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با حمایت دولت

کلیات »طرح کنترل و 
ساماندهی اجاره بهای امالک 

مسکونی« تصویب شد
کلیات »طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای 
ک مسکونی« با حمایت دولت به تصویب  امال
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی رسید.در 
نشست علنی  دیروز مجلس شــورای اسالمی، 
کنتــرل و ســاماندهی  بررســی »کلیــات طــرح 
ک مســکونی« کــه دو فوریــت  اجاره بهــای امــال
آن در روز چهارشــنبه مــورخ 1401/02/2۸ بــه 
تصویب رسیده بود، در دستور کار صحن علنی 
مجلــس قــرار گرفت.پــس از حمایــت نماینــده 
دولت از کلیات این طرح ، نمایندگان با 114 رأی 
موافــق، ۹7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنــع از 224 
آرای ماخــوذه کلیــات ایــن طــرح را بــه تصویب 
رســاندند.  به دلیل ایــرادات دولت به جزییات 
طرح مذکور با دستور رئیس مجلس این طرح 
برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع 
شــد.علی ادیانــی، نماینــده دولت در نشســت 
علنــی دیروز بــا اعــالم موافقت دولــت پیرامون 
کلیات این طــرح افزود: »دولت بر اســاس مواد 
5۹ و 102 قانون برنامه ششــم توســعه تکالیفی 
در این حوزه دارد، ضمن اینکه ما با کلیات این 
طــرح موافقیــم، امــا جزییــات آن دارای برخــی 
اشــکاالت حقوقی اســت کــه بایــد رفع شــود. از 
سوی دیگر، مصوبه ســران قوا در این خصوص 
بایــد اجــرا شــود، لــذا پیشــنهاد می دهیــم این 
طرح به منظور بررسی های دقیق کارشناسانه 
به کمیسیون عمران ارائه شود.«علی خضریان 
به عنوان پیشنهاددهنده طرح مذکور، گفت: 
»یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در شــهرهای 
بزرگ بویژه کالنشهر تهران به یک مساله اصلی 
برای مــردم تبدیــل شــده و الزم اســت مجلس 
نسبت به آن اقدام عاجل انجام دهد، موضوع 

کنترل اجاره بهای مسکن است.«

خبر3

نقل قول3

کیوسک3

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
همه دستگاه ها پنجره ملی 

خدمات دولت هوشمند خود را 
راه اندازی کنند

گفــت:  ع پــور  زار عیســی 
»همان طور که مســتحضر 
هســتید بــر اســاس قانــون 
همــه  کشــور،  بودجــه 
دستگاه های اجرایی کشور 
مکلف شــدند پنجــره ملی 
خدمــات دولــت هوشــمند خــود را تــا شــهریور 
راه انــدازی کننــد، امــا مــا زودتــر از موعــد آن را 
راه اندازی کردیم. االن حدود 20 دستگاه به این 
پنجره متصــل شــده اند و برخی دســتگاه های 
فرعی دیگــر هــم آمده انــد.« وی از رســانه های 
کشــور خواســت که از مســئوالن دســتگاه ها در 
ایــن رابطــه و اتصــال و راه انــدازی پنجــره ملــی 
خدمات دولت هوشــمند مطالبه گری کنند تا 
این تکلیــف قانونی در شــهریور محقق شــود و 
مــردم خدمــات خــود را بــا حداقــل دردســر، 
کاغذبازی و مراجعه حضوری انجام دهند.وزیر 
ارتباطات اولویت اتصال و راه اندازی این پنجره 
گفــت:  را بــا دســتگاه های دولتــی دانســت و 
»وزارتخانه هــای مختلف و ســازمان های ذیل 
این دستگاه ها باید در گام نخست پنجره واحد 

خود را راه اندازی کنند.«

رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ داد
درباره افزایش حقوق بازنشستگان 

در نهایت چه کسی تصمیم گیری 
می کند؟

و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
بودجه گفــت: »در رابطه با 
حقــوق  افزایــش 
در  اینکــه  و  بازنشســتگان 
کســی  چــه  نهایــت 
تصمیم گیــری می کنــد، آن 
چیزی کــه ما اطــالع داریــم و قوانیــن می گویند 
هیات دولت باید تصویب کند که این کار انجام 
شده و هیات تطبیق مصوبات مجلس باید نظر 
مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد. میان 
مجلــس و دولت جلســاتی برگــزار می شــود و در 
نهایــت بــر اســاس مســتندات تصمیم گیــری 
خواهد شــد. تصمیم نهایی بســتگی به قانون 
دارد.« مســعود میرکاظمــی در پاســخ بــه ایــن 
ســوال که آیا برای کســانی که موفق بــه دریافت 
یارانه نشده اند، علی الحسابی واریز خواهد شد 
یا خیر؟ گفت: »باید به اعتراضات آنها رسیدگی 
شود و وزارت کار باید بر اساس اطالعاتی که دارد 
این موارد را تبیین کند و اصالحاتی انجام دهد 
تا یارانه این افراد پرداخت و مابه التفاوت آن نیز 

