
واریز کمک ویژه ماه مبارک رمضان به 
 حساب سرپرستان خانوار

 ۳ میلیون نفر
سخنگوی سازمان برنامه و بود جه اعام کرد ، امروز د وشنبه کمک 
ویژه ماه مبارک رمضان به حســاب سرپرســتان خانوار ۳ میلیون 
نفر واریز خواهد  شــد .به گزارش ایلنا، مهد ی قمصریان د ر صفحه 
تویتتر خود  نوشــت: کمــک باعوض ویژه مبــارک رمضان فرد ا 
)د وشــنبه( شب به حساب سرپرستان خانوار حد ود  ۳ میلیون نفر 
واریز می شود . این کمک باعوض مانند  پرد اخت اسفند  و فرورد ین 

براساس بعد  خانوار از 200 تا 600 هزار تومان خواهد  بود .

روزنامه اقتصاد                     ی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد                        هم   2000 تومان  شماره 4۳۳4   د                     وشنبه 1 ارد                     یبهشت 1۳99  26 شعبان 1441   20 آوریل 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

وزیر امور خارجه کشورمان به اد    عای اخیر رئیس جمهور آمریکا د    رباره آماد    گی کشورش برای کمک به ایران واکنش نشان د    اد    .به گزارش ایسنا، محمد    جواد     ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان د    ر واکنش به اظهارات اخیر د    ونالد     ترامپ، رئیس جمهور آمریکا د    رباره کمک به مرد    م ایران و خطاب به او د    ر صفحه توییترش نوشت: آقای ترامپ! 
ایران ظرف چند     ماه آیند    ه صاد    ر کنند    ه د    ستگاه تنفس مصنوعی  ) ونتیاتور ( خواهد     بود    . تنها کاری که شما باید     بکنید     این است د    خالت د    ر امور  د    اخلی د    یگر ملت 
ها بویژه ملت ما را متوقف کنید     و باور کنید     ما از  »هیچ« سیاستمد    ار آمریکایی مشورت نمی پذیریم.«اظهارات ظریف د    ر پی این مطرح می شود     که ترامپ د    ر نشست 
خبری کاخ سفید     به تازگی مد    عی شد    : به آن ها پیشنهاد     کمک د    اد    ه ام، اگر ونتیاتور نیاز د    اشته باشند     که د    ارند    ، من برای آن ها ونتیاتور می فرستم. ما هزاران ونتیاتور 

اضافی د    اریم.ترامپ همچنین جان کری را  به نقض قانون لوگان و کمک به ایران متهم کرد    ....

www.sobh-eqtesad.ir

ظریف خطاب به ترامپ: 

د    ر امور کشور من د    خالت نکن
info@sobh-eqtesad.ir

مرد                     م یمن انگلیس را اد                     ب میکنند                     
هوس کاناد                     ا برای فروش ســاح به آل سعود                      به مزه ای منتسب است 
که ماد                     ر بزرگ مزه مزه کرد                     ه و تعریف آن بگوش نوه رســید                     ه اســت. 
شــرکت »بی ای ئی سیستمز« د                     ر یک د                     وره پنج ســاله، از زمان آغاز 
حمات ائتاف این کشور به یمن، ۱۵ میلیارد                      پوند                      ساح به این کشور 
فروخته و نیرو های نظامی آل سعود                      را برای استفاد                     ه از این تسلیحات 
آموزش هم  د                     اد                     ه اســت. روزنامه گارد                     ین روز سه شنبه  گذشته 26 
فرورد                     ین ماه ۱۳۹۹ د                     ر مقاله ای نوشت که طبق آماری که بر اساس 
گزارش های مالی ســاانه جد                     ید                      به د                     ســت آمد                     ه، نشان می د                     هد                      این 
شرکت تسلیحاتی انگلیسی تنها د                     ر سال 20۱۹مبلغ 2/۵ میلیارد                      پوند                      
د                     رآمد                      ساانه د                     اشته است. مسئول یک جنبش مقابله با تجارت ساح 
د                     ر انگلیــس د                     ر این زمینه و د                     ر تحلیل این اطاعات به گارد                     ین گفته 
است، پنج سال گذشته برای مرد                     م یمن یک بحران انسانی بی رحمانه 
بود                     ه، اما برای این شرکت انگلیسی این مسئله امری معمول است. این 
جنگ فقط به د                     لیل همد                     ستی شرکت های تسلیحاتی و د                     ولت ها ممکن 
اســت. قابل فهم است که ارتش سعود                     ی ســومین مشتری شرکت 
بی ای ئی سیستمز د                     ر جهان باشد                      و این شرکت د                     ر نگهد                     اری و بازآماد                      
جنگند                     ه های »تورناد                     و« و آموزش و تربیت نیرو ها به عربســتان علیه 
مرد                     م مســلمان یمن با فروش و تجهیز ارتش ســعود                     ی کمک کرد                     ه 
است. سخنگوی این شــرکت د                     ر توضیحی د                     ر این باره گفت که این 
همکاری ها بر اســاس توافق بین د                     و د                     ولت انگلیس و عربستان بود                     ه 
است. به حسب آمار تولید                      و فروش صاد                     رات اسلحه د                     ر جهان  بی ای ئی 
سیستمز بزرگ ترین شرکت تسلیحاتی اروپا و د                     ومین شرکت بزرگ د                     ر 
د                     نیا پس از »اکهید                      مارتین« اســت. از ســوی د                     یگــر »عبود                      هنود                      
قمصیت« نایب رئیس کمیته تحصن مرد                     می د                     ر اســتان »المهره« از 
»مایکل آرون« ســفیر انگلیس د                     ر یمن د                     رخواســت کرد                     ، نیرو های 
انگلیس را از المهره خارج کند                      و گفت »این نیرو ها نباید                      د                     ر اشــغال 
المهره شرکت د                     اشته باشند                     .« عربستان سعود                     ی اخیراً مقاد                     یر زیاد                     ی 
خود                     روی نظامی و زرهی، مهمات و نظامی وارد                      المهره کرد                     ه اســت. 
قمصیت سه شنبه نیز د                     رباره اد                     عای آتش بس از سوی ائتاف سعود                     ی 
گفته بود                      که اعام آتش بس چه فاید                     ه ای د                     ارد                      وقتی نیرو های سعود                     ی 
و اماراتی بر گذرگاه های یمن و فرود                     گاه های آن خصوصاً د                     ر استان های 
جنوبی و به ویژه المهره تســلط د                     ارند                     ؛ استانی که عربستان سعود                     ی 
کنترل امور را د                     ر آن به د                     ســت گرفته و این عاوه بر تسلط ریاض بر 
بند                     ر »نشــطون«، فرود                     گاه »الغیضه«، گذرگاه »شحن« و »صرفیت« 
اســت. اینکه مرد                     م یمن روز و شب د                     ر آتش نیروهای ائتاف سعود                     ی 
میســوزند                      و تکه تکه میشــوند                      را هم ائتاف ســعود                     ی و هم تامین 
کنند                     گان ساح برای ایشان البته نه چند                     ان د                     ور پاسخ خواهند                      د                     اد                     . د                     ر 
بحــث اد                     عای تمایل به آتش بس هم همین بس که منابع مید                     انی د                     ر 
گفتگو با شــبکه المیاد                     ین اشاره کرد                     ه اند                      که نبرد                      های شد                     ید                     ی میان 
نیرو های یمنی با نیرو های وابســته به د                     ولت عبد                     ر به منصور هاد                     ی، 
رئیس جمهور مستعفی یمن و ائتاف سعود                     ی د                     ر شمال غرب مأرب 
صورت گرفته اســت و جنگند                     ه های سعود                     ی طی بیش از ۱0 حمله 
هوایی، منطقه صرواح مأرب را هد                     ف قرار د                     اد                     ند                     . خبرگزاری رویترز به 
نقل از منابعی نزد                     یک به تیم های مذاکره کنند                     ه بین عربستان سعود                     ی 
و د                     ولت نجات ملی یمن مد                     عی شــد                      که د                     و طرف ابتد                     ای این هفته با 
یکد                     یگر تماس هایی د                     اشــتند                     ، ولی پیشــرفت مذاکرات آتش بس به 
میزان رضایتمند                     ی انصاراه و ایجاد                      اعتماد                      بین د                     و طرف بستگی د                     ارد                     . 
مقامات محلی به رویترز گفته اند                      که تاش ها برای گفتگو های د                     وباره 
بعد                      از آن آغاز شد                      که ائتاف سعود                     ی به شهر ها و روستا هایی که ارتش 
و کمیته هــای مرد                     می یمن به رغم اعام آتش بس یک طرفه، حمات 
هوایی کرد                      تا از پیشــروی آن ها د                     ر استان الجوف )شمال یمن( و به 
سمت شــهر مأرب جلوگیری کند                     ؛ شهری که گفته می شود                      آخرین 
ســنگر د                     ولت مستعفی د                     ر مرکز یمن است و این د                     ولت مورد                      حمایت 
سعود                     ی هاســت. این خبرگزاری گفته با »ترکی المالکی«، سخنگوی 
ائتاف سعود                     ی تماس گرفته و د                     ر این باره نظر او را جویا شد                     ه، ولی او 
هیچ پاسخی ند                     اد                     ه است. آتش بس اد                     عایی این ائتاف از روز پنج شنبه 
گذشته با اد                     عای مقابله با شیوع کرونا آغاز شد                     ه است، ولی د                     ولت نجات 
ملی که انصاراه بخشی از آن است با فریب خواند                     ن آن تا اان با آن 
موافقت نکرد                     ه و تأکید                      کرد                     ه است که د                     ر صورتی با آتش بس د                     ر یمن 
موافق است که این آتش بس فراگیر و همراه با لغو محاصره پنج ساله 
این کشور باشــد                     ، چرا که بد                     ون لغو محاصره، مقابله با کرونا د                     ر سایه 
نابود                     ی زیرساخت های بیمارستانی، انتشار وبا، قحطی و اقتصاد                      از هم 
پاشید                     ه و کمبود                      مواد                      غذایی و د                     ارویی معنایی محال است. این امر که 
فروشند                     گان ســاح که د                     ر سازمانهای بین المللی هم از قد                     رت وتو و 
ابی برخورد                     ارند                      حاضر به ایجاد                      آتش بس د                     ر یمن نباشــند                      هرگز از 
ذهن یمنی ها پاک نخواهد                      شــد                      چرا که اینان اگر جنگ د                     ر یمن را 
متوقــف بخواهنــد                      منافع خــود                      را از فــروش ســاح و د                     رآمد                     های 
پترود                     ارهای ســعود                     ی ند                     ید                     ه گرفته اند                     . مرد                     م یمن باشــک د                     ر این 
جنگ خانمان ســوز پیروز خواهند                      شد                      اما روزگاری خواهد                      رسید                      که 

حامیان سعود                     ی از جمله انگلیسها را اد                     ب کنند                     . 
والسام

سـرمقـاله
حمید                      رضا نقاشیان

احیای اقتصاد              اروپا نیازمند              نیم تریلیون یورو!
رئیس صند             وق نجات اروپا از نیاز شد             ید              کشورهای اروپایی به وجه نقد              خبر د             اد             .به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، 
کاوس رگلینگ د             ر گفت وگو با یک روزنامه ایتالیایی گفته است که پس از پایان بحران کرونا، اقتصاد              اروپا برای 
احیا شد             ن نیازمند              نیم تریلیون یورو وجه نقد              خواهد              بود              که آسان ترین راه برای تامین چنین نقد             ینگی عظیمی، 
استفاد             ه از بود             جه اتحاد             یه اروپا یا کمیسیون اروپا خواهد              بود             .رگلینگ با بیان اینکه امکان افزایش این مبلغ نیز وجود              
د             ارد             ، افزود             : باید              با ذهنی باز به د             نبال توسعه ابزارهای مالی جد             ید             ی باشیم و البته د             ر کنار آن از ابزارهای سنتی 
موجود              نیز استفاد             ه کنیم.حد             ود              د             و هفته پیش وزرای د             ارایی اتحاد             یه اروپا از تخصیص یک بسته حمایتی ۵۴0 
میلیارد              د             اری به کسب و کارها و بخش های مختلف کشورهای عضو اتحاد             یه اروپا حمایت کرد             ه بود             ند             .با توجه به 
شد             ت شیوع کرونا د             ر کشورهای اروپایی، صند             وق بین المللی پول پیش بینی کرد             ه است متوسط رشد              اقتصاد             ی 

امسال ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به منفی ۷.۵ د             رصد              برسد             .

1۳4۳ ابتا و 8۷ فوتی جد   ید    کرونا د   ر کشور
سخنگوی وزارت بهد   اشت از شناسایی ۱۳۴۳ بیمار جد   ید    کرونا د   ر کشور خبر د   اد    و گفت: متاسفانه د   ر طول 2۴ 
ساعت گذشته، ۸۷ بیمار کووید   ۱۹ جان خود    را از د   ست د   اد   ند   .به گزارش ایسنا، د   کتر کیانوش جهانپور گفت: بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳۴۳ بیمار جد   ید    مبتا به کووید    د   ر کشور شناسایی شد   .وی افزود   : بنابراین 
مجموع بیماران کووید   ۱۹ د   ر کشور به ۸22۱۱ نفر رسید   .به گفته سخنگوی وزارت بهد   اشت، متاسفانه د   ر طول 
2۴ ساعت گذشته، ۸۷ بیمار کووید   ۱۹ جان خود    را از د   ست د   اد   ند    و به این ترتیب تا امروز ۵۱۱۸ نفر از بیماران، 
جان باخته و د   یگر د   ر بین ما نیستند   .وی گفت: تا امروز ۵۷02۳ نفر از بیماران، بهبود    یافته و ترخیص شد   ه اند   .بنابر 
اعام سخنگوی وزارت بهد   اشت، ۳هزار و ۴۵6 نفر از بیماران مبتا به کووید   ۱۹ د   ر وضعیت شد   ید    این بیماری 
تحت مراقبت قرار د   ارند    و تا کنون ۳۴۱ هزار و 662 آزمایش تشخیص کووید   ۱۹ د   ر کشور انجام شد   ه است.وی 
همچنین با اشاره به روند    مد   یریت این بیماری، ثبات آن د   ر روزهای اخیر و همچنین کاهش تد   ریجی د   ر اغلب 
نقاط و استان های کشور، افزود   : البته همه هشد   ارها به قوت خود    باقی است و بویژه با اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشمند    و بازگشت مشاغل کم خطر به چرخه اقتصاد   ، قاعد   تا ممکن است ترد   د   های ضروری افزایش یافته باشد   . 
بنابراین رعایت فاصله گذاری د   ر مکان های مختلف و استفاد   ه از ماسک حتی ماسک های خانگی و همچنین رعایت 
شست وشوی مکرر د   ست ها و ضد   عفونی کرد   ن د   ست ها با محلول های پایه الکلی توصیه  می شود   .وی خطاب به 
مرد   م افزود   : همه هشد   ارهایی که د   ر د   وران اخیر از همکاران ما شنید   ید    همچنان با جد   یت د   ر د   ستور کار است و 
امید   واریم مرد   م با رعایت این نکات و پرهیز از ترد   د   ها و مراود   ات غیر ضرور، همکاری و همیاری خود    را د   ر کاهش 

موارد    و روند    مهار بیماری د   ر هفته های آتی معمول د   ارند   .

روابط عمومی نیروی د      ریایی ســپاه د      ر اطاعیه 
ای بــا جعلــی و هالیــوود      ی خوانــد      ن روایت 
تروریســت های امریکایی از ماجرای ۱۵ آوریل 
د      ر خلیج فارس، تاکید       کرد       : مســتند      ات خاف 
اد      عــای امریکایــی ها اســت و هرگونه خطای 
محاسباتی را قاطعانه پاسخ می د      هیم.به گزارش 
ایسنا، متن اطاعیه نیروی د      ریایی سپاه به این 

شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
د      ر هفته های اخیر شــاهد       تکرار رفتارهای غیر 
حرفه ای نیروی د      ریایی تروریســت امریکا د      ر 
خلیج فارس بــود      ه ایم که امنیت و آرامش این 
منطقه را تهد      ید       و با مخاطرات جد      ید      ی مواجه 
ســاخته اســت؛ از جمله این اقد      امات سد       راه 
کرد      ن کشتی شهید       سیاوشی د      ر بازگشت از یک 
ماموریت د      ر جنوب شــرقی جزیره فارسی بود       
که د      ر ساعت 2۳ مورخ ۱۸ فرورد      ین ۹۹  پد      ید       
آمد       که بر اســاس اطاعات جعبه سیاه شناور، 
کشتی جنگی تروریست های امریکایی با انجام 
رفتارهای پرخطــر و بی توجهی به اخطار های 
اولیه با مشــاهد      ه هشد      ارهای نیروهای خود      ی ، 
ســرانجام مجبور به کنار کشید      ن خود       از مسیر 

حرکت شناور نیروی د      ریایی سپاه شد      .

 د      ر ســاعت 6 صبح مورخ ۱۹ فرورد      ین ۹۹ نیز 
د      ر منطقه روبروی عســلویه و حد      ود       ۳0 مایلی 
ســکوهای ایران،  مجد      د      اً ناو تروریســت های 
امریکایی با شــماره بد      نــه CG ۷2  با حرکتی 
خطرناک راه شــناور شــهید       سیاوشی که د      ر 
حال گشــت زنی د      ر منطقه بود       را بد      ون توجه 
به اخطارهای شــناور خود      ی ، برای مد      تی سد       
و ســرانجام این شــناور با اقد      امــی حرفه ای و 
هوشــمند      انه و کنار زد      ن ناو امریکایی موفق به 
اد      امه مسیر خود       شد      .بر این اساس نیروی د      ریایی 
سپاه پاسد      اران انقاب اسامی برای پیشگیری 
از اد      امــه رفتارهــای غیرقانونــی ،غیــر حرفه 
ای،خطرناک و حتی ماجراجویانه تروریست های 
امریکایی و نیز تحکیم امنیت ترد      د       شــناورهای 
خود      ی و مقابله با قاچاق ســوخت،  به افزایش 
ظرفیت  گشــت های د      ریایی خود       د      ر آب های 
خلیج فارس مباد      رت ورزید        و د      ر این راســتا د      ر 
2۷ فرورد      ین ماه ۹۹ )۱۵ آوریل 2020 (پس از 
اعام وضعیت تیراند      ازی د      ر مناطق تمرینی که 
از گذشته با مختصات خاص روی نقشه مشخص 
شد      ه است ؛ شناورهای خود       را به صورت گروهی 
شامل ۱۱ فروند       قایق به منطقه اعزام کرد       که با 
ناوها و کشتی های جنگی امریکا مواجه شد      ند       
و به رغم اقد      امات غیرحرفه ای و تحریک کنند      ه 

تروریســت های امریکایی و بی توجهی آنها به 
اخطارها و هشــد      ارها،  با ایســتاد      گی جانانه و 
شجاعت نیروهای خود      ی، آنها را مجبور به کنار 
کشید      ن خود       از مسیر حرکت شناورهای نیروی 
د      ریایی سپاه کرد      ند      .این د      ر حالی است که ناوگان 
پنجم د      ریایی امریکا د      ر منطقه د      ر بیانیه رسمی 
خود       روایتی ناد      رست و هد      فمند       از این ماجرا نقل 
کرد      ه اســت که د      الت بر عاقمند      ی امریکایی 
ها بــه روایت هالیــوود      ی از اتفاقــات د      ارد      .به 
آمریکایی ها توصیه می کنیم مقررات بین المللی 
و پروتــکل های د      ریانورد      ی را د      ر خلیج فارس و 
د      ریای عمــان تمکین و  از هرگونه ماجراجویی 
و روایت هــای جعلــی و د      روغ پرهیــز کرد      ه و 
اطمینان د      اشته باشــند       نیروی د      ریایی سپاه و 
نیروهای مســلح قد      رتمند       جمهوری اســامی 
ایران ، رفتارهای پرخطر بیگانگان د      ر منطقه را 
تهد      ید       امنیت ملی و خط قرمز خود       می د      انند       و 
هرگونه خطای محاسباتی آنان را قاطعانه پاسخ 
خواهنــد       د      اد      . د      ر پایان همانگونه که بارها گفته 
شد      ه است تاکید       می شود      : حضور نامشروع رژیم 
تروریست امریکا مبد      اء و منشاء شرارت و ناامنی 
د      ر منطقــه بود      ه و تنها راه تحکیم امنیت پاید      ار 
د      ر ایــن منطقه راهبرد      ی ،خروج امریکایی ها از 

غرب آسیا است.

معاون استاند      ار تهران تاکید       کرد      :
 طرح ترافیک د      ر تهران تا اطاع ثانوی ملغی است

 و عوارضی هم ند      ارد      
معاون اســتاند      ار تهران با تاکید       بر اینکه بر اساس مصوبه ستاد       ملی مبارزه با کرونا طرح 
ترافیک و محد      ود      ه کاهش آلود      گی هوا اجرا نمی شود       و ملغی شد      ه است، گفت: وقتی این 
طرح ملغی شد      ه و اجرا نمی شود      ؛ طبیعتا عوارضی هم برای آن وجود       ند      ارد      .محمد       تقی زاد      ه 
د      ر گفت وگو با ایســنا، د      ر تشریح نظر استاند      اری د      رباره اظهارنظرهایی برای اخذ عوارض 
برای ورود       به محد      ود      ه طرح ترافیک، گفت: د      ر شــورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای 
کشور مصوب شد       محد      ود      ه طرح ترافیک لغو شود       و ستاد      ملی مبارزه با کرونا نیز این تصمیم 
را مصوب کرد      . به این ترتیب این طرح ترافیک ملغی و تا اطاع ثانوی اجرا نخواهد       شــد      .

وی افزود      : وقتی چنین طرحی ند      اریم شورای شهر تهران چگونه و از کد      ام طرح می خواهد       
عوارض د      ریافت کند      ؛ بی ترد      ید       تصمیمات ســتاد      ملی مبارزه با کرونا ویروس برای تمامی 
د      ستگاه ها ازم ااجرا است. بر همین اساس د      ر تهران محد      ود      یت طرح ترافیک را تا اطاع 
ثانوی ند      اریم.به گزارش ایســنا، د   یروز)یکشنبه ۳۱ فرورد      ین ماه( د      ر جلسه علنی شورای 
اسامی شهر تهران، محمد       علیخانی رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر 
تهــران د      رباره اخذ عوارض برای ورود       به محد      ود      ه طرح ترافیک با توجه به عد      م اجرای آن 
د      رپی شیوع کرونا گفته بود      : »د      ر این رابطه د      و مقوله باید       مورد       توجه قرار گیرد       یکی تعد      اد       
مجوزهایی اســت که برای طرح ترافیک صاد      ر می شود       که روزانه حد      ود       ۱0۳ هزار مجوز 
است و این امر مصوبه شورای ترافیک تهران بود      ه و تعد      اد       مجوزهای ورود       به طرح ترافیک 
د      ر اختیار شورای شهر نیست و مقوله د      وم د      ر خصوص عد      م د      ریافت عوارض ورود       به طرح 
ترافیک نیز که د      ر اختیار شوراســت، بحث عوارض اســت که د      ر حقیقت محد      ود      ه طرح 
ترافیک و عوارض آن را شورای شهر تهران تعیین می کند      .«وی افزود      : »با توجه به این که 
این مسئله مصوبه قانونی د      ارد       بخشش و یا تخفیف د      ر آن نیازمند       مجوز شورا است؛ لذا باید       
شهرد      ار تهران د      ر صورتی که می خواهد       این عوارض را نگیرد       به شورا ایحه ارسال کند      .«

 سفرهای استانی برای مرد م
 از امروز آزاد  است

تهــران - ایرنا - هفت روز بعــد  از رفع محد ود یت ترد د  میان 
شــهرها، ترد د های بین اســتانی نیز از امروز - د وشــنبه اول 
ارد یبهشت ماه - د ر سراســر کشور آزاد  می شود .ستاد  مبارزه 
بــا کرونا، روز 2۴ فرورد ین ماه ترد د های بین شــهری را آزاد  
کرد  و همان زمان از ســوی رییس جمهوری اعام شد  که از 
ابتد ای ارد یبهشت ماه ترد د های بین استانی نیز آزاد  می شود .

بر این اساس از فرد ا - د وشنبه - اول ارد یبهشت عاوه بر رفع 
ممنوعیت ها د ر ترد د  بین شهرستان ها ترد د  بین استان ها هم 
آغاز می شــود  و امکان مسافرت هم فراهم است.د ر شبانه روز 
گذشــته ترد د  د ر جاد ه های برون شــهری۱۴ د رصد  افزایش 
یافته بود  که ســهم وسایل نقلیه سنگین به ۱۷ د رصد  رسید  
که د لیل اصلی آن حمل کااهای اساسی از بناد ر کشور  است.

بر اســاس پیش بینی ســازمان راهد اری و حمل و نقل جاد ه 
ای رفع محد ود یت ترد د  بین اســتانی که تا پیش از این منجر 
به جریمه های ۵00 هزار تومانی می شــد ، باعث افزایش ۳0 
د رصد ی ترد د ها نسبت به روزهای گذشته خواهد  بود .از چهارم 
فرورد ین ماه امسال و همزمان با افزایش گزارشات د ریافتی از 
بعضی استانها که حاکی از بستری شد ن تعد اد ی از مسافرین 
نوروزی بــه د لیل بروز عائم بالینی کرونــا د ر مراکز د رمانی 
شهرستانها و مراکز استانها د اشت، محد ود یت های ترد د  بین 
استانی آغاز شد . د ر طول این مد ت عاوه بر جریمه ۵00 هزار 

تومانی خود روهای متخلف تا یک ماه  توقیف شد ند .

آذری جهرمی خطاب به صدا و سیما؛

فرکانسهایخالیرابهمردمبرگردانید
وام یک میلیونی 

پنجشنبه واریز می شود  
سخنگوی تسهیات حمایتی کرونا گفت: افراد    ی که تا )۳۱ فرورد    ین( پیامک به 6۳6۹ ارسال کرد  ند    ، پنج شنبه این 
هفته مبلغ یک میلیون تومان به حسابشان واریز می شود    .»حسین میرزایی« تاکید    کرد    : این وام به کسانی تعلق می 
گیرد     که پیش از این یارانه د    ریافت می کرد    ند    ، سرپرست خانوار هستند     و سیم کارت به نام آنهاست. وی افزود    : 
افراد    ی که تا هفتم ارد    یبهشت ماه پیامک بزنند     پنجشنبه آیند    ه وام یک میلیون تومانی برایشان واریز می شود    . 
سخنگوی تسهیات حمایتی کرونا گفت: افراد    ی که سیم کارتی به نامشان نیست می توانند     تا ۱۸ارد    یبهشت برای 
تهیه سیم کارت مراجعه کنند     و وام این افراد     پس ماه از ماه مبارک رمضان به حسابشان واریز می شود    . وی گفت: 
ارسال پیامک با سیم کارت شخصی به منزله این است که افراد     متقاضی د    ریافت وام یک میلیون تومانی هستند     

و عاوه بر آن اجازه می د    هند     که ۳0 قسط به مبلغ ۳۵ هزار تومان از یارانه کسر شود    .

رییس بنیاد              مستضعفان خبر د             اد             
  بخشش اجاره بهای ارد             یبهشت ماه

 اماک بنیاد             

 کاهش د      رآمد       بیش از نیمی از مرد      م 
د      ر پی شیوع کرونا

نظرسنجی های جد      ید       ایسپا نشان می د      هد       شــیوع ویروس کرونا موجب کاهش د      رآمد       ۵0.۷ د      رصد       
افراد       شــد      ه است.به گزارش ایسنا، مرکز افکارسنجی د      انشجویان ایران)ایسپا( طی یک نظرسنجی از 
مرد      م پرسید      ه است:  »کد      ام یک از شرایط اقتصاد      ی پس از شیوع ویروس کرونا، برای شما پیش آمد      ه 
اســت؟« فرد       پاسخگو د      ر این نظرسنجی امکان اشــاره به چند       گزینه را د      اشته است.مطابق با پاسخ 
افراد      ، شــیوع ویروس کرونا موجب کاهش د      رآمد       ۵0.۷ د      رصد       افراد       شــد      ه است. ۴۱.۷ د      رصد       کسب 
و کارشــان تعطیل شد      ه است و ۱۳.۵ د      رصد       شغل شــان را از د      ست د      اد      ه اند      . 26.۳ د      رصد       افراد       نمونه 
گفته اند       وضعیت اقتصاد      ی شان تغییری نکرد      ه است. همچنین 0.6 د      رصد       به د      لیل شیوع ویروس کرونا 

وضعیت اقتصاد      ی شان بهبود       یافته است. ۱.6 د      رصد       پاسخگویان نیز به سایر گزینه ها اشاره کرد      ه اند      .
نظرسنجی به صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد       بزرگسال )باای ۱۸ سال( د      ر سطح ملی و حجم 
نمونه ۱۵6۳ د      ر تاریخ 2۴ تا 2۷ فرورد      ین ۱۳۹۹ به صورت خویش فرمایی توســط ایسپا اجرا شد      ه 
است.ایســپا د      ر یک نظرسنجی د      یگر از مرد      م پرسید      ه اســت: »آیا شما حد      ود       د      و ماهی که از شیوع 
کرونا می گذرد      ، به کســی کمک مالی و ماد      ی کرد      ه اید      ؟«یافته های این نظرســنجی نشان می د      هد      ، 
۳۴.۷ د      رصد       افراد       گفته اند       د      ر این د      و ماهی که از شیوع ویروس کرونا می گذرد      ، کمک مالی د      ر قالب 
پول یا کاا به د      یگران د      اشــته اند      . ۹.۵ د      رصد       قصد       د      ارند       د      ر آیند      ه کمک کنند       و ۵.۸ د      رصد       گفته اند       
کمک نکرد      ه و نخواهند       کرد      . از سویی د      یگر د      رصد       قابل توجهی از افراد       نمونه )۴۸.6 د      رصد      ( گفته اند       
توان مالی برای کمک ند      ارند      . ۱.۳ د      رصد       به این ســوال پاســخ ند      اد      ند      .بنا بر اعام مرکز افکارسنجی 
د      انشــجویان ایران، این نظرسنجی نیز به صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد       بزرگسال )باای ۱۸ 
ســال( د      ر ســطح ملی و حجم نمونه ۱۵6۳ د      ر تاریخ 2۴ تا 2۷ فرورد      ین ۱۳۹۹ به صورت خویش 

فرمایی توسط ایسپا اجرا شد      ه است.

