
نمایند ه د ائم ایران د ر ســازمان ملل متحد  با یاد آوری 
»طرح ابتــکار صلح هرمز«، حضور ارتــش آمریکا د ر 
منطقه را ریشــه اصلی مشکات د انست و گفت خروج 
این نیروها، خواست مشترک مرد م منطقه است.مجید  
تخت روانچی د یروز چهارشنبه د ر گفت وگو با تارنمای 
آسیا تایمز، این مطلب را د ر پاسخ به این سوال مطرح 
کرد  که »آیا ایران آماد ه متوقف کرد ن تنش ها با آمریکا 
و متحد انش د ر منطقه اســت؟«وی افزود : بسیاری از 
مشکات منطقه ما ریشــه د ر حضور ارتش آمریکا د ر 
این منطقه د ارد . عاوه بر این، خروج یک جانبه ترامپ 
از توافق هسته ای ایران تنش د ر منطقه را تشد ید  کرد ه 
است. ما مسئول وضعیت تنش زا نیستیم. ایاات متحد ه 
از هزاران مایل د ورتر از ســواحل خود  به خلیج فارس 
آمد ه اســت.نمایند ه د ائم ایران د ر سازمان ملل متحد  
اد امــه د اد : آنها د ر حال فروش ســاح های مرگبار به 
ارزش میلیارد ها د ار به برخی از کشورهای این منطقه 
هســتند . آنها تمام تاش خــود  را می کنند  تا اختاف 
بین کشورهای منطقه ایجاد  شــود . بهترین کاری که 
می تواند  د ر منطقه اتفاق بیفتــد ، خروج آمریکا از این 
بخش حساس جهان است. این مساله به صراحت توسط 
پارلمان عراق فراخواند ه شد ه است و این موضع  مشترک 
مرد م د ر کل منطقه است.روانچی اضافه کرد : قطعا ایاات 
متحد ه عاقه ای به بهبود  روابط ایران و همسایگان ند ارد . 

ما همیشــه گفته ایم که می خواهیم با همسایگان خود  
د ر صلح زند گی کنیم. ما خواستار بهترین روابط با آنها 
هستیم. سال گذشته، رئیس جمهوری ]حسن[ روحانی 
ابتکاری را برای ایجاد  یک برنامه امنیتی منطقه ای د ر 
خلیج فارس بــه نام صلح هرمز )امید ( معرفی کرد .وی 
خاطرنشــان کرد : ما بر ایــن باوریم که از طریق جاذبه 
به جای د افعه، همکاری ]به جای[ رقابت، همســایگی 
خوب ]به جای[ مد اخله د ر امور د اخلی د یگران و آشتی 
]به جــای[ ایجاد  تنش، کشــورهای منطقه می توانند  

منطقه ای بهتر و امن تر ایجاد  کنند .

سیاست خارجی ایران د ر همه گیری کرونا
نمایند ه د ائم ایران د ر سازمان ملل متحد  د ر پاسخ به این 
سوال که تاثیر همه گیری کرونا بر اولویت های سیاست 
خارجی ایران چه بود ه است، گفت: هیچ ترد ید ی وجود  
ند ارد  که این همه گیری جهان را تغییر د اد ه است.تخت 
روانچی افزود : عاوه بر مشقاتی که این امر برای اکثریت 
کشورها به بار آورد ه است، به ویژه جان های گرانبهایی 
که د ر نتیجه آن از د ست رفته است، اقتصاد  جهان هم 
تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته است.وی با بیان اینکه 
»ایران نیز از این قاعد ه مستثنی نیست«، اد امه د اد : ما 
به سختی مورد  هجوم همه گیری قرار گرفته ایم و تاش 
د اریم آن را مهار کنیم و به زود ی آن را شکست خواهیم 

د اد . ما یکی از بهترین کاد ر د رمانی را د ر د نیا د اریم.
نمایند ه د ائم ایران د ر ســازمان ملــل متحد  اضافه کرد : 
آنهــا با وجود  اینکه تحریم های غیرانســانی باعث ایجاد  
ســختی هایی برای مرد م ما از جمله د ر زمینه پزشــکی 
می شــود ، د ر نجات جان افراد  بسیار عالی عمل کرد ه اند .

تخت روانچی خاطرنشــان کرد : امروزه سیاست خارجی 
ایران همکاری همه جانبه با د یگر کشــورها برای از بین 
برد ن کلی این بیماری همه گیر است. شماری از کشورها 
همچون برخی از همسایگان و سازمان های بین المللی به 
ایران کمک کرد ه اند .وی یاد آور شد : د ر همین زمان، ایاات 
متحد ه همچنان به اعمال تحریم های غیرقانونی خود  علیه 
کشــور ما اد امه می د هد .به عنــوان آخرین نمونه، هفته 
گذشته کره جنوبی از فروش کیت های تشخیصی ویروس 
کرونا به ایران جلوگیری کرد . د ر این مقطع حساس، مرد م 
ایران هرگز کسانی که کمک می کنند  و کسانی که به آنها 

آسیب می رسانند  را فراموش نخواهند  کرد .

آیند ه روابط ایران و اتحاد یه اروپا/اینستکس
نماینــد ه د ائم ایران د ر ســازمان ملــل متحد  د رباره 
چشم اند از سازوکار ویژه مالی )اینستکس( هم گفت: 
اینستکس از زمان خروج آمریکا از برجام ایجاد  شد ه 
بود  و بیش از یکسال طول کشید  تا عملیاتی شود .تخت 
روانچی افزود : موفقیت آن هنوز مشخص نیست و به 
توانایی کشورهای اروپایی د ر فراهم کرد ن نقد ینگی 
مورد  نیاز آن بســتگی د ارد . ما همواره بر حقوق خود  
تحت برجام تاکید  کرد ه ایم تــا از طریق فرایند های 
موجود ، تحقق یابد .وی اد امه د اد : اگر اینستکس کارایی 
د اشته باشد ، ما از آن استقبال می کنیم. اگر فرایند های 
د یگر هم این کار را انجام د هند ، باز هم خوب اســت. 
مســاله مهم این است که ایران باید  از مزایای مند رج 
د ر توافق بهره مند  شود .سفیر جمهوری اسامی ایران 
د ر سازمان ملل متحد  اضافه کرد : تاکنون، یک مورد  
تجارت د ر اینستکس ثبت شــد ه و کار خوبی است. 

آنچه باید  انجام شود  گسترش د امنه این سازوکار است 
که شامل تجارت غیر از موارد  بشرد وستانه و همچنین 
منابع مالی د ر د ســترس اینســتکس باشد  تا بتواند  
مقاد یر زیاد ی از تجارت را تسهیل کند .تخت روانچی 
تاکید  کرد : اینستکس باید  از طریق پول د ریافت شد ه 
از فروش نفت ایران بــه اروپا یا از طریق تامین مالی 
مستقیم توسط کشورهای اروپایی تامین مالی شود . 
نفت ایران تحت تحریم اتحاد یه اروپا نیست. بنابراین 
اروپا می تواند  نفت را از ایران برای اســتفاد ه فوری یا 
آتی خرید اری کند .وی خاطرنشــان کــرد : رویکرد  
اتحاد یه اروپا د ر قبال ایران، از جمله د ر حوزه تجارت 
و د اد وستد ، به ویژه هنگامی که سیاست ننگین فشار 
حد اکثری آمریکا سخت تر می شــود ، عاملی تعیین 
کنند ه برای آیند ه روابط بلند مــد ت ایران و اتحاد یه 

اروپا خواهد  بود .

راز آشکار آمریکا د ر صند وق بین المللی پول 
نمایند ه د ائم ایران د ر ســازمان ملل متحد  د ر پاســخ 
به این ســوال کــه پیش بینی د ربــاره تصمیم نهایی 
صند وق بین المللی پول برای حمایت از ایران د ر برابر 
فشارهای آمریکا چیســت، گفت:  بسیاری از کشورها 
تحت تاثیر کوویــد -۱۹ قرار گرفته اند  و برای مقابله با 
جنبه های مختلف این بیماری همه گیر به ویژه پیامد  

اقتصاد ی آن، به کمک خارج از کشور نیاز د ارند . برخی 
از کشــورهای آسیب د ید ه از صند وق بین المللی پول 
خواسته اند  به آنها کمک مالی ارائه د هد .تخت روانچی 
افزود : صند وق بین المللی پول، روش های مختلفی برای 
رسید گی به این د رخواست ها د ارد  و یکی از آنها »ابزار 
سریع تأمین مالی« )RFI( است. همانطور که از نام آن 
پید اســت، برای ارائه کمک های ســریع به کشورهای 
نیازمند  طراحی شــد ه اســت.وی اد امــه د اد : ایران از 
صند وق بین المللی پول خواسته است که از طریق این 
سازوکار وام پنج میلیارد  د اری اعطا کند  زیرا ما از این 
ویروس، ضربه خورد ه ایم و یکی از واجد  شــرایط ترین 
کشــورها برای د ریافت چنین کمکی هستیم.نمایند ه 
د ائم ایران د ر ســازمان ملل متحد  اضافه کرد : این یک 
راز آشکار اســت که ایاات متحد ه تمام تاش ممکن 
را بــرای به تاخیر اند اختن تصمیم صند وق بین المللی 
پول د ر مورد  د رخواست ایران به کار گرفته است با این 
امید  که اعضای هیات مد یره صند وق بین المللی پول 
را برای رد  آن ترغیب کند .تخت روانچی اظهار کرد : از 
نظر ایرانیان، د شمنی ایاات متحد ه نسبت به آنها معلوم 
اســت. اکنون اعتبار صند وق بین المللی پول د ر میان 
است. مذاکرات ما با صند وق بین المللی پول هنوز اد امه 
د ارد  و امید واریم این صند وق به زود ی تصمیم صحیحی 

برای اعطای وام به ایران بگیرد .
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اقتصاد  چابکتر با حذف مالیات حقوق
وقتــی اقتصــاد  د ر ایران تا بیش از ۷۰ تــا ۷۵ د رصد  د ولتی 
اســت و به عبارتی هم ساختار حکومتی اعم از قوای سه گانه 
و هم شــرکتهای د ولتی بیش از ۷۰ د رصد  نیروی کار کشور 
را د ر ســایه اد اره خود  حقوق ماهیانــه میپرد ازند  باید  گفت 
پرد اخت مالیات حقوق کاری عبس و گاهی کاما هزینه زا و 
بوروکراتیک و گاهی هم د ست اند ازی برای کند  کرد ن مسیر 
هموار د ر اقتصاد ی اســت. ) ایــن جیب به اون جیب (. بنظر 
میرسد  نفس این اقد ام و گنجید ه شد ن آن د ر ساختار قانون 
مالیاتها همیشه از یک فرهنگ و نگاه سرمایه د اری به ناموس 
قانون گذاری ورود  نمود ه اســت. فرض کنید  بخش اعظمی از 
ایــن د ریافت مالیات را د ولت از جیــب کارکنان خود  وصول 
میکند  و اگر نکند  چه مقد ار د رآمد  از د ســت مید هد ؟ فرض 
کنید  این ارقام را به نوعی بتواند  با آزاد ســازی وقت و نیروی 
کار کارشناســان مالیاتی و ســاختارهای بوروکراتیک امثال 
ارســال گزارش فصلی به کار بهتــری بگمارد  این یک چابک 
ســازی عقانی د ر نظام عملیات کل اقتصاد  کشــور نیست؟ 
طبقــه ای که مالیات حقوق میپرد ازند  خود  ۷۰ د رصد  حقوق 
بگیر از د ولتند  و ۳۰ د رصد  بخش خصوصی این طبقه که د ر 
مــواد  ق - م - م از معافیت برخورد ار نیســتند  هزینه ای که 
برای وقت و انرژی و کاغذ و کنترل و رســید گی و د اد خواهی 
مالیاتی و شــکایات و صد  مشــغولیات د یگر از کل نظام تلف 
میکنند ، با یک محاســبه ساد ه به مراتب از تولید  د رامد ی که 
برای د ولت د ارند  هزینه زا ترند . از این گذشــته مفهوم حذف 
کاغذبازی و تمرکز روی مالیات بر د رامد  را هم ند ارند . چرا که 
مالیات حقوق یک مالیات بر د رآمد  نیست مالیات حقوق یک 
مالیات بر عاید ی اســت که وقتی هزینه میشود  گاهی کسری 
هم د ارد . اینکه هرساله رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، 
مجبور باشد  با اعام میزان معافیت ساانه حقوق و همچنین 
نرخ مالیات بر د رآمد  حقوق هر سال را منطبق با شرایط اعام 
کند  خود  امری پیچید ه و غیر مد یریتی و ثبات زد اســت. من 
باب مثال ســقف معافیت مالیاتی د ر سال جاری ۲۶ میلیون 
تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان است. یعنی بیش 
از ۹۰ د رصــد  این حقوق بگیــران از پرد اخت مالیات معافند  
و مــا این حجم از بوروکراســی را فقط برای د ه د رصد  هزینه 
میکنیم. همین د و شــب پیش جناب امید علی پارسا با اشاره 
به مقررات جزء )۲( بند  )الف( تبصره )۱۲( قانون بود جه سال 
۱۳۹۹ کل کشــور اظهار فرمود ه اند : ســقف معافیت مالیاتی 
موضوع ماد ه )۸۴ ( قانون مالیاتهای مســتقیم د ر سال جاری 
مبلغ ۲۶ میلیون تومان از د رامد  حقوق اســت. نرخ مالیات بر 
کل د رآمد  کارکنان د ولتی و غیرد ولتی اعم از حقوق و مزایای 
فوق العاد ه و کارانه مازاد  بر مبلغ  مذکور تا یک و نیم برابر آن 
مشمول مالیات ساانه به نرخ د ه د رصد  و نسبت به مازاد  یک 
و نیم برابر تا د و و نیم برابر آن مشمول مالیات پازد ه د رصد  و 
نسبت به مازاد  د و و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات 
بیســت د رصد  و نســبت به مازاد  چهار برابر مشمول مالیات 
بیســت و پنج  د رصد  است. با این شرایط حجم کاری که د ر 
بخــش خصوصی و بخش د ولتی برای محاســبه و گزارش و 
تطبیق و راستی آزمایی د ر محاسبات و جریمه بند ی و سپس 
بخشــود گی جرایم و د ر اد امه از اینجا تا شکایات و هیاتهای 
رســید گی و د یوان عد الت و بقیه موضــوع را مقرون به عد م 
صرفه نمیکند ؟ هوشمند ی د ر اقتصاد  یک کشور باید  د ر نگاه 
قانون گذاری ماک اولیه باشــد  تا به همــراه آن فرایند های 
صرف هزینــه جامع و د ر عین حال چابک ســازی اقتصاد  و 
ســاد ه سازی روابط میان ســاختاری بین د ولت و مرد م و د ر 
نتیجه رفاه عملیاتی د اشــته باشــد  همانگونه که حذف ماد ه 
۱۰۴ کســر مالیات از هزینه های خرید  خد مات حذف شــد  
ان شــااه متولیان بالغ د ر فهم جامع اقتصاد  ملی به این امر 

مهم هم بپرد ازند .
 والسام 

سـرمقـاله
حمید  رضا نقاشیان

وزیر بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی خبرد اد :
کاهش ۵3 د رصد ی ابتای روزانه به کرونا د ر ایران

وزیر بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی از کاهش ۵۳ د رصد ی ابتای روزانه به بیماری کووید  ۱۹ د ر ایران د ر 
فاصله ۱۸ روز پس از اولین نشست وزرای بهد اشت کشورهای منطقه مد یترانه شرقی خبر د اد .به گزارش وزارت 
بهد اشت، سعید  نمکی د یروز چهارشنبه د ر نشست مجازی با د بیرکل سازمان جهانی بهد اشت و رییس د فتر و 
وزرای بهد اشت منطقه شرق مد یترانه این سازمان که با موضوع بیماری کووید  ۱۹ به صورت وید یو کنفرانس 
برگزار شد ، افزود : از د وم آوریل ۲۰۲۰ مطابق با ۱۴ فرورد ین ۱۳۹۹ و با گذشت ۱۸ روز از اولین جلسه مجازی 
ما، تعد اد  موارد  ابتای روزانه، ۵۳ د رصد  و تعد اد  قربانیان نیز ۳۰ د رصد  کاهش د اشت و با این وجود  د ر همین 
مــد ت، تعــد اد  کل موارد  ابتا به این بیماری از ۵۰ هزار و ۴۶۸ به بیش از ۸۴ هزار مورد  تا ۲۰ آوریل و اوایل 
ارد یبهشت ماه رسید ه است.وی بیان کرد : د ر راستای سیاست فاصله گذاری فیزیکی، اقد ام به بازگشایی کسب 
و کارهای کم خطر، حمل و نقل عمومی و ترد د  تحت ماحظات د قیق پروتکل های سازمان جهانی بهد اشت 
کرد یم. مساجد ، مد ارس، د انشگاه ها، رستوران ها و اماکن عمومی همچنان بسته خواهند  ماند  تا طی ۱۰ روز 
آتی با ارزیابی مجد د  د ر مورد  آنها تصمیم گیری شــود . ما همچنین کمیته ای تشکیل د اد یم که مد اخات و 
نتایــج د ر خصوص بیماری کووید  ۱۹ را ثبت، ضبــط و گزارش می کند  و اولین گزارش این کمیته تد وین و 
منتشر شد ه است.وزیر بهد اشت اظهار کرد : بحران کووید  ۱۹ نشان د اد  که آماد گی برای شرایط اضطراری و نیز 
مد یریت پاسخ د ر سطح جهانی د ر د هه های آتی باید  د ر صد ر اولویت د ولت ها و سازمان های بین المللی قرار 
گیرد .نمکی گفت: سران کشورها باید  بد انند  که سامت د ر قلب توسعه قرار د ارد  که این امر متاسفانه د ر حد  
شعار باقی ماند ه است. اوزیر بهد اشت گفت: برابری د ر د سترسی به د ارو و واکسن و اتخاذ موضع مشترک علیه 
یک جانبه گرایی و تحریم های غیرقانونی باید  د ر مرکز توجه سازمان جهانی بهد اشت باشد . د ر این راستا از 
مد یر منطقه ای این سازمان تقاضا د ارم که از کشورهای عضو بخواهد  تا برنامه مشترک ساانه وزارت بهد اشت 
کشــورها با سازمان جهانی بهد اشت و تقویت ظرفیت های آماد گی و پاسخ را بازبینی کرد ه و آن را با مراقبت 
های اولیه )PHC(، اهد اف و پوشش همگانی سامت )UHC( تلفیق کرد ه و توجه ویژه ای به مبارزه با آثار سوء 
کووید  ۱۹ بر شــاخص های اجتماعی سامت د اشــته باشند .به گزارش ایرنا،  تاکنون ۸۵ هزار و ۹۹۶ نفر د ر 
کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتا شد ه و با فوت ۹۴ نفر د ر ۲۴ ساعت گذشته، تعد اد  جان باختگان 

کرونا د ر کشور به ۵۳۹۱ نفر رسید .

نخســتین ماهــواره نظامی جمهوری اســامی 
ایران توســط سپاه پاســد اران انقاب اسامی با 
 موفقیت د ر مد ار زمیــن قرار گرفت. صبح د یروز 
)چهار شنبه( نخستین ماهواره جمهوری اسامی 
ایران توســط سپاه پاســد اران انقاب اسامی با 
موفقیــت د ر مــد ار زمین قــرار گرفت.»ماهواره 
نور« به عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری 
اسامی ایران صبح د یروز )چهارشنبه( از ماهواره 
بر ۳ مرحله ای قاصد  از کویر مرکزی ایران توسط 
سپاه پاسد اران انقاب اسامی با موفقیت پرتاب 
و د ر مــد ار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.این 
اقد ام د ســتاورد ی بزرگ و تحولی نوین د ر عرصه 

فضایی برای ایران اسامی خواهد  بود .

سرلشکر سامی: ماهواره نور ابعاد  جد ید ی 
از قد رت د فاعی ایران را ارتقاء بخشید 

فرماند ه کل ســپاه با بیان اینکه با پرتاب ماهواره 
نور، سپاه امروز فضایی شد ،گفت: تحقق این مهم 
بیانگر این است که ما د ر هر عرصه ای ورود  کنیم 
می توانیم موفقیت های چشمگیر و جهان پسند ی 
د اشته باشــیم.به گزارش گروه د فاعی خبرگزاری 
تسنیم، سرد ار سرلشــکر پاسد ار حسین سامی 
فرماند ه کل ســپاه پاسد اران انقاب اسامی پس 
از پرتاب و د ر مد ار قرار گرفتن نخستین ماهواره 
چند  منظوره جمهوری اسامی ایران  که کاربرد  
د فاعی هم د ارد  توسط سپاه با تبریک این موفقیت 

بزرگ به فرماند هی معظم کل قوا امام خامنه ای 
)مد ظله العالی( و ملت شریف ایران اسامی گفت: 
پرتاب موفقیت آمیز این ماهــواره ابعاد  جد ید ی 
از قــد رت د فاعی جمهوری اســامی ایــران را 
ارتقا بخشــید  و به فضل الهی سپاه امروز فضایی 
شد .سرلشــکر سامی د ســتیابی نیروی د فاعی 
قد رتمند ی چون سپاه به فناوری های فضایی به 
منظور رسید ن به توانمند ی های برتر ساز را یک 
ضــرورت توصیف و تصریح کرد :امروز ارتش های 
قد رتمنــد  د نیا بد ون قرار گرفتــن د ر فضا د ارای 
نقشــه د فاعی جامعی نیستند  و د ستیابی به این 
فناوری برتر ساز که ما را به فضا منتقل می کند  
و قلمرو توانایی هایمان را گسترش می د هد  یک 
د ستاورد  راهبرد ی است.وی خاطرنشان کرد :پس 
از این د ستاورد  مهم ما د ر عرصه گسترش قلمرو 
و توان اطاعاتی راهبرد ی به یک جهش د ســت 
یافتیم.فرماند ه کل سپاه د ر اد امه تاکید  کرد : امروز 
ما می توانیم جهان را از فضا رویت کنیم و این به 
معنای گسترش اطاعات راهبرد ی نیروی د فاعی 
قد رتمند  سپاه پاسد اران انقاب اسامی است.وی 
افزود : قرار گرفتن ایــن ماهواره چند  منظوره د ر 
فضا هم د ر عرصه IT و نبرد های اطاعاتی می تواند  
برای ما ارزش افزود ه استراتژیک تولید  کند  و هم 
د ر جنگ های اطاعاتی زمینه های قد رتمند ی را 
برای ما ایجاد  می کند .سرلشکر سامی با تاکید  بر 
اینکه ســپاه از امروز وارد  یک عرصه تحول شد ، 

گفت: د ستیابی به این فناوری ها به د لیل اینکه د ر 
زمره فناوری های برتر جهانی است و خطوط مقد م 
اســتعد اد های تکنولوژی را شــکل می د هد  برای 
ایران اسامی توفیق بزرگی محسوب می شود .وی 
با بیان اینکه پرتاب ماهواره مختص مسائل د فاعی 
و نظامی نیست، گفت: تحقق این مهم  کشور را 
د ر عرصه های مختلف به پیشرفت های بزرگی می 
رساند ، بنابراین د ســتاورد ی راهبرد ی برای نظام 
اسامی ما محسوب می شود .فرماند ه کل سپاه با 
تاکید  بر اینکه تمامی اجزای مختلف فناوری های 
پرتاب این ماهواره اعم از پرتابگر و ماهواره متکی 
به د انش بومی، بد ون اتکا به خارج و د ر اثر تحریم 
به وجود  آمد ه اســت، گفت: پیام به ثمر نشستن 
این د ستاورد  مهم این اســت که تحریم نه تنها 
مانعی د ر مسیر پیش روی ما نیست بلکه موجب 
روشن شــد ن موتور پیشــران فناوری های نوین 
ما برای رســید ن به یک قد رت بزرگ د ر ســطح 
منطقه و د ر افق نزد یک د ر ســطح جهانی است.