واریز شود.«

 هشتگ  روز

»اجــاره خونــه بــرادرم از ۳ شــد ۶ میلیــون، اون یکــی بــرادرم یــک مــاه دیگــه ســر ســالش میرســه و اســترس 
داره، صاحب خونــه خواهــرم اجــاره رو از ۳ کــرد 7 تومــن، خودمــون هــم  5اجاره مون شــد 5/2 و مــن هنوز به 
خنده دارترین خبر یک ماه گذشته از طرف مسئوالن کشــور فکر می کنم که افزایش اجاره بها باالی 25 درصد 
کی ها و صاحب خونه ها راه انداخته بودند در بابت #اجاره بها دیگه  ممنوع.«یا »بازی کثیفی که بعضی از امال
گر صاحب خونه تون  با این قانون کامال دست شون بسته میشــه، فقط مردم باید حواس شون باشــه...«یا »ا
در افزایش اجاره بها انصاف رو رعایت کرده اســم و فامیلش رو بگید به شرفش درود بفرستیم.«یا »یه کارمند با 
حقوق ثابتی که تا آخر ماهش رو کفاف نمیده چطوری تو یک سال 100 میلیون پس انداز کنه تا دو دستی تقدیم 
صاحب خونه اش کنه؟«یا »در طول سالیان یکی از مهم ترین دالیل رشد قیمت مسکن و #اجاره_بها عملکرد 
ک یک اتحاد شوم  ک بوده است. #اتحادیه_مشــاوران_امال الن مسکن در قالب #اتحادیه_مشاوران_امال دال
علیه آسایش ایرانیان است.«یا »دقیقا با کدوم زیرساخت و سامانه اطالعاتی میخواید نظارت کنید که میزان 
کثر 25 درصد باشه؟ چند درصد قراردادها کد رهگیری دارن؟ با این وضعیت این مصوبه  افزایش اجاره بها حدا

ک می خوره.« هم میره کنار بقیه مصوبه های بی خاصیت خا
»پنجشــنبه اولین ســالگرد از دســت دادن مهشــاد و ریحانه  اســت.«یا »چیزی که در این یک ســال 
بیشــتر از همه قلــب من رو بــه آتش کشــید بی ادبی مدیــران ســتاد احیای دریاچــه ارومیه و ســازمان 
محیط زیســت بود؛ آنها حتی یک بار عذرخواهی نکردند: علی حاج مرادی، مسعود تجریشی، عیسی 
کالنتری، مهران نظری، فرهاد ســرخوش  و اســماعیل حق پرســت.«یا »بابای مهشــاد تــوی کلیپی که 
برای سالگردشون ساختن، میگه »من و مامانش یک ساله ماشین عروس می بینیم گریه می کنیم…« 
چه غم بی راه چاره ای…چه داغی…. خدا لعنت کنه باعث و بانیشــو.«یا »آدم ها می میرن، مســئوالن 
با یک پیام تســلیت ســر و ته داســتان رو هم میارن! نه کســی تقصیــر رو به گردن میگیره و نه مســئولی 
حاضــره به گندهایی کــه زده فکر کنه! دو جان از دســت رفت برای پــروژه ای که دریاچــه ارومیه رو هم 
نجــات نداد و هــدف اصلی اش توســعه ناپایــدار کشــاورزی بود!«یــا »یاد و خاطــره #مهشــاد_کریمی و 
گونی #اتوبوس_خبرنگاران مظلومانه فوت  #ریحانه_یاسینی، دو خبرنگار عزیزی که در حادثه تلخ واژ
. پرونده در دادگاه کیفــری 2 ارومیه در مرحله رســیدگی به اعتراض به قــرار منع تعقیب  شــدند به خیر

نسبت به مسئوالن سفر است. ما همچنان دادخواه و پیگیر هستیم.«

#اجاره_بها تایمز
تصاویر ایســتگاه های راه آهــن خالی و پیامدهــای روز 
اول بزرگ ترین اعتصاب ریلی در دهه های اخیر صفحات 
نخســت بســیاری از روزنامه هــای بریتانیایــی را در روز 
چهارشــنبه، 22 ژوئــن، تســخیر کــرده بــود. تایمــز گــزارش 
می دهــد کــه بوریــس جانســون، نخســت وزیر بریتانیــا، 
گــر ماه ها طول  خــود را برای  »بن بســت« اعتصــاب حتی ا
بکشد، آماده کرده و معتقد است که دولت باید در نبرد با 
اتحادیه های راه آهن برنده شــود. به گزارش این روزنامه، 
کوتــاه آمــدن در برابــر  کــه  بوریــس جانســون می ترســد 
تقاضاهای افزایش دســتمزد منجر به تورم به سبک دهه 

1970 شود.