واکنش سپاه به روایت آمریکایی ها از ماجرای 27 فرورد      ین ) ۱۵ آوریل(:

هرگونهخطایمحاسباتیراقاطعانهپاسخمیدهیم
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رییس جمهور د              ر جلسه ستاد               ملی مقابله با کرونا خبر د              اد              گزید                     ه خبر

تعطیلی اماکن مذهبی و مساجد               تا نیمه ارد              یبهشت ماه
بنابر اعام رییس جمهور تعطیلی اماکن مذهبی و مساجد               د              ر 
ماه رمضان نیز حد              اقل تا نیمه ارد              یبهشــت ماه تد              اوم خواهد               
د              اشت.به گزارش ایســنا، حجت ااسام و المسلمین حسن 
روحانی د              ر جلسه ستاد               ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه از ۲۳ 
فرورد              ین مشــاغل کم ریسک شروع به فعالیت کرد              ند              ، گفت: 
برای ما مهم بود               که همکاری مرد              م با این طرح چگونه  است و 
ارزیابی ما این اســت که مرد              م با ما همکاری کرد              ند               و کاسبان 
هم پروتکل ها را رعایت کرد              ند               و یکی از نشــانه ها این بود               که 
افزایش د              ر ابتای شــهروند              ان به کرونا را ند              اشتیم.وی افزود              : 
البته معنای این موضوع این نیست که د              یگر کرونا مهار شد              ه 
اســت. همچنین غربالگری جد              ید               هــم اد              امه می یابد               و همه 
افراد              ی که د              ر تســت مثبت می شوند               ما را به سمت کسانی 
هد              ایت خواهند               کرد               که با این افراد               د              ر تماس بود              ه اند               تا از آنان 
هم تست گرفته شود              .روحانی تاکید               کرد              : این قد              م بسیار مهمی 
است که ما را به شرایطی که بتوانیم این بیماری را مهار کنیم 
نزد              یک می کند              . همچنین اپلیکیشنی که د              انشگاه شریف تهیه 
کرد              ه است و با همکاری وزارت بهد              اشت مشخص می شود               که 
چه کســانی شــرایط قرمز د              ارند               و مبتا هستند              ، چه کسانی 
شرایط زرد               و نیاز به مراقبت د              ارند               و چه کسانی  پاد              تن د              ارند               و 
د              رمان شــد              ند               که با بنفــش نمایش د              اد              ه می شــوند              .رییس 
جمهوری با بیان اینکه شرایط این روزها برای مرد              م د              ر سراسر 
د              نیا ســخت است، تاکید               کرد              : همه د              نیا با این ویروس د              رگیر 
شــد              ه است و د              ر سیاست های جهانی و اقتصاد               بین المللی نیز 
تاثیر گذاشته اســت اما برای مرد              م ما سخت تر است چون با 
تحریم د              ست به گریبان هستیم و حتی برای ما سخت تر هم 
شــد               چون همزمان با عید               نوروز نیز بود               که بسیاری از عاد              ات 
فرهنگی مرد              م ما را تحت الشــعاع قرار د              اد              .وی اد              امه د              اد              : برای 
ماه رمضان بســیار اند              یشــید              یم که چه کنیم و چطور آن را 
مد              یریت کنیم. د              ر ماه رمضان اماکن مذهبی و مساجد               جذابیت 
بیشتری پید              ا می کند               اما باید               از مرد              م بخواهیم همچنان شرایط 
ویژه را تا نیمه ارد              یبهشــت حد              اقــل اد              امه د              هید               و پس از آن 
مقطع نیز باز جلســاتی برگزار می کنیم تــا ببینیم می توان 
تصمیم تازه ای اتخاذ کرد               یا نه.روحانی با بیان اینکه ماه رمضان 
مراســم تجمعی و افطاری جمعی نخواهیم د              اشت، گفت: از 
مرد              م می خواهیم که تا جایی که د              ر توانشــان است به اقشار 
آســیب پذیر جامعه کمک کنند              . د              ولــت و نهاد              های عمومی 
غیرد              ولتی و هم بخش خصوص و مرد              م خیر د              ر این زمینه بار 
سنگینی به د              وش د              ارند               که اگر همه کنار هم باشیم می توانیم 

از این شــرایط سخت عبور کنیم.رییس جمهوری با تقد              یر از 
تاش واحد              های تولیــد              ی و صنعتی د              ر طول ماه های اخیر و 
تد              اوم فعالیت اقتصاد              ی و تولید              ی د              ر کشور اظهار کرد              : ما باید               
کاری بکنیم که طرح های جد              ید              ی آماد              ه شود               و اقتصاد               ما به 
ســمتی برود               که شــرایط برای کار کرد              ن بخش خصوصی و 
سرمایه گذاران فراهم شــود               که با توجه به مقررات بهد              اشتی 
بتوانند               د              ر این شرایط هم کار خود               را اد              امه د              هند               چرا که همین 
تد              وام فعالیت باعث ایجاد               اشتغال و کارآفرینی می شود              .وی با 
اشاره به مصوبات جلسه امروز ستاد               ملی مقابله با کرونا د              رباره 
اســتفاد              ه از امکان مقد              ســه تاکید               کــرد              : امید              واریم از نیمه 
ارد              یبهشت به بعد               کاری کنیم که مرد              م بتوانند               از اماکن مقد              سه 
استفاد              ه کنند               هر چند               که قرار بود               تا پایان ارد              یبهشت شرایط 
ویژه برای حضور د              ر اماکن مقد              سه رعایت شود               اما آقای اعرافی 
که از حوزه علمیه د              ر این جلسات حضور د              ارند               د              رخواست کر

د              نــد               که این زمان تا نیمه ارد              یبهشــت عقب بیاید               و د              ر نیمه 
ارد              یبهشــت مجد              د              اً شرایط را برای حضور مرد              م د              ر این امکان 
مقد              ســه بررسی کنیم.روحانی با اشــاره به آغاز شروع به کار 

مشاغل با ریسک متوســط از اول ارد              یبهشت، اظهار کرد              : این 
مشاغل به موارد              ی مانند               مغازه د              ارانی که د              ر جایی مثل بازار یا 
پاساژ مشغول فعالیت هستند              ، برمی گرد              د               که قرار شد               این افراد               
نیز کارشان را با رعایت پروتکل های بهد              اشتی از اول ارد              یبهشت 
شــروع کنند              . اما د              ر عین حال اگر د              ر پاساژ یا بازار یک شغل 
پرریسک مانند               رستوران یا قهوه خانه وجود               د              ارد               آن شغل باید               
همچنان تعطیل بماند              ، مگر اینکه مثًا آن رستوران غذا د              رست 
کند               و به بیرون بد              هد              ، نه اینکه مرد              م برای صرف غذا آنجا تجمع 
کنند               و کنار هم بنشــینند              .رییس جمهوری با تاکید               بر اینکه 
بنابراین مشاغل پرریسک همچنان بسته و تعطیل می مانند               تا 
شرایط آیند              ه را ببینیم، اد              امه د              اد              : د              ر ساعت کاری پاساژها نیز 
تصمیم گرفته شــد               که از صبح تا شش بعد              ازظهر فعالیت ها 
اد              امه یابد               و بعد               تا روز آیند              ه مغازه ها بسته شوند               که تجمع مرد              م 
نیز د              ر این اماکن کمتر شود              .روحانی با اشاره به شرایط د              ریافت 
وام یک میلیون تومانی قرض الحســنه و تسهیات بانکی برای 
برخی مشــاغل، اظهار کرد              : معمواً شرایط خاصی د              ر بانک ها 
برای گرفتن وام وجود               د              ارد               مانند               اینکه شخص د              ریافت کنند              ه 

وام چک برگشتی ند              اشته باشد               یا موارد              ی از این د              ست ولی ما 
اعام کرد              یم که شــرایط معمول بانک ها برای د              ریافت این وام 
نبایــد               مورد               توجه قــرار گیرد              . یعنی همه کســانی که یارانه 
می گیرنــد               باید               بتواننــد               د              ر صورت نیاز از وام قرض الحســنه 
استفاد              ه کنند              .رییس جمهوری با اشاره به موافقت قوه قضائیه 
برای مرخصی زند              انیان د              ر شرایط فعلی اظهار کرد              : قوه قضائیه 
د              ر این زمینه تصمیمات قابل توجهی گرفته است و ما نیز د              ر 
این جلسه تصمیمی د              رباره چگونگی تمد              ید               مرخصی زند              انیان 
گرفتیــم که البته تصمیمات خود               قــوه قضائیه د              ر این زمینه 
جایگاه بااتــری د              ارد              .وی افزود              : پیش از این قرار بود               مرخصی 
زند              انیان تا پایان فرورد              ین اد              امه یابد               اما با همان شرط قبلی ما 
مبنی بر اینکه زند              انیانی که آزاد              ی شــان خطری ایجاد               نکند               از 
مرخصی استفاد              ه کنند              ، این آزاد              ی تا پایان ارد              یبهشت نیز اد              امه 
پیــد              ا می کند              .روحانی با تاکید               بر اینکه ما برای د              انشــگاه ها و 
مد              ارس تصمیــم جد              ید              ی اتخاذ نکرد              ه ایم، اظهار کرد              : پیش از 
این هم اعام کرد              یم که د              انشجویان د              ر سطح د              کتری می توانند               
به صــورت حضوری تحصیات خود               را اد              امــه د              هند               و مابقی 
مقاطع تحصیلی و آموزشــی نیز همان رویه سابق د              ر آموزش 
مجــازی را د              نبال می کنند              .رییس جمهوری با اشــاره به اقد              ام 
جمعی از د              انشــجویان خارج از کشور برای بازگشت به ایران، 
اظهار کرد              : د              ر مورد               د              انشــجویانی که خارج از کشور تحصیل 
می کنند               نیز پروتکلی که توســط وزارت بهد              اشت اعام شد              ه 
است باید               حتماً رعایت شود              . این د              انشجویان پیش از بازگشت 
به کشــور مورد               انجام تســت های پزشــکی و بهد              اشتی قرار 
می گیرند               که اگر د              ر میان شــان مبتایی وجود               ند              اشت تحت 
نظارت و کنترل به کشور باز می گرد              ند               اما د              ر صورتی که فرد              ی 
مبتا بود               باید               مقررات و پروتکل های بهد              اشــتی د              رباره وی و 
سایر همراهانش انجام شود               و  د              ر قرنطینه قرار گیرند               و بعد               از 
اطمینان از وجود               ســامتی برای بازگشت شــان تصمیم ازم 
اتخاذ شود              .روحانی همچنین با اشاره به افزایش ترافیک شهری 
د              ر تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور، اظهار کرد              : حمل و نقل 
د              ر شهرهای بزرگ و ازجمله تهران ما را د              چار تضاد              هایی کرد              ه 
است، از طرفی اگر بگوییم مرد              م از حمل و نقل عمومی استفاد              ه 
کنند              ، رعایت پروتکل های بهد              اشتی سخت می شود               و از سوی 
د              یگر اگر بگوییم از خود              روهای شــخصی استفاد              ه کنید               که بار 
ترافیکی افزایش می یابــد               اما د              ر هر صورت ما از میان این د              و، 
مرد              م را به اســتفاد              ه از خود              روهای شخصی ترغیب کرد              یم که 

همین موضوع سبب افزایش بار ترافیکی شد              ه است.

فتوای رهبر معظم انقاب د      رباره حکم روزه 
ماه رمضان د      ر شرایط کرونا

تهران - ایرنا - د      فتر استفتائات حضرت آیت اه العظمی خامنه ای حکم روزه ماه 
رمضان هنگام شیوع بیماری کرونا را مطابق با فتاوای ایشان منتشر کرد      .

بــه گزارش د      فتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اه العظمــی خامنه ای،  د      فتر 
اســتفتائات حضرت آیت اه العظمی خامنه ای امروز - د      وشنبه - حکم روزه ماه 

رمضان هنگام شیوع بیماری کرونا را مطابق با فتاوای ایشان منتشر کرد      .
متن پرسش و پاسخ به شرح زیر است.

سوال: د      ر شرایط کنونی که بیماری کرونا شیوع پید      ا کرد      ه است، روزه گرفتن د      ر 
ماه رمضان چه حکمی د      ارد      ؟

پاسخ: روزه به عنوان یک تکلیف الهی د      ر حقیقت نعمت خاص خد      اوند       بر بند      گان 
اســت و از پایه های تکامل و اعتا روحی انســان به شمار می رود       و بر امت های 

پیشین نیز واجب بود      ه است.
از آثــار روزه پد      ید       آمد      ن حالت معنوی و صفای باطن، تقوای فرد      ی و اجتماعی، 
تقویت اراد      ه و روحیه مقاومت د      ر برابر سختی هاست و نقش آن د      ر سامت جسم 

انسان نیز روشن است و خد      اوند       اجر عظیمی برای روزه د      اران قرار د      اد      ه است.
روزه از ضروریات د      ین و ارکان شریعت اسام است و ترک روزه ماه مبارک رمضان 

جایز نیست مگر آنکه فرد      ، گمان عقایی پید      ا کند       که روزه گرفتن موجب:
- ایجاد       بیماری

- و یا تشد      ید       بیماری
- و یا افزایش طول بیماری و تأخیر د      ر سامتی می شود      .

د      ر این موارد       روزه ساقط ولی قضای آن ازم است.
بد      یهی است د      ر صورتی که این اطمینان از گفته پزشک متخصص و متد      ین نیز 

به د      ست آید      ، کفایت می کند      .
بنابراین اگر فرد      ی نسبت به امور یاد       شد      ه خوف و نگرانی د      اشته و این خوف منشأ 

عقایی د      اشته باشد      ، روزه ساقط ولی قضای آن ازم است.

سلیمی: 
سهل انگاری د                     ر مقابله با کرونا تبعات جد                     ی تر 

به د                     نبال د                     ارد                     
ســخنگوی کمیســیون امور د                     اخلی کشور و شــوراها تاکید                      کرد                      که ستاد                      ملی 
مقابلــه با کرونا یک مرکز واحد                      تصمیم گیری اســت کــه تمام بخش ها باید                      به 
د                     ســتورالعمل های آن توجه کنند                     .اصغر سلیمی د                     ر گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
ضرورت پیگیری و اجرای صحیح د                     ستورات ستاد                      مقابله با کرونا، بیان کرد                     : کرونا 
یک بیماری همه گیر اســت که این روزها کل د                     نیا را د                     رگیر کرد                     ه اســت . تنها 
راه مقابله با این ویروس عزم ملی و همکاری جهانی اســت. برای اینکه بتوانیم 
این بیماری را کنترل کنیم و به مرحله د                     رمان و تولید                      واکســن برســیم، باید                      با 
یکد                     یگر متحد                      شویم.وی د                     ر اد                     امه اظهار کرد                     : امروز هیچ کشوری نمی تواند                      بگوید                      
مرزهای من امن است بلکه همه باید                      د                     ست به د                     ست هم د                     هیم تا این ویروس را 
شکست د                     هیم. د                     ر کشور ما نیز ستاد                      ملی مقابله با کرونا برای کنترل این بیماری 
تشکیل شد                     ه است. مقام معظم رهبری نیز تاکید                      د                     اشتند                      که تمام بخش ها باید                      

به تصمیمات و د                     ستورالعمل های این ستاد                      عمل کنند                     .پ

ستاری: 
به توان صاد      رات تجهیزات پزشکی د      رمان 

کرونا د      ست یافته ایم
تهــران - ایرنا - معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ورود       ایران به مرحله 
صاد      رات تجهیزات پزشــکی د      ر حوزه بیماری کرونا خبر د      اد       و گفت: با تولید      ات 
روزافزون شــرکت های د      انش بنیان د      ر زمینه کیت های تشــخیص و تجهیزات 
پزشــکی د      ر زمینه بیمــاری کرونا، اکنون برای صــاد      رات این محصوات آماد      ه 
می شویم.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، »سورنا ستاری« د      یروز - 
یکشنبه - پس از شرکت د      ر چهارمین نشست کارگروه ارزیابی رسانه ای مد      یریت 
بیماری کرونا د      ر وزارت کشور د      ر جمع خبرنگاران افزود      : خوشبختانه با تاش های 
جمعی، اتفاقات بسیار خوبی د      ر حوزه ساخت تجهیزات جد      ید       د      ر عرصه مبارزه 
با کرونا د      ر کشــور واقع  شد      ه است.وی تصریح کرد      : ما د      ر حوزه تولید       تجهیزات 
پزشــکی معتبر نظیر ونتیاتور و د      ستگاه های مختلف اتاق عمل شاهد       تحوات 
فوق العاد      ه ای د      ر کشــور هستیم به طوری که این شرکت ها اکنون تایید      یه های 

ازم را د      ارند       و می توانند       محصوات خود       را حتی به اروپا صاد      ر کنند      .
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری خاطرنشــان ســاخت: بــا تولید       انبوه 
شــرکت های د      انش بنیان د      ر زمینه ماسک و  مواد       ضد      عفونی نیز د      ر حال حاضر 
همه بخش های تولید       را د      ر د      اخل کشور د      ر اختیار د      اریم و مشکلی د      ر این زمینه 
وجود       ند      ارد      . ستاری با بیان اینکه ظرفیت شرکت های د      انش بنیان موجب شد      ه 

است بتوانیم به خوبی د      ر مقابل کرونا مقاومت کنیم.

خلبان نصیر زاد      ه: 
د      ر حوزه پهپاد       مطابق با استاند      ارد      های روز 

د      نیا حرکت می کنیم
فرماند      ه نیروی هوایی ارتش با تاکید       بر اینکه نیاز است د      ر بعد       هواپیماهای بد      ون 
سرنشین د      ست بلند      ی د      اشته باشیم، اظهار کرد      : خوشبختانه د      ر حوزه پهپاد       د      ر 
د      اخل کشور خیلی زود       کار خود       را آغاز کرد      یم و فعالیت های خوبی انجام د      اد      یم 
و مطابق با استاند      ارد      های روز د      نیا و د      ر لبه د      انش د      ر این حوزه حرکت می کنیم.

به گزارش ایسنا، امیر خلبان عزیز نصیرزاد      ه فرماند      ه نیروی هوایی ارتش)نهاجا( 
د      ر نشســتی خبری با اشــاره به تحویل د      هی د      و پهپاد       کرار و ابابیل ۳ از سوی 
وزارت د      فــاع به نیروی هوایی ارتــش گفت: با توجه به اینکه ما از یک ناوگان با 
سرنشین بسیار مجهز و خوبی برخورد      اریم، ازم بود       مطابق با استاند      ارد      های روز 
د      نیا حرکت کنیم و از ناوگان بد      ون سرنشین پیشرفته هم برخورد      ار باشیم؛ گام 
های بســیار مثبتی د      ر زمینه ارتقای توان رزم برد      اشته شد      ه و مطالبات فراوانی 
را به وزارت د      فاع اعــام کرد      یم.وی با تاکید       بر اینکه د      ر حوزه نیروی هوایی که 
معموا ماموریت هایش د      ر عمق خاک د      شمن انجام می شود       و به نیروی آفند      ی 
معروف است، نیاز است د      ر بعد       هواپیماهای بد      ون سرنشین د      ست بلند      ی د      اشته 
باشیم، اظهار کرد      : مطالبات زیاد      ی را به وزارت د      فاع اعام کرد      یم و د      یروز تعد      اد      ی 
از ایــن مطالبات را د      ریافت کرد      یم؛ هواپیمای بد      ون سرنشــین کرار از جمله ی 
محصواتــی بود       که د      یروز به ناوگان نهاجا پیوســت؛ این پهپاد       یک هواپیمایی 
رزمی است که قابلیت حمل مهمات را با تناژ باا د      ارد       و تاکنون حمل بمب با تناژ 
۵۰۰ پوند       توسط این پرند      ه انجام شد      ه است؛ کرات قابلیت حمل مهماتی را که 
ما بر روی هواپیماهای با سرنشین طراحی می کنیم، د      ارد      .فرماند      ه نهاجا با اشاره 
به روی آورد      ن این نیرو به هواپیماهای بد      ون سرنشــین خاطر نشان کرد      : شروع 
کار ما د      ر حوزه پهپاد      ی با هواپیماهای بد      ون سرنشین شناسیایی بود       اما اخیرا به 

هواپیماهای بد      ون شناسایی رزمی رو آورد      ه ایم.

فرماند             ه کل ارتش د             ر آئین رونمایی از سامانه های پد             افند             ی »خلیج فارس« 
و »مراقب«:

سرعت پیشرفت پد             افند              هوایی کشور با 
تشکیل نیروی پد             افند              هوایی ارتش 

امیر سرلشــکر موســوی فرماند             ه کل ارتش د             ر آئین رونمایی از سامانه های 
پد             افند             ی »خلیج فارس« و »مراقب« نیروی پد             افند              هوایی ارتش با تبریک روز 
ارتش و بزرگد             اشت حماسه  آفرینی های نیروی زمینی قهرمان گفت: پیشرفت 
پد             افند              هوایی کشور با تشکیل نیروی پد             افند              هوایی ارتش سرعت گرفته است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید              عبد             الرحیم 
موســوی فرماند             ه کل ارتش و فرماند             ه قرارگاه پد             افند              هوایی کشور گفت: خد             

اوند              بزرگ را شــاکر و سپاسگزاریم که سیر رشد              و توسعه و پیشرفت پد             افند              
هوایی با تد             بیر فرماند             هی معظم کل قوا مبنی بر تشکیل یک نیروی مستقل 
پد             افند              هوایی د             ر جمع ارتش و نیروهای مسلح، سرعت، قوت و قد             رت بیشتری 
گرفته است.وی افزود             : ما به شــکر و سپاس خد             اوند              د             ر این حد             ود              یک سال 
از تشــکیل نیروی پد             افند              هوایی، شــاهد              اتفاقات بسیار مبارکی د             ر این نیرو 
بود             ه ایم و هر روز به توان و آماد             گی پد             افند              هوایی کشــور افزود             ه شد             ه است.

فرماند             ه قرارگاه پد             افند              هوایی کشــور گفــت: ازم می د             انم از همه همرزمان 
عزیزم د             ر بخش های مختلف نیروی پد             افند              هوایی ارتش که با تاش، تفکر و 
اند             یشه جهاد             ی و مومنانه، شبانه روزی کار کرد             ه اند              تا این اتفاقات مبارک رقم 
بخورد              تشــکر و خد             اقوت عرض کنم. همچنین از همه خانواد             ه¬های محترم 
این کارکنان که با پشــتیبانی خود              باعث شد             ه اند              این موفقیت ها رقم بخورد              
تشــکر می کنم.فرماند             ه کل ارتش د             ر پایان بــا تأکید              بر اینکه پد             افند              هوایی 
بایستی قوی ترین شکل ممکن را د             اشته باشد              خاطر نشان کرد             : از د             انشگاه ها 
و شرکت های د             انش بنیان و صنایع د             فاعی که نیروی پد             افند              هوایی را کمک 
می کنند              تا این اتفاقات مهم شکل بگیرد              تشکر می کنم و امید             وارم که هر روز 
بتوانیم گامی د             ر راستای اجرای تد             ابیر فرماند             هی معظم کل قوا مبنی بر اینکه 
»پد             افند              هوایی د             ر خط مقد             م اســت« برد             اریــم. از د             رگاه خد             اوند              متعال می 
خواهیم و د             عا می کنیم که به ما توفیق د             هد              تا هر چه سریعتر به این اهد             اف 
مد             نظر فرماند             هی معظم کل قوا برسیم.گفتنی است، د             ر ابتد             ای این آئین امیر 
سرتیپ علیرضا صباحی فرد              فرماند             ه نیروی پد             افند              هوایی ارتش گفت: خد             اوند              
متعال را شاکریم که د             ر سال »جهش تولید             « شاهد              رونمایی از د             ستاورد             های 
ارزشــمند              و تأثیرگذاری توسط امیر فرماند             هی کل ارتش جمهوری اسامی 
ایران هســتیم.وی با بیان اینکه د             ســتیابی به این پروژه ها قطعاً تأثیر بسیار 
زیاد             ی د             ر توان رزم پد             افند              هوایی ارتش خواهد              د             اشــت افزود             : نیروی پد             افند              
هوایی ارتش با اقتد             ار تمام آماد             ه پاسخگویی به هرگونه شیطنت های احتمالی 

بود             ه و خواهد              بود             .

د      ر جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس؛
آثار و تبعات ویروس کرونا بر امنیت د      اخلی 

و خارجی بررسی می شود      
تهران- ایرنا- اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسامی د      ر نشست این هفته خود       آثار و تبعات ویروس کرونا بر امنیت د      اخلی 
و خارجی را بررسی می کنند      .به گزارش خانه ملت، اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اســامی روز سه شنبه این نشست 
تخصصی را برگزار می کنند      .کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی د      ر 
نشست این هفته خود       به بررسی آثار و تبعات ویروس کرونا بر امنیت د      اخلی 
و خارجی می پرد      ازد      . مسئولین ذیربط نیز د      ر این نشست حضور پید      ا خواهند       

کرد      .

مد     یر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی:
د     انش آموزان خارجی از آموزش شاد      بهره مند      

می شوند     
تهــران- ایرنا- مد     یــر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور، گفت: با 
هماهنگــی وزارت آموزش و پرورش، د     انش آمــوزان اتباع خارجی همانند      د     انش 
آموزان ایرانی از فرصت برابر آموزش از طریق شــبکه های سراسری صد     او سیمای 
جمهوری اســامی ایران و همچنین از طریق شبکه آموزشی د     انش آموز )شاد     ( 
بهره مند      می شــوند     .به گزارش د    یروز یکشــنبه پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، 
»مهــد     ی محمود     ی« با اعام خبــر فوق افزود     : با هماهنگی های انجام شــد     ه با 
وزارت آموزش و پرورش و این اد     اره کل، با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مد     ارس 
و با توجه بــه عد     م تعطیلی آموزش، د     انش آموزان اتبــاع خارجی همانند      د     انش 
آموزان ایرانی از فرصت برابر آموزش از طریق شبکه های سراسری صد     او سیمای 
جمهوری اسامی )شــبکه آموزش و چهار( و همچنین از طریق شبکه آموزشی  
د     انش آموز )شــاد     ( بهره مند      می شــوند     . مد     یر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
وزارت کشــور اد     امه د     اد     : نحوه استفاد     ه د     انش آموزان از شبکه د     انش آموزی شاد     ، 
بعــد      از نصب برنامه با ورود      و ثبت نام فرد     ی جهت احراز هویت، با وارد      کرد     ن کد      
اتباع خارجی به جای کد      ملی و انتخاب گزینه اتباع خارجی د     ر قســمت سریال 
شناســنامه، و بعد      از نصب نرم افزار توسط د     انش آموزان، ایشان از طریق مد     یران 
مد     ارس و معلمان به کاس های مجازی اضافه خواهند      شــد     .به فاصله یک هفته 
از آغاز به کار شــبکه آموزشی د     انش آموزان )شاد     (  بیش از ۹ میلیون د     انش آموز و 

معلم به این شبکه آموزشی پیوسته اند     .

بازگشت د      ومین گروه د      انشجویان ایرانی 
مقیم ایتالیا 

بامــد      اد       د      یروز د      ومین گروه از د      انشــجویان ایرانی مقیم ایتالیــا با پرواز فوق 
العاد      ه »ایران ایر« به رم، عازم کشــورمان شــد      ند      .به گزارش ایســنا، بیش از 
۱۸۰ د      انشــجوی ایرانی د      ر فرود      گاه »لئونارد      و د      اوینچی« رم، پیش از تحویل 
بــار خود       به باجه پذیرش، برگه های اظهارنامه بهد      اشــتی ویژه کرونا را تحت 
نظارت »حسین جهند      ه« کنسول ایران د      ر رم و »جعفرصفری« مسئول امور 
د      انشــجویی و کارشناس کنسولی سفارت کشورمان د      ر ایتالیا که د      ر فرود      گاه 
حضور د      اشــتند      ، پر کرد      ند      .بنا بر گزارش خبرگزاری صد      ا و سیما از ایتالیا، د      ر 
این پرواز یک تیم پزشــکی اعزامی وزارت بهد      اشــت ایران حضور د      اشت که 
مســئول غربالگری و نظارت بر رعایت پروتکل های بهد      اشتی مسافران بود      ه 
است.نخســتین پرواز فوق العاد      ه ایران ایر به رم روز چهارشنبه گذشته انجام 
شــد       و حد      ود       ۱۲۰ د      انشجو را به کشور بازگرد      اند      . پرواز د      وم ایران ایر به رم د      ر 
حالی شــنبه شب به وقت محلی انجام شد       که پیشــتر اعام شد      ه بود       پرواز 
د      وم هما به پایتخت ایتالیا صبح روز جمعه گذشته و متعاقب آن جمعه شب 
انجام خواهد       شــد       که هر د      و پرواز لغو شد      ند      .انجام این پروازهای اضطراری به 
ایتالیا د      ر پی تد      اوم بحران کرونا د      ر این کشور و د      رخواست نزد      یک به یک هزار 
د      انشجوی ایرانی از سفارت ایران د      ر ایتالیا و شرکت هواپیمایی ایران ایر د      ر رم 
برای بازگشت به کشورمان انجام می شود      . گفته شد      ه است که قرار است هفته 
آیند      ه نیز د      و پرواز فوق العاد      ه د      یگر به شهر میان برای بازگرد      ان د      انشجویان 

ایرانی مقیم شمال ایتالیا انجام شود      .

ســخنگوی قوه قضاییه د             رخصوص وضعیت تمد             ید              
مرخصی زند             انیان گفت: ریاســت قوه قضاییه بعد              
از تشــکیل چند             ین جلسه کارشناســی، با صد             ور 
بخشــنامه ای مقرر کرد              که برای بررســی وضعیت 
زند             انیان د             ر حال مرخصی و حتی زند             انیانی که د             ر 
زند             ان هســتند             ، از روز یک شنبه تمامی حوزه های 
قضایی سراسر کشور، هیأت های ویژه ای تشکیل و 
وضعیت زند             انیان بررسی کنند              و د             رباره آن ها تصمیم 
بگیرند             .به گزارش ایسنا، غامحسین اسماعیلی د             ر 
گفت وگو با اخبار ســاعت ۲۱ شــبکه یک ســیما 
د             رخصوص وضعیت تمد             ید              مرخصی زند             انیان، گفت: 
ریاســت قوه قضاییه بعد              از تشکیل چند             ین جلسه 
کارشناسی، با صد             ور بخشنامه ای مقرر کرد              که برای 
بررسی وضعیت زند             انیان د             ر حال مرخصی و حتی 
زند             انیانی که د             ر زند             ان هستند             ، از یک شنبه تمامی 
حوزه های قضایی سراسر کشور، هیأت های ویژه ای 
تشــکیل و وضعیت زند             انیــان د             ر حال مرخصی و 
حتی زند             انیانی که مشــمول بخشــنامه مرخصی 
بود             ند              اما نتوانســتند              تأمیــن ازم را تود             یع کنند              و 
به مرخصی برونــد              و همچنین زند             انیانی که با قرار 
بازد             اشت هستند              و محکوم نشد             ند              را بررسی کنند              
و د             رباره آن هــا تصمیم بگیرند             .وی افــزود             : با این 

بخشــنامه بیش از ۵۰۰ هیأت د             ر کشــور تشکیل 
خواهد              شــد             . مقرر شــد             ه این هیأت ها هر روز و د             ر 
صورت لزوم با کار جهاد             ی و شــبانه روزی جلسات 
مشترکی را برگزار کنند             .سخنگوی قوه قضاییه اد             امه 
د             اد             : مأموریت این هیأت ها این اســت که مشخص 
کنند              با لحاظ ارفاقات قانونی که د             ر قانون مجازات 
اســامی وجود              د             ارد             ، مانند              آزاد             ی مشروط، تعلیق 
اجرای مجازات و امثال آن، شــرایط عد             م بازگشت 
به زند             ان برای چه تعد             اد              از این افراد              مهیا اســت؛ به 
گونه ای که این بخش از زند             انیان اصا مراجعتی به 
زند             ان ند             اشته باشند             .سخنگوی قوه قضاییه تصریح 

کرد             : همچنین مشخص می شود              که چه تعد             اد             ی از 
زند             انیان فعلی باید              آزاد              شوند              و چه تعد             اد              از افراد             ی 
که د             ر حال مرخصی هســتند             ، باید              به زند             ان ها بر

گرد             ند             .وی اد             امه د             اد             : د             ر این بخشــنامه مقرر شد             ه 
که همزمان ســتاد             های کنترل مجرمین حرفه ای 
که ترکیبی از مقامــات قضایی، انتظامی و امنیتی 
است، به صورت مستمر تشکیل جلسه د             اد             ه و زمان 
و نحوه مراجعت زند             انیان بازگشتی که این ارفاقات 
قانونی شامل حال آن ها نمی شود              را مشخص کنند              
تا بر اساس د             ستورالعمل ها و سازوکارهای پیش بینی 
شــد             ه زند             انی ها جهت انجام آزمایش ها، قرنطینه و 
مراقبت های بهد             اشتی به صورت تد             ریجی به زند             ان 
برگرد             ند             .اسماعیلی یاد             آور شد             : نتیجه این بررسی ها 
حد             اکثر تا ۱۰ ارد             یبهشــت به خود              زند             انی یا ضامن 
او اباغ می شود              و پیش بینی می کنیم با بهره برد             اری 
حد             اکثری از ارفاقات قانونی و کار تخصصی و تیمی 
همکاران ما، بخش قابل توجهی از زند             انیان د             ر حال 
مرخصی بــه زند             ان بازنگرد             ند              و حتــی تعد             اد             ی از 
زند             انیان حاضر از زند             ان هم آزاد              شــوند              اما گروهی 
از زند             انیان هم با شــرایط و برنامه زمان بند             ی شد             ه 
به صورت تد             ریجی برای اد             امه تحمل محکومیت به 

زند             ان برخواهند              گشت.

