خود )نرخنامه آبان  ماه سال گذشته( بازگردد بلکه باید مابه التفاوت 
این افزایش قیمت غیر قانونی به حســاب مردم بازگردانده شود.همچنین تورج 
دهقان زنگنه – رییس سازمان هواپیمایی کشوری – در این باره به ایسنا گفت: 
با توجه به اینکه برخی از شــرکت های هواپیمایی با وجود هشدارهای داده شده 
همچنان قیمت بلیت هواپیما را به نرخ مصوب برنگردانده اند، باید منتظر برخورد 
از طریق دســتگاه های نظارتی و قضایی باشند.به گفته زنگنه، اگر ایرالین های 
داخلی قیمت ها را به نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته برنگردانند، در جلسه ای 
که با مدیران عامل آن ها خواهیم داشت و برخی از مسیرهای خارجی آن ها را لغو 
خواهیم کرد و  مسلما باید منتظر برخورد جدی تری باشند. وی همچنین تصریح 
کرد: به زودی ایرالین های دولتی را به دســتگاه های نظارتی شان و ایرالین های 
خصوصی را به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد تا به تخلفات آن ها رسیدگی 
شود.با وجود این اظهارات و هشدارها تا کنون خروجی از برگزاری احتمالی این 
جلســات بیرون نیامده و هیچ تغییری در قیمت بلیت هواپیما به اعمال نشده 
است و به نظر می رسد که ایرالین ها به این صحبت ها وقعی ننهادند. چرا که به 
عنوان مثال قیمت بلیت تهران –مشــهد که بر اساس نرخنامه مصوب آبان ماه 
ســال گذشته حداکثر باید ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شود تا یک میلیون 
و ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم افزایش یافته اســت. بلیت تهران-شــیراز هم باید 
بر اساس قیمت مصوب تا ســقف ۶۷۳ هزار و ۷۰۰ تومان از سوی شرکت های 
هواپیمایی عرضه شود اما در روزهای آتی این بلیت تا ۹۴۲ هزار تومان هم برای 

فروش ارائه شده است.

کمترین گرانی به تهرانی ها خورد
 ۱۵ استان درگیر تورم باالی ۵۰ درصد

بــا وجود اینکه افزایش هزینه خانوارهای تهرانی نســبت به ســال قبل به طور 
متوسط بیش از ۴۳ درصد بوده، ولی در بین استان های کشور کمترین تورم را 
داشته اند.به گزارش ایسنا، اعالم اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در خرداد 
ماه از رشد این شاخص اقتصادی حکایت داشت؛ به طوری که تورم ساالنه به ۴۳ 
و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رســیده بود و تورم نقطه به نقطه بار دیگر افزایشی 
شده و نشــان داد که هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به خردادماه سال قبل به 
طور متوسط ۴۷.۶ درصد رشد داشته است.اما بررسی جریان تورم در بین استان 
های کشــور نشان دهنده حداقل تورم  ۴۳.۱ درصدی بین استان هاست که به 
تهران اختصاص دارد، به عبارتی هزینه خانوارهای اســتان تهران در مقایسه با 
سال قبل ۴۳.۱ درصد رشــد دارد ولی سایر استان ها از این میزان هم افزایش 

هزینه بیشتری داشته اند.

ایالم در صدر تورم ایستاد 
اما در بین ۳۱ استان، ۱۵ استان با تورم باالی ۵۰ درصد دست و پنجه نرم  می 
کنند که خانوارهای ایالمی در صدر این رشد هزینه ها برای تامین کاال و خدمات 
در مقایسه با پارسال قرار دارند که تورمی حدود ۵۶.۱ درصد بوده است.در سایر 
استان ها نیز کهکیلویه و بویراحمد با ۵۵.۴ درصد، زنجان ۵۴.۶، خراسان شمالی 
۵۳.۴، آذربایجان غربی ۵۲.۸، آذربایجان شــرقی ۵۲.۴، فارس۵۲.۲، سیستان و 
بلوچســتان ۵۱.۶، کردستان ۵۱.۱، گلستان ۵۱.۲، کرمانشاه ۵۰.۴، چهارمحال 
بختیاری ۵۲.۴، لرستان ۵۰.۴، هرمزگان ۵۰.۳، اردبیل ۵۱ درصد تورم باالی ۵۰ 
درصد داشته اند.این در شرایطی است که بیشترین افزایش تورم در خرداد نسبت 
به اردیبهشــت ماه برای استان های قزوین با ۴.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد 
۳.۵ و گیالن ۳.۷ و خراســان جنوبی ۳.۸  ثبت شــده است. باالترین حد تورم 

ساالنه نیز به استان کردستان با ۴۸.۶ درصد اختصاص دارد.

حسین راغفر  در واکنش به گزارش نشریه فوربس مبنی بر افزایش تعداد میلیادرهای ایرانی:

بدون برخورد با دانه درشت ها، 
اصالحات اقتصادی منتفی است

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: پرونده های قطوری برای شخصیت های 
سیاســی وجود دارد که متاســفانه به تعطیلی رفته است و به نظر می رسد اقدام 
اساسی در این مورد صورت نگرفته است.حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا در مورد 
گزارش نشریه فوربس مبنی بر افزایش تعداد میلیادرهای ایرانی در سال های اخیر 
اظهار داشــت: دلیل این موضوع کامال روشن است. الیگارشی داخل کشور یعنی 
گروه قلیلی که در قدرت نشســته اند و سیاســت ها را به نفع منافع خود تنظیم 
می کنند، عامل اصلی این موضوع هستند. این افراد از مریخ نیامده اند، آنها داخل 
قدرت بوده و یا به نوعی به قدرت متصل هســتند.وی ادامه داد: متاســفانه نظام 
قدرت نیز برای این افراد تصمیــم می گیرد نه برای مردم. از همین روی امروز با 
این بحران بزرگ روبه رو هستیم که از یک سو بیشترین تعداد ثروتمند منطقه در 
ایران است و از سویی بیشترین میزان فقر را داریم.وی تصریح کرد: مسئله اساسی 
در این شکاف را باید در نظام تصمیم گیری های اساسی جستجو کرد اما متاسفانه 
این آمادگی وجود ندارد. وقتی رئیس بانک مرکزی در مناظره انتخاتی لیست ۱۱ 
نفــر از ابربدهکاران بانکی را به رئیس قوه قضاییه می دهد یعنی قوه قضاییه قبال 
از آنها اطالع داشــته و این تلقی ایجاد می شــود که اراده ای در راستای مبارزه با 
دانه درشت هایی که به نظام سیاسی وصل هستند شاید وجود ندارد و مادامی که 
این اراده وجود نداشته باشد، رشد نابرابری ها نیز ادامه خواهد داشت.استاد اقتصاد 
دانشگاه الزهرا متذکر شــد: با ادامه این روند چنین جامعه ای چشم انداز روشنی 
نخواهد داشــت و در کوتاه مدت با بی ثباتی، ناآرامــی، اعتراض و اعتصاب مواجه 
خواهد شد. بنابراین هر اقدامی برای حل مشکالت اقتصادی و کاهش نابرابری ها 
وابســته به اقدام قاطع در برخورد با مفسدین دانه درشت ها است چون بدون این 
برخورد امکان اصالحات اقتصادی منتفی است.راغفر با اشاره به وجود پرونده های 
متعدد فساد در کشور مدعی شد: پرونده های قطوری برای شخصیت های سیاسی 
وجود دارد که متاسفانه به تعطیلی رفته است و اقدام اساسی در این مورد صورت 
نگرفته است.وی با اشاره به راه حل های مبارزه با نابرابری گفت: اولین اقدام، برخورد 
قاطع با مفسدین اقتصادی است. نباید اینگونه گفته شود که برخورد با مفسدین، 
راه حل نیست در حالی که قطعا برخورد با این مفسدین، اعتماد به نظام سیاسی را 
تقویت می کند. راه حل دیگر اصالح نظام تصمیم گیری های اساسی است که منافع 
عموم مردم را با نگاه به آینده در بستر نظم جهانی دنبال کند.استاد اقتصاد دانشگاه 
الزهرا متذکر شد: قطعا راه حل های مشخصی برای این موضوع وجود دارد منتهی 
عزم سیاســی آنگونه که انتظار می رود، دیده نمی شود. همانطور که گفتم یکی از 
نمادهای آن برخورد با مفسدین دانه درشت است؛ کسانی که این ثروت های بزرگ 
را از جیب مردم اندوخته اند. این الیگارشی با زد و بند، ثروت های مردم را به بیرون 
از کشــور منتقل کرده و هنوز هم چشم به ته مانده آن در نظام تصمیم گیری های 
اساسی دارد. به گزارش ایلنا، اخیرا نشریه فوربس، یکی از مشهورترین مجله های 
اقتصادی جهان مدعی شــد: تعداد میلیاردرهای ایران در یک سال گذشته رشد 
۲۱ درصدی داشته است.  تعداد این اَبر ثروتمندان با وجود شیوع گسترده ویروس 
کرونا و پابرجا ماندن تحریم های فلج کننده آمریکا  به حدود ۲۵۰ هزار نفر میلیاردر 
رســیده که بیش از سه برابر میانگین جهانی است.این در حالی است که متوسط 
رشد ثروت جهانی در سال میالدی گذشته ۶.۳ درصد بوده است. به این ترتیب ، 
ایران چهاردهمین کشور ثروتمند جهان و حتی باالتر از عربستان  با حدود ۲۱۰ 
هزار میلیاردر ایســتاد که در رده هفدهم جهان قرار دارد.براساس این گزارش از 
جمله دالیل اصلی افزایش ثروت برخی ایرانی ها ، رشــد بی سابقه ۶۲۵ درصدی 

شاخص بورس و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی بود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت همکار سرویس
)سهامی خاص(

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ساعت 17 روز شنبه مورخ 1400/4/26 در نشانی: تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، انتهای 

کوچه پژوهش، پالک 13 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1399
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1399/12/30
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت

4- انتخاب بازرسان قانونی شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 251148 و شناسه ملی 10102916270

هیأت مدیره
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 مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه ای تهراناستانها

کاهش ۴ میلیارد مترمکعب حجم ذخیره آب های زیرزمینی تهران
حجم بهره برداری از منابع آبی اســتان تهران با توجه به تراکم 
جمعیت، حجمــی معادل ۴۲۰۰ میلیــون متر مکعب یعنی 
چیــزی در حدود ۸۶ درصد از کل منابع آبی قابل دســترس 
در اســتان است که این آمار در کنار گرمای بی سابقه تابستان 
امسال، از یک وضعیت آبی فوق بحرانی در استان خبر می دهد 
و لزوم برنامه ریزی دقیق برای ســازگاری با کم آبی و مدیریت 
مصرف بهینــه آب و توجه به صرفه جویــی در مصرف آب را 
بیش از پیش روشــن می سازد.به گزارش ایسنا، حجم ذخیره 
آب های زیرزمینی اســتان تهران در طول سال ها بهره برداری 
بیــش از ۴ میلیــارد مترمکعب کاهش پیدا کرده اســت که 
تقریبا حجمی معادل ۲۰-۱۸ برابر یک ســد بزرگ مانند سد 
امیرکبیر بوده و شــایان توجه اســت که کاهش میزان ذخایر 
آبی عالوه بر فرونشســت باعث کاهش کمیت و کیفیت منابع 
آب هم می شــود به طوری که هم اکنون شاهد کاهش شدید 
کیفیت آب در دشــت ورامین هستیم و اگر همین روند ادامه 
پیــدا کند با کاهش جدی در تامین منابع آب شــرب مواجه 
خواهیم شد. شهرستان های ورامین، شهریار، پیشوا و پاکدشت 
و ری قطب های مهم کشــاورزی اســتان تهران هســتند که 
بیشــترین ســرانه مصرف آب را به خود اختصاص می دهند، 
بیــش از ۳۵ درصد از منابع آبی اســتان یعنی حدود ۲۴۱۰ 
میلیون مترمکعب در بخش کشــاورزی مصرف می شــود که 
نشــان از ضرورت اصالح جــدی الگوی مصــرف آب در این 
بخــش دارد.مصطفی دهقان - مدیر دفتــر حفاظت از منابع 
آب شــرکت آب منطقه ای تهران در این رابطه تاکید بر اینکه 
فرونشســت، مهم ترین پیامد کاهش منابع آب های زیرزمینی 
اســت که تبعات و خسارات جبران ناپذیری به آبخوان ها وارد 
می کند چرا که تراکم خــاک و تراکم آبخوان ها پدیده ای غیر 
قابل جبران اســت، تصریح کرد: فرونشست، تغذیه منابع آب 

را در آینده با مشــکل جدی روبرو خواهد کرد و به مرور زمان 
باعث از بین رفتن آبخوان ها می شود که بزرگترین چالش پیش 
روی اســتان در آینده خواهد بود.وی بــا بیان اینکه تصرفات 
رودخانه ای، گسترش محدوده های شهرها، تمرکز جمعیتی و 
افزایــش نیاز به منابع آبی و عدم رعایت الگوی مصرف صحیح 
آب از جمله عوامل تاثیرگذار در بروز پدیده فرونشست است، 
اظهار کــرد: در حال حاضر مناطق جنوب غرب تهران و ۵۰۰ 
کیلومتر مربع از دشت های ورامین جزو مناطق حادثه دیده از 
تبعات فرونشست هستند، به طوری که طی ۱۳ سال اخیر به 
طور میانگین حدود ۲۰ سانتی متر در سال افت در سطح زمین 
در مناطق مذکور را شاهد بوده ایم.وی در ادامه افزود: از جمله 
اقداماتی که برای سازگاری با کم آبی انجام شده است می توان 

به همکاری شــرکت آب منطقه ای تهران با سایر شرکت های 
متولی نظیر آب و فاضالب، جهاد کشاورزی سازمان صنعت و 
معدن و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اشاره کرد که 
با تصمیمات اتخاذ شــده و برنامه ریزی صحیح و مدون انتظار 
می رود طی ۵ ســال آتی، حجمی معــادل ۴۲۰ میلیون متر 
مکعب کاهش سرانه مصرف را در استان شاهد باشیم.این مقام 
مسئول با بیان اینکه در بخش شرب با برنامه ریزی های شرکت 
آبفــا انتظار می رود حجمی در حــدود ۴۷ میلون متر مکعب 
صرفه جویی شــود، افزود: در بخش کشــاورزی نیز، با اجرای 
برنامه هایی از جمله اصالح شبکه های آبیاری، انجام لوله گذاری 
در اراضی، ایجاد کشــت های نشایی، تغییر سیستم آبیاری از 
سنتی به مدرن و توسعه کشــت گلخانه ای انتظار می رود که 

طی ۵ ســال آینده حجمی معادل ۳۱۵ میلون متر مکعب در 
این بخش صرفه جویی در مصرف آب داشته باشیم. همچنین 
توجه بیشتر به اهمیت آب مجازی و کاهش ساعت کارکرد چاه 
ها به عنوان اقدامات مهم و کاربردی در حوزه کشاورزی جهت 

مدیریت مصرف آب محسوب می شود.
طبق اعالم وزارت نیرو، دهقان با اشاره به اینکه سازمان پارک ها 
هم با اعمال سیاست هایی از جمله عدم کاشت چمن حجمی 
در حــدود ۳۳ میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب 
به همراه خواهد داشــت، اظهار کرد: به منظور کاهش مصرف 
آب در بعضــی از واحد های صنعتی نیــز با بهره برداری های 
غیــر معمول و غیرمجاز که باعــث افزایش میزان مصرف آب 
در این بخش می گردد، مقابله خواهد شــد که به این ترتیب 
به طور میانگین از مصرف ۲۵ میلیون متر مکعب آب در سال 
در بخش صنعت صرفه جویی صورت خواهد پذیرفت.دهقان در 
ادامه با اشــاره به ایجاد طرح جلب مشارکت های مردمی در 
ایجاد تشــکل های مردمی آب بران، گفت: این طرح به مدت 
سه سال در دشت ورامین به طور آزمایشی اجرا خواهد شد و 
هدف از اجرای این طرح مشارکت خودجوش مردم در مدیریت 
مصرف آب و نهادینه شــدن الکــوی مصرف صحیح آب و نیز 
اصالح الگوی کشت در میان کشاورزان و بهره برداران از منابع 
آبی می باشد.مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت در پایان 
در خصوص اقدامات انجام شده توسط شرکت در جهت اجرای 
طرح ســازگاری با کم آبی افزود: انسداد بیش از ۸۲۰۰ حلقه 
چاه غیر مجاز، نصب ۲۶۰۰ دســتگاه کنتور حجمی هوشمند 
روی چاه های دارای پروانه بهره برداری، توقیف ۹۵۶ دســتگاه 
تجهیزات حفاری غیرمجــاز و کاهش منصوبات از ۳۳۱ حلقه 
چاه از جمله اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران طی ۶ سال 

اخیر در جهت اجرای طرح سازگاری با کم آبی بوده است.

