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قیر ،لقمهای که دور سر خود میچرخد

 6تقاضای ارزی بخش خصوصی

یادداشت

گزارش «ایران» از دســتور رئیس جمهوری به بانک مرکزی برای بررسی درخواست بخش خصوصی

صفحه 8

نمایندگان مجلس شــورای اســامی در نشست
علنــی چهارشــنبه یکــم مردادمــاه بــا دو فوریت
الحــاق یــک بند بــه تبصــره یــک قانــون بودجه
ســال  ۱۳۹۹کل کشــور در زمینه تأمین قیر رایگان
عباس کاظمی
مورد نیاز شــهرهای با جمعیــت زیر  ۱۰۰هزار نفر
مدیرعامل سابق
موافقت کردند .طرحی که بر مبنای آن ،شــرکت
شرکت ملی
ملــی نفت ایــران مکلف اســت یک میلیــون تن
پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی
مــواد اولیه قیر رایــگان از محل خــوراک تحویلی
به پاالیشــگاه تأمین کند و در ســقف سهمیههای
مربوطه بهصورت ماهانه در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط برای تأمین قیر
مصرفی و سایر هزینههای تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرحهای
مربوط قرار دهد .هرچند که دولت تابع مصوبه مجلس شــورای اسالمی است
و آن را الزماالجــرا میدانــد امــا توجه به چند نکته در این زمینــه ضرورت دارد:
مصوبه مجلس شــورای اســامی درباره تحویل قیر رایــگان به پیمانکاران تنها
مختص این زمان و این مجلس نیست .بیش از  8سال است که این موضوع در
قانون بودجه هر ساله کشور از سوی نمایندگان گنجانده شده بود و تنها امسال با
نظر نمایندگان مجلس دهم در آخرین روزهای فعالیتشان ،این طرح در نظر
گرفته نشــد .اکنون نماینــدگان مجلس یازدهم دوباره در حال بررســی طرحی
مســبوق به ســابقه و تصویب آن هســتند .اســاس این طرح متعلق به مجلس
نهم و دهم بود.

ادامه در صفحه 9

امکان معامله  ۶۰درصد از سهام عدالت بعد از عید غدیر خم

برنامه آزادسازی کامل سهام عدالت  تصویب شد

گزارش

پــس از ابالغیــه دوم اردیبهشــت مــاه ســال جــاری مقــام معظــم رهبــری
درخصوص موافقت با برنامه دولت برای آزادســازی ســهام عدالت ،شــورای
عالــی بورس و اوراق بهادار پس از برگزاری هفت جلســه در چهارم مردادماه
جاری آییننامه اجرایی آزادســازی ســهام عدالت را به تصویب رســاند .طبق
اعالم حسن قالیباف اصل ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،براساس این
آییننامه مقرر شــد کســانی که روش مســتقیم را در آزادســازی سهام عدالت
انتخــاب کردهاند بتوانند بعد از عید غدیرخم عالوه بر  ۳۰درصد قبلی ،برای
 ۳۰درصد دیگر و در مجموع  ۶۰درصد حق فروش داشته باشند.
صفحه 9

به نفع ایران تصمیم بگیریم
حسین سالحورزی /نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

نعیم احمدی/ایران

تک خبر

در نقشــه برق چهارده اســتان و دو کالنشــهر در منطقه قرمز مصرف برق
قرار گرفتند .به گزارش خبری شرکت مادر تخصصی تولید ،انتقال و توزیع
نیــروی بــرق ایــران (توانیر) ،هماکنون  ۱۴اســتان شــامل خراســان رضوی،
خراســان جنوبی ،یزد ،اصفهــان ،فارس ،چهارمحال و بختیــاری ،مرکزی،
لرستان ،قزوین ،همدان ،کرمانشاه ،زنجان ،آذربایجان شرقی و آذربایجان
غربی و دو کالنشهر مشهد و شیراز در منطقه قرمز نقشه مصرف برق قرار
گرفتهانــد .بنابراین گــزارش رعایت نکات ســاده مدیریــت مصرفی مانند

یادداشت

 ۱۴استان و دو کالنشهر در منطقه قرمز مصرف برق

تنظیــم کولرهــای گازی روی دمای  ۲۴درجه و اســتفاده از دور کنــد کولرهای آبی در
ســاعتهای گرم روز میتواند در پیوســتن مناطق قرمز به ســبز و برخورداری از برق
پایدار تأثیر بسزایی داشته باشد .نقشه برق روز گذشته نشانگر آن است که  ۵استان
شــامل هرمزگان ،بوشهر ،ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد و کردستان و  ۲کالنشهر اهواز
و اصفهــان در منطقــه زرد مصــرف قرار دارنــد .هموطنان ســاکن در این مناطق نیز
میتوانند تنها با کاهش  ۵درصدی مصرف برق خود ،در بازگشت به وضعیت سبز
تأثیری فوری داشته باشند/.ایرنا

ســربلندی و مانــدگاری همــراه با بهروزی ســرزمین ایران و شــهروندان
بردبــار و مداراجوی این مرزو بوم باید در پله نخســت اراده هر شــخص
و گروهی باشــد .در این روزهای ســخت کشــور هر فعالیــت و تصمیمی
بایســتی به نفع ایران باشــد و راه برای رســیدن به روزهای خوش هموار
شــود .بدینجهــت صادرکننــدگان با اصالــت و ریشــه دار ایرانی هم به
مثابــه یک قشــر از همه اقشــار ایران باید این مســیر و هــدف را در صدر
فعالیتهــای خــود بگنجانند و ضمن نگهداری از ســرمایه و بنگاه خود
در این روزهای دشوار در کنار نهاد دولت بایستند.
صفحه 8