گاردین
انتقــال  بــرای  بریتانیــا  برنامــه دولــت  گاردیــن دربــاره 
پناهجویان غیــر قانونی به روانــدا گفته اســت. در گزارش 
آمــده: »دولــت روز چهارشــنبه برنامه هایــی بــرای ادامه 
ح انتقال پناهجویان بــه رواندا و غلبه بــر دادگاه های  طــر
ح بــا حکــم دادگاه  حقــوق بشــر -پــس از اینکــه ایــن طــر
حقوق بشــر اروپا لغو شــد- اعالم خواهد کــرد. کمپین ها 
و وکال از ایــن اقــدام عصبانی هســتند.« تصویر بــا عنوان 
»انقالب اســتون هنج پس از 3 ســال طوالنــی« از برگزاری 
جشــن های »انقالب تابستانی« در اســتون هنج بریتانیا 
کوویــد در ایــن  در 21 ژوئــن، حکایــت دارد. همه گیــری 

سال ها مانع از برگزاری آن شده بود.

نیویورک تایمز
»ترامپ ایالت ها را تحت فشــار قرار داد تا آرای جعلی 
را بپذیرند« عنوان گزارش نیویورک تایمز است که گفته: 
»کمیته کنگره آمریــکا که درباره حمله هــواداران دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهــوری ســابق آمریــکا، بــه کنگــره در 6 
ژانویــه 2021، بر ســر نتایــج انتخابات ریاســت جمهوری 
را  ترامــپ  مســتقیم  به طــور  می کنــد،  تحقیــق   ،2020
سه شــنبه به توطئه برای ارائه برگه هــای رأی جعلی ربط 
داد و جزییــات جدیدی ارایــه داد دربــاره  اینکه چگونه 
قلــدری،  بــا  بــود  تــالش  در  پیشــین  رئیس جمهــوری 
فریبــکاری و بلــوف شکســت خــود را در ســال 2020 در 

ایالت های سراسر کشور باطل کند.«
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#اتوبوس_خبرنگاران

رئیس جمهوری تک رقمی و در برخی 
روزهــا صفــر شــدن آمــار قربانیــان و نیــز 
میزان بسیار پایین ابتال به کرونا در کشور 
را کــه امکان بازگشــایی صنــوف و ایجاد 
شــور و نشــاط در کشــور را فراهــم کــرده 
اســت،  ثمــره همراهی مــردم و خصوصا 
تالش هــا و اقدامــات جامعــه پزشــکی 
و پرســتاری دانســت و از ایــن تالش هــا 

قدردانی کرد.
ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه روز 
چهارشــنبه هیات دولــت، امیدآفرینی 
در جامعــه را از مطالبــات مقــام معظــم 
رهبــری و وظیفــه مهــم دولت برشــمرد 
کیــد کــرد: »حواشــی نبایــد دولــت  و تا
را از متــن کار کــه خدمــت بــه مــردم و 

امیدآفرینی در دل هاست، بازدارد.«
رئیس جمهوری ایجاد یأس در دل ها 
کار شــیطان و شــیاطین دانســت و  را 
اظهار داشت: »انســان خداجو همواره 
بــه امیــد زنــده اســت و مــا بــه عنــوان 
خادمان ملت، هم باید نسبت به آینده 
امید داشته باشــیم و هم روح امید را در 

جامعه تزریق کنیم.«
رئیســی بــا گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شهید دکتر مصطفی چمران و سرلشکر 
حــاج قاســم ســلیمانی کــه بــا امیــد و 
روحیــه جهــادی از مشــکالت و ســد 
»نمی شود«ها عبور کردند و با کمترین 
امکانــات کارهــای بزرگــی را در میــدان 
مبارزه با دشــمنان تا ُبن دندان مســلح 
انجام دادنــد، از آنها به عنوان الگوهای 

امیدآفرینی یاد کرد.
تالش هــای  و  اقدامــات  رئیســی 
مواجهــه  در  را  پرســتاران  و   پزشــکان 
بــا همه گیــری کرونــا از دیگــر مصادیــق 
امیدآفرینی در جامعه دانســت و افزود: 
»کادر درمان بویژه شهدای سالمت در 
شرایط بسیار سخت همه گیری کرونا که 
زندگی همه مردم را تحت الشــعاع خود 
قرار داده و نگرانی هایی برای خانواده ها 
بــه وجــود آورده بــود،  بــا جانفشــانی و از 
خودگذشتگی علی رغم همه کمبودها، 
در عرصه خدمت رسانی میدان داری و 
زمینه بازگشت امید و نشاط را به جامعه 