سرلشکر ســامی د ر پایان تحقق این د ستاورد  
راهبــرد ی فضایی را لبیک به فرمایشــات مقام 
معظم رهبری )مد ظله العالــی( مبنی بر راهبرد  
»قوی شد ن« عنوان و تاکید  کرد : پیام بزرگ این 
اتفاق این است که ما د ر هر عرصه ای ورود  کنیم 
با تکیه بر خد اوند  متعال و اســتعد اد های د رونی 
خود  می توانیم موفقیت های چشــمگیر و جهان 

پسند ی د اشته باشیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی:

ارزش سهام عد الت ۸ برابر شد ه است
نایب رئیس شرکت بورس:

رشد  ۷۵ د رصد  شرکتهای بورسی 
با عملکرد شان همخوان نیست

زنگنه:
 اوپک به تنهایی نمی تواند  بحران را حل کند 

یک مقام مسئول گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی سهام شرکت های حاضر د ر بورس، رشد  قیمتی 
۷۵ د رصد  شرکت های بورس از نظر تعد اد  و ۵۵ د رصد  آنها از نظر ارزش، با عملکرد  این شرکت ها همخوانی ند ارد .

محمود رضا خواجه نصیری، نایب رئیس شــرکت بورس تهران، د ر گفتگو با خبرنگار مهر، ورود  نقد ینگی به بازار 
ســرمایه و هد ایت آن را گام اول برای سرمایه گذاری د انست و گفت: گام د وم د ر این مسیر، تخصیص و هد ایت 
نقد ینگی، بر اساس اصول بنیاد ی بازار است و باید  به سرمایه گذاران این نکته را گوشزد  کرد  که د ر تصمیم گیری 
های خود ، اصول بنیاد ی و فاکتور عملکرد ی شرکت ها را مد نظر د اشته باشند .وی با اشاره به رشد  بازار سرمایه و 

ثبت رکورد های متعد د  آن د ر سال ۹۷ و ۹۸ گفت:....

رسانه های بین المللی منتشر کرد ند ؛

بازتابگستردهپرتابموفقیتآمیز
ماهوارهنور

سپاه پاسد اران، نخستین ماهواره نظامی ایران را با موفقیت پرتاب کرد 
سرلشکرسامی:ماهوارهنورابعادجدیدیازقدرت

دفاعیایرانراارتقاءبخشید
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تخت روانچی: 
 خروج آمریکا از منطقه خواست

 مشترک مرد م است
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رئیس جمهور:گزید ه خبر

گروهکوچکیکاسبکروناهستند
رئیس جمهور، شیوع ویروس کرونا را آزمونی برای کارآمد ی همه 
کشورها و نظام های جهان د انست و با قد رد انی از همراهی مرد م 
و خد مات خالصانه کاد ر د رمانی تاکید  کرد : د ر روزهای ســخت 
پیــک بیماری کرونا، همــه بخش ها پای کار بود نــد  اما اقلیت 
کوچکی که خــط را از بیرون می گیرند ، روزی کاســب تحریم 
بود ند  و امروز کاسب کرونا شد ه اند .به گزارش ایسنا، حجت ااسام 
والمســلمین حســن روحانی صبح د یروز د ر جلسه هیات د ولت 
با تشــکر از اقد امات د ستگاه های اجرایی کشور، نیروهای مسلح، 
بخش خصوصی، کارآفرینان، شرکت های د انش بنیان و مرد م د ر 
مقابلــه با کرونا اظهار کرد : اگر این فعالیت ها نبود  بازار اشــباع و 
نیازمند ی های مرد م تامین نمی شــد . البته یــک گروه کوچک 
همیشه کاسب هســتند . د ر روز تحریم کاسب تحریم هستند  و 
د ر روز کرونا، کاسب کرونا هستند .وی اد امه د اد : افکار کود کانه د ر 
ذهن اقلیت کوچکی سیر می کند  و خط خود  را از بیرون از کشور 
می گیرند . اگر د ر واقعیت هم با آنها وابســته نیستند  اما هر چه از 
خارج کشور می گویند  را تکرار کرد ه و بلند گوی آنها هستند  آنها 
راجــع به  آمار، د رمان و کارآمــد ی نظام ترد ید  ایجاد  می کنند  و 
صبح تا شب د نبال وسوسه مرد م د ر فضای مجازی، غیرمجازی و 
د ر گوشه روزنامه بود ه و مرد م را به اضطراب و عد م اعتماد  د عوت 
می کنند .رییــس جمهور با تبریک آغاز مــاه رمضان اظهار کرد : 
امسال سال خاصی برای همه مسلمانان است و عباد ات به صورت 
فرد ی انجام می شــود . این بیماری نشان د اد  بشر چقد ر د ر برابر 
قد رت ایزال الهی ناتوان اســت و یک موجود  بسیار ریز، پنهان و 
ناد ید نی از یک نقطه ای شروع شد  و همه مرد م را گرفتار کرد . این 
نشان د اد  توان بشر محد ود  است و همیشه باید  به قد رت و رحمت 
بی پایان الهی متکی باشد .وی تصریح کرد : اخاص و خلوص مرد م، 
نبــود  اجتماعات د ر ماه رمضان را جبران می کند . د ر روایت آمد ه 
اســت ماه رمضان فقط لب فروبستن از طعام و شراب نیست ماه 
رمضان برای این است که زبان و چشم مهار شد ه و کینه ها از د ل 
رخت بربند د  و لب از د روغ، افترا و تهمت بپرهیزد .روحانی تاکید  
کرد : ما هم به معنویت نیاز د اریم هم علم و د انش. و د ین ما، د ین 
علم، تحقیق و مراجعه به متخصصین اســت و علم و د ین هم با 
هم منافات ند ارد .رییس جمهور با اشاره به این که ویروس کرونا به 
آزمونی برای سنجش کارآمد ی همه کشورها تبد یل شد ه، اد امه 
د اد : همه کشورها د ر یک رقابت شد ید  برای سلطه بر این ویروس 
هستند  و د ر پایان کار نمره ها معلوم می شود . باید  به پاییز برسیم 
تا جوجه ها را بشماریم با این حال کاد ر د رمانی کشور ما مهارت، 
آشنایی و توانایی بیشتری نســبت به اول اسفند ماه د ر مقابله با 

کرونا پید ا کرد ه است. فد اکاری، وطن پرستی، ایثار، اخاص، کاد ر 
د رمانی د ست به د ست هم د اد ه است و مرد م هم بسیار همکاری 
کرد ند . آمار نشــان می د هد  د ر هفته اول فرورد ین ماه مسافرت با 
اتوبــوس ۸۰ د رصد ، قطار ۹۶ د رصد ، هواپیما ۸۳ د رصد ، ســفر 
د ریایی ۹۸ د رصد  و ترد د  جاد ه ای ۶۳ د رصد  کاهش د اشته است 
که این نشان از هوشیاری، همکاری و همد لی مرد م است. مرد م به 
د رخواست د ولت، کاد ر د رمانی، علما و صاحبنظران پاسخ مثبت 
د اد ند .روحانی همچنین گفت: د ر روزهای اول پرستاران و پزشکان 
نگران نبود  تجهیزات کافی بود ند  زیرا ماســک، لباس، د ســتگاه 
تنفس، کیت های تشــخیص و مواد  ضد عفونی کننــد ه به اند ازه 
کافی نبود ، اما یک جهاد  عظیم و مســتمر د ر کشور انجام شد  و 
بخش د ولتی، خصوصی و عمومی غیرد ولتی پای کار آمد ند . اان 
قد رت صاد رات مواد  ضد عفونی کنند ه و بهد اشتی را هم د اریم، زیرا 
نیاز بازار د اخلی را تامین کرد ه ایم. د ر زمینه  کیت های تشخیص 
هم می توانیم صاد رکنند ه باشیم.رییس جمهور تاکید  کرد : هیچ 
د ارویی برای کرونا مهم تر از روحیه و اعتماد  مرد م نیســت وقتی 
جامعه د چار ناامنی و التهاب باشد  تاثیر ویروس کرونا هم بیشتر 
می شود ، بعضی ها فکر می کنند  اگر د ر مقابله با کرونا موفق شد یم، 
بد ان معناست که د ولت موفق شد ه برخی ها هم د ست پاچه شد ند . 

د ر حالی که این موفقیت کار ملت اســت. عملکرد  موفقیت آمیز 
د ر مقابله با کرونا به معنای موفقیت مرد م و کاد ر د رمانی است و 
این کار، کار ملی بود ه است.روحانی با اشاره به این که د ر مقابله با 
کرونا موفقیت نسبی به د ست آورد یم اما نباید  فکر کنیم که کار 
تمام شد ه است، تصریح کرد : اگر این چنین فکر کنیم ضرر کرد ه 
و ممکن است همه زحمات گذشته د ر یک آن از بین برود  ما باید  
همین مسیر را اد امه د هیم. بازگشایی های تد ریجی ضرورت کشور 
بود  که اگر با اد امه ی راه مرد م د ر رعایت پروتکل های بهد اشــتی 
همراه شود ، موفق می شویم. البته د ر این مد ت بازگشایی تد ریجی 
هم مرد م مراعات کرد ند  و آمار نشان د اد  که یک اوجی د ر شیوع 
کرونا ند اشــتیم. با این حال اگر فکر کنیم کار تمام شــد ه است 
مشکل بزرگ د امن ما را می گیرد . ترد د  د ر منازل یکد یگر، تجمع 
و خروج غیرضروری همچنان مخالف توصیه های بهد اشتی است. 
د ســتگاه ها هم نباید  کاری کنند  که د ر پیشخوان ها تجمع شود  
هنــوز افکار ما مربوط بــه قبل از کروناســت هرگونه اجتماعی 
مضر اســت. ما همچنان د ر شرایط کرونا هستیم و تا امروز هیچ 
د انشمند  و مرکز د رمانی و بهد اشتی و سازمان بین المللی نتوانسته 
است پیش بینی کند  که بشر چه زمانی از کرونا خاص می شود ، 
زیرا این ویروس ناشــناخته بود ه و د انشمند ان د ر تاش و سعی 

هستند  تا زمانی که واکسن قطعی کشف نشود ، شرایط کرونایی 
وجــود  د ارد  و تا آن زمان باید  زند گی د ر شــرایط وجود  کرونا با 
احتیاط های ازم باشد .رییس جمهور همچنین با بیان این که اگر 
د ولت متوجه شــود  راهی که می رود  مشــکل د ارد  آن را متوقف 
می کند ، تاکید  کرد : اگر همه مرد م اصول بهد اشتی را رعایت کنند  
حتما موفق می شوند . آمار د ر برخی استان ها روند  نزولی د ارد  که 
باید  از مســئوان این استان ها تشکر کنم. برخی از استان ها هم 
که آمار صعود ی د اشــتند ، د ر روزهای اخیر فرق کرد ه است ولی 
باید  مراقبت های بیشتری انجام شود .وی با اشاره به کاهش قیمت 
نفت د ر روزهای اخیر تصریح کرد : کاهش این چنینی قیمت نفت 
کم نظیر بود ه اســت و همه کشورهای نفت خیز از این بابت ضرر 
کرد ه اند  البته ضرر برخی ها خیلی بااست اما ضرر ما کمتر است. 
ما از این شرایط نفع نمی بریم و این موفقیت برای ما نیست. برای 
ما هم مشــکل د رست شد ه است البته برای کسانی که بیشتر به 
نفت متکی بود ه  است بیشتر ضرر کرد ه است ولی چون اتکای ما 
به نفت خام کمتر شــد ه است کمتر هم ضرر کرد ه ایم.به گزارش 
ایسنا، وی اد امه د ارد : صاد رات برخی از محصوات د ر این مقطع 
کمتر از قبل شد ه است و برخی محصوات را هر چه د اشته باشیم 
صاد ر می کنیم. خط فعالیت اقتصاد ی د ر برخی جاها باید  عوض 
شود  و برخی فعالیت های اقتصاد ی را باید  بیشتر یاری کنیم. د ر 
جلســه قبل د ولت بحث کرد یم که همه وزرا باید  راه حل جد ید  
برای شرایط امروز ارایه کنند  و همه طرح ها د ر جلسه بعد ی د ولت 
بررسی و بحث می شود .رییس جمهور تصریح کرد : آمار تورم نقطه 
به نقطه خوب شــد ه اســت که به ۱۹ د رصد  رسید ه و آمار تورم 
۱۲ ماهه ما به ۳۲ د رصد  رســید ه اســت و مسیر کاهش تورم را 
د ر پیش د اریم البته این روزها شــرایط ما سخت  تر و پیچید ه تر 
شد ه است، از این رو از بانک مرکزی خواسته ام که بهره های بین 
بانکی را کاهش د هند  و اان شــرایط بهتر شــد ه است. ما سعی 
د اریم شــرایطی را ایجاد  کنیم که اقتصاد  متحول شود . باید  برای 
کارگاه های متوســط و کوچک کارهای ویژه ای انجام د هیم و د ر 
برخی امور صاد راتی باید  مثل سال گذشته به کااهای غیرنفتی 
متکی باشــیم.وی اد امــه د اد : د ر بورس د ر هفته های گذشــته 
قد م های خوبی برد اشته شد  د ر زمینه شرکت های سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( و د ر روزها و هفته های آیند ه قد م مهمی 
از ســوی وزارت اقتصاد  برد اشته خواهد  شد . سهامی را به صورت 
واحد های ETF آماد ه کرد ه اند  و سهام بانک ها و بیمه های مهم به 
صورت ترکیبی عرضه می شــود  و هر کسی می تواند  تا ۲ میلیون 

تومان سهام خرید اری کند . 

نیروی زمین ارتش 3۵ هزار بسته غذایی د ر 
بین اقشار  آسیب پذیر توزیع می کند 

تهران-ایرنا- جانشین فرماند ه نیروی زمینی ارتش گفت: د ر نخستین رزمایش 
همد لی و کمک مومنانه نیروی زمینی ارتش ۳۵ هزار بسته مواد غذایی د ر سراسر 
کشور که توسط نیروی زمینی آماد ه شد ه د ر بین اقشار آسیب پذیر توزیع خواهد  
شــد .امیر سرتیپ »نوذر نعمتی« عصر  د یروز چهارشــنبه د ر  مراسم رزمایش 
همد لــی و کمک مومنانه د ر پاد گان پشــتیبانی منطقه ۳ نیروی زمینی ارتش 
اظهارد اشــت: رزمایش همد لی و کمک مومنانه نیروی زمینی ارتش د ر تهران و 
هم زمان د ر همه یگان های مســتقر این نیرود ر سراسر کشور برگزار می شود  و 
قرار اســت ۳۵ هزار بسته مواد  غذایی که توسط نیروی زمینی آماد ه شد ه است 
د ر اجرا و لبیک به رهبر معظم انقاب مبنی بر همد لی و کمک مومنانه د ر بین 
اقشــار آسیب پذیر توزیع شود .وی افزود : امروز مرحله اول این رزمایش آغاز شد  
و بــا توکل خــد ا د ر ماه مبارک رمضان و تا آنجایی کــه د ر توان نیروی زمینی 
ارتش اســت، اد امه خواهد  د اشت.جانشــین فرماند ه نیروی زمینی ارتش گفت: 
ارتش با شیوع کرونا و با رزمایش لبیک یا امام خامنه ای جهت پیشگیری شیوع 
بیشــتر این ویروس از ۲۵ اسفند  سال ۹۸، د ر حال اجرای این رزمایش د ر ۲۶۰ 
شــهر د ر استان های مختلف کشور بود ه اســت.وی افزود : امروز شاهد یم که د ر 
اجرای فرمان فرماند هی کل قوا مبنی بر رزمایش همد لی و کمک مومنانه نیروی 
زمینی محوری ارتش جمهوری اســامی ایران عاوه بر تهران همزمان د ر همه 
اســتان هایی که نیروی زمینی د ر آن استانها مستقر است این رزمایش بزرگ را 
برگزار می کند .جانشــین فرماند ه نیروی زمینی ارتش گفت: رزمایش همد لی و 
کمک مومنانه به خواسته رهبری که د ر سخنرانی ایشان د ر د ر نیمه شعبان بود ، 
توسط نیروی زمینی ارتش طراحی و پس از تصویب سلسله مراتب و فرماند هی 
کل ارتش امروز چهارشــنبه اولین مرحله این رزمایش د ر سراســر کشور و د ر 

مناطقی که این نیرو مستقر است اجرا می شود .

پزشکیان: سپاه باعث سربلند ی ماست
تهران-ایران- نایب رییس اول مجلس گفت: سپاه باعث سربلند ی ماست، وجود  
سپاه به عنوان سنگر و د ژ مستحکمی است که می تواند  باعث سربلند ی و عزت 
د ین شود .مسعود  پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسامی که ریاست جلسه 
علنی امروز -چهارشــنبه- را بر عهد ه د اشــت به مناسبت سالروز تاسیس سپاه 
پاسد اران انقاب اسامی د ر نطق پیش از د ستور با قرائت خطبه ای از امام علی 
)ع( گفت: وجود  سپاه به عنوان سنگرها و د ژ مستحکمی است که می تواند  رعیت 
را د ر برابر د شــمن محافظت کند  و باعث ســربلند ی و عزت د ین  می شود .وی 
افزود : سپاه باعث سربلند ی ماست و بد ون این عزیزان هیچ وقت نمی توانستیم 
روی امنیت را به خود  ببینیم؛ وجود  ســپاه باعث شد  ۴۱ سال تمام توطئه های 
آمریکا و هم د ســتان آنها که د ر برابر جمهوری اســامی ایران قرار د اشــتند  با 
شکست مواجه شوند .نایب رییس مجلس شــورای اسامی گفت: این روز را به 
همه این عزیران تبریک می گوییم، وجود  این عزیزان د ر تمام صحنه ها نه تنها د ر 
جبهه ها، د ر کوه ها، د ر زلزله، سیل و بیماری و سازند گی همیشه خود  را با روشنی 
نشــان د اد ه است، امید واریم این روز برای این عزیزان مبارک باشد  و ما قد ر این 

عزیزان را بد انیم. خد ا لشکریان و پاسد اران ما را با عزت قرار د هد .

101زند انی ایرانی د ر گرجستان تحویل 
مقامات قضایی کشور می شوند 

تهــران - ایرنا - با تاش های وزارت امــور خارجه و د ر چارچوب توافق با د ولت 
گرجســتان، ۱۰۱ زند انی ایرانــی د ر فرود گاه ارومیه تا ســاعاتی د یگر تحویل 
مقام های قضایی جمهوری اســامی ایران می شــوند .به گزارش اد اره کل اطاع 
رســانی و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه حمایت از اتباع ایرانی د ر خارج 
از مهمترین اولویت های وزارت امور خارجه محســوب می شود  و نمایند گی های 
سیاسی و کنسولی کشورمان ماموریت د ارند  با استفاد ه حد اکثری از ظرفیت های 
موجود  د ر مســاعد ت و رســید گی به وضعیت اتباع ایرانــی، خصوصا زند انیان 
د ر خارج از کشــور اهتمام ویژه د اشــته باشــند . این مهم د ر شرایط کنونی که 
ویروس کرونا سراسر جهان را د ر برگرفته، اهمیت افزونتری یافته است.د ر همین 
چارچوب، اقد امات حمایتی از قبیل کســب اطاع از سامت اتباع ایرانی، امکان 
ماقات حضوری، تامین اقام شــخصی مورد  نیاز، اعطــای مرخصی یا انتقال 
نامبرد گان به کشور د ر د ستور کار و رایزنی قرار د اشته و د ارد .وزارت امور خارجه 
از طریق ســفارت جمهوری اســامی ایران د ر تفلیس و بهره گیری از ظرفیت 
رایزنی های د یپلماتیک و بســتر موجود  د ر حوزه همکاری های قضایی میان د و 
کشور، د ر یک سال و نیم گذشته پیگیری های مستمر و مد اومی را برای د ست 
یابــی به راهکار اجرایی مطلوب به منظــور انتقال محکومان به حبس ایرانی به 
میهن اســامی و گذراند ن بقیه د وران محکومیت آنان د ر د اخل کشور به عمل 
آورد ه است.بر این اساس  طبق توافق با د ولت گرجستان، ۱۰۱ زند انی ایرانی بعد  
از ظهر امروز - چهارشنبه - د ر فرود گاه ارومیه تحویل مقامات قضایی جمهوری 
اســامی ایران خواهند  شد .د ستگاه د یپلماسی ضمن ارج نهاد ن به اقد ام مثبت 
د ولت و مقامات قضایی گرجستان،  از قوه قضاییه، وزارت د اد گستری، ستاد  ملی 
کرونای وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی، سازمان هواپیمایی کشوری، 
شرکت هواپیمایی ماهان و همچنین استاند ار آذربایجان غربی، سایر مقامات آن 
اســتان و نیروهای نظامی و انتظامی تامین کنند ه امنیت پرواز که زمینه ازم را 

برای اجرای این مهم فراهم کرد ه اند ، قد رد انی  کرد .

شمخانی:
 پرتاب موفق نخستین ماهواره نظامی د ر 

کارنامه سپاه ثبت شد 
تهران - ایرنا - د بیر شــورای عالی امنیت ملی د ر حســاب کاربری خود  د ر 
توییتر نوشــت: سپاه پاسد اران انقاب اســامی د ر سالروز تولد ش بار د یگر 
قاصد  نور شــد  و افتخار پرتاب موفق نخســتین ماهواره نظامی جمهوری 

اسامی ایران را د ر کارنامه قطور اولین های این نهاد  مقد س ثبت کرد .
علی شمخانی د یروز چهارشنبه د ر این توییت افزود : سپاه پاسد اران انقاب 
اسامی د ر سالروز تولد ش بار د یگر قاصد  نور شد  و افتخار پرتاب موفق اولین 
ماهواره نظامی جمهوری اســامی  ایران را د ر کارنامه قطور اولین های این 
نهاد  مقد س ثبت کرد . شمخانی تاکید  کرد : د ست مریزاد ، خد اقوت و هزاران 
بار تبریک بر پاســد اران انقاب اســامی.به گزارش ایرنا، نخستین ماهواره 
نظامی جمهوری اسامی ایران روز چهارشنبه از سوی سپاه پاسد اران انقاب 
اسامی با موفقیت د ر مد ار زمین قرار گرفت.ماهواره نور ۱ به عنوان نخستین 
ماهواره نظامی جمهوری اسامی ایران از ماهواره بر ۳ مرحله ای قاصد  از کویر 
مرکزی ایران از سوی سپاه پاسد اران انقاب اسامی با موفقیت پرتاب و د ر 
مد ار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.این اقد ام د ستاورد ی بزرگ و تحولی 

نوین د ر عرصه فضایی برای ایران اسامی خواهد  بود .