سخنگوی قوه قضاییه خبر د             اد             
تشکیل۵۰۰هیأتویژهبرایبررسیوضعیتزندانیان
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استانها رییس بنیاد              مستضعفان خبر د             اد             

بخششاجارهبهایاردیبهشتماهاماکبنیاد
رئیس بنیاد              مستضعفان به بیان گزارشی از اقد             امات انجام شد             ه این 
بنیاد              برای مقابله با بیماری کرونا پرد             اخت.به گزارش ایسنا، پرویز 
فتاح د             ر نشســت خبری خود              با اصحاب رسانه د             ر این باره اظهار 
کرد             : از زمان شروع بحث کرونا از ابتد             ای اسفند             ماه د             ر بنیاد              آماد             ه 
همکاری با د             ولت شد             یم.وی افزود             : همکاری و هماهنگی ازم د             ر 
بد             و امر با وزارت بهد             اشت و ستاد              کرونا صورت گرفت و طی د             وماه 

اخیر بد             ون وقفه خد             ماتی ارائه و اقد             اماتی انجام شد             ه است.

اقد             امات بنیاد              مستضعفان با هماهنگی د             ولت و ستاد              کرونا 
انجام می شود             

رئیس بنیاد              مســتضعفان با بیان اینکه اقد             امات ما با هماهنگی 
کامل با د             ولت، ستاد              ملی کرونا و ستاد              فرماند             هی کرونا د             ر تهران 
انجام شــد             ه است گفت: با همه اســتاند             اران د             ر سراسر کشور د             ر 
ارتباط هســتیم و با رئیس بهزیســتی و شــهرد             ار تهران نیز د             ر 
تماســیم و د             ر کنار د             ولت هستیم و موازی کاری نمی کنیم. ما با 

همه توان و ظرفیت وارد              کار شد             ه ایم.

برای جبران تبعات، تا پایان کرونا د             ر کنار د             ســتگاه ها 
هستیم

فتــاح افزود             : تا پایان کرونا و حتی بعد              از آن برای جبران تبعات، 
د             ر کنار ســایر د             ســتگاه های اجرایی خواهیم بود             . امسال به نام 
جهش تولید              نامگذاری شد             ه و ما از سایر برنامه های خود              نیز غافل 

نیستیم و امور د             ر حال انجام است.

بنیاد              مســتضعفان اجاره اماک ارد             یبهشــت ماه را هم 
بخشید             

وی با بیان اینکه بخشش اجاره اماک بنیاد              برای د             و ماه فرورد             ین 
و اســفند              اولین اقد             ام ما بود              گفت: اکنون هم بررسی کرد             ه ایم و 
اعام می کنیم ماه ارد             یبهشت هم کلیه اجاره بهای اماک تجاری 

بنیاد              بخشید             ه می شود             .

فراهم شد             ن امکان پرد             اخت تسهیات قرض الحسنه تا ۱۰ 
میلیون تومانی به اقشار آسیب پذیر

فتاح با اشــاره به فراهم شــد             ن امکان پرد             اخت تسهیات۲۰۰ 
میلیــارد              تومانی از طریق بانک ســینا و۱۰۰ میلیارد              تومانی از 
طریق صند             وق امد             اد              وایت و بخشی از طریق بانک رسالت گفت: 
این تســهیات قرض الحسنه است و به اقشار آسیب د             ید             ه د             اد             ه 
می شــود              و سقف آن ۵ میلیون تومان است . د             ر موارد             ی می توان 

تا ۱۰ میلیون هم پرد             اخت کرد             . سود              وام نیز چهار د             رصد              است.

 مجموع کمک های بنیاد              مستضعفان به بهزیستی و کمیته 
امد             اد              به د             نبال شیوع کرونا

وی افزود             : از اســفند             ماه تا کنون ۱۶۰ میلیارد              به کمیته امد             اد              و 
۴۶ میلیارد              تومان برای بهزیستی واریز کرد             ه ایم تا به اقشار تحت 
پوشــش د             اد             ه شود             . ۵ میلیارد              تومان د             یگر هم برای کود             کان کار 

برای بهزیستی واریز کرد             یم.

 پرد             اخت ۱3 میلیارد              تومان کارت هد             یه به شهرد             اری برای 
توزیع بین د             ستفروشان و کارکنان

فتاح اد             امه د             اد             : طی ســه مرحله ۱۳ میلیارد              تومان کارت هد             یه 
به شــهرد             اری تهران د             اد             یم که مسئول توزیع بین کلیه کارکنان 
پسماند             ، بهشت زهرا، د             ستفروشان و زنان سرپرست خانوار بود             ه 

است.

 اعطای ۲۰ میلیارد              تومان کارت هد             یه به 3۸ هزار زند             انی 
نیازمند             / توزیع کارت هد             یه بین کولبران

رئیس بنیاد              مستضعفان به اعطای ۲۰ میلیارد              تومان کارت هد             یه 
برای ۳۸ هزار زند             انی نیازمند              طی هماهنگی با سازمان زند             ان ها اشاره 
کرد              گفت:  برای کولبران آذربایجان غربی، کرد             ســتان و کرمانشاه 

کارت هد             یه یک میلیون تومانی اعطا کرد             یم که توزیع شد             ه است.

و اما کمک هــای بنیاد              به ملوانان هرمزگانی و مد             د             جویان 
جزیره قشم

به گفته فتاح، برای ملوانان د             ر د             و اســتان هرمزگان و بوشهر نیز 
با تقاضای کتبی اســتاند             اران به ازای هر نفر یک میلیون تومان 
کارت هد             یه د             رنظر گرفته و توزیع شد             ه است. به مد             د             جویان ساکن 
د             ر جزیره قشــم نیز مبلغ ۵۰۰ هزار تومان پرد             اخت خواهد              شد             . 
همچنین به ســاکنان سه جزیره ارک، هرمز و هنگام نیز مبلغ 

هد             یه ۵۰۰ هزار تومانی د             اد             ه خواهد              شد             .

اعام آماد             گی بنیاد              مستضعفان برای کمک به رسانه ها د             ر 
صورت اعام نیاز وزارت ارشاد             

رئیس بنیاد              مستضعفان د             ر پاســخ به پرسشی د             رباره کمک به 
روزنامه ها و اهالی رسانه که با مشکاتی چون تعطیلی و تعد             یل 
روبرو شد             ه اند              نیز اظهار کرد             : شان اهالی رسانه بااست. به ما هم 
منعکس نشد             ه و ما هم جسارت نمی کنیم. اما اگر از کانال وزارت 
ارشاد              با ما تعاملی بشود              آماد             ه اعطای وام و د             یگر کمک ها هستیم.

نبــود             ن کارت های هد             یه  نقد             ی  توضیحات فتاح د             رباره 
توزیع شد             ه

وی د             رباره اعطای کارتهای هد             یه به افراد              آسیب د             ید             ه گفت: اینها 
کارت خرید              کاا هســتند              و کارت د             ارای پول نقد              نیستند             . البته 

بهزیستی و کمیته امد             اد              را نقد             ی کمک کرد             یم.

تجهیز ۸ مکان نقاهتگاهی و تحویل آن به ستاد              کرونا 
فتاح همچنین از آماد             گی برای تجهیز هشت مکان جهت محل 
استراحت و نقاهتگاه کاد             ر د             رمانی و افراد              بهبود              یافته گفت: اماکن 
تجهیز شد             ه و اکنون د             ر اختیار ســتاد              مد             یریت کرونا قرار د             ارد             . 
به عنوان مثال د             و ماه اســت هتل ما د             ر اختیار ستاد              است. این 
اقد             امات تد             اوم د             ارد             .رئیس بنیاد              مستضعفان د             رباره اقد             امات بنیاد              
د             ر د             وران پســاکرونا گفت: ما د             و برنامه د             اریم، یک برنامه مربوط 
به مقابله با کرونا اســت، اما همزمان برنامه عاد             ی بنیاد              را پیش 
می بریم که متوقف هم نشد             ه است. یک برنامه جهشی نیز اعام 

خواهیم کرد              که از برنامه مصوب سال ۹۹ هم فراتر عمل کنیم.

 برای رفع مشکات تحصیلی د             انش آموزان مناطق محروم 
مضایقه نخواهیم کرد             

وی د             رباره مشــکات تحصیلی د             انش آموزان د             ر مناطق محروم 
اظهار کرد             : ما متولی آموزش و پرورش نیستیم. آموزش و پرورش 
تقاضایی از ما د             ر این زمینه نکرد             ه است. اگر جزییات برای کمک 
معلوم باشد              می تواند              کمک کنند             ه باشد             . البته از طریق بنیاد              علوی 
د             ر مناطق محروم حضور د             اریم و اقد             اماتی د             ر حال انجام است. اگر 

کمکی از ما بربیاید              مضایقه نخواهیم کرد             .

اقد             امات د             رباره تهیه و توزیع بسته های ماه رمضان متعاقبا 
اعام می شود             

رئیس بنیاد              مستضعفان د             رباره تهیه و توزیع بسته های ویژه برای 
ماه مبارک رمضان نیز عنوان کرد             : آخر هفته برنامه ای د             ر قالب 
رزمایش مواســات و همد             لی هم د             ر این زمینه برگزار می شــود             . 
هماهنگی های ازم به عمل آمد             ه و سهم مشارکت ما د             ر راستای 
این رزمایش مشــخص شــد             ه و د             ر برنامه آخر هفته جزئیات را 

اعام خواهیم کرد             .

 کمک ۷ میلیارد              تومانی به آسیب د             ید             گان کرونای استان 
قم

رئیس بنیاد              مستضعفان همچنین به کمک هفت میلیارد              تومانی 
د             ر سه نوبت به آسیب د             ید             گان ناسی از کرونا د             ر استان قم اشاره 
کــرد              و گفت: برای خیریه هایی چون کهریزک که اعام نگرانی 
کرد             ه بود             ند              نیز د             ر حد              توان پرد             اخت هایی د             اشته ایم. ۲۴ د             ستگاه 
آمبوانس خرید             اری شد             ه که هرکد             ام با سه رانند             ه به صورت سه 

شیفت فعالیت می کنند             .

نشست مشورتی مد          یر منطقه 9 شهرد          اری 
کرج با مسئولین واحد          ها برگزار شد          

د          ر راستای اجرای برنامه ی ملّی خود          مراقبتی ، نشستی با رعایت تمامی موازین 
 بهد          اشتی وطرح فاصله گذاری اجتماعی با مسئولین واحد           های منطقه ۹ برگزارشد          

این نشست هم زمان با د          ستور هیات د          ولت مبنی بر شروع کاراد          اری با حضور د          و 
سوم از کارکنان برای راه اند          ازی چرخه اقتصاد          ی مملکت ود          ستورالعمل شهرد          اری 
کرج با د          رنظر گرفتن برنامه های تحول سامت و استفاد          ه از تمامی پتانسیل های 
موجود           برای رســید          گی به کار مرد          م همراه با ارتقای ســامت برگزار شد           آرش 
یگانی : د          ر این نشست ضمن تبریک سال نو با بیان اینکه مسولین بازوان توانمند           
مد          یریت شــهری هستند          ، تصریح کرد          : آنها می توانند           عاوه بر فرهنگ سازی د          ر 
جهت حفظ وسامت شهروند          ان زمینه را برای همکاری هرچه بیشتر شهروند          ان 
با شهرد          اری برای راه اند          ازی چرخه اقتصاد          ی با رعایت پرتکل و د          ستورالعمل های 
نظام ســامت و اجرای پروژه های عمرانــی فراهم کنند          .یگانی گفت: وظیفه ما 
توجه کرد          ن به شهروند          انی است که نسبت به همه امور شهری د          غد          غه د          ارند          وی 
با اشــاره به اینکه برخی مســائل مطرح شــد          ه د          ر این جلسه د          ر حیطه وظایف 
شــهرد          اری است و به آنها رسید          گی خواهد           شد           وعمل به پروتکل های بهد          اشتی 
می باشد           و باید           به گونه ای عمل شود           که همه مرد          م اعم از ارباب رجوع، کارمند          ، 
کارگر و کاسب بد          انند           و مطمئن باشند           د          ر محیط کار و بیرون از خانه با رعایت 
این پروتکل ها می توانند           د          رصد           باایی اطمینان خاطر د          اشته باشند           که از سامتی 

برخورد          ار خواهند           بود          .

2 پایگاه اورژانس د          ر کبود          راهنگ 
بهره برد          اری می شود          

همد          ان- مجیــد           ملکیان: مد          یر اورژانس پیش بیمارســتانی کبود          راهنگ گفت: 
پایگاه اورژانس جاد          ه ای آبمشــکین و ســاختمان پایگاه جاد          ه ای ۱۱۵ شیرین 
سو این شهرستان امسال بهره برد          اری می شــود          .د          اوود           مراد          ی بیان کرد          : د          رحال 
حاضر شهرســتان کبود          راهنگ د          ارای یک پایگاه شــهری و مرکز پیام و هفت 
پایگاه جاد          ه ای است که با راه اند          ازی پایگاه های جد          ید           شمار پایگاه اورژانس پیش 
بیمارســتانی به ۹ پایگاه می رسد          .وی اد          امه د          اد          : هم اینک برای تامین نیاز پیش 
بیمارستانی محد          ود          ه آب مشــکین از یک د          ستگاه آمبوانس پشتیبانی موجود           
اســتفاد          ه شد          ه همچنین پانســیون موجود           د          ر د          رمانگاه آبمشکین برای این امر 
اختصاص یافته است.مد          یر اورژانس پیش بیمارستانی کبود          راهنگ اظهار د          اشت: 
به زود          ی ۲ د          ستگاه آمبوانس اسپرینتر ۳۱۵ به اورژانس کبود          راهنگ اختصاص 
می یابد           که با محقق شد          ن این موضوع شمار آمبوانس های جد          ید           به ۶ د          ستگاه 
می رســد          .مراد          ی اضافه کرد          : آمبوانس بنز اســپرینتر ۳۱۵ مجهز به د          ســتگاه 
»ونتیاتور«، »د          ی.سی شوک« و »ساکشن« بود          ه همچنین برانکارد           آن قابلیت 
فنری د          اشته و بافعال کرد          ن این حالت میزان صد          مه به مصد          ومان ستون فقراتی 

که د          ر آمبوانس های قبلی رخ می د          اد           را به حد          اقل می رساند          .

اطاعیه اجرای عملیات گند          زد          ایی توسط 
آتش نشانی گرگان

رئیس سازمان آتش نشانی و خد          مات ایمنی شهرد          اری گرگان از اجرای عملیات 
ضد          عفونی گســترد          ه سطح شــهر گرگان خبر د          اد           و گفت: این عملیات امشب 
از ســاعت ۲۱ انجام خواهد           شــد          .به گزارش مرکز اطاع رســانی روابط عمومی 
شهرد          اری گرگان، مهد          ی قره قاشی گفت: عملیات ضد          عفونی گسترد          ه سطح شهر 
گرگان از پنج شــنبه انجام می شود          .وی اد          امه د          اد          : به همین منظور از شهروند          ان 
محترم تقاضا می شــود           از ترد          د           غیرضروری د          ر سطح شــهر خود          د          اری نمایید          .

ئیس ســازمان آتش نشــانی و خد          مات ایمنی شــهرد          اری گرگان تصریح کرد          : 
خواهشمند          یم کسبه محترم با تعطیلی واحد           صنفی خود           د          ر ساعات اعام شد          ه با 
هد          ف مسئولیت پذیری اجتماعی شهروند          ی د          ر مقابله با ویروس کرونا و بیماری 
کوویــد           ۱۹، مد          یریت بهتر این بحران، کاهش عــوارض آن و کوتاه تر کرد          ن بازه 
زمانی کنترل و رفع شــیوع، ســهم خود           را د          ر این مبارزه اد          ا نمایند           .قره قاشــی 
بیان کرد          : عملیات ضد           عفونی و گند          زد          ایی معابر سطح شهر تا نابود          ی ویروس و 
بازگشت به شرایط عاد          ی اد          امه خواهد           د          اشت و اقد          امات شهرد          اری گرگان با قد          رت 

و تاش هر چه بیشتر جهت جلوگیری از شیوع ویروس اد          امه د          ارد          .

مسئول روابط عمومی شهرد          اری گرگان:
تصمیم فد          راسیون بسکتبال ناعاد          انه است

مســوول روابط عمومی شــهرد          اری گرگان گفت: تصمیم فد          راسیون بسکتبال 
ناعاد          انه و غیرمنصفانه و ضرر مستقیم این تصمیم متوجه شهرد          اری گرگان است.

به گزارش مرکز اطاع رسانی روابط عمومی شهرد          اری گرگان، آرش فواد          یان د          ر 
گفت وگو با خبرنگاران د          ر خصوص تصمیم فد          راسیون بسکتبال د          رباره اعام پایان 
لیگ برتر و عد          م اعام قهرمان این د          وره از رقابت ها اظهار کرد          : متاسفانه تصمیم 
فد          راسیون یک تصمیم ناعاد          انه و غیرمنصفانه بود          .وی اد          امه د          اد          : ما به شد          ت برای 
کسب پیروزی د          ر مرحله پلی آف و قهرمانی آماد          ه بود          یم و متاسفانه با این تصمیم 
فد          راسیون تنها تیمی که ضربه خود           شهرد          اری گرگان بود          .مسوول روابط عمومی 
شهرد          اری گرگان تاکید           کرد          : می گویند           رنکینگ و نتایج تیم ها بر اساس جد          ول 
لیگ حفظ خواهد           شــد           اما تیم قهرمان که حق شهرد          اری گرگان است را اعام 
نمی کنند           که این بی انصافی و ناعد          التی د          ر حق تیم بســکتبال شهرد          اری گرگان 
اســت.فواد          یان با اشــاره به اظهارات رئیس فد          راسیون مبنی بر تعیین نمایند          ه 
ایران برای شرکت د          ر بازی های آسیایی، گفت: انتظار د          اشتیم فد          ارسیون تصمیم 
قاطعانه و عاد          انه ای بگیرد           تا از این باتکلیفی خارج شویم چون ما یک مجموعه 

خصوصی نیستیم که به سرعت د          رباره بود          جه تصمیم گیری و هزینه کنیم،

وزیر راه و شهرسازی خبر د       اد       
۷800 میلیارد       تومان وام برای جبران 

خسارات کرونایی صنعت حمل ونقل
وزیر راه و شهرســازی از اختصاص ۷۸۰۰ میلیارد        تومان وام با ســود        ۱۲ د       رصد        

برای جبران خسارات کرونایی شقوق مختلف صنعت حمل ونقل خبر د       اد       .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صد       اوسیما، محمد        اسامی د       ر برنامه نگاه 
یک شــبکه اول سیما افزود       : د       ر ســتاد        ملی مقابله با کرونا، وظیفه پیشگیری 
از آلود       گی ناوگان حمل و نقل برون شــهری د       ر کشــور بر عهد       ه وزارت راه و 
شهرســازی قرار گرفت، از این رو کمیته نظارت بر حمل و نقل برون شهری 
تشــکیل شد       .او اد       امه د       اد       : ۱۱ پروتکل تد       وین و به وزارتخانه ها تکلیف شد        این 
پروتکل ها به چند       ین زبان ترجمه و به ناوگان هوایی، ریلی و جاد       ه ای کشــور 
اباغ گرد       ید       .اســامی تصریح کرد       : تب سنجی و اسکن نمود       ن با د       وربین های 
حرارتی جزو کارهای روزمره ناوگان های متبوع قرار گرفت، گند       زد       ایی، شستن 
و ضــد        عفونی قطارها و اتوبوس ها از د       یگر وظایــف محوله به وزارتخانه راه و 
شهرســازی بود        که تا به امروز د       ر حال انجام می باشــد       .وزیر راه و شهرسازی 
گفت: د       ر تاریخ ۲۵ اســفند        تا پنج فرورد       ین د       ر مقایســه با مد       ت مشابه سال 
قبل، د       قیقاً ۶۳ د       رصد        کاهش ترد       د        جاد       ه ای د       اشــتیم. د       ر این مد       ت بیشترین 
ترد       د        شامل کامیون و خود       روهای حمل تجهیزات پزشکی و خد       ماتی می شد       .

اسامی د       ر خصوص وضعیت ترد       د        ناوگان هوایی کشور د       ر د       وران پیک شیوع 
کرونا د       ر اســفند        و فرورد       ین گفت: پروازها به ایران به طور کل لغو شد       ه بود        و 
تــا این لحظه حد       ود       اً ۱۰۰ پــرواز آن هم به منظور انتقال یا جا به جایی مواد        
و تجهیزات پزشکی و کمک بهد       اشتی صورت پذیرفته و تعد       اد       ی پرواز هم به 
منظور انتقال مســافرین که باید        به مبد       أ سفرشان باز می گشتند        انجام شد       ه 
است.او د       ر خصوص پروازهای چین به ایران و برعکس گفت: د       ر تاریخ ۱۶ و ۱۷ 
بهمن ۹۸ مصوب شد        که پروازهای چین قطع و فقط مقرر شد        تا د       انشجویان 
ایرانی کــه د       ر چین ماند       ه اند        با پرواز به ایران برگرد       ند        و ســپس د       ر قرنطینه 
بمانند       . به غیر از این پروازها، هیچ گونه پرواز د       یگری از چین به ایران و برعکس 
مســافری را جا به جا نکرد       .وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امر غربالگری د       ر 
ناوگان های کشور افزود       : غربالگری د       ر اتوبوسرانی و قطار و ناوگان هوایی قطع 
نشــد       ه و همچنان د       ر حال اجراســت. د       ر ناوگان اتوبوسرانی د       ر مد       ت اخیر با 
کاهش ۷۰ د       رصد       ی، قطارها با ۹۴ د       رصد       ی کاهش مسافر و هواپیماها با ۷۵ تا 
۸۰ د       رصد        کاهش مسافر را تجربه کرد       ه اند       ، البته د       ایل عمد       ه این کاهش ها را 
می توان کاهش تقاضا عنوان کرد       .اسامی اد       امه د       اد       : برآورد       هایی انجام شد        تا ما 
بتوانیم از محل بسته حمایتی که به عنوان تسهیات ۷۵ هزار میلیارد        تومان 
د       ر نظر گرفته شد       ه بود        مبالغی را به ناوگان حمل و نقل عمومی تزریق کنیم با 
این شرط که هیچ نیروی انسانی تعد       یل نگرد       د       .اسامی افزود       : از بسته حمایتی 
۷۵ هزار میلیارد        تومانی، رقمی حد       ود        هفت هزار و هشــتصد        میلیارد        تومان 
صورت وضعیت نمود       یم که از این رقم حد       ود        د       و هزار و چهارصد        میلیارد        تومان 
به ناوگان هوایی، سه هزار میلیارد        تومان به بخش راه آهن و حمل و نقل ریلی 
و مبالغی را هم برای ناوگان اتوبوسرانی و شرکت ها و اقامتگاه های بین راهی د       ر 
نظر گرفته ایم. البته شرکت های د       ریایی هم از این کمک هزینه و بسته حمایتی 
بی نصیب نماند       ند       ، همچنین شرکت های وابسته به ناوگان هوایی هم به میزان 
۵۰۰ میلیارد        تومان از محل بسته حمایتی سهم برد       ه اند       .وزیر راه و شهرسازی 
تصریح کرد       : تمام مبالغی که با عنوان بسته حمایتی به ناوگان های مختلف و 
شرکت های متبوع پرد       اخت شد       ه، تسهیات با نرخ ۱۲ د       رصد        است که از سوی 
بانک مرکزی به این امر اختصاص یافت.وی بیان کرد       : ناوگان عمومی شهری 
کشور بیشترین سهم از آسیب های ناشی از کرونا را د       اراست که بنا به د       ستور 
رئیــس جمهور د       ر صورت لزوم د       ولت مبلغ پیش پرد       اخت خرید        اتوبوس را به 

شاغلین این ناوگان خواهد        د       اد       .

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: جمعا به ارزش 
۱۳۴ میلیارد         و ۸۸۶ میلیون تومان از شرکت های 
متخلف به د        لیل عد        م ایفای تعهد        ات ارزی وصول 
شد        ه است.به گزارش ایسنا، سید        یاسر رایگانی د        ر 
نشســت خبری مجازی که پیش از ظهر د        یروز 
)یکشنبه( به صورت ایو د        ر صفحه اینستاگرامش 
با اصحاب رسانه د        اشت د        ر رابطه با آمار عملکرد         
واحد        های گشت سیار اظهار کرد        : تعد        اد         ۴ هزار و 
۸۷۱ تیم گشــت مشترک ۲۹ هزار و ۱۲۱ واحد         
بازرســی انجام د        اد        ه و ۶ هزار و ۹۲۷ واحد         د        ارای 
تخلف شناسایی شــد        ند        . همچنین د        ر بازرسی ها 
۱۴ هزار و ۲۲۹ واحد         نیز تخلفی ند        اشــتند         و با 
توجه به رویکرد         این ســازمان د        ر پیشــگیری از 
وقــوع تخلفات ۷ هــزار و ۹۵۵ واحد         با د        ریافت 
تذکر نســبت به اصاح تخلف خود         اقد        ام کرد        ند        .

وی افــزود        : د        ر ایــن بازه زمانی ۵ هــزار و ۱۷۷ 
پروند        ه د        ر گشت های مشــترک برای متخلفان 
تشــکیل و متخلفان ۸۴ میلیــارد         ریال جریمه 
شد        ند        .سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: بیشترین 
تعد        اد         پروند        ه های متشــکله مربوط به اســتان 
فارس، تهران، خراسان رضوی و قزوین و کمترین 
پرونــد        ه ها مربوط به اســتان های کرمانشــاه، 
زنجان و بوشــهر می باشــد        .رایگانی خاطرنشان 

کرد        : د        ر این بــازه زمانی، ۷ میلیون و ۵۹۴ هزار 
و ۲۱۱ ماسک، ۴۸۷ هزار و ۹۸ لیتر الکل و مواد         
ضد        عفونــی کنند        ه و ۷۵ میلیــون و ۸۴۴ هزار و 
۱۶۳ د        ســتکش یکبار مصرف و ۶۸ هزار و ۵۵۳ 
روپوش بیمارســتانی کشــف و تحویــل وزارت 
بهد        اشت شد        ه است.رایگانی د        ر مورد         پروند        ه های 
ارزی گفت: از سال ۹۶ د        رگیر پروند        ه های ارزی 
بود        یم. بخشــی از این صحبت ها د        ر رابطه با بی 

اطاعی بود        ه ماد        ه ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات نحوه 
پیگیری این پوند        ه ها توســط سازمان تعزیرات 
ارایه کــرد        ه و به صورت هفتگی روند         این پروند        ه 
ها توسط مد        یران سازمان د        ر سراسر کشور رصد         
می شــود        .وی د        ر مورد         آمار ارزها و جرایم مسترد         
شد        ه به سیســتم بانکی عنوان کرد        : د        ر سال ۹۸ 
مقــد        ار ۸۸۹ هزار و ۴۰۰ پوند        ، ۴ میلیارد         و ۴۴۱ 
میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۱ د        رهم، ۱۸۲ میلیون و 

۴۸ هزار و ۴۳۹ د        ار، ۶۶۹ میلیون و ۸۵۷ هزار و 
۷۹۲ روبل، ۴۱۷ میلیون و ۶۶ هزار و ۹۶ روپیه، 
۴۷۴ میلیــون و ۳۵۰ هــزار و ۶۸۳ لیرپ، ۶۷ 
میلیارد         و ۲۹۸ میلیون و ۱ هزار و ۴۵۸ ون کره 
جنوبی، ۹۴ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۴۸۰ ین ژاپن، 
۵ میلیارد         و ۶۶۸ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۹۴ یوان 
چین، ۲ میلیــارد         و ۷۱۹ میلیون و ۸۸۸ هزار و 
۹۹۶ یورو، ۲۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۵۳۹ کرون 
و ۱۴ میلیــون و ۲۳۵ هزار و ۲۸۵ فرانک جمعا 
به ارزش ۱۳۴ میلیــارد         و ۸۸۶ میلیون تومان از 
شرکت های متخلف به د        لیل عد        م ایفای تعهد        ات 
ارزی وصول شد        ه است.همچنین یک هزار و ۳۱۰ 
شرکت و تاجر د        ر این بازه زمانی مسد        ود        الحساب 
و ممنوع المعامله شد        ه اند        و ۸۹۰ شرکت و تاجر 

نیز اموالشان توقیف شد        ه است. 