فراهم کردند.«
کید کــرد: »وضعیت کنونی  رئیســی تا
کــه فوتی های ناشــی از کرونــا تک رقمی 
و در برخی روزها صفر شــده و نیز میزان 
بسیار پایین ابتال که امکان بازگشایی در 
صنوف مختلف و ایجاد شور و نشاط در 

کشــور را فراهم کرده، پــس از لطف خدا، 
 ثمره همراهی مردم و خصوصا تالش ها 
و اقدامات جامعه پزشــکی و پرســتاری 
اســت و بنــده در ماه هــای گذشــته در 
تهــران و برخــی شــهرها بــا حضــور در 
کز درمانی از نزدیک  بیمارستان ها و مرا
کاری ها  شــاهد این مجاهدت هــا و فدا

بوده ام و قدردان ایشان هستم.«
رئیس جمهــوری همچنیــن با اشــاره 
کــه در حاشــیه ســفر  بــه دیدارهایــی 
بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا 
عشایر داشــت، گفت: »عشــایر عزیز ما 
در دوران دفــاع مقــدس 10 هزار شــهید 
دادنــد و متحمل ســختی های فــراوان 
شــدند و امــروز هم با مشــکالتی مواجه 
هســتند، اما از روحیه امید و ایستادگی 
برخوردارند و ذره ای یأس و ناامیدی در 

دل آنها نیست.«
 رئیســی افــزود: »برخــی رســانه های 
بیگانه خصوصا شبکه های فارسی زبان، 
شبانه روز برای ایجاد یأس و ناامیدی در 
دل مردم تالش می کنند، امــا همواره با 
حضور مردم عزیز ما در صحنه شکست 
خورده اند و به هدف شان نرسیده اند.«

رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز در 
یک جنگ اقتصــادی هســتیم، گفت: 
»همــه همــکاران دولــت بویژه کســانی 
کــه مســئول بــازار و تامیــن ســفره مردم 
هستند، شبانه روز برای خدمت رسانی 
و امیدآفرینی در جامعه تالش می کنند 
و ایــن اقدامــات بایــد تــا حصــول نتایج 

نهایی تداوم داشته باشد.«
اول،  معــاون  بــه  رئیس جمهــوری 
کار  تعــاون،  وزارت  معاونــت حقوقــی، 
و رفــاه اجتماعــی و دیگــر بخش هــای 
ذیربــط دســتور داد کــه خواســته های 
دربــاره  را  عزیــز  بازنشســتگان 

مستمری شان پیگیری کنند.

ســخنگوی دولــت: پرداخت نقدی 
یارانه هــا تا فراهم شــدن زیرســاخت 
کاالبــرگ الکترونیکــی تــداوم خواهــد 

داشت
همچنیــن ســخنگوی دولــت پــس 
از جلســه هیــات دولــت دربــاره نحــوه 
فراهــم شــدن  تــا  یارانه هــا  پرداخــت 
زیرســاخت کاالبرگ الکترونیکی گفت: 
»قانون گذار روش کاالبرگ را پیش بینی 
کــرده اســت و دولــت تــالش می کنــد تا 
زیرســاخت آن فراهــم شــود و تــا زمانی 
که زیرســاخت فراهم نشــود، پرداخت 

یارانه نقدی تداوم خواهد داشت.«
 علی بهــادری جهرمی دربــاره برنامه 
دولــت بــرای بهبــود تقویــت تیــم ملی 
گفــت: »فدراســیون فوتبــال  فوتبــال 
متولی آن اســت، اما دولت بــا توجه به 
اولویتــی کــه مــردم بــرای آن قائل انــد، 
از هیچ گونــه حمایتــی دریــغ نمی کنــد 
رئیس جمهــوری  ایــن  از  پیــش   و 
دســتوراتی بــه معــاون اول خــود و وزیر 

ورزش برای موفقیت تیم اعالم کرد.«
کیــد رئیس جمهوری  وی افــزود: »تا
این است که بازیکنان و  کادر فنی نباید 
دغدغه ای داشته باشند و تنها فکر آنها 

موفقیت در جام جهانی باشد.«
معرفــی  دربــاره  جهرمــی  بهــادری 
وزیر پیشــنهادی جدید تعــاون گفت: 

»اطالع ندارم.«
رئیس شورای اطالع رسانی دولت در 
تشــریح مصوبات هیات وزیران گفت: 
»پیــرو وعــده  رئیس جمهوری در ســفر 
بــه شهرســتان  ورامین درباره تشــکیل 
فرمانداری ویژه در این منطقه، هیات 
دولت موضوع را بررســی و تصویب کرد 
که بر ایــن اســاس وزارت کشــور مکلف 
شد فرمانداری ورامین را به فرمانداری 

