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 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد :

۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول 
 پارک شده در صندوق های

 با درآمد ثابت
محمدعلی دهقان دهنوی 
پول هــای  میــزان  دربــاره 
پارک شــده در بازار سرمایه و 
احتمال تبدیل آن به سهام 
حــال  »در  داشــت:  اظهــار 
حاضر عمــده پول هــا در دو 
محــل تمرکــز دارد و بخــش قابــل توجهــی از 
پول های پارک شده، مانده حساب سهامداران 
پول هــا  ایــن  کــه  کارگزاری هاســت  نــزد  در 
نزدیک ترین پول برای تبدیل شــدن به ســهام 
هستند و همواره یک مانده قابل توجهی در این 
دلیــل  بــه  البتــه  کــه  دارد  وجــود  حســاب ها 
سیال بودن آن قابل تخمین نیست. همچنین 
بخــش قابــل توجــه دیگــری از ایــن پول هــا، در 

صندوق های با درآمد ثابت پارک شده است.«
کــه ســهام خــود را   او اظهــار داشــت: »کســانی 
می فروشــند، بــرای مــدت موقتــی پول خــود را 
به صنــدوق بــا درآمد ثابــت منتقــل می کنند تا 
موقعیت بهتری برای خرید ســهام پیدا کنند و 
رقمی که در حال حاضر در ایــن صندوق وجود 
دارد، حــدود 300هزار میلیارد تومان اســت، اما 
اینکــه چقدر از این رقم تبدیل به ســهام شــود، 
به طور مستقیم به شرایط بازار سرمایه بستگی 

دارد.«

معاون وزیر راه وشهرسازی مطرح کرد:

 جزئیات وام ودیعه مسکن
 به زنان مجرد باالی ۳۵ سال

معاون وزیر راه وشهرســازی 
از اختصــاص وام اجــاره بــه 
زنان مجرد باالی 3۵ سال و 

خودسرپرست خبر داد.
معاون وزیر راه وشهرســازی 
گفت: »سال گذشته اولویت 
پرداخت وام اجاره را برای زنان خودسرپرست و 
سرپرست خانوار قرار دادیم که تعریف آن با زنان 
مجرد فرق می کنــد، این مصوبه امســال هم به 

وقت خود باقی است.«
 محمودزاده با بیان اینکه به مردان سرپرســت 
خانوار که به دلیل فوت همســر، طالق و متارکه 
مجــرد هســتند نیــز وام اجــاره تعلــق می گیــرد، 
گفــت: »در واقــع اســتثنایی بــرای زنــان مجــرد 
بــاالی 3۵ســال در ثبت نــام »مســکن ملــی« و 
»وام ودیعــه« وجــود دارد؛ بــر ایــن اســاس برای 
یــا خانم هــای  خانم هــای سرپرســت خانــوار 
خودسرپرست این اســتثنا وجود دارد که با 3۵ 
ســال ســن بتوانند از تســهیالت ودیعه اجــاره و 
همچنیــن از امکانات طرح اقدام ملی مســکن 

استفاده کنند.«
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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

 هشتگ  روز

ک دام، سایر مزیت های انرژی، نیروی انسانی و غیره ایران برای تأمین  »با برداشتن  یارانه خورا
پروتیین کشورهای منطقه خودش را بیشتر نشان خواهد داد.« یا »مصرف کننده گرامی افزایش 
ک دام  قیمت محصــوالت دامی را از چشــم تولیدکننده نبینید. قیمت ســبوس هم که در خــورا
نقش اساســی دارد، آزاد شــد. به امید روزی کــه همه چیــز آزاد و #رانت #ارز_دولتی حذف شــود و 
ک دامی از نبود بازار شکایت دارن، دامداران  #یارانه خواران هم ...« یا »تولیدکنندگان بومی خورا
از کیفیت بسیار پایین کنسانتره وارداتی شــکایت دارن و اینکه در مواردی باعث مرگ دام شده! 
)کنسانتره تو شکم دام باز و باعث پارگی معده شده( دامدار از قیمت ارزان گوشت ناله می کنه مردم 
از قیمت باالی گوشــت. چه خبره تو این مملکت؟« یا »مجتبی عالی، رئیس اتحادیه سراســری 
ک دام گفت با توجه به خشکســالی و  دامداران، با اشــاره بــه بحرانی بودن وضعیت تأمین خــورا
نبود برنامه ریزی مسئوالن، علوفه و کاه به عراق و ترکیه قاچاق می شود و گاوهای باردار به دلیل 