سرلشکر باقری پرتاب موفقیت آمیز 
ماهواره نظامی »نور 1« را تبریک گفت

سرلشکر باقری پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی »نور ۱« را تبریک گفتبه 
گزارش حوزه د فاعی امنیتی گروه سیاســی باشگاه خبرنگاران جوان، سرد ار 
سرلشکر پاسد ار محمد  باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح پرتاب موفقیت 
آمیز ماهواره نظامی »نور ۱« را به فرماند ه کل سپاه پاسد اران انقاب اسامی 
تبریک گفت.رئیس ســتاد کل نیرو های مســلح طی پیامی ساخت و پرتاب 
موفقیت آمیز نخســتین ماهواره نظامی »نــور ۱« به مد ار ۴۲۵ کیلومتری 
زمین از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسد اران انقاب اسامی را به فرماند ه 
معظم کل قوا )مد  ظله العالی(، د ولت، ملت، نیرو های مســلح و پاســد اران 
غیور ســپاه، به ویژه خانواد ه معظم ایثارگران و شهد ا تبریک گفت. د ر پیام 
سرد ار سرلشکر پاسد ار محمد  باقری آمد ه است: د ر سالی که به سال »جهش 
تولید « از سوی فرماند ه معظم کل قوا )مد  ظله العالی( نامگذاری شد ه است، 
سپاه پاسد اران انقاب اسامی بار د یگر نشان د اد  د ر پیگیری و تحقق اهد اف 
راهبرد ی و فرامین رهبر معظم انقاب اســامی )مد  ظله العالی( پیشــتاز 
اســت و پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی »نور ۱« طلیعه مبارکی برای 
افزایــش اقتد ار د فاعی با حضور د ر فضا و ارتقاء علمی و بازد ارند گی کشــور 
د ر مسیر خود کفایی می باشــد .این جانب ضمن عرض تبریک صمیمانه د ر 
نایل شد ن به این د ست آورد  راهبرد ی د فاعی و علمی به فرماند ه معظم کل 
قوا، حضرت امام خامنه ای )مد ظله العالی(، خصوصاً نیروی هوا فضای سپاه 
پاســد اران انقاب اسامی که ثمره خون شهد ا به خصوص د انشمند  شهید  
حسن تهرانی مقد م و مجاهد ت محققان و د انشمند ان جوان میهن اسامی 
می باشــد ؛ موفقیت روز افزون آن ســازمان مقتد ر و جهاد ی د ر پاسد اری از 

د ست آورد  های انقاب اسامی را از خد اوند  متعال خواستارم.

امیرحاتمی: تجهیزات ارتش برای مقابله با 
کرونا، از فناوری روز د نیا بهره می برد 

تهران-ایرنا- وزیر د فاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح بــا تاکید  بر این که 
تجهیــزات ارتش برای مقابله با کرونا از فناوری روز د نیا بهره می برد  گفت: 
ارتش بــرای مقابله با کرونا امکانات بهد اشــتی و د رمانی خود  را به مید ان 
آورد ند .به گزارش د یروز چهارشــنبه پایگاه اطاع رســانی وزارت د فاع، امیر 
ســرتیپ امیر حاتمی د رباره تجهیزات مقابله ای ارتش د ر مواجهه با ویروس 
کرونا گفت: ارتش و همه نیروهای مســلح واحد های کاما آماد ه ای هستند  
که این آماد گی برای اجرای ماموریت هاست که اهمیت بسیاری هم نیز د ارد .

وی اد امه د اد : ماموریت نیروهای مســلح مــا حفظ تمامیت ارضی و امنیت 
کشور اســت، البته برای مقابله با ویروس کرونا مقد ار قابل توجهی امکانات 
د رمانی و بهد اشتی د ر اختیار د ارند .وزیر د فاع گفت: نیروهای مسلح به همان 
شکل که د ر موضوعات و مشکات گوناگوِن کشور مانند  سیل و زلزله حضور 
پیــد ا می کند ؛ برای مقابله با کرونا هم امکانات بهد اشــتی و د رمانی خود  را 
به مید ان آورد ند .ســرتیپ حاتمی با بیان اینکه ارتش و نیروهای مسلح د ر 
موضوع مقابله با کرونا نیز وارد  مید ان شد ند ، خاطرنشان کرد : نقش نیروهای 
مسلح و ارتش اهمیت بسیاری د ارد ، به این د لیل که هم د ر پشتیبانی روحی 
و روانی از مرد م و سامانه بهد اشت کشور و هم به عنوان یک امکان و ظرفیت 
قابل توجهی که کار واقعی بســیاری را انجام د اد  مورد  توجه است.وزیر د فاع 
تجهیزات مقابله با کرونا که د ر ارتش ســاخته شد ه را همگام با فناوری روز 
د انست و تاکید  کرد : تجهیزاتی که د ر ارتش برای مقابله با کرونا ساخته شد ه 
از فنــاوری روز د نیا بهره می برد ، یعنی همــان فناوری که د ر د نیا هم برای 

مقابله با کرونا استفاد ه می شود .

تهران- ایرنا- رییس مجلس شــورای 
اســامی د ر پیامی با تبریک سالروز 
تاسیس سپاه پاسد اران انقاب اسامی 
گفت: سپاه پاســد اران بازوی توانمند  
اقتــد ار و امنیت نظام و ســرمایه ای 
پایان ناپذیر و همیشــگی برای ملت 
شــریف ایران است .»علی اریجانی« 
د یروز چهارشنبه د ر پیامی با تبریک 
سالروز تاسیس سپاه پاسد اران انقاب 
اسامی به سرد ار سامی، آورد ه است: 
تشــکیل و پایه ریزی سپاه پاسد اران 
انقاب اسامی به عنوان شجره طیبه 
و برخاســته از نهضت اســامی ضد  
استعمار و اســتکبار از اولین اقد امات 
مبارک و د ستاورد های بسیار ارزشمند  
نظام جمهوری اسامی است .د ر اد امه 
ایــن پیام آمد ه اســت: بد ون شــک 
تشکیل این نهاد  مرد می و انقابی  و 
برآمد ه از  نظام اسامی به عنوان نماد  
و جلوه  اقتد ار ملت شــریف ایران د ر 

طول سال های پس از انقاب اسامی 
د ر تمامی بر هه ها موجب  اســتقرار 
و ارتقای  امنیت و ثبات د ر کشــور و 
منطقــه و مقابله با تهد ید ات و جنگ 
افروزی هــای متخاصمان  ارزش های 
انقاب و د ســتاورد های نظــام بود ه 
اســت.اریجانی د ر اد امه با اشــاره به 
اینکه همه آحــاد  ملت ایران، همواره 
حماسه آفرینی  قد رد ان  و  پشــتیبان 
ها و ایثارگری های فرزند ان رشــید  و 
برومند  خود  د ر سپاه پاسد اران بود ه  و 
آگاهانه به اهمیت آن واقفند ، تصریح 
کرد : حضور ارزشمند  سپاه د ر عرصه 
های  خطیر خد مت و پشــتیبانی از 

ملت د ر مواقع بحرانی کشور از جلوه 
های ایثار و روحیه جهاد ی پاسد اران 
ســرافراز  اســت که همــواره یاوری  
قد رتمند  برای مــرد م بود ه اند .وی د ر 
این پیام اضافه کرد : این نهاد  انقابی 
با خد مات ارزند ه و  کارآمد ی خویش، 
همواره د ستاورد هایی گرانسنگ برای 
ملت د اشته است که حضور د ر د وران 
هشت ساله د فاع مقد س و عرصه های 
ســازند گی و نقش آفرینی د ر مناطق 
محروم برای د ســتیابی بــه آباد انی 
و  پیشــرفت از مهمترین نمونه های 
اقد امات سپاه د ر کنار اقد امات نظامی 
و امنیتــی  اســت .رییــس مجلس 

شورای اســامی د ر بخش د یگری از 
پیام تبریک خود  از ســپاه پاسد اران 
بــه عنوان بــازوی توانمنــد  اقتد ار و 
امنیت نظام و سرمایه ای پایان ناپذیر 
و همیشــگی برای ملت شریف ایران 
یاد  کرد  و خاطرنشان کرد :مرد م ایران 
همواره قد رد ان تاش های مجاهد انه 
و ایثارگــری هــای بــه یاد ماند نــی 
ســپاه خواهند  بود  و فــد اکاری ها و  
رشــاد ت های آنان را از یاد  نخواهند  
برد  .اریجانی د ر پایان این پیام آورد ه 
است: اینجانب ضمن تبریک این روز 
خجسته به محضر فرماند هی کل قوا  و 
جنابعالی، آحاد  فرماند هان، مسئوان و  
پاسد اران سرافراز، امید وارم با عنایات 
حضرت بقیه اه العظم )عج( همواره 
شاهد  حضوری پرشور و حماسی این 
نهاد  انقابی و  پاسد اران قهرمان کشور 
د ر عرصه د فــاع از ارزش ها و  آرمان 

های انقاب اسامی باشیم.

اریجانی:

 سپاه بازوی توانمند  اقتد ار و 
امنیت نظام است

تهران - ایرنا - فرماند ه نیروی هوا فضای سپاه پاسد اران 
انقاب اسامی گفت: امروز د ست یابی و استفاد ه از فضا 
انتخاب نیســت بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و ما 
نیز باید  جایگاه مان را د ر فضا پید ا کنیم.به گزارش پایگاه 
اطاع رســانی سپاه پاســد اران انقاب اسامی، سرد ار 
سرتیپ پاسد ار امیرعلی حاجی زاد ه با تشریح عملیات 
پرتاب ماهواره نور توسط ماهواره بر قاصد  اظهار د اشت: 
ماهواره بر قاصد  تفاوتی با کارهای گذشته د ارد  و آن هم 
این است که پیشــران آن از نوع ترکیبی سوخت مایع 
و جامد  و ســه مرحله ای است. پیشــران این ماهواره بر 
همان پیشــران با بد نه غیرفلزی و کامپوزیتی است که 
چند ی قبل با حضور فرماند ه کل ســپاه رونمایی شد .

وی با بیــان اینکه ماهواره برهای با ســوخت جامد  د ر 
زمره فناوری های روز د نیا محسوب می شوند ، گفت: این 
قابلیت ها وجوه برتری است که جمهوری اسامی ایران 
طی سال های اخیر به د ســت آورد ه و به یاری خد اوند  
متعال گام های بعد ی را به ســرعت برمی د اریم.فرماند ه 
نیروی هوافضای ســپاه با بیان اینکه هم ماهواره و هم 
ماهواره بر بومی و کامًا ایرانی هستند ، تاکید  کرد : امروز 
د ست یابی و استفاد ه از فضا انتخاب نیست بلکه ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است و ما نیز باید  جایگاه مان را د ر فضا 
پید ا کنیم.ســرد ار حاجی زاد ه خاطرنشان کرد : طبیعتا 
تنها ابرقد رت هــا این قابلیت را د ارند  و ســایرین تنها 

مصرف کنند ه این فناوری هستند .

سرد ار حاجی زاد ه:

د ست یابی به فضا ضرورتی اجتناب ناپذیر است

تهران-ایرنــا- معــاون سیاســی وزیر امــور خارجه بر 
ضرورت برخورد  جامعه جهانی با تحریم های غیرقانونی 
و ضد انســانی آمریکا علیه مرد م ایران تاکید  کرد .»توره 
هاتــُرم« قائــم مقام وزارت امــور خارجه نــروژ، د یروز 
چهارشنبه عصر د ر  تماس تلفنی با سید  عباس عراقچی 

معاون سیاسی وزارت امورخارجه کشورمان د ر خصوص 
روابط د وجانبه، ســرایت جهانی ویروس کرونا و تحوات 
منطقه ای و بین المللی گفتگو و تباد ل نظر کرد .عراقچی 
د ر این گفت وگو ضمن اشاره به شیوع گسترد ه و جهانی 
ویــروس کرونا و ضرورت همکاری کلیه کشــورها برای 
مقابله با آن، به تحریم های غیرقانونی و  یک جانبه آمریکا 
علیه مرد م ایران د ر این شــرایط د شــوار  پرد اخت و بر 
ضــرورت برخورد  جامعه جهانی با این اقد ام غیرقانونی و  
ضد انســانی آمریکا تاکید  کرد .برگزاری د ور آتی نشست 
مشورت های سیاســی بین د و کشور د ر اسلو ، تحوات 
منطقــه ای از جمله ابتکار صلح هرمــز، برقراری صلح و 

آشتی د ر افغانســتان، آخرین وضعیت عراق و ضرورت 
تد اوم کمک های بشرد وستانه به  یمن نیز د ر این تماس 
تلفنی مورد  تباد ل نظر قرار گرفت.مقام نروژی هم ضمن 
ابــراز همد رد ی بــا د ولت و ملت ایــران د ر امر مقابله با 
ویروس کرونا به سیاســت چند جانبه گرایی کشورش د ر 
عرصه جهانی و کمک به نهاد های بین المللی برای  تامین 
سامت و بهد اشت مرد م و نیز تد اوم رایزنی و مشورت با 
ایران د ر خصوص امنیت و ثبات د ر خلیج فارس و غرب 
آسیا تاکید  کرد .هاترم از عراقچی معاون برای سفر به اسلو 
پس از بحران کرونا د عوت به عمل آورد  که مورد  استقبال 

وی قرار گرفت.

عراقچی د ر گفت و گوی تلفنی با قائم مقام وزیر 
خارجه نروژ؛
خواستار برخورد  جامعه جهانی 
با تحریم های آمریکا شد 
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گزید ه خبر نایب رئیس شرکت بورس:

رشد  ۷۵ د رصد  شرکتهای بورسی با عملکرد شان همخوان نیست
یک مقام مســئول گفت: بر اســاس مطالعات صورت گرفته بر 
روی سهام شرکت های حاضر د ر بورس، رشد  قیمتی ۷۵ د رصد  
شــرکت های بورس از نظر تعد اد  و ۵۵ د رصد  آنها از نظر ارزش، 
با عملکرد  این شــرکت ها همخوانــی ند ارد .محمود رضا خواجه 
نصیری، نایب رئیس شرکت بورس تهران، د ر گفتگو با خبرنگار 
مهر، ورود  نقد ینگی به بازار سرمایه و هد ایت آن را گام اول برای 
سرمایه گذاری د انست و گفت: گام د وم د ر این مسیر، تخصیص 
و هد ایت نقد ینگی، بر اســاس اصول بنیاد ی بازار است و باید  به 
ســرمایه گذاران این نکته را گوشــزد  کرد  که د ر تصمیم گیری 
های خود ، اصول بنیاد ی و فاکتور عملکرد ی شرکت ها را مد نظر 
د اشته باشند .وی با اشاره به رشد  بازار سرمایه و ثبت رکورد های 
متعد د  آن د ر سال ۹۷ و ۹۸ گفت: رشد  بورس، ثبت رکورد های 
متعد د  و جذب منابع د ر د و سال اخیر و تد اوم آن د ر سال ۹۹ از 
د ید گاه اقتصاد ی فرصت بســیار خوبی است که باید  قد رد ان آن 
باشیم.به گفته خواجه نصیری، رشد  قابل توجه تعد اد  سهامد اران 
حقیقی که به نوعی آشنایی کمتری با قواعد  بازار سرمایه د ارند ، 
د ر عین حال مسئولیت متولیان و تصمیم گیران بازار از د ید گاه 
اطاع رسانی و موارد  مرتبط با آن را افزایش می د هد .نایب رئیس 
شرکت با اشاره به رویارویی بورس با د و پد ید ه مهم ورود  نقد ینگی 
به بورس و افزایش تعد اد  ســرمایه گــذاران د ر آن گفت: این د و 
شــاخص از فاکتورهایی است که برای بزرگ کرد ن بازار سرمایه 
می تــوان از آن بهره گرفت؛ اما با این وجــود  یکی از مهمترین 
عواملی که سرمایه گذاران د ر خصوص سهام شرکت ها باید  توجه 
جد ی به آن د اشته باشند ، مبنا قرار د اد ن عملکرد  شرکتها برای 

سرمایه گذاری است.

با عملکرد شان  بورســی  رشد  ۷۵ د رصد  شــرکتهای 
همخوانی ند ارد 

بــه گفته وی، ورود  نقد ینگی به بازار ســرمایه و هد ایت آن گام 
اول برای ســرمایه گذاری است، نه پایان کار؛ این د ر حالی است 
که بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته بر روی سهام 
شرکت های حاضر د ر بورس د ر سال ۹۸، رشد  قیمت ۷۵ د رصد  
شرکت های بورس از نظر تعد اد  و ۵۵ د رصد  آنها از نظر ارزش با 

عملکرد  این شرکت ها همخوانی ند اشته است.
نایب رئیس شرکت بورس تاکید  کرد : تمامی فعاان بازار و افراد ی 
که به نوعی کسب و کار آنها به بازار سرمایه گره خورد ه، عاقمند  
توسعه بازار سرمایه هستند  اما توسعه پاید ار و طبیعتاً امروز این 
بازار رونق د ارد  اما د ر بلند مد ت می تواند  با نگاه ناد رســت د چار 

رکود  طوانی شود .

خواجه نصیری با اشــاره به بررســی صورت گرفته د ر خصوص 
قیمت ســهام ۴۰۰ شرکت بورسی و رشــد  فروش و سود آوری 
آنها د ر ســال ۹۸ گفت: طبق آمارها ۹۸ د رصد  شرکت های بازار 
ســرمایه به لحاظ تعد اد ی، د ارای انحراف منفی بازد ه ســهم از 
رشــد  فروش و سود  آوری هستند  و تنها ۲ د رصد  این شرکت ها 

توانستند  رشد  مساوی و یا بهتر از بازد ه سهم را تجربه کنند .
وی افزود : به عبارت د یگر قیمت سهام این شرکتها د ر سال ۹۸ 
رشد  کرد ه اما د ر مقابل انتظار رشد  سود آوری و فروش آنها با این 
رشــد  قیمتی همخوانی ند ارد  و عملکرد  شرکتها نتوانسته آن را 
پوشــش د هد .نایب رئیس شرکت بورس د ر تشریح تناسب رشد  
قیمتی سهام یک شــرکت با رشد  فروش و سود آوری آن گفت: 
به عنوان مثال د ر صورتی که شــرکتی د ر سال ۹۸ رشد  قیمتی 
۲۰ برابری را تجربه کرد ه و قیمت آن امروز ۴۰ برابر نســبت به 
کل فروش سالیانه آن باشد  این بد ان معناست که اگر این شرکت 
د ر ۴۰ ســال آیند ه؛ رشد  فروشی ند اشته باشد  و با همین فروش 
اد امه د هد  ۴۰ ســال با حاشیه سود  ۱۰۰ د رصد  بفروشد ، باز هم 
به قیمت ارزش امروزی خود  نخواهد  رســید .خواجه نصیری، با 
بیان اینکه شــرکت های زیاد ی از این نوع د ر بازار سرمایه وجود  
د ارد ، گفت: د ر حال حاضر د ر یک جامعه آماری متشکل از ۴۰۰ 
شرکت د ر حد ود  ۹۰ شرکت با P/E برابر ۵۰ وجود  د ارد  اما وقتی 
تناســب سود  انتظاری و فروش آن را بررسی می کنیم می بینیم 
که این شرکت ها د ر سال ۲ د رصد  سود  د ارند  و این سوال مطرح 
می شود  د ر کشــوری که ســرمایه گذاری بد ون ریسک آن د ر 

بانک ها بین ۱۵ تا ۲۰ د رصد  است، چطور شرکتها باید  ۲ د رصد  
سود  و P/E معاد ل ۵۰ د اشته باشند ؟

رشد  قیمت شرکتها منجر به افزایش سود آوری آنها نشد ه 
است

وی افزود : د ر پاســخ به این سوال باید  گفت؛ ما انتظار د اریم د ر 
مقابل رشد  قیمت سود آوری شرکت افزایش پید ا کند  اما د ر عمل 
بررسی عملکرد  سال ۹۸ شرکت های حاضر د ر بورس د رمقایسه 
با سال ۹۷ این مساله را تأیید  نمی کند .به گفته خواجه نصیری، 
طبق بررســی صورت گرفته تنها ۱۰ تا ۲۰ د رصد  شرکت های 
حاضر د ر بورس د ر سال ۹۸ با این منطق ارزند ه ارزیابی شد ه اند .

نایب رئیس شــرکت بورس تصریح کرد : ما د ر سال ۹۷ با تورم 
روبرو شد یم، لذا تورم منجر به رشد  سود آوری د ر برخی شرکتها 
شــد ، اما د ر ســال ۹۸ مجد د اً تورم بیشــتر اما رشد  سود آوری 
شرکت ها بسیار کمتر شد .وی افزود : این بد ان معناست که ممکن 
اســت د ر سال ۹۹ تورمی د اشته باشــیم چه بسا بیشتر از رشد  
سود آوری شرکت ها و د ر پی فشار هزینه ای برای شرکت ها نسبت 
به فشــار د رآمد ی بیشتر و ســود  خالص آنها کمتر شود .خواجه 
نصیری با اشــاره به اینکه این اتفاق د ر مورد  همه شــرکت های 
بورســی صاد ق نیست، خاطرنشان کرد : طبق این بررسی اگر د ر 
حال حاضر با تعد اد  قابل توجهی شرکت روبرو هستیم که د ر سال 
۹۸ و د ر اد امه آن سال ۹۹ د ر یک د وره ۱۲ -۱۳ ماهه بیش از ۵ 
تا ۶ برابر رشــد  قیمتی را تجربه کرد ند ؛ این بد ان معنی است که 

این شرکت ها از امروز تا ۵ سال آیند ه باید  بیش از ۵۰ د رصد  رشد  
سود آوری د اشته باشند .وی افزود : با این تفاسیر چیزی حد ود  ۳۰ 
د رصد  شــرکت ها به لحاظ ارزش بازار و ۲۸ د رصد  آنها به لحاظ 
تعد اد  نماد ، چنین شرایطی را د ارند  و می توانیم مد عی شویم که 
نسبت قیمت سهام به ارزش ذاتی آنها ارزان تر است.نایب رئیس 
شرکت بورس با تاکید  بر این مساله که نباید  افسار بازار سرمایه 
را از د ســت اصول بنیاد ی بازار گرفت و به د ست نقد ینگی سپرد  
گفت: همه فعاان، تصمیم گیران و سیاســت گذاران عاقمند  
ورود  نقد ینگی به بازار سرمایه هستند  اما ورود  نقد ینگی و هد ایت 
آن به سمت بازار سرمایه گام اول و گام د وم بی شک تخصیص و 
هد ایت نقد ینگی آن براساس اصول بنیاد ی بازار است.وی افزود : 
د ر صورتی که افســار بازار سرمایه به د ست نقد ینگی بیفتد ، بی 
شــک اثر مخرب آن به مراتب بیشتر از ســایر بازارهای موازی 
خواهد  بود  و می تواند  مسائلی را ایجاد  کند  که آسیب پذیری های 

جد ی را د ر بخش های مختلف اقتصاد  پد ید  آورد .

نقد ینگی ورود ی به بازار ســرمایه باید  د ر خد مت اصول 
بنیاد ی بازار باشد 

به گفته خواجه نصیری، اگر بنا د اریم این نقد ینگی وارد  شــد ه 
به بورس، به ســمت تولید  اشتغال، رونق و جهش تولید  منتهی 
شود  باید  شرایطی را مهیا کنیم تا عنان نقد ینگی د ر د ست اصول 
بنیاد ی بازار قرار گیرد .نایب رئیس شــرکت بورس تصریح کرد : 
امروزه سیاست گذاران اقتصاد ی از جمله بانک مرکزی با هد ایت 
نقد ینگی به ســمت بازار سرمایه توانستند  مسئولیت خود  را د ر 
برابر کنترل موارد ی مانند  نرخ ســود  بانکی و افزایش نرخ ارز و 
ریسک های ناشی از آن پوشش د هند  که این اقد ام بسیار خوب 
و ارزند ه اســت، زیرا کاری که با د ستورالعمل و سیاست جبری 
انجام نشد  با هد ایت پول به سمت بازار سرمایه عملی شد .خواجه 
نصیری تصریح کرد : د ر شرایطی که فرش قرمز بازار سرمایه روز 
به روز د ر حال گســترد ه شد ن و هر روز به تعد اد  سرمایه گذاران 
آن افزود ه می شود  و اکثر این افراد  با حد اقل د انش بورسی تاش 
می کنند  تا پس اند از و د ارایی های خود  را وارد  بورس کنند ؛ اگر 
نگاه به عملکرد  شرکت ها نباشد ، تد اوم این حضور و اشتیاق آنها 
برای د وره های میان مد ت و بلند  مد ت کار ســختی اســت، لذا 
متولیان و فعاان بــازار باید  به این موضوع فکر کنند  که چطور 
نگاه سرمایه گذاران تازه وارد  را به اصول بنیاد ی معطوف کنند  تا 
این رشد  و توسعه بازار را پاید ار کنند . باید  تاش کنیم تا سرمایه 
گذاران د ر کنار نگاه به نقد ینگی، اصول بنیاد ی بازار را نیز هرچند  

اند ک د ر سرمایه گذاری های خود  مد نظر قرار د هند .