ویژه ارتقا دهد.«

وی ادامــه داد: »همچنیــن پیــش 
از ایــن، دولــت الیحــه ای را به منظــور 
اصالح دو موضوع در بودجه کل کشور 
به صــورت دو فوریتــی تقدیــم مجلس 
کرده بــود که موضوع بحث پیش بینی 
منبــع تامیــن قیــر در الیحــه بودجــه 
امســال بــود و منابــع از منظــر دولــت 
قابلیت اعمــال نداشــت  امــا به منظور 
حمایــت از حوزه هــای راه ســازی بویژه 
شــهرداری ها، در این زمینه پیشــنهاد 

اصالحی ارسال شده بود.«
بهــادری جهرمی افــزود: »همچنین 
همزمان پیشنهادی به منظور کاهش 
آوار تورمی کــه در قانــون بودجه وجود 
دارد مبنــی بــر نحــوه محاســبه نــرخ 
حقــوق ورودی مطــرح شــد کــه دولت 
پیشــنهاد داد حقــوق ورودی برخــی 
از کاالهــا از چهــار درصد به یــک درصد 
کاهــش یابــد، امــا متأســفانه مجلــس 
بــا ایــن دو فوریــت پیشــنهادی دولت 
موافقت نکرد و لذا کاهش بخشی از آثار 
تورمی این مصوبه بودجه دولت سلب 

شده بود.«
وی در عیــن حــال یــادآور شــد کــه 
دولــت  هیــات  جلســه  در  مجــددًا 
وزرای  کــه  مجزایــی  پیشــنهادهای 
نفــت و صمــت بــه دولــت ارائــه کــرده 
اســتدالل های  و  بررســی  بودنــد، 
مختلــف مطــرح و نهایتــا مقــرر شــد 
ضمن اســترداد الیحه قبلــی دو الیحه 
مجزا با قیــد دو فوریت تقدیم مجلس 
شود؛ زیرا گمان بر این بود که از سوی 
از ســوی  نقــل قول هــا  وزرا و برخــی 
نمایندگان مجلس این بود که تجمیع 
ایــن دو الیحــه ممکن اســت منجر به 
تصمیم گیــری متفاوتــی در مجلــس 
شــده باشــد و بــر ایــن اســاس به طــور 
مجــزا این الیحــه امــروز )چهارشــنبه( 

مورد تصویب قرار گرفت.
بهادری جهرمــی آیین نامــه اجرایی 
مربــوط بــه قانــون مالیــات واحدهای 
مســکونی و باغ ویالهای گران قیمت را 
از دیگر مصوبات جلســه هیات دولت 
کــرد و توضیــح داد: »یکــی از  عنــوان 
اولویت هــای دولــت، فوریت و تســریع 
در تصویــب آیین نامه هــای تکلیفــی 
اســت که مجلس اجرای آن را بر عهده 
دولــت گذاشــته و بــر ایــن اســاس این 
آیین نامه هــا بــا ســرعت بیشــتری در 

دستور کار است.«

رئیسی: روح امید را در جامعه تزریق کنیم 
دستور رئیس جمهوری برای پیگیری خواسته های بازنشستگان
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اعتراض کورش یغمایی به وضعیت موسیقی

 ادعای جدی شما را 
به شوخی می گیریم!

کوروش یغمایی، خواننده پیشکســوت که 
ک ایــران را داده اند با انتشــار  به او لقــب پدر را
یادداشــتی به وضعیــت موســیقی در ایــران و 
حمایــت برخــی رســانه ها از موســیقی های 
بی کیفیــت اعتــراض کرد.یغمایــی در متنی که 
در صفحــه رســمی خود منتشــر کرده نوشــته 
بــه رســانه های درون  و  اســت: »در پاســخ 
برون کشــور که میــدان را خالی پنداشــته اند و 
گاهــی از معنــی و مفهــوم و تعریف هنر  بــدون آ
و هنرمند هر شــخص را بدون داشــتن هرگونه 
شایســتگی الزم وکافی از مجــری برنامه گرفته 
تا خواننــده و نوازنــده و بازیگــر و ... را با ترفند و 
شــگردهای تبلیغاتی خود در جایگاه شــریف 
هنرمنــد جــا می زننــد، الزم می دانــم بگوییــم 
گــر ایــن ادعاهــای شــما شــوخی بــود مــا  کــه ا
کنون کــه آنها  هم بــه شــوخی می گرفتیــم امــا ا
را جــدی گرفته ایــد؛ مــا بــاز آنهــا را بــه شــوخی 
می گیریم!«خواننــده قطعــه »گل یــخ« ادامــه 
می دهــد: »کجــروی در موزیک مــا از هنگامی 
آغــاز شــد کــه رســانه هایی کــه خــود برآمــده 
از عــوام بودنــد الگوهایــی را گزینــش و تبلیــغ 
کردند که از نظر موزیک و منش واخالق هنری 
خــود  کــه  بودند.«یغمایــی  نشــده  تربیــت 
چندســال اســت آثارش مجــوز نمی گیرنــد، در 
گــر در جزیره  ادامــه خاطرنشــان می شــود: »ا
آدمخواران هم خواننده ای برآمده از خودشان 
در مراسم و جشن های جاری معمول، خارج 
از نت )فالش( بخوانــد، بی تردید مخاطبانش 
بــرای اعتــراض به توهیــن بــه خــود و آزار حس 
شنوایی شــان آن خواننده را به زیر می کشند 
و او را خواهنــد خــورد، امــا درون و بــرون ایران 
برای ایــن توهین آشــکار پول هــم می دهند و 
هلهله هم سر می دهند.«او می نویسد: »من 
هیچگاه از مردم به دلیل ناآشــنایی با موزیک 
اســتاندارد و ارزشــمند گله وشــکایتی نــدارم، 
چون نه تنهــا درخور ســرزنش نیســتند بلکه 
خــود از ســتمدیدگان جامعــه هســتند چون 
هر فرد از صفرســالگی، خود را با ناهنجاری ها 
و بدآموزی هــا و تضادهــای فرهنگــی همــان 