ک دام، راهی کشتارگاه می شوند.«  کمبود خورا
»امام رضا دلم تو حیاط حرمت هســت کنار کبوترای حرمت.« یا »ای آستان قدس تو تنها پناه 
ک  من. ای چلچراغ چشــم تو، خورشــید راه مــن. ای مظهر عنایت حق هشــتمین امــام. ای خا
ک مرقد تو بوسه گاه من. میالد امام رضا علیه الســالم مبارک باد.« یا »رسول اهلل صلی اهلل علیه  پا
و آلــه فرمودند: ســتدفن بضعــة مني بــأرض خراســان ال یزورهــا مؤمــن إال أوجب اهلل عــز وجل له 
الجنة. میالد پاره تن رســول خــدا #امام_رضا علیه الســالم را به همه دوســتان عزیز تبریک عرض 
می کنم.« یا »دلخوش به عیدی ام... سفر از جنس اربعین. آقـــا قرار بعدی ما موکـب الرضـا...« یا 
»رئیس جمهور منتخب، ســخنران جشــن میالد امام رضا )علیه الســالم( شــد. بــا دعوت تولیت 
آستان قدس رضوی، رئیس جمهور منتخب سخنران جشن میالد امام رضا )علیه السالم( شد.« 
یا »می گفت: الهی #خدا به دلت نگاه کنه !می گم :الهی #امام_رضا ع به دلت نظر کنه !!برای ما که 
چندان آبرویی نزد خدا نداریم، وساطت ضامن آهو نزد صاحبمون بهترین عیدی میالد #امام_

رئوف محسوب می شه. ان شاءاهلل قسمتتون شه.« 

#میالد_امام_رضا
#تأمین_نهاده_ایران تایمز

»فقط یک مســافر از 200 مسافر لیســت کهربایی ویروس 
دارد« گفتــه یــک مســافر از 200 مســافر کشــورهایی کــه در 
لیست کهربایی انگلیس قرار دارند، هنگام بازگشت کووید 
مثبت هستند. عنواِن تصویر »روز پدر«: در حالی که خانواده 
ســلطنتی بــا اختــاف تــازه ای بیــن پرنــس چارلــز و پســرش 
شــاهزاده هری بر ســر عنوان آینده آرچی، پســر هــری، روبه رو 
اســت، شــاهزاده ویلیام بــا فرزندانش جــورج و شــارلوت در 

ساندرینگهام ظاهر شدند.

نیویورک تایمز
تصویر کاندیداهای شــهرداری نیویورک را در مکان های 
مختلــف نشــان داده: »مایــا دی ویلی« با حلقــه هوال هوپ 
در جشــنواره ای در بروکلین؛ »اریک لروی آدامــز« در بازدید 
کلیســایی در بروکلیــن، »انــدرو یانــگ« در جشــنواره ای  از 
در کنار مردم و »کاترین ای گارســیا« در حــال یوگا در میدان 
تایمز. نیویورک تایمز از میلیاردرهایی گفته که دوباره به عنوان 
نیرویــی قدرتمنــد در رقابــت شــهرداری ظاهــر شــده اند: 

»مفروش شدن مسیر یک شهرداری با انبوهی از پول«.

واشینگتن پست
تصویر اریک اســمیت 36 ســاله و پســران 9 و 7 ســاله او را 
نشان می دهد که منتظرند در دومین رویداد ساالنه »پدران 
سیاه مهم هســتند« در روز پدر در واشــینگتن شرکت کنند. 
برگزارکنندگان گفتند امســال دو هدف دارند؛ جشــنی برای 
کسینه شدن. گزارشی درباره تأثیر  مردان سیاه و تشویق به وا
پاندمی بر اقتصاد گفته اقتصاد به فوریــه 2020 برنمی گردد. 
تغییرات اساسی رخ داده. شرکت ها و مصرف کنندگان برای 

سازگاری درتاشند.

 رکوردشکنی بهارانه کتاب 
زیر رگبار تبلیغات انتخاباتی

بهارانــه 1400 در شــرایطی برگــزار شــد که حجم 
کتــاب و  خبرهــای انتخاباتــی، افزایــش قیمــت 
کتاب فروشــی ها موجــب  محدودبــودن اعتبــار 
کاهــش بــازده ایــن طــرح شــد، هرچنــد در ایــن 
شــرایط هــم توانســت رکــورد دوره هــای پیــش 
کــه برخــی از  را بشــکند. ایــن در حالــی اســت 
کتاب فروشان همزمانی برگزاری طرح با روزهای 
پایانــی تبلیغــات انتخاباتــی را مانــع خبررســانی 