رئیس سازمان خصوصی سازی:
ارزش سهام عد الت 8برابر شد ه است

رئیس ســازمان خصوصی سازی گفت: برای آزاد سازی سهام عد الت منتظر نامه 
رهبری هســتیم به محض اینکه اجازه د اد ه شود  این کار را د نبال خواهیم کرد .

علیرضا صالح، رئیس ســازمان خصوصی سازی د ر گفتگو با خبرنگار مهر د رباره 
زمان آزاد  ســازی سهام عد الت گفت: برای این کار منتظر اجازه رهبری هستیم 
به محض اینکه این اجازه د اد ه شود  فوراً برنامه ها را می چینیم و این کار را د نبال 
می کنیم.وی د ر پاسخ به این سوال که برآورد  شما از ارزش فعلی سهام عد الت هر 
نفر چقد ر است، گفت: به محض اینکه این سازوکار تأیید  شود  ما ارزش هر سهم 
را تعیین می کنیم. چراکه قیمت بورس نوسان د ارد .صالح اد امه د اد : مبنای زمانی 
برای تعیین ارزش هر ســهم، روزی است که نامه نهایی شود ؛ بنابراین نمی توان 
عــد د ی قطعی گفت اما د ر حال حاضر ارزش فعلی به بیش از ۸ برابر رســید ه 
است.گفتنی است وی د ر نشستی خبری د ر بهمن ماه سال گذشته گفته بود : با 
توجه به اینکه رهبری د ر ابتد ا خواستار تشکیل سهام عد الت بود ند ، د ر این راستا 
رئیس جمهور و وزیر اقتصاد  برای کســب اجازه از ایشان جهت آزاد سازی سهام 
عد الت نامه نوشته اند  و ما منتظر پاسخ این نامه هستیم. یعنی ممکن است اصًا 
به مجلس شورای اسامی نرسد  و از طریق اجازه نامه مقام معظم رهبری این کار 
را انجام د هیم و اگر تا پایان سال )سال ۹۸( اجازه رهبری را کسب کنیم تا پایان 

آبان ماه سال آیند ه سهام عد الت را آزاد سازی خواهیم کرد .

اسامی:
 230 هزار واحد  مسکن ملی وارد  

مرحله ساخت شد 
تهران - ایرنا - وزیر راه و شهرسازی د ر مراسم افتتاح ۳ هزار و ۶۵۰ واحد  مسکن 
مهر شــهر پرند  از بسته شد ن پروند ه مســکن مهر پرند  د ر شهریور ماه امسال 
خبر د اد  و گفت: ۲۳۰ هزار واحد  مســکن ملی نیز د ر مرحله ساخت قرار گرفته 
است.محمد  اسامی د یروز )چهارشنبه( د ر مراسم افتتاح طرح های عمرانی شهر 
جد ید  پرند  که از طریق وید ئوکنفرانس برگزار شد  گفت: چرخ حرکت طرح های 
توســعه ای و عمرانی و برنامه تولید  مســکن با اراد ه قوی د ر حال انجام است و 
امروز شاهد  برنامه تحویل ۳ هزار و ۶۵۰واحد  مسکن مهر د ر شهر پرند  هستیم.

وی گفت: تا پایان د ولت د هم ۷۸۰ هزار واحد  مســکن مهر تکمیل شــد ، اما د ر 
د ولت یازد هم و د وازد هم واحد های تکمیل شد ه مسکن مهر به ۲ میلیون و ۳۵ 
هزار واحد  رســید ه است.اسامی اضافه کرد : د ر ســال گذشته ۲۰۰ هزار واحد  
مسکن مهر تحویل د اد ه شد  و اکنون ۱۲۵ هزار واحد  مسکن مهر آماد ه تحویل 
اســت که با هماهنگی با وزارت نیرو و نفت د ر حال نصب انشعابات این واحد ها 
هســتیم.وزیر راه اد امه د اد : از مجموع پروژه مســکن مهر ۱۰۵ هزار واحد  باقی 
می ماند  که این واحد ها د ارای مشــکات حقوقی و قضایی هســتند  و تکمیل و 
تحویل آنها از مسئولیت وزارت راه و شهرسازی خارج است.وزیر راه و شهرسازی 
اد امه د اد : امروز پروژه های مســکن مهر شهر جد ید  پرند  با امکانات کامل شهری 
تحویل د اد ه شد . ۹ هزار مسکن مهر د یگر د ر پرند  باقی ماند ه که این واحد ها هم 
د ارای پیشــرفت فیزیکی بیش از ۸۰ د رصد  هستند  و سعی می شود  که تا پایان 
شهریورماه به مرد م واگذار و پروند ه مسکن مهر پرند  بسته شود .وی د رباره طرح 
مسکن ملی اظهار د اشت: د ر طرح اقد ام ملی مسکن ساخت و تحویل ۴۰۰ هزار 
واحد  مسکونی هد ف گذاری شد ه که د ر ثبت نام ها، ۱۱۳ هزار نفر پاایش شد ند  
البته با توجه به شــرایط شیوع ویروس کرونا، تشکیل پروند ه متقاضیان پاایش 
شــد ه با توقف مواجه شد ه که به د نبال این هستیم تا روند  اد اری آن به صورت 

غیرحضوری اد امه پید ا کند .

تحقق 170 د رصد ی بود جه سال 98 
شهرد اری هشتگرد  

بود جه پیشنهاد ی سال ۹۸ : ۵۸۰ میلیارد   ریال
بود جه عمرانی سال ۹۸ : ۵۷۶ میلیارد  ریال 

د کتر امیر بهمنی شهرد ار هشتگرد  د ر تشریح این 
د ســتاورد  گفت : د ر حالیکه با تاش همه پرسنل 
طی شــش ماهه نسخت شــاهد  تحقق بود جه بر 
اساس پیش بینی ها بود ه ایم لذا با احیاء د رآمد های 

کوششــی ، بایگانی هــای راکد ،رد یف های غیرفعال و برپایی مســتمر و مکرر 
کمسیون تبد یل و نیز جذب سرمایه گذار و مشارکت های مرد می د ر این شرایط 
بحرانی و کاهش چشــمگیر سهم ارزش افزوره شــهرد اری ها ، د رآمد  سال ۹۸ 
محقق و افزون بر آن نیز قابل تصور شــد  ، بطوریکه متمم بود جه با مبلغ ۹۶۲ 
میلیارد  ریال به پارلمان شــهری ارائه و این ایحه با ســهم ۵۷۶ میلیارد  ریالی 
بخش عمرانی و ۳۸۵ میلیارد  ریالی اعتبارات جاری مصوب و به شهرد اری اباغ 
گرد ید  .بهمنی از حمایتهای رییس و اعضای شورای اسامی شهر ، معاونت اد اری 
و مالی ، معاونت فنی و شهرسازی ، واحد  د رآمد  و اجرائیات و مشارکت شهروند ان 
د ر تحقق ۱۷۰ د رصد ی بود جه تقد یر و تشکر نمود  .تحقق بود جه شهرد اری با ۷۰ 

د رصد  افزایش برای اولین بار د  ر شهر هشتگرد  بوقوع پیوسته است .

آغاز طرح ضربتی شناسایی محرومان فاقد  مسکن د ر گلستان؛
  3000 واحد مسکونی تا د هه فجر

 ساخته می شود 
سرپرست بنیاد  مسکن گلســتان از آغاز طرح ضربتی شناسایی محرومان فاقد  
مســکن د ر اســتان خبر د اد  و گفت: این طرح د ر راستای برنامه ساخت ۳ هزار 
واحد  مسکونی ویژه محرومان اجرا شد ه است.سید محمد  حسینی اظهار د اشت: 
طرح ضربتی شناســایی افراد  محروم و نیازمند  فاقد  مســکن یا د ارای مسکن 
غیرمقاوم و ناایمن د ر استان آغاز شد ه است.وی با اشاره به حضور تیم های ارزیاب 
د ر شهرستان های مختلف برای راستی آزمایی اطاعات خانوارهای محروم فاقد  
مســکن افزود : این طرح د ر راســتای برنامه ساخت ۳ هزار واحد  مسکونی ویژه 
محرومان د ر اســتان اجرا شــد ه و به مد ت ۳ روز اد امه خواهد د اشت.سرپرست 
بنیاد مســکن استان گلستان یاد آور شد : براســاس تفاهم نامه سازمان برنامه و 
بود جه، کمیته امد اد  و بنیاد مسکن قرار است ۳ هزار واحد  مسکونی ویژه محرومان 
د ر استان ساخته شــود  که د هه فجر سال گذشته این طرح با حضور مسئوان 
کلنگ زنی شد .وی گفت: جامعه هد ف این طرح عمد تا از مد د جویان تحت پوشش 
کمیته امد اد  امام خمینی )ره( و بهزیستی است که کار صحت سنجی اطاعات 
این خانواد ه ها آغاز شد ه است.حسینی با اشاره به پرد اخت کمک باعوض برای 
ساخت مسکن محرومان خاطرنشان کرد : برای ساخت این واحد های مسکونی 
حد ود  ۲۰۰ میلیارد  تومان اعتبار نیاز است.سرپرست بنیاد مسکن استان گلستان 
گفت: طبق قولی که به مرد م د اد ه شد ه قرار است تا د هه فجر امسال ۳ هزار واحد  

مسکونی ویژه محرومان و نیازمند ان ساخته و تحویل آنان شود .

 تعد یل قیمت مسکن به شرط موفقیت 
بازار سرمایه

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه تحوات بازار مسکن تابعی از عملکرد ها و شاخص های 
مختلف از جمله بورس است، تصریح کرد : بازار مسکن اکنون د ر یک رکود  نسبتا پاید ار به 
سر می برد ، اگر بورس با همین سرعتی که سرمایه ها را جذب می کند ، پیش رود ، شاهد  
اد امه رکود  بازار مسکن و تعد یل قیمت د ر سال ۹۹ خواهیم بود .اقتصاد  آناین- محبوبه 
قرمزچشــمه؛ سید  محمود  فاطمی عقد ا، کارشناس بازار مسکن د ر گفت و گو با اقتصاد  
آناین اظهار کرد : اگر د ولت برنامه های مسکنی خود  را به شکل کامل پیش ببرد ، افزایش 
قیمت د ر مسکن ۹۹ نخواهیم د اشت، از جمله این برنامه ها عمل به تعهد ات د ر زمینه 
تامین مسکن برای گروه های هد ف د ر قالب اقد ام ملی مسکن، تکمیل واحد های مسکن 
مهر اســت.رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی د ر اد امه تصریح 
کرد : اگر زیرساخت ها تکمیل شود  و طرح های مسکنی  طی زمان بند ی اعام شد ه، اتمام 
و تحویل متقاضیان مســکن شود ، فشار نیاز به مسکن جذب می شود . این رفع نیاز د ر 
کنترل و تعد یل قیمت مسکن ۹۹ موثر است. حال اگر به هر د لیلی به تعهد ات مسکنی 
د ولت عمل نشود ، با توجه به نیاز انباشته مسکن، تقاضا افزایش خواهد  یافت.وی د ر اد امه 
با اشاره به تاثیر بازار سرمایه بر بازار مسکن افزود : بازار مسکن د ر ایران بازاری سود آور است 
که د ر اذهان عموم، ریســک شکست، سخت د ر آن وجود  ند ارد . د ر مقابل، بازار سرمایه 
بازاری جوان و پر ریسک است. با این حال میزان تقاضا برای حضور د ر بازار سرمایه بسیار 
بااســت. این بازار توانایی د ارد  روند  عملکرد  بازار را برعکس کند ، به شکلی که سرمایه 
گذاران بازار مســکن، ساختمان های خود  را فروخته و د ر بازار سرمایه، سرمایه گذاری 
کنند . فاطمی عقد ا گفت: اگر بازار سرمایه با شکست مواجه شود ، سرمایه ها از بازار سرمایه 
خارج و به سمت بازار هایی از جمله بازار مسکن سرازیر می شوند  که افزایش قیمت مسکن 
را د ر پی خواهد  آورد .وی افزود : بازار سرمایه اگر بازار مطمئن و امنی برای سرمایه گذاری 
باشــد ، سرمایه های بیشتری از بازار مسکن به سمت آن می رود ، د ولت می تواند  با ارائه 
پروژه و طرح های مطمئن د ر بورس و مواظبت از آن،سرمایه ها را به خود  جذب کند . این 
پروژه ها می تواند  با طراحی بسیار خوب برای گسترش و توسعه بازار سرمایه انجام شود . 
اشتغال، فعال سازی صنایع و بازسازی نقاط ضعف د ر بورس اجرایی است اما عزم و اراد ه 
جد ی می طلبد .این کارشناس بازار مسکن د ر اد امه بیان کرد : چند  نکته مهم د ر ارتباط با 
موفقیت بازار سرمایه وجود  د ارد ، اول اینکه بتوان از عرضه سهام پر ریسک و سفته بازی 
د ر بازار سرمایه جلوگیری به عمل آورد . د وم، سهام به قیمت واقعی به فروش برسد . سوم، 
جلوی سود اگری د ر بازار سرمایه گرفته شود . چهارم قیمت ها واقعی و به سمت توسعه 
همان شرکت برود . پنجم، د ولت سهام شرکت های خوب، بزرگ و با سود د هی عالی را 

د ر بورس عرضه کند .

همزمان با فرارسید ن ماه رمضان انجام می شود ؛
اهد ا 200 هزار بسته کاا، توسط بنیاد  

مستضعفان به نیازمند ان
۲۰۰ هزار بسته کاا د ر قالب رزمایش مواسات توسط بنیاد  مستضعفان د ر ماه رمضان 
به نیازمند ان اهد ا می شــود .به گزارش خبرنگار اقتصاد  و انرژی گروه اقتصاد ی باشــگاه 
خبرنگاران جوان، سید  پرویز فتاح رئیس بنیاد  مستضعفان اظهار کرد : بنیاد  مستضعفان 
از بد و شــیوع کرونا اقد امات جهاد ی خود  را آغاز کرد ه و اقد امات قبلی مربوط به اهد ای 
اقام بهد اشتی به وزارت بهد اشت و کمک های نقد ی به نیازمند ان بود ه است.رئیس بنیاد  
مستضعفان بیان کرد : تا ۲ ارد یبهشت ۳۳۰ میلیارد  تومان کمک نقد ی بین نیازمند ان 
سراســر کشور توزیع شد ه اســت.فتاح بیان کرد : روز گذشته با د ولت، سپاه و نهاد  های 
جهاد ی جلسه د اشتیم و متعهد  شد یم ۲۰۰ هزار بسته کاا تهیه و بین نیازمند ان د ر قالب 
رزمایش طرح مواسات و کمک مومنانه توزیع کنیم، اما به همین طرح بسند ه نکرد یم و 
۳۰۰ هزار کارت خرید  کاای ۲۰۰ هزار تومانی نیز به تعهد ات خود  اضافه کرد یم که د ر 

مجموع ارزش این طرح ۱۰۰ میلیارد  تومان است.
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زنگنه د ر حاشیه جلسه د ولتنگـــاه

اوپکبهتنهایینمیتواندبحرانراحلکند
وزیر نفت گفت: اگر کاهش تولید ی که از ماه می 
مصوب شد ه است ۱۰۰ د رصد  اجرا شود  حد ود  ۱۰ 
میلیون بشکه کاهش تولید  نفت را تجربه خواهیم 
کرد  که آرام آرام تاثیر خود  را خواهد  گذاشــت.به 
گزارش ایسنا، بیژن نامد ار زنگنه د ر حاشیه جلسه 
د یــروز هیئت د ولت د ر جمع خبرنــگاران د رباره 
وضعیت بازار نفت و شــوک قیمتی وارد  شد ه به 
آن اظهار کرد : این اتفاق بی سابقه است و به د لیل 
بحران کرونا کاهش مصرف شــد ید  فرآورد ه های 
نفتــی پیش آمد ه به طوری کــه بخش مهمی از 
صنعت هوایی تعطیل اســت و حمل و نقل د چار 
بحران شــد ه که همین موضوع مصرف ســوخت 
را کاهش د اد ه اســت و قطعــاً د ر پی آن تقاضای 
نفت خام هم کاهش یافته است.وی افزود : د ر سه 
ماهه د وم سال میاد ی، برآورد  اوپک این بود  که 
۳ میلیون بشــکه افزایش عرضه به تقاضا را د اریم 
اما د ر جلســه اخیر این رقم به ۱۱ میلیون بشکه 
افزایش یافــت که به د لیل بحران کرونا د ر جهان 
بود ، البته از اســفند  هم شاهد  جنگ قیمت ها د ر 
بازار نفت بود یم و برخی کشــورها رجزخوانی می 

کرد ند  که ما عرضه را زیاد  می کنیم و همین باعث 
شــد  بحران ناشــی از کرونا د ر بازار نفت تسریع 
تشد ید  و تعمیق شود .وزیر نفت با تاکید  بر اینکه 
باید  نفتی که د ر بازار ریخته شــد ه و مخازن را پر 
کرد ه است جمع شود ، اظهار کرد : د ر اوپک تصمیم 
گرفتیم که حد ود  ۱۰ میلیون بشکه از نفت تولید  
شــد ه توسط اوپک پاس کم شود  که این تصمیم 
از ابتد ای ماه می گرفته شــد ه بود ، اما پیش از آن 
د ر ماه آوریل هــم از آنجا که تولید کنند گانی که 
بــه د نبال افزایش تولید  بود نــد  کار خود  را اد امه 
د اد ه اند  و بازار د وباره اضافه برای نیاز د چار عرضه 
نفت شــد  که اگر کاهش تولیــد ی که از ماه می 
مصوب شد ه است ۱۰۰ د رصد  اجرا شود  حد ود  ۱۰ 
میلیون بشکه کاهش تولید  نفت را تجربه خواهیم 
کرد  که آرام آرام تاثیر خود  را خواهد  گذاشت.وی 
گفت: بــا توجه به وضعیت بازار، ذخایر و تقاضاها 
و همچنین نامعین بــود ن پایان بحران کرونا این 
کاهش تولید  کافی نیست؛ د یروز قیمت نفت برنت 
به زیر ۲۰ د ار رســید ه و سبد  اوپک حد ود  ۱۴.۵ 
د ار شد ه است این د رحالیست که سالهاست این 

مشکات را ند اشتیم و نشان از این است که باید  
د ر کاهش تولید  نفت تســریع کرد  و د ر آن جد ی 
بود .زنگنه تاکید  کرد : اگر ازم باشد  باید  اقد امات 
د یگری برای اوپک و غیر اوپک  انجام د اد  و تولید  
کنند گانی که هیچ  تعهد ی د ر این مد ت بر عهد ه 
نگرفتند  مثل تولید  کنند گان شیل اویل د ر آمریکا 
و کاناد ا، امروز تعهد اتی را بر عهد ه بگیرند ؛ چراکه 
این بحران یک بحران عمومی اســت و باید  پشت 
سر گذاشته شود .وی اظهار کرد : به نظر من مانند  
سابق فقط اوپک نمی تواند  این مشکل را حل کند  
وگرنه شرکت هایی که هیچ تعهد ی ند ارند ، بطور 
طبیعی از طریق بازار تنبیه خواهند  شــد ؛ همین 
اان د ر آمریکا و کاناد ا عد ه ای د رحال ورشکست 
شــد ن هستند  و تولید اتشان د ر حال توقف است.

نامد ار زنگنه اد امه د اد : همانطور که موضوع مقابله 
با کرونا پد ید ه ای محلی نیست و همه جهان باید  
با هم همــکاری کنند ، د ر حــوزه نفت هم همه 
تولید  کنند گان اگر می خواهند  بقا د اشــته باشند  
بخصوص آنهایی که نفت هایی با قیمت های بااتر 

تولید  می کنند ، باید  با هم همکاری کنند .

جوان کرونا د ر پمپ بنزین های تهران
باا شهر و پایین شهر ند ارد ؛ پمپ بنزین های تهران جوان ویروس کرونا شد ه اند ؛ 
موضوعی که مسووان بارها آن را انکار کرد ند  اما بررسی های مید انی ایسنا نشان 
د اد  که بیش از ۸۰ د رصد  پمپ بنزین های تهران خود  را ملزم به رعایت مسائل 
بهد اشتی نمی د انند .چند ی پیش سعید  برخورد ار، معاون مد یر عامل شرکت ملی 
پخش فرآورد ه های نفتی ایران د ر منطقه تهران د رباره وضعیت جایگاه ها از لحاظ 
رعایت مسایل بهد اشتی مرتبط با کرونا به ایسنا گفته بود  که جایگاه های عرضه 
سوخت د ر استان تهران چند ین مرتبه د ر طول روز ضد عفونی می شوند  و د یگر 
نباید  د غد غه ای برای انتقال ویروس د ر پمپ بنزین ها وجود  د اشــته باشد .  وی 
بر این باور اســت که تقریبا یک بسیج عمومی د ر سطح استان به طور مستمر 
عملیات ضد عفونی جایگاه ها را انجام می د هند  و این مساله به جایی رسید ه که 
حتی نگرانی د ر مورد  آســیب به تجهیزات و ســامانه مطرح شد ه است که برای 
جلوگیری از این مشکل نیز تاکید  شد ه از محلول هایی که استاند ارد  خاصی د ارند  
اســتفاد ه شود .به گفته وی اکنون مشکلی د ر  جایگاه های سوخت استان تهران 
وجود  ند ارد  و نباید  د یگر جایگاه ها را به عنوان پایگاه اصلی انتقال ویروس کرونا 
معرفی کرد .این مقام مسوول خاطر نشان کرد ه بود  که د ر حال حاضر جایگاه ها 
مکلف هستند  وسایل ضد عفونی را خرید اری کنند  و به طور  مستمر عملیات ضد  
عفونی را انجام د هند . عاوه بر این گروه های جهاد ی و د ستگاه های د یگر نیز د ر 
این امر کمک رسان هستند  و شرکت نیز چون تصمیم قاطع د ر این موضوع د ارد ، 
کار ضد عفونــی را به طور جد ی د نبال می کند .به گفته برخورد ار، تمام مجاری 
عرضه روزانه ســه تا چهار مرتبه ضد  عفونی می شوند  و تمامی تد ابیر ازم برای 

جایگاه ها اند یشید ه شد ه است.

گله مشتریان از کمبود  وسایل بهد اشتی د ر جایگاه ها
این صحبت ها د ر حالی است که د ر بازد ید  مید انی ایسنا از جایگاه های سوخت، 
اغلب مشتریان از بابت نبود  وسایل بهد اشتی همچون د ستکش و مواد  ضد  عفونی 
د ر جایگاه ها گایه د اشتند . یکی از مشتریان که د ر صف طوانی بنزین ایستاد ه 
بــود  ضمن گایه از این موضوع گفت که تا کنون د ر هیچ جایگاهی د ســتکش 
یکبار مصرف ند ید ه است.شــخص د یگری که خود  به د ستکش و ماسک مجهز 
بود  نیز گفت: به اعتقاد  من افراد  خود شــان باید  به فکر سامتیشان باشند  و به 
همین د لیل من همیشه سعی کرد ه ام د ر این د وران مجهز به وسایل بهد اشتی 
باشــم؛ چرا که معلوم نیســت ویروس کرونا تا چه زمانی د ر کشور وجود  د اشته 
باشد .د و جوان د یگر نیز که متقاضی بنزین بود ند  د ر این باره گفتند  که جایگاه ها 
منشاء اصلی کرونا شــد ه اند ؛ چراکه د ر طول روز افراد  زیاد ی از تجهیزات پمپ 
بنزین استفاد ه می کنند  و ازم است که د ستکش د ر تمام جایگاه ها موجود  باشد .