رایگانی خبر د        اد        
وصول ۱3۴ میلیارد         تومان از سال ۹۶ تاکنون به د        لیل عد        م 

ایفای تعهد        ات ارزی متخلفان

رییس کل ســازمان خصوصی سازی د             ر مورد              عرضه 
سهام ایمید             رو و اید             رو اظهار کرد             : عرضه سهام اید             رو 
و ایمیــد             رو به مصوبه هیأت وزیران نیــاز د             ارد              و د             ر 
صورت اخذ این مصوبه تا پایان ارد             یبهشــت، مراحل 
آماد             ه سازی برای عرضه د             ر بورس انجام می شود              که 
امید             واریم زمینه پذیرش ایــن مجموعه ها د             ر نیمه 
نخست امسال د             ر بازار سرمایه فراهم شود             . بنابراین 
د             ر صورت تصویــب هیأت وزیران، ســهام اید             رو و 
ایمید             رو تا پایان شهریور عرضه می شود             .علیرضا صالح 
د             ر گفت وگو با ایسنا، یکی از مشکات واگذاری های 
د             ولت د             ر سال های  گذشته را واگذاری شرکت های 
زیرمجموعه یک مجموعه د             انست و اظهار کرد             : این 
اتفاق د             ر برخی موارد              موجب شــد             ه است که حلقه 
مد             یریتــی و زنجیــره ارزش د             ر این مجموعه از بین 
برود             . بر این اســاس، یکی از موارد             ی که د             ر راستای 
واگذاری شــرکت های د             ولتی باید              مــورد              توجه قرار 
گیرد              این اســت که نباید              زنجیــره مد             یریتی را د             ر 

واگذاری ها از بین برد             .

عرضه سهام اید             رو و ایمید             رو د             ر انتظار اجازه 
هیأت وزیران

وی اد             امــه د             اد             : از ایــن رو د             ر پی گرفتن مجوز ازم 
و قانونی از هیأت وزیران هســتیم تا مجموعه هایی 
مانند              اید             رو و ایمید             رو را تبد             یل به شــرکت سهامی 
عام کنیم تا پس از کســب مصوبــات ازم و اجازه 
قانونی و اصاح ساختار، این مجموعه ها بتوانند              اقد             ام 
به پذیرش و عرضه سهامشان د             ر بورس کنند             .رییس 
کل سازمان خصوصی ســازی افزود             : د             ر صورتی که  
مجوز قانونی و مصوبات ازم برای عرضه سهام اید             رو 

و ایمید             رو ازهیأت وزیرات کســب شــود             ، پس از آن 
وارد              مرحله آماد             ه سازی این مجموعه ها برای عرضه 
د             ر بازار سرمایه خواهیم شد              و تاش می کنیم طبق 
فرایند             های قانونی، کار ارزیابی و آماد             ه ســازی سهام 
این مجموعه را تا اواســط تابســتان امسال د             ر بازار 

سرمایه انجام د             اد             ه و آماد             ه واگذاری شویم.

فواید              واگذاری سهام اید             رو و ایمید             رو
صالح د             ر اد             امه د             ر مورد              فواید              واگذاری ســهام اید             رو 
و ایمید             رو توضیح د             اد             : فاید             ه واگذاری ســهام اید             رو 
و ایمید             رو د             ر بورس این اســت که پس از واگذاری 
و عرضــه د             ر بورس این مجموعه  هــا باید              اطاعات 
مالی و اقتصاد             ی خود              را بر اســاس قانون د             ر سامانه 
کد             ال منتشر کنند              و به سهامد             اران پاسخگو باشند             . 
بنابرایــن د             ر وهله اول بحث شــفافیت د             ر عملکرد              
اقتصاد             ی مطرح می شود              و این شرکت ها گام بزرگی 
برای شــفافیت برخواهند              د             اشــت.وی اد             امه د             اد             : د             ر 
مرحلــه د             وم نیز موضوع حاکمیت شــرکتی مطرح 

می شود             ، زیرا بعد              از عرضه، روند              انتصاب مد             یران د             ر 
این مجموعه ها باید              متناسب با استاند             ارد             های باای 
بازار سرمایه انجام شود             . د             ر واقع برای انتخاب مد             یران 
د             ر شــرکت های زیرمجموعه باید              فرآیند              صاحیت 
حرفــه ای مطابق قوانین بازار ســرمایه باشــد             . این 
موضوع فرآیند              کار د             ر این مجموعه های اقتصاد             ی را 
به سمت رعایت قوانین حاکمیت شرکتی و افزایش 
بهره وری ســوق می د             هد              و به بهبــود              عملکرد              آن ها 

منجر می شود             .

نیروگاه ها د             ر صف ورود              به بورس
صالح د             ر پایان گفت: ســازمان خصوصی ســازی به 
د             نبال آن است که بعد              از وزارت صنعت، توافق هایی را 
با وزارت نیرو برای واگذاری نیروگاه ها و شرکت های 
توزیع برق بر اساس همین مد             ل انجام د             هد              اما برای 
ایــن کار باید              با وزارت نیــرو توافق صورت بگیرد              تا 

زمینه عرضه سهام این شرکت ها فراهم شود             .
بر اساس این گزارش، د             ولت عزم خود              را برای عرضه 
سهام شرکت های د             ولتی جزم کرد             ه است؛ به طوری 
که این موضوع از ابتد             ای ســال جد             ید              تاکنون بارها 
مورد              تأکید              مسئوان مختلف از جمله رییس جمهور 
و وزیر امور اقتصاد              و د             ارایی قرار گرفته است.د             ر این 
راستا، شــورای عالی بورس بر اساس قانون بود             جه 
ســال ۹۹ و همچنین به استناد              اصل ۴۴، د             ر جلسه 
یازد             هم فرورد             ین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی 
ماند             ه سهام د             ولتی شرکت های حاضر د             ر بازار سرمایه 
را تصویب کرد              و این مصوبه شــانزد             هم فرورد             ین ماه 
۹۹ توسط وزیر  امور اقتصاد             ی و د             ارایی تقد             یم معاون 

اول رییس جمهور شد             .

رییس کل سازمان خصوصی سازی تشریح کرد             :
جزئیات عرضه سهام اید             رو و ایمید             رو د             ر بورس
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با افت شد         ید          تقاضا ناشی از شیوع کروناگزید                     ه خبر

۱۶۰ میلیون بشکه نفت روی آب
منابع حمل ونقل اعام کرد         ند          که مقد         ار ذخیره سازی شناور 
نفت خام به رکورد          تازه ۱۶۰ میلیون بشکه رسید         .به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از رویتــرز، منابع حمل ونقل اعام 
کرد         نــد          که معامله گران د         ر حال ذخیره ســازی بی ســابقه 
۱۶۰ میلیــون بشــکه نفت د         ر نفتکش ها هســتند         . مقد         ار 
ذخیره ســازی روی آب، برای مقابله با مازاد          عرضه موجود          
ناشــی از کاهش تقاضا به د         لیل همه گیری ویروس کرونا، 
نســبت به د         و هفته گذشته د         و برابر شد         ه است.وزیران نفت 
و انرژی تولید         کنند         گان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای 
صاد         رکنند         ه نفت )اوپک( موسوم به اوپک پاس د         ر د         همین 
نشست فوق العاد         ه خود          بر سر کاهش تولید          روزانه ۹ میلیون 
و ۷۰۰ هــزار بشــکه ای د         ر ماه های مه و ژوئــن به توافق 
رســید         ند         .د         ر همین حال، تاش بازیگــران نفتی، د         ر زمانی 
که معتقد         ند          شاهد          بیشترین مازاد          عرضه د         ر تاریخ هستند         ، 
برای یافتن گزینه های ذخیره ســازی د         ر خشکی یا شناور 
روی آب افزایش یافته اســت.منابع حمل ونقل اعام کرد         ند          
ذخیره ســازی نفت خام روی آب به ۱۶۰ میلیون بشــکه 

رسید         ه است. این ذخیره سازی شامل ۶۰ نفتکش هرکد         ام با 
ظرفیت حد         اکثر ۲ میلیون بشکه نفت می شود         .آخرین باری 
که مقد         ار ذخیره شــناور به مقد         ار کنونی نزد         یک شد         ، سال 
۲۰۰۹ بود          که معامله گران قبل از بارگیری ذخیره سازی ها، 
بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه د         ر د         ریا ذخیره کرد         ند         .گرگوری 
لوئیــس، تحلیلگر حمل ونقل گروه خد         مــات مالی جهانی 
بی تی آی جی، د         ر یاد         د         اشتی گفت: این شرایط د         ر طول تاریخ 
فعالیت نفتکش ها بی سابقه است. د         ر حالی که ذخیره سازی 
د         ر نفتکش های غول پیکر تیتر خبرها شد         ه است، مشاهد         ه 
می شــود          نفتکش های کوچک تر نفت و فرآورد         ه های نفتی 
هم برای ذخیره سازی اســتفاد         ه می شوند         .موقعیت مکانی 
این نفتکش ها به طور معمول خلیج آمریکا و سنگاپور است 
که مراکز عمد         ه نفتی د         ر آن واقع شــد         ه اند         .د         ر شرایطی که 
قیمت های آتی از قیمت های کنونی بااتر باشد         ، غول های 
نفتی و شرکت های بازرگانی برای ذخیره نفت تولید         ی خود          
یا خرید          ارزان از بازار، به امید          بهبود          شــرایط بازار و فروش 

نفت با قیمتی بااتر د         ر آیند         ه، نفتکش رزرو می کنند         .

وارد         ات نفت چین ۵ د         رصد          افزایش یافت
پکن-ایرنا- اد         اره ملی آمار چین گزارش کرد          که این کشــور د         ر سه ماه اول سال 
جاری میاد         ی ۱۲۷ میلیون و ۱۹۰ هزار تن نفت خام وارد          کرد         ه است که نسبت 
به مد         ت مشابه سال قبل ۵ د         رصد          افزایش نشان می د         هد         .به گزارش ایرنا به نقل از 
این اد         اره،  چین نزد         یک به ۶۵ تا ۷۰ د         رصد          از نفت مورد          نیاز خود          را از پاایشگاه 
های د         اخلی تامین می کند          و از سال ۱۹۹۳ میاد         ی به این طرف یک وارد          کنند         ه 
بزرگ نفتی بود         ه اســت.تولید          نفت چین هم د         راین د         وره ســه ماهه د         ر مقایسه با 
مد         ت مشابه سال میاد         ی قبل ۴/۲ د         رصد          افزایش یافت و به ۴۸ میلیون و ۵۷۰ 
هزار تن رســید         .د         ر سه ماهه نخست سال جاری میزان نفت فراوری شد         ه چین با 
یک کاهش ۴.۶ د         رصد         ی به ۱۴۹ میلیون و ۲۸۰ هزار تن رسید         .تولید          زغال خام 
د         ر چین هم د         ر همین مد         ت با کاهش نیم د         رصد         ی ۸۳۰ میلیون تن بود         ه اســت 
این کشور همچنین ۹۵ میلیون و ۷۸۰ هزار تن زغال سنگ وارد          کرد         ه که ۲۸.۴ 
د         رصد          از سال گذشته بیشتر بود         ه است.چین بزرگترین وارد          کنند         ه انرژی از جمله 
نفت است موسسه تحقیقات فناوری و اقتصاد          شرکت ملی نفت چین اعام کرد         ه 
است وارد         ات نفت و گاز طبیعی این کشور د         ر سال ۲۰۱۹ میاد         ی افزایش یافته 
اســت مصرف گاز طبیعی این کشور د         ر ســال ۲۰۱۸ میاد         ی هم د         ر مقایسه به 
سال پیش از ان ۱۸.۱ د         رصد          افزایش یافته و به ۲۸۰ میلیارد          و ۳۰۰ میلیون متر 

مکعب رسید         ه است. 

مصرف انرژی د         ر آمریکا به کمترین رقم طی 
16سال گذشته رسید         

مصرف انرژی د         ر آمریکا به پایین ترین حد          طی ۱۶ ســال گذشــته رسید         ه است. 
میزان مصرف انرژی د         ر آمریکا نشــان د         هند         ه نحوه عملکرد          اقتصاد          است. میزان 
مصرف برق ارتباط نزد         یکی با میزان رشــد          یا رکود          اقتصاد          د         ارد         . به گزارش اویل 
پرایس،  د         ر حالیکه ویروس کرونا یک تراژد         ی عظیم برای د         نیا بود         ه و جان حد         ود          
۱۵۰ هزار نفر را سراســر جهان گرفته و خســارت های مالی بســیاری به جای 
گذاشته ولی تعطیل شد         ن اقتصاد          جهان مزایایی هم د         اشته است. د         ر چین، تعد         اد          
افراد         ی که جان آنها به خاطر کاهش فوق العاد         ه آلود         گی هوا نجات یافته بیشتر از 
تعد         اد          کشته شد         گان ویروس کرونا است. لس آنجلس از یک شهر د         ود         آلود          به یکی 
از پاک ترین مراکز شهری د         نیا تبد         یل شد         ه است. د         ر نیویورک تصاد         فات جاد         ه ای 
۴۰ د         رصد          کاهش یافته چون مرد         م د         ر خیابان ها حضور ند         ارند         . د         ر ونیز، آب کانال 
ها تمیز و شفاف شــد         ه و زند         گی د         ریایی به این آبراههای تمیز بازگشته است.به 
گزارش اقتصاد         آناین به نقل از تســنیم،  همه این ها برای محیط زیســت عالی 
هســتند          ولی به د         رد          اقتصاد          نمی خورند         . مصرف انرژی د         ر آمریکا به پایین ترین 
حد          طی ۱۶ سال گذشته رسید         ه است که د         لیل آن تعطیلی اد         اره ها، رستوران ها و 
تاسیسات صنعتی است. میزان مصرف انرژی د         ر آمریکا نشان د         هند         ه نحوه عملکرد          
اقتصاد          است. میزان مصرف برق  ارتباط نزد         یکی با میزان رشد          یا رکود          اقتصاد          د         ارد         . 

کمک 2.۵میلیارد          د         اری د         ولت کاناد         ا برای 
سرپا نگه د         اشتن شرکت های نفتی

نخست وزیر کاناد         ا اعام کرد          این کشور ۲.۵ میلیارد          د         ار کاناد         ا )۱.۸ میلیارد          د         ار 
آمریکا( برای کمک به بخش آســیب د         ید         ه نفت و گاز د         ر بحبوحه شیوع ویروس 
کرونا کمک خواهد          کرد         . به گزارش رویترز، جاســتین ترود         و، نخست وزیر کاناد         ا 
اعام کرد          این کشــور ۲.۵ میلیارد          د         ار کاناد         ا )۱.۸ میلیــارد          د         ار آمریکا( برای 
کمک به بخش آســیب د         ید         ه نفت و گاز د         ر بحبوحه شیوع ویروس کرونا کمک 
خواهد          کرد         . این ویروس تا حاا جان ۱۲۵۰ نفر را د         ر کاناد         ا گرفته است.به گزارش 
اقتصاد         آناین به نقل از تســنیم، شرکت های نفت و گاز که همواره بخش مهمی 
از د         رآمد         هــای مالیاتی د         ولت کاناد         ا را تامین می کرد         ند          اکنون به د         لیل نفت ارزان 
برای سرپا ماند         ن به کمک های د         ولت نیاز د         ارند         . این بخش که ۱۰.۶ د         رصد          تولید          
ناخالص د         اخلی کاناد         ا را تشکیل می د         هد         ، اتاوا را مجبور کرد         ه برای کاهش تاثیرات 
همه گیری ویروس کرونا و ســقوط قیمت نفت، اعتبار و پول نقد          د         ر اختیار آن 

قرار د         هد         .

 د              ر راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و مبارزه با شیوع بیماری کرونا
 صورت گرفت؛

ضد         عفونی معابر شهرستان سرخس با همکاری 
شرکت پاایش گاز شهید         هاشمی نژاد        

د              ر راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت پاایش گاز شهید               هاشمی 
نژاد               با هد              ف پیشگیري از انتشار بیشتر ویروس کرونا، ضد              عفونی معابر شهرستان 
توســط کارکنان جهاد              گر این شرکت انجام شد              .به گزارش روابط عمومی شرکت 
پاایش گاز شهید               هاشمی نژاد              ، رئیس واحد               آتش نشانی د              ر این خصوص گفت: از 
زمان شیوع ویروس کرونا د              ر سرخس، ضد              عفونی معابر این شهرستان با همکاری 
مرکز آتش نشانی شهرد              اری و واحد               آتش نشانی پاایشگاه د              ر چند               مرحله انجام 
شد              ه است.محسن فاتحی اد              امه د              اد              : د              ر سنگر پشتیبانی و خد              مت  رسانی به مرد              م 
منطقه ضد              عفونی معابر روســتاهای مجاور نیز طی چند              ین نوبت و همچنین د              ر 
طی سه مرحله، معابر اصلی و فرعی شهر ضد               عفونی شد              ه است.وی تاکید               کرد              : از 
شهروند              ان د              رخواست می کنیم برای قطع زنجیره ویروس کرونا هشد              ارهای وزارت 
بهد              اشت و توصیه های مسئوان را جد              ی بگیرند               ضمن اینکه خروج غیرضروری 
از منزل ند              اشته باشند               و نکات بهد              اشتی را رعایت نمایند               تا با مد              د               الهی و همکاری 

همه آحاد               جامعه،  ویروس کرونا را شکست د              هیم.

محققین پتروشیمی شازند           موفق به تولید           
محلول ضد          عفونی و گند          زد          ایی الکلی شد          ند          

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، شرکت پتروشیمی شازند           د          ر راستای 
عمل به مســئولیت های اجتماعی و مبارزه با شــیوع ویروس کرونا، با د          ســتور 
مهند          س ولد          خانی مد          یریت عامل به واحد           پژوهش و فناوری، محققین این واحد           
د          ر کوتــاه ترین زمان ممکن موفق به تولید           محلول ضد          عفونی و گند          زد          ایی الکلی 
شد          ند          .مهند          س ولد          خانی د          ر این ارتباط بیان د          اشت: “محلول ضد          عفونی و گند          زد          ایی 
الکلی تولید          ی شرکت پتروشیمی شازند           جهت ضد          عفونی کرد          ن د          ست و سطوح 
بر اساس فورمواسیون مورد           تایید           سازمان بهد          اشت جهانی )WHO( می باشد           
و ایــن محلول ضد          عفونی کنند          ه، بر پایه الــکل و افزود          نی نرم کنند          ه مجاز تولید           
شد          ه است.”مد          یرعامل پتروشیمی شازند           افزود          : “این محلول د          ر بطری های ۲۵۰ 
و ۳۵۰ میلی لیتری به صورت کامًا رایگان د          ر اختیار پرســنل شرکت و خانواد          ه 
های ایشان، همچنین مراکز بهد          اشتی و د          رمانی استان مرکزی، بیمارستان آیت 
اه خوانساری و همچنین برای روستاها و د          ر صورت نیاز د          ر شهرهای منطقه نیز 

توزیع خواهد           شد          .”

مد          یر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شر کت آبفا استان اصفهان اعام کرد          :
احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق آب 

صفر است
مد          یر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شرکت آبفا استان اصفهان  د          ر برنامه راد          یویی 
جاری حیات عنوان کرد          :پس از تصفیه نهایی آب،کلر باقیماند          ه د          ر آب بین هشت 
د          هم تا یک PPM اســت که با وجود           این مقد          ارماد          ه گند          زد          ایی د          ر آب، ویروس 
کامــا از بین می رود          .فهمیه امیری افزود          :بد          نه ویروس کرونا از چربی تشــکیل 
شــد          ه که د          ر معرض مــاد          ه گند          زد          ایی که قرار می گیرد          ،کامــا از بین می رود          .

وی با بیان اینکه خط قرمز شرکت آبفا استان اصفهان کیفیت آب است تصریح 
کرد          :اولویت شــرکت آبفا اصفهان تامین و توزیع آب سالم و بهد          اشتی می باشد          ، 
که براین اســاس د          ر سطح استان آزمایشــگاههای متعد          د          ی ، کیفیت  آب را از 
لحاظ میکروبی، شــیمیایی و فلزات سنگین مورد           آزمایش قرار می د          هند          .مد          یر 
مرکز پایش  و کنترل کیفیت شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به تعد          اد           مراکز 
پایش و کنترل کیفیت آب د          ر سطح استان خاطرنشان ساخت: د          ر سطح استان 
۲۲ آزمایشگاه ، پارامترهای میکروبی آب را  به طور شبانه روزی و مستمر اند          ازه 
گیری می کنند           و چهار باب آزمایشــگاه  از نظر شیمیایی، میزان اماح موجود           
د          ر آب نظیرکلســیم،منیزیم،نیترات و سولفات موجود           را بررسی کرد          ه و د          و باب 
آزمایشــگاهمیزان فلزات سنگین موجود           د          ر آب مانند           سرب ، روی ، جیوه ، کرم  
و مس  را بررســی می کند          .وی با بیان اینکه د          ر ســطح اســتان اکیپ هایی به 
صورت مستمر کیفیت آب را بررسی می کنند          ، افزود          : د          ر سطح استان  عاوه بر 
آزمایشگاههای ثابت ،همه روزه اکیپ های سیار کیفیت آب را از نظر پارامترهای 
میکروبی ، شیمیایی و فلزات ســنگین را آزمایش می کنند          .امیری خاطرنشان 
ساخت: د          ر تصفیه خانه آب باباشیخعلی د          رحین فرایند           تصفیه به صورت آناین 
EC ، PH ، مقد          ار کد          ورت و کلرباقیماند          ه آب مورد           بررسی قرار می گیرد          .وی د          ر 
پاسخ به سوال احتمال ضرر ماد          ه ی گند          زد          ای موجود           د          ر آب برای سامتی اظهار 
د          اشت:آب شرب تصفیه خانه باباشــیخعلی به روش ازن گند          زد          ایی می گرد          د           و 
میزان کلر طوری تنظیم می شود            که طبق د          ستورالعمل وزارت بهد          اشت میزان 
کلر باقیماند          ه د          ر آب از هشــت د          هم تا یک PPMباشد           و این مقد          ار به طور قطع 

برای سامتی مرد          م هیچ گونه مشکلی ایجاد           نمی کند          .

 رزمایش اصاح شبکه هاي توزیع برق د          ر 
مسیر شهرك هاي صنعتي زنجان اجرا شد          

به گزارش د          فتر روابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان ،شبکه 
هاي فشــار متوســط هوایي خروجي کاوند           که د          ر مسیر شهرک هاي صنعتي 
نوآوران و ناجي قرارد          ارد            با راهبري و مد          یریت امور برق شــرق شهرستان زنجان 
د          ر قالب مانور بحران و پد          افند           غیر عامل اصاح وســاماند          هي شد          .مهند          س بابک 
محمد          ي مد          یر امور برق شرق زنجان با بیان اینکه د          ر این مانور ضربتي ۱۰ اکیپ 
عملیاتي ، فوریت هاي برق ، پرسنل بهره برد          اري و تعمیرات با همراهي د          و گروه 
پیمانکاربرق حضور د          اشتند           ، طي یک روز پست هاي زمیني و شبکه هاي توزیع 
برق ۲۰ کیلو ولت را که تامین کنند          ه جریان برق واحد           هاي تولید          ي و صنعتي 
بزرگ زنجان هستند           ، تعمیر وسرویس اساسي کرد          ند          .وي افزود          : د          ر این رزمایش 
با همکاري پلیس راهور زنجان یک فاصله شبکه فشار متوسط عرضي که از روي 
جاد          ه عبور کرد          ه بود           و احتمال وقوع خطر پارگي سیم پیش بیني مي شد          ، جمع 
آوري شد          .وي خاطرنشان کرد          :د          ر مانور یاد           شد          ه با نصب تیغه هاي جد          ا کنند          ه بر 
روي خط اصلي خروجي کاوند           و تعمیر سکسیونر معیوب د          ر پست زمیني یکي 
از واحد           هاي صنعتي و همچنین تعویض پایه هاي بتني و نصب ترانســفورماتور 
د          ر شهرک صنعتي ناجي به میزان قابل توجهي قابلیت اطمینان و پاید          اري شبکه 

هاي توزیع برق افزایش یافت.

ساخته بزرگترین نیروگاه خورشید         ی کشور 
با سرمایه گذاری خارجی د         ر یزد         

یزد         - ایرنا - مد         یر کل امور اقتصاد         ی و د         ارایی اســتان یزد          از ســاخت بزرگترین 
نیروگاه خورشــید         ی کشور با مشارکت یک سرمایه گذار خارجی د         ر این استان 
د         ر آیند         ه خبر د         اد         .علی نمازی گفت: مجوز ســرمایه گذاری این نیروگاه  از سوی 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصاد         ی و فنی کشور صاد         ر شد         ه و سرمایه 
گذار د         ر حال فراهم کــرد         ن مقد         مات کار و مکان یابی برای احد         اث این نیروگاه 
اســت.وی ظرفیت تولید          برق این نیروگاه را ۳۰۰ مــگاوات اعام کرد          و اظهار 
د         اشــت: ســرمایه گذار مجوز ازم را د         ارد          تا برق تولید         ی را به صورت مستقیم 
به کشــورهای همســایه ایران صاد         ر کند         .به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی 
اد         اره کل امور اقتصاد         ی و د         ارایی اســتان یزد         ، نمازی میزان سرمایه گذاری این 
طــرح را ۳۰۰ میلیون یــورو رو اعام کرد          و گفت: برای فرایند          صد         ور مجوز این 
طرح  نشست های متعد         د          تخصصی جهت  پذیرش سرمایه گذاری خارجی، ارایه 
راهنمایی و مشــوق های سرمایه گذاری و  اعتبار سنجی سرمایه گذار  از سوی 
مرکز خد         مات ســرمایه گذاری استان یزد          انجام شد         ه است.بر اساس پژوهش ها، 
بررسی ها و یافته های محققان ایرانی و خارجی استان یزد          به د         لیل کویر بود         ن 
د         ارای بیشترین زاویه مناسب تابش نور خورشید          است و به همین د         لیل به بهشت 
انرژی خورشــید         ی ایران معروف است و سرمایه گذاران خارجی استقبال خوبی 

د         ر این بخش د         ارند         .

 مصرف گاز طبیعی د         ر فرورد         ین ماه
 افزایش یافت

مد         یر د         یســپچینگ شــرکت ملی گاز ایــران از افزایش مصــرف گاز طبیعی د         ر 
فرورد         ین ماه امســال د         ر مقایسه با د         وره مشابه پارســال خبر د         اد         .به گزارش ایسنا، 
مهد         ی جمشید         ی د         انا با اشــاره به مقد         ار مصرف روزانه گاز طبیعی د         ر فرورد         ین ماه 
امســال، گفت: مقد         ار مصرف گاز طبیعی خانگی، تجاری و صنایع غیرعمد         ه ۳۴۹ 
میلیون مترمکعب، مصرف صنایع عمد         ه ۱۲۲ میلیون مترمکعب و مصرف نیروگاه ها 
۱۴۲ میلیون مترمکعب د         ر روز بود         ه اســت.وی همچنین با اشاره به مقد         ار مصرف 
گاز طبیعی د         ر بازه زمانی مشــابه د         ر ســال ۱۳۹۸، اظهار کرد         : مقد         ار مصرف گاز 
طبیعی خانگی، تجاری و صنایع غیرعمد         ه د         ر فرورد         ین ماه سال گذشته ۳۱۶ میلیون 
مترمکعب، مصرف صنایع عمد         ه ۱۲۱ میلیون مترمکعب و مصرف نیروگاه ها ۱۲۰ 
میلیون مترمکعب د         ر روز بود         ه که نشان می د         هد          مقد         ار مصرف امسال افزایش یافته 
است.طبق اعام وزارت نفت، مد         یر د         یسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد         : 
میانگین روزانه مقد         ار گاز تزریق شــد         ه به شــبکه سراسری د         ر فرورد         ین ماه امسال 
۷۱۹ میلیون مترمکعب بود         ه که نسبت به فرورد         ین ماه پارسال ۴۹ میلیون مترکعب 
افزایش یافته است.جمشید         ی د         انا با اشــاره به افت د         مای هوا د         ر برخی استان های 
کشور د         ر هفته گذشته تصریح کرد         : حد         اکثر مصرف گاز د         ر بخش خانگی د         ر روز ۲۲ 
فرورد         ین ماه به میزان ۴۱۱ میلیون مترمکعب به ثبت رسید         . حد         اقل مصرف خانگی 

نیز د         ر روز ۲۹ فرورد         ین و به میزان ۲۹۸ میلیون مترمکعب بود         ه است.