دقیق اعالم کردند. 
در ایــن طــرح، مخاطبــان تــا ســقف 200هــزار 
تومــان و 20درصد تخفیف از کتاب فروشــی های 
عضو طــرح خریــد کردنــد. کتاب هــای عمومی، 
کــودک و نوجــوان و دانشــگاهی مشــمول ایــن 
میزان تخفیف بودند. سیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی دربــاره بهارانــه 1400 در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: 
»در آخریــن روز طــرح بهارانــه کتــاب تــا ســاعت 
کتــاب بــه مبلــغ حــدود  1۶، بیــش از ۵44هــزار 
کشــور  کتاب فروشــی های  210میلیــارد ریــال از 
خریداری شــد. در بهارانه کتاب ســال 99 حدود 
کتــاب خریــداری  117میلیــارد ریــال و 304هــزار 
شــد. نزدیــک ۸0درصــد افزایــش، خبــر خــوب 
ایــن دوره اســت. بهار کتــاب ُپــر رونق تر بــاد.« در 
بهارانــه کتــاب 1400، فــروش باالتــر از دوره هــای 
گذشــته بود. ایــوب دهقانــکار، مدیرعامل خانه 
کتــاب و ادبیات ایــران، 2۶خرداد بــا پایان یافتن 
هفدهمین دوره طرح هــای توزیع یارانه کتاب از 
طریق کتاب فروشی ها _طرح های فصلی فروش 
کتاب_ درباره یارانه اختصاص یافته به اســتان ها 
در ایــن طرح توضیــح داد و گفــت: »مجموع کل 
یارانــه اختصاص یافتــه بــه بهارانــه کتــاب 1400، 
42میلیارد و 22میلیون ریال بود که از این مبلغ، 
7میلیارد و 270میلیون و ۶00هزار ریال به استان 
تهران و 34میلیارد و 7۵1میلیون و 400هزار ریال 

به سایر استان ها تعلق گرفت.«

شــهروند| رئیس جمهــوری بــا بیــان 
برداشــته  زودی  بــه  تحریم هــا  اینکــه 
خواهد شــد، گفــت: »بــا اجرایی شــدن 
تصمیمات مهمی که با رئیس جمهورِی 
کرده ایم،  جمهــوری آذربایجــان اتخــاذ 
مــردم شــاهد تحــول بســیار مثبتــی در 
مــرزی شــمال غرب خواهنــد  مناطــق 

بود.«
حســن  حجت االسالم والمســلمین 
و  هفتــاد  در  دوشــنبه  روز  روحانــی 
چهارمیــن افتتــاح طرح های ملــی و در 
ِ طرح هــای ســازمان  افتتــاح  حاشــیه 
کــه بــه  مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی 
کنفرانســی برگــزار شــد،  صــورت ویدیــو 
بــا تبریــک شــب والدت امــام رضــا)ع( 
گفت: »مردم روز جمعه کار بســیار بزرگ 
سیاسی و اجتماعی خود را انجام دادند 
و رئیس جمهوری را برای دوره سیزدهم 
انتخابــات  البتــه  کردنــد.  انتخــاب 
شــوراها هم بــود و در برخــی مناطق هم 
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و 

خبرگان را داشتیم.«
 او افزود: »به مردم عزیز بابت این اقدام 
خــوب و بســیار ارزشــمند در این مقطع 
تاریخــی که بــا حضور گســترده خــود در 
پــای صندوق های رأی انجــام داده اند، 

خدا قوت می گویم.«
او با مهم خواندن سرمایه گذاری مردم 
گــر مــردم بــه آینده  خاطرنشــان کــرد: »ا
کشــور و ســود ســرمایه گذاری خود امید 
نداشــته باشــند، فقــط در مناطــق آزاد 
24۸هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
نمی کنند و روزانــه در مناطق زیــادی در 

سراسر کشور سرمایه گذاری می شود.«

کــه فهمیدنــد صادرکننــده   زمانــی 
گفتنــد  شــدیم،  ماســک  و  کســن  وا

تحریم را برمی دارند
 او اضافــه کــرد: »تــازه بعــد از چنــد ماه 
که بــر ســرکار آمدنــد، گفتنــد در مســائل 
کســن کرونا  گر برای ماســک و وا بانکــی ا
باشــد، اشــکال نــدارد. آن هــم بعــد از 
زمانی کــه می دانســتند مــا صادرکننده 
کســن  ماســک شــدیم و  فهمیدند در وا

هم تولیدکننده شدیم. زمانی که تولید 
کسیناســیون  کردیــم و بــه بــازار آمــد و وا
کسن  شروع شــد، گفتند تحریم برای وا

آزاد است.« 
رئیس جمهــوری یــادآور شــد: »حرفی 
سه ســال ونیم  ایــن  طــول  در  مــا  کــه 
می زدیــم که مردم با چه ســختی کشــور 
اداره می شــود. اینکــه بــه مــردم گفتیم 
کــه بتوانیــم پــول  ماه هــا طــول کشــید 
کسن سازمان بهداشت جهانی یعنی  وا
کس را پرداخت کنیم  کســن های کوا وا
کسن در اختیار بگذارند، شاید  که آنها وا
برای مردم ســخت بود که باور کنند چه 
کســن  ســختی هایی برای وارد کردن وا