جامعه هماهنگ می سازد.«
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بورس دوباره 
سقوط کرد

دامنه روند نزولی در بازار 
سرمایه به دیروز هم کشیده 

شد تا این بازار هفته را 
قرمزپوش به پایان ببرد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل 
بورس دیروز با ۶۲۳۳ واحد 

کاهش تا رقم یک میلیون و 
۵۳۳ هزار واحد نزول کرد. 

شاخص کل با معیار هم وزن 
هم با ۱۱۶۲ واحد کاهش در 
رقم ۴۲۲ هزار و ۲۹۵ واحد 

ایستاد. معامله گران این بازار 
۴۰۸ معامله انجام دادند که 

۴۱ هزار و ۲۹۱ میلیاردریال 
ارزش داشت.

توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه، ملی صنایع مس 
ایران، فوالدمبارکه اصفهان، 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 

و فجر انرژی خلیج فارس 
نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی و در مقابل کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران نسبت 

به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت را روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم 
دیروز با ۱۶۲ واحد کاهش 

در رقم ۲۰ هزار و ۶۷۱ واحد 
ایستاد.

بیمه پاسارگاد، پلیمر 
آریاساسول، پاالیش نفت 

الوان، بانک دی، تولید نیروی 
برق دماوند و پتروشیمی 
تندگویان نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی و در 
مقابل بیمه کوثر نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

ایرنا- هم زمان با گسترش جمعیت چابهار و استقرار صنایع در این منطقه 
 و افزایــش نیاز به اســتفاده از انــرژی واحد بخار نیروگاه ســیکل ترکیبی چابهار 
در منطقــه اســتراتژیک ســواحل مکران بــا حضــور پرویز فتــاح، رئیــس بنیاد 

مستضعفان و جمعی از مسئوالن محلی به بهره برداری رسید.

ایرنا- عشــایر منطقــه ارســباران در اواخر فصل بهــار به دامنه های سرســبز 
قوشاداغ تا بلندترین قله آن با ارتفاع 3200 متری که یای قاری)برف تابستانی( 

نام دارد، کوچ و تا اواخر فصل تابستان، در این کوهستان زندگی می کنند.

باشــگاه خبرنــگاران جوان - در ناحیه شــمالی شــهر تبریــز، تفرجگاهی در 
دامنه کوه ها و تپه های سرخ رنگی به نام عینالی »عون بن علی« قرار دارد که 
ارتفاع بلندترین نقطه آن از ســطح دریا 1960 متر اســت. »تفرجگاه و منطقه 
تفریحی عینالی«، بزرگ ترین تفرجگاه کوهستانی کشور است که مردم تبریز و 

گردشگران روز های گرم تابستان به آن پناه می آورند.

تسنیم - مراسم افتتاحیه بیست وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان همــدان با حرکت عروســک های غول پیکر و گروه های 
نمایشــی در میدان امام )ره( همدان برگزار شــد. این جشنواره با حضور 
حــدود 70 گــروه نمایشــی داخلــی و خارجــی از یکــم تا ششــم تیرمــاه در 

همدان برگزار می شود.