طبق جد             ید             ترین ارزیابیها، تقاضا برای نفت تحت تاثیر 
اد             امــه قرنطینــه و محد             ود             یتهای رفت و آمــد             ، د             ر ماه 
میاد             ی جاری حد             ود             ۳۰ میلیون بشکه د             ر روز و د             ر کل 
ســال ۲۰۲۰ حد             ود              ۱۰ میلیون بشــکه د             ر روز کاهش 
پید             ا خواهد              کرد              اما برخی پیش بینی های خوش بینانه 
د             رباره بهبود              این وضعیت د             ر نیمه د             وم سال وجود              د             ارد              
که ممکن است به واقعیت نپیوند             ند             .به گزارش ایسنا، از 
فوریه بانک های سرمایه گذاری هر هفته مکررا آمارهای 
خود              را مورد              بازبینی نزولی قرار د             اد             ه اند              و تا آوریل طول 
کشید              تا د             رباره کاهش موقتی تقاضا به میزان ۲۵ تا ۳۰ 
میلیون بشــکه د             ر روز به تفاهم برسند             . اما بسیاری از 
پیش بینی ها هنوز فرض را بر این گرفته اند              که اقتصاد              
جهانی پس از سه ماهه سوم بهبود              ۱۸۰ د             رجه ای پید             ا 
خواهــد              کرد             .به عنوان مثال د             ر گــزارش ماهانه آژانس 
بین المللی انرژی )IEA( که چهارشنبه گذشته منتشر 
شد             ، تصویر تیره و تاری از وضعیت تقاضای جهانی برای 
نفت ترسیم شد              اما پیش بینی شد              تقاضا برای نفت تا 
پایان سال به سطح عاد             ی برمی گرد             د             .اما د             ایل زیاد             ی 
وجود              د             ارد              که چرا اقتصاد              جهانی ممکن است حتی تا 
پایان سال ۲۰۲۰ به وضعیت عاد             ی برنگرد             د             .یکی از این 
د             ایل عاد             ی بسیار روشن است: پاند             می کرونا همچنان 
اد             امــه د             ارد             . نــرخ ابتا د             ر اروپا و بخشــهایی از آمریکا 
وضعیت ثابت پید             ا کرد             ه و باعث شــد             ه د             رخواستهایی 
بــرای رفع قرنطینه و ماند             ن د             ر خانه مطرح شــود             . اما 

بارقه های امید              ممکن است گمراه کنند             ه باشد             . به گفته 
 ،SEB بیورن شــیلد             راپ، تحلیلگر ارشــد              کاا د             ر بانک
مشکل این اســت که اکثر کشورها نرخ آلود             گی پایین 
پنــج د             رصد              د             ارند              اما بمحض اینکه محد             ود             یتها کاهش 
پید             ا کنــد             ، نرخ روزانه ابتا د             وباره افزایش پید             ا می کند             . 
و وضعیت قرنطینه د             ر ســه ماهــه د             وم به جای تبد             یل 
شد             ن به وضعیت عاد             ی احتماا به شکل نیمه قرنطینه 
اد             امه پید             ا می کند              و توقف و بازگشایی فعالیتها د             ر تاش 
د             ولتها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا تد             اوم خواهد              
یافت.بانک SEB هم با اشاره به این که تقاضا برای نفت 
د             ر ماههای آوریل و مه به شــکل نگران کنند             ه ای پایان 
خواهد              ماند             ، خاطرنشــان کرد              که تقاضا به این راحتی 
بهبود              پید             ا نمی کند             . بیماری کووید              ۱۹ از میان نرفته و 
مسیر عاد             ی شد             ن تقاضا برای نفت ناهموارتر از تصورات 
خواهــد              بود             .پیش بینی های فعلی از قیمت ۴۰ د             ار د             ر 
هر بشــکه شاخصهای قیمت وست تگزاس اینترمد             یت 
و برنت د             ر ســال ۲۰۲۱ بر مبنای بهبود              ۱۸۰ د             رجه ای 
وضعیت تقاضا است اما ریســک زیاد             ی وجود              د             ارد              که 
این خوش بینــی د             ر ماههای آیند             ه به باد              رود              و د             وباره 
انتظارات قیمت برای ســال آیند             ه تغییر کند             .د             لیل د             وم 
این که چرا تقاضا ممکن اســت بهبــود              پید             ا نکند              این 
اســت که اقتصاد              جهانی د             چار مشکل شد             ه است. چند              
روز پیــش د             ونالد              ترامپ، رییــس جمهور آمریکا اعام 
کــرد              که رونق اقتصاد             ی بمحض رفــع تد             ابیر قرنطینه 

بازخواهد              گشــت.اما آمار جد             یــد              اد             اره ملی تحقیقات 
اقتصاد             ی آمریکا نشان می د             هد              که تولید              ناخالص د             اخلی 
این کشــور د             ر ســه ماهه چهارم ســال ۲۰۲۰ ممکن 
است بر مبنای ساانه ۱۱ د             رصد              کوچک شود             .صند             وق 
بین المللی پول هشد             ار د             اد             ه که اقتصاد              جهان با بد             ترین 
رکود              خود              از زمان رکود              بزرگ د             هه ۱۹۳۰ روبروســت. 
گیتا گوپینات، اقتصاد             د             ان ارشد              این نهاد              هفته گذشته 
گفت: شد             ت و سرعت فروپاشی فعالیت که د             ر پی شیوع 
ویروس کرونا روی د             اد             ه است، بعید              است د             ر زند             گیمان 
تجربه کرد             ه باشیم.بر اساس گزارش اویل پرایس، برآورد              
شــد             ه که حد             ود              ۲۲ میلیون نفر د             ر هفته های اخیر د             ر 
آمریکا متقاضی د             ریافت بیمه بیکاری شد             ه اند              و بسیاری 
از این مشاغل تا پایان امسال ممکن است احیا نشوند              و 
سرانجام این که فعالیت اقتصاد             ی تا زمانی که واکسنی 
تهیه نشــود              یا حد             اقل تا زمانی که سیستم قوی برای 
تست کرونا وجود              ند             اشته باشد              تا اجازه د             هد              بخشهایی از 
اقتصاد              گشایش پید             ا کند             ، ممکن است بهبود              پید             ا نکند             . 
آمار نشان می د             هد              که آسیبهای اقتصاد             های منطقه ای 
د             ر آمریکا د             ر برخی از موارد              به پیش از د             ستور قرنطینه 
برمی گرد             د              زیرا مرد             م از ترس ویروس د             ر خانه ماند             ه و از 
هزینه خود             د             اری کرد             ه بود             ند             . این به معنای آن است که 
حتی اگر تد             ابیر قرنطینه رفع شوند             ، اقتصاد              به وضعیت 
عاد             ی برنمی گرد             د              زیرا افراد              زیاد             ی تا زمانی که احساس 

ایمنی نکنند             ، د             ر خانه خواهند              ماند             .

از بازگشت مصرف نفت به وضع عاد             ی خبری نیست

معاون آب و آبفای وزیر نیرو:
 شواهد         ی مبنی بر انتقال ویروس کرونا

 از طریق فاضاب وجود          ند         ارد         
تهران - ایرنا - معاون آب و آبفای وزیر نیرو نوشــت: شــواهد         ی مبنی بر انتقال 
ویروس کویید         - ۱۹ از طریق فاضاب به انســان وجود          ند         ارد         .»قاســم تقی زاد         ه 
خامســی« د         ر صفحه اینستاگرام خود          نوشت: ویروس کرونا ویروسی جد         ید          است 
بنابر این هنوز تحقیقات زیاد         ی د         ر مورد          تاثیر آن د         ر آب و فاضاب انجام نشــد         ه 
اســت.وی اد         امه د         اد         : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی پژوهشی انجام 
د         اد         ه که د         ر بخشی از آن ذکر شد         ه شواهد         ی مبنی بر انتقال ویروس کویید         -۱۹ از 
طریق فاضاب به انسان وجود          ند         ارد         . تقی زاد         ه خامسی نوشت: هنگام همه گیری 
بیماری سارس )نوع د         یگری از کرونا ویروس ها( د         ر سال ۲۰۰۳ نیز این بیماری از 
فاضاب به تکنسین ها و کارگران د         ر ارتباط با فاضاب منتقل نشد         .وی افزود         : البته 
شرایط برای نتیجه گیری های انجام شد         ه بر اساس شباهت های این ویروس و سایر 
ویروس ها از خانواد         ه کرونا ویروس هاست.معاون وزیر نیرو نوشت: توصیه سازمان 
جهانی بهد         اشت و اد         اره حفاظت محیط زیست آمریکا حاکی است که روش های 
معمول تصفیه فاضاب از جمله ترقیق و تزریق اکســیژن می تواند          بســیاری از 

عوامل بیمازی زا از جمله ویروس ها را از بین ببرد         .

میزان ورود         ی آب به ســد         های کشور، از ابتد         ای سال آبی جاری تا ۲۹ فرورد         ین ماه 
ســال ۹۹، معاد         ل ۳۵.۷۸ میلیارد         مترمکعب بود         ه که این میزان ورود         ی نســبت به 
مد         ت مشــابه سال گذشته ۳۹ د         رصد          کاهش د         اشته است.به گزارش خبرنگار مهر، 
تعد         اد          ســد         های مهم د         ر حال بهره برد         اری کشور، ۱۹۳ سد          است که د         ر حال حاضر 
ظرفیتی معاد         ل ۵۰.۵ میلیارد         مترمکعب د         ارند         ؛ این د         ر حالی اســت که بر اســاس 
اطاعات به د         ســت آمد         ه از ابتد         ای ســال آبی جاری تا ۲۹ فرورد         ین ماه سال ۹۹، 
میزان ورود         ی آب به ســد         های کشور ۳۵.۷۸ میلیارد          مترمکعب بود          که این میزان 
ورود         ی، نسبت به مد         ت مشابه سال گذشته ۳۹ د         رصد          کاهش د         اشته است.از سوی 
د         یگر، بررســی ها نشــان می د         هد          میزان خروجی آب از سد         های کل کشور د         ر بازه 
زمانی ابتد         ای ســال آبی جاری تا ۲۲ فرورد         ین سال ۹۹، ۲۸.۲۷ میلیارد         مترمکعب 
بود         ه که د         ر مقایســه با مد         ت مشابه سال گذشته ۲۹ د         رصد          کاهش را تجربه کرد         ه 
اســت.اطاعات به د         ســت آمد         ه نشــان می د         هد          که د         ر حال حاضر، تا پایان تاریخ 
۲۹ فرورد         ین ســال جاری، میزان ذخایر آب مخازن کل ســد         های کشــور ۳۶.۱۴ 
میلیارد         مترمکعب اســت که مقایســه این رقم با حجم ذخایر آب سد         ها د         ر مد         ت 
مشابه ســال قبل حاکی از کاهش ۸ د         رصد         ی است.نیم نگاهی به اوضاع پرشد         گی 

مخازن سد         های کشــور تا تاریخ ۲۹ فرورد         ین ســال جاری نشان د         هند         ه رقم ۷۲ 
د         رصد         ی اســت. البته د         ر این میان ۶۸ سد          کشور، بیش از ۹۰ د         رصد          و ۲۲ سد          نیز 
کمتر از ۴۰ د         رصد          پر هستند         . گفتنی است موجود         ی مخازن سد         های کشور نسبت 
به هفته گذشته ۱۳۴۰ میلیون مترمکعب افزایش د         اشته است.به گزارش خبرنگار 
مهر، د         ر چند          مرحله سیاب مهم که د         ر سال آبی جاری اتفاق افتاد          سد         های کشور 
نقش بسیار مهمی د         ر مهار، ذخیره ســازی و تنظیم آب ناشی از جریانات سیابی 
بازی کرد         ند         .برنامه ریزی منابع و مصارف سد         ها، با د         و رویکرد          کلی تأمین حد         اکثری 
د         ر شــرایط خشکسالی و ذخیره سازی حد         اکثری د         ر شرایط ترسالی انجام می شود         ، 
به این مفهوم که د         ر شــرایطی که آورد         های پیش بینی شد         ه به مخزن به د         لیل وقوع 
خشکسالی محقق نشود         ، برنامه ریزی به نحوی بازنگری می شود          که بتوان تا حد         ی 
که تهد         ید         ی برای مسائل فنی، کمی و کیفی آب شرب وجود          ند         اشته باشد          از ذخایر 
آب مخازن بهره مند          شــد          و د         ر شرایط ترسالی و وقوع رخد         اد          سیاب نیز مهار آب 
و حد         اکثر ذخیره ســازی توسط مخازن ســد         ها انجام می شود          تا بتوان از منابع آب 
ذخیره شــد         ه برای تأمین مصارف د         ر سال های آیند         ه بهره برد          و همچنین جریانات 

لحظه ای و تد         اوم سیاب های مخرب را توسط مخزن مهار و کنترل کرد         .

از ابتد         ای سال جاری آبی رقم خورد         
کاهش ۳۹ د         رصد         ی ورود         ی آب به سد         ها

استانها
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گزید                     ه خبر آذری جهرمی خطاب به صدا و سیما؛

فرکانسهایخالیرابهمردمبرگردانید
تهران - ایرنا - وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات د         ر پیام توئیتری 
خود          از صد         ا و سیما خواست فرکانس های خالی را آزاد         سازی کند         .

مد         تهاســت خبر آزاد         سازی فرکانس های صد         ا و سیما برای توسعه 
فناوری و افزایش ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه مطرح است، اما 
این اتفاق با توجه به نامه نگاری های ۱۰ سال اخیر هنوز به نتیجه 
نرسید         ه است. با شیوع کرونا ضرورت آزاد         سازی این فرکانس ها برای 
ایجاد          ظرفیت بیشتر اینترنت د         وباره اوج گرفت.»محمد         جواد          آذری 
جهرمی« د         ر توییتر خطاب به صد         ا و ســیما نوشت:  فرکانس های 
خالی را به مرد         م بازگرد         ان، هر چه د         وست د         اری با ما شوخی کن، 
توهین هم اشــکالی ند         ارد         .«به گزارش ایرنا، کرونا ما را وارد          د         نیای 
تازه ای کرد         ؛ د         نیای د         یجیتالیزه شد         ه؛ د         نیایی که ازمه ورود          به آن 
اینترنتی اســت که اکنون ظرفیت باند         های فرکانسی برای بهبود          
سرعت و کیفیت آن اشباع شد         ه است. کلید          ورود          به د         نیای جد         ید          
و بهبود          کیفیت و سرعت اینترنت امروز باند         های ۸۰۰-۷۰۰ است 
که د         ر انحصار صد         ا و سیماســت.باند         های فرکانسی سرمایه ملی 
هســتند         . به هیچ فرد          و نهاد          خاصی تعلق ند         ارد         . د         ر د         وران شیوع 
کرونا که ظرفیت باند         های فرکانســی اپراتورهای موبایل د         ر حال 
اشباع شد         ن است و مشــکاتی را برای کاربران رقم زد         ه، ضرورت 
آزاد         ســازی فرکانس های باند          ۷۰۰-۸۰۰ مگاهرتز که سالهاست 
د         ر اختیار صد         ا و سیماســت،  بیش از قبل احســاس می شــود         .

پرونــد         ه آزاد         ســازی این فرکانس ها از ۱۰ ســال پیش د         ر جریان 
اســت. بارها به نهاد         های باا د         ســتی ارجاع د         اد         ه شد         ه و یک بار تا 

شــورای عالی امنیت هم رفته اما هیچ گاه به نتیجه نرسید         ه است. 
تنها مرجعی که شــاید          رسید         گی به این باند          فرکانسی را بتواند          با 
ســرعت بیشــتری رو به رو کند         ، رییس جمهوری است.هربار که 
بحث آزاد         ســازی فرکانس های ۷۰۰-۸۰۰ به میان می آید         ، همه 
د         رباره آیند         ه فناوری، اینترنت اشیاه و اینترنت نسل پنجم و این که 

پیشرفت تمام این ها د         ر گرو باند          فرکانسی۷۰۰-۸۰۰ است صحبت 
می کنند          اما مســاله اصلی این روزهای ما د         یگر »آیند         ه« نیست. 
چیزی که اهمیت د         ارد          »حال« مرد         م اســت. کاربر معمولی است 
که برای آموزش و د         ورکاری و جامه عمل پوشــاند         ن به شعار »د         ر 
خانه بمانیم« نیاز به اینترنت آن هم اینترنت با کیفیت و  سرعت 

مناســب د         ارد         .حکایت کاربران فضای مجازی این روزهای ایران، 
حکایت باند         های اتوبانی اســت که ترافیک آن زیاد          شد         ه و کند         ی 
حرکت ماشین ها، صد         ای هر رانند         ه ای را د         ر می آورد         . حاا فکرش 
را بکنید         ، د         ر این حالت چند          باند          آزاد          به وسعت اتوبان اضافه شود         . 
ظرفیت اشباع شد         ه باند         های فرکانسی اپراتورها نیز با آزاد         سازی باند          
۷۰۰-۸۰۰ به همین ســاد         گی حل می شود         .پیشتر »حسین فاح 
جوشــقانی« رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راد         یویی و 
نسترن محسنی معاون راد         یویی رگواتوری د         ر گفت وگوی مشترک 
با خبرنگار اقتصاد         ی ایرنا د         ر پاسخ به این سواات به نکات مهمی 
اشاره کرد         ند         ؛ به این که آزاد         سازی این سرمایه ملی چقد         ر به کاربری 
که این روزها به د         یجیتال شد         ن کسب و کار، آموزش، خرید          عاد         ت 
کرد         ه کمک خواهد          کرد         .فاح د         رباره باند         های فرکانسی که د         ر این 
مد         ت د         ر اختیار اپراتورها گذاشته اند          گفت: ما هر آنچه فرکانس د         ر 
باند          ۲۶۰۰مگاهرتز، ۱۸۰۰ مگاهرتز و ۹۰۰ مگاهرتز بود         ه، واگذار 
کرد         یم و فرکانســی باقی نماند         ه اســت که بخواهیم به اپراتورها 
اختصاص بد         هیم. مصرف اینترنت ایــن روزها به قد         ری باا رفته 
که نیاز به تزریق ظرفیت جد         ید          است و این باند          د         ر حالی که کمتر 
از ۱۵د         رصد          آن مورد          استفاد         ه صد         ا و سیما قرار گرفته، بلوکه شد         ه 
اســت.وزارت ارتباطات متولی تخصیص باند         های فرکانسی است 
اما این طور به نظر می رســد          که نتوانســته آن طور که باید          د         ر این 
خصوص چانه زنی کند          و باند         ی که این روزها به شد         ت مرد         م به آن 

نیاز د         ارند          را د         ر راستای خد         مت رسانی به مرد         م آزاد          کند         .

ممنوعیت ترد         د          د         ر مرز جمهوری آذربایجان و 
ایران تمد         ید          شد         

ممنوعیت ترد         د          د         ر مرز جمهوری آذربایجان با جمهوری اســامی ایران تا چهارم 
ماه می )۱۵ارد         یبهشت( تمد         ید          شــد         .به گزارش ایلنا و به نقل از گمرک ایران، با 
تصمیم ســتاد          ویژه مبارزه با کرونا کشور آذربایجان، مبنی بر تمد         ید          د         و هفته ای 
مد         ت قرنطینه د         ر این کشــور، ممنوعیت ترد         د          د         ر مرزهای جمهوری آذربایجان و 
جمهوری اسامی ایران نیز برای مد         ت ۱۴ روز و تا چهارم ماه می )۱۵ ارد         یبهشت( 
تمد         ید          شــد         .گفتنی است؛ ترد         د          کامیون و بار و ترانزیت کاا از گذرگاه های مرزی 
آســتارا و بیله سوار به ســرزمین اصلی )به صورت ترانشــیپمنت( و جمهوری 
خود         مختار نخجوان به مقصد          آذربایجان و اوراســیا کماکان اد         امه د         ارد         .پایانه ریلی 
آســتارا هم فعالیت های خود          را همزمان با تکمیل زیرساخت ها، گسترش د         اد         ه و 

هیچ خللی د         ر صاد         رات و وارد         ات کاا از این طریق آذربایجان وجود          ند         ارد         .

زیان انباشه ۵۵ هزار میلیارد          تومانی 
خود         روسازان و قطعه سازان

تهــران- ایرنا-  د         بیر انجمن صنایــع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان گفت: 
محاســبات این انجمن نشــان می د         هد          مجموع زیان انباشــته خود         روسازان و 
قطعه ســازان کشور تا پایان ســال ۹۸ به بیش از ۵۵ هزار میلیارد          تومان رسید         ه 
است.»آرش محبی نژاد         « د         یروز )یکشنبه(  د         ر گفت وگو با خبرنگار اقتصاد         ی ایرنا 
افزود         : از این میزان، ۴۵ هزار میلیارد          تومان سهم زیان انباشته خود         روسازان و ۱۰ 
هزار میلیارد          تومان سهم قطعه سازان استبه گفته این مقام صنفی، مشکل اساسی 
فراروی صنایع خود         روســازی و قطعه سازی »قیمت گذاری د         ستوری« است و تا 
زمانی که به همین د         لیل خود         روسازان زیان سنگین بد         هند         ، نمی توانند          نقد         ینگی 
مورد          نیاز تولید         ات خود          را فراهم کنند         .وی تاکید          کرد         :  از مسووان انتظار می رود          
هر چه سریع تر مشکل قیمت گذاری د         ستوری را برای خود         روسازان )و به تبع آن 
قطعه سازان( تعیین تکلیف کنند         ، زیرا د         ر غیر این صورت سرمایه های خود         روسازان 
و قطعه سازان هر روز کمتر شد         ه و د         ر نتیجه مجبور به تجد         ید          ارزیابی می شوند          که 

به معنای »روز از نو و روزی از نو شد         ن« است.

معاون اجرای پروژه های فواد           مبارکه خبر د          اد          :
  اجرای بیش از 20 پروژه د          ر سال

 جهش تولید           
احمد           سعید          بخش گفت: شــرکت فواد           مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولید          کنند          ۀ 
ورق تخت فــواد          ی د          ر خاورمیانــه و یکی از بزرگ تریــن تولید          کنند          گان آهن 
اســفنجی با تولید           ســاانه بیــش از ۷ میلیون تن فواد           خام د          ارای ســهم ۵۱ 
د          رصد          ی د          ر تولید           کشــور و اشــتغال حد          ود           3۵۱ هزار نفر به صورت مستقیم و 
غیرمســتقیم است. این شــرکت همواره د          ر امر توسعه پیشتاز بود          ه و با شناخت 
و تحلیل اطاعات بازار رقبا، د          ر نقشــۀ استراتژیک خود           ایفای نقش محوری د          ر 
توســعۀ صنعتی، اقتصاد          ی و اجتماعی و ارتقای ســطح فناوری صنعت فواد           را 
به عنوان ســازمانی جهان تراز برنامه ریزی کرد          ه اســت. این د          ر حالی اســت که 
معاونــت اجــرای پروژه ها این امر را با انجام پروژه های توســعه و بهینه ســازی 
 به صورت مســتمر د          ر سال ۱3۹۸ و ســال های قبل از آن پیگیری نمود          ه است.

وی با بیان این که د          ر ســال گذشــته به طور متوســط د          ر حد          ود           ۱۰۰ پروژه د          ر 
معاونت اجــرای فواد           مبارکه د          ر حال انجام بود          ه، اظهار د          اشــت: مجموع مبالغ 
قرارد          اد          هــای پروژه هــای د          اخل فنس شــرکت فواد           مبارکــه و مجتمع فواد           
ســبا بالغ بر ۱۵ هــزار میلیارد           ریــال و 3۵ میلیون یورو بود          ه اســت که از این 
مبلــغ، بیش از ۶ هزار میلیارد           ریال و د          ر حــد          ود           ۲۰ میلیون یورو بابت کارهای 
 انجام شد          ه د          ر قبال صورت وضعیت های ارسالی به پیمانکاران پرد          اخت شد          ه است.

د          ر آغاز د          ومین هفته از فعالیت تولید          ی د          ر سال جد          ید           انجام شد          :
تد          اوم و گسترش اقد          امات ضد          کرونایی سایپا 

همزمان با افزایش تولید          
گروه خود          روسازی سایپا همزمان با آغاز د          ومین هفته فعالیت تولید          ی خود           د          ر سال 
جد          ید          ، ضمن تد          اوم تد          ابیر پیشین، اقد          امات خود           جهت صیانت از سامت کارکنان 
و مقابله با شیوع کرونا را گسترش د          اد          .به گزارش سایپانیوز، این گروه خود          روسازی 
از ابتد          ای اسفند          ماه سال گذشته اقد          امات مختلف د          رون سازمانی و برون سازمانی 
را بر اســاس مصوبات ستاد           ملی مقابله با کرونا انجام د          اد          ه تا ضمن حفظ سامت 
کارکنان خود          ، تولید           محصوات د          ر ســال جد          یــد           را آغاز کند          .این اقد          مات ضمن 
تد          اوم تد          ابیر قبلی د          ر آغاز سال جهش تولید           اجرا خواهند           شد           تا عاوه بر تضمین 
سامت پرســنل، تولید           محصوات سایپا با هد          ف حفظ جریان صنعتی کشور و 
پاسخ به تعهد          ات د          ر حوزه تحویل خود          رو به مشتریان، اد          امه پید          ا کند          .بر این اساس، 
ضد          عفونی مد          اوم مباد          ی ورود          ی، ســرویس های حمل و نقل، سطوح و سالن های 
تولید           به همراه نصب مخازن محلول ضد          عفونی د          ر سطح شرکت های گروه جهت 
استفاد          ه پرسنل از جمله اقد          امات د          رون سازمانی گروه خود          روسازی سایپا د          ر جهت 
گند          زد          ایی از محیط کاری کارکنان بود          .همچنین بافاصله بعد           از اعام مشــاهد          ه 
نمونه هایی از مبتایان به ویروس کرونا د          ر کشور، از صبح روز سوم اسفند          ماه ۹۸ 
هرروز و د          ر هر شیفت کاری تب سنجی و تست های پزشکی از تمام کارکنان د          ر 

مباد          ی ورود          ی شرکت های گروه انجام شد           .

مد          یرعامل گروه صنعتی ایران خود          رو خبر د          اد          :
 طراحی پلتفرم خود          روی برقی روی میز 

ایران خود          رو
مد          یرعامل گروه صنعتی ایران خود          رو از طراحی پلتفرم خود          روی برقی خبر د          اد           و 
گفت: با جد          یت د          رحال توسعه محصوات هستیم. محصول ۴۰۵ نیز طبق برنامه 
زمانبند          ی تعیین شــد          ه د          ر تابســتان از مد          ار تولید           خارج خواهد           شد          . تولید           این 
محصول صرفا برای انجام تعهد          ات اد          امه خواهد           د          اشت.ایکوپرس- فرشاد           مقیمی، 
ایران خود          رو را صرفنظر از د          ولتی یا خصوصی بود          ن ســرمایه ملی برای کشــور 
د          انســت که تاثیر زیاد          ی د          ر صنعت و اقتصاد           د          ارد           و گفــت: د          ر مجموع د          و تا د          و 
و نیم د          رصد           شــاخص GDP و ۲۰ د          رصد           از ارزش افزود          ه بخش صنعت، متعلق 
به صنعت خود          روســازی است.وی با اشاره به ارتباط بسیاری از صنایع بااد          ستی 
و پایین د          ستی با صنعت خود          رو کشور گفت: بیش از ۶۰ رشته و فعالیت صنعت 
کشور به خود          روسازی وابسته است که این نشان د          هند          ه اثربخشی آن د          ر صنعت و 
اقتصاد           کشور است. د          ر ایران خود          رو که بزرگ ترین خود          روساز کشور استمقیمی با 
بیان این که صنعت خود          رو سال گذشته را د          ر شرایط خوبی آغاز نکرد           و با تعهد          ات 
باایی به مشــتریان مواجه بود           به مســایل ایجاد           شد          ه به واسطه تحریم ها اشاره 
کرد           و گفت: از ســال ۹۷ به د          لیل ترک بازار توسط شرکای خارجی، تعهد          ات به 
مشتریان به صورت معوق د          رآمد           و د          رحالی که بخشی از وجه محصواتی که د          یگر 

قابل عرضه نبود          ند           از مشتریان د          ریافت شد          ه بود          .

فعالیت پاساژها ازامروز آغاز شد         
به گزارش ایســنا، اتاق اصناف ایــران طی اطاعیه ای اعام کرد          که فعالیت 
پاساژها و بازارهای مسقف ازامروزآغاز می شود         ؛   البته بر اساس مصوبه ستاد          
ملــی مد         یریت کرونا حد         اکثر زمان فعالیت پاســاژها و بازارهای مســقف تا 
ســاعت ۱۸ خواهد          بود         .فعالیت واحد         های صنفی کم خطر از ۲3 فرورد         ین د         ر 
سایر اســتان ها و از روز 3۰ فرورد         ین هم د         ر تهران آغاز شد         ه بود         . همچنین 
طبق تصمیم ستاد          ملی مد         یریت کرونا مقرر شد         ه بود          فروشگاه های بزرگ و 
زنجیره ای به غیر از فروشگاه های سوپرمارکتی، بهد         اشتی و شویند         ه، پاساژ و 
مجتمع های تجاری و بازارهای مرکزی مسقف، آرایشگاه و سالن های زیبایی، 
آموزشگاه های رانند         گی، رستوران، اغذیه فروشی، طباخی و فست فود         ، گرمابه، 
ســونا و ماساژ، روزبازارها و نمایشــگاه ها، مراکز بازی و تفریحی و گیم نت، 
باشــگاه های ورزشی و بد         نســازی، تاار پذیرایی و سالن مراسم، قهوه خانه، 
چایخانه و تریا تا اطاع ثانوی امکان بازگشــایی واحد         های خود          را ند         اشــته 
باشــند          و رئیس اتاق اصناف تهران نیز هفته گذشــته اعــام کرد         ه بود          که 
»تعطیلی پاســاژها فعا اد         امه د         ارد         ، اما مقرر شــد         ه برای پاساژها ضوابط و 
پروتکل بهد         اشــتی خاص تد         وین و د         ر هفته آیند         ه اباغ شود          تا این بخش از 

اصناف نیز امکان فعالیت د         اشته باشند         

شرایط تعهد              صنوف د             ر سامانه ثبت نام 
اصناف اصاح شد             

د             ر پی بروز نگرانی  فعاان واحد             های صنفی د             ر زمینه سپرد             ن تعهد              سامت 
کارکنان و مراجعان واحد             های صنفی و واگذاری مسئولیت آن به مالک واحد              
صنفی، اتاق اصناف ایران پیگیری جد             ی رفع این د             غد             غه را د             ر د             ســتور کار 
قرار د             اد             .به گزارش ایسنا، اتاق اصناف اعام کرد             : نتیجه این پیگیری ها مکاتبه 
با وزیر بهد             اشت، د             رمان و آموزش پزشکی د             ر تاریخ ۲3 فرورد             ین ماه توسط 
رئیس اتاق اصناف ایران بود             . د             ر این نامه تاکید              شد             ه بود              سپرد             ن تعهد              سامت 
برای متصد             یان واحد             های صنفی ناممکن یا بسیار د             شوار خواهد              بود             . همچنین 

اتاق اصناف ایران خواستار تسریع د             ر تغییر این بند              از تعهد             نامه شد             ه بود             .
خوشبختانه پس از این پیگیری ها، سامانه ثبت نام اصناف به نشانی اینترنتی 
salamat.gov.ir بــا تغییر بند              مربوطه این مســئولیت را از مالکان واحد             های 
صنفی سلب کرد             ه و آن ها صرفا ملزم به رعایت کامل پروتکل های بهد             اشتی 

شد             ه اند             .

مصوبه جد         ید          برای ترخیص کاا های اساسی 
د         پو شد         ه اباغ شد         

مصوبه ســتاد          تنظیم بازار برای رفع مشکات ترخیص ۴ میلیون تن کاای 
اساسی د         پو شد         ه اباغ شد         .مصوبه جد         ید          برای ترخیص کاا های اساسی د         پو 
شد         ه/د         ستور تأیید          کد          تخصیص ارز به گمرک+سند         به گزارش   گروه اقتصاد         ی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، بر اســاس مصوبه ستاد          تنظیم بازار د         ر تاریخ 3۰ 
فرورد         ین با تغییر مقررات مربوط به تخصیص ارز، کاا های اساسی د         پو شد         ه 

د         ر گمرکات تعیین تکلیف خواهد          شد         .
د         ر این مصوبه آمد         ه اســت با توجه به د         ســتور ریاست محترم جمهوری د         ر 
خصوص تعجیل د         ر ترخیص چهار میلیون تن کاای اساسی موجود          د         ر بناد         ر 
)مشــمول ارز ۴۲۰۰ تومان( و لزوم هماهنگی د         ستگاه های مرتبط از جمله 
بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معد         ن و تجارت برای عملی شد         ن این 

موضوع تصمیمات ذیل د         ر این خصوص اتخاذ شد         :
۱_مقرر گرد         ید          تخصیص ارز ذرت های رسوبی د         ر گمرک جمهوری اسامی 
توسط بانک مرکزی مطابق نامه تاریخ بیست و سوم فرورد         ین ماه که توسط 
قائم مقام وزیر صمت د         ر امور بازرگانی تایید          و ارســال شد         ه است بد         ون فوت 

وقت و با کمترین بروکراسی اد         اری اقد         ام شود         .
۲_گمرک مکلف اســت، تایید          کد          تخصیــص ارز را به معنی د         ر صف تامین 
تلقی و تمام محموله های ذرت رســوبی که کد          تخصیص سیستمی د         ریافت 

نمود         ند          را ترخیص کند         .
3_کلیه صاحبان محموله های ذرت رسوبی ر بناد         ر که کد          تخصیص د         ریافت 
کرد         ه اند         ، مکلفند          حد         اکثر ظرف د         و هفته نسبت به ترخیص محموله های ذرت 
از گمرکات کشور و توزیع د         ر چارچوب مصوبات اباغی اقد         ام نمایند          بد         یهی 
اســت د         ر صورت عد         م اقد         ام موثر از سوی د         ارند         گان محموله های ذرت برای 
ترخیص کاا اقد         ام قانونی با هماهنگی د         بیرخانه کارگروه تنظیم بازار توسط 

د         ستگاه های مسئول انجام خواهد          شد         .
۴ -با توجه به اعام آماد         گی بانک مرکزی مقرر شــد          بانک مذکور نســبت 
به تخصیص ارز ۴۲۰۰ و برای کاا های اساســی مشــمول به صورت خرید          
اعتبــاری اقد         ام و برای تامین ارز آن حد         اکثر شــش مــاه از زمان تخصیص 

ارز های د         ر د         سترس قابل انتقال اقد         ام کند         .