کشیدیم که وارد کشور شود.«
گفــت:  رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد 
»چنــد روز پیــش آمریــکا صریحــا اعــالم 
کرد و گفت تازه اجــازه خواهیم داد فقط 
کســن و ماســک فعالیــت بانکی  برای وا
آغاز شــود. این نشــان می دهد که مردم 
کردنــد، امــا در  بــا چــه ســختی زندگــی 
عیــن حــال صــورت ســیاه دشــمن را به 
ک مالیدنــد. صــورت ترامــپ و همه  خــا
ک مالیدند  جالدان کاخ ســفید را به خا
و سروقامت و با عظمت ایستادگی کرده 
و در این شــرایط تحریم سرمایه گذاری و 

تولید کردند.«
 

مردم به آینده کشور امیدوار هستند
جریــان  در  همچنیــن  روحانــی 
بهره بــرداری از پروژه هــا و پــس از ارایــه 
گــزارش دبیــر شــورای عالی مناطــق آزاد 
گفت: »فعال شــدن بــورس بین الملل و 

همچنیــن بانــک اختصاصی و آف شــور 
می تواند ســه طرح مهم بــرای تحول در 
مناطــق آزاد باشــد و دولت هم بــرای به 
ثمر نشســتن زودتــر ایــن طرح ها کمک 

خواهد کرد.«
رئیس جمهوری با اشاره به طرح های 
افتتاح شــده منطقه ارس گفت: »ســال 
9۸، یک هــزار و 900میلیــارد تومــان و در 
ســال 99، ۶هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
منطقه ارس سرمایه گذاری شده است و 
این نمونه بارز شکست آمریکا در جنگ 
کجــا ســر بزنیــم  اقتصــادی اســت. هــر 
می بینیم ســرمایه گذاری ها در سال 9۸ 
کرونــا و جنــگ اقتصــادی  و 99 به رغــم 

بیشتر شده است.«
روحانــی با بیــان اینکه مردم بــه آینده 
صــادرات  و  تولیــد  کشــور،  اقتصــاد، 
100درصد امیدوار هســتند، گفت: »این 
بخــش خصوصــی اســت کــه بــرای این 
طرح ها سرمایه گذاری کرده است. شاید 
بگویند دولت اراده کرده و تصمیم گرفته 
تا ســرمایه گذاری کند، امــا وقتی بخش 
خصوصــی ســرمایه گذاری می کنــد، بــه 
معنای این است که جامعه و ملت ما به 

آینده کشورشان امیدوار هستند.«

 تحریم ها به زودی برداشته خواهد 
شد

رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد افــزود: 
»مطمئن هستم بعد از برداشتن تحریم 
که بــه زودی انجــام خواهد شــد، روابط 
می شــود.  گســترده  آذربایجــان  بــا  مــا 
تصمیمــات مهمــی بــا رئیس جمهوری 

آذربایجــان اتخــاذ کرده ایــم و همــه این 
تصمیمــات بــه دلیــل تحریــم کمــی بــا 
کنــدی مواجه شــده بــود که همــه اینها 
اجرایــی و عملیاتــی می شــود و مــردم 
شــاهد تحول بســیار مثبتــی در مناطق 

مرزی شمال غرب کشور خواهند بود.«
گــزارش مدیرعامــل  روحانــی پــس از 
منطقــه آزاد کیــش بــا گرامیداشــت یــاد 
کبــر تــرکان و یــادآوری زحمات  مرحــوم ا
او بــه ویــژه در مناطق آزاد گفــت: »هر روز 
شاهد افتتاح بسیار بزرگ در مناطق آزاد 
هســتیم. کیش جزو مناطقی اســت که 
سرمایه های بســیار بزرگی در آنجا انجام 
شــده اســت و بــاز هــم اســتعداد بســیار 
زیادی برای ســرمایه گذاری بیشــتر دارد 
و می توانــد منطقــه بســیار مهمــی برای 

جذب سرمایه خارجی باشد.«
کــرد:  خاطرنشــان  رئیس جمهــوری 
»مطمئنــم دولــت ســیزدهم هماننــد 
دولت یازدهم و دوازدهم به مناطق آزاد 
برای توســعه ایــران عزیز کمــک خواهد 