 مصرف برق ایالم از سهمیه ابالغی
 فراتر رفت

ایالم.صبح اقتصاد- سخنگوی شرکت توزیع نیروی 
برق ایالم گفت: مصرف برق در استان طی شبانه روز 
گذشته به عدد ۳۴۴ مگاوات رسیده که ۵۹ مگاوات 
از برنامه تعریف شده شرکت مادرتخصصی باالتر بوده 
است.محمد محمدیان شمالی سهمیه ابالغی امروز  
مصرف برق اســتان را ۳۱۰ مگاوات بیان کرد و افزود: تا این   لحظه میزان 
مصرف برق مصرفی به ۳۰۷ مگاوات رســیده اســت.وی تاکید کرد: در این 
خصوص می توان ایالم را استانی با درصد باالی افزایش مصرف برق در کشور 
دانست. سخنگوی شــرکت توزیع نیروی برق ایالم با اشاره به اعمال برخی 
خاموشــی های در برخی نقاط اســتان بویژه حوزه شمالی استان بیان کرد: 
دلیل این امر جلوگیری از اعمل خاموشی های گسترده، طوالنی مدت و غیر 
قابل کنترل است و به همین علت مجبور به اعمال برنامه مدیریت اضطراری 
بار هســتیم چرا که این کار باعث ایجاد توازن بین تولید و مصرف می شود.
محمدیان شمالی تاکید کرد: اگر مصرف برق به همین روال در استان ادامه 
داشته باشد بدون شک استان در لیست قطعی برق قرار می گیرد.وی با تاکید 
بر اینکه با توجه به شــرایط آب و هوایی، استفاده از کولرهای گازی در این 
استان در فصل گرما به صرفه و ضروری نیست، افزود: کاهش یک درجه ای 
کولرهای گازی موجب افزایش پنج درصدی مصرف برق می شــود، بنابراین 

درجه مناسب برای این کولرها نیز بین ۲۴ تا ۲۶ است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:
 رشد مصرف باعث افزایش شوری

 آب می شود
قم- مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قم با 
بیان اینکه کیفیت آب از نظر شوری و شیرینی ارتباط 
مستقیم با مصرف دارد، گفت: هر چه قدر مصرف آب 
باالتر رود مجبور استفاده از منابع زیرزمینی هستیم 
که باعث افزایش شوری آب می شود.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، دکتر علی جان صادق پور در جلسه 
شورای اطالع رسانی استان که به ریاست مهندس سلیمان پور معاون سیاسی 
و امنیتی استاندار قم برگزار شد با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی بارندگی ها در 
سال جاری نسبت به سال قبل گفت: ورودی آب به سدهای تأمین کننده آب 
شــرب نیز با ۴۰ درصد کاهش مواجه شده ضمن اینکه دمای هوا نیز نسبت 
به سال گذشــته حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است.وی از افزایش شدید 
مصرف در ســه ماه نخست سال جاری نســبت به مدت مشابه سال قبل با 
وجود کاهش منابع آبی خبر داد و یادآور شد: در مجموع در سه ماه نخست 
سال جاری بیش از ۳۷ میلیون و ۸۶۱ هزار متر مکعب استحصال از منابع در 
دسترس داشتیم در حالی که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۳۵ میلیون 
و ۴۱۳ هزار متر مکعب بوده اســت.وی در ادامه افزایش۴ درصدی جمعیت، 
افزایش متوســط ۱۲ درصدی دمای هوا و اســتمرار شیوع بیماری کرونا را 
ســه عامل اصلی در افزایش مصرف آب برشمرد و گفت: کیفیت آب از نظر 
شوری و شیرینی نیز ارتباط مستقیم با مصرف دارد.وی همچنین با اذعان به 
اینکه سقف ظرفیت تأمین آب شهر از منابع در اختیار حدود ۶ میلیون متر 
مکعب است، تصریح کرد: اگر مصرف آب در این شهر از این میزان باالتر رود 

جیره بندی آب دور از ذهن نیست.

باتالشی جهادی و شبانه روزی در کوتاه ترین زمان؛
 واحد بخار بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه نکا 

به مدار تولید بازگشت
واحد بخار بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات 
پس از انجام تعمیرات میاندوره ای در کوتاه ترین زمان ممکن به شبکه سراسری 
برق کشــور پیوست.مدیر امور تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی با اعالم این خبر 
افزود: در طــول این تعمیرات که به منظور آمادگی حداکثری و گذر مطمئن از 
پیک مصرف تابســتان، طبق برنامه زمانبندی به مدت ۱۲ روز از مدارخارج شده 
بود، با درک باالی مجموعه همکاران نیروگاه از نیاز شــدید شــبکه برق کشور، 
ساعت ۴ بامداد نوزدهم خرداد پس از شش روز تالش شبانه روزی به مدار تولید 
پیوست.عبدالرضا محمودی گفت: علیرغم محدودیت زمانی، در این دوره تعمیرات 
برای کســب آمادگی کامل واحد برای گذر موفق از پیک مصرف، بیش از ۵۰۰ 
فعالیت تعمیراتی انجام شــد که میتوان به مهمترین آن شامل دم گیت گذاری 
مسیر ورودی آب دریا به سیستم کولینگ، تخلیه کامل مسیر و تعویض ولو)شیر 
صنعتی( یکطرفه آب دریا، دمونتاژ و سرویس الکتروموتور ۶.۶ کیلوولت آب دریا، 
بازدید کندانســور و تمیزکاری آندها، چک کوپلینگ تمامی موتورها، روانکاری و 
تعویض کوپلینگ های معیوب، رفع نشــتی از روغن ترانس جریان ســوئیچگیر 
ولتاژ متوسط، سرویس سوئیچگیرهای ولتاژ پایین و متوسط، تعویض سوکت های 
پوزیشنر و... اشاره کرد.بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا شامل دو 
واحدگازی به ظرفیت هرکــدام ۱۳۷.۶ مگاوات، یک واحد بخار به ظرفیت۱۶۰ 

مگاوات و دو واحد توربین انبساطی به ظرفیت هر کدام ۹.۴ مگاوات است.

مدیرعامل شــرکت توانیر گفت: برای جلوگیری از بروز خاموشــی گسترده، باید 
موضوعات مدیریت مصرف به خصوص مدیریت مصرف در صنایع، کشــاورزی و 

بخش های تجاری و اداری با جدیدت بیشــتری اعمال شــود.به گزارش تسنیم، 
محمد حســن متولی زاده، مدیرعامل شــرکت توانیر، در نشستی که به صورت 
اضطراری در مرکز پایش صنعت برق با عنوان جلسه ستاد فرماندهی مدیریت بار 
برق ۱۴۰۰ برگزار شد، اظهار داشت: اکنون در شرایط حدی مصرف هستیم، یعنی 
واقعا هیچ جایی برای انحراف از برنامه های مدیریت بار وجود ندارد.متولی زاده با 
بیان اینکه »امکان پوشش ریسک در شبکه  بسیار سخت است«، گفت: اگر نتوانیم 
شبکه را در این مدت مدیریت کنیم، نتیجه تمام تالش های صورت گرفته از بین 
خواهد رفت.وی افزود: برای جلوگیری از بروز خاموشــی گسترده، باید موضوعات 

مدیریت مصرف به خصوص مدیریت مصرف در صنایع، کشــاورزی و بخش های 
تجاری و اداری با جدیدت بیشــتری اعمال شود. مدیرعامل شرکت توانیر با بیان 
اینکه »اکنون هم که شاهد برگزاری کنکور هستیم، شرایط بسیار حساسی را در 
پیش داریم«، گفت: در حال حاضر شــرایط اضطرار مصرف برق کشــور و سقف 
مجاز سهمیه مصرف به تمامی استانها اعالم شده و با همکاری استانداران و تمامی 
ارکان صنعت برق در اســتان، رعایت این ســقف به دلیل محدودیت های موجود 
الزامی اســت و تنها خاموشی به اســتانی اعمال می شود که از سقف حداکثری 

تعیین شده عبور کنند.

با توجه به اهمیت کیفیت آب شــرب استان 
اصفهان، نشست هم اندیشی کنترل و نظارت 
بر سالمت آب شــرب برگزار شد. مدیر مرکز 
پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضالب آبفای 

اســتان اصفهان در این نشست ضمن تاکید 
بر لزوم کار شــبانه روزی همکاران در شرایط 
بحران گفت: هرگونه شــکایت مشترکین از 
کیفیــت آب به صورت تک به تک و حضوری 
بررســی می شــود. فهیمه امیری با اشاره به 
این که عمده آب شــرب مورد نیاز شــهرها 
و روســتاهای تحت پوشــش طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ از آب تصفیه خانه بابا شیخعلی 
تامین می شــود، افزود: در شــرایط کم آبی 
و ســاعات اوج مصرف تعــدادی از چاه ها با 
هماهنگی واحد کنتــرل کیفی وارد مدار می 
شوند. وی گفت: به همین دلیل ممکن است 

مردم تغییری در مزه آب احساس کنند اما به 
لحاظ کیفیت و سالمت آب شرب از هر لحاظ 
مطمئن باشند زیرا ســالمت شهروندان خط 
قرمز شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اســت.وی افزود: در صورتی کــه آب چاه در 
روستایی کیفیت مناسب نداشته باشد به طور 
قطع برای شرب استفاده نمی شود و آب مورد 
نیاز این گونه روستاها به وسیله تانکرهای سیار 
تامین می شود. امیری کلر سنجی روزانه را از 
وظایف اصلی آزمایشگاه ها دانست و بر شست 
و شــوی مداوم مخزن های آب و سرویس و 
نگهداری دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه ها 

تاکید کرد. شــایان ذکر است ۲۲ آزمایشگاه 
میکروبی و پنج آزمایشگاه شیمیایی در سطح 
اســتان، کار سنجش سالمت و کیفیت آب را 
در تمام شــهرها و روســتاهای تحت پوشش 

برعهده دارند.

شــرکت گاز بصره که جوینت ونچر شرکت 
گاز جنوب، شــل و میتسوبیشی است ۳۶۰ 
میلیــون دالر از بــازوی فاینانــس بخش 
خصوصــی بانــک جهانی بــرای کمک به 
کاهش مشعل سوزی میادین نفتی جنوبی 
این کشور دریافت می کند.به گزارش ایسنا، 
شرکت فاینانس بین المللی )IFC( و شرکت 
گاز بصــره توافق وام پنج ســاله ای را امضا 
کردند که کمک می کند این شرکت ظرفیت 
فعلی برای جمع کردن گاز همراه نفت را ۴۰ 
درصد معــادل ۴۰۰ میلیون فوت مکعب در 
روز افزایش دهد. این شــرکت با جمع آوری 
۶۰ درصد از گازهای همراه نفت در میادین 
رمیله، قرنه غربــی ۱ و زبیر، در حال حاضر 

تولید ســاالنه ۹۰۰ میلیون فوت مکعب در 
روز را دارد.این وام برای تامین مالی ساخت 
تاسیســات جدید پاالیش گاز مورد استفاده 
قرار خواهد کرد. شــرکت گاز بصره در حال 
حاضر ۸۰ درصد از تقاضــای LPG عراق را 
تامین می کند.طبــق گزارش بانک جهانی، 
عــراق پس از روســیه در ســال ۲۰۲۰ در 
دومین رتبه مشعل سوزی جهان قرار داشته 
است. وزیر نفت عراق سوم مه اعالم کرده بود 
این کشور به دنبال ۱۵ میلیارد دالر سرمایه 

گذاری بــه همراه برخی از شــرکای انرژی 
خود به منظــور افزایش تولید گاز و کاهش 
وابستگی به واردات انرژی ایران است.احسان 
عبدالجبار اسماعیل، وزیر نفت عراق در آن 
زمان اظهار کرده بود سرمایه گذاری در این 
پروژه ها به افزایش تولید گاز به چهار میلیارد 
فوت مکعب در روز کمک خواهد کرد و اجازه 
می دهد حداکثر ۱۶ گیــگاوات برق تولید 
شود.این پروژه ها شــامل برنامه توسعه سه 
میلیارد دالری برای شرکت گاز بصره است 

که اســماعیل در این کنفرانس مطبوعاتی 
به آن اشاره کرد. شرکت گاز بصره با هزینه 
ســه میلیارد دالر تولیدش را از یک میلیارد 
فــوت مکعب در روز فعلی بــه ۱.۴ میلیارد 
فوت مکعب در روز تا ســال ۲۰۲۵ افزایش 
خواهد داد.عراق از سوی آمریکا برای کاهش 
وابستگی به گاز و برق ایران تحت فشار قرار 
گرفته اســت. این واردات برای جلوگیری از 
قطعی متداول برق در این کشور به خصوص 
در ایام تابســتان که دمای هوا به ۵۰ درجه 
می رسد، ضروری است. عراق از سال ۲۰۱۸ 
معافیتهای آمریکا را برای ادامه واردات انرژی 
ایــران دریافت کرده که همان ســال هدف 

تحریمهای واشنگتن قرار گرفت.