»سرگئی الوروف«، وزیر خارجه روسیه دیروز در پاسخ 
به دعوت حسین امیرعبداللهیان برای نخستین بار در 

دولت سیزدهم به تهران آمد.
»ســرگئی الوروف«، وزیــر امور خارجه روســیه دیروز و 
در پاسخ به دعوت حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران و در سفری دو روزه به 
تهران آمد؛ نخستین ســفر الوروف در دولت سیزدهم. 
البتــه وزیر امور خارجه روســیه سه شــنبه 24 فروردین 
ماه 1400 و در پی دعوت محمدجواد ظریف، وزیر سابق 

امور خارجه نیز به تهران سفر کرده بود.
سعید خطیب زاده، سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
روز دوشــنبه ۳0 خردادمــاه در نشســت هفتگــی بــا 
خبرنگاران از سفر ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
بــه تهــران در آخــر هفتــه خبــر داد و گفت: »آخــر هفته 
میزبان آقای الوروف خواهیم بود تا بتوانیم همکاری ها 

را با منطقه اوراسیا و قفقاز گسترش دهیم.«
ایــن ســفر پــس از آن صــورت می گیــرد کــه الوروف 1۳ 
خردادمــاه در گفت وگــوی تلفنــی بــا امیرعبداللهیــان 
ضمن ابراز خرســندی از سفر رســمی خود در آینده به 
ایران، مناســبات و همکاری هــای دو کشــور را در همه 

ابعاد رو به گسترش خوانده بود.
در همین خصــوص نیز »ماریا زاخارووا«، ســخنگوی 
وزارت خارجــه روســیه اعــالم کرد کــه وزیــر خارجه این 
کشــور در ســفر به تهران در گفت وگــو با همتــای ایرانی 
خود درباره برخی موضوعات مهم بین المللی ازجمله 
وضعیت برجــام، اوضاع اوکراین، ســوریه و افغانســتان 

گفت وگو خواهد کرد. 
 2 سفری که امیرعبداللهیان به مسکو داشت

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در سالی که گذشت دوبار به مسکو سفر 
کــرد. او در نخســتین ســفر بعــد از تصــدی این ســمت 
1۳ مهرماه 1400 وارد مسکو شــد و 14 مهرماه با همتای 
روس خــود دیــدار و گفت وگــو کــرد. آخرین ســفر در 24 
اسفندماه ســال گذشته انجام شــد و امیرعبداللهیان 
سفری چندســاعته به فدراســیون روسیه داشــت و با 
الوروف دیــدار کرد و به رایزنی درباره مســائل دوجانبه، 

کــرات ویــن  تحــوالت منطقــه ای و بین المللــی و مذا
وزیــر  نخســتین  الوروف  اســت  گفتنــی  پرداخــت. 
خارجــه ای بود که در پــی رأی اعتماد مجلس شــورای 
اسالمی به حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور 
خارجــه دولت ســیزدهم، پیام تبریکــی برای او ارســال 

کرد.
البته وزرای خارجه پیش از این چندبار با هم مالقات 
کــرده بودنــد، دوبــار در مســکو، یــک بــار در دوشــنبه، 
پایتخــت تاجیکســتان و در حاشــیه بیســت ویکمین 
نشست سران شــانگهای )2۶ شــهریورماه 1400( و یک 
بار هم اوایل فروردین ماه ســال جاری در تونشی چین 
)دهــم فروردین مــاه( و در حاشــیه ســومین نشســت 
کشــورهای همســایه افغانســتان. دو  وزرای خارجــه 
وزیــر خارجــه در ایــن مــدت چندین بــار با هــم تلفنی 
گفت وگو کرده اند. آخرین گفت وگوی تلفنی دو وزیر 1۳ 
خردادمــاه و پیش از صــدور قطعنامه اخیر در شــورای 
حکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی علیه ایران انجام 
شــد و الوروف در این گفت وگو بــر مخالفت قطعی این 
کشــور با قطعنامه پیشــنهادی علیــه ایران در شــورای 
کید کرد و گفت:  حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تا
»موضوعات در دســتورکار همکاری ایران و آژانس باید 

در مسیر فنی حل وفصل شود.«
 رأی منفی روســیه به قطعنامه 3 کشــور اروپایی و 

آمریکا
البتــه در ایــن میــان شــاهد رأی منفــی روســیه بــه 
قطعنامه پیشنهادی سه کشــور اروپایی عضو برجام و 
آمریکا به شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بودیم. پیش از صدور این قطعنامه نیز آیت اهلل رئیسی 
و والدیمیر پوتیــن تلفنی گفت وگو کرده بودند. شــبکه 
خبری »ریانووســتی« به نقل از کرملین گــزارش کرد که 
دو رئیس جمهــوری در تمــاس تلفنــی از تالش هــای 
دیپلماتیک برای دستیابی به توافقات برنامه هسته ای 
ایــران حمایت کردنــد. رئیس جمهوری روســیه هم در 
این گفت وگو  اظهــار داشــت: »اعتقاد داریــم اقدامات 
آنها کمکی به حل وفصل مســائل جاری نخواهد کرد و 