کرد.«
ا و در ادامــه قشــم را جزیــره ای آبــاد 
گفــت: »خوشــحالم در  کــرد و  توصیــف 
ســرمایه گذاری های  اخیــر  ســال های 
بســیار خوبــی در ایــن منطقــه انجــام 
شــده اســت و امیدوارم روزبه روز شــاهد 
باشــیم.  جزیــره  ایــن  بیشــتر  آبادانــی 
افتتاح 1۵ طرح زیربنایــی در این جزیره 
زیبا موجب خوشــحالی همه ما اســت، 
بســیار  اســتعداد  جزیــره  ایــن  چــون 
زیــادی هم بــرای تولیــد و هــم در بخش 
دریایی و بهره برداری از دریا و همچنین 

گردشگری دارد.«
کید کرد: »در ســفر اســفند   روحانــی تأ
97 بــه عتبــات عالیــات و بغــداد، یکی از 
توافقات مهم با نخست وزیر وقت عادل 
عبدالمهدی مســأله الیروبــی اروندرود 
تصریــح  مشــترک  بیانیــه  در  کــه  بــود 
شــد و هــر دو رئیس جمهــوری ایــران و 
نخســت وزیر عــراق در مصاحبه رســمی 
این را مطرح کردیم که از جهات مختلف 
و همچنیــن بــرای آبادانی منطقــه حائز 

اهمیت است.«

روحانی:تحریمهابهزودیبرداشتهمیشود

گــر مردم به آینده کشــور خود امید نداشــته باشــند،  ا
تومــان  میلیــارد  2۴۸هــزار  آزاد   مناطــق  در  فقــط 

سرمایه گذاری نمی کنند.

بانــک  همچنیــن  و  بین الملــل  بــورس  فعال شــدن 
ح مهــم بــرای  اختصاصــی و آف شــور می توانــد ســه طــر

تحول در مناطق آزاد باشد.

مطمئنــم دولــت ســیزدهم هماننــد دولــت یازدهم و 
دوازدهم به مناطق آزاد برای توســعه ایران عزیز کمک 

کرد. خواهد 
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2 جام طالیی جشنواره فیلم شانگهای به 
ایران رسید 

درخشش ابوالفضل 
جلیلی در چین

بیســت وچهارمین جشــنواره فیلم شــانگهای 
شــامگاه شــنبه با اهــدای دو جایــزه اصلی بخش 
»مســیر  ســینمایی  فیلــم  بــه  رســمی  مســابقه 
معکوس« به کارگردانی ابوالفضل جلیلی به پایان 

رسید.
امســال  ایــران  ریپورتــر،  هالیــوود  از   نقــل  بــه 
حضوری پررنگ و متفاوت در جشنواره شانگهای 
2۰21 داشت و در مراسم اختتامیه هم توانست دو 
جایــزه مهــم از هیــأت داوران بگیرد؛ جــام طالیی 
بهتریــن کارگــردان بــرای جلیلــی و جــام طالیــی 
بهتریــن بازیگر مــرد بــرای پویــان شــکاری، بازیگر 
نوجوان »مسیر معکوس«. البته نمایندگان ایران 
به دلیل قوانین ســختگیرانه دولت چین در مرزها 
و لــزوم قرنطینــه شــدن مســافران در شــانگهای 
حضور نداشــتند و جوایز خــود را مجــازی دریافت 
کردنــد. ابوالفضــل جلیلــی )زاده 133۶ در ســاوه( 
کارگردان، فیلمنامه نویس و تدوینگر ایرانی است. 
کثر فیلم های او توسط جشنواره های بین المللی  ا
تحســین شــده  اســت و همچنیــن در ایــران مــورد 
سانســور قرار گرفته یا نمایش داده نشــده  است. 
فیلم هــای او، غیرتجــاری هســتند و معمــوال بــه 
مســائل اجتماعــی، به ویــژه مســائل مربــوط بــه 

نوجوانان می پردازند.
امســال بیش از ۴۰۰ فیلــم از گوشــه وکنار جهان 
در 1۰ روز جشــنواره شــانگهای در پایتخت تجاری 
کــه ســهم  و اقتصــادی چیــن بــه نمایــش درآمــد 
سینمای ایران در بخش های مختلف هفت فیلم 
بود. ضمن اینکه ایــران و چین روز نهــم ژوئن یک 
تفاهمنامه همکاری ســینمایی و هنری هم امضا 
کردند. جلیلی که از راه دور با تصاویر ویدیویی در 
مراســم اختتامیه حضور داشــت، به حاضــران در 
سالن گفت: »دوری راه جلوی برقرار کردن ارتباط 
را نمی گیرد. امیدوارم یک روز با فیلمسازان چینی 

در پروژه ای با موضوعی انسانی همکاری کنم.«
جایزه بهترین فیلــم به »ببر منچوری« ســاخته 
گنگ جون، فیلمســاز خودآموخته چینی رســید 
و هیــأت داوران جایــزه بــزرگ خــود را بــه »هجــوم 
بربرهــا« از مالــزی اهدا کــرد. الکســی ویکتورویچ 
کوزلــف از روســیه بــا »وجــدان« جایــزه بهتریــن 
فیلمنامــه را بــرد و مارزنــا گایفســکا از لهســتان با 
»آماتورهــا« جایــزه بهتریــن بازیگر زن را به دســت 
آورد. ضمــن اینکــه »وجــدان« روســی دو جایــزه 
دســتاورد بزرگ هنری و بهترین فیلمبرداری را هم 