عد م رعایت مسائل بهد اشتی از سوی اپراتورها
عــد ه ای نیز د ر این میان راه ســاد ه تر را انتخاب کرد ه و از اپراتورهای جایگاه ها 
می خواهند  که عملیات ســوختگیری را انجام د هند ؛ هرچند  که این مســاله از 
سوی اکثر اپراتورها با روی باز انجام می شود  اما نکته مهم و قابل توجه، رعایت 
نکات بهد اشتی  توسط خود  اپراتورها است.متاسفانه د ر اغلب جایگاه های تهران 
بســیاری از اپراتورها نیز به ماسک و د ستکش مجهز نیستند  که یا جایگاه این 
تجهیزات را د ر اختیار آنها قرار ند اد ه است یا اینکه خود  افراد  تمایلی به استفاد ه 
از ماسک و د ستکش ند ارند  و روی این مساله نیز نظارت چند انی وجود  ند ارد .یکی 
از اپراتورها د ر پاسخ به این سوال که چرا از وسایل بهد اشتی و ایمنی برای مقابله 
با ویروس کرونا استفاد ه نمی کنید ؟ گفت: شمرد ن پول با د ستکش د شوار است 
و اســتفاد ه از ماسک نیز د ر طول روز کار آسانی نیست؛ به همین د لیل ترجیح 
ما این اســت که از این وسایل استفاد ه نکنیم!اما یکی د یگر از اپراتورها د ر یک 
جایگاه د یگر د ر پاسخ به این سوال، از نبود  وسایل بهد اشتی د ر جایگاه گله کرد  و 
گفت: قطعا جان خود  را د وست د اریم و اگر این وسایل د ر اختیارمان بود  استفاد ه 
می کرد یم، اما علیرغم اینکه بارها د رخواســت کرد ه ایم، د ستکش و ماسک د ر 

اختیار ما قرار نگرفته است.

توقع کمک جایگاه ها از د ولت
د ر صحبت با یکی از مد یران جایگاه ها و شــنید ن گایه های او متوجه شــد یم 
که تامین اقام بهد اشــتی برای جایگاه ها نیز کار آسانی نیست و ازم است که 
د ولت د ر این رابطه به جایگاه ها کمک بیشتری کند .او با گایه از این مساله که 
چرا گفته می شود  اپراتورها عملیات سوختگیری را انجام د هند ؟ گفت: قطعا این 
بند گان خد ا نیز سامتشان برایشــان مهم است و اگر مسائل بهد اشتی رعایت 
نمی شــود ، نباید  جان این افراد  را به خطر اند اخت.به گفته وی جایگاه ها برای 
خرید  اقام بهد اشتی هزینه زیاد ی را متحمل می شوند  و هرچند  که ضد عفونی 
گاهی توسط بخشهای د یگر د ر جایگاهها صورت می گیرد  اما به د لیل استفاد ه از 
مواد  نامناسب، تجهیزات جایگاه آسیب زیاد ی می بیند  که این مساله نیز برای ما 
هزینه بر است.یکی د یگر از مالکان جایگاه ها نیز با تاکید  بر اینکه مسائل بهد اشتی 
د ر جایگاه ها رعایت می شــود ، خواستار کمک بیشتر د ولت د ر این حوزه شد  تا 
جایگاه ها بتواند  بیشتر به این مهم بپرد ازند .آنچه که د ر جایگاه های سطح تهران 
از باای شــهر تا پایین شهر به چشــم می خورد ، وضعیت نسبتا عاد ی همچون 
روزهای غیر کرونایی اســت. موضوعی که ازم اســت د ولت، وزارت بهد اشت و 

وزارت نفت به آن توجه بیشتری نشان د هند .

د ریافت تقد یرنامه چهار ستاره جایزه سرآمد ی 
و بهبود  مستمر شرکت گاز استان گلستان 

شرکت گاز اســتان گلستان د ر سومین د وره  ارزیابی جایزه سرآمد ی و 
بهبود  مستمر صنعت گاز موفق به د ریافت تقد یرنامه چهار ستاره گرد ید . 
به گزارش روابط عمومی ، مد یر عامل شرکت گاز استان گلستان ضمن 
تبریک کســب این افتخار ارزشــمند  به کلیه کارکنان شرکت ، اظهار 
د اشت:این شــرکت به عنوان یک ســازمان خد مت رسان و  به منظور 
خلق ارزش مشــترک برای همه ذی نفعان ســازمان، همــواره خود  را 
متعهد  به حرکت د ر مســیر تعالی و پیشــرفت می د اند .وی با اشاره به 
روند  د ریافت این جایزه گفت :کمیته راهبری تعالی سازمانی گاز گلستان 
با ترســیم افق چشم اند از و تعیین ارکان جهت ساز به منظوررسید ن به 
جایگاه » برترین شــرکت د ر خوشه اســتانهای هم تراز د ر سال ۱۴۰۴ 
» ، پیاد ه ســازی پروژه های بهبود  شــامل بازنگری و بروزآوری ســند  
برنامه ریزی اســتراتژیک برمبنای کارت امتیازی متوازن ،بازنگری نظام 
مد یریت فرآیند ها، استقرار نظام مسئولیت اجتماعی ،استقرار نظام جامع 
ویکپارچه ارتباطات مشتریان CRM و ارزیابی عملکرد  مد یران به روش 
۳6۰ د رجه و تعیین سبک رهبری، استقرار نظام مسئولیت اجتماعی ، 
الکترونیکی کرد ن پرد اخت ها ، استقرار نظام ABC و استمرار بهره گیری 
از ســامانه TMMS)مد یریت نگهد اری و تعمیرات( ونگهد اشت و بروز 

آوری استاند ارد های مد یریتی را د ر نظر د اشت .

سقوط نفت از د ید  روسیه
از د ید  روسیه به عنوان د ومین تولید  کنند ه نفت، اوضاع نفت منفی چند ان نگران 
کنند ه نخواهد  بود  چراکه شــرایط قطعا تغییر می کند .به گزارش اقتصاد آناین، 
الکســاند ر نوواک وزیر انرژی روسیه معتقد  اســت که کاهش شد ید  روز گذشته 
معامات آتی  نفت خام آمریکای شمالی د ر ماه مه به ارزش منفی ناشی از اقد امات 
د اان بازار نفت اســت و نباید  نگرانی زیاد ی د ر این رابطه وجود  د اشــته باشد .

نوواک اخیرا این طور اظهار د اشته: »باید  این واقعیت را د رک کرد  که این وضعیت 
مربوط به بازار کاغذی است ، یعنی تجارت با ابزارهای مالی مشتق شد ه و نه اصل 
نفت بصورت فیزیکی آن. ســقوط روز گذشــته بهای نفت  WTI  برای معامات 
آتــی برای تحویل د ر ماه مه د ر لحظــات پایانی معامات به روی کاغذ ، چرا که 
پس از ۲۰ آوریل )اول ارد یبهشت( معامات د ر بورس کاا عمًا انجام نمی شود  
و همچنین عد م تقاضا برای منابع نفتــی اضافی د ر ماه مه و به احتمال افزایش 
بیش از حد  مخازن نفت، مربوط می شود . همه این مسائل باعث شد ه تا ابزارهای 
مالی به ارزش های منفی ســقوط کند .«به گفتــه وی ، ضمن اینکه به د لیل پر 
شــد ن تأسیسات ذخیره نفت و عد م اطمینان از بهبود  وضعیت اقتصاد  جهانی و 
افت شد ید  تقاضا د ر ارتباط با اقد امات مربوط به مقابله با بیماری همه گیر کرونا، 
بازار نفت فعًا وضعیت بســیار ناپاید ار و بی ثباتی د اشته باشد .وزیر انرژی روسیه 
یاد آور شد  که، فشار کنونی بر بازار نفت تا زمان آغاز اجرای توافقات صورت گرفته 
د ر چارچوب اوپک پاس د ر ماه مه و کاهش  تولید  کشــورهای خارج از توافق و 
تسهیل اقد امات محد ود  کنند ه همچنان باقی خواهد  ماند .ازم به یاد آوری است 
که روز د وشــنبه قیمت نفت خام آمریکای شــمالی برای تحویل د ر ماه مه، به 
ارزش های منفی سقوط کرد . بهای معامات آتی ماه مه برای نفت خام WTI د ر 
بورس کااهای تجاری نیویــورک د ر این روز، تقریباً ۳۰۰ د رصد  کاهش یافته و 
به منهای ۳۷.6۳ د ار د ر هر بشکه رسید  که این نخستین بار د ر تاریخ است که 

قیمت نفت به ارزش های منفی سقوط کرد ه است.

پیک مصرف برق 43۵مگاوات رشد  کرد 
مصرف برق کشور د ر د ومین روز ارد یبهشت ماه به ۳۷ هزار و ۴6۱ مگاوات رسید  و 
نسبت به روز ماقبل آن رشد  ۴۳۵ مگاواتی یافت.به گزارش اقتصاد آناین ، مصرف 
برق کشور د ر د ومین روز ارد یبهشت ماه به ۳۷ هزار و ۴6۱ مگاوات رسید  و نسبت 
به روز ماقبل آن رشد  ۴۳۵ مگاواتی یافت.براساس گزارش شرکت مد یریت شبکه 
برق ایران میزان مصرف برق د وم ارد یبهشــت ماه نسبت به مد ت مشابه پارسال 
که ۳۵ هزار و ۱۲6مگاوات بود  با رشــد  مواجه شد ه و این د رحالی است که هنوز 
هوای بسیاری از مناطق کشور گرم نشد ه است.میزان مباد ات برق کشور تا د وم 
ارد یبهشت به یک هزار و ۸۱مگاوات رسید ه که از این میزان ۷6۹ مگاوات متعلق 

به صاد رات و ۳۱۳مگاوات به وارد ات برق اختصاص د ارد .

افزایش مصرف برق صنایع
میزان مصرف برق صنایع هم تا د وم ارد یبهشت به چهار هزار و ۹۰۱مگاوات رسید  
د رحالی که روز ماقبل آن میزان مصرف برق صنایع چهار هزار و۵۵6 مگاوات بود ه 
که نشان د هند ه رشــد  مصرف د ر بخش صنایع د ر شرایطی است که کشورمان 
د رگیر بیماری کرونا اســت.مصرف افزایشــی برق د ر حالی است که صنعت برق 

پیشتر آماد گی خود  برای تامین برق مورد  نیاز تابستان را اعام کرد ه بود .

 امارات عرضه نفت خام را به مشتریان 
کاهش د اد 

شــرکت نفت ملی ابوظبی )اد ناک( به خرید اران خود  اطاع د اد ه که عرضه نفت 
خام د ر ماه مه را برای تمام د رجات نفت خود  کاهش می د هد . به گزارش رویترز، 
شرکت نفت ملی ابوظبی )اد ناک( به خرید اران خود  اطاع د اد ه که عرضه نفت خام 
د ر ماه مه را برای تمام د رجات نفت خود  کاهش می د هد .به گزارش اقتصاد آناین 
به نقل از تسنیم، اد ناک عرضه نفت خام موربان و آپر زاکوم را ۱۵ د رصد  د ر ماه مه 
پایین می آورد  و عرضه نفت خام ام لولو و د اس را ۵ د رصد  کاهش می د هد . این 
اقد ام پس از بسته شد ن قرارد اد  تاریخی کاهش تولید  توسط سازمان کشورهای 
تولید  کنند ه نفت و متحد انش به رهبری روســیه با هد ف افزایش قیمت نفت د ر 
بحبوحه همه گیری ویروس کرونا انجام می گیرد . میلیارد ها نفر د ر سراســر د نیا 
خانه نشین شد ه اند  تا روند  گسترش ویروس کرونا کند  شود . به این ترتیب تقاضا 
برای نفت خام کاهش یافته و باعث عرضه بیش از حد  این کاا به بازار شد ه است. 
پاایشگاه ها نفت خام کمتری نسبت به وضعیت معمول مصرف می کنند  بنابراین 
صد  ها میلیون بشکه نفت د ر سراسر جهان وارد  تاسیسات ذخیره سازی می شود . 
این شرکت نفتی طی نامه ای به خرید اران خود  نوشت:» با مد یریت د ولت امارات 
و طبق قرارد اد  جد ید  کاهش تولید  بین اوپک و متحد انش، شرکت اد ناک متعهد  
اســت تولید  نفت خود  را کاهش د هد «.شرکت آرامکوی عربستان هم د ر اقد امی 
مشابه حد ود  ۴ میلیون بشکه د ر روز نفت خام برای مشتریان آسیایی خود  د ر نظر 
گرفته که حد ود  د و میلیون بشکه کمتر از مقد ار کامل طبق قرارد اد های آنهاست.

 سرگرد انی نفت عربستان د ر نفتکش های 
بزرگ بر روی د ریا

با توجه به تعد اد  باای کشــتی هایی که با نفت عربستان پر شد ه اند  و بد ون 
هیچ خرید اری روی د ریا سرگرد ان هستند ، بزرگترین صاد ر کنند ه نفت د نیا 

سعی می کند  پیامد های جنگ یک ماهه قیمت با روسیه را مد یریت کند .
 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال، جنگ عربستان 
با روسیه بازارها را از نفت خام پر کرد ه است و حاا با کاهش تقاضا و کمبود  

خرید ار، عربستان مجبور است بیشتر نفت خود  را روی د ریا ذخیره کند .
 مقامات نفت عربســتان می گویند  حد اقل یک نفتکش از هر ۱۰ نفتکش د ر 
سراسر جهان برای ذخیره نفت مورد  استفاد ه قرار می گیرد . با توجه به تعد اد  
باای کشــتی هایی که با نفت عربستان پر شــد ه اند  و بد ون هیچ خرید اری 
روی د ریا ســرگرد ان هستند ، بزرگترین صاد ر کنند ه نفت د نیا سعی می کند  
پیامد های جنگ یک ماهه قیمت با روسیه را مد یریت کند . تحوات غیر عاد ی 
بازار نفت همچنان باعث کاهش قیمت این کاا  پس از سقوط تاریخی قیمت 
نفت آمریکا به زیر صفر د ار می شود . عربستان سعود ی د ر ماه مارس تصمیم 
گرفت بازارهای نفت را با نفت ارزان پر کند ، آن هم د ر زمانی که اقتصاد های 
بزرگ د نیا به خاطر شــیوع ویروس کرونا بسته شــد ه بود ند  و تقاضای نفت 
سقوط کرد ه بود .با ســقوط تقاضا، بسیاری از تولید کنند گان جهان همچنان 
به تولید  معمول خــود  اد امه د اد ند  و ذخایر نفتی و نفتکش ها را با نفت خام 
فروخته نشــد ه پر کرد ند . حاا تولید  کنند گان اوپک د ر نظر د ارند  بیشــتر از 
حد ی که طبق قرارد اد  جد ید  کاهش تولید  با آمریکا و روسیه متعهد  شد ه اند  
تولید  خود  را پایین بیاورند . جنگ قیمت بین عربستان و روسیه با این قرارد اد  
نفتی پایان یافت ولی خســارات ناشــی از آن همچنان باقی است. حد ود  ۸۰ 
نفتکش بزرگ از ۷۵۰ نفتکش د ر سراسر د نیا حاا به جای انتقال نفت، آن را 
ذخیره می کنند . میزان ذخیره نفت بر روی د ریا د ر هفته منتهی به نوزد هم 

آوریل، ۲۱ میلیون بشکه افزایش یافته و به ۱۴۷.6 میلیون رسید ه است.
 یکی از مقامات ارشــد  آرامکوی عربستان گفت:» عربستان حاا د ر شرایطی 
قرار گرفته که مجبور اســت بخشــی از تولید  خود  را احتمااً د ر غوار و سایر 
میاد ین نفتی متوقف کند  چــون خرید اری برای این نفت ند ارد . واقعیت این 
اســت که خرید اران منابع ذخیره کافی ند ارند «. عربســتان سعود ی و سایر 
اعضــای اوپک د ر نظر د ارند  تولید  نفت خود  را زود تر از موعد  پایین بیاورند  و 

منتظر ماه آیند ه و آغاز قرارد اد  کاهش تولید  نباشند .

نوبت سقوط قیمت به نفت برنت رسید 
بهای نفت برنت با د نبال کرد ن سقوط بهای معامات نفت آمریکا، د ر معامات 

د یروز چهارشنبه بازار لند ن به پایین ترین حد  د ر ۲۱ سال اخیر سقوط کرد .
به گزارش ایســنا، بهای معامات نفت برنت بــرای تحویل د ر ژوئن تا لحظه 
تنظیم این گزارش با ۱۲ د رصد  کاهش، ۱۷ د ار و ۱۰ ســنت د ر هر بشــکه 
معامله شد . نفت برنت روز سه شنبه ۲۴ د رصد  سقوط کرد ه و تا مرز ۱۵ د ار 

و ۹۸ سنت عقب نشسته بود  که پایینترین قیمت از ژوئن سال ۱۹۹۹ بود .
 بهای وست تگزاس اینترمد یت آمریکا برای تحویل د ر ژوئن ۴.۴ د رصد  سقوط 
کرد  و نیمی از ارزش روز سه شنبه خود  را از د ست د اد  و به ۱۱ د ار و شش 
سنت د ر هر بشکه رسید . بهای این قرارد اد  روز سه شنبه تا مرز شش د ار و 
۵۰ سنت نزول کرد ه بود  و معامات برای کنترل نوسان سه بار متوقف شد ند .

 روند  نزولی قیمتها به د لیل نگرانی از اشــباع عظیم عرضه که روز د وشــنبه 
باعث شد  وست تگزاس اینترمد یت برای تحویل د ر ماه مه به منفی ۴۰ د ار 

و ۳۲ سنت د ر هر بشکه سقوط کند ، اد امه د ارد  و د ر حال بد تر شد ن است.
د ر حالی که تقاضای جهانی به د لیل قرنطینه بسیاری از کشورها برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا از بین رفته است، نگرانیها نسبت به نفت بد ون خرید اری 
که فضایی برای نگهد اری آن وجود  ند ارد  باعث فروش د یوانه وار شــد ه است. 
وزیران نفت گروه اوپک پاس روز سه شنبه نشست آناین فوری برای بحث 
د رباره ریزش قیمیتها برگزار کرد ند  اما بیانیه آنها نشان د اد  که د رباره اقد امات 
جد ید  به توافق نرســید ه اند .بر اســاس گزارش بلومبرگ، این گروه با کاهش 
تولید  حد ود  ۱۰ میلیون بشکه د ر روز موافقت کرد ه است اما این کاهش تا ماه 
مه آغاز نخواهد  شد  و حتی هنگامی که اجرایی شود ، برای متعاد ل کرد ن بازار 
کافی نخواهد  بود  چرا که ویروس کرونا باعث سقوط ۳۰ میلیون بشکه د ر روز 
تقاضا برای نفت شد ه است. ثامر غضبان، وزیر نفت عراق پس از این کنفرانس 
مجازی اظهار کرد  که اتحاد  اوپک پاس با توجه به تحوات بازار جهانی می 
تواند  برای جذب مازاد  نفت اقد امات بیشتری انجام د هد .طبق گزارش آژانس 
گزارش قیمت »اس اند  پی گلوبال پاتس«، شاخص Dated Brent که مرجع 
جهانی حد ود  د و ســوم از معامات فیزیکی نفت است، روز سه شنبه به مرز 
۱۳ د ار و ۲۴ ســنت د ر هر بشکه سقوط کرد ه بود . سقوط قیمت نفت برنت 
به معنای آن اســت که گرید های نفتی بزرگ اروپایی و آفریقایی مانند  اورال 
روسیه و بانی ایت اکنون پایین ۱۰ د ار د ر هر بشکه فروخته می شوند  زیرا 

قیمت پایینتری نسبت به برنت د ارند .

مد یر امور بین الملل شــرکت ملی نفــت ایران گفت: 
مبنای تعییــن قیمت نفت خام ایران هیچ ارتباطی با 

د بلیوتی آی به عنوان شاخص نفت خام آمریکا ند ارد .
به گزارش گروه اقتصاد ی خبرگزاری تســنیم، سعید  
خوشــرو، مد یر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
د ر خصــوص افــت تاریخی قیمت نفت خام وســت 
تگزاس اینترمد یت اظهار د اشت: مهم ترین د لیل این 
سقوط قیمت، فرارســید ن Expiration Date )آخرین 
روز معامات هــر ماه( د ر حالی بود  که امکان تحویل 
محموله های فیزیکال و ذخیره سازی آنها کمتر می شد .

وی با اشاره به اینکه قیمت نفت خام د بلیوتی آی از ماه 
فوریه و آغاز گسترش ویروس کرونا د ر وضع کونتانگو 
)Contango( قرار د اشــت و د ر روز ۲۰ آوریل د ر حالی 
به Expiration Date نزد یک می شــد  که اخبار مختلف 
حاکی از پر شــد ن ســریع تاسیســات ذخیره سازی 
کوشــینگ )Cuishing( بود ، می افزاید : طبق تازه ترین 
آمار رســمی منتشر شــد ه، تا د هم آوریل ۷۲ د رصد  
ظرفیت مخازن پر شد ه بود  و احتمال می رفت تا پایان 
ماه امکان ذخیره ســازی وجود  ند اشته باشد .مد یرامور 
بین الملل شــرکت ملی نفت ایران بــا یاد آوری اینکه 
نفت خام د بلیوتی آی روز ۲۰ آوریل با قیمت ۱۷ د ار 
و ۷۳ ســنت گشــایش یافت و  با شیبی بسیار مایم 
رو به پایین د ر نوسان بود ، تصریح می کند : ناگهان د ر 
چهار ساعت پایانی معامات، قیمت ها به ترتیب به ۴ 
د ار، صفر، منفی ۴۰ رســید  و سرانجام بازار با قیمت 
منفی ۳۷ د ار و 6۳ ســنت به ازای هر بشــکه بسته 
شد .مد یر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران د رباره 
مقد ار خرید  و فروش نفــت روزانه د بلیوتی آی یاد آور 
می شود : کل انواع نفت خام  آمریکا حد ود  ۱۳ میلیون 
بشــکه د ر روز است، اما تنها نفت خام د بلیوتی آی د ر 

بازار بورس نایمکس یک میلیارد  و ۲۰۰ میلیون بشکه 
د ر روز خرید  و فروش می شــود . وی با اشاره به اینکه 
هر قــرارد اد  د بلیوتی آی د ر بــازار نایمکس به صورت 
محصوات )Lots( ۱۰۰۰ بشــکه ای معامله می شود ، 
تصریح می کند : برای تحویل هر محموله )چه د ر بازار 
فیزیکال و چه بورس( یک ماه تعیین و قیمت محموله 
بر آن اســاس مشخص می شــود . برای نمونه، قیمت 
د بلیوتی آی د ر روز ۲۰ آوریل، یعنی قیمت محصواتی 
که د ر ماه مه )د و ماه تقویمی بعد ( تحویل می شــوند .

خوشرو با بیان اینکه با فرارسید ن امروز )سه شنبه، ۲۱ 
آوریل( مهلت معامات ماه مه به پایان می رسد  و از روز 
۲۲ مــاه آوریل تا حد ود  ۲۰ مه، معامات ماه بعد  آغاز 
می شــود ، می افزاید : معامله گران بازار بورس، حد اکثر 
تا پایان وقت معامات Expiration Date  فرصت د ارند  
قرارد اد  خود  را تســویه کنند . د ر غیر این صورت ملزم 
به برد اشت محموله فیزیکی از تاسیسات ذخیره سازی 
کوشــینگ اوکاهاما محل ذخیره ســازی و تحویل 
)د بلیوتی آی( خواهند  بود .مد یر امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران با اشــاره به اینکه این تحویل د ر بازه 
زمانی ماه انجام می شود ، یعنی اگر یک قرارد اد  فروش 
ماه مه، تا روز ۲۱ آوریل تسویه نشد ، د ارند ه قرارد اد  باید  
د ر یکی از روزهای ماه مه، محموله را برد اشــت کند ، 
 Expiration Date می گوید : پس قیمــت محصوات د ر
به طور معمول واقعی نیســت و فروشند گان مجبورند  
قرارد اد های خــود  را با قیمت هایی پایین تر از معمول 
بفروشند  تا مجبور به تحویل فیزیکی محموله ها نشوند .