موضع روسیه مخالفت با این گونه اقدامات است.«

رایزنی در مورد برجام، اوکراین، سوریه و افغانستان

بررسی 4 محور در سفر الوروف به تهران 

مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی با اشــاره 
بــزرگ  بنــگاه  دو  مالــی  نامطلــوب  وضعیــت  بــه 
، اعــالم کــرد: »مجمــوع زیــان  خودروســازی کشــور
انباشــته ایران خــودرو و ســایپا کــه در اثــر عملیــات 
زیــان ده ســالیانه ایجــاد شــده، بــر اســاس آخریــن 
صورت هــای مالی حسابرســی شــده به حــدود 55 

هزار میلیاردتومان رسیده است.«
دفتــر مطالعــات اقتصــادی مرکــز پژوهش هــای 
بــه  گزارشــی  طــی  اســالمی  شــورای  مجلــس 
شــرکت های  مالــی  وضعیــت  آسیب شناســی 
ایران خودرو و ســایپا و ارایه پیشنهادهای اصالحی 
پرداخــت. در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه صنعت 
معضــالت  و  چالش هــا  بــا  مــا  کشــور  در  خــودرو 

متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است.
کیفیــت پاییــن محصــوالت،  بهــره وری، تنــوع و 
رضایت نداشتن  مشتریان، ســاختارهای مالکیتی 
و مدیریتــی معیــوب، عدم تفاهــم و درک مشــترک 
تصمیم گیــران و ذی نفعــان اصلــی بــازار و صنعــت 
خــودرو از معضــالت و چالش هــای ایــن صنعــت، 
اتخاذ تصمیمات نادرســت و مداخــالت غیراصولی 

در ایــن صنعــت و اراده کافــی نداشــتن در اجــرای 
کارشناســی از عوامــل اصلــی بــروز  پیشــنهادهای 
چالش هــای اصلــی بنگاه هــای خودروســاز و ایــن 

صنعت است.
در این گزارش تصریح شده است که یکی از نتایج 
چالش هــای مزبــور، وضعیــت نامطلــوب مالــی دو 
بنــگاه بــزرگ خودروســازی )ایران خــودرو و ســایپا( 
بــوده کــه خــود را در »زیان دهــی« فعالیــت در ایــن 

صنعت نشان داده است.
دو  ایــن  توســط  خودروســازی  عملیــات 
خودروســاز نشــان از زیان دهــی بــه نســبت شــدید 
آن اســت. مجمــوع زیــان انباشــته ایــن دو شــرکت 
کــه در اثــر عملیــات زیــان ده ســالیانه ایجــاد شــده، 
بــر اســاس آخریــن صورت هــای مالــی حسابرســی 
حــدود  بــا  برابــر  بــه)1400/۶/۳1(  منتهــی  شــده 
55 هــزار میلیاردتومــان اســت. همچنیــن مطابــق 
بــرای  عــدد  ایــن  تلفیقــی،  مالــی  بــا صورت هــای 
مجموع گروه ایران خودرو و ســایپا بیــش از 100 هزار 

میلیاردتومان بوده است.
به طور مشــخص زیان انباشــته  گروه ایران خودرو 

و خودروســازی ســایپا براســاس صورت هــای مالی 
حسابرســی شــده منتهی بــه 1400/۶/۳1به ترتیب 
برابر بــا 52٫4 هــزار میلیاردتومان و حــدود 4۸ هزار 
میلیاردتومــان بــوده اســت و زیان انباشــته شــرکت 
اصلی خودروســازی ایران خودرو و ســایپا بر اساس 
صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳4.۶ 
هزار میلیاردتومــان و 1۹٫۹ هزار میلیاردتومان بوده 

است.
براســاس این گزارش، تجدید ارزیابی دارایی های 
این دو بنــگاه در انتهای ســال 1۳۹۸ ســبب شــد تا 
صورت وضعیت مالی )ترازنامه( و ساختار مالی این 
بنگاه ها به طور موقت اصالح شــود. به بیانی دیگر، 
با تجدیــد ارزیابــی دارایی ها ســرفصل ســرمایه این 
دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش ســرفصل سرمایه 
نســبت زیان انباشــته به ســرمایه کاهش یافت و هر 
دو بنگاه از شــمول مــاده )141( قانون تجارت خارج 
شــدند. بااین حال با توجه به عملیات زیان ده این 
بنگاه هــا، همان طــور کــه حســابرس نیــز ذکــر کرده 
اســت، هــر دو بنــگاه مجــدد مشــمول مــاده )141( 

قانون تجارت شده اند.

مرکز پژوهش های مجلس:

ایران خودرو و سایپا 55 هزار میلیاردتومان زیان انباشته دارند