وام ۳60 میلیون دالری بانک جهانی 
برای کاهش مشعل سوزی عراق

شرایط بسیار حساس شبکه برق

هشدار بروز خاموشی های 
گسترده

فریب پمپ بنزین ها را نخورید
در اکثر قفسه های پمپ بنزین ها مکمل های رنگارنگی 
به چشــم می خورد که گاهــی متصدیان پمپ بنزین 
اصــرار به فروش آن ها به مالکان خــودرو دارند اما به 
گفته کارشناســان، هیچ نیــازی به اســتفاده از این 
مکمل ها برای هیچ خودرویی نیست.به گزارش ایسنا، 
ممکن اســت برایتان پیش آمده باشــد که متصدی 
جایگاه پیشنهاد استفاده از مکمل های سوخت را بدهد 
اما حاضر نباشــد حتی قوطی خالی مکمل را به شما 
نشــان دهد یا حتی دیده شده که قوطی های خارجی 
با موادی نامعلوم از قبل پر شده و به مشتری با قیمت 
باال فروخته می شــود.این در حالی است که مسووالن 
بارها اعالم کرده اند که هیچ کدام از خودروهای موجود 
به مکمل هــای بنزینی نیاز ندارند و الزم نیســت که 
افراد از این مواد افزودنی و مکمل های بنزین اســتفاده 
کنند. فاطمه کاهی - ســخنگوی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی در این رابطه به ایســنا گفت: تاکید 
شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی این اســت که 
ســوخت توزیعی نیازی به مکمل نــدارد، این موضوع 
مربــوط به تمام خودروها حتــی خودروهای خارجی 
می شــود و عرضه مواد افزودنی و مکمل های بنزین در 
جایگاه های ســوخت مورد تأیید این شرکت نیست.به 
گفته وی، حتی اســتفاده از مکمل هایی که استاندارد 
کافی نیز دارند، توصیه نمی شود؛ چراکه بنزین عرضه 
شده در تمام جایگاه های عرضه سوخت کشور مطابق 
با استانداردهای شرکت ملی پاالیش و پخش، تولید و 
توزیع می شــود.به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی، معموال مکمل را برای افزایش عدد 
اکتــان به بنزین اضافه می کنند، باتوجه به اینکه عدد 
اکتان بنزین یورو و بنزین سوپر باالی ۹۰ است توصیه 
نمی شود که از مکمل استفاده شود و به اعتقاد ما عدد 
اکتان برای بنزین یورو، بنزین معمولی و بنزین سوپر 
کفایت دارد.کاهی اظهار کرد: اگر متصدی جایگاه بدون 
هماهنگی اقدام به استفاده از مکمل برای یک خودرو و 
هزینه آن را از فرد اخذ کند، شخص می تواند از طریق 
سامانه پاسخگویی ۰۹۶۲۷ شکایت خود را ثبت کند و 

حتما به آن رسیدگی خواهد شد.

قیمت نفت باال رفت
قیمت نفت دیروز چهارشــنبه تحت تاثیر انتشار آمار 
هفتگی کاهش ذخایر نفت آمریکا و با وجود نگرانی از 
محدودیتهای جدید رفت و آمد در بعضی از کشورها، 
به روند افزایشی روز گذشته ادامه داد.به گزارش ایسنا، 
بهای معامــالت نفت برنت با ۳۱ ســنت معادل ۰.۴ 
درصد افزایش، به ۷۵ دالر و هفت ســنت در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با ۴۶ ســنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۷۳ دالر و 

۴۴ سنت در هر بشکه رسید. 

درنشست هم اندیشی کنترل و نظارت بر 
سالمت آب شرب استان اصفهان اعالم شد؛
22 آزمایشگاه میکروبی 
و 5 آزمایشگاه شیمیایی 
بر سالمت و کیفیت آب 
شرب  نظارت دارند
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گزیده خبر دو سناریوی مرکز پژوهش های مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کارشناسی، طرح ساماندهی 
صنعــت خودرو را مورد بررســی قرار داد و دو ســناریو را در این 
مورد پیشــنهاد کرد.به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشــی، طرح ساماندهی صنعت خودرو را مورد بررسی قرار 
داد. طبــق نظر این مرکز، طرح یک فوریتی ســاماندهی صنعت 
خودرو که 28 خرداد 98 در جلســه مجلس شــورای اسالمی به 
تصویب رسید، در اظهار نظرهای شورای نگهبان در چهار مرحله 
دارای ایرادات و مغایرت هایی با قانون اساســی و شــرع دانسته 
شد.از طرفی تحول بازار و صنعت خودروی سبک در جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی در تاریخ 19 شهریور 99 به صورت عادی 
و با هدف جلوگیری از ســوداگری در بازار خــودرو با ابزار عرضه 
خــودرو در بورس کاال و اصالح رونــد قیمت گذاری اعالم وصول 
شد.نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با الحاق ماده اصلی طرح تحول بازار و صنعت خودروی ســبک با 
موضــوع عرضه خودرو در بــورس کاال در قالب اصالحیه ماده 4 
طرح ساماندهی صنعت خودرو که ارجاعی شورای نگهبان بود، دو 
طرح مذکور را به نوعی تلفیق کردند.لکن در خالل بررسی گزارش 
کمیسیون در صحن مورخ 22 فروردین امسال پس از تذکر چند 
نفر از نمایندگان، به دلیل آنکه اصالحات و پیشنهادات جدیدی در 
مصوبه کمیســیون به طرح اضافه شده است، طرح جهت بررسی 
بیشتر و اخذ نظرات و پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون ارجاع 
شد. کمیسیون صنایع و معادن، در راستای نکات و تذکرات صحن 
و ایرادات شورای نگهبان در جلسه 29 فروردین امسال اصالحاتی 
در متن به تصویب رســاند. در ادامه بررســی و تحلیل اصالحیه 
ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو ارائه شده است. طبق نظر 
مرکز پژوهش های مجلس، موافقان عرضه خودرو در بورس کاال 
معتقدند این کار موجب شــفافیت در عرضه و تقاضای خودرو و 
حذف سوداگری )البته با اهرم مالیات بر فروش طی دو سال اول( 
می شــود.در مقابل، عدم قطعیت های موجود در اقتصاد ایران در 
کنار ابهامات و ایرادهایی همچون امکان بروز ســوداگری و قیمت 
ســازی در بورس کاال با سیگنال دهی بورس کاال به بازار، تبعات 
اجتماعی آزادسازی یکباره قیمت همه خودروها، پیچیدگی تحلیل 
قیمت فروش خودروها در بازار پس از عرضه خودرو در بورس کاال 
و عدم وجود تجربه مشــابه در دنیا موجب شــده مخالفان عرضه 
خودرو در بورس کاال این روش را روش مناسبی در شرایط موجود 
برای خروج از آشــفتگی این بازار ندانند و به لزوم عدم شتابزدگی 
در تغییر شیوه فروش تاکید کنند.با توجه به بررسی همه جوانب 
موضوع، شورای نگهبان با الزام قانونی عرضه خودرو در بورس کاال 
به دالیل پیش گفته مخالف است. همچنین، معتقد است راهکار 
مدنظــر در خصوص اصالح رویه قیمت گذاری خودرو با تاکید بر 
شاخص های بند 1 جزء الف ماده 4 طرح مذکور می تواند از طریق 

اهرم نظارتی مجلس، ســریعتر به نتیجه مورد نظر برسد و نیاز به 
قانون گذاری ندارد.شایان ذکر است از آنجا که به لحاظ فنی کاهش 
قیمت خودرو در طرف تقاضا به تیراژ تولید نیز وابســته است لذا 
موضوع تدوین طرح جامــع خودرو با این هدف در حال پیگیری 
اســت. در نهایت در صورت اصرار نمایندگان کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شــورای اسالمی مبنی بر پیگیری طرح مذکور در 
قالب فعلی، دو ســناریو وجود دارد کــه تصمیم گیری درباره آن 
منوط به وزنی اســت که نمایندگان مجلس برای هر یک از ادله 

موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کاال قائل هستند.

سناریوی اول:
خودرو در بورس کاال عرضه نشــود و فقط موضوع اصالح قیمت 
گذاری به شرح ذیل به عنوان متن جایگزین اصالحیه ماده 4 طرح 

ساماندهی صنعت خودرو مدنظر قرار گیرد:
در اجرای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 
44 شــورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول 
قیمت گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو 

لحاظ کند:
* قیمت تمام شــده بر اســاس تجزیه و تحلیل )آنالیز( هزینه به 
صورت حداقل ســالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق 
و توسعه، هزینه های موضوع تبصره 2 ماده 9 مکرر همین قانون 
و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حســابرس 

محاسبه شود.
* به روز رســانی قیمت تمام شده حداکثر هر سه ماه یکبار انجام 

شود.

سناریوی دوم:
خودرو در بورس کاال عرضه شــود و اصالح قیمت گذاری نیز 
مدنظر قرار گیرد. در این صورت متن به شــرح ذیل به عنوان 

متن پیشنهادی ارائه می شود:
الف: در اجرای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل 44قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است در خصوص 
خودروهای مشمول قیمت گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل 

تنظیم قیمت خودرو لحاظ نماید:
* قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل )آنالیز( هزینه به 
صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق 
و توســعه، هزینه های موضوع تبصــره 2 ماده 9 مکرر همین 
قانون و هزینه هــای مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید 

حسابرس محاسبه شود.
* به روز رســانی قیمت تمام شــده حداکثر هر سه ماه یکبار 

انجام شود.
ب:  آیین نامه اعطای مشــوق بــه منظور تحقق نهضت قطعه 
ســازی در ایران و افزایش کمی و کیفی تولید خودرو و موتور 
سیکلت اعم از نیرومحرکه درونسوز، برقی و ترکیبی )هیبریدی( 
از طریق انجام طرح های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی 
به منظور بومی ســازی و کاهش واردات قطعات و با تاکید بر 
نقش دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان 
با لحاظ کردن موارد ذیل توسط کارگروهی متشکل از معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، شورای رقابت و انجمن قطعه سازان به تشخیص اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران با محوریت وزارت 

صمت تدوین و حداکثر ظرف دو ماه پس از الزم االجرا شــدن 
این قانون که به تصویب هیات وزیران می رسد و ابالغ می شود.

* افزایش تیراژ تولید بر مبنای افزایش عمق ســاخت داخل به 
صورت ساالنه

* افزایش صادرات نسبت به تیراژ تولید به صورت ساالنه
* ارتقاء ایمنی براســاس شاخص های استاندارد آزمون ایمنی 
)گواهی کســب ســتاره ایمنی از یک تا پنج( طی دوره زمانی 

مشخص
* کاهش مصرف سوخت بر اساس شاخص رده مصرف سوخت

* بهبود خدمات پس از فروش
ج: در شــرایطی که بنا به تشخیص شورای رقابت تقاضا برای 
انواع خودرو بیش از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع 
خودروی تعیین شده توسط شورای رقابت را در محدوده زمانی 
که این شورا معین و ابالغ می کند، صرفا از طریق بورس کاال بر 

مبنای ضوابط مربوطه و با رعایت موارد زیر عرضه کنند:
* قیمت تعیین شده شورای رقابت به عنوان قیمت پایه بورس 

کاال در نظر گرفته می شود.
* ضوابــط جرایم مربوط به تاخیــر در تحویل خودرو، مطابق 
قانــون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تعیین و اخذ 

می شود.
* در صــورت فروش خودرو در بــورس کاال با قیمتی بیش از 
قیمت پایه، 30 درصد از مابه التفاوت مربوطه به عنوان عوارض 
محاسبه شده و به حســاب خاصی نزد خزانه داری کل کشور 
واریــز و به صورت 100 درصد تخصیص یافته صرف توســعه 

حمل و نقل عمومی می شود.
آیین نامــه نحوه اجرا و نظارت بر این بند توســط کارگروهی 
متشــکل از  وزارت صنعــت، معدن و تجــارت و وزارت راه و 
شهرســازی و با محوریت وزارت کشور حداکثر ظرف مدت دو 
ماه از تاریخ ابالغ این قانون، به تصویب هیات وزیران می رسد. 
70 درصد مابقی از مابه التفاوت مربوطه به عنوان منابع اجرای 

بند ب این ماده تخصیص می یابد.
تبصره 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند شاخص هایی 
را به منظــور اولویت دهی به متقاضیان خرید خودرو از بورس 

کاال تعیین نماید.
تبصــره 2: فروش خودروهای خریداری شــده از بورس کاال تا 
مدت یک سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان 10 

درصد قیمت خریداری شده از بورس کاال است.
تبصره 3: آیین نامه نحوه فروش خودرو در بورس کاال توســط 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت و وزارت اقتصاد و امور دارایی 
حداکثر طرف مدت ســه ماه از تاریخ ابالغ این قانون تهیه و به 

تصویب هیئت وزیران می رسد.