وی با یاد آوری اینکه مقیــاس قیمت نفت خام ایران 
Ice Bwave و میانگین نفت خام د وبی و عمان اســت، 
تصریح می کند : عمد ه بازار نفت ایران شرق آسیاست 
کــه میانگین قیمت آن بر مبنای نفــت خام  د وبی و 

عمان است و د یروز بیش از ۲۰ د ار و امروز باای ۱۷ 
د ار برای هر بشکه بسته شد ه است، همچنین قیمت 
 Ice Bwave نفت خام ایــران د ر بازار اروپا که بر مبنای
و تحویل د ر ماه ژوئن اســت د یــروز بیش از ۲۵ د ار 
برای هر بشکه بسته شد .خوشرو د رباره اینکه آیا امکان 
کاهش قیمت نفت د بلیوتی آی د ر سررسید  تحویل د ر 
ماه های آیند ه وجود  د ارد ، پاســخ می د هد : بستگی به 
وضع ذخیره سازی ها د ر آن روز د ارد ، اما شیوع ویروس 
کرونا به شــد ت مصرف فرآورد ه هــای نفتی را کاهش 
د اد ه و این موضوع یکی از د ایل اصلی کاهش قیمت 
نفت است.وی پیش بینی بازار نفت د ر ماه های آیند ه 
را بسیار ســخت عنوان و یاد آوری می کند : بر اساس 
منابع مختلف از جمله سازمان کشورهای صاد رکنند ه 
نفت )اوپک( و آژانــس بین المللی انٰرژی )آی یی ای( 
مقــد ار تقاضا بــرای نفت د ر ماه های آینــد ه از ۱۰ تا 
۳۰ میلیون بشــکه د ر روز کاهــش می یابد .مد یرامور 
بین الملل شرکت ملی نفت ایران سخنان پایانی خود  
را به یاد آوری یک روید اد  تاریخی اختصاص می د هد  و 
یاد آور می شــود : نفت خام د بلیوتی آی از سال ها پیش 
با مشــکل محد ود  بود ن ذخیره سازی ها د ر کوشینگ 
و محصور بود ن د ر خشــکی د ســت به گریبان است، 
محد ود  بود ن مخازن ذخیره سازی د ر شهر کوشینگ 
ایالت اوکاهاما د ر د وره ای ســبب شــد  قیمت آن از 
انواع نفت خام  نامرغوب تر کمتر شــود . این مشــکل 
چنان جد ی شد  که عربســتان  از ژانویه ۲۰۱۰ پایه 
قیمت رســمی خود  به مقصد  آمریکا را به Asci تغییر 
د اد .خوشــرو تصریح کرد : اکنون آن مشکل قد یمی با 
مشکات جد ید  به وجود  آمد ه ناشی از ویروس همه گیر 
کرونا د ر طرف تقاضا، د ست به د ست هم د اد ه و چنین 

اتفاق بی سابقه ای را رقم زد ه است.

مبنایتعیینقیمتنفتخامایرانارتباطیبانفتخامامریکاندارد
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نگـــاه وزیر صمت اعام کرد :

افزایش ظرفیت تولید  آلومینیوم کشور به ۷۸۵ هزار تن
طبق اعام وزیر صمت، با بهره برد اری از طرح آلومینیوم جنوب، 
ظرفیت تولید  آلومینیوم کشــور به ۷۸۵ هزار تن می رسد ؛ تولید  
شــمش آلومینیوم د ر سال گذشته ۲۷۶ هزار تن بود ه که با رشد  
تولید  د ر ســال جاری و بهره برد اری از ســالکو به عد د ی بیش از 
۴۵۰ هزار تن خواهیم رسید  و شاهد  افزایش ۶۳ د رصد ی د ر تولید  
این محصول نسبت به سال ۹۸ خواهیم بود .به گزارش ایسنا، طبق 
اعام شبکه اطاع رسانی تولید  و تجارت ایران، رضا رحمانی با بیان 
اینکه این طرح با ظرفیت تولید  ۳۰۰ هزار تن شمش آلومینیوم با 
سرمایه گذاری بالغ بر ۱.۲ میلیارد  د ار د ر شهرستان امرد  استان 
فارس )منطقه ویژه صنایع انرژی بر امرد ( تکمیل شــد ه اســت، 
تصریح کرد :  ســالکو به عنوان تنها واحد  تولید  کنند ه آلومینیوم 
کشور اســت که کلیه بخش های تولید ی اعم از واحد  رکتیفایر، 
واحــد  احیاء، واحد  آند  ســازی، واحد  ریخته گری، تاسیســات و 
یوتیلیتی، و حتی تاسیســات تخلیه، انتقال و ذخیره سازی مواد  
اولیه د ر بند ر را د ارا است.وزیر صنعت، معد ن و تجارت گفت: برای 
تامین زیرساخت های مورد  نیاز تخلیه و بارگیری، د ر منطقه ویژه 
اقتصاد ی پارســیان، با سرمایه گذاری حد ود  ۱۷۰ میلیون د اری 
یک پست اســکله اختصاصی احد اث شد ه است.رحمانی تصریح 
کرد : فناوری مورد  اســتفاد ه د ر سالکو، مد رن ترین و بهینه ترین 
تکنولوژی تولید  د ر کشــور به شــمار می آید  و این واحد  قابلیت 

تولید  شــمش آلومینیوم، بیلت و اســلب را د ارد  که امکان تامین 
بــرای واحد های مصرف کنند ه د اخلی و تنــوع صاد رات را فراهم 
آورد ه اســت.  با راه اند ازی این واحد  به طور مستقیم ۱۵۰۰ نفر 
و بطور غیرمســتقیم ۵۰۰۰ نفر مشغول به کار می شوند  و عمد ه 
نیروهای جذب شد ه افراد  بومی بود ه و د وره های آموزشی مورد  نیاز 
تخصصی جهت تولید  برگزار شد ه است.وزیر صمت با بیان اینکه 
صنعت آلومینیوم جزو معد ود  صنایع فلزی است که د ر تامین مواد  
اولیه نیازمند  برنامه ریزی مناســبی د ر این خصوص است؛ اظهار 
کرد : چند  اقد ام اساســی د ر این زمینه د ر د ستور کار می باشد  که 
از جمله آنها می توان به اجرای طرح نفلین سینیت سراب با هد ف 
تولید  پود ر آلومینا از نفلین سینیت و تعریف طرح توسعه آلومینا 
د ر جاجرم اشــاره کرد .رحمانی د ر اد امــه از امضای تفاهم نامه با 
وزارت نفت برای تولید  کک ســوزنی و اسفنجی خبر د اد  و گفت: 
با هد ف تکمیل زنجیره ارزش آلومینیوم و عد م وابستگی کشور به 
کک سوزنی و کک اسفنجی، تفاهم نامه ای با وزارت نفت مباد له 
شد ه که آن وزارتخانه از طریق سرمایه  گذاری د ر پاایشگاه  های 
کشور اقد ام به تولید  کک ســوزنی و کک اسفنجی نماید .وی د ر 
رابطه با د ر خصوص برنامه های مد نظر برای سال جهش تولید  د ر 
صنعت آلومینیوم کشور، گفت: د و طرح اصلی نفلین سینیت سراب 

و آلومینای آرال د ر سال جاری آغاز خواهند  شد .

قاچاق کفش 2۵ برابر وارد ات قانونی!
عضو هیات مد یره جامعه صنعت کفش با بیان اینکه د ر ســال ۲۰۱۸ ایران ۱۰ 
د رصد  بازار کفش کشورهای همسایه را به خود  اختصاص د اد ،  گفت: بین سال های 
۹۲ تا ۹۷، ساانه ۳۳۷ میلیون د ار کفش وارد  ایران شد ه که اگر متوسط وارد ات 
قانونی د ر این ســال ها را ۱۳.۳ میلیون د ار د ر نظر بگیریم، میزان قاچاق کفش 
هم بین این ســال ها تقریبا ۲۵ برابر وارد ات قانونــی این محصول بود ه که این 
اعد اد  حاکی از کاهش قاچاق نســبت به قبل است.علی لشکری د ر گفت وگو با 
ایســنا، متوسط صاد رات کفش د ر پنج سال گذشته را ۱۰۵ میلیون د ار عنوان 
کرد  و گفت: صاد رات این کاا د ر ۹ ماهه ســال ۱۳۹۸ تقریبا نصف کل صاد رات 
کفش د ر ســال ۱۳۹۷ بود ه است که نشان د هند ه کاهش صاد رات این محصول 
اســت.به گفته وی، د ر سال ۲۰۱۸ وارد ات کفش ۱۵ کشور همسایه معاد ل ۸.۵ 
میلیــارد  د ار بود ه که ایران فقط ۱۰ د رصــد  این بازار را به خود  اختصاص د اد ه 
است. همچنین کشورهای اوراسیا د ر پنج سال گذشته حد ود  ۵.۵ میلیارد  د ار 
وارد ات کفش د اشــتند  که از این مقد ار،  معاد ل ۴۵۷ هزار د ار کفش از ایران به 
این کشورها صاد ر شد ه است؛ به عبارت د یگر از هر ۱۰۰ هزار د ار وارد ات کفش 
به این کشورها، هشــت د ار آن متعلق به ایران است.عضو هیات مد یره جامعه 
صنعت کفش افزود : موارد  گفته شــد ه نشان می د هد  که ظرفیت های خالی د ر 
صنعت کفش ایران وجود  د ارد  که بیشتر آن  د ر همسایگی ما  قرار د ارد  و برای 
توسعه بازار نیازی نیست که حتما به کشورهای د ور مثل استرالیا و اروپا صاد رات 
د اشته باشیم. وی همچنین از کاهش ۲۲ د رصد ی متوسط قیمت کفش صاد راتی 

د ر سال گذشته خبر د اد  و علت آن را افزایش نرخ ارز عنوان کرد .

چرا صاد رات کفش د ر سال ۹۸ کاهش یافت؟
لشکری، بروکراسی های سنگین اد اری، بخشنامه ها و د ستورالعمل هایی که از د ی 
ماه ســال ۹۶ برای صاد رکنند گان د ر نظر گرفته شد ه را از عوامل اصلی کاهش 
صاد رات کفش عنوان کرد  و گفت: بخشنامه ها و بروکراسی های اد اری باعث شد  
که برای مثال با وجود  اینکه بازار کفش کشور عراق طی هفت سال گذشته ۷۶ 
د رصد  بزرگتر شد ه، سهم ایران از ۲۳ د رصد  د ر سال ۲۰۱۲ به ۱۵ د رصد  د ر سال 
۲۰۱۸ کاهش پید ا کرد ه، د ر حالی که ســهم چین طی این مد ت از ۱۳ د رصد  
به ۵۱ د رصد  افزایش پید ا کرد .وی افزود : همچنین بیشــتر صاد رات کفش ایران 
به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان است و صاد رکنند گان با وجود  
اینکه از بازگشت ارز حاصل از صاد رات استقبال می کنند ، اما امکانات بازگشت ارز 

از این کشورها از طریق مجاری قانونی وجود  ند ارد .

کفش ورزشی، ۴5 د رصد  کل تولید  کفش ایران
به گفته عضو هیات مد یره جامعه صنعت کفش، اطاعات جهانی نشان می د هد  
که بین ســال های ۹۲ تا ۹۷  به طور متوســط ساانه ۳۳۷ میلیون د ار کفش 
وارد  ایران شــد ه که اگر متوســط وارد ات قانونی د ر این سال ها را ۱۳.۳ میلیون 
د ار د ر نظــر بگیریم، میزان قاچاق کفش هم بین این ســال ها تقریبا ۲۵ برابر 
وارد ات قانونی این محصول بود ه است.لشکری با بیان اینکه اعد اد  ذکر شد ه حاکی 
از کاهش قاچاق نســبت به قبل است،  تصریح کرد : کاهش قاچاق کفش نشان 
د هنــد ه بروز تحولی د ر عرصه مباد ات بین المللی برای کفش ایران اســت که 
فرصتی برای توسعه صنعت کفش و صنایع وابسته به ویژه د ر حوزه کفش های 
ورزشی که حد ود  ۴۵ د رصد  کل تولید ات کفش کشور را شامل می شود ، خواهد  
بود .به گزارش ایسنا، براساس آمار وزات صنعت، معد ن و تجارت )صمت( تولید  
انواع پایپوش د ر ســال ۹۷ و ۹۸ به ترتیــب ۱۲ میلیون و ۱۲۴ میلیون و ۳۰۰ 

هزار زوج بود ه است. 

رییس سازمان توسعه تجارت خبر د اد 
ظرفیت 1.۵ میلیارد  د اری صاد رات اقام 

بهد اشتی د ر سال 99
رییس سازمان توسعه تجارت می گوید  براساس پیش بینی ها امکان صاد رات اقام 
بهد اشتی و رقمی بین یک میلیارد  د ار یا ۱.۵ میلیارد  د ار د ر سال ۱۳۹۹ وجود  
د ارد .به گزارش ایسنا، حمید  زاد بوم د ر جلسه کارگروه توسعه صاد رات اظهار کرد : 
خوشــبختانه با توجه به ظرفیت های گسترد ه ای که د ر کشور برای تولید  اقام 
بهد اشتی وجود  د ارد  هماهنگی هایی میان سازمان توسعه تجارت با وزارت امور 
خارجه، وزارت بهد اشت و سایر د ستگاه ها صورت گرفته تا د ر صورت فراهم شد ن 
مقد مات ازم بخشی از این تولید ات به بازارهای هد ف ایران صاد ر شود .به گفته 
رییس سازمان توسعه تجارت، نخستین اولویت د ر این برنامه ریزی تامین کامل 
نیاز د اخلی و ذخیره ســازی این اقام برای آیند ه اســت و پس از آن می توان به 
صاد رات فکر کرد . د ر سال ۱۳۹۸ ایران بیش از ۴۰۰ میلیارد  د ار اقام بهد اشتی 
صاد ر کرد  که این عد د  می تواند  د ر سال جاری افزایش یابد .وی با بیان این که یکی 
از اصلی ترین اولویت ها د ر حوزه تجارت برقراری نمایشگاه های بین المللی است، 
گفت: با شیوع کرونا عما نمایشگاه ها تعطیل شد ه اند  و هنوز این تعطیلی اد امه 
د ارد  و تا زمانی که د ستور د ولت تغییر نکند  امکان برقراری نمایشگاه های حضوری 
وجود  ند ارد ، افزود : اما ما تاش می کنیم یا به صورت مجازی این نمایشــگاه ها 
برقرار شود  یا با رعایت پروتکل های بهد اشتی روید اد های تجاری کشور را د نبال 
کنیم.زاد بوم با اشــاره به د غد غه صاد رکنند گان د ر حوزه رفع تعهد ات ارزی بیان 
کرد : طبق برنامه ریزی صورت گرفته آخرین مهلت برای بازگشــت ارز صاد راتی 

سال ۱۳۹۸ تیرماه امسال خواهد  بود  .

 تولید  روزانه 8۵ د ستگاه پژو پارس 
د ر شیراز

مد یرعامل سایت ایرا ن خود روفارس گفت : با تامین وتد ارک 
ازم و با رعایت نکات بهد اشتی این شرکت تولید  روزانه ۸۵ 
د ستگاه خود رو پژو پارس را د ر د ستور کارد ارد .ایکوپرس- 
علی کریمی مد یر عامل شرکت ایران خود رو فارس افزود  : 
 امسال ۲۰ هزار خود روی پارس د ر این سایت تولید  می شود  .

وی با اشاره به این که تاش برای ارتقای کیفیت یکی از محورهای اصلی  این سایت 
به شمار می رود  ، اظهارد اشت : کارخانه ایران خود رو فارس د ر سال ۹۸ موفق به 
اخذ سه ستاره کیفی محصول خود  شد ه است و د ر سال ۹۹ با تعریف و تد وین پروژه 
 های بهبود  امید واریم بتوانیم به اهد اف کان گروه صنعتی ایران خود رو د ست یابیم.

کریمی خاطر نشــان کرد  : د ر راستای تامین ســامت  نیروهای سایت ایران 
خود رو فارس ســتاد   مقابله  با کرونا  د ر این ســایت تمامی راهکارهای مربوط 
 بــه رعایت پروتــکل های مبارزه با ایــن ویروس را با جد یــت د نبال می کند .

گفتنی اســت ، ایران خود رو فارس د ر ســال   ۱۳۸۹ با تولید  روزانه  ۵ د ستگاه 
خود روی  پارس فعالیت های تولید ی خود  را شــروع کرد .این سایت د ر د وسال 
گذشته با وجود  محد ود یت های بین المللی موفق به تولید  ۳۰ هزارخود رو شد ه 

است .

تولید  فواد  به بیش از 27 میلیون تن رسید 
آمار اعام شد ه از سوی انجمن تولید کنند گان فواد  ایران نشان می د هد  که این 
صنعت د ر ســال گذشته، عملکرد ی مثبت د اشته و تولید  مجموع مقاطع طویل 
فواد ی و مقاطع تخت فواد ی، فواد  میانی، آهن اسفنجی و محصوات فواد ی 
را نســبت به سال ۱۳۹۷ افزایش د اد ه است.به گزارش ایسنا، براین اساس تولید  
فواد  میانی کشور د ر سال ۱۳۹۸ با رشد  ۱۰ د رصد ی نسبت به سال ۱۳۹۷ به 
۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن رسید ه است. د ر حالیکه د ر سال ۱۳۹۷ میزان تولید  
آن ۲۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تن بود ه است.پس از آن، تولید  محصوات فواد ی و 
آهن اسفنجی نیز با رشد  شش د رصد ی پس از فواد  میانب بیشترین رشد  تولید  
را د اشته اند .محصوات فواد ی از ۱۹ میلیون و ۸۹ هزار تن تولید  شد ه د ر سال 
۱۳۹۷ به ۲۰ میلیون و ۱۸۲ هزار تن رســید ه است. میزان آهن اسفنجی تولید  
شد ه د ر سال گذشته نیز ۲۷ میلیون و ۹۰۷ هزارتن بود ه است. طی سال ۱۳۹۷ 
۲۶ میلیون و ۳۵۹ هزار تن آهن اســنفجی تولید  شد ه بود . رشد  شش د رصد ی 
تولید  آهن اســفنجی د ر سال گذشته که کمتر از رشد  ۱۰ د رصد ی تولید  فواد  
میانی بود ه اســت، سبب شــد ه د ر مجموع، میزان تولید  آهن اسفنجی د ر سال 
گذشــته فقط ۶۶۷ هزار تن بیش از تولید  فواد  میانی باشد . به همین د لیل د ر 
زنجیره فواد ، عد م توازن وجود  د اشته و این موضوع باعث کمبود  آهن اسفنجی 
د ر سال ۱۳۹۸ شد ه است.همچنین مجموع مقاطع طویل فواد ی و مقاطع تخت 
فواد ی نیز به ترتیب پنج و شــش د رصد  رشــد  تولید  د اشته اند . به طوری که 
د ر ســال گذشته ۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزارتن مجموع مقاطع طویل فواد ی و ۹ 

میلیون و ۹۶۰ هزار تن مجموع مقطع تخت فواد ی تولید  شد ه است.
 

مد یر بناد ر و د ریانورد ی بند ر لنگه اعام کرد  :
تد وین 12هد ف کان د ر بناد ر غرب استان 

د ر راستای جهش تولید 
مد یر بناد ر و د ریانورد ی بند رلنگه از تد وین ۱۲ هد ف 
کان و ۴۴ برنامه عملیاتی د رراســتای تحقق شــعار 
ســال ۹۹ "جهش تولید « د ر بنــاد ر غرب هرمزگان 
اســتان خبر د اد .به گزارش روابط عمومی اد اره بناد ر 
و د ریانورد ی بند رلنگه، » قاسم عسکری نسب« گفت: 

د ر حــال حاضر نزد یک به ۸۰ د رصد  از حجم تجارت جهانی از طریق د ریاها 
و اقیانوس هــا صورت می گیرد  و بناد ر بعنوان د روازه  های اصلی و شــاهرگ 
حیاتی تجارت نقش موثری را د ر سپهر اقتصاد ی کشورها برعهد ه د ارند .وی 
با اشاره به اهد اف کان و عملیاتی بند رلنگه د ر سال جهش تولید  افزود : یکی 
از مهمترین این اهد اف افزایش ظرفیت اســمی بنــاد ر غرب و تقویت بناد ر 
کوچک همچنین حفظ ظرفیت پایانه های مسافری د ریایی است که تاش 
خواهیم نمود  تا همگام با نیاز جامعه، وظایف و مســئولیت های خود را برای 
پاســخگویی به تقاضای موجود  د ر جهت تحقق  شــعار سال به کار بگیریم 
.عسکری نسب ارتقاء توان عملیاتی بند ر، افزایش سطح ایمنی د ریانورد ی د ر 
آبراه های تحت حاکمیت و ارتقاء سطح ایمنی و امنیت بند ر را از جمله اهد اف 
کان و برنامه های عملیاتی اد اره بناد ر و د ریانورد ی بند رلنگه برشمرد .مد یر 
اد اره بناد ر و د ریانورد ی بند رلنگه د ر بخش د یگری از سخنان خود  به تشریح 
عملکرد  بناد ر غرب هرمزگان د ر مد یریت و نظارت بر د ریا و ســواحل اشاره 
کرد  و اظهار د اشت: پیشگیری و مقابله با آلود گی های  محیط زیست د ریایی 
از طریق »مد یریت بهینه عملکرد  شــناورها د ر بخش انرژی » و »جلوگیری 
از ساخت و سازهای غیر مجاز« برشمرد  همچنین توسعه د ولت الکترونیک، 
هوشمند ســازی و بهره وری عوامل تولید  د ر بناد ر و د ریانورد ی بند رلنگه را 

مهمترین رویکرد های کاری د ر سال جاری قلمد اد  کرد .

قائم مقام وزیر صنعت، معد ن و تجارت 
می گوید  با توجه به کاهش قیمت نفت 
د ر بازارهــای جهانــی و پایین آمد ن 
تقاضا بــرای این محصــول حتی اگر 
امکان فروش تمــام ظرفیت صاد رات 
نفت نیز فراهم شــود  فعا انتخابی جز 
صــاد رات غیرنفتــی ند اریم.به گزارش 
ایسنا، حســین مد رس خیابانی د یروز 
د ر جلسه کارگروه توسعه صاد رات اعام 
کرد : قانون بود جه قیمت هر بشکه نفت 
صاد راتی ایران د ر ســال ۱۳۹۹ را ۵۰ 
د ار د ر نظــر گرفته بود  اما با شــیوع 
ویروس کرونا قیمــت این محصول به 
شد ت پایین آمد ه و تقاضای جهانی نیز 
کم شد ه است. از این رو حتی اگر بتوان 

بیش از ۲.۵ میلیون بشکه نفت نیز د ر 
روز صــاد ر کنیم امکان تامین نیازهای 
ارزی کشــور وجود  نــد ارد  و صاد رات 
غیرنفتی امروز نه یک انتخاب بلکه تنها 
راهکار موجود  برای تامین نیازهای ارزی 
کشور است.وی اد امه د اد : خوشبختانه 
د ر د و ســال اخیر با توجه به تحریم ها 
اقتصاد  ایران تمرین کاهش وابســتگی 
به نفت را به خوبــی انجام د اد  و امروز 
اگر بتوانیم صــاد رات غیرنفتی را اد امه 
د هیم می توان امید  د اشت که نیازهای 
ارزی کشــور د ر این حوزه تامین شود .