از آن خود کرد.
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شهروند|همان طور که می دانید هیأت وزیران 
در اوایــل خــرداد  ســال جاری نســبت بــه تصویب 
آیین نامه مربوط بــه ثبت نام جامانــدگان از یارانه 
نقــدی و معیشــتی براســاس تبصــره 14 قانــون 

بودجه اقدام کرد.
لذا ثبت نــام کلیه افــراد متقاضی دریافــت یارانه 
نقــدی، یارانــه حمایــت معیشــتی خانوار و ســایر 
کنون  یارانه ها ازجمله افــراد جدید، افــرادی که تا

ثبت نــام نکرده انــد و افــرادی که منصــرف شــده اند و همچنین پرداخــت یارانه 
نقدی به افراد واجد شرایط، براساس دستورالعمل مشترک وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها تعیین و در حد وصولی دریافتی ها 

)منابع( جدول تبصره )14( انجام خواهد شد.
همچنیــن وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی موظف شــد که امکانــات مورد 
استفاده متقاضیان دریافت یارانه نظیر ســامانه ثبت اعتراضات، پاسخگویی، 
آزمــون وســع و پیامکــی را ضمــن انجــام آموزش هــای الزم در اختیــار ســازمان 

هدفمندی یارانه ها قرار دهد.
امــا طی این مــدت برخی داوطلبــان برای ثبت نــام یارانه به صــورت حضوری 
به ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا مراجعه کــرده یا اینکــه ابهاماتی دربــاره نحوه  
ثبت نام داشــته اند، اما الزم به یادآوری اســت که تا زمانی که وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی شرایط ثبت نام را فراهم نکرده و در 
این زمینه اطالع رسانی نکند، هیچ ضرورتی برای 

مراجعه وجود ندارد.
کــه طبــق اعــالم اخیــر  ایــن در شــرایطی اســت 
حاجتــی، رئیــس ســازمان هدفمنــدی یارانه ها، 
کــه بیــن  پیــش از ایــن طــی جلســات متعــددی 
ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا و وزارت رفــاه برگزار 
بانک هــای  تبــادل  زمینــه  در  توافقاتــی  شــده 
اطالعاتــی صــورت گرفتــه و وزارت رفاه مســئولیت آماده ســازی بســتر ثبت نام از 
جامانــدگان را برعهــده دارد و هر زمان که ثبت نام نهایی صورت گرفته و لیســت 
متقاضیــان به ســازمان هدفمنــدی یارانه ها ارســال شــود، آنــگاه این ســازمان 

پرداخت را در یارانه آن ماه اعمال خواهد کرد.
رئیس ســازمان هدفمندی یارانه هــا گفته بود که منابــع الزم بــرای ورود افراد 
جدید با استفاده از ظرفیت جابه جایی 10درصد منابع که در قانون وجود دارد، 

فراهم شده و این سازمان آمادگی پرداخت جدید را خواهد داشت.
براین اساس با فراهم شدن بســتر های الزم از سوی وزارت رفاه ثبت نام باز هم 
حضوری نبوده و از طریق آدرس الکترونیکی انجام می شود که آن را این وزارتخانه 
اطالع رسانی خواهد کرد؛ بنابراین هیچ یک از متقاضیان نباید هیچ گونه مراجعه 

حضوری به وزارت رفاه یا سازمان هدفمندی یارانه ها داشته باشند.

بــا  دیــروز  ویــن  کــرات  مذا ششــم  شــهروند|دور 
کار  پیشــرفت های رو بــه ازدیــادی برگــزار شــد و بــه 
خــود خاتمــه داد. ســیدعباس عراقچــی، رئیــس تیم 
گفــت:  کره کننــده ایــران، در مــورد جلســه دیــروز  مذا
»در جلســه کمیســیون مشــترک یــک جمع بنــدی از 
کرات فشرده ای که در هفت، هشت روز  مجموعه مذا

گذشته صورت گرفت، انجام دادیم.«
کــه  او ادامــه داد: »همــه هیأت هــا اذعــان داشــتند 
پیشرفت نسبتا خوبی صورت گرفته و همه بر جدیت 
کید  خود برای ادامه مســیر و رســیدن به یــک توافق تأ
داشــتند ولی همه این را قبول دارند که برخی مسائل 
کلیدی است که باید به وسیله مراجع تصمیم گیری در 