سخنگوی گمرک تشریح کرد؛
 تجارت خارجی کشور در خرداد

 از ۸ میلیارد دالر عبور کرد
ســخنگوی گمرک: تجارت خارجی غیر نفتی کشور در خرداد ماه با رشد چهار 
میلیون و 236 هزار تنی نسبت به اردیبهشت ماه به 16میلیون و 136هزار تن و 
به ارزش هشت میلیارد و 57میلیون دالر رسید که با افزایش 974میلیون دالری، 
در این ماه نســبت به اردیبهشت، 35درصد در وزن و 14درصد در ارزش رشد را 
تجربه کرده اســت.به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار 
داشــت: تجارت خارجی غیر نفتی در فصل بهار ماهه  به 38میلیون و 379 هزار 
تن کاال و به ارزش 20میلیارد و 902میلیون دالر دالر رســید که  16میلیون و 
136هزار تن، به ارزش هشــت میلیارد  و 57میلیــون دالر آن مربوط به خرداد 
ماه اســت.لطیفی افزود: از این میزان تجارت خارجی در  خردادماه، 13میلیون و 
87هزار تن به ارزش چهار  میلیارد و369میلیون دالر مربوط به صادرات کاالهای 
ایرانی اســت و مابقی  آن به وزن سه میلیون و49هزار تن، به ارزش سه میلیارد 
و 688میلیون دالر مربوط به واردات کاال به کشــور است. لطیفی توضیح داد: با 
وجود رشــد 69درصدی صادرات از لحاظ ارزش در مجموع ســه ماه فصل بهار، 
نســبت به این مدت در سال قبل، در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه با چهار 
میلیون و 508هزارتن کاالی  بیشــتر و یک میلیــارد و 17میلیون دالر فروش 
بیشــتر، رشــد 52درصدی در وزن و 30درصدی در ارزش را شاهد بودیم اما در 
رویه  واردات در خردادماه نســبت به اردیبهشت ماه  272هزار تن کاالی کمتر 
و 43میلیون دالر ارزش کمتر  نســبت به ماه قبل کاال وارد کشــور شده که به 
ترتیب هشــت درصد و یک درصد در وزن و ارزش کاال کمتر وارد شــده است.
ســخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کاالهای ایرانی در اردیبهشــت 
ماه 1400 گفت: در ســومین ماه سال، عراق با 6میلیون و 488هزارتن به ارزش 
یک میلیــارد و 391میلیون دالر، چین با دو میلیــون و 450هزار تن به ارزش 
یــک میلیارد و 91میلیــون دالر، امارات با یک میلیــون و 25هزار تن به ارزش 
426میلیون دالر، افغانستان با 475هزار تن به ارزش 205میلیون دالر و ترکیه با 
279هزار تن به ارزش 205میلیون دالر، پنج مقصد اول کاالهای صادراتی کشور 
در خرداد ماه بودند که با اضافه شــدن آمار صادرات گاز مایع به عراق، این کشور 
در خرداد ماه اولین مقصد کاالهای صادراتی شد.وی افزود: امارات با یک میلیون 
و 111هــزار تن کاال به ارزش یک میلیــارد و327میلیون دالر، چین با222هزار 
تن به ارزش 729میلیون دالر، ترکیه با 307هزار تن به ارزش 384میلیون دالر، 
آلمان با 83هــزار تن به ارزش 129میلیون دالر و ســوئیس با 113هزار تن به 
ارزش 101میلیون دالر، پنج شریک کشــورمان برای تامین کاالهای مورد نیاز 
کشــور بودند.لطیفی  در خصوص میزان کاالهای عبوری از کشــور توضیح داد: 
ترانزیت کشور در خرداد ماه مانند دو ماه فروردین و اردیبهشت روند خوبی دارد 
و 901هزار تن کاال، میزان کاالهای عبوری از کشورمان در این ماه بوده است که 
با وجود رشــد 121درصدی ترانزیت در ســه ماهه اول سال نسبت به فصل بهار 
1399، نسبت به اردیبهشت ماه 32هزار تن کاالی کمتر از کشورمان عبور کرده 

که این میزان کاهش 3درصدی را نشان می دهد.

 متروکه شدن ۷۰ میلیارد دالر
 دارایی های فوالدی

یک اندیشکده آمریکایی پیش بینی کرد صنعت جهانی فوالد در سالهای آینده 
ممکن اســت با متروکه شــدن حداکثر 70 میلیارد دالر دارایی روبرو شود زیرا 
همچنان کوره های بلند جدید با اســتفاده از زغال ســنگ ساخته می شوند که 
با اقدام برای کاهش آالیندگی، منســوخ خواهند شد.به گزارش ایسنا، اندیشکده 
آمریکایی گلوبال انرژی مانیتور )GEM( در گزارشی اعالم کرد حدود 50 میلیون 
تن ظرفیت فوالدسازی با استفاده از فناوری کوره بلند در دست ساخت است که 
عمدتا در چین است.کریستین شیِرر، مدیر برنامه زغال سنگ این اندیشکده گفت: 
ساخت کوره های بلند زغال سوز جدید سرمایه گذاری بدی برای فوالدسازان و 
ســرمایه گذاری بدی برای زمین است.طبق گزارش گلوبال انرژی مانیتور، کوره 
های بلند که از زغال ســنگ استفاده می کنند ممکن است بالاستفاده یا از کار 
افتاده شوند که به ایجاد دارایی های متروک به ارزش 47 تا 70 میلیارد دالر منجر 
می شــود.کیتلین سوالِک، یکی از نویسندگان این گزارش گفت: بر مبنای پیش 
بینی آژانس بین المللی انرژی و گروههای دیگر، این داراییها ممکن است تا سال 
2030 تا 2040 متروک شوند. اگر محدودیتهای مقابله با آالیندگی و مالیات کربن 
زودتر به اجرا گذاشته شوند، این اتفاق ممکن است سریعتر روی دهد.بنا بر گزارش 
آژانس بین المللی انرژی، آالیندگی مســتقیم صنعت جهانی فوالد و سنگ آهن 
باید بیش از 50 درصد تا سال 2050 در مقایسه با سال 2019 کاهش پیدا کند 
تا اهداف توافق اقلیمی پاریس تحقق پیدا کند.کارخانه های جدیدی ساخته می 
شود هر چند که میزان زیادی ظرفیت مازاد فوالدسازی وجود دارد که 25 درصد 
باالی سطح تولید سال 2019 است.بخش اعظمی از صنعت فوالد جهانی تصدیق 
می کند که باید آالیندگی کربن را کاهش دهد زیرا این صنعت عامل حدود هفت 
درصد از انتشار گازهای گلخانه ای است. شرکتها و کشورهای تولیدکننده فوالد 

تعهداتی برای حرکت به سمت کربن خنثی و آالیندگی کربن اندک داده اند .

اندیشکده آمریکایی پیش بینی کرد
جزئیات واریزیهای جدید سازمان هدفمندی 

یارانه ها
رئیس ســازمان هدفمندی یارانه ها از پرداخت مبلغ 2000 میلیارد ریال به وزارت 
جهاد کشــاورزی بابت یارانه نهاده ها و عوامل تولید از محل منابع سازمان هدفمند 
سازی یارانه ها خبر داد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امید حاجتی 
اعالم کرد، در راســتای حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و در ادامه پرداختهای 
صورت گرفته قبلی مبلغ 2000 میلیارد ریال دیگر بابت یارانه نهاده ها ، عوامل تولید 
و خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت گردید. 
مدیرعامل ســازمان هدفمندسازی یارانه ها خاطر نشان کرد:طی سه ماهه نخست 
سال جاری و از محل منابع نقدی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در مجموع مبلغ 
5000 میلیارد ریال به این امر مهم اختصاص و پرداخت گردیده است.وی همچنین  
از پرداخت 1500 میلیارد ریال بابت تکمیل و اجرای طرح آزاد راه اصفهان – شیراز 
خبر داد و گفت : با توجه به اهمیت ویژه ترانزیت کاال و خدمات و همچنین توسعه 
گردشگری بین شهری و ارتقاء صنعت حمل و نقل کشورمبلغ 1500میلیارد ریال 
ازمحل منابع نقدی این سازمان به شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل و نقل کشور بابت اجرای طرح تکمیل آزاد راه اصفهان شیراز پرداخت شد.

نمایشگاه دائمی محصوالت صادراتی 
شرکت های دانش بنیان افتتاح شد

مدیر نمایشگاه دائمی محصوالت صادراتی شرکت های دانش بنیان از افتتاح این 
نمایشــگاه خبر داد و گفت: در این نمایشــگاه 700 محصول دانش بنیان از 300 
شــرکت فناور، دانش بنیان و خالق به نمایش در آمده است. محمد کرمی، مدیر 
نمایشگاه دائمی محصوالت صادراتی شرکت های دانش بنیان در مورد برپایی این 
نمایشــگاه اظهارداشت: خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران با عنوان )iHiT( در 
محل نمایشگاه بین المللی، شعبه مرکزی خانه های نوآوری و فناوری در کشورهای 
 )iHiT( هدف صادراتی اســت.وی افزود: پیش از این، خانه های نوآوری و فناوری
در کشورهای کنیا، ســوریه، چین و روسیه نیز راه اندازی شده اند و اکنون شعبه 
مرکزی iHiT در نقش هاب این مراکز و زیر نظر معاونت علمی و فناوری در تهران 
دایر شده است.مدیر نمایشگاه دائمی محصوالت صادراتی شرکت های دانش بنیان 
ادامــه داد: هدف از راه اندازی خانه های نوآوری و فناوری در کشــورهای مختلف، 
ایجاد شبکه ای جهت توســعه صادرات محصوالت دانش بنیان و فناور است. این 
نمایشگاه در فضایی در حدود 1600 مترمربع شامل شوروم، فضای کار اختصاصی، 
فضای کار اشتراکی و اتاق های جلسات B2B به توانمندسازی صادراتی شرکت های 
دانش بنیان می پردازد.کرمی گفت: هم اکنون در این نمایشگاه 700 محصول دانش 
بنیان از 300 شرکت فناور، دانش بنیان و خالق به نمایش در آمده است. تسریع در 
فرآیند بازدیدهای هیات های بازرگانی خارجی و توسعه و تحقیقات بازار از جمله 
خدماتی است که در این نمایشــگاه به شرکت های دانش بنیانی که محصوالت 
آنها حائز شرایط حضور در نمایشگاه را داشته باشند ارائه می شود.وی بیان داشت: 
از جمله دیگر فرصت هایی که در این نمایشــگا فراهم آمده است بستری مناسب 
برای تعامل موثر کارگزاران صادراتی، شــرکت های مدیریت صادرات و EMCها با 
شرکت های دانش بنیان و فناور است. مدیر نمایشگاه دائمی محصوالت صادراتی 
شرکت های دانش بنیان اعالم کرد: این نمایشگاه  توسط ریاست محترم جمهوری 
و با حضور استاندار تهران و ریاست محترم مرکز تعامالت و امور بین الملل معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد.وی خاطرنشان کرد: برنامه های جاری 
این مرکز پذیرش هیئت های خارجی، برگزاری رویدادها و نشست های تخصصی 
و B2B صادراتی با مشــتریان خارجی و ارائه خدمات تجاری ســازی صادراتی به 

شرکت های دانش بنیان خواهد بود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت همکار دیزل کار
 )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/4/26 در نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای کوچه 

پژوهش، پالک 13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1399
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1399/12/30
3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

4- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  273130 و شناسه ملی 10103117086

هیأت مدیره
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رئیس سازمان بورس گزیده خبر

احتمال عدم پرداخت کامل ۵۰درصد دوم سود سهام عدالت
رئیس ســازمان بورس با بیان »چند شرکت در پرداخت 
ســود ســهام عدالت با مشــکل روبه رو بودنــد و آخرین 
اخطارها را به آنها داده ایم«، گفت: اگر این شرکت ها سود 
را واریز نکنند، ۵۰درصد دوم ســود ســهام عدالت کامل 
پرداخت نمی شود.به گزارش تســنیم، محمدعلی دهقان 
دهنوی عصر روز )سه شنبه( در حاشیه مراسم رونمایی از 
»پنجره واحد خدمات بازار ســرمایه« در جمع خبرنگاران 
در خصوص آخرین وضعیت اجرای پیشــنهاد 3+7 گفت: 
هنوز مصوبه آن ابالغ نشــده اســت و همچنان در انتظار 

ابالغ آن برای اجرا هستیم.

زمان واریز سود سهام عدالت
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار، به زمان واریز سود 
ســهام عدالت اشــاره کرد و افزود: سود ســهام عدالت تا 
چند روز آینده پرداخت می شود، با این توضیح که بخش 
کوچکی از این سود به دلیل اینکه شرکت های سرمایه پذیر 
افزایش سرمایه داشتند، به نفع مشموالن سهام عدالت بود 
تا در افزایش سرمایه شــرکت کنند و سهام ارزشمند آن 
شــرکت ها را بگیرنــد؛ بنابراین اجازه دادیم تا ســود در 
افزایش سرمایه مصرف شود.دهقان دهنوی با بیان »چند 
شــرکت هم در پرداخت سود با مشــکل روبه رو بودند و 
آخریــن اخطارهــا را به آنهــا داده ایم«، افــزود: اگر این 
شــرکت ها سود را واریز کنند، دومین مرحله از واریز سود 
به صورت کامل پرداخت می شــود، در غیر این صورت آن 

بخش از سود که واریز شده است، پرداخت خواهد شد.
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تأکیــد کرد: با 
شــرکت هایی که ســود مدنظــر را در موعد مقــرر واریز 
نکرده انــد طبق ضوابط ســازمان بورس بــا آنها برخورد 

خواهیم کرد.

توقف فروش ســهام عدالت به علت فضای حاکم در 
بازار

وی به توقف فروش سهام عدالت اشاره کرد و گفت: فروش 
ســهام عدالت به علت فضای حاکم در بازار و هیجان های 
ایجادشــده متوقف شد. حجم ســهام عدالت در بازار زیاد 
اســت و در صورتی که فــروش آن در بازار مورد مدیریت 
قرار نگیرد از ارزش آن کاســته می شود و منجر به ضرر و 
زیان سهامداران خواهد شد.دهقان دهنوی راجع به زمان 

فراهم شــدن امکان فروش ســهام عدالت ابراز کرد: این 
موضوع وابســته به بهبود وضعیت بازار است، در آن زمان 

سهام عدالت را به صورت تدریجی عرضه خواهیم کرد.
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار خاطرنشــان کرد: 
ایــن موضــوع باید مدنظر باشــد که ســهام عدالت جزو 
ارزشــمندترین و بهترین سهام شرکت های کشور است و 
هیچ دارایی ای بهتر از آن در کشور وجود ندارد.وی ادامه 
داد: پیشنهاد ما به ســهامداران این است که اگر افراد به 
پول حاضر از فروش این ســهام نیازی ندارند به طور حتم 
از فروش آن خــودداری کنند و از منافع آن در بلندمدت 

بهره مند شوند.

آخرین جزییــات واریز 150میلیون دالر به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه

رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار بــه واریز معادل 
ریالی 1۵۰ میلیون دالر به صندوق تثبیت بازار ســرمایه 
اشــاره کرد و گفت: اجرای این موضوع بین بانک مرکزی 
و صندوق توســعه ملــی در جریان اســت. بانک مرکزی 

از صندوق توســعه ملی درخواست داشــت حساب هایی 
را معرفی کند که مبلغ قابل برداشــت باشــد، در صورت 
اجــرای این اقدام هرچه زودتر ایــن واریزی انجام خواهد 

شد.

جزییات اصالح قانون بازار اوراق بهادار
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه »اصالح قانون اوراق 
بهــادار اکنون در کدام مرحله قــرار دارد؟« گفت: اصالح 
قانون بازار اوراق بهادار در مجلس و کمیســیون اقتصادی 
مطرح اســت، بحث های متنوع و پراکنده ای در این زمینه 
وجــود دارد، در این میان ســازمان بــورس هم در حال 
جمع بندی نظرات خود است.دهقان دهنوی اظهار داشت: 
با بخش هایی از این اصالح موافق هســتیم اما بخش های 
دیگــر آن نگران کننــده اســت و درخواســت می کنیم 
صاحب نظران با ورود به این موضوع پیش نویس های آن را 
مطالعه کنند تا اگر اصالحی انجام شــد آن اصالح مدنظر 

به نفع بازار سرمایه باشد.