قائم مقام وزیر صنعت، معد ن و تجارت 
با اشاره به برنامه ریزی برگزاری جلسه 
شورای عالی صاد رات د ر ارد یبهشت ماه 
امسال اعام کرد : براساس وعد ه معاون 
اول رییس جمهور این جلســه د ر ماه 
جــاری برگــزار خواهد  شــد  تا ضمن 
بررسی نظرات صاد رکنند گان و فعاان 
بخش خصوصی صــاد رات غیرنفتی را 
به عنوان یــک اولویت مهم د ر اقتصاد  
ایران پیگیری کنیم.مد رس خیابانی با 
بیان این که د ر مســیر توسعه صاد رات 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 

یــک اولویت جد ی به شــمار می رود ، 
توضیــح د اد : د ولت تــاش کرد ه با د ر 
نظر گرفتن وام های صاد راتی شــرایط 
را برای به ثمر رسید ن ظرفیت د ر این 
حوزه به حد اکثر برساند .   د ر این زمینه 
وزارت امور خارجه و سایر بخش هایی 
که می توانند  به افزایش صاد رات کمک 
کننــد  اعــام آماد گی کرد ه انــد  و ما 
امید واریــم یک تحول جد ی به منظور 
توسعه صاد رات فراهم شود .وی با اشاره 
به پیوستن ایران به اتحاد یه اقتصاد ی 
اوراسیا، بیان کرد : ما د ر سال های قبل 
نیز بخشی از نیازهای خود  مانند  ذرت، 
جو یا حتی گند م را از طریق اوراســیا 

وارد  می کرد یم.

قائم مقام وزیر صنعت، معد ن و تجارت:
معاون وزیر صنعت خبر د اد ؛ رونق صاد رات با پیوستن به اوراسیا

 پرد اخت تسهیات واحد  های تولید ی 
قبل از خرد اد 

زرنــد ی از آغاز فرایند  ارائه تســهیات ۱۲ میلیون تومانی بــه ازای هر کارگر برای 
کارفرمایان خبر د اد .به گزارش  گروه اقتصاد ی باشگاه خبرنگاران جوان، سعید  زرند ی 
معاون وزیر صنعت با اشــاره به شرایط ویژه ایجاد  شد ه ناشی از شیوع بیماری کرونا 
اظهار کرد : کشور های مختلف متناســب با توان خود  حمایت هایی را انجام د اد ند  و 
د ر کشــور ما هم چند  تصمیم گرفته شد ه که از جمله آن ها ارائه تسهیات ۷۵ هزار 
میلیارد  تومانی برای جبران برخی از آســیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معد ن و تجارت افزود : د ولت حمایت های مختلفی 
از جمله حمایت های مالیاتی، ارائه تسهیات بیمه تامین اجتماعی و امهال بانکی را د ر 
نظر گرفته است.او گفت: فرایند  ارائه تسهیات ۱۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر 
برای کارفرمایان د ر این ماه آغاز می شــود  و د ر این راستا وزیر صمت د ستور ویژه ای 

صاد ر کرد ه است تا پیش از خرد اد ، این کار انجام شود .

گزید ه خبر
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تاکید  بر ممنوعیت حساب های پشتیبان بانکیگزید ه خبر
حســاب های پشتیبان د ر بانک ها مد تی است که ممنوع شد ه اما 
برخی بانک ها هنوز این قانون را رعایت نمی کنند  که د ر تصمیم 

جد ید  بانک ها، این قانون باید  توسط همه بانک ها انجام شود .
به گزارش ایسنا، تصمیم اخیر بانک های خصوصی مبنی بر رعایت 
ســقف ١٥ د رصد ی نرخ سود  سپرد ه های ســاانه و کاهش د و 
د رصد ی نرخ ســود  ماهانه سبب شد ه همزمان با شرایط مناسب 
بازار بورس، بســیاری از مرد م به فکر خرید  سهام و ورود  سرمایه 
خود  به این بــازار بیفتند .یکی د یگر از تصمیماتی که بانک ها د ر 
روزهای اخیر گرفتند ، اد امه ممنوعیت حســاب های پشــتیبان 
است؛ ممنوعیتی که از بیش از یک سال قبل آغاز شد ه و د ر این 
تصمیم جد ید  نیز بر آن تاکید  شــد ه است.برخی افراد  با بازکرد ن 
حساب های سپرد ه بلند مد ت یا کوتاه مد ت، د ر کنار حساب جاری 
خود  د ر آن بانک، این شــرایط را ایجــاد  می کرد ند  تا د ر صورت 
خالی بود ن حساب د سته چک خود ، مبلغ مورد نیاز توسط بانک 
از حساب سپرد ه به این حســاب منتقل شود  که به این حساب 
سپرد ه، حساب پشتیبان حساب جاری می گویند .بر اساس قانونی 
که د ر خصوص این حســاب ها به بانک ها اعام شد ه، افراد  د یگر 

نمی توانند  د ارای حساب پشــتیبان باشند  و باید  جابجایی مبلغ 
برای پر کرد ن حساب جاری را خود شان انجام د هند  و د ر صورتی 
که حساب جاری مبلغ کافی ند اشته باشد ، چک برگشت می خورد .

البته این قانون از مد تی قبل اعام شــد ه ولی به نظر می رسد  که 
فقط برخی بانک ها این موضوع را هنوز انجام می د اد ند  و د ر تصمیم 
جد ید  بانک ها، بر ممنوعیت استفاد ه از حساب های پشتیبان نیز 
تاکید  شد ه است.گفتنی اســت؛ بانک ها د ر گذشته حساب های 
پشــتیبان را به د لیل ایجاد  شرایط جذاب برای مشتریان خود  و 
جذب سپرد ه باز می کرد ند  و مشتریان بانک ها می توانستند  پول 
خود  را د ر حســاب های کوتاه مد ت روزشمار قرار د اد ه و از سود  
آن استفاد ه کنند  و هر زمان که خواستند  برای وصول چک های 
خود  از آن مبالغ اســتفاد ه کنند . اما با تغییر محاسبه نرخ سود  از 
روزشمار به ماه شمار که د ر ســال گذشته اتفاق افتاد ، عما این 
حساب ها سود  چند انی برای مشــتریان ایجاد  نمی کند  و قبل تر 
از آن نیز بانک مرکزی این حســاب ها را ممنــوع کرد ه بود ، اما 
برخی بانک ها بر خاف مقررات هنوز اقد ام به بازکرد ن حســاب 

پشتیبان می کرد ند .

اپليکيشن »همراه نوین« کامل شد 
بانک اقتصاد نوین به منظور تســهیل د ریافت خد مات 
بانکي نوین از طریق تلفن همراه، اپلیکیشــن »همراه 
نوین« را به روزرســاني کرد  و با امکانات و قابلیت هاي 
جد ید  د ر د ســترس کاربران قرار د اد .به گزارش روابط 
عمومي بانک اقتصاد نوین، د ر نسخه جد ید  اپلیکیشن 
»همراه نوین« که از ابتد اي ارد یبهشــت ماه ١399، با قابلیت اجرا روي سیستم  
عامل هاي Android و IOS د ر د ســترس قرار گرفته است، کاربران مي توانند  
رابط کاربري مناسب تري را نسبت به نسخه هاي پیشین تجربه کنند .گفتني است 
اپلیکیشن »همراه نوین« کاملترین خد مات بانکي مبتني بر کارت و سپرد ه را بر 
روي تلفن همراه به مشتریان حقیقي و حقوقي ارائه مي کند  و مشتریان ارجمند  
مي توانند  براي د انلود  یا بروزرساني این اپلیکیشن به صفحه ویژه »همراه نوین« 
د ر پورتال بانک اقتصاد نوین بــه آد رس www.enbank.ir/mobile مراجعه 
کنند .بانک اقتصاد نوین با هد ف کاهش مراجعات حضوري مشتریان ارجمند  به 
شعب بانک و به منظور جلوگیري از شیوع ویروس کرونا اعتبار کارت هاي نقد ي 
خود  را تمد ید  کرد .به گزارش روابط عمومي بانک اقتصاد نوین؛ پیرو اباغیه بانک 
مرکزي ج.ا.ا د ر راســتاي مد یریت و کنترل شیوع ویروس کرونا و لزوم تسهیل 
استفاد ه هم وطنان گرامي از د رگاه هاي غیرحضوري و کاهش مراجعه به شعب، 
تمام کارت هاي نقد ي بانک اقتصاد نوین که تاریخ انقضاي آن ها ارد یبهشت ١399 
اســت به مد ت یک سال تمد ید  شد . بد یهي است انجام تراکنش هاي نیازمند  به 

د رج تاریخ انقضا؛ با وارد  کرد ن تاریخ جد ید  امکان پذیر است.

مد یر امور تحقیق و توسعه بانک ایران زمین خبرد اد :
آغاز د ور جد ید  جشنواره های باشگاه 

مشتریان ایران زمين از ارد یبهشت 99
مد یــر امور تحقیق و توســعه بانک ایــران زمین، د ر 
گفتگویی کوتاه د ر خصوص استمرار فعالیت های باشگاه 
مشتریان این بانک د ر ســال جد ید  اظهار د اشت: د ور 
پنجم باشگاه مشــتریان بانک ایران زمین که محاسبه 
امتیازهای آن برای مشتریان از ابتد ای فرورد ین ١399 
آغاز شد ه اســت، از روز شنبه ششم ارد یبهشت با جشنواره ضیافت که با هد ف 
جلب رضایت مشتریان و ارائه ی خد مات متناسب با عایق ایشان طراحی شد ه، 
رســما آغاز خواهد  شــد .به گزارش روابط عمومی، فرید  جهانبخش با اشاره به 
رویکرد  باشــگاه مشــتریان این بانک به بانکد اری د یجیتال گفت: یکی از ارکان 
پیاد ه سازی و اجرای بانکد اری د یجیتال، حرکت از محصول محوری به مشتری 
محوری است و نیازهای مشتریان و د ید گاه های آنها د ر تولید  محصوات و ارائه ی 
خد مات بانکی نقش کلید ی ایفا می کند . یک تعریف ساد ه اما عمیق از بانکد اری 
د یجیتال، بانکد اری اســت که مشتریان وفاد ار د ارد  و لذا باشگاه مشتریان نقش 
کلید ی را د ر این امر بعهد ه خواهد  د اشت.وی با اشاره به توسعه ی خد مات مورد  
نیاز مشــتریان که قرار است از طریق باشگاه به مشتریان بانک ایران زمین ارائه 
شود ، گفت: باشگاه مشتریان با بهره گیری از خد مات همه ارکان بانک و همچنین 
پتانسیل های موجود  د ر شرکت های خانواد ه بزرگ بانک ایران زمین، بر آن است 
تا طیفی وسیع از خد مات را متناسب با نیازها و خواسته های مشتریان ارائه کند . 
همچنیــن د ر تعامل با تولید کنند گان و ارائه د هند گان محصوات غیربانکی د ر 
کشــور هم به توسعه ی ســبد  محصوات مورد  نیاز مشتریان خواهد  پرد اخت و 
هم د ر توســعه تولید  محصوات و خد مات شرکت های فعال د ر بازار کسب  و کار 

کشور، همکاری خواهد  کرد .

رئیس اد اره کل صاد رات کاا بانک توسعه صاد رات ایران مطرح کرد :
د انش بنيان های حوزه مهار کرونا د ر اولویت 

پرد اخت تسهيات
رئیس اد اره کل صاد رات کاای بانک توســعه صاد رات 
ایران گفت: سال گذشــته بالغ بر ١8٥0 میلیارد  ریال 
تسهیات به شرکت های د انش بنیان توسط این بانک 
پرد اخت گرد ید  و د ر حال حاضر نیز فعاان حوزه مهار 
کرونا ر اولویت قرار د ارند .سید حسین حسینیان با بیان 
اینکه این تســهیات با نرخ ترجیحی به شــرکتهای د انش بنیان پرد اخت شد ه 
اســت، گفت: شرایط حال حاضر کشــور، اهمیت توجه به ظرفیت شرکت های 
د انش بنیان را د وچند ان کرد ه است؛ و با توجه به منابع 4000 میلیارد  ریالی که 
د ر چارچوب تبصره ١8 قانون بود جه ســال ١398، د ر اختیار بانک قرار گرفته 
میتوان حمایت موثری از این شرکتها بعمل آورد .سید  حسین حسینیان گفت: 
باتوجه به شــیوع ویروس کرونا د ر کشــور و تاکید  بر حوزه های تولید  مواد  ضد  
عفونی کنند ه، کیت های تشــخیص و ...شــرکت های د انش بنیان مرتبط، د ر 
اولویت قرار خواهند  د اشــت.به گفته حســینیان، شرکت های د انش بنیان می 
توانند  از ضمانتنامه صند وق های پژوهش و فناوری به عنوان وثیقه تســهیات 
د ریافتی اســتفاد ه نمایند رئیس اد اره کل صاد رات کاای بانک توسعه صاد رات 
ایران گفت: به منظور حمایت هرچه بیشــتر از شرکت های د انش بنیان، بانک 
توســعه صاد رات اصاحاتی را د ر روند  بررســی د رخواست های ارسالی د ر نظر 

گرفته تا فرایند  تامین مالی با سرعت بیشتری انجام شود .

 اقد امات سامت محور بانک رفاه برای
 عبور از کرونا

برخی بانــک ها همچــون »رفاه کارگــران« د ر 
روزهــای کرونایی با توســعه خد مــات بانکد اری 
الکترونیــک ضــرورت حضور مرد م د ر شــعب را 
کاهش د اد ه و بــرای صیانت از جان هموطنان، با 
ارائه آموزش های چگونگی پیشــگیری از ویروس 
کرونا از طریق پیامک و سامانه ها به مشتریان به فرهنگ سازی بهد اشت 
 عمومــی کمک کرد نــد ، تا باری از د وش کاد ر د رمانی برد اشــته شــود .

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از سایت خبری عصر 
ایران، پس از شیوع کرونا د ر ایران د ر د و ماه گذشته بانک ها برای جلوگیری 
از گسترش بیشتر ویروس تد ابیر ویژه ای همچون توسعه خد مات آناین 
را د ر د ستور کار قرار د اد ند  و از طرف د یگر فعالیت های شعب بانکی را نیز 
برای حفظ ســامت کارکنان کاهش د اد ند ، اما د ر میان این بانک ها بانک 
رفاه کارگران که بانکی اجتماعی و ســامت محور است، به این اقد امات 
اکتفا نکرد  و برای حمایت از بخش ســامت و د رمان تسهیات مناسبی 
قــرار د اد ، برای نمونه برای پرد اخت تســهیات کاد ر د رمانی که د ر خط 
مقد م مبارزه با کرونا قرار د ارند  تنفس سه ماهه ایجاد  کرد . همچنین کمک 
های باعوض به د انشگاه های علوم پزشکی مناطق محروم برای مد اوای 

بیماران را اجرایی کرد .

  امکان واریز وجه نقد  از طریق د ستگاه های 
»خود پرد از-خود  د ریافت« 

بانک پاسارگاد ، جهت رفاه حال مشتریان و پیشگیری از 
انتقال ویروس کرونا از طریق اسکناس، امکان واریز وجه 
نقد  را با اســتفاد ه از د ستگاه های CRS، د ر 26 شعبه ی 
خود  فراهم کرد .به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد ، 
د ستگاه های »خود پرد از-خود د ریافت« )CRS( عاوه بر 

ارائه ی خد مات د ستگاه های خود پرد از )ATM(، امکان واریز وجه نقد  به حساب 
مشتری را نیز فراهم می کنند . به این ترتیب که مشتری از طریق این د ستگاه و 
با د ر اختیار د اشتن کارت بانک پاسارگاد  قاد ر خواهد  بود  وجوه نقد  خود  را بد ون 
مراجعه به شعبه به حســاب خود  واریز کند .برد اشت وجه، انتقال وجه، د ریافت 
ماند ه حســاب، د ریافت گرد ش حساب، خرید  شارژ، تغییر رمز، پرد اخت قبض، 
 CRS پرد اخت تســهیات، کمک به خیریه و ... از د یگر خد مات د ســتگاه های
هستند .گفتنی است به زود ی تعد اد  بیشتری از شعبه های بانک پاسارگاد  مجهز 

به این د ستگاه خواهند  شد .  

صد ور بن کارت برای شرکت های د ولتی د ر 
شعب بانک کارآفرین

بــه گزارش روابــط عمومی بانک کارآفریــن، به د لیل 
ممنوعیــت افتتاح و نگهــد اری حســاب وزارتخانه ها، 
موسسات، شــرکت ها، سازمان ها، د انشگاه های د ولتی و 
اعتبارات د ولتی نهاد های عمومی غیرد ولتی نزد  بانک ها و 
موسسات اعتباری، این نهاد ها قاد ر به استفاد ه از بن کارت 

برای کارکنان خود  نبود ند .بر اساس این گزارش، برای رفع چالش فوق، مراتب د ر 
سی وششمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران به تاریخ ١ د ی ١398 مطرح شد  و تبصرهای به ماد ه 
١0 د ستورالعمل شــیوه صد ور کارت هد یه و بن کارت ریالی الحاق گرد ید . متن 
این تبصره به شرح زیر است:»د ستگاه های اجرایی موضوع ماد ه ٥ قانون خد مات 
کشــوری و ماد ه 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران، از جمله د ستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر 
یا تصریح نام مانند  شــرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت )شــرکت ملی 
پاایش و پخش فرآورد ه های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی 
ایران، شــرکت ملی گاز ایران و...( شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت صنعت، 
معد ن و تجارت )اید رو، ایمید رو و...( و همچنین نهاد های عمومی غیرد ولتی، د ر 
رابطــه با آن بخش از منابع خود  که از محل منابع عمومی یا کمک های مرد می 

تامین می شود .

وام قرض الحسنه آناین مهر ایران
فاطمه بهاد ری: با توجه به شــیوع کرونا و لزوم کم شد ن 
مراجعات حضوری د ر اماکن عمومی مانند  بانک ها، برخي 
ابزارهاي الکترونیکي مورد  توجه بیشتري قرار گرفتند ، اما 
این آزمون بانکد اري الکترونیک که د اراي نواقص بسیاري 
است براي بانک ها، تجربه متفاوتي از عملي شد ن شعار تا 

عمل بود . بسیاري از بانک ها بانکد اري الکترونیک و ابزارهایي د ارند  که براي اغلب 
مرد م مورد  توجه است.وام قرض الحسنه آناین مهر ایران، یکی از خد مات بانک ها 
که همواره مورد  توجه بود ه انواع تسهیات و شرایط و نحوه د ریافت آنها است. بانک 
قرض الحسنه مهر ایران د ر راســتاي عملي کرد ن بانکد اري الکترونیک، خد ماتي 
همچون د ریافت وام را د ر بســتر الکترونیک فراهم کرد ه است. د ر این خد مت که 
براي صرفه جویي د ر وقت و هزینه مشتریان راه اند ازي شد ه حضور فرد  وام گیرند ه 
الزامي نیســت. د ر این سیستم مشتري د ر صورت ارائه اطاعات به صورت کامل و 
صحت مند رجات و مستند ات د رخواستي مورد نیاز براي بهره مند ي از تسهیات، 
حضور فرد  وام گیرند ه به همراه ضامن یا ضامن هاي مربوط د ر شعبه براي تکمیل 
پروند ه فقط یک بار پیش بیني شد ه است.مشتریان حقیقی د ارای حساب جاري یا 
پس اند از نزد  این بانک مي توانند  با وارد  کرد ن اطاعات د رخواستي د ر قسمت هاي 
تعبیه شد ه، از جزئیات امتیاز میانگین حساب خود  مطلع شد ه و د ر صورت تمایل 
مي توانند  نسبت به ارائه د رخواست و پیگیري تسهیات خود  به صورت آناین اقد ام 
کنند .البته مشتریان موظفند  هرگونه تغییر یا مغایرت د ر اطاعات حساب خود  را 
د ر اســرع وقت و ترجیحا به شــعبه افتتاح کنند ه حساب اطاع د هند .از آنجا که 
اطاعات ثبت شد ه مشتریان د ر زمان افتتاح حساب محرمانه تلقی می شود ، برای 
حفظ امنیت فضاي مجازي کاربران و جلوگیري از هرگونه سوءاستفاد ه احتمالي، 
از قرارد اد ن اطاعات به سایر افراد  خود د اري شود .همچنین بانک مهر ایران کارت 
هد یه مجازی نیز ارائه مي د هد . شما مي توانید  با استفاد ه از همراه بانک مهر ایران 
نســبت به تهیه کارت هد یه مجازي با طرح ها و موضوعات متنوع اقد ام کنید .د ر 
نســخه جد ید  همراه بانک مهر ایران امکان اســتفاد ه و ارسال کارت هد یه مجازی 
طراحي شد ه است و این سرویس کمک مي کند  تا د ر هر زمان و مکان بتوان نسبت 

به تهیه و ارسال کارت هد یه مجازي اقد ام کرد .

هیبنا گزارش می د هد ؛
عملکرد  تسهياتی مد یریت خراسان شمالی 

د ر سال98
به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-

هیبنــا، مرتضی ناصری، مد یر شــعب بانک مســکن 
خراسان شــمالی با اعام این خبر گفت: شعب بانک 
مســکن استان د ر سال ١398 د ر بخش های مختلف 
مشارکت مد نی، فروش اقساطی خرید  مسکن ، قرض 
الحسنه، جعاله، مرابحه و ... با پرد اخت 9 هزار و 6٥0 فقره تسهیات به ارزشی 
بالــغ بر 4200 میلیارد  ریال عملکرد  مطلوبی را از خود  ارائه کرد ه اســت.وی 
افزود : بانک مســکن خراسان شــمالی با پرد اخت تعد اد  یک هزار و 800 فقره 
تسهیات مشارکت مد نی به ارزش یک هزار و 80 میلیارد  ریال سهم بسزایی 
د ر تولید  و ساخت واحد  های مسکونی مورد  نیاز مرد م د اشته است. وی با اشاره 
به نامگذاری سال ١399 از سوی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( به نام » 
جهش تولید «، اولویت بانک د ر سال جد ید  را پرد اخت تسهیات مشارکت مد نی 
د ر راستای تولید  و تکمیل واحد های مسکونی عنوان نمود  و ابراز امید واری کرد  
عملکرد  بانک د ر این خصوص به رونق تولید  د ر بخش صنعت ساختمان، بعنوان 
محرک اقتصاد ی کشور منجر شود .وی د راد امه ضمن تاکید  بر رسالت خانه د ار 
کرد ن مرد م از ســوی بانک مسکن بعنوان یک بانک تخصصی – د ولتی اظهار 
د اشت: تسهیات پرد اختی د ر بخش خرید  و جعاله مسکن نیز به ترتیب با یک 
هزار و 42٥ فقره تســهیات و رقمی بالغ بر 9١0 میلیارد  ریال و یک هزار و 
6١9 فقره تسهیات به ارزش 44٥ میلیارد  ریال بیشترین حجم از تسهیات 
پرد اخت شد ه را به خود  اختصاص د اد ه است. وی همچنین با اشاره به پرد اخت 
یک هزار و ١08 فقره تسهیات قرض الحسنه د ر بخش های مختلف به ارزش 
3٥0 میلیارد  ریال طی سال ١398 بر تعهد  بانک مسکن به پرد اخت تسهیات 
کم بهره تاکید  کرد .مد یر خراسان شمالی د ر بخش د وم صحبت هایش با اشاره 
به پرد اخت تسهیات تکلیفی و تبصره ای د ر بانک مسکن به ارائه آمارهایی د ر 

این خصوص پرد اخت.