تهــران- ایرنا- معاونت طــرح و برنامه 
وزارت صنعت، معــد         ن و تجارت اعام 
کرد         ه است که تحقق برنامه های جهش 
تولیــد          د         ر این وزارتخانــه نیازمند          ۴3 
میلیارد          و 3۰۰ میلیون د         ار منابع ارزی 
اســت.به گزارش د         یروز یکشــنبه ایرنا، 
وزارت صنعــت، معــد         ن و تجارت برای 
تحقق شعار ســال ۴۰ برنامه د         ر قالب 

هفت محور طراحی کرد         ه است.
د         ر این پیوند         ، الزاماتی برای تحقق اهد         اف 
و اجرای برنامه ها د         ر نظر گرفته شــد         ه 
که یکــی از مهمترین آنها تامین منابع 
ارزی مورد          نیاز است.برپایه این گزارش، 

تامین مواد          اولیه مورد          نیاز بخش صنعت 
به ۱3 میلیارد          د         ار، کااهای واسطه ای 
۶ میلیارد          د         ار، سی. کی. د         ی )قطعات 
منفصله( باای ۴۰ د         رصد          ساخت د         اخل 
و تجهیزات به چهار میلیارد          د         ار، ماشین 
آات صنعتی به چهــار میلیارد          د         ار و 
ســی.کی.د         ی زیر ۴۰ د         رصد          ســاخت 
د         اخل و برخی کااهای مصرفی اولویت 

د         ار به ۲.۵ میلیارد          د         ار منابع ارزی نیاز 
د         ارد         .همچنین د         ر بخش بازرگانی د         اخلی 
و برای تامین کااهای اساسی به ۱3.3 
میلیارد          د         ار ارز نیاز است.به این ترتیب، 
مجموع نیاز ارزی وزارت صنعت، معد         ن 
و تجارت برای تحقق برنامه های جهش 
تولیــد         ، ۴3 میلیــارد          و 3۰۰ میلیــون 
د         ار تخمین زد         ه شــد         ه است.به گزارش 

ایرنا، توســعه و تعمیق ســاخت د         اخل 
)۱۱ برنامه(، مد         یریت وارد         ات و توســعه 
صاد         رات غیرنفتی )پنج برنامه(، توسعه 
معاد         ن و صنایع معد         نی با تاکید          بر نقشه 
راه معد         ن )پنج برنامه(، توسعه فناوری 
و محصوات د         انش بنیان )پنج برنامه(، 
مد         یریت بازار و ســاماند         هی لجستیک 
تجاری )پنج برنامه(، بهبود          فضای کسب 
و کار مرتبــط با بخش صنعت، معد         ن و 
تجارت )پنج برنامه( و تامین منابع مالی 
و توسعه سرمایه گذاری )چهار برنامه(، 
هفت محــور برنامه های وزارت صنعت 

برای تحقق شعار امسال است.

نیاز ۴۳ میلیارد          د         اری تحقق 
»جهش تولید         «  د         ر وزارت صنعت

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معد         ن و تجارت د         ر د         ید         ار با 
وزیر جد         ید          جهاد          کشاورزی گفت: وزارت صنعت، معد         ن 
و تجارت آماد         گی کامل د         ارد          تا د         ر چارچوب برنامه های 
مشترک همکاری با وزارت جهاد          کشاورزی، شرایط را 
برای تد         اوم آرامش بیشتر بازار و تامین مناسب کااهای 
اساســی مورد          نیاز مرد         م فراهم کند         .به گزارش د         یروز 
یکشنبه وزارت صنعت، معد         ن و تجارت، »رضا رحمانی« 
د         ر نشســتی با »کاظم خاوازی« وزیر جهاد         کشاورزی 
افزود         : د         ر تامین مناســب و تولید          کافی اقام اساسی و 
مایحتاج ضروری مرد         م، هر د         و وزارتخانه مسوولیت های 
مشترکی د         ارند          و باید          برای توسعه همکاری ها و بهره 
گیری از فرصت های همکاری بیش از پیش برنامه ریزی 
و اقد         ام شود         .وی اضافه کرد         : یکی از برنامه های محوری 
وزارت صنعت، معد         ن و تجارت د         ر ســال ۹۹ توســعه 
صاد         رات غیرنفتی و مد         یریت وارد         ات اســت که د         ر این 
موضوع، بخش کشــاورزی و اقام کاایی این حوزه، از 

نظر صاد         راتی و مد         یریــت د         قیق وارد         ات د         ارای اهمیت 
ویژه ای هســتند         .رحمانی با اشــاره به همکاری خوب 
وزارت جهاد          کشاورزی با وزارت صنعت د         ر قالب ستاد          
های مشــترک همکاری از جمله »ستاد          تنظیم بازار 
کشور« و »ستاد          رفع موانع تولید         «، گفت: توسعه بخش 

کشــاورزی و د         امی کشور د         ر تامین بخش اساسی مواد          
اولیه مورد          نیاز واحد         های تولید         کنند         ه مواد          غذایی کشور 
د         ارای اهمیت فراوانی است و از این نظر وزارت صنعت 
حمایت از بخش کشاورزی را وظیفه خود          د         انسته و همه 
ظرفیت های موجود          را برای افزایش همکاری ها به کار 
خواهد          بست.وزیر صنعت، معد         ن و تجارت تاکید          کرد         : 
توسعه صنایع تبد         یلی، تکمیلی و زنجیره تولید          بخش 
کشاورزی به شکوفایی بخش صنعتی کشور به ویژه د         ر 
حوزه صنایع غذایی کمک شــایان توجهی کرد         ه و د         ر 
افزایش حجم صاد         رات غیرنفتی کشور می تواند          نقش 
پررنگ تری د         اشته باشد         .رحمانی گفت: بخش مهمی از 
حوزه نظارت وزارت صنعت، معد         ن و تجارت و عملکرد          
ســازمان حمایت مصرف کنند         گان و تولید         کنند         گان 
منوط به افزایش تولید         ات بخش کشــاورزی و تامین 
مناسب اقام کاایی مورد          نیاز د         ر سطح بازار این حوزه 

است.

آماد         گی برای تد         اوم آرامش د         ر بازار

 خرید              تضمینی بیش از ۷8هزار تن گند             م 
از کشاورزان

سرپرست روابط عمومی شرکت بازرگانی د             ولتی ایران از خرید              تضمینی ۷۸هزار و 
۴۵۷ تن گند             م معمولی و ۱۲هزار و ۱۲3تن د             انه روغنی کلزا از کشاورزان خبر د             اد             .

به گزارش ایسنا، سید              محمد             تقی طباطبایی د             ر نشست خبری که به صورت ایو با 
حضور خبرنگاران برگزار شد             ، با بیان اینکه خرید              تضمینی گند             م سال زراعی ۱3۹۹ 
که از ۱۵ فرورد             ین امســال  از استان بوشهر کلید              خورد              د             ارای مزیت های بسیاری 
است، گفت:یکی از مزیت های خرید              تضمینی امسال افزایش ۴۰ د             رصد             ی قیمت 
خرید              تضمینی گند             م اســت که از ۱۷۰۰ تومان د             ر سال گذشته به ۲۵۰۰ تومان 
رســید             ه  و تاکنون ۷۸ هزار و۴۵۷تن گند             م معمولی از کشــاورزان با ارزش ریالی 
۱۹۶۶ میلیارد              ریال خرید             اری شــد             ه است.وی اد             امه د             اد             :از د             یگر مزیت های خرید              
تضمینی امســال پرد             اخت نقد             ی وجه به کشاورزان است و همکاران ما د             ر شرکت 
بازرگانی د             ولتی ایران تاش می کنند              تا د             ر اسرع وقت پول گند             م خرید             اری شد             ه از 
کشاورزان را پرد             اخت کنند             . سرپرست روابط عمومی شرکت بازرگانی د             ولتی ایران 
با بیان اینکه امســال حد             ود              ۱۲۰۰ مرکز خرید              تضمینی د             ر سراســر کشور پیش 
بینی کرد             یم، گفت: د             ر حال حاضر خرید              تضمینی د             ر ۹ اســتان انجام می شود              و 
د             ر صورتی که همه اســتان ها به خرید              تضمینی ورود              کنند              شاهد              فعالیت ۱۲۰۰ 
مرکز خرید              د             ر سراسر کشور خواهیم بود             .وی د             ر اد             امه گفت: امسال با شیوع کرونا و 
شرایط پیش آمد             ه سعی کرد             یم پروتکل های بهد             اشتی را با همکاری استاند             اری ها، 
د             انشــگاه های علوم پزشکی، اد             ارات غله و بازرگانی د             ر سراسر کشور تنظیم کنیم 
و تاش شــد              که پروتکل های بهد             اشتی مد             ون و مصوب شود              و د             ر حال حاضر د             ر 
استان هایی که خرید              تضمینی انجام می شود              این پروتکل های بهد             اشتی د             ر حال 
اجراست.طباطبایی با بیان اینکه پیش بینی کرد             یم ۱۱ میلیون تن گند             م را خرید              
تضمینی کنیم، اظهار کرد             :خرید              تضمینی گند             م به د             لیل بارند             گی های اخیر امسال 
نســبت به سال گذشته با چند              روز تاخیر آغاز شد             . پیش بینی برخی از استان ها 
این بود              که نیمه د             وم اسفند              ۹۸ خرید             شان آغاز شود              ولی به د             لیل بارند             گی خرید              ها 
به فرورد             ین ۱3۹۹ موکول شد             . همچنین این خرید              تضمینی د             ر استان های بوشهر، 
چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، 

گلستان و هرمزگان آغاز شد             ه است.

سهم 2۵ د             رصد             ی بخش معد             ن از صاد             رات 
غیرنفتی

طبق اعام معاون امور معاد             ن و صنایع معد             نی وزارت صمت، د             ر سال گذشته نزد             یک 
به ۲۵ د             رصد              از کل صاد             رات غیرنفتی کشور به بخش معد             ن و صنایع معد             نی تعلق 
د             اشــت. ضمن اینکه تصمیم د             اریم د             ر سال جد             ید              نیز همین مسیر را اد             امه د             هیم، 
د             رصد              ذخایر معد             نی کشور، میزان اســتخراج و تولید             ات صنایع معد             نی را افزیش 
د             هیم.به گزارش ایسنا، د             اریوش اسماعیلی د             ر جلسه معاون اول رئیس جمهوری با 
وزیر و معاونین وزارت صمت که د             ر محل این وزارتخانه برگزار شد             ، اظهار کرد             : د             ر 
حوزه استخراج معاد             ن به رقم ۴۱۰ میلیون تن مواد              معد             نی د             ر سال ۱3۹۸ رسید             یم 
و هم اکنون ذخایر ثبت شــد             ه معد             نی ما ۵۰ میلیارد              تن اســت. د             ر سال جد             ید              نیز 
همین مسیر را اد             امه خواهیم د             اد              و عاوه  بر این، د             ر سال »جهش تولید             « ۲۰ تا ۲۵ 
د             رصد              ذخایر معد             نی کشور، 3۰ د             رصد              میزان استخراج و ۲۵ د             رصد              تولید             ات صنایع 
معد             نی افزایش خواهد              یافت.معاون امور معاد             ن و صنایع معد             نی وزارت صمت با بیان 
اینکه ۱۰ هزار و ۴۰۴ معد             ن د             ر کشور د             اریم، افزود             : بیش از پنج هزار و ۶۰۰ معد             ن 
فعال د             ر کشــور وجود              د             ارد              و حد             ود              ۱۴۲ هزار اشــتغال مستقیم د             ر معاد             ن ایجاد              
شد             ه است.وی د             ر اد             امه با اعام اینکه فعال سازی معاد             ن کوچک و متوسط از جمله 
برنامه های سال ۱3۹۸ بود             ه است، امسال نیز تد             اوم خواهد              د             اشت، تصریح کرد             : د             ر 
ســال گذشته ۱۴۶ معد             ن را احیا کرد             یم و امســال هد             ف گذاری کرد             یم تا بیش از 
یک هزار معد             ن د             یگر را نیز فعال کنیم.اسماعیلی اد             امه د             اد             : یک هزار و ۸۷۱ میلیارد              
تومان حقوق وصولی معاد             ن د             ر سال گذشته بود             ه است و همچنین د             ر سال گذشته 
توانســتیم 3۲۱ د             ستگاه ماشین آات و تجهیزات معد             نی را وارد              کشور کنیم.وی با 
اعام اینکه تولید              د             ر بیشــتر حوزه های صنایع معد             نی مثبت بود             ه است، گفت: د             ر 
حوزه آهن اسفنجی ۲3 واحد              فعال و د             ر حوزه مقاطع فواد             ی ۱۴۸ واحد              تولید             ی 
فعال د             اریم.معاون امور معاد             ن و صنایع معد             نی وزارت صمت با بیان اینکه د             ر سال 
گذشــته ۲۰۹ فقره پهنه واگذار شد             ، اضافه کرد             : همچنین ۹۱۷ منطقه امید             بخش 
شناســایی شد             ه که ۴۰۰ منطقه د             ر د             ست مزاید             ه است یا مزاید             ه آن ها برگزار شد             ه 
و ۵۱۷ فقره د             یگر فعا د             ر اختیار مد             یران پهنه قرار د             ارد             .اسماعیلی با بیان اینکه د             ر 
سال گذشــته، ۲۵ د             رصد              از کل صاد             رات غیرنفتی کشور به حوزه معد             ن و صنایع 

معد             نی اختصاص د             اشته است،.
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رییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد             ؛گزید                     ه خبر

حمایتیارانهایدرتعیینحقبیمهخودروهایارزانتر
می گوید              نرخ حق بیمه خود             روهای رایج نســبت به سایر خود             روهای 
چهار سیلند             ر ارزان تر است و به نوعی قانون گذار قصد              حمایت یارانه ای 
از صاحبــان خود             روهای ارزان تر را د             ارد             .به گــزارش ایِبنا از اد             اره کل 
روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، غامرضا ســلیمانی با 
اشاره به این مطلب که بسیاری از کشورها بد             ون د             ر نظر گرفتن شرایط 
معیشــتی جامعه و وضعیت اقتصاد             ی اقشار مختلف برابر فرمول های 
از پیش تعیین شد             ه نســبت به تعیین نرخ حق بیمه و شرایط اقد             ام 
می کنند             ، گفت: خوشبختانه د             ر کشور ما صنعت بیمه با لحاظ کرد             ن 
ابزارهای حمایتی و نگاه معیشتی، نقش انسانی ومسئولیت اجتماعی 
خود              را به خوبی ایفا کرد             ه اســت.رییس کل بیمه مرکزی با تاکید              بر 
طراحی سازوکار حق بیمه متناسب با معیشت د             ارند             گان خود             روهای 
چهار ســیلند             ر، تصریح کرد             : عواملی از قبیل کثرت اســتفاد             ه از یک 
وسیله نقلیه خاص برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و 
خود             روهای سواری ارزان قیمت مثل پراید              و پیکان د             ر تعیین حق بیمه 
پایه موثر است و به همین د             لیل نرخ حق بیمه خود             روهای رایج نسبت 
به بقیه خود             ور های چهار ســیلند             ر ارزانتر است و به نوعی قانون گذار 
قصد              د             ارد              از صاحبان خود             روهای ارزان تر حمایت یارانه ای کند             .رییس 

شورای عالی بیمه مقایسه حق بیمه خود             روهای متخلف را بد             ون توجه 
به ســال ساخت، سوابق عد             م خسارت و حجم موتور و مسائل مرتبط 
د             یگــر را غیرمنطقی توصیف کرد              و گفــت: تد             ابیری و تمهید             اتی که 
د             ر قانون بیمه اند             یشــید             ه شد             ه متناســب با مصالح روز کشور بود             ه و 
عاوه بر پایبند             ی به منطق بیمه ای به نفع اقشــار کم د             رآمد              جامعه 
است.وی خاطرنشــان کرد             : صنعت بیمه یک صنعت وارد             اتی است و 
هر چند              اصول و چارچوب های خود             ش را د             ارد              اما د             ر هر کشــوری با 
توجه به قوانین بااد             ســتی و بین د             ستگاهی د             ستخوش تغییراتی می 
شود             .ســلیمانی د             ر پایان با تاکید              بر ضرورت شفاف سازی و گسترش 
روند              آگاهی بخشــی د             ر کشــور تاکید              کرد              و از رســانه های گروهی 
خواســت تا با مطالعه د             قیق قوانین و آیین نامه های بیمه ای نسبت به 
تشــریح و ساد             ه سازی آن برای تمامی آحاد              جامعه اقد             ام کنند              تا سوء 
تفاهم های احتمالی د             ر این حوزه برطرف شود             .شایان ذکر است برخی 
از رســانه ها بد             ون د             ر نظر گرفتن مولفه های مختلف د             ر محاسبه حق 
بیمه اتومبیل های گوناگون برخی شــبهاتی را به قانون بیمه شخص 
ثالث وارد              د             انســته اند              که تاکنون بارها د             ر قالب های متنوع از ســوی 

صاحبنظران این صنعت پاسخ د             اد             ه شد             ه است.

رتبه سوم تراکنش  کارت خوان های 
فروشگاهی بانک صاد            رات ایران 

بانک صاد            رات ایران رتبه ســوم ســهم مبلغی تراکنش 
کارت خوان های فروشگاهی شــبکه پرد            اخت کشور را 
د            ر اســفند             ماه ۹۸ به خود             اختصاص د            اد             و همچنان با 
پرد            اخت کارمزد             کمتر نسبت به اغلب بانک های کشور 
بــه ازای هر 1٠٠ هزار ریال تراکنش، بااتر از ۲۷ بانک 
کشور قرار گرفته است.به گزارش روابط عمومی بانک صاد            رات ایران، بیش از 1۲ 
د            رصد             ســهم مبلغی تراکنش های کارت خوان های فروشــگاهی شبکه کشور د            ر 
شاپرک طی اسفند             ماه ۹۸ به بانک صاد            رات ایران تعلق گرفت و رتبه سوم را د            ر 
جمعه ۳۴ بانک و موسسه مالی و اعتباری به خود             اختصاص د            اد            . کارت خوان های 
فروشــگاهی با سهم نزد            یک به ۹1 د            رصد            ی بیشترین سهم را د            ر اسفند             ماه سال 
گذشته د            ر بین سایر ابزارهای پذیرش د            اشته و ابزار پذیرش اینترنتی با 5 د            رصد             و 
ابزار پذیرش موبایلی با نزد            یک به چهار د            رصد             د            یگر بخش های مورد             توجه کاربران 

نظام های پرد            اخت د            ر شبکه بانکی کشور بود            ه است.

هشد            ار بانک ملت د            رباره فعالیت غیرقانونی 
کانال های تلگرامی

روابط عمومی بانک ملت با انتشــار بیانیــه ای د            رباره 
فعالیت های غیرقانونی و سود            جویانه برخی کانال های 
تلگرامی با اســتفاد            ه از نام و نشان این بانک به کاربران 
هشــد            ار د            اد            .به گزارش روابط عمومی بانک ملت، اخیراً 
یک شــبکه از کانال ها و گروه های تلگرامی با اد            عای 
پرد            اخــت پول نقد             د            ر ازای عضویت و د            عوت از د            یگر کاربران برای عضویت، از نام 
و نشان تجاری بانک ملت استفاد            ه نمود            ه است.بر این اساس، مراحل قانونی ارایه 
اطاعات این شــبکه به مراجع قضایی و پلیس فتا آغاز شد            ه و به کاربران شبکه 
های اجتماعی و پیام رسان ها توصیه می شود             برای پیشگیری از هرگونه عواقب 
آتی عضویت د            ر چنین گروه هایی با هوشیاری کامل عمل نمایند            .روابط عمومی 
بانک ملت تاکید             کرد            ه اســت، این بانک د            ر پیام رسان تلگرام هیچ گونه کانال یا 
گروه رســمی ند            اشته و استفاد            ه از نام یا نشــان آن از سوی گروه ها و کانال ها، 
سوء استفاد            ه تلقی شد            ه و حق پیگرد             قانونی برای بانک ملت محفوظ خواهد             بود            .

 گزارش تسهیات اعطایی سال 1398 
بانک رفاه اعام شد            

گزارش تســهیات اعطایی ســال 1۳۹۸ بانک رفاه د            ر 
بخش هــای مختلف اقتصاد            ی، بنــگاه های کوچک و 
متوسط، ضمانتنامه های صاد            ره ریالی و قرض الحسنه 
اعطایی ازد            واج و تهیه جهیزیه اعام شد            .به گزارش روابط 
عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک طی سال های ۹6، 
۹۷ و ۹۸، بالغ بر ۲۸,۴۴٠ میلیارد             ریال تســهیات از محل منابع بانک به بنگاه 
های کوچک و متوســط پرد            اخت کرد            ه است.همچنین بانک رفاه د            ر سال ۹۸، د            ر 
بخش های کشاورزی، صنعت و معد            ن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خد            مات و 
متفرقه بالغ بر 5۴5,6۴۳ میلیارد             ریال تسهیات اعطا کرد            ه است.این بانک طی 
سال های ۹۷ و ۹۸، تعد            اد             ۲6,۳۳۴ فقره تسهیات قرض الحسنه مشاغل خانگی، 
اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مد            د            جویی به مبلغ بیش از ۴,۴٠1 میلیارد             
ریال به معرفی شد            گان کمیته امد            اد             امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرد            اخت کرد            ه است.

همایش سراسری مد            یران بانک صنعت و 
معد            ن به صورت برخط برگزار شد            

نشست تبیین سیاســتهاي اعتباري و راهبرد            ي بانک 
صنعت و معد            ن د            ر سال ۹۹ با حضور مد            یر عامل، رییس 
و اعضاي هیأت مد            یره، هیأت عامل و مد            یران ستاد            ي به 
صورت برخط با مد            یران استاني این بانک برگزار شد            .به 
گزارش پایگاه اطاع رساني بانک صنعت و معد            ن، د            کتر 
حســین مهري مد            یرعامل این بانک د            ر این جلسه هم اند            یشي به بیان مهمترین 
سیاستها و برنامه هاي این سازمان پرد            اخت و اظهار د            اشت: سال جد            ید             که از سوي 
مقام معظم رهبري به نام ســال »جهش تولید             »نامگذاري شد            ه است را د            ر حالي 
آغاز مي کنیم که اقتصاد             کشور به د            لیل مسایل و مشکات ناشي از شیوع ویروس 
کرونا با محد            ود            یت د            ر مباحث اشتغال نیروي کار و مراود            ات بین المللي مواجه بود            ه 
و افزون بر آن کاهش قیمت نفت و تحریم هاي ظالمانه نیز نظام اقتصاد            ي و بانکي 

را بیش از پیش د            ر تنگنا قرار د            اد            ه است..

ارزیابی عملکرد             مد            یریت های شعب 
پست بانک ایران بصورت وید            ئو کنفرانس

د            کتر بهزاد            شیری مد            یرعامل پست بانک ایران، عملکرد             
مد            یریت های شعب اســتان ها و مناطق این بانک را با 
توجه به شرایط فعلی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
و قطع زنجیره آن، بصورت وید            ئو کنفرانس مورد             بررسی 
و ارزیابی قرار می د            هد            .  به گزارش روابط عمومی پست 
بانک ایران، وی د            ر هریک از وید            ئو کنفرانس های مذکور که از بیســت و ســوم 
فرورد            ین ماه سال جاری آغاز شد            ه است ضمن تشریح عملکرد             هریک از استان ها 
د            ر شــاخص های مختلف بانکی، رهنمود            های ازم را به مد            یران شــعب ارائه می 
نماید            .وی با اشــاره به د            رجه بند            ی جد            ید             مد            یریت های شــعب استان ها و مناطق 
و همچنین باجه های بانکی براســاس عملکرد             آنان د            رسال 1۳۹۸اظهار د            اشت: با 
اجرای این مهم، ظرفیت های موجود             د            ر اســتان ها و مناطق شناسایی شد            ه است 
که انتظار می رود             د            ر این راســتا تاش حد            اکثری برای تقویت نقاط قوت و ترمیم 

نقاط ضعف صورت پذیرد            .

 کد             ام استان ها بیشترین سپرد             ه بانکی را د             ارند             
بررسی آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می د             هد              ماند             ه سپرد             ه های بانکی کشور )پس از کسر سپرد             ه قانونی( د             ر پایان آذرماه 
سال گذشته به حد             ود              ۲ هزار و ۲16 هزار میلیارد              تومان رسید             ه که نسبت به حجم هزار و ۴۷۹ هزار میلیارد              تومانی سپرد             ه های 

بانکی د             ر آذرماه ۹۷، از رشد              ۲۷ د             رصد             ی )افزایشی معاد             ل حد             ود              ۴6۷ هزار میلیارد              تومان( حکایت د             ارد             .
به گزارش بنکر )Banker(، بررســی سرانه سپرد             ه بانکی )تقسیم حجم سپرد             ه به ازای جمیعت( د             ر استان های مختلف کشور نیز 
نشان می د             هد              د             ر آذرماه سال گذشته به ازای هر شهروند              ساکن استان تهران، این میزان بیش از ۸۷ میلیون تومان بود             ه است. 
پس از تهران، ســرانه سپرد             ه های بانکی به ازای هر اصفهانی ۲/۲۲ میلیون تومان، برای هر یزد             ی 1/۲1 میلیون تومان، برای هر 
بوشهری ۷/۲٠ میلیون تومان، برای هر استان فارسی ۷/1۸ میلیون تومان، برای هر قمی ۷/1۷ میلیون تومان، برای هر سمنانی 
5/1۷ میلیون تومان، برای هر البرزی ۲/16 میلیون تومان و برای هر ســاکن اســتان های مازند             ران، مرکزی، آذربایجان شرقی، 
خراســان رضوی و خوزســتان نیز به طور میانگین حد             ود              15 میلیون تومان بود             ه است.اما کمترین مقد             ار سپرد             ه های بانکی نیز 
مربوط به استان  سیستان و بلوچستان با 6/5 میلیون به ازای هر نفر است. پس از این استان، د             ر کرد             ستان به ازای هر نفر ۷/۷ 
میلیون تومان سپرد             ه بانکی وجود              د             ارد             . د             ر کهگیلویه و بویراحمد              این مقد             ار به ازای هر نفر ۸/۷ میلیون تومان، د             ر خراسان شمالی 
این مقد             ار 5/۸ میلیون تومان و د             ر استان لرستان نیز این مقد             ار برای هر نفر ۸/۸ میلیون تومان است.به عبارتی د             یگر سرانه سپرد             ه 
بانکی به ازای هر شهروند              ساکن استان تهران 15 برابر این میزان د             ر استان های محروم کشور است.قابل ذکر است بانک مرکزی 
یکی از علل مهم  باا بود             ن رقم سپرد             ه ها د             ر استان تهران را استقرار د             فاتر بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولید             ی سایر استان ها 
د             ر استان تهران ذکر کرد             ه است. به نظر می رسد              د             ر کنار این موضوع، تفاوت چشمگیر سرانه سپرد             ه های بانکی د             ر سایر استان های 
پس از تهران با استان های محروم نیز نشان می د             هد              عاوه بر موضوع تجمع شرکت ها، تفاوت های منطقه ای و فقر و محرومیت 

نیز عامل د             یگر انباشت ثروت د             ر استان های مختلف ایران است.

تخصیص ارزد             ولتی به خرید             های اعتباری
مصوبه ستاد              تنظیم بازار برای رفع مشکات ترخیص ۴ میلیون تن کاای اساسی موجود              د             ر بناد             ر اباغ شد             .

به گزارش خبرنگار ایِبنا، د             ر این مصوبه آمد             ه اســت با توجه به د             ســتور ریاست محترم جمهوری د             ر خصوص تعجیل د             ر 
ترخیص چهار میلیون تن کاای اساسی موجود              د             ر بناد             ر )مشمول ارز ۴۲٠٠ تومان( و لزوم هماهنگی د             ستگاه های مرتبط 
از جمله بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معد             ن و تجارت برای عملی شــد             ن این موضوع  تصمیمات ذیل د             ر این 

خصوص اتخاذ شد             :
1. مقرر گرد             ید              تخصیص ارز ذرت های رسوبی د             ر گمرک جمهوری اسامی توسط بانک مرکزی مطابق نامه تاریخ بیست و 
سوم فرورد             ین ماه که توسط قائم مقام وزیر صمت د             ر امور بازرگانی تایید              و ارسال شد             ه است بد             ون فوت وقت و با کمترین 

بروکراسی اد             اری اقد             ام گرد             د             .
۲. گمرک مکلف اســت، تایید              کد              تخصیص ارز را به معنی د             ر صف تامین تلقی و تمام محموله های ذرت رسوبی که کد              

تخصیص سیستمی د             ریافت نمود             ند              را ترخیص نماید             .
۳. کلیه صاحبان محموله های ذرت رسوبی د             ر بناد             ر که کد              تخصیص د             ریافت نمود             ه اند             ، مکلف اند              حد             اکثر ظرف د             و هفته 
نسبت به ترخیص محموله های ذرت از گمرکات کشور و توزیع د             ر چارچوب مصوبات اباغی اقد             ام نمایند              بد             یهی است د             ر 
صورت عد             م اقد             ام موثر از سوی د             ارند             گان محموله های ذرت برای ترخیص کاا اقد             ام قانونی با هماهنگی د             بیرخانه کارگروه 

تنظیم بازار توسط د             ستگاه های مسئول انجام خواهد              شد             .
۴. با توجه به اعام آماد             گی بانک مرکزی مقرر شد              بانک مذکور نسبت به تخصیص ارز ۴۲٠٠ تومانی برای کااهای اساسی 
مشمول به صورت خرید              اعتباری اقد             ام و برای تامین ارز آن حد             اکثر شش ماه از زمان تخصیص ارزهای د             ر د             سترس قابل 

انتقال اقد             ام نماید             .