تثبیت  آمار خریدوفروش صندوق  علت عدم انتشار 
و توسعه بازار سرمایه

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار در پاســخ ســؤالی 
درباره علت عدم انتشــار آمار مربوط بــه میزان حمایت ها 
و خرید و فروش صندوق تثبیت و توســعه بازار ســرمایه 
گفت: صندوق تثبیت و توســعه دارای دســتورالعمل های 
خاص خود است، اکثر منابع صندوق توسعه بازار سرمایه، 
منابع بانک ها و کارگزاری ها است، اگر الزامی برای افشای 
اطالعات دیگر صندوق ها وجود داشــته باشــد برای این 
صنــدوق هم نیز وجــود خواهد داشــت.وی اضافه کرد: 
صندوق تثبیت بازار سرمایه فعالیت های خود را بر اساس 
دســتورالعمل های مشــخصی انجام می دهد، این صندوق 
گزارش هــای مفصلی را در وب ســایت و دربــاره پرتفوی 
خود منتشر کرده است.دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: با 
توجــه به اینکه این صندوق نقش تثبیتی و حمایتی دارد، 
نمی تواند اطالعات ریز و جزییات خود را منتشــر کند اما 
سازمان بورس، هیئت امنای این صندوق و مراجع نظارتی 

به صورت دائم فعالیت آن را مورد بررسی قرار می دهند.

راه اندازی معامالت امالک در بورس کاال
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار به راه اندازی بورس 
امــالک در بورس کاال اشــاره کــرد و گفت: بخشــی از 
آن چیــزی که باید تشــکیل دهنده بورس امالک باشــد 
صندوق های امالک و مســتغالت هستند که ما با سرعت 
پیگیر اجرایی آن هســتیم. دســتورالعمل آن قرار اســت 
اجرا شــود و از طرف دیگر معامــالت امالک را در بورس 
کاال راه انــدازی کرده ایم.وی افزود: ما زمانی بورس امالک 
را تأســیس می کنیم که نهادهــا و ابزارهای الزم را برای 
فعالیت داشته باشیم، بدین صورت که در ابتدا محیط کار 

را فراهم کنیم و بعد شرکت تأسیس شود.

حمایت سازمان بورس از بازار دائمی است
دهقان دهنوی بــه برنامه های مدنظر برای بهبود وضعیت 
بازار ســرمایه اشــاره کرد و گفت: اکنــون وضعیت بازار 
خوب اســت اما برنامه های حمایتی ما دائمی است.رییس 
سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: صندوق تثبیت 
و توسعه بازار سرمایه دارای منابع قابل توجهی است و در 
روزهایی که نیاز باشــد به بازار سرمایه ورود و از معامالت 

آن حمایت می کند.

کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی شد
اکبر کمیجانی با حکمی از ســوی رییس جمهــوری، به عنوان رییس کل 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران منصوب شــد.به گزارش ایسنا، اکبر 
کمیجانی طی حکمی از ســوی رییس جمهوری، سمت ریاست کل بانک 
مرکزی را بر عهده گرفت.اکبر کمیجانی دارای مدرک دکتری اقتصاد است 
و از سال 13۶3، به عنوان استاد اقتصاد کالن دانشگاه تهران در زمینه های 
اقتصاد پولی، اقتصاد کالن و اقتصاد بین الملل مشغول به تدریس است.وی 
در دوران ریاســت کلی ولی اله سیف و عبدالناصر همتی، به عنوان قائم مقام 
بانک مرکزی مشغول به خدمت بوده و قبل از آن نیز، از سال 1377 تا سال 
13۸۶ سمت معاونت اقتصادی بانک مرکزی را برعهده داشته است.از جمله 
سوابق اجرایی اکبر کمیجانی می توان به تصدی معاونت پژوهشی دانشکده 
اقتصاد دانشــگاه تهران )از ابان 13۸۶ تا کنون(، مشــاور اقتصادی معاونت 
امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)13۶۹ تا 137۶( و عضویت در 

هیئت مدیره بانک خاورمیانه )13۹1-13۹۲( اشاره کرد.

 حل شدن برخی مشکالت ثبت چک 
در سامانه صیاد

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران گفت: ماده 
۲1 مکــرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری ســامانه صیاد تاکید 
شده است جلوی پول شویی و فرار مالیاتی را می گیرد و کمیسیون حقوقی 
و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق اســت چون موجب 
شفافیت می شــود.احمد آتش هوش رئیس کمیســیون حقوقی و حمایت 
قضائــی و مقرراتی اتاق ایران در گفتوگو با خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس درباره آثار اجرای قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک اساســا 
قانون خوبی است و توانسته است یکی از معضالت فضای کسب و کار یعنی 
نرخ باالی چک های برگشتی که مشکالت متعددی را برای فعاالن اقتصادی 
ایجاد کرده بود را کنترل کند.وی خاطر نشــان کرد: در قانون جدید چک 
که در سال ۹7 تصویب شده، قواعد و ضوابطی همچون مسدودی حساب  به 
میزان کسری مبلغ چک برگشتی در نظر گرفته شده که مجموع این ضوابط 

جدید، نرخ چک های برگشتی را تا حد خوبی کاهش داده است.
رئیس کمیســیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشــاره 
به الزامی شــدن ثبت اطالعات چک های جدید در سامانه صیاد اضافه کرد: 
مــاده ۲1 مکرر قانون جدید چک که در آن بر به کارگیری ســامانه صیاد 
تاکید شــده است جلوی پول شویی و فرار مالیاتی را می گیرد و کمیسیون 
حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران هم با آن موافق اســت چون 
موجب شــفافیت می شــود اما بانک مرکزی باید زیرساخت های الزم برای 
ثبت اطالعات را تکمیل کند.آتش هوش ادامه داد: مجلس شورای اسالمی 
بــر اجرای به موقع قانون جدید چک تاکید دارد در این میان بانک مرکزی 
از قافله عقب مانده و بخشی از زیر ساخت های قانون را تکمیل نکرده است. 
البته در حال حاضر بانک مرکزی تالش می کند تا نواقص اجرای قانون را که 
از سوی اتاق بازرگانی و کمیسیون های مربوطه به بانک مرکزی اعالم شده 
است را به تدریج رفع کند و رفتار بانک مرکزی در این باره مسئوالنه است.

وی اضافه کرد: عالوه بر تکمیل زیر ســاخت ها، بانک مرکزی برای آموزش 
کارکنان شبکه بانکی هم باید اهتمام بیشتری به خرج دهد زیرا هم اکنون 
آموزش های کافی داده نشده و هر بانکی با تفسیری که از قانون دارد، رویه 
متفاوتی از سایر بانک ها برای ثبت یا تایید اطالعات چک در دستور کار قرار 
داده  است.رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با 
اشــاره به مشکالت شرکت های پخش برای ثبت و تایید چک اظهار داشت: 
شرکت های پخش روزانه هزاران چک را از مشتریان خود می گیرند که ثبت 
و تایید آن موانعی را بر سر فعالیت های این کسب و کارها ایجاد کرده است 
که الزم بر حل این مانع نیز زیرســاخت  ها اصالح شــوند.آتش هوش افزود: 
شرکت های حقوقی به دلیل این که کد و پسوردی که استفاده می کنند فقط 
در اختیار اعضا هیات مدیره بود؛ در ثبت یا تایید اطالعات چک به مشــکل 
برخــورده بودند زیرا یا باید خود هیات مدیره کار ثبت چک را انجام می داد 
یا فردی از مدیر عامل کد و پســورد را می گرفت و این کار را انجام می داد 
که در هر صورت طی این فرایند مشکلی برای شرکت های حقوقی محسوب 
می شــد. این مشکل در حال حل شدن است زیرا االن بسیاری از بانک ها با 
دریافت نامه ای از شــرکت، اطالعات مورد نظر برای ثبت یا تایید چک را در 
اختیار امور مالی یا فرد نماینده شرکت قرار می دهند و این موضوع تا حدی 
مشکالت را حل کرده اســت.رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و 
مقرراتی اتاق ایران با اشاره به نبود وحدت رویه در اجرای قانون جدید چک 
در شــبکه بانکی عنوان کرد: بر اســاس قانون جدید چک بانک ها باید تنها 
اطالعات مشخصی را شــامل مبلغ چک، شناسه ی ملی، کد ملی و کد 1۶ 
رقمی روی چک از مشتریان دریافت کنند اما در حال حاضر برخی از بانک 
اطالعــات اضافی را هم دریافت می کنند در حالی که دریافت این اطالعات 

اضافی لزومی ندارد.

در حالی که وام خرید مســکن توانایی چندانی به 
قدرت خرید مســکن خانوارها نمی افزاید، اما برای 
دریافــت آن خانواده ها می بایســت تا حدود 3۰ 
میلیون تومــان هزینه کنند.به گــزارش مهر، نرخ 
اوراق گواهی حق تقدم امتیاز تســهیالت مســکن 
در معامالت امروز چهارشــنبه ۹ تیر ماه اگرچه کم 
رمق و با اســتقبال پایین خریــداران از نظر تعدد 
اوراق فروخته شــده، به اتمام رسید، اما با این حال 
بر خالف بسیاری از معامالت آخر هفته، با افزایش 
قیمت از ۲ تا ۵ درصد )ســقف دامنه نوســان( در 
همه نمادهــای معامالتی زیرمجموعه »تســه« و 
»تملی« مواجه بود و به سبزپوشــی کامل تابلوی 
این ابزار نوین بازار ســرمایه منجر شد.بیشــترین 
تعداد برگه های فروخته شــده به نماد تسه ۰۰۰3 
)اوراق مسکن خرداد امســال( با عرضه 17 هزار و 
۶۰۰ برگــه و کمترین تعــداد معامالت نیز با 1۹۰ 
برگه به نماد تســه ۹۸11 اختصاص داشتدر سایر 
نمادهای معامالتی، تعداد برگه های فروخته شــده 
عمدتاً در دامنه زیر ۲ هزار برگه بود.بیشترین قیمت 
نیز به دو نماد ۹۸۰۶ )اوراق مســکن شهریور ۹۸( 

و تسه ۹۸۰۸ )اوراق مســکن آبان ۹۸( با متوسط 
قیمت بیش از ۶1 هزار تومان اختصاص داشت.سایر 
نمادهای معامالتی امروز اوراق تسهیالت مسکن نیز 
با متوســط قیمت ۵7 تا ۶۰ هزار تومان در نوسان 
بود.اوراق تسهیالت مســکن بانک ملی نیز با نماد 
معامالتــی »تملی« اگرچه از نظر تعداد، اکثر کمتر 
۲۰ برگه به فروش رفتند، اما با افزایش ۵ درصدی 
قیمت مواجه شده و از ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان کشف 

قیمت شدند.

وام مسکن چند؟
با توجه به اینکه برای دریافت ســقف وام مســکن 
زوجین در تهــران )وام ۲۴۰ میلیون تومانی خرید 
مســکن( می بایســت ۴۸۰ برگه خریداری شود، 
با احتســاب متوســط قیمت هر برگــه حق نقدم 
تسهیالت مسکن تا ۶۰ هزار تومان، خانواده ها باید 
۲۸ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومــان از بودجه خود را 
به خریــد اوراق اختصــاص دهند.همچkین برای 
دریافت این تسهیالت از سوی متقاضیان فردی در 
پایتخت )1۴۰ میلیون تومان( می بایست ۲۸۰ برگه 

خریداری شود که هزینه دریافت این وام با احتساب 
متوسط قیمت هر برگه ۶۰ هزار تومان، 1۶ میلیون 

و ۸۰۰ هزار تومان برآورد می شود.

تسهیالتی که با آن فقط می توان 8 متر از یک 
خانه را خرید!

بر اساس اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی در تهران در خرداد امسال، ۲۹ 
میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان بود؛ از آنجایی که برای 
خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری، حدود یک نیم 
میلیارد تومان بودجه یک خانوار نیاز است؛ وام ۲۴۰ 
میلیون تومانی مسکن تنها 1۶.۲ درصد از آن ملک 
را پوشش می دهد؛ متقاضی می تواند صرفاً ۸ متر از 
یک واحــد ۵۰ متری را خریداری کند.پیش از این 
نیز برخی مدیران ارشد بانک تخصصی بخش مسکن 
شامل مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بر کم بودن 
این تســهیالت و پایین بودن قدرت پوشش دهی 
خرید مسکن از محل تسهیالت خرید مسکن تأکید 
داشــته و از ارائه درخواســت خود به بانک مرکزی 

برای افزایش سقف این تسهیالت خبر داده بودند.

 وام مسکن؛ کم قدرت  ولی گران

تسهیالتی که با آن فقط می توان ۸ متر از یک خانه را خرید!

تداوم رشــد قیمت ها در بــازار ارز 
زمینــه را برای رونق معامالت فراهم 
افزایش  خبرآنالین،  گزارش  به  کرد. 
نــرخ دالر در صرافی هــای بانکی و 
ورود دالر بــه کانال ۲۴ هزار تومان، 
زمینه را بــرای افزایش نرخ دالر در 
بازارذ آزاد مهیا کرد . اخبار رســیده 
از سبزه میدان و فردوسی داللت بر 
آن دارد که قیمت ها در بازار آزاد نیز 
روند افزابیشــی را تجربه می کنند و 
هــر دالر امریکا حاال در بــازار آزاد 
قیمتــی بیش از ۲۵ هــزار تومان را 
یافته است. دالالن و صرافان معمولی 
دالر را به نرخ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان 
خریداری می کنند و همین امر سبب 
شده است برخی مشتاقانه نسبت به 
خریــد دالر در صرافی های بانکی و 
فروش آن در بازار آزاد اقدام نمایند 
. رشــد بهــای دالر در حالی رخ داد 
که پیــش از این انتظارات بر کاهش 
نرخ دالر در بازار اســتوار بود. برخی 
از رسیدن قریب الوقوع دالر به قیمت 
۲۰ هزار تومان ســخن می گفتند اما 
ایــن روند تغییری محســوس را در 

هفته های اخیر تجربه کرده است .