کشورها مورد تصمیم گیری واقع شود.«
او افزود: »پیشــرفت ما در این دور نســبتا خوب بوده 
اســت؛ از جهــت اینکــه متون بــه مقــدار بســیار زیادی 
االن آمــاده اســت و آن مقــداری هم که آماده نیســت، 
حداقل یک وضع کامال مشــخصی دارد و تصویری را از 
اختالفات نشــان می دهد و اینکه )اختالفــات( در چه 
مرحله ای هستند و این به تصمیم گیران کمک می کند 

که تصمیم درست را اتخاذ کنند.«

باقیمانده مسیر، مسیر ساده ای نخواهد بود
عراقچی گفت: »مسیر زیادی را تا االن آمده  و به اواخر 
کار نزدیک شده ایم ولی باقیمانده مسیر همان طور که 

قبال عرض کردم، مسیر ساده ای نخواهد بود.«
کره کننده ایــران افزود: »مــن امیدوار  رئیس تیــم مذا
گر طرف های مقابــل ما بتوانند  هســتم و فکر می کنم ا
تصمیمات خودشــان را بگیرند ان شــاءاهلل بتوانیم به 
توافقی برســیم که مورد خواســت و مطلوب ما خواهد 
کرات  کیــد کــرد: »مواضع مــا از ابتــدای مذا بــود.« او تأ
تــا االن هیــچ تغییــری نکــرده و مــا خواهــان رفــع همه 
تحریم های آمریکا و همین طور راستی آزمایی آنها و بعد 

بازگشت ایران به تعهداتش در برجام هستیم.«
عراقچی در ادامه با بیان اینکه وزن مســائلی که حل 
شده بیشــتر اســت، افزود: »گفت  وگویی که با مدیرکل 
آژانس داشتم بسیار جامع بود، هم این موضوع )پایان 
فرصت یک ماهه تفاهــم فنی بین ایران و آژانــس( را در 
برگرفت و هم موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس 
که باید مورد حل وفصل قــرار بگیرد و همین طور نحوه 
کــرات، بعضــی جاهــا  کمــک آژانــس بــه پیشــرفت مذا
هســت که برخی نکات فنی وجود دارد که توضیحات 
کارشناســی آژانس می تواند راهگشا باشد و همچنین 
کــه بعــد از رســیدن بــه یــک توافــق  دربــاره وظایفــی 
احتمالی آژانس باید ایفا کند، صحبت کردیم. مالقات 

جامع بسیار خوبی بود.«

آیا دور آینده دور پایانی خواهد بود؟
او ادامــه داد: »در این دیدار همچنیــن درباره تمدید 
تفاهم فنی بین ایران و آژانس بحث شد و این موضوع 
مهمی اســت که در تهران تصمیم گیری خواهد شــد و 

من هیچ قضاوتی در این خصوص ندارم.«
او تصریح کرد: »واقعا نمی توان گفت که دور آینده آیا 
دور پایانی خواهد بود یا نه؛ ولی من امیدوارم که چنین 

باشد.«
گــر طرف هــای مقابل ما  عراقچــی در ادامــه گفت: »ا
بتوانند تصمیمات خودشــان را بگیرند به نظر من دور 
آینده دور پایانی خواهد بود؛ با این حال فکر می کنم دور 

سختی خواهد بود.«
کره کننده ایران افزود: »همان طور که  رئیس تیم مذا
کرات ما اهداف و منافع  بارها عرض کرده ام در این مذا
ملی را دنبال می کردیم، حتما هم برای آقایان روحانی 
و رئیسی آنچه که مهم است، این است که این منافع 
تأمین شود. زمانش خیلی علی القاعده نباید اهمیتی 
داشته باشد، حتما هرچه ســریع تر باشد، بهتر است. 
به خاطر اینکه آثار رفع تحریم ها هرچه زودتر خودش را 

نشان دهد.«
او گفــت: »ولــی مــا وقتــی توافــق خواهیم کــرد که به 
خواســته های ملی خود رســیده باشــیم و منافع ملی 
و مواضــع اصولی و قطعی نظام که دنبال آن هســتیم، 

محقق شده باشد.«

ک ما رسیدن به یک توافق خوب است مال
او افزود: »طبیعتا امیدوار هستیم که توافق در همین 
دولــت انجام شــود و امیدوار هســتیم که هرچــه زودتر 
ک ما برای رســیدن به توافق  انجام شــود، ولی این مال

ک ما رسیدن به یک توافق خوب است.« نیست، مال
کــه یکــی از  عراقچــی ادامــه داد: »طبیعــی اســت 
کرات ایجاد اطمینان به  مباحث جدی ما در این مذا
عدم تکرار آنچه که دولت آمریکا در قبال برجام انجام 
داده، بوده و هســت و ما در این خصــوص نیازمندیم 
که به تضمین هایی برســیم که به ما اطمینان بدهد 
آنچه که دولت گذشته آمریکا انجام داد؛ یعنی اعمال 
خ نخواهد  مجدد تحریم ها و خروج از برجام مجددا ر