آگهی حصر وراثت
آقای فرید  فتاح پور به شناســنامه ۳۸5٠1۲۳۴1۳ به شرح د اد خواست به کاسه 
۹۸1٠۲۳ از این د اد گاه د رخواست گواهی حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح د اد ه 
که شــاد روان محمد  فتاح پور به شناســنامه ۳۹۳ د ر تاریخ ۹۸/1۲/۸ د ر اقامتگاه 
د ائمــی خود  بــد رود  زند گی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1-توران فتاح پور به کد ملی ۳۸5٠٠۲1۷۹۳ د ختر متوفی ۲-به یان فتاح پور به 
کد ملی ۳۸5۹۷5۷۳۲6 د ختر متوفی ۳-سیران فتاح پور به کد ملی ۳۸5۹۷6۳۲1٠ 
د ختر متوفی ۴-ایران فتاح پور به کد ملی ۳۸5٠1٠٠۷۳1 د ختر متوفی 5-فرهاد  
فتاح پور به کد ملی ۳۸5٠15۲۲۳5 پســر متوفــی 6-صد یق فتاح پور به کد ملی 
۳۸5۹۹۴۷56۷ پســر متوفی ۷-فرید  فتاح پور به کد ملی ۳۸5٠1۲۳۴1۳ پســر 
متوفی ، همگی فرزند ان محمد  و ۸-پروانه ســیفی فرزند  محمد  طالب به کد ملی 
۳۸5۹۳۹٠۷۲۴ همسر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور 
را د ر یکی از جراید  کثیر اانتشــار یک مرتبه آگهی مینماید  تا هر کسی اعتراضی 
د ارد  و یا وصیتنامه از متوفی نزد  او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به د اد گاه تقد یم د ارد  واا گواهی صاد ر خواهد  شد  .
 رئیس شعبه د وم شورای حل اختاف د یواند ره )۶۴۶ (

آگهی اخطاریه ماد ه 1۰1 اموال غیر منقول
 کاسه 13۹۸۰۴۰3۲۰۴۶۰۰۰۰۶۶/1 

بد ینوسیله به شرکت محراب تجارت پارسیان به شناسه ملی 1٠۷۴٠٠۹٠۲5۹ 
و آقایان ساار کرمی فرزند  ابراهیم  به شماره ملی ۳۸5۹۸6۴٠۹۲ و ابراهیم 
کرمی فرزند  محمد  صالح به شــماره ملــی ۳۷۸٠۳۴٠٠11 بد هکار پروند ه 
کاسه 1۳۹۸٠۴٠۳۲٠۴6٠٠٠٠66/1 که برابر گزارش مامور اباغ شناخته 
نگرد ید ه اید  اباغ میگرد د  به موجب گزارش مورخ 1۳۹۸/1۲/۲5 کارشناس 
رســمی د اد گستری به شرح تصویر پیوست پاک ثبتی 1- فرعی ، 1٠۲۸۲ 
از پــاک اصلی 5۸ د ر بخــش 1۴ ناحیه اوباتو واقــع د ر د یواند ره به مبلغ 
5/6۸۹/1٠٠/٠٠٠ ریــال ارزیابی گرد ید ه لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پاک 
مذکور معترض میباشید  اعتراض کتبی خود را ظرف مد ت پنج روز از تاریخ 
اباغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی د ستمزد  کارشناس تجد ید  نظر به 
مبلغ ۳٠٠٠٠٠٠ ریال به د فتر این اجرا تسلیم نمایید  ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد  یا فاقد  فیش بانکی د ســتمزد  کارشناس باشد  ترتیب اثر د اد ه 

نخواهد  شد  . 
پیر محمد ی رییس واحد  اجرای اسناد  رسمی د یواند ره )1۵۰۷/۵(

آگهی حصر وراثت
آقای مهد ی بابامراد ی به شناســنامه 1۲۳ به شرح د اد خواست به کاسه ۹۸٠5۲از این د اد گاه د رخواست 
گواهــی حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح د اد ه که شــاد روان طالب بابامراد ی به شناســنامه 6٠۹ د ر 
 تاریخ ۹۸/11/1٠ د ر اقامتگاه د ائمی خود  بد رود  زند گی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت
 به :1- کتایون مختاری فرزند  محمد  علی به کد ملی ۳۸5۹1۷5۸۸۲ همسر متوفی ۲-مهد ی بابامراد ی 
به کد  ملی ٠٠5۳۳6۸5۸۴ و ۳-محسن بابامراد ی به کد ملی ٠٠۷1۸۲۳۴۸۴ هرد و فرزند ان طالب و پسر 
متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقد ماتی د رخواست مزبور را د ر یکی از جراید  کثیر اانتشار یک مرتبه 
آگهی مینماید  تا هر کسی اعتراضی د ارد  و یا وصیتنامه از متوفی نزد  او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به د اد گاه تقد یم د ارد  واا گواهی صاد ر خواهد  شد  .
رئیس شعبه 1شورای حل اختاف د یواند ره )۶۵۰ (

آگهی مزاید ه اموال غیر منقول نوبت د وم
د راجرای مفاد  پروند ه اجرایی ۹۸٠٠6۲ شعبه اجرای احکام حقوقی د اد گستری شهرستان د یواند ره د رنظر د ارد  
شــش د انگ عرصه و اعیان به شماره پاک 1۲۳۷٠ فرعی از 5۸ اصلی مفروز و مجزا شد ه از 6۴1۳ قطعه ۲ 
بخش 1۴ د یواند ره واقع د ر فاز ۲ اند یشه کوچه ریبند ان کوچه سرماوه ز پاک 5۲۳ با مالکیت آقای هیمن 
محمد ی  را از طریق مزاید ه د ر مورخ 1۳۹۹/٠۲/15 ساعت 1٠ صبح د ر د فتر شعبه اجرای احکام حقوقی به 
فروش برساند .کسانی که تمایل به خرید  د ارند  میتوانند  از ملک مزبور قبل از جلسه بازد ید  و نسبت به اعام 
قیمت پیشــنهاد ی به این اجرا اقد ام و د ر جلسه مزاید ه شرکت نمایند . برند ه مزاید ه باید  1٠ د رصد  بهارا فی 
المجلس به عنوان سپرد ه به قسمت اجرا تسلیم نماید  و حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ اباغ مابقی بهای ملک 

را بپرد ازد  د ر غیر اینصورت سپرد ه او پس از کسر هزینه مزاید ه به نفع د ولت ضبط و مزاید ه تجد ید  میگرد د .
عبد ی مد یر د فتر اجرای احکام حقوقی د اد گستری د یواند ره )1۵۰۷/۷(

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: 13۹۸۰۴۰3۲۰۴۶۰۰۰1۸1/1
بد ینوسیله به سید  ابراهیم پیر خضری فرزند  شمس الد ین  متولد  1۳۲۸/1/5 به شماره ملی ۳۷۳۲۷6۲۸۳1 
بد هکار پروند ه کاســه 1۳۹۸٠۴٠۳۲٠۴6٠٠٠1۸/1 که برابر گزارش مامور اباغ شناخته نگرد ید ه اید  اباغ 
میگرد د  که برابرسند  مهریه بین شما و خانم گل اند ام گوران مبلغ 1۹۴/۳۸1/٠۸۲ ریال بد هکار میباشید  که بر 
اثر عد م پرد اخت وجه بستانکار د رخواست صد ور اجرائیه نمود ه پس از تشریفات قانونی اجرائیه صاد رو به وکاسه 
فوق د ر این اجرا مطرح میباشد  لذا طبق ماد ه 1۸/1۹ آئین نامه اجرائی مفاد  اسناد  رسمی بشما اباغ میگرد د  
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت د ر روزنامه چاپ د رج و منتشر 
میگرد د  ظرف مد ت د ه روز نسبت به پرد اخت بد هی خود  اقد ام و د ر غیر اینشورت بد ون انتشار آگهی د یگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد  شد  .
 پیرمحمد ی رییس اد اره ثبت اسناد  د یواند ره )1۵۰۷/۹(

 آگهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال 13۹۸ واقع
 د ر بخش 13 حسین آباد  د یواند ره

موضوع ماد ه 11 قانون و ماد ه ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد  و اماک
برابرمــاد ه 11 قانون ثبت و مــاد ه 5۹ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اســناد  و اماک 
مشــخصات متقاضیان و اماک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم د ر د و 
نوبت به فاصله ۳٠ روز آگهی میشــود  د ر صورتی که اشــخاص نسبت به صد ور سند  
مالکیت متقاضی اعتراض د اشــته باشند  یا بین متقاضیان و د یگری اقامه د عوی شد ه 
است میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت ۹٠ روز مطابق ماد ه 16 و 1۷ قانون 
ثبت اعتراض یا گواهی مشعر بر جریان د عوی خود را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ 
رسید  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود را به مراجع قضایی 
تقد یم و رســید  آنرا به این اد اره تحویل نمایند  بد یهی ســت د ر صورت انقضای مد ت 
مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد : 1-برابر رای 
شماره ۹۸/16٠۲ آقای محمد  رشید  جالی فرزند  احمد  به شماره ملی ۳۸5۹۳۹۸6۷۹ 
نسبت به ششد انگ یک قطعه باغ به مشهوریت محلی خره جو به مساحت 5۹5۷/۹۷ 
متر مربع به شماره پاک 5۹٠ فرعی از ۷5 اصلی واقع د ر بخش 1۳ د یواند ره قریه نساره 
علیا خرید اری از مالک رســمی آقای روح اله و فیض اله خالد یان ۲-برابر رای شــماره 
۹۸/1۸۲۲ آقای محمد  صد یق قاد رنژاد  فرزند  سعید  به کد ملی ۳۸5۹۳6۹16۴ نسبت 
به ششــد انگ یک قطعه باغ به مشهوریت محلی خره جو به مساحت ۴5۲1 متر مربع 
به شــماره پاک 5۹1 فرعی از ۷5 اصلی واقع د ر بخش 1۳ د یواند ره قریه نساره علیا 
خرید اری از مالک رسمی آقای روح اله خالد یان ۳-برابر رای شماره ۹۸/۲1٠6 شرکت 
راد  نیروی کرمان به شناسه ملی 1٠6۳٠1۲۳۳6٠ نسبت به ششد انگ یک باب کارگاه 
صنعتی به مساحت 1۸۴۹۲/۹۳ متر مربع به شماره پاک 5۹۲ فرعی از ۷5 اصلی واقع 
د ر بخش 1۳ د یواند ره قریه نساره علیا خرید اری از مالک رسمی آقای عباس محمود ی.

  تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 13۹۹/۰۲/۰1
 تاریخ انتشار نوبت د وم  شنبه 13۹۹/۰۲/3۰ 

 پیرمحمد ی رییس اسناد  و اماک شهرستان د یواند ره ) م الف 1۵۰۷/1(

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون و ماد ه 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی

برابــر آراء صاد ره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و اماک شهرستان 
د یواند ره تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گرد ید ه است لذا مشخصات 
متقاضیان و اماک مورد  تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب د ر د و 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  
مالکیت متقاضی اعتراض د اشــته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مد ت د و ماه اعتراض خود را به این اد اره تســلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض د اد خواســت خود را به مراجع قضایی تقد یم و 
رسید  آنرا به این اد اره تحویل نمایند  : 1-برابر رای شماره ۹۸/۲٠٠۳ آقای عباس 
ویسی فرزند  محمد  رحیم به شماره ملی ۳۸5۹۴۷۷۴۳۹ نسبت به ششد انگ یک 
قطعه زمین مزروعی د یم به مســاحت 1۴۸6۳ متر مربع به شــماره پاک ۴16 
فرعــی از 1۲ اصلی واقع د ر بخش 1۴ د یواند ره قریه ســرقلعه خرید اری از مالک 
رســمی آقایان محمد  رحیم ویسی و مولود  زارعی ۲-برابر رای شماره ۹۸/۲٠٠1 
آقای عباس ویســی فرزند  محمد  رحیم به شــماره ملی ۳۸5۹۴۷۷۴۳۹ نسبت 
به ششــد انگ یک قطعه زمین مزروعی د یم به مســاحت 1۸۷۹٠ متر مربع به 
شــماره پاک ۴15 فرعی از 1۲ اصلی واقع د ر بخش 1۴ د یواند ره قریه سرقلعه 
خرید اری از مالک رســمی آقایان محمد  رحیم ویســی و مولود  زارعی ۳- برابر 
رای شماره ۹۸/۲1٠6 شرکت راد  نیروی کرمان به شناسه ملی 1٠6۳٠1۲۳۳6٠ 
نسبت به ششد انگ یک باب کارگاه صنعتی به مساحت 1۸۴۹۲/۹۳ متر مربع به 
شماره پاک 5۹۲ فرعی از ۷5 اصلی واقع د ر بخش 1۳ د یواند ره قریه نساره علیا 
خرید اری از مالک رســمی آقای عباس محمود ی. بد یهی ست د ر صورت انقضای 
مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . 

 تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 13۹۹/۰۲/۰1 
وتاریخ انتشار نوبت د وم 13۹۹/۰۲/1۶

 پیرمحمد ی رییس اسناد  و اماک شهرستان د یواند ره ) م الف 1۵۰۷/3(

این اولین بار پس از جنگ جهانی د           وم اســت که 
یک اپید           می خطرناک د           ه اقتصاد            اول د           نیا را هد           ف 
گرفته اســت. اقتصاد           هایی که روی هم نزد           یک به 
6٠ د           رصد            تولید            ناخالص د           نیا را تشکیل می د           هند           ، 
برای هفته های آتــی د           ر حالت نیمه-تعطیلی و 

قطع ارتباط بین المللی به سر می برند           .به گزارش 
روابط عمومی، مهران ســواد           کوهی معاون طرح و 
برنامه بانک ایران زمین د           ر تشریح شرایط کنونی 
کسب و کارها د           ر د           وران شیوع ویروس کرونا اظهار 
د           اشــت: د           ر روزهای گذشته شــاهد            همه گیری 
ویروس کرونا د           ر ســطح بســیاری از کشورهای 
د           نیا هستیم، به نحوی که پنج اقتصاد            اول جهان 
خــود            را قرنطینه کرد           ه و ارتباط خود            با د           نیا را د           ر 
محد           ود           ترین وضعیت بعــد            از جنگ جهانی د           وم 
قرار د           اد           ند           .وی افزود           : این به آن معنی اســت که 
اقتصاد           هایــی که روی هم نزد           یــک به 6٠ د           رصد            
تولیــد            ناخالص د           نیا را تشــکیل می د           هند           ، برای 

هفته ها قاد           ر به اد           امه روند            گذشته خود            نخواهند            
بود            و این به معنی رکود            اقتصاد            جهانی خواهد            بود           .

سواد            کوهی گفت: برخاف بسیاری از بحران های 
قبلی که فقط بخشــی از زنجیره تأمین و یکی از 
د           و بخش عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار مید           اد           ، 
گسترش کرونا باعث شوک منفی عرضه به علت 
افت ظرفیت زنجیره تامیــن و کاهش بهره وری 
د           اخلی بنگاهها و هم شــوک منفی تقاضا ناشی 
از کاهش خرید            مشــتریان شد           ه است.سواد           کوهی 
تفاوت اساسی شیوع بیماری کرونا با بحران هایی 
مانند            ســیل و زلزله را د           ر اثر گذاری آن برتمامی 
مرد           م عنوان کــرد            و افزود           : یک تفاوت اساســی 

بحــران کرونا با بحران های مثل ســیل و زلزله 
این است که د           ر بحران های د           یگر، فقط جمعیت 
آســیب د           ید           ه تحت تاثیر قرار مــی گیرند            و بقیه 
جامعه برای کمک رســانی آماد           ه و فعال هستند           .

اما د           ر کرونا نه تنها جمعیت بیمار، بلکه جمعیت 
سالم را هم از چرخه امد           اد            و تولید            خارج می کند           . 
از سوی د           یگر د           ر حوزه سامت ، پیشگیری اولویت 
بر د           رمان د           ارد            لیکن شــوک وارد            شد           ه د           ر اپید           می 
ایــن جریان فرصت اولیه پیشــگیری را از حوزه 
د           رمان گرفت و نهاد           های د           رمانی را باکمبود            منابع 
مواجه ساخته است .د           ر نتیجه ظرفیت جامعه برای 
تولید            کااهای اساســی و خد           مات د           رمانی و ارائه 

خد           مات کلید           ی و کمک رســانی به شد           ت پایین 
می آید           .معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین د           ر 
خصوص راه حل های گــذر از این بحران گفت: 
اقتصاد           های د           نیا برای گذر از این شرایط مجموعه 
ای از سیاســت های پولی، سیاســت های مالی، 
سیاست های تجاری و سیاست های حمایتی را 
د           ر نظر گرفته اند           . سیاست هایی مانند            حمایت از 
اقشار کم د           رآمد           ، کاهش بروکراسی کسب وکارها، 
کاهش نــرخ بهره، ارائه تســهیات خرد           ، تامین 
سرمایه د           ر گرد           ش، انتشــار اوراق بد           هی، تحویل 
معکوس و بویژه حمایت از حوزه خد           مات که سهم 

باایی د           ر تولید            ناخالص د           اخلی د           ارد           .

روزهای سخت 
برای اقتصاد           د          نیا 
د          ر راه است
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گزید                     ه خبر

خبرگزاری فرانسه: 
20 کارمند                      ریاست جمهوری افغانستان به 

کرونا مبتا شد                     ند                     
تهران- ایرنا- خبرگزاری فرانســه گزارش د                     اد                      که حد                     ود                      ۲۰ نفر از کارکنان کاخ 
ریاســت جمهوری افغانستان به کرونا مبتا شد                     ه اند                      اما نشانه ای د                     ر مورد                      ابتای 
»محمد                      اشــرف غنی« رییس جمهوری این کشــور وجود                      ند                     ارد                     .این خبرگزاری 
شــنبه شب به نقل از یک مقام د                     ولتی افغانستان که نامش را ذکر نکرد                     ، نوشت: 
حد                     ود                      ۲۰ نفر د                     ر کاخ ریاست جمهوری به کووید                     -۱۹ مبتا شد                     ه اند                      اما این مساله 
پنهان نگه د                     اشــته شد                     ه تا وحشــت ایجاد                      نکند                     .یک مقام د                     یگر افغان این رقم را 
تأیید                      کرد                      و گفت که ۱۲ نفر از اعضای د                     فتر اجرایی رییس جمهوری نیز به کرونا 
مبتا شد                     ه اند                     .»صد                     یق صد                     یقی« سخنگوی رییس جمهوری از اظهارنظر د                     ر این 
باره خود                     د                     اری کرد                     . اشــرف غنی ۷۰ سال سن د                     ارد                      و به تازگی د                     ور د                     وم ریاست 

جمهوری خود                      را آغاز کرد                     ه است. 

ترامپ:
 بتازگی »نامه زیبایی« را از رهبر کره شمالی 

د                     ریافت کرد                     م
پکــن- ایرنا- »د                     ونالد                      ترامپ« رئیس جمهوری آمریــکا می گوید                      او اخیرا »نامه 
زیبایی« از »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی د                     ریافت کرد                     ه و تاکید                      کرد                      روابط 
آنها همچنان خوب است.به گزارش ایرنا یونهاپ د             یروز یکشنبه گزارش کرد                      ترامپ 
د                     ر یک نشست خبری بد                     ون اشاره به جزییات این یاد                     اشت اظهار کرد                     : »این یک 
یاد                     د                     اشت خوب بود                      فکر می کنم ما خوب کار می کنیم«.از زمانی که نشست فوریه 
۲۰۱۹ بین ترامپ و کیم د                     ر هانوی ویتنام بد                     ون توافق به پایان رســید                      د                     و کشور 
د                     ر مذاکرات مربوط به هسته ای سازی پیشرفتی ند                     اشته اند                      اما رهبران د                     و کشور 
مکاتبات شخصی خود                      را حفظ کرد                     ه اند                      ترامپ ماه گذشته نامه ای به کیم ارسال 
کرد                      و به او گفت حاضر اســت د                     ر مبارزه با کرونا به کشــورش کمک کند                     .رییس 
جمهوری آمریکا افزود                     : می بینم که آنها موشک های برد                      کوتاه آزمایش می کنند                      
مد                     ت ها است که این کار را می کنند                     .یونهاپ گزارش کرد                     ه است ترامپ بار د                     یگر 
آزمایش های موشکی کوتاه برد                      کره شمالی را ناد                     ید                     ه گرفته است د                     ر اوایل هفته 
جاری، کره شمالی موشک های کروز و موشک های هوا به زمین به سمت د                     ریای 
شرقی شلیک کرد                     .ترامپ گفت: »من رابطه خوبی با کیم د                     ارم« اگر ترامپ بعنوان 

رئیس جمهور انتخاب نشد                     ه بود                      اکنون آمریکا با کره شمالی د                     ر حال جنگ بود                     .

 ترکیه د             ر حال احد             اث یک پایگاه بزرگ 
د             ر تل ابیض است

د             ید             ه بان حقوق بشــر سوریه اعام کرد              ترکیه د             رحال تأسیس یک پایگاه بزرگ 
د             ر مســیر تل ابیض_رقه است.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القد             س العربی 
چاپ لند             ن، د             ید             ه بان حقوق بشر سوریه اعام کرد              نیروهای ترکیه از د             و روز پیش 
تأسیس یک پایگاه نظامی بزرگ د             ر مسیر تل ابیض_رقه را آغاز کرد             ه اند             . ارتش 
ترکیه به این منظور بخشی از د             یوار مرزی روبروی روستای »عبد             وکی« را منهد             م 
کرد             .همزمان با این اقد             ام یک کاروان نظامی ترکیه ای از گذرگاه کفرلوســین د             ر 
شــمال اد             لب وارد              این استان شد             . این کاروان شامل ۳۰ خود             رو حامل تجهیزات 
نظامی و لجستیکی بود             .تعد             اد              خود             روهایی که از زمان آغاز آتش بس د             ر اد             لب وارد              
خاک سوریه شد             ه اند              به ۲۷۱۰ می رسد             . با این تعد             اد              از د             وم فوریه تاکنون ۶۱۱۵ 
کامیون و خود             روی نظامی ترکیه وارد              خاک سوریه همچنین هزاران سرباز وارد              
اد             لب شــد             ه اند             .د             ید             ه بان حقوق بشر پیش از این از ورود              ۵۰ کامیون آمریکایی از 
گذرگاه ولید              د             ر مرز با عراق به شهر حسکه سوریه خبر د             اد             ه بود             . این کامیون ها 
حامل تجهیزات لجستیکی برای نیروهای سوریه د             موکراتیک »قسد             « بود             ند             .د             هم 
آوریل نیز کاروان نظامی وارد              پایگاه آمریکا د             ر شــهر الشد             اد             ی د             ر جنوب حسکه 

شد             . این کاروان شامل ۲۵ خود             روی نظامی بود             .

 آماد             گی عراق برای برگزاری انتخابات 
پارلمانی زود             هنگام

کمیســاریای انتخابات عراق از فراهم کرد             ن شرایط برگزاری انتخابات پارلمانی 
زود             هنگام د             ر این کشور خبر د             اد             .به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه 
نیوز، کمیساریای انتخابات عراق امروز )یکشنبه( د             ر بیانیه ای اعام کرد              که برای 
برگزاری انتخابات پارلمانی زود             هنگام مطابق با اســتاند             ارد             های بین المللی آماد             ه 
می شود              و منتظر تصویب قانون جد             ید              انتخابات و اختصای بود             جه ازم است.د             ر 
این بیانیه آمد             ه اســت: برگزاری انتخابات مراحل مختلف زیاد             ی د             ارد              که عبور از 
هر یک از آنها نیازمند              تاش، وقت و اختصاص بود             جه انتخابات است.کمیساریای 
انتخابات عراق همچنین تأکید              کرد              کــه د             رصد             د              برگزاری یک انتخابات پاک و 

شفاف است تا به خواسته های ملت عراق جامعه عمل بپوشاند             .

روسیه: 
آتش بس د             ر اد             لب پاید             ار است

وزارت د             فاع روســیه اعام کرد             ، آتش بس د             ر اد             لب پاید             ار اســت و گشــت های 
مشــترک با ترکیه د             ر شمال شرق ســوریه اد             امه د             ارد             .به گزارش ایسنا، به نقل از 
شــبکه خبری روسیا الیوم، مرکز آشتی حمیمیم روسیه د             ر سوریه د             ر بیانیه ای 
اعام کرد             : روســیه و ترکیه به موجب توافق های امضا شد             ه، گشت های مشترک 
جد             ید             ی د             ر شمال شرق سوریه انجام د             اد             ند             .د             ر این بیانیه آمد             ه است: آتش بس د             ر 
منطقه کاهش تنش اد             لب که از شش مارس آغاز شد             ، همچنان پاید             ار است. طی 
۲۴ ساعت گذشته حمله ای توسط گروه های مسلح مورد              حمایت ترکیه صورت 
نگرفته است. تنها جبهه النصره یک حمله به شهرک ماجه د             ر اد             لب انجام د             اد             .

فتح: 
عباس آماد             ه بررسی آشتی ملی است

یکی از مســئوان جنبش فتح از آماد             گی رئیس تشکیات خود             گرد             ان فلسطین 
برای بررسی پروند             ه آشتی و اعزام هیئتی به نوار غزه برای د             ید             ار با رهبران حماس 
خبر د             اد             .به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه رای الیوم، روحی فتوح، عضو کمیته 
مرکزی جنبش فتح گفت: محمود              عباس، رئیس تشکیات خود             گرد             ان فلسطین 
کامًا آماد             ه اعزام هیئت فتح به غزه اســت. من به شخصه آماد             ه اجرای د             ستورات 
د             ر این زمینه هستم. وحد             ت ملی بر هر مسئله د             یگری ارجحیت د             ارد             .د             ر ماه فوریه، 
هیئتی از فتح به نوار غزه سفر و با رهبران برخی گروه های فلسطینی د             ید             ار کرد              
اما بد             ون د             یــد             ار با حماس غزه را ترک کرد             .فتوح گفت: ما تماس هایی با حماس 
برای انجام این د             ید             ارها د             اشتیم و از گزینه هایی که پیش روی ما نهاد             ند             ، غافلگیر 
شد             یم. خواهان د             ید             ار گسترد             ه تری شــامل تمام گروه ها، نهاد             ها و شخصیت ها و 
چهره های سرشــناس و د             ید             ار پنج جانبه ای میان حماس، جهاد              اسامی، جبهه 
مرد             می آزاد             ی بخش فلســطین، جبهه د             موکراسی برای آزاد             ی و فتح و همچنین 

د             ید             ار د             وجانبه ای میان فتح و حماس شد             ند             .

آیاکرونامانعراهیابیمجددترامپبهکاخسفیدمیشود؟
شیوع ویروس جد             ید              کرونا د             ر سطح جهان و تبعات آن، بسیاری 
از معاد             ات سیاســی د             ر کشــورهای مختلف از جمله آمریکا را 
تحت تاثیر قرار د             اد             ه اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، 
یکی از اولین پیامد             های سیاسی شیوع بیماری همه گیر »کووید              
۱۹« د             ر آمریکا تســریع روند              انتخاب نامزد              حزب د             موکرات بود             . 
برنی سند             رز، سناتور چپگرای ایالت ورمونت که احتماا د             ر حالت 
عاد             ی کارزار خود              را تا چند              ماه د             یگر اد             امه می د             اد              به د             لیل شیوع 
ویــروس جد             ید              کرونا و تبعات اقتصــاد             ی آن د             ر ایاات متحد             ه 
ترجیح د             اد              تا کارزار انتخاباتی خود              را متوقف کند             . بســیاری از 
ایالت ها پیش از کناره گیری برنی سند             رز تاریخ رقابت انتخاباتی 
حزب د             موکرات را به د             لیل شیوع کرونا به تعویق اند             اخته بود             ند             .

کناره گیری زود             هنگام برنی ســند             رز به جو باید             ن که اکنون د             ر 
عمــل نامزد              حــزب د             موکرات د             ر انتخابات پیش رو محســوب 
می شود              زمان بیشتری برای جمع آوری کمک های مالی، برنامه 
ریزی برای کنوانســیون حزب و انتخــاب معاون خود              می د             هد             . 
معاون پیشین باراک اوباما همچنین به جای اینکه وقت و انرژی 
خود              را صرف رقابت با برنی سند             رز کند             ، می تواند              د             ر گرد             همایی ها 
و مصاحبه ها و سخنرانی ها خود              بر انتقاد              از د             ونالد              ترامپ متمرکز 
شود             .از سوی د             یگر جمهوریخواهان نگران هستند              که انتخابات 
ریاســت جمهوری ماه نوامبر )آبان( به یک همه پرسی د             ر مورد              
نحوه مد             یریت بحران شیوع نوع جد             ید              ویروس کرونا از سوی د             و

نالد              ترامپ تبد             یل شود             .شیوع بیماری همه گیر »کووید              ۱۹« د             ر 
عمل برنامه د             ونالــد              ترامپ برای تاکید              بــر وضعیت اقتصاد             ی 
مطلوب د             ر آمریکا د             ر جریان کارزار انتخاباتی را مختل کرد             . این 
بیماری نه تنها تاکنون جان بیش از ۳۰ هزار آمریکایی را گرفته 
است بلکه باعث بیکاری میلیون نفر نیز شد             ه است.برای بررسی 
تاثیر شیوع ویروس کرونا د             ر آمریکا بر انتخابات ریاست جمهوری 
باید              با توجه به سیســتم انتخاباتی این کشــور )کالج الکترال( 
وضعیت ایالت هایی را مد             نظر د             اشت که رقابت بین د             موکرات ها و 
جمهوریخواهــان د             ر آنها فشــرد             ه اســت.رقابت د             ر تعد             اد             ی از 
ایالت هایــی که د             ونالد              ترامپ با پیروزی د             ر آنها توانســت مانع 
راهیابی هیاری کلینتون به کاخ سفید              شود              د             ر انتخابات سال 

جاری فشــرد             ه خواهد              بود             . ایالت پرجمعیت فلورید             ا یکی از این 
ایالت ها اســت. ران د             سنتیس، فرماند             ار فلورید             ا که متحد              د             ونالد              
ترامپ محســوب می شود              به د             لیل عد             م واکنش سریع به شیوع 
ویروس جد             ید              کرونا به شد             ت مورد              انتقاد              قرار گرفته است.ایالت 
ویسکانسین یکی د             یگر از ایالت هایی است که د             ونالد              ترامپ د             ر 
ســال ۲۰۱۶ د             ر آن بــه پیــروزی د             ســت یافت. بــا این حال 
جمهوریخواهان هفته گذشته د             ر انتخابات ایالتی ویسکانسین از 
د             موکرات ها شکســت خورد             ند             . عملکرد              د             موکرات ها د             ر جریان 
انتخابات ایالتی هفته گذشته به مراتب بهتر از نتیجه ای بود              که 
هیاری کلینتون د             ر سال ۲۰۱۶ د             ر ویسکانسین به د             ست آورد             .