چرا مسیر حرکت ارز تغییر کرد؟
ســید کمــال ســید علــی، معاون 
در  مرکــزی  بانــک  ارزی  اســبق 
گفتگو با خبرگــزاری خبرآنالین در 
خصــوص دالیل افزایش نرخ دالر به 
خبرگــزاری خبرانالین گفت: قیمت 
دالر از ســه جنبه تحت فشــار قرار 
دارد. وی در توضیح این مطلب ادامه 
داد: از یک سو بازار به نام های مطرح 
شــده برای حضور در کابینه واکنش 
نشان می دهد چرا که در این مقاطع 
زمانــی در حقیقــت بازار شــایعات 
به شــدت داغ می شــود و در نتیجه 
واکنش  شــده،  مطرح  گزینه هــای 
منفی بازار را در پی دارند اما از نام ها 
که بگذریم به سیاســت ها می رسیم. 
در حقیقــت سیاســت های دولــت 
ســیزدهم در قبال مســاله ارز اصال 
روشن نیســت و ما در یک نوع خال 
اطالعاتی به ســر می بریم . او ادامه 
داد: اگر روشــن شــود که سیاست 

دولت سیزدهم در قبال مساله ارز و 
تامین ارزی صنایع چیست و موضع 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
دولــت ســیزدهم در قبال مســائل 
اقتصاد روشــن شود، بازار پیش بینی 
به قیمت خواهد  دقیق تری نســبت 
داشــت.وی ادامه داد مورد ســومی 
که سبب شده اســت روند قیمت ها 
در بازار ارز افزایشــی باشــد نیز به 
مســاله مذاکرات ویــن برمی گردد . 
او تاکیــد کــرد: پیش بینی ها داللت 
بر آن داشت که این مذاکرات بسیار 
زودتر از این ها به نتیجه می رسد اما 
در عمل چنین اتفاقــی رخ نداده و 
حتی حساسیت افکار عمومی نیز به 
روند ایــن مذاکرات کاهش یافته که 
این عالمت، عالمــت چندان مثبتی 
نیست . او پیش بینی کرد: در صورت 
مشــخص شــدن نام ها و سیاست ها 
در دولت ســیزدهم ، وضعیت کمی 
روشــن تر خواهد شــد اما تا زمانی 

که مســائل داخلی و خارجی روشن 
نشــود، نمی توان انتظار داشــت که 

تغییر چندانی را تجربه نماید.

بازار خرید و فروش داغ شد
صرافان از افزایش تمایل برای خرید 
دالر در روزهای اخیر خبر می دهند. 
برخی رســانه ها حتی از اقبال برخی 
دالالن بــه اجــاره کارت ملی برای 
خرید ارز خبــر داده اند و می گویند 
نــرخ اجاره کارت ملــی به محدوده 
۴۰۰ هزار تومان رســیده اســت . با 
این حال کم نیســت شــما صرافانی 
که می گویند با معکوس شدن روند 
مذاکرات در وین، شرایط در بازار ارز 
بازخواهد گشــت. هــر چند افزایش 
خریــد و فروش در بازار محســوس 
اســت اما فعاالن بازار ایــن روند را 
روندی پایــدار نمی دانند و معتقدند 
ماهیگیــری دالالن از بــازار عامــل 
مهمی برای وقوع این اتفاق اســت . 
ســید علی نیز معتقد است بازار در 
خالیی اطالعاتی اســت و به زودی 
به روشــن شدن سیاســت ها مسیر 

حرکت بازار روشن تر خواهد شد.

افزایش نرخ دالر تحت تاثیر سه عامل

قیمت ها به کدام سمت می رود؟ آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت طراحی و ساخت پارس پاد
 )سهامی خاص(- در حال تصفیه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/4/26 در نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای کوچه 

پژوهش، پالک 13 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و اســتماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1399/12/30
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1399/12/30 
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعالم ختم تصفیه

6- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 245957 و شناسه ملی 10102865958

 مدیر تصفیه-محمد رضازاده
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گزیده خبر

بحران جدی در کره شمالی
رهبر کره شــمالی مقام های ارشــد دولتــی و حزبی این کشــور را بابت 
ناکارآمدی هایشــان در مواجه با ویروس کرونا مورد انتقاد شدید قرار داد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، رسانه رسمی کره شمالی 
گزارش کرد، کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی از مقام های دولت و حزب 
حاکم این کشور بابت ناکارآمدی ها در مقابله با ویروس کرونا که باعث بحران 
جدی در کره شمالی شده است، به شدت انتقاد کرد.کره شمالی مدعی شده 
که هیچ موردی از ابتال به کرونا در طول این پاندمی جهانی نداشته، اگرچه 
هزاران تن در این کشــور تســت کرونا داده اند و کره شمالی مرز طوالنی با 
چین دارد که نخستین موارد ابتال به کرونا از این کشور اعالم شد.خبرگزاری 
رسمی کره شمالی موســوم به » KCNA« گزارش کرد، کیم جونگ اون در 
جریان نشست کمیته مرکزی حزب حاکم این کشور اظهاراتی را مطرح کرده 
و خواستار بررسی ناکامی های مربوط به اقدامات مقابله با ویروس کرونا شده 
اســت.این خبرگزاری همچنین گزارش کرد، رهبری کره شمالی مقام های 
ارشــد دولت و حزب حاکم را بابت بی لیاقتی، عدم مســئولیت و انفعال در 
برنامه های مربوط به اقدامات مقابله ای با این ویروس مورد سرزنش قرار داد.

ایــن خبرگزاری گزارش کرد: در بی توجهــی به تصمیمات مهم حزبی که 
خواســتار اقدامات ســازمانی، مادی، علمی و فناوری بــرای حمایت از کار 
طوالنی مدت علیه پاندمی و در مواجهه با یک بحران جهانی بهداشــت بود، 
مقامات مسئول یک حادثه بزرگ ایجاد کردند که منجر به ایجاد یک بحران 
بزرگ برای امنیت کشور و مردم کره شمالی شده است.درحالیکه کره شمالی 
به ســازمان بهداشت جهانی گفته که هیچ موردی از ابتال به کرونا را پس از 
تست بیش از ۳۰ هزار تن از شهروندانش یافت نکرده، کارشناسان به صورت 
گسترده به این ادعا مشکوک هستند و علتش را هم زیرساخت های ضعیف 
بهداشــتی در این کشور و روابط کره شمالی با چین می دانند.کره شمالی از 
آغاز پاندمی اقداماتی را برای مقابله با ویروس انجام داده که شامل ممنوعیت 
ورود توریســت، بیرون کردن دیپلمات ها و تشدید تدایبر امنیتی برای ورود 
و خروج مرزی می شود. قرنطینه سراسری همچنین باعث بحران اقتصادی 
شدیدی در این کشور شده است که پیش از این هدف تحریم های سازمان 

ملل قرار گرفته بود.

با اشاره به رفتارهای تحریک آمیز ناتو؛
 پسکوف: برای دفاع از روسیه، 

هر کاری می کنیم
سخنگوی کاخ کرملین می گوید که پوتین در دفاع از تمامیت ارضی روسیه 
از اتخاذ تصمیم های دشــوار ابایی ندارد اما فعــاًل ترجیح می دهیم درباره 
سناریوهای بد صحبت نکنیم.به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پسکوف 
سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به سوالی مبنی بر آمادگی روسیه برای آتش 
گشــودن به روی نیروهای ناتو در صورت انجام اقدامات تحریک آمیز گفت: 
بیایید از صحبت کردن درباره چنین سناریوهایی پرهیز کنیم. خدایی نکرده، 
حــرف هایمان گاهی اوقات حقیقت پیدا می کننــد. بنابراین فکر کردن یا 
صحبت کردن درباره این موضوعات هم کار اشتباهی است.پسکوف در ادامه 
افزود: اما همه ما روس ها می دانیم که رئیس جمهورمان )والدیمیر پوتین( 
همیشه آماده است تا هرآنچه را که برای دفاع از کشور الزم است انجام دهد.
وی با اشاره به اقدام ناوشکن انگلیسی مبنی بر ورود به آب های کریمه، گفت 
که دولت روسیه به انگیزه های پشت پرده دولت لندن واقف است. پسکوف 
در ایــن باره افزود: این یک اقدام تحریــک آمیز، عامدانه و از پیش طراحی 
شده بود.این در حالی است که روز گذشته، همزمان با آغاز رزمایش اوکراین، 
آمریکا و ناتو در دریای سیاه، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای 
بین المللی مستقر در وین، درباره عبور از خطوط قرمز مسکو هشدار داد.دوم 
تیر ماه سال جاری یک فروند رزمناو روسی به سوی ناو انگلیسی »دیفندر« 
در دریای ســیاه تیراندازی کرد. مسکو تأکید کرد که این ناو وارد آب های 
سرزمینی روسیه شده بود.این در حالیست که یک فروند جنگنده متعلق به 
نیروی هوایی انگلیس هم روز دوشنبه بر فراز گروهی از کشتی های روسی که 

در حال انجام رزمایشی در دریای مدیترانه بودند، پرواز کرد.

آلمان به حضور نظامی ۲۰ ساله خود در 
افغانستان پایان داد

 وزارت دفاع آلمان ســه شنبه شب در راستای خروج نیروهای نظامی خارجی 
از جمله آمریکایی از افغانســتان، پس از ۲۰ سال تمام نیروهای نظامی خود را 
از کابل خارج کرده است.به گزارش ایرنا، وزارت دفاع آلمان در پیامی توییتری 
نوشــت: پس از ۲۰ سال، آخرین سربازان نیروهای مسلح ما امشب )سه شنبه 
شب( افغانستان را ترک می کنند.وزارت دفاع آلمان در ادامه خطاب به نیروهای 
خود نوشــت: شما اکنون در راه خانه هســتید. این پایان یک فصل تاریخی و 
تالشی فشرده است که ما را به چالش کشید.انه گریت کرامپ کارنباور وزیر دفاع 
آلمان هم در پیامی توییتری نوشت: امشب آخرین سربازان آلمان افغانستان با 
خیال راحت ترک می کنند.کارنباور در ادامه خاطر نشــان کرد که پس از ۲۰ 
ســال مأموریت فشرده ما در خارج از کشور به پایان رسیده است. تشکر فراوان 
من به ۱۵۰ هزار زن و مردی اســت که از ســال ۲۰۰۱ در آنجا خدمت کرده 
اند.خروج نیروهای آلمان از افغانســتان در حالی صورت می گیرد که روزنامه 
نیویورک تایمز روز ســه شــنبه گزارش داد که مقامات آمریکایی انتظار دارند 
تا روند کامل خروج نیروهای از افغانستان در کمتر یک هفته دیگر تا روز ملی 
و اســتقالل آمریکا چهارم جوالی )۱۳ تیر( تکمیل شــود.پس از توافق امریکا 
با طالبان در اســفند ســال ۹۸ در قطر، ایاالت متحده قرار بود تا اول مه )۱۱ 
اردیبهشت( تمام نیروهای نظامی خود از افغانستان را خارج کند اما جو بایدن 
رییس جمهوری امریکا با خلــف وعده زمان خروج نیروها را تا موعد مقرر ۱۱ 

سپتامبر به تاخیر انداخت.

ژنرال میلر: افغانستان در مسیر جنگ داخلی 
است

فرمانده ماموریت تحت رهبری آمریکا در افغانســتان هشدار داد که با تدارک 
نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای بین المللی برای خروج ظرف هفته های آتی، 
این کشــور ممکن است در مســیر جنگ داخلی پر هرج و مرج قرار بگیرد.به 
گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه نیویورک تایمز، ژنرال آستین میلر، فرمانده 
نیروهای تحت امر آمریکا در افغانستان گفت: قطعا جنگ داخلی یک مسیر قابل 
تجسم است. این مساله باید دغدغه جهان باشد.ارزیابی میلر در یک کنفرانس 
مطبوعاتی بی سابقه در مقر فرماندهی آمریکا و ناتو در کابل مطرح شد و احتماال 
یکی از آخرین ســخنرانی های او در افغانستان است. این در شرایطی است که 
طالبان اخیرا حمالتی را در مناطق مختلف افغانستان آغاز کرده و بخشهایی را 
به کنترل خود درآورده است.با توجه به اینکه برخی ارزیابی های اطالعاتی حاکی 
از آن است که دولت افغانستان ظرف شش ماه تا دو سال پس از تکمیل خروج 
آمریکایی ها سقوط خواهد کرد، اظهارات ژنرال میلر دریچه ای به تنشهای اخیر 
میان کاخ سفید و پنتاگون به شــمار میرود.رهبران پنتاگون ماه هاست تاکید 
دارند که تعدادی از نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند و به نگرانی های 
مبارزه با تروریســم و لزوم نظارت بر طالبان اشاره دارند. واکنش جو بایدن در 
آوریل اما نهایی بود؛ تمام نیروهای آمریکایی بجز نیروهای حفاظت سفارتخانه 
تا یازده ســپتامبر میروند.این فرمانده ارشد آمریکایی ها به خبرنگاران گفت که 
خروج نیروها به نقطه ای رسیده است که او به زودی به ماموریتش که سپتامبر 
۲۰۱۸ آغاز شد، پایان میدهد و با افغانستان خداحافظی خواهد کرد.آستین میلر 
درباره خروج آمریکا گفت: از نقطه نظر نظامی اوضاع خیلی خوب پیش میرود.

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد؛
متعهد به بازگشت دو طرفه ایاالت متحده و 

ایران به برجام هستیم
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران 
مدعی شــد که واشنگتن متعهد به بازگشت دو طرفه ایاالت متحده و ایران به 
برجام اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، 
»جالینا پورتر« معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در جلسه هفتگی 
خود با خبرنگاران در پاســخ به پرسشی درباره مذاکرات احیای برجام در وین 
و موضع واشــنگتن در مورد این مذاکرات گفت: نماینده ویژه ما در امور ایران 
»رابرت مالی«، بعد از بازگشــت از دور ششم مذاکرات هم اکنون در واشنگتن 
در حال مشــورت کردن است. ما هیچ بیانیه رسمی درباره دور هفتم مذاکرات 
نداشــته ایم. این امر )دور بعدی مذاکرات( هنوز اعالم نشده است.وی در ادامه 
در خصــوص احیای برجام نیز گفت: یک بار دیگر تکرار می کنم همانگونه که 
»آنتونی بلیکن« وزیر خارجه آمریکا گفته، ما متعهد به بازگشت دو طرفه هم از 
سوی آمریکا و هم ایران به برجام هستیم.معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در اظهارات خود هیچ اشــاره ای به تعهداتی که از سوی واشنگتن انجام نشده 
اند نکرد.در خصوص مذکرات وین، ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه دیروز سه 
شــنبه به اظهارنظر پیرامون مذاکرات وین در خصوص احیای احتمالی برجام 
پرداخت و اعالم کرد که برای دســتیابی به یک توافق باید بر مشکالت فنی و 

موانع سیاسی غلبه کرد.