داد.«
کره کننده ایــران در پایان گفت: »این  رئیس تیم مذا
خواسته طبیعی ماســت و طبیعتا بدون اینکه چنین 
تضمینی ارایه شود، بازگشــت به برجام برای ما مقدور 
نیست. این یکی از مباحث جدی ما بوده و به جاهایی 
در این خصوص رســیدیم ولی ازجمله مواردی اســت 

که باید بیشتر روی آن کار کنیم.«
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 حمل بیش از
  یک میلیون تن

 کاالی اساسی از بندر امام
مدیرکل دفتر حمل ونقل کاالی 
سازمان راهداری و حمل ونقل 

جاده ای گفت: »بیش از 
یک میلیون تن کاالی اساسی 

در خردادماه جاری از بندر امام 
حمل و به دیگر نقاط کشور 

ارسال شده است.« به گزارش 
ایسنا، غامحسین دغاغله در 

نشست سرعت بخشی به روند 
جابه جایی کاالهای اساسی 
در پایانه بار بندر امام افزود:   

»تدابیر اتخاذ شده و بازنگری 
در فرآیندهای حمل کاالهای 

اساسی ازجمله بارگیری در 
اسکله، رفع مشکل باسکول 
و خروج ناوگان از بندر امام با 

همکاری گمرک، موجب شد طی 
یک هفته گذشته حمل کاالهای 
اساسی از این بندر نسبت به هفته 

 قبل خود با رشد خوبی
 همراه باشد.«

کاهش 10 درصدی 
وابستگی ایران به 

درآمدهای نفتی 
در طول سه سال جنگ 

اقتصادی، درآمد نفتی کشور 
بیش از ۱00 میلیارد دالر کاهش 

یافت اما طبق گفته های وزیر 
نفت، دولت در این شرایط تاش 
کرد در کنار استفاده از روش های 

غیرمتعارف در فروش نفت و 
فرآورده های نفتی، وابستگی به 
نفت را در بودجه کشور کاهش 

دهد و آن را به زیر ۱0 درصد 
برساند. به گزارش ایسنا، از  سال 
۱397 با خروج یکجانبه آمریکا 
از برجام و آغاز جنگ اقتصادی 

ترامپ علیه ملت ایران، با اعمال 
سیاست ارعاب و تهدید دولت 

آمریکا مشتریان نفتی کشور، 
تقاضای خود را کاهش دادند 

و این کاهش درآمد، بر همه 
بخش ها ازجمله بودجه دولت 

تأثیر گذاشت. 

تسنیم - آئین نقاره زنی در آستانه میالد حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( 
در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

مهر- همزمــان با دهــه کرامت و میــالد پر برکت امــام رضا علیه الســالم، 
خدام آستان قدس رضوی با پرچم متبرک گنبد منور و تبرکی های آستان در 
قالب کاروان زیر سایه خورشید در منازل ۶ شهید شاخص منطقه۷ تهران 

حضور پیدا کردند.

کیپ های شرکت توزیع نیروی برق استان  ایسنا- دوشنبه 31 خردادماه، ا
قم به منظور بررسی و کشف دستگاه های استخراج رمزارز در شهر قم اقدام 
کردنــد که در ایــن پایش تعداد ۸ دســتگاه ماینر از منازل مســکونی کشــف و 

جمع آوری شد.

ایسنا- ســد مخزنی ســیاهو به عنوان هشتمین سد خراســان جنوبی در 
فاصلــه 13۰ کیلومتــری بیرجنــد و ۶۷ کیلومتری جنوب شــرقی شهرســتان 
سربیشــه بــر رودخانــه ســیاهو بــا مســاحت حوضــه آبریــز 3 هــزار و 2۸ 
کیلومترمربــع ســاخته شــد. ایــن ســد در شهرســتان مــرزی سربیشــه بــه 
منظور مهار، کنترل و ذخیره ســازی سیالب های فصلی و همچنین توسعه 
دامپروری منطقه و ایجاد اشتغال پایدار اجرا شده است. درصد پر بودن سد 

سیاهو سربیشه صفر و حجم فعلی مخزن نیز صفر است.

آیا دور آینده دور پایانی خواهد بود؟
کرات یک مسیر ساده نیست عراقچی:   ادامه مذا

سازمان هدفمندی یارانه ها آمادگی پرداخت جدید را خواهد داشت
جاماندگان از یارانه منتظر اعالم وزارت رفاه برای ثبت نام الکترونیکی باشند