گرچــن ویتمر، فرمانــد             ار د             موکرات ایالت میشــیگان نیز طی 
هفته های اخیر شــاهد              افزایش محبوبیت خود              بود             ه است. ایالت 
میشیگان هم یکی از ایالت هایی است که د             ونالد              ترامپ د             ر سال 
۲۰۱۶ د             ر آن به پیروزی رسید              اما پیش بینی می شود              که رقابت 

د             ر این ایالت د             ر انتخابات سال جاری فشرد             ه باشد             . گرچن ویتمر 
کــه یکی از گزینه های مطرح برای معاونت جو باید             ن اســت از 
عملکرد              د             ولت فد             رال به رهبری د             ونالد              ترامپ د             ر مقابله با شیوع 
ویروس جد             ید              کرونا انتقاد              کرد             ه است.ایالت آریزونا یکی د             یگر از 
ایالت هایی است که د             ونالد              ترامپ د             ر سال ۲۰۱۶ با پیروزی د             ر آن 
توانســت به کاخ ســفید              راه یابد             . با این حال این ایالت که طی 
د             هه های اخیر به طور ســنتی به جمهوریخواهان رای د             اد             ه است 
اکنون به یکی از ایالت های کلید             ی د             ر انتخابات سال جاری تبد             یل 
شد             ه است. این امر به این معنا است که رقابت بین د             ونالد              ترامپ 
و جو باید             ن احتماا د             ر این ایالت نیز فشرد             ه خواهد              بود             .با این حال 
باید              د             ر نظر د             اشت که نتایج نظرسنجی ها با وجود              بهبود              وضعیت 
د             موکرات هــا د             ر برخی از ایالت های کلید             ی، نشــان می د             هد              که 
محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا پس از شــیوع ویروس جد             ید              
کرونا و موج بیماری د             ر این کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه د             ر 

برخی نظرســنجی ها افزایش نیز یافته اســت. اما بی شک روند              
تحوات طی هفته ها و ماه های آیند             ه برای د             ونالد              ترامپ سرنوشت 
سازتر خواهد              بود             . اگر شیوع ویروس کرونا کاهش یابد              و اقتصاد              
آمریکا نیز پس از بازگشایی بتواند              به سرعت د             وران رکود              احتمالی 
را پشت سر بگذارد              رئیس جمهوری ایاات متحد             ه بخت زیاد             ی 
برای انتخاب مجد             د              خواهد              د             اشــت. هر چند              شماری از اعضای 
سابق کارزار انتخاباتی چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا د             ر 
گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد             پرس از سرنوشت انتخابات د             ر د             و 
ایالت کلید             ی فلورید             ا و ویسکانســین ابــراز نگرانی کرد             ه اند             .آنها 
همچنیــن نگران میزان محبوبیت د             ونالــد              ترامپ د             ر ایالت های 
پنسیلوانیا و میشیگان هســتند             . د             ونالد              ترامپ د             ر سال ۲۰۱۶ با 
اختاف تنها ۱۱ هزار رای توانست د             ر ایالت میشیگان پیروز شود             . 
میزان باای مرگ و میر د             ر میان سیاهپوستان د             ر شهر د             یترویت 
می تواند              د             ر نهایت باعث شود              که د             ونالد              ترامپ د             ر ایالت میشیگان 
از جو باید             ن شکســت بخورد             .د             ر هر کد             ام از د             و ایالت میشیگان و 
پنسیلوانیا د             ستکم یک میلیون نفر به د             لیل شیوع ویروس جد             ید              
کرونا بیکار شد             ه اند             . این رقم به این معنا است که نرخ بیکاری د             ر 
این د             و ایالت به بیش از ۲۰ د             رصد              خواهد              رسید             .اکثر تحلیلگران 
بر این باور هستند              که یکی از عوامل تعیین کنند             ه د             ر سرنوشت 
انتخابات سال جاری زمان بازگشت بسیاری از بیکاران به محل 
کار است. بازگشــایی د             وباره فعالیت های اقتصاد             ی پس از شیوع 
ویــروس کرونا لزوما به معنای بازگشــت کارمنــد             ان هتل های 
فلورید             ا، کارگران کارخانه های خود             روسازی میشیگان و کارمند             ان 
شرکت های پنسیلوانیا و آریزونا به محل کار نیست.شیوع ویروس 
کرونا شاید              فعا امید              د             موکرات ها برای بازپس گیری کاخ سفید              را 
افزایش د             اد             ه باشد              اما روند              تحوات سیاسی، اجتماعی و اقتصاد             ی 
د             ر آمریــکا به د             لیل بیماری همه گیر »کووید              ۱۹« طی ماه های 
آیند             ه بیش از پیش غیرقابل پیش بینی به نظر می رســد             . با این 
حال ویروس کرونا می تواند              نه تنها به د             لیل شــیوع گسترد             ه د             ر 
سطح جهان بلکه با تغییر سرنوشت انتخابات سال ۲۰۲۰ آمریکا 
که د             ونالد              ترامپ تا چند              هفته پیش پیروزی د             ر آن را با توجه به 

وضعیت مطلوب اقتصاد             ی آسان می د             ید              نیز تاریخ ساز شود             .

نیویورک-ایرنــا- نمایند                     ه د                     ائم ایران د                     ر 
سازمان ملل متحد                      د                     ر واکنش به اد                     عای 
پمپئو د                     رباره محد                     ود                     یت تسلیحاتی ایران 
گفت: این اظهارات تاش د                     یگری برای 
منحرف کرد                     ن توجه ها از تد                     اوم تروریسم 
اقتصــاد                     ی بر مرد                     م ایران اســت.مجید                      
تخت روانچی صبح  د             یروز یکشــنبه د                     ر 
صفحــه توئیتری خود                      نوشــت: تاش 
د                     یگــر ایــاات متحد                     ه بــرای منحرف 
کرد                     ن تروریســم اقتصاد                     ی علیه مرد                     م 
ایران: این بار  آمریکا از شــورای امنیت 
می خواهــد                      قطعنامــه ۲۲۳۱ را نقض 

کنند                      و محد                     ود                     یت های تسلیحاتی را بر 
ایران اد                     امه د                     هند                     .وی خاطرنشــان کرد                     : 
امــا ایاات متحد                     ه موفق نخواهد                      شــد                      
د                     یگران را به نقــض قوانین بین المللی 
ســوق د                     هد                     .پمپئو روز شنبه د                     ر توئیتی 
نوشــت: پیــش از آنکه ایــران رقابت 
تســلیحاتی جد                     یــد                     ی را د                     ر خاورمیانه 
آغاز کند                     ، شــورای امنیت باید                      تحریم 
تسلیحاتی آنها را تمد                     ید                      کند                     .تحریم های 
تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل 
علیه ایران د                     ر سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ 
برای ممنوعیت فروش ساح به ایران و 

صاد                     رات ســاح از ایران وضع شد                     . پس 
از توافق برجام مقرر شــد                      این تحریم ها 
۱۸ اکتبــر ۲۰۲۰ )۲۷ مهر ۱۳۹۹( و 
پس از آنکه گــزارش آژانس بین المللی 
برنامه  بــود                     ن  اتمــی صلح آمیز  انرژی 
هســته ای ایران را تأیید                      کرد                     ، برد                     اشته 
شود                     .بیانیه مســتقل قطعنامه ۲۲۳۱ از 
کشــورهای عضو خواسته به مد                     ت پنج 
سال محد                     ود                     یت هایی را د                     ر مورد                      ارتباط 
و معامات تســلیحاتی ایــران مراعات 
کنند                     .بر این اســاس از د                     ولت ها خواسته 
شد                     ه تا از معامله، خرید                      و فروش و فراهم 

کرد                     ن هرگونه تسهیات مالی، مباد                     اتی 
و ترابــری د                     ر مورد                      تجهیزات ســنگین 
نظامی به ایران یا برای اســتفاد                     ه ایران 
به مد                     ت پنج سال از زمان اجرای برجام 
یا تسلیم »گزارش جمع بند                     ی مبسوط« 
اجرای برجام توســط آژانس بین المللی 
انرژی اتمی )هر کد                     ام که زود                     تر باشــد                     ( 
خــود                     د                     اری کننــد                     . د                     ر ایــن بخش از 
قطعنامه از انواع تانک رزمی، سامانه های 
رزمی،  هواپیماهای  توپخانه ســنگین، 
هلی کوپترهای تهاجمی، ناو، سامانه های 

موشکی نام برد                     ه شد                     ه است.

انتقاد                      روسیه از د                     رخواست پمپئو برای 
تمد                     ید                      تحریم تسلیحاتی ایران

نمایند                     ه روســیه د                     ر وین د                     رخواســت وزیر امور خارجه آمریکا برای تمد                     ید                      
تحریم تســلیحاتی ایران را مورد                      انتقاد                      قرار د                     اد                     .به گزارش ایسنا، میخائیل 
اولیانوف نمایند                     ه روســیه د                     ر وین د                     ر واکنش به اظهارات مایک پمپئو وزیر 
امور خارجه آمریکا د                     رباره تمد                     ید                      تحریم تسلیحاتی ایران د                     رصفحه توییترش 
نوشــت: رقابت تسلیحاتی معموا یک جانبه نیســت. ]این امر[ یک تاش 
جمعی اســت، یا د                     ر ســطح قد                     رت های بزرگ یا د                     ر ســطح منطقه است.او 
د                     ر اد                     امه بیان کرد                     : خطر رقابت تســلیحاتی را به سختی می توان با تحریم 
تسلیحاتی علیه یک کشور از بین برد                     . این امر مستلزم تاش های جمعی از 
طریق مذاکرات است.اظهارات اولیانوف د                     ر پی این مطرح می شود                      که پمپئو 
روز گذشته د                     ر صفحه توییترش گفته بود                     : تحریم تسلیحاتی ایران طی شش 
ماه آیند                     ه منقضی می شود                     . شورای امنیت سازمان ملل باید                      این محد                     ود                     یت ها 
را پیش از آنکه خشونت ایران افزایش یابد                      و یک رقابت تسلیحاتی جد                     ید                      د                     ر 

منطقه خاورمیانه ایجاد                      شود                     ، تمد                     ید                      کند                     .

تخت روانچی:
 آمریکا د                     ر پی منحرف کرد                     ن توجه از تروریسم اقتصاد                     ی است

موسوی: 
ظریف فرد              ا به سوریه می رود              

سخنگوی وزارت خارجه از ســفر امروز د              وشنبه ظریف به سوریه خبر د              اد              .به گزارش 
ایسنا، ســخنگوی وزارت امور خارجه اعام کرد              : د              کتر محمد               جواد               ظریف، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسامی ایران امروز )د              وشنبه( برای د              ید              ار و گفت وگو با مقامات سوریه 
عازم د              مشــق خواهد               شــد              .وی افزود              : ظریف د              ر این سفر یک روزه با آقای بشار ااسد               
رئیس جمهور و آقای ولید               المعلم وزیر امور خارجه سوریه د              ید              ار و د              ر خصوص روابط 
د              و جانبه، تحوات منطقه ای و نیز آخرین تحوات سیاســی و مید              انی مبارزه سوریه 
علیه تروریســم گفت وگو و تباد              ل نظر خواهد               کرد              .پیش از این شبکه لبنانی المیاد              ین 
نیز اعام کرد              ه بود               که وزیر امور خارجه کشورمان روز د              وشنبه با همتای سوری خود               

د              ر د              مشق د              ید              ار خواهد               کرد              .

شکایت وکای آمریکایی از چین برای جبران 
خسارت تریلیون د                     اری همه گیری کرونا

وکای آمریکایی د                     ر اقد                     امی حقوقی علیه چین خواستار جبران خسارتی »چند                      تریلیون 
د                     اری« بر سر همه گیری کرونا شد                     ه و رهبران چین را به قصور د                     ر جلوگیری از انتشار 
این بیماری متهم کرد                     ه اند                     .به گزارش ایسنا، این شکایت که هزاران شاکی از ۴۰ کشور 
مختلف از جمله انگلیس و آمریکا د                     ارد                     ، ماه گذشته میاد                     ی د                     ر فلورید                     ا ثبت شد                     ه است.

به گزارش روزنامه د                     یلی میل، پروند                     ه د                     یگری نیز ماه جاری میاد                     ی از طرف کارکنان 
د                     رمانی به ثبت رسید                     ه که چین را به احتکار ملزومات حیاتی پزشکی متهم می کند                     .این 
چالش های حقوقی که قرار است با شکایت د                     یگری از سوی وکای حقوق بشر اسرائیل 
اد                     امه یابد                     ، فشــار را بر شــی جینپینگ، رییس جمهور چین برای پاسخگویی د                     رباره 

اقد                     امات کشورش د                     رخصوص کروناویروس افزایش د                     اد                     ه است.

ماد                     ورو خبر د                     اد                     ؛
احتمال تأخیر د                     ر برگزاری انتخابات مجمع ملی 

ونزوئا
رئیس جمهوری ونزوئا گفت، انتخابات ســال جاری میاد                     ی مجمع ملی این کشــور 
ممکن اســت به د                     لیل شــیوع ویروس کرونا به تأخیر افتد                     .به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، نیکواس ماد                     ورو، رئیس جمهوری ونزوئا د                     ر مصاحبه ای با راد                     یو 
AM ۷۵۰ آرژانتین، گفت: بر اســاس قانون اساسی، انتخابات مجمع ملی ونزوئا باید                      
د                     ر ســال جاری میاد                     ی برگزار شــود                      اما نمی د                     انم آیا این انتخابات با توجه به اوضاع 
پیش آمد                     ه ناشی از شیوع ویروس کرونا برگزار می شود                      یا خیر.وی به این مسأله اشاره 
کرد                      که مبارزه با کرونا اکنون د                     ر اولویت اســت و اصا به صاح نیست که با توجه به 
این شــرایط، بر برگزاری انتخابات د                     ر موعد                      مقرر تأکید                      و اصرار کند                     .وی د                     ر پاســخ به 
سوالی د                     رباره این که آیا کمک های پیشنهاد                     ی از سوی رئیس جمهوری کلمبیا را می 
پذیرد                      یا خیر، گفت: ونزوئا از هر کمکی که برای بهد                     اشــت عمومی اســت، استقبال 
می کند                     . پیشتر، کاراکاس آماد                     گی خود                      را د                     رباره به اشتراک گذاشتن تجهیزات آزمایش 

کووید                     -۱۹ با کلمبیا مطرح کرد                     ه بود                      اما د                     ولت بوگوتا این پیشنهاد                      را رد                      کرد                     .
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یکی از شــرکت های د                   انش بنیان فعال د                   ر حوزه تجهیزات پزشــکی با 
حمایت صند                   وق نوآوری و شکوفایی د                   ستگاه های اکسیژن ساز و کنترل 
فشــار د                   اخل ریه را برای پایش وضعیت بیماران مبتا به ویروس کرونا 
به بازار عرضه کرد                   ند                   .پیمان بخشند                   ه نژاد                   ، مد                   یر عامل این شرکت د                   انش 
بنیان با اشــاره به تولید                    تجهیزات پزشــکی د                   ر این شــرکت به منظور 
اســتفاد                   ه بیماران مبتا به ویروس کرونا، گفت: ما سه محصول د                   ر حال 
حاضر تولید                    می کنیم که برای بیماران کرونایی بســیار حیاتی است به 
همین خاطر شیفت های کاری خود                    را افزایش د                   اد                   ه ایم تا بتوانیم بخشی 
از نیاز کشور به این محصوات را تامین کنیم.وی د                   ستگاه "اکسیژن ساز" 
را از جمله این محصوات نام برد                    و افزود                   : این د                   ســتگاه، اکسیژن مورد                    

نیاز بیمار را تامین می کند                  .

 Mike("و "مایــک کرایگر )Kevin Systrom("کوین سیســتروم"
Krieger(، بنیان گــذاران اینســتاگرام پــس از ترک فیســبوک، با 
همکاری یکد                   یگر یک رد                   یاب ارائه د                   اد                   ه اند                    که می تواند                    سرعت گسترش 
کروناویروس را د                   ر هر ایالت نشــان د                   هد                   .این رد                   یاب موســوم به "آرتی. 
لیو")Rt.live(، تعد                   اد                    افراد                   ی که توسط یک فرد                    مبتا به کروناویروس، 
آلود                   ه می شوند                   ، بررسی می کند                    و مناطقی که روند                    گسترش کروناویروس 
د                   ر آنها سریع تر است، نشان می د                   هد                   .کرایگر گفت: ما قصد                    د                   اریم با ارائه 
آرتی. لیو به مرد                   م کمک کنیم تا نحوه شــیوع کروناویروس را د                   رایالت 
خود                    ببینند                   .وی افزود                   : اگر مقامات از نحوه گسترش عفونت د                   ر ایالت خود                    
اطاعات د                   قیقی د                   اشته باشند                   ، می توانند                    آن را به د                   رستی مد                   یریت کنند                   . 

ما امید                   واریم که آرتی. لیو، کارآیی خوبی د                   ر این زمینه د                   اشته باشد                   .

به گفته محققان د                   انشگاه "کمبریج" ممکن است "کروناویروس" جد                   ید                    
که سبب شیوع بیماری "کووید                   -۱۹" د                   ر سراسر جهان شد                   ه است، پیش 
از آنکه تصور می شد                   ، ظهور پید                   ا کرد                   ه است و شاید                    منشا آن ووهان نباشد                   .

این محققان همچنین مد                   عی شد                   ند                    که شــاید                    این ویروس از بازارهای 
 Peter("محلی استان هوبئی چین نشــات نگرفته باشد                   ."پیتر فورستر
Forster( متخصص ژنتیک د                   انشگاه "کمبریج" اظهار کرد                   ، ممکن است 
این ویروس ماه ها قبل به فرم نهایی خود                    تغییر یافته باشــد                    که طی آن 
روی انســان ها تاثیر می گذارد                   .وی اد                   امه د                   اد                   ، ولی این ویروس ماه ها قبل، 
بد                   ون اینکه د                   یگران را آلود                   ه کند                   ، د                   ر بد                   ن خفاش، د                   یگر حیوانات و حتی 
انسان جای گرفته است. سپس بین ۱۳ سپتامبر تا ۷ د                   سامبر سال ۲۰۱۹ 
میاد                   ی، شروع به آلود                   ه کرد                   ن افراد                    و گسترش میان انسان ها شد                   ه است.

موفقیت د                   ر ساخت د                   ستگاه های 
اکسیژن ساز بیماران کرونایی

بنیانگذاران اینستاگرام، رد                   یاب 
کروناویروس ساختند                   

طرح فرضیه جد                   ید                    برای منشا و 
زمان شیوع "کروناویروس"

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کنسرت پرواز همای د              ر فضای مجازی

خود                   روی مد                   نظر جرمی کارکسون برای فرار د                   ر آخرالزمان!
جرمی کارکسون اخیراً د                   ر کانال یوتیوب Drivetribe پاسخگوی برخی سؤاات بود                   ه است. همه ی ما کارکسون و اخاق خاص 
او را می شناســیم و خب انتظار لحظات جالبی را طی این مصاحبه د                   اریم.طی این مصاحبه چند                    د                   قیقه ای کار به جایی می رســد                    
که کارکسون باید                    خود                   رویی برای آخرالزمان انتخاب کند                   . او د                   ر آخرالزمان چه خود                   رویی را خواهد                    راند                   ؟ خبر بد                    برای طرفد                   اران 
مد                    مکس اینکه انتخاب کارکســون یک اینترســپتور 8 سیلند                   ر نیست. د                   ر واقع او همچون همیشه باعث سورپرایز ما شد                   ه و نه 
یک پیکاپ مشکی و نه یک آئود                   ی زرهی و نه حتی پورشه ۹۲8 با نوشته ها و اعد                   اد                    عجیب را انتخاب نکرد                   ه است.گربه وحشی را 
به یاد                    می آورید                   ؟ هیچ طرفد                   ار خود                   رویی نمی تواند                    ســال های اولیه تاپ گیر و لحظات جالب ریچارد                    هموند                    جوان د                   ر آن د                   وران را 
فراموش کند                   . هموند                    د                   ر یکی از قسمت های تاپ گیر اد                   عا کرد                   ه بود                    خد                   ای رانند                   گی است! احتمااً این اولین باری است که شما 
چیزی د                   رباره خود                   روی گربه وحشــی می شــنوید                    زیرا به تعد                   اد                    محد                   ود                   ی تولید                    شد                    اما خود                   رویی قانونی برای ترد                   د                    د                   ر جاد                   ه بود                    و 
آفرود                    خوبی د                   اشــت.گربه وحشــی از پیشرانه 8 سیلند                   ر 5 لیتری استفاد                   ه کرد                   ه و تا زمانی که بنزین تمام نکند                    گزینه ای اید                   ه آل 

برای فرار د                   ر آخرالزمان خواهد                    بود                   .

فد                   راسیون ژیمناستیک ایران راست می گوید                    یا فد                   راسیون جهانی؟
د               ر حالی فد               راسیون ژیمناستیک ایران رنکینگ وسیله خرک را اعام کرد               ه و از رتبه سوم سعید               رضا کیخا خبر د               اد               ه که رنکینگ 
اعام شد               ه توســط فد               راسیون جهانی، خاف این را نشان می د               هد               .به گزارش ایسنا، فد               راسیون ژیمناستیک ایران اعام کرد               ه که 
»سعید                رضا کیخا« د               ر آخرین رنکینگ فد               راسیون جهانی ژیمناستیک با یک پله صعود                د               ر جایگاه سوم وسیله خرک حلقه قرار 
گرفته اما سایت فد               راسیون جهانی د               ر وب سایت رسمی خود                رتبه این ملی پوش ارزند               ه ایران چهارم اعام کرد               ه است.این تناقض 
آشکار د               ر حالی است که  فد               راسیون ایران اصرار د               ارد                که  نتایج جام جهانی باکو د               ر این رتبه بند               ی لحاظ نشد               ه اما فد               راسیون جهانی 
ژیمناستیک سومی کیخا د               ر مسابقات باکو را نیز جزو نمرات این ملی پوش به شمار آمد               ه است. مشخص نیست که چرا فد               راسیون 
ژیمناستیک ایران بر خاف اعام رسمی فد               راسیون جهانی رنکینگی ناد               رست را اعام کرد               ه است؟به گزارش ایسنا،  پس از ثبت 
امتیازهای کسب شد               ه د               ر مسابقات جام جهانی ژیمناستیک هنری د               ر باکو آذربایجان که از ۲۲ لغایت ۲۳ اسفند                ۱۳۹8 برگزار شد               ، 
طبق آخرین رد               ه بند               ی ارائه شد               ه فد               راسیون جهانی ژیمناستیک د               ر وسیله خرک حلقه، سعید               رضا کیخا تنها امید                کسب سهمیه 

المپیک ایران با کسب ۶5 امتیاز د               ر رد               ه چهارم جهان قرار د               ارد               . 

کاروان عشق و مستی را امیرپیر رومی مرشد                    روشن ضمیر خیمه را از کهکشان سازد                    طنابمنزلش رر ز ماه و آفتاب جام جم شرمند                   ه از آئینه اشنور قرآن د                   ر میان سینه اش باز شوری د                   ر نهاد                    من فتاد                   از نی آن نی نواز پاکزاد                    خاور از خواب گران بید                   ار شد                   گفت »جانها محرم اسرار شد                    بند                   ای کهنه را بگشاد                   ه اند                   جذه ای ازه او را د                   اد                   ه اند                   

چهره روز

یاد      د      اشت
به مناسبت روز بزرگد              اشت سعد              ی

 گشت و گذاری د              ر بوستان سعد              ی 

نرگس اخگری

پنجــم ماه آوریل بــود              ، یعنی حــد              ود              ا د              و هفته ی 
پیش. که پد              رو ســانچز، نخســت وزیر اسپانیا، د              ر 
سخنرانی اش برای تمد              ید               ســه هفته ای قرنطینه 
د              ر این کشــور شعر »بنی آد              م اعضای یک پیکرند              « 
را از ســعد              ی خواند               و مرد              م کشــورش را به رعایت 
محد              ود              یت ها برای نجات جان خود               و د              یگران د              عوت 

کرد              !
تخلص او ســعد              ی بود               و د              ر قرن هفتم میزیســت. 
د              ر جوانــی به مد              رســهٔ نظامیهٔ بغــد              اد               رفت و به 
تحصیــل اد              ب و تفســیر و فقــه و کام و حکمت 
پرد              اخت. ســپس به شام و مراکش و حبشه و حجاز سفر کرد               و پس از بازگشت به شیراز، به 
تألیف شاهکارهای خود               پرد              اخت. آثار او نیازی به معرفی و تمجید               ند              ارد               و هر ایرانی بی شک، 

کم و بیش با آثار گرانمایه ی او آشنا است.
همه ی ما د              ر مد              رسه بارها با اشعار سعد              ی آشنا شد              ه ایم. با اشعار او عاشقی کرد              ه ایم و گاه پیش 

آمد              ه آثار وی را به صورت موزون و آهنگین به گوش جان سپرد              ه ایم.
اولین اثر سرود              ه سعد              ی بوستان است که د              ر سبک حماسی، با محتوای اخاق و تربیت است.

باب اول بوستان سعد              ی د              ر عد              ل و تد              بیر رأی است. حکایتی د              ارد               که میفرماید              :
»شنید              م که د              ر وقت نزع روان/ بهرمز چنین گفت نوشیروان

که خاطر نگهد              ار د              رویش باش/ نه د              ر بند               آسایش خویش باش
نیاساید               اند              ر د              یار تو کس/ چو آسایش خویش جویی و بس«

د              ر همین سه بیت از اولین باب بوستان سعد              ی، با مضامین مهمی آشنا میشویم که به زبانی 
بسیار ساد              ه و قابل فهم همگان آمد              ه است. د              ر این ابیات آمد              ه است که انوشیروان د              ر هنگام 

مرگ به فرزند              ان خود               پند              ی د              اد               که مراقب احوال زیرد              ستان و مستمند              ان باش، نه تنها  به فکر 
آسایش خود              . که د              ر غیر اینصورت کسی د              ر پاد              شاهی تو آسود              گی نخواهد               د              اشت.

توصیه ای که د              ر هر زمان و هر د              وره ای کاربرد               د              ارد               و گویا سعد              ی، وصیت خود               را به جهانیان د              ر 
قالب اشعار خود               به یاد              گار گذاشته است.باب د              وم بوستان د              ر احسان و نیکی است. آغاز این باب 
د              ر توجه به معنویت  است و د              ر ابیات اولیه بر این موضوع توجه د              ارد               که کسی آسود              ه د              ر د              ل 

خاک میخوابد              )اشاره به مرگ( که مرد              م با خیالی آسود              ه از او به خواب میروند              .
و د              ر تمــام این باب به موضوعاتی چون لزوم محبت به ایتام، تواضع به زیرد              ســتان و لطف و 

گذشت پرد              اخته است.
باب سوم آن د              ر عشق و مستی و شور است. و بیت اول از زخمی که مرهمش یار است میگوید              .

چند               بیت از اشعار شور انگیز او د              ر این باب:
»طبیبی پریچهر د              ر مرو بود              / که د              ر باغ د              ل، قامتش سرو بود              

نه از د              رد               د              لهای ریشش خبر/ نه از چشم بیمار خویشش خبر
حکایت کند               د              رد              مند              ی غریب/ که خوش بود               چند              ی سرم با طبیب

نمی خواستم تند              رستی خویش/ که د              یگر نیاید               طبیبم به خویش
بسا عقل زور آور چیره د              ست/ که سود              ای عشقش کند               زیرد              ست

چو سود              ا خرد               را بمالید               گوش/ نیارد               د              گر سر برآورد               هوش«باب چهارم بوستان د              ر تواضع است. 
با شعر معروف »یکی قطره باران ز ابری چکید              « که د              ر کتب د              رسی مد              رسه آمد              ه است شروع 

میشود               و د              ارای چند               حکایت تاثیر گذار د              ر تمجید               تواضع است.
امــا حکایت پنجم د              ر رضا و آرامش خیال د              ر قبول تقد              یر اســت. د              ر گیــر و د              ار زند              گی و د              ر 
گرفتاری هایی که پیش آمد              ه چه خوب است اگر این اشعار و حکایات شیرین سعد              ی را بخوانیم 
و زاویه ی د              ید               خود               را تغییر د              هیم.باب ششم د              ر قناعت و باب هفتم د              ر تربیت است. باب هشتم 
به شکر د              ر عافیت میپرد              ازد               و د              ر این روز های قرنطینه، اگر د              ر خانه ماند              ه ایم و شرایط برای ما 
خسته کنند              ه شد              ه است، این ابیات به ما کمک میکنند               که بد              انیم این عمل برای حفظ سامت 

خود               و خانواد              ه مان چقد              ر ارزشمند               است.
باب نهم د              ر توبه و باب آخر د              ر مناجات است.همانطور که د              ید              یم، استاد               سخن د              ر یکی از آثارش 
راه زند              گی را به صورت کامل، خاصه و شیرین به ما آموخته است و با مطالعه ی آثار این شاعر 

ایرانی نامد              ار، میتوان به د              رجات بااتری از اخاقیات رسید              .

آنتونی کوئین
آنتونی کوئین د                   ر منطقه فقیرنشــین چی واوا مکزیک از 
پد                   ری ایرلند                   ی-مکزیکی و ماد                   ری مکزیکی-سرخ پوست 
به د                   نیا آمــد                   . د                   ر یکی از مناطــق نزد                   یک لس آنجلس، 
کالیفرنیا بزرگ شد                    و مد                   رسه را زود                   تر از وقت موعود                    ترک 
کرد                   . قبل از اینکه هنرپیشــه شود                   ، بوکسر و نقاش بود                    و 
به کارهای گوناگون از جمله کارگری کشتارگاه پرد                   اخت. 
عاقــه اش به تحصیل او را به رشــته معماری کشــاند                   . 
د                   لش می خواســت بازیگر شود                    اما هیچ کس حاضر نبود                    
به جوانی که هنوز زبان انگلیسی را با لکنت حرف می زد                   ، 
نقش بد                   هــد                   . د                   ر ۱۹۳۶ به طور اتفاقی چند                    د                   قیقه نقش 
یک سرخ پوســت را بازی کرد                    و چنان خوب که تحسین 
گری کوپر اســطوره سینمای وسترن را برانگیخت.بعد                   از 
آن کارگرد                   ان ها به سراغ او آمد                   ند                    اما فقط برای ایفای نقش سرخپوست ها یا بزهکارها. د                   ر سال ۱۹۴۷ د                   ر 
تئاتر »اتوبوسی به نام هوس« نقش استنلی کوالسکی را بازی کرد                   . پنج سال بعد                    )۱۹5۲( به خاطر بازی 
د                   ر نقش براد                   ر امیلیانو ســاپاتا د                   ر فیلم زند                   ه باد                    زاپاتا! برند                   ه جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد                    
شد                   . جاد                   ه و گوژپشت نترد                   ام بازی های د                   رخشان بعد                   ی او بود                   ند                   .. آنتونی کوئین اسکار د                   وم خود                    را د                   ر سال 
۱۹5۶ برای هشــت د                   قیقه بازی د                   ر نقش پل گوَگن د                   ر شور زند                   گی. د                   هه ۶۰ د                   هه کوئین بود                   . توپ های 
ناوارون، لورنس عربستان و زوربای یونانی باعث شهرت او د                   ر سراسر جهان شد                   .د                   ر سال ۱۹۷۶ زمانی که 
۶۰ سال سن د                   اشت نقش حمزه عموی پیامبر اسام را د                   ر فیلم رسالت بازی کرد                    و د                   و سال بعد                    د                   ر نقش 
ُعَمر مختار د                   ر عمر مختار: شــیر صحرا )۱۹۷8( ظاهر شــد                   . او با ۶۰ سال تجربه و بازی د                   ر ۳۱۲ فیلم، 
رکورد                    بازیگری را شکست. د                   ر جلد                    سرخ پوستها، مکزیکی ها، اسکیموها، یونانی ها و حتی چینی ها رفت و 

نمایند                   ه جماعتی شد                    که د                   ر حاشیه اند                    و مورد                    تحقیر اما هرگز تسلیم نمی شوند                   . 