برخالف انتظار طرف غربی؛

چرا توافق تهران و آژانس برای بار سوم تمدید نشد؟
توافق تهران و آژانــس بین المللی انرژی اتمی برخالف تصور و 
انتظار طرف غربی از ســوی ایران تمدید نشــد. ایران که حتی 
پس از خروج دولــت ترامپ از توافق همچنان به تعهدات خود 
پایبند ماند بعد از چرخش قــدرت در آمریکا و اصرار بایدن بر 
تحریم و نیز سیاسی کاری آژانس حاضر به انجام یکسویه تعهدات 
نیســت.به گزارش ایرنا،  سوم تیرماه توافق تهران با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به پایان رسید؛ توافقی که ابتدا در اسفند ماه 
پارسال به مدت ســه ماه امضا و پس از اتمام آن برای یک ماه 
دیگر تمدید شد به آن امید که در این مدت تحریم ها برداشته 
شود. جمهوری اسالمی ایران در شرایط کنونی که طرف غربی 
بر ادامه تحریم و تنگنا پافشــاری می کنــد، از تمدید آن برای 
سومین بار خودداری کرده اســت. »رافائل گروسی« مدیر کل 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی روز جمعه چهــارم تیر ماه در 
بیانیه ای اعالم کرد که تهران به درخواست این سازمان در مورد 
تمدید پیمان موقت نظارت اتمی، پاسخ نداده است.در واکنش 
به بیانیه دبیر کل این ســازمان، »کاظم غریب آبادی« نماینده 
کشــورمان در آژانس همان روز با تاکیــد بر اینکه »جمهوری 
اســالمی الزامی برای تمدید تفاهم با آژانس ندارد«، اظهار کرد: 
آژانس هیچ گونه وظیفه ای برای ارائه گزارش )به شــورای حکام 
این نهاد بین المللی( در مورد تفاهم منقضی شده مشترک و ثبت 
داده ها نداشته و ندارد.کاهش همکاری ایران و آژانس به مصوبه 
آذرماه پارسال مجلس شورای اسالمی برمی گردد که نمایندگان 
مجلــس، کلیات و جزییــات طرح »اقدام راهبــردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران« را به تصویب رســاندند 
که پس از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل و از سوی دولت 
الزم االجرا شد. تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، ذخیره ساالنه 
حداقــل ۱۲۰ کیلوگــرم از این نوع اورانیوم در داخل کشــور، 
افزایش سانتریفیوژ های نســل جدید و محدود سازی نظارت 
بازرسان آژانس تنها چند مورد از بندهای آن به شمار می رفت.

تنهــا چند روز قبل از پایان ضرب االجل مجلس به طرف غربی 
برای لغو تحریم ها ذیل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، 
گروسی سفری سرزده به تهران داشت. در این سفر دولت ایران 

و آژانس توافقی امضا و بیانیه ای در این باره منتشــر کردند. بر 
پایه این بیانیه، اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی 
به طور کامل متوقف و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود. 
بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به 
آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام 
نمی شود.همچنین بر اساس این توافق، آژانس به فعالیت های 
»ضروری« خود برای راستی آزمایی و نظارت بر مراکز هسته ای 
ایران ادامه خواهد داد. مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت 
ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، این اســت که »ایران به مدت 
سه ماه اطالعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نظارتی را که در 
پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. 

در ایــن مدت، آژانس به این اطالعات هیچ دسترســی نخواهد 
داشت و اطالعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف 
ســه ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطالعات را 
در اختیــار آژانس می گذارد، در غیــر اینصورت اطالعات برای 
همیشه پاک خواهد شــد.«امروز موضوع دوربین های نظارتی 
و فیلم های آنها که از آن با عنوان »جعبه ســیاه« نام برده می 
شود، محل دعوا است. به تازگی »سعید خطیب زاده« سخنگوی 
وزارت خارجــه ایران اعالم کرده کــه تهران هنوز هیچ تصمیم 
سلبی یا ایجابی برای پاک کردن اطالعات دوربین های نظارتی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای ایران نگرفته 
اســت.در مقابل، طرف غربی و آژانس نگــران پاک کردن فیلم 

های این دوربین ها از سوی ایران هستند. از نگاه ناظران تهران 
از این اقدام  به عنوان اهرمی برای زیر فشــار قرار دادن غرب بر 
ســر توافق و لغوتحریم ها استفاده می کند. ضمن اینکه طرف 
غربی نیز از آژانس برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسالمی 
ســود می جوید و وظایف فنی این سازمان را در راستای اهداف 
سیاسی خود مدیریت می کند.در همین ارتباط ماه گذشته پس 
از گزارش ضدایرانی آژانس، »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی مســتقر در وین اتریش در جلسه 
شــورای حکام آژانس از گروسی خواست تا با پرهیز از سیاسی 
کردن موضوعات، به همکاری با جمهوری اســالمی ایران ادامه 
دهد.ایران از ســال ۱۳۹۲ که مذاکرات هســته ای کلید خورد 
تا ســال گذشــته همکاری نزدیکی با آژانس داشت. در پیوند 
با همــکاری نزدیک ایران با آژانس، چنــدی پیش خبرگزاری 
»بلومبرگ« مدعی شــد به نســخه ای ۱۱۳ صفحه ای از یک 
گزارش آژانس که برای دیپلمات  ها فرستاده شده، دست یافته 
اســت؛ نســخه ای که اعالم می کند بازرســی  های سرزده در 
این ســال به طور متوسط ماهانه ســه بار صورت گرفته است. 
همچنین بر اســاس این گزارش، آژانس تعداد بازرسان فعال در 
ایران را با ۶ درصد افزایش در آن ســال به ۲۸۵ ناظر رساند.بر 
پایه این گزارش، »این بازرســی  ها بر اساس ویژگی  هایی چون 
انتخاب تصادفی، غیرقابل پیش بینی بودن و دسترســی سریع، 
صورت می گیرد که تاثیر بازدارنده شــان را در کشور های محل 
انجام بازرســی  ها تقویت می کند.« مهرماه پارسال نیز گروسی 
در مصاحبه با نشــریه »اشپیگل« آلمان گفت: این نهاد در سال 
گذشــته میالدی )۲۰۱۸( بیش از ۴۰۰ بازرسی در ایران انجام 
داده اســت.از نگاه ناظران در صورت اســتمرار سیاســی کاری 
آژانس و پافشاری آمریکا بر تداوم تحریم شاهد کاهش روز افزون 
همکاری های تهران و این سازمان خواهیم بود. هر چه که این 
اختالفات تعمیق یابد بی تردید بازگشت پذیری آن هم دشوارتر 
خواهــد بود. بنابراین انتظار می رود آمریکا از مهره آژانس برای 
پیشبرد سیاست های خود بهره نگیرد تا آسیب بیشتری متوجه 

برجام و نیز جایگاه این نهاد راستی آزما نشود.

اکثر جمهوری خواهان معتقدند بایدن با تقلب 
در انتخابات پیروز شده است

نظرســنجی وبگاه »هیل« و موسسه »هریس ایکس« نشــان داد، ۵۶ درصد از 
آمریکایی هــای جمهوری خواه بر این باورند که جــو بایدن با تقلب در انتخابات 
ریاســت جمهوری پیروز شده است.به گزارش خبرگزاری فارس، به رغم گذشت 
بیش از پنج ماه از آغاز ریاســت جمهوری جو بایدن، اکثریت جمهوری خواهان 
آمریکایی  همچنان اعتقاد دارند که او با تقلب در این انتخابات برنده شده است.

بنا بر گزارش وبگاه »هیل«، نظرسنجی مشترک این رسانه با موسسه آمریکایی 
»هریس ایکس« نشــان می دهد که از نظر اکثریت آنهــا دونالد ترامپ به دلیل 
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، از جو بایدن شکست خورد.۵۶ 
درصد از جمهوری خواهان در این نظرســنجی که ۲۴ و ۲۵ ژوئن )۳ و ۴ تیرماه( 
انجام شده اســت، گفته اند که جو بایدن با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ دونالد ترامپ را شکست داد.۲۵ درصد از جمهوری خواهان شرکت کننده 
در این نظرسنجی هم گفتند که از نظر آنها بایدن به صورت منصفانه در انتخابات 
ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا برنده شد و ۱۹ درصد هم اعالم کردند که 
مطمئن نیســتند بایدن با تقلب پیروز شده و یا منصفانه در این انتخابات برنده 
شده اســت.۸۸ درصد از دموکرات های شرکت کننده در این نظرسنجی گفتند، 
بایدن به صورتی منصفانه در این انتخابات پیروز شد و پنج درصد هم گفتند که 
در این انتخابات تقلب شده اســت.۵۰ درصد از آمریکایی های وابسته به احزاب 
مستقل تاکید کردند که پیروزی بایدن منصفانه بوده و ۲۰ درصد گفتند که در 

این انتخابات تقلب شده است.

مجلس نمایندگان آمریکا با لغو ۲ مجوز جنگی 
رئیس جمهور موافقت کرد

دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا با لغو ۲ مجوز جنگی رئیس جمهور این 
کشــور موافقت کردند حال آنکه پیشــتر هم رای به لغو قانون جنگی ۲۰۰۲ داده 
بودند که در تجاوز نظامی به عراق، به آن اســتناد شده بود.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از هیــل، مجلس نمایندگان آمریکا در گیر و دار بحث های دامنه دار 
دربــاره اختیارات جنگی رئیس جمهور ایاالت متحده، به لغو دو قانون جنگی رای 
داد که روسای جمهور این کشور با استناد به آنها می توانند هرگونه تجاوز نظامی 
در غرب آسیا و شمال آفریقا )خاورمیانه( را توجیه کنند.مجلس نمایندگان آمریکا 
بــا ۳۶۶ رای موافق در برابر ۴۶ رای مخالف به لغو دو قانون اختیارات جنگی رای 
مثبت داد. اولین مورد، قانون اختیار جنگی تصویب شده در سال ۱۹۹۱ است که 
از آن به عنوان چراغ سبز جنگ خلیج فارس یاد می شود و دومین قانون، مصوبه 
سال ۱۹۵۷ است که اختیارات گسترده جهت انجام عملیات نظامی در خاورمیانه 
برای دفاع در برابر »تجاوز مســلحانه از هر کشــوری که تحت کنترل کمونیسم 
بین الملل اســت« فراهم می کرد.تمام ۴۶ رای مخالف از جانب نمایندگان حزب 
جمهوری خواه بوده است.رای به لغو این دو قانون اختیارات جنگی رئیس جمهور 
پس از آن صادر شــد که دو هفته قبل نیز مجلس نمایندگان به لغو قانون اختیار 
جنگی مصوب سال ۲۰۰۲ که مجوز تجاوز نظامی به عراق بود، رای داد.حمله اخیر 
نظامیان تروریست آمریکایی به مواضع حشد شعبی در مرز عراق و سوریه به دستور 
جو بایدن که منجر به شهادت ۴ نفر از اعضای این گروه شد؛ علت اصلی داغ شدن 

مجدد بحث قوانین اختیارات جنگی رئیس جمهور در کنگره آمریکا بوده است.

رئیــس جمهور آلمان مدعی اســت 
که برلین-تل آویــو برنامه راهبردی 
مشــترکی دربــاره ایــران دارند که 
شامل محدود کردن فعالیت های به 
زعــم آنها ثبات زدای ایــران و برنامه 
موشکی این کشور می شود.به گزارش 
خبرگزاری مهر، »فرانک والتر اشتاین 
مایر« رئیس جمهور آلمان در آستانه 
سفر به فلسطین اشغالی؛ مدعی شد 
که نگرانی های رژیم صهیونیســتی از 
بابــت ایران جایز اســت.وی در ادامه 
این ادعا افزود: نگرانی های اســرائیل 
دربــاره تهدید برخــورداری ایران از 
موجه  قطعاً  هســته ای،  تســلیحات 
است. من در طول سال های مذاکرات 

دشــوار با ایران، دائماً از این نگرانی ها 
مطلــع بــودم و گفت وگوهای زیادی 
با اســرائیل در خصوص این موضوع 
داشــتم که جدیدترین مورد همین 
چند هفتــه پیش بــا روون ریولین 
)همتای اسرائیلی( و رئیس ستادکل 
ارتش اســرائیل در برلین بود.اشتاین 
مایر در ادامه مدعی شد: در خصوص 
بحث ایران، برلین-تل آویو یک هدف 

راهبردی مشترک دارند: ایران نباید به 
تسلیحات هسته ای دست پیدا کند. ما 
همچنان خواستار محدود کردن برنامه 
موشکی ایران و فعالیت های ثبات زدای 

این کشور در سطح منطقه هستیم.
البته، وی مدعی شــد که اختالفاتی 
میان برلین-تل آویو در زمینه تحقق 
این هدف مشــترک راهبردی وجود 
دارد.اشتاین مایر در توضیح این ادعا 

افزود: ممکن است همیشه در زمینه 
بهترین راه رســیدن بــه این )هدف( 
توافق نداشته باشیم اما بر این باوریم 
که احیــای برجام مؤثرترین شــیوه 
برای جلوگیری از دســتیابی ایران به 
بمب هســته ای اســت.وی همچنین 
ابراز امیدواری کرد که مذاکرات وین 
به رغم پیچیدگی هایی کــه دارد؛ با 
موفقیت به پایان برسد.ادعای رئیس 
جمهور آلمان در حالی است که ایران 
بارها بــر ماهیت صلح آمیــز برنامه 
هسته ای خود تاکید کرده حال آنکه 
می گوید به هیچ وجه حاضر نیســت 
درباره برنامه موشــکی خود که جنبه 

کاماًل دفاعی دارد؛ مصالحه کند.

آلمان در ادعایی واهی؛
برنامه موشکی ایران باید 

محدود شود

نماینده واشنگتن در سازمان ملل: 
حمالت آمریکا در مرز عراق و سوریه با هدف مهار ایران انجام شد

»لیندا توماس-گرینفیلد« در نامه ای به شورای امنیت مدعی شد حمالت هوایی اخیر این کشور در مرز عراق و سوریه، با هدف جلوگیری از حمالت »شبه نظامیان تحت حمایت 
ایران« علیه پرسنل و تاسیسات آمریکا، انجام شد.به گزارش خبرگزاری فارس، »لیندا توماس-گرینفیلد« سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سه شنبه در نامه ای خطاب به شورای 
امنیت این سازمان که خبرگزاری رویترز مدعی است به رویت آن رسیده، مدعی شد هدف قرار دادن آنچه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه خواند با حمالت 
هوایی با هدف مهار آن ها و تهران از انجام و یا حمایت از حمالت بیشتر علیه پرسنل یا تاسیسات آمریکا انجام شد. به گزارش رویترز، طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، شورای 
امنیت باید فوراً از هر اقدامی که کشورها در دفاع از خود در برابر حملالت مسلحانه انجام می دهند، مطلع شود. او همسو با ادعای پنتاگون گفت که این حمالت علیه مواضع 
شبه نظامیانی بوده که مقصر افزایش مجموعه حمالت هواپیماهای بدون سرنشین و راکتی علیه پرسنل و تاسیسات آمریکا در عراق هستند. گرینفیلد در ادامه ادعاهای خود در 
این نامه، افزوده »این پاسخ نظامی بعد از آن اتخاذ شد که عملیات های غیرنظامی برای مقابله با تهدید کافی نبودند و همچنین با هدف تنش زدایی و ممانعت از حمالت بیشتر 
انجام شــد«. »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا هم در نامه ای مشــابه به کنگره این کشور در روز سه شنبه اعالم کرد: ایاالت متحده آمادگی دارد اقدامات بیشتر در صورت لزوم 
برای مقابله با تهدیدات یا حمالت بیشتر را به کار گیرد. این در حالی است که در پی باال گرفتن مباحثات در میان قانونگذاران آمریکایی در خصوص صدور فرمان اقدام نظامی 
علیه مواضع »الحشد الشعبی« بدون مشورت با کنگره، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه شنبه دو طرح را به تصویب رساندند که خواستار لغو برخی اختیارات جنگی 
قدیمی رئیس جمهوری ایاالت متحده است.نماینده های کنگره آمریکا بعد از آنکه روسای جمهور این کشور چندین بار بدون مشورت با کنگره دستور صدور چندین اقدام نظامی 

در منطقه غرب آسیا را صادر کرده اند به دنبال بازپس گرفتن مرجعیت کنگره برای اعالن جنگ هستند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

 شركت سرمايه گذاری هماك پارس
 )سهامي خاص(

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
که رأس ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1400/4/27 در نشانی: 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلســتان، گلستان دوم، خیابان 

پژوهش پالک 13برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- بررسی موضوع شمولیت ماده 141 الیحه اصالحی قسمتی 
از قانون تجارت و اخذ تصمیم در خصوص بقاء یا انحالل شرکت.
2- در صورت تصویب انحالل شرکت، انتخاب مدیر تصفیه 

و تعیین نشانی محل تصفیه.
3- در صورت تصویب بقاء شرکت، کاهش اجباری سرمایه.

4- ســایر امور که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده 
باشد.

به شماره ثبت  208360 و شناسه ملی 10102498847

هیأت مدیره
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دیابت فقط در مواردی که ســطح قند خون به طور مداوم باال باشــد 
خودنمایــی می کنــد و وقتی این اتفــاق می افتد، تعــدادی از عالئم 
غیرمعمول در پا ظاهر می شوند. به این دلیل که گلوکز خون باال که به 
آن قند خون نیز گفته می شود، می تواند به رشته های عصبی پا آسیب 
برساند. همچنین این اتفاق می تواند بر گردش خون تأثیر بگذارد و منجر 
به کاهش جریان خون در پا شود. در صورت عدم درمان، این مشکالت 
می تواند منجر به زخم پا، عفونت و در بدترین حالت قطع عضو شــود. 
آسیب عصبی می تواند به افتادگی یک طرفه پا و کوتاهی آن منجر شود. 
سایر عالئم غیر معمول افزایش قند خون در پا عبارتند از: خشکی و ترک 
خوردگی پوست، کاهش احساس لمس در پا، بی ثباتی، وجود ناهنجاری 

در انگشتان پا، زخم شدن پوست.

دانشمندان انگلیسی در پژوهش جدید خود سعی کرده اند تا با استفاده 
از نخ های رســانا در درزهای لباس، امکان ردیابی حرکات بدن را فراهم 
کنند. نکته بهتر این اســت که این درزها می توانند نســبت به حرکات 
کوچکی که ردیاب های مشهور تناسب اندام مانند ساعت و مچ بند ثبت 
نمی کنند، واکنش نشان دهند. این گروه پژوهشی در پروژه خود دریافتند 
که لباس های دارای درزهای رسانا می توانند برای شناسایی حرکات کاربر 
خود مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. نخ های رســانا در هر فعالیتی که 
برای شناسایی و بهبود کیفیت حرکات کاربر صورت می گیرد، کاربردهای 
بالقوه بســیاری دارند. این ویژگی می تواند در فیزیوتراپی، توان بخشی و 
ورزش کردن، بسیار سودمند باشد. دانشمندان مدت هاست که برای ابداع 

حسگرهای پارچه ای انعطاف پذیر مخصوص لباس تالش می کنند.

دانشمندان دانشگاه کلن آلمان، موفق به تشخیص نوع تومورهای 
سرطان ریه با استفاده از تصویربرداری مبتنی بر اشعه مادون قرمز 
در کمتر از نیم ســاعت شدند. بســیاری از انواع فرعی تومور نادر 
نیز وجود دارد. این تنوع مانع روش های تشخیص سریع در عمل 
بالینی روزمره می شــود. عالوه بر نوع بافتی، نمونه های تومور نیز 
باید به طور جامع برای برخی تغییرات در ســطح DNA بررسی 
شــوند. تشــخیص یکی از این جهش ها اطالعات کلیدی مهمی 
اســت که هم در پیش آگهی و هــم در تصمیم گیری های بعدی 
درمانی تاثیر می گــذارد. تومور هایی که جهش فعال کنندگی در 
ژن EGFR )فاکتور رشــد اپیدرم( دارند، اغلب به مهارکننده های 

تیروزین کیناز پاسخ خوبی می دهند.

عالئمی در پا که نشان دهنده 
افزایش قند خون است

ردیابی حرکات بدن با کمک 
خیاطی!

تشخیص نوع تومورهای سرطانی 
ریه در کمتر از نیم ساعت

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سمنان؛ شهری در باغ

فراخوان محصوالت تسال 
روزهای دشوار تسال در چین ادامه دارد زیرا این خودروساز آمریکایی مجبور به فراخوان بیش از ۲۸۵ هزار دستگاه از محصوالت 
خود در این کشور پهناور کرده است. دلیل این کار مشکل عملکرد کروز کنترل است. رگالتور تنظیم بازار چین می گوید در برخی 
محصوالت تسال کروز کنترل می تواند به صورت ناخواسته و زمانی که راننده دنده را تعویض کرده فعال شود. اگر این اتفاق رخ دهد 
خودرو به صورت ناگهانی و اتفاقی شتاب گرفته و این امر ریسک تصادف را در پی خواهد داشت. فراخوان موردبحث شامل ۳۵۶۶۵ 
دستگاه تسال مدل ۳ وارداتی و ۲۴۹۸۵۵ دستگاه تسال مدل ۳ و Y تولید کشور چین است. البته مالکان این خودروها نیازی به 
حضور در نمایندگی های تسال ندارند زیرا این شرکت گفته می تواند با استفاده از به روزرسانی از راه دور مشکل را حل کند. این برند 
روز شنبه به خاطر این فراخوان از مشتریان خود عذرخواهی کرد. این برند گفته است: ما به خاطر مشکالتی که این امر می تواند 
برای مالکان به وجود آورد عذرخواهی می کنیم. در همین اثنا تسال به طور دقیق قوانین ملی چین را دنبال کرده و حفاظت ایمنی 
محصوالت خود را بهبود بخشیده و تجربه سواری امنی را برای مشتریان خود فراهم خواهد کرد. کشور چین دومین بازار بزرگ 

تسال بوده و البته در ماه های اخیر به یک چالش برای این برند تبدیل شده است. 

ماجرای رضایت نامه یک میلیاردی در فوتبال زنان چیست؟
باشگاه ذوب آهن می گوید شرطی مبنی بر دریافت یک میلیارد تومان برای فسخ قرارداد یکی از بازیکنان خود در نظر نگرفته است. چند 
روزی است صحبت هایی مبنی بر شرط یک میلیاردی یکی از باشگاه های مطرح فوتبال زنان برای موافقت با فسخ قرارداد یکی از بازیکنانش 
به گوش می رســد. پس از گمانه زنی در مورد چند باشــگاه، باالخره مشخص شد که این بازیکن زهرا خواجوی، دروازه بان ملی پوش تیم 
ذوب آهن است که قصد دارد به تیم دیگری بپیوندد اما گفته می شود باشگاه این شرط عجیب  را برایش در نظر گرفته است. این بازیکن 
قردادی سه ساله با باشگاه ذوب آهن بسته که یک سال آن به پایان رسیده و برای فسخ قرارداد خود باید رضایت نامه بگیرد. البته مسئوالن 
ذوب آهن جور دیگری به این موضوع واکنش نشان دادند و اعالم کردند که چنین شرطی برای خواجوی در نظر نگرفته اند. نصیری، مدیر 
ورزش زنان باشگاه ذوب آهن در این مورد به ایسنا گفت:  چنین بندی را در نظر نگرفته ایم. به او گفتیم خیلی ارزشمند است و از نظر ما این 
مقدار ارزش دارد اما بازیکنی که دلش با ذوب آهن نباشد فایده ندارد. به همین دلیل گفتیم باشگاه مقابل باید به ما نامه بزند و مدیرعامل 
در مورد مبلغ رضایت نامه صحبت می کند. شاید اصال این مبلغ نباشد. به هر حال این بازیکن سه سال قرارداد دارد و ما او را می خواهیم به 

همین دلیل باید جوری با او صحبت کنیم که ماندگار شود اما در نهایت اگر نخواهد تیم مقابل باید نامه بزند.  

از رزهن ایام رد امانستآنکس هک چو سیمرغ بی نشانست رب دوش تو این بار بس گرانستایمن نشد از زدد جز سبکبار بنگر هک بدست هک اش عنانستاسبی هک تو را میبرد بیک عمر
مردم کشی دره، بی سالح است

غارتگری چرخ، انگهانست کار است خودکامی افالک آش
گان نهانست از دیدهٔ ما خفت ست افسونگریش روشن و عیانستافساهنٔ گیتی نگفته پیدا

پیشنهاد

چهره روز

از به
کتاب »از به« اثر رضا امیرخانی در انتشــارات کتاب 
نیستان به چاپ بیســت و یکم رسید. رمان »از به« 
اثر رضا امیرخانی در انتشارات کتاب نیستان به چاپ 
بیســت و یکم رســید. این اثر یکی از متفاوت ترین 
رمان های دفــاع مقدس هم به لحــاظ فرم هم نوع 
نگاه اســت. در این اثر با نامه هایی مواجه می شــویم 
کــه قهرمان های داســتان میان یکدیگــر رد و بدل 
می کردند. راوی قصه خلبان جانبازی است که باوجود 
ویلچرنشــینی و از دســت دادن پاهایش می خواهد 
پرواز کند. آن هم در جایی و در حالی که یک دندان 
پرکرده هم مانع از پرواز می شود. داستان با نامه های 
همسر این خلبان، دوستان خلبان و همسرانشان ادامه 
می یابــد. در این میان نامه های دیگری هم وارد می شــود. از جمله آن ها می توان به نامه دختری 
اشــاره کرد که در دوران جنگ بنابر خواســت معلمشان برای رزمندگان نوشته است. این نامه به 
دســت خلبان جانباز می رســد. کم کم گره افکنی های داستان را می بینیم. خانواده این دختر در 
بمباران شهید شدند خلبان پس از سال ها می خواهد به او کمک کند آن هم درحالی که خودش 
به کمک نیاز دارد. عنوان همه نامه ها یک »از« و »به« دیده می شود این عنوان ها تکلیف مخاطب 
را با نامه بعدی روشن می کند و داستان پیش می رود. امیرخانی در کتاب واقعیت زندگی آدم های 
قصه را روایت می کند آدم هایی که تصویری آرمانی و ناملموس از جنگ ندارند. نقطه برتری رمان 

را می توان واقع نگری آن در زمینه دفاع مقدس دانست.

رضا امیرخانی
رضــا امیرخانــی )زاده ۱۳۵۲، تهران( نویســنده و 
منتقد ادبی ایرانی و به گفتهٔ خودش، از نویســندگان 
متعهد به انقالب اسالمی ایران است. او مدتی رئیس 
هیئــت مدیره انجمن قلم ایران بــود. وی که خود را 
از نویســندگان متعهد به انقالب و هواخواه جمهوری 
اسالمی می داند به غیر از نگارش رمان و داستان بلند 
و یک مجموعه داســتان کوتاه، به تألیف سفرنامه و 
مقاالت بلنــد تحلیلی اجتماعی نیز پرداخته اســت. 
امیرخانی به منظور نوشــتن وقایع ســفر سید علی 
خامنه ای در ســال ۱۳۸۱ به اســتان سیســتان و 
بلوچســتان- که با نام داســتان سیســتان به چاپ 
رسیده است- یکی از همراهان وی بود. از وی و بخشی 
از نویسندگان به عنوان نویسندگان نزدیک به نظام فکری حکومت نام می برند. برخی از آثار وی به 
زبان های روسی و اندونزیایی و عربی ترجمه شده است. امیرخانی در آثار خود انتقاداتی گاه صریح 
و گاه ضمنی نســبت به سیاست های مســئوالن دولت های هر دو جناح اصول گرا و اصالح طلب و 
هم چنین دولت های دوران جنگ ایران و عراق و دولت ســازندگی، ابراز داشته اســت. امیرخانی 
دو ســفر به کشور کره شمالی داشته اســت و خاطرات و نظرات خود را در کتابی با نام نیم دانگ 
پیونگ یانگ منتشــر کرده است. او در ســفر اول با افراد مهمی از حزب خلق کره دیدار و گفتگو 
کرده است. رضا امیرخانی در مصاحبه تصویری با مجله اینترنتی دم خروس به انتقاد از نحوه اداره 
کشــور از طریق رهبری مادام العمر پرداخته و لزوم »دوره ای شــدن« رهبری و تغییر رویکرد در 
مجلس خبرگان رهبری را به عنوان برخی از مواردی که باید از سوی رهبری اصالح شود؛ مطرح 

نموده است.

فرهنگ

در اولین اجرای ارکســتر ملّی ایران در ســال جدید و در بخش نخست این برنامه، گروه سازهای 
ایرانی، موســیقی فیلم  »دلشدگان« به آهنگسازی استاد حسین علیزاده را اجرا می کند. در بخش 
دّوم، ارکســتر ملّی ایران با ترکیب کامل نوازندگان، اجرای موسیقی فیلم »مادر« به آهنگسازی و 
رهبری ارسالن کامکار را به مخاطبان خود تقدیم می کند. این برنامه که بنا بود در تاریخ ۲۶ خرداد 
ماه اجرا شود، به رغم آمادگی ارکستر، به دلیل محدودیت هایی که برای پلت فرم های پخش آنالین 
به وجود آمد، به تاریخ جمعه ۱۱ تیرماه موکول شــد. با تصمیم شورای هنری ارکستر، به منظور 
ارایه مطلوب تر این اجرا و همچنین نمایش بهتر هنر نوازندگان ارکســتر، این کنســرت به شکل 
»آفالین« در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. بر این اســاس، کنسرت شب موسیقی فیلم  ارکستر 
ملی ایران از ســاعت ۲۱ روز جمعه ۱۸ تیرماه از طریق ســایت اینترنتی بنیاد رودکی به نشانی 
www.bonyadroudaki.com، اینستاگرام هفدانگ )hafdang( و اینستاگرام بنیاد رودکی 

)bonyad.roudaki( در دسترس عالقه مندان است.

 موسیقی »مادر« و »دلشدگان« 
پس از سال ها طنین انداز می شود
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