رییــس بانک مرکــزی اروپا ضمــن تعیین حد ود  
پیشــروی این نهاد  د ر زمینه کمک به کشــورهای 
کرونازد ه منطقه یورو، بر این باور است که وام د اد ن 
به طور مستقیم به د ولت ها غیرقانونی و پرد اخت پول 
نقد  به مرد م د شــوار است.به گزارش ایِبنا از رویترز، 
بانک مرکزی اروپا د ر نظر د ارد  د ر سال جاری اوراق 
قرضه د ولتی کشــورهای منطقه یــورو را به ارزش 
١.١ تریلیــون یورو خرید اری کند  تا از این طریق به 
کشــورها، خانواد ه ها و شرکت های د رگیر با پاند می 
همیــاری برســاند .با توجه به اینکــه بانک مرکزی 
انگلیــس پیش از این، اقد ام بــه وام د اد ن به د ولت 
این کشور کرد ه است، سرمایه گذاران گمانه زنی های 
خود  را مبنی بر اینکه کد امیک از بانک های مرکزی 
د یگر د ر منطقه یورو مسیر بانک مرکزی انگلیس را 

د نبال خواهند  کرد ، آغاز کرد ه و این د ر حالی اســت 
کــه جهان با بد ترین رکود  یک قرن اخیر د ســت و 
پنجه نرم می کند .اما »کریستین اگارد « حد  و مرز 
خرید اری مســتقیم بد هی د ولت های منطقه یورو را 
مشــخص کرد  و با انتقاد  شــد ید  از اید ه باران »پول 
هلیکوپتری« بر سر خانوارها، شور و اشتیاق احتمال 
چنین اقد امی را فرو نشاند .اگارد  د ر نامه ای به اعضای 
پارلمان اتحاد یه اروپا نوشت: پیمان های منعقد  شد ه 
بد ون هیــچ بحثی مقرر می کند  کــه خرید  بد هی 
د ولتی د ر بــازار اولیه یا به عبارت د یگر تامین مالی 
مستقیم د ولت ها، باعث تضعیف تاثیر سیاستگذاری 
منظم بود جه ای می شــود .این اظهارات حاکی از آن 
اســت که بانک مرکزی اروپا همچنان د ر بازار ثانویه 
به خرید اری سریع و مشــتاقانه اوراق قرضه د ولتی 

اد امه می د هد  حتی اگر این اقد ام د ر عمل به معنای 
مالکیت یک سوم بد هی کشورهای همچون آلمان یا 
پرتغال باشد .اگارد  د ر نامه ای به یکی د یگر از اعضای 
پارلمان اضافه کــرد  که اید ه پول هلیکوپتری هرگز 
توسط سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا مورد  بحث 
قرار نگرفته و پیشنهاد هایی که تاکنون مطرح شد ه 
اســت، فاقد  جامعیت و عینیت است.اگارد  نوشت: 
د ر بســیاری موارد ، این پیشنهاد ات به طور کامل به 
عملیات های مربوطه و پیچید گی های حسابرسی و 
قانونــی نپرد اخته و د ر عین حال هیچ تحلیل جامع 
هزینــه –فاید ه ای را د ر رابطه با تاثیر کلی اقتصاد ی 
و پولی ارائه نمی د هد .از زمان شــیوع ویروس کرونا، 
بانک مرکــزی اروپا همواره محــرک اصلی اقتصاد  

منطقه یورو بود ه است.

رییس بانک مرکزی بانک مرکزی اروپا :
وام د اد ن به طور مستقیم به د ولت ها غیرقانونی و پرد اخت پول نقد  به مرد م د شوار است

رییس جمهور د ر جلسه هیات د ولت :
 عرضه سهام شرکت های مهم بانکی

رییس جمهور د ر جلسه هیات د ولت اعام کرد  : مرد م منتظر خبرهای خوب از 
بورس باشند .به گزارش ایِبنا، حسن روحانی د ر جلسه هیات د ولت اظهار د اشت 
: د ر بورس د ر هفته های گذشــته د ر خصوص شــرکت هــای مرتبط با تامین 
اجتماعی »شستا« قد م های خوبی برد اشته شد  به طوری که واگذاری سهام آن 
با استقبال خوب مرد م مواجه شد .  رییس جمهور د ر اد امه افزود  : بر اساس برنامه 
ریزی ها د ر روزها و هفته های آیند ه شاهد  یک اقد ام مهم از سوی وزارت اقتصاد  
خواهیم بود  که واگذاری ســهام د ر قالب صند وق »ETF« خواهد  بود  که شامل 
عرضه سهام شرکت های مهم بانکی و بیمه ای است.حسن روحانی افزود  : مرد م 
می توانند  تا ســقف 2 میلیون تومان این سهام را خرید اری کنند  که از تخفیف 
هم برخورد ار می شــود .وی اظهار د اشــت : البته باز هم د ر هفته های آیند ه د ر 
خصوص بورس خبرهای خوبی برای مرد م خوبمان خواهیم د اشت و این یکی از 

راه های حرکت اقتصاد ی د ولت است.

وزیر خارجه آلمان:
د ومين تراکنش مالی »اینستکس« با ایران 

بزود ی انجام می شود 
وزیر خارجه آلمان روز سه شــنبه و 20 روز پس از اولین تراکنش مالی با ایران 
تحت سامانه مالی اینستکس، د ر کنفرانس خبری وعد ه د اد  که به زود ی د ومین 
تراکنش مالی با ایران تحت اینستکس انجام خواهد  شد .به گزارش ایِبنا به نقل از 
فارس، »هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان روز سه شنبه خبر د اد  که تراکنش 
مالی جد ید  توســط سامانه مالی »اینســتکس« به زود ی انجام خواهد  شد .وی 
که د ر یک کنفرانس خبری صحبت می کرد ،  افزود : »اینســتکس پس از اولین 
تراکنش، هنوز د ر مرحله رشد  قرار د ارد  و د ر ارتباط تنگاتنگ با یکد یگر هستیم 
و تراکنش جد ید  د ر سریعترین وقت ممکن صورت خواهد  پذیرفت. «وزیر امور 
خارجه آلمان گفت که د ومین تراکنش اینســتکس مربوط به صاد رات کااهای 
ضروری برای کنترل شــیوع ویروس کرونا است.ماس اضافه کرد : »هر تراکنشی 
باید  با د قت تحت نظارت قرار بگیرد  تا هرگونه سوء استفاد ه از آن به خصوص د ر 

زمینه حمایت مالی از تروریسم و پولشویی از بین برود . «

بانک مرکزی اعام کرد ؛
ممنوعيت پذیرش وکالت نامه های تنظيمی 

د ر زند ان توسط بانک ها
براســاس اعــام اد اره مبارزه با پولشــویی و تامین مالی تروریســم بانک 
مرکزی وکالت نامه های تنظیمی د ر زند ان ســند  رسمی محسوب نشد ه و 
ارایه خد مات بانکی به نمایند ه به اســتناد  وکالتنامه عاد ی مجاز نیست.به 
گزارش خبرنگار ایِبنا، وکالت نامه های تنظیمی د ر زند ان به د ایل ذیل، سند  
رسمی محسوب نشد ه و ارایه خد مات بانکی به نمایند ه به استناد  وکالتنامه 
عاد ی  مجاز نیست: طبق ماد ه١99 آئین نامه اجرائی سازمان زند ان ها، اخذ 
تائید یه ناظر زند ان برای گواهی امضاء واثر انگشت زند انی صرفا د رخصوص 
مکاتبات عاد ی موضوعیت د ارد لذا تایید  ناظر زند ان باعث رسمی محسوب 
نمود ن وکالت نامه نمی شود .بر اساس ماد ه ١66 آئین نامه فوق الذکر تنظیم 
هرگونه ســند  معامله و قرارد اد  یا تعهد ی که یک طرف آن محکوم باشــد  
بایستی با اجازه قاضی ناظر زند ان ود رصورت لزوم د ر زند ان بوسیله یکی از 
سرد فتران با شرایط عاد انه تر از سایر د فاتر انجام پذیرد  لذا شرط حضور د ر 
د فتر اسناد  رسمی جهت رسمیت یافتن سند  تنظیمی ضرورت د ارد .با توجه 
به ماد ه ٥20 قانون آ.د .ک د ر خصوص اعطای مرخصی ماهانه به زند انیان ، 
زند انیان می توانند  د ر ایام خارج از زند ان با مراجعه به د فاتر اسناد  رسمی به 
تنظیم اسناد  مورد  نظر اقد ام نمایند  لذا صرف حضور د ر زند ان مانع تنظیم 

سند  د ر د فاتر اسناد  رسمی نیست.

روابط عمومی بانک مرکزی اعام کرد ؛
عد م ارسال سفارش فروش توسط بانک ها

پیرو اطاعیه روز د و شــنبه ١ ارد یبهشــت ماه ١399 د ر خصوص موضع بانک مرکزی د ر 
عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف بانک ها د ریافت نکرد .به گزارش 
اقتصاد آناین ، عد م ارسال سفارش فروش توسط بانک ها نشان د هند ه کفایت نقد ینگی د ر 
بازار بین بانکی و عد م نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز اســت.همچنین، بانک 
مرکزی روز چهار شنبه ١0 ارد یبهشت ماه ١399 د ر چارچوب مد یریت نقد ینگی مورد  نیاز 
بازار بین بانکی ریالی، مجد د اً عملیات بازار باز را اجرا می نماید . موضع بانک مرکزی )خرید  
یا فروش اوراق بد هی د ولتی( بر اساس پیش بینی وضعیت نقد ینگی د ر بازار بین بانکی و با 
هد ف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هد ف، د ر روز د و شنبه 8 ارد یبهشت ماه 
١399 از طریق انتشار اطاعیه د ر سامانه بازار بین بانکی اعام خواهد  شد . متعاقب اطاعیه 
مزبــور، بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی می توانند  د ر راســتای مد یریت نقد ینگی 
خود  د ر بازار بین بانکی نســبت به ارسال  سفارش ها تا ساعت ١0:00 صبح روز سه شنبه 9 

ارد یبهشت ماه ١399 از طریق سامانه بازار بین بانکی اقد ام نمایند .

رئيس پژوهشکد ه پولی و بانکی منصوب شد  
د کتر شــاپورمحمد ی رییس پژوهشکد ه پولی و بانکی بانک مرکزی شد .به گزارش ایِبنا از  
روابط عمومی بانک مرکزی، د کتر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی حکمی، د کتر شاپور 
محمد ی رئیس ســابق سازمان بورس را به ســمت رئیس پژوهشکد ه پولی و بانکی بانک 

مرکزی منصوب کرد .
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گزید ه خبر
برهم صالح:

 شد ید ترین بحران را تجربه می کنیم
رئیس جمهوری عراق د ر ســخنانی 
به صحبت د رباره موضوعات مختلف؛ 
از جمله چالش ها و بحران اقتصاد ی 
عراق، روابط با آمریکا و ایران، کرونا، 
تشــکیل د ولت کشــورش و اخراج 
نظامیــان واشــنگتن از این کشــور 
پرد اخت.به گزارش ایسنا، برهم صالح، 
رئیس جمهوری عراق د ر مصاحبه با 

روزنامه واشنگتن تایمز با اشاره به بحران اقتصاد ی کشورش، اظهار کرد : به د لیل 
کاهش قیمت نفت، با بحران اقتصاد ی بســیار جد ی مواجه هستیم، چراکه د ر 
کشــورهای تولید  کنند ه نفت مانند  عراق کاما بــه د رآمد  حاصل از نفت تکیه 
می شــود .وی افزود : ما نیازمند  انجام برخی اصاحات اقتصاد ی ضروری د ر عراق 
هســتیم و د ر صورتی که مشکل فســاد  حل و فصل نشود  تحقق چنین هد فی 
ممکن نیســت.برهم صالح همچنین تصریح کرد : بد ون مقابله با فساد  نمی شود  
اقتصاد  سیاسی د ر کشور را تغییر د اد ، اقتصاد  سیاسی کنونی عراق به تند روها از 
جمله تروریست ها اجازه می د هد  تا بار د یگر و پس از شکست، مجد د اً ظاهر شد ه 
و رشــد  کنند ، چراکه این افراط گرایی از نبود  فرصت های شغلی برای جوانان و 
احساس ناامید ی د ر آنها تغذیه می کند .وی د ر بخش د یگری از اظهاراتش د رباره 
روابط بغد اد  با آمریکا و ایران تأکید  کرد : رهبران عراق تمامی تاش خود  را برای 
برقراری توازن و توافق د ر روابط شان با تهران و واشنگتن به کار می گیرند .رئیس 
جمهــوری عراق د ر این باره افزود : ایران همســایه مهمی برای عراق اســت، ما 
مرزهای مشترکی به طول ۱۴۰۰ کیلومتر مربع د اریم و نمی توانیم این کشور را 
ناد ید ه بگیریم. امید واریم که تمامی کشورهای همسایه از جمله ایران د رباره یک 
موضوع مشترک؛ یعنی حمایت از کشور د ارای حاکمیت عراق به توافق برسند .

برهم صالح اد امه د اد : این مســأله د ر مــورد  روابط با آمریکا نیز صد ق می کند  و 
عراقی ها باید  خود شــان سرنوشت شان را رقم بزنند  نه با مد اخات و د یکته های 
خارجی؛ این مسأله موفقیت آمیز نخواهد  بود  و تنها منجر به تضعیف و بی ثباتی 
عراق خواهد  شد .وی د رباره اخراج نظامیان آمریکا از عراق نیز عنوان کرد : طرحی 
د ر پارلمان عراق تصویب شد  که به خروج نیروهای آمریکا و نیروهای خارجی از 
عراق اختصاص د ارد  و ما باید  د ر کنار هم بنشــینیم و با صراحت د رباره ماهیت 

ماموریت و نحوه عملکرد  این نیروها د ر عراق بحث کنیم.

د ر پی د رز اخباری از حضور سرکرد ه د اعش؛
آمریکا برای کسب اطاعات از مخفیگاه 

جانشین بغد اد ی جایزه تعیین کرد 
د ر پی د زر اطاعاتی د رباره حضور ابو ابراهیم القرشــی، ســرکرد ه جد ید  د اعش 
د ر عراق حساب رســمی برنامه »پاد اش برای عد الت« وابسته به وزارت خارجه 
آمریــکا جایزه پنج میلیون د اری د ر ازای اطاعاتی از جانشــین بغد اد ی اعام 
کرد .به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه سومریه نیوز عراق، د ر این اطاعیه وزارت 
خارجه آمریکا آمد ه است، القرشی تروریست د ست به جنایت های بسیار زیاد ی 
زد ه اســت، لذا هر که اطاعاتی د رباره محل اختفای او بد هد  پنج میلیون د ار 
جایزه د ریافت می کند .د ر این اطاعیه این چنین از مرد م عراق خواســته شد ه 
اســت: »ای براد ران باغیرت عراق، این تروریست د اعشی جرایم زیاد ی د ر حق 
براد ران شــما مرتکب شد ه اســت. اگر اطاعاتی د ارید  که مکان این تروریست 
را به ما نشــان بد هد ، با ما تماس بگیرید .«پیشتر گزارش های اطاعاتی حکایت 
از این د اشــت که د اعش از بحران کرونا برای احیای تشــکیات خود  و انسجام 
د اعشــی های پراکند ه سوءاستفاد ه کرد ه و به گفته یک مقام اطاعاتی، القرشی 

د ر د اخل خاک عراق است.

نشست مهم الکاظمی با رهبران احزاب 
سیاسی عراق برای حل و فصل اختافات

یک منبع نزد یک به نخســت وزیر مکلف عراق از نشســت وی با رهبران احزاب 
سیاســی برای حل و فصل اختافات د رباره وزارتخانه های این کشور طی عصر 
امروز )چهارشــنبه( خبر د اد .به گزارش ایســنا، یک منبــع نزد یک به مصطفی 
الکاظمــی، نخســت وزیر مکلف عراق د ر گفت وگو با شــفق نیوز اعام کرد  که 
الکاظمی عصر امروز نشســت مهمی را با رهبران احزاب سیاســی برای حل و 
فصل اختافات د رباره کابینه خود  برگزار می کند . وی افزود : طی د و روز گذشته 
اختافاتی میان الکاظمی و احزاب سیاســی د رباره برخی از وزارتخانه ها شکل 
گرفت و نشســت امروز با هد ف حل و فصل این اختافات برگزار خواهد  شــد .

این منبع که نخواســت نامش فاش شــود ، اد امه د اد : اختافات کنونی بر ســر 
وزارتخانه های د فاع، کشــور، نفت و د ارایی است و هر حزب سیاسی نظر خاص 
خود  را د رباره این وزارتخانه ها د ارد  و د ر مقابل مصطفی الکاظمی نیز اید ه و نظر 

خاص خود  را د ر این باره د ارا است.

انتقاد  شد ید  ترکیه از فرانسه
ترکیه ضمن انتقاد  شــد ید  از فرانسه، این کشور را متهم کرد  که د ر سخت ترین 

شرایط به وجود  آمد ه به د لیل کرونا، کشورهای اروپایی را تنها گذاشته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، حامی آکسوی، سخنگوی 
وزارت خارجه ترکیه د ر بیانیه ای د ر واکنش به انتقاد ات شــد ید  ژان ایو لود ریان، 
وزیر خارجه فرانسه از مقامات آنکارا د ر پروند ه لیبی و د ریای مد یترانه و نقششان 
د ر ناتو گفت: »لود ریان سعی می کند  با انتقاد  تند  از ترکیه، بر وضعیت اسف بار و 
ناامید کنند ه فرانسه به د لیل بحران کرونا سرپوش بگذارد «.آکسوی ضمن اشاره 
به اینکه فرانسه د ر بد ترین شرایط د ست از کمک به همسایگانش کشید ه گفت، 
مقامات پاریس از اینکه می بینند  آنکارا به عنوان یک د وســت د ر زمان سختی 
به کمک آنها )کشــورهای اروپایی( شتافته است، عصبانی هستند .این سخنگو 
با متهم کرد ن فرانســه به حمایت از گروه های تروریســتی د ر سوریه و تحریک 
نیروهــای مخالِف قد رت قانونــی د ر لیبی، اضافه کــرد : مقامات پاریس تاش 
می کنند  اصول حل و فصل د ر جزیره قبرس را نابود  کنند ، آنها بر ناد ید ه گرفتن 
حقوق قبرســی های ترک نشین برای اعمال تحریم ها علیه ترکیه به رغم اینکه 

عضو ناتو است، تقا می کنند .

رسانه های بین المللی منتشر کرد ند ؛

بازتاب گسترد ه پرتاب موفقیت آمیز » ماهواره نور«
پرتاب موفقیت آمیز نخســتین ماهــواره نظامی جمهوری 
اسامی ایران توسط سپاه پاســد اران انقاب اسامی بازتاب 
گســترد ه ای د ر رســانه های بین المللی د اشت.به گزارش 
خبرگــزاری مهر، پرتــاب موفقیت آمیز نخســتین ماهواره 
نظامی جمهوری اسامی ایران توسط سپاه پاسد اران انقاب 
اسامی بازتاب گســترد ه ای د ر رسانه های بین المللی اعم از 
عربی و انگلیسی زبان د اشت.بیشتر رسانه های عربی منطقه 
خبر پرتاب این ماهواره را بعنوان تیتر نخســت خود  انتخاب 
کرد ند . تحلیل ها د رباره این موفقیت و د ســتاورد  جد ید  ایران 
مانند  روید اد های سیاســی گذشــته چند ان متفاوت نبود  و 
حتی رسانه های عربی وابســته نیز نتوانستند  از موضع انکار 
یا اعتبارزد ایی به این خبر بپرد ازند .هرچند  برخی رسانه های 
وابسته سعود ی برای تقلیل این د ســتاورد  تاش کرد ند  اما 
ترجیح د اد ند  تا د ر برابر آن سکوت کنند . برخی نیز د ر صد د  
القای این نکته بود ند  که پرتاب این ماهواره به آنچه که تنش 
بین ایران و آمریکا نامید ه شد  د ر ارتباط است. اما د ر این میان 
رسانه های فلسطینی تصاویر این ماهواره را د ر صفحه نخست 
بطور گسترد ه ای منتشر کرد ند  و آن را نشانه توانمند ی ایران 

د انستند .
بر اساس این گزارش، روزنامه عرب زبان »د نیا الوطن« نوشت: 

اولین ماهواره نظامی ایران با موفقیت به فضا پرتاب شد .
این روزنامه عرب زبان د ر گزارش خود  آورد ه است: نخستین 
ماهواره نظامی ایران »نور« نامگذاری شد ه است که از طریق 

ماهواره بر »قاصد « به فضا پرتاب شد .
د نیا الوطن همچنین تأکید  کرد : ماهواره مذکور د ر مد ار ۴۲۵ 

کیلومتری زمین قرار گرفت.
د ر همین حال، پایگاه عرب زبان »شفق نیوز« نیز به پوشش 
پرتاب ماهواره نظامی جمهوری اسامی ایران به فضا پرد اخت.

این رسانه عرب زبان د ر گزارش خود  اعام کرد : سپاه پاسد اران 
ایران از پرتاب یک ماهواره نظامی به فضا خبر د اد ه است و این 

نخستین ماهواره است که توسط سپاه پرتاب می شود .
ایــن پایگاه د ر اد امه گزارش خود  با تشــریح جزئیات پرتاب 
ماهواره نور به فضا تأکید  کرد ه اســت: این اولین بار است که 

ایران یک ماهواره نظامی به فضا پرتاب می کند .
از ســوی د یگر، پایگاه »المصری الیوم« نیز به پوشش پرتاب 

ماهواره نظامی ایران به فضا مباد رت ورزید .
ایــن پایگاه اعام کرد : تلویزیون ایران از پرتاب اولین ماهواره 

نظامی به فضا خبر د اد ه است.

د ر اد امه گزارش پایگاه مذکور تأکید  شد ه است: از آنجایی که 
ایــن ماهواره د ر مد ار قرار گرفت، بنابراین پرتاب آن موفقیت 

آمیز بود ه است.
د ر همین حال، پایگاه لبنانی »آخر ااخبار« لبنان هم پرتاب 
ماهواره نظامی سپاه پاسد اران انقاب اسامی به فضا را تحت 

پوشش رسانه ای قرار د اد .
این پایگاه تصاویر متعد د ی از پرتــاب اولین ماهواره نظامی 

ایران به فضا منتشر کرد .
پایگاه لبنانی آخر ااخبار تأکید  کرد  که پرتاب ماهواره مذکور 

موفقیت آمیز بود ه است.
بخش عربی »فرانس ۲۴« نیز بخشــی از ویژگی های ماهواره 

نظامی ایران را که به فضا پرتاب شد ، تشریح کرد .
ســایت عربی فرانــس ۲۴ د ر مطلب خــود  د ر این خصوص 
تصریح کرد : بنا بر اعام تلویزیون ایران، پرتاب ماهواره نظامی 

به فضا موفقیت آمیز بود ه است.
از سوی د یگر، شــبکه عرب زبان »الحره« نیز اعام کرد  که 
پرتاب ماهواره نظامی به فضا توسط ایران، موفقیت آمیز بود ه 

است.
شــبکه مذکور د ر گزارش خود  د ر این خصوص آورد ه است: 

ماهواره پرتاب شد ه توسط ایران د ر مد ار قرار گرفت.
ســایت شبکه »الجزیره« نیز تیتر »ســپاه پاسد اران ماهواره 

نظامی به فضا پرتاب کرد « را برگزید .
الجزیره د ر مطلب خود  د ر این خصوص آورد ه است: این اولین 

بار است که ایران ماهواره نظامی به فضا پرتاب می کند .
این شبکه قطری همچنین گفته است: ماهواره نظامی سپاه با 

ماهواره بر قاصد  به فضا پرتاب شد .
د ر همین حال، شبکه »المیاد ین« نیز پرتاب ماهواره نظامی به 

فضا را مورد  پوشش رسانه ای قرار د اد .
این شــبکه اعام کرد  که جمهوری اسامی ایران د ستاورد  

جد ید ی را د ر عرصه نظامی محقق ساخت.
المیاد ین همچنین اظهارات سرد ار سامی فرماند ه کل سپاه 

پس از پرتاب ماهواره را پوشش د اد .
نیویورک تایمز د ر این رابطه می نویسد : آمریکا می گوید  چنین 

اقد امی برنامه موشکی ایران را توسعه می د هد .

پنتاگون )وزارت د فاع آمریکا( هم که گفته این پرتاب برنامه 
موشکی ایران را توسعه می د هد  به د رخواست نیویورک تایمز 

برای توضیح د ر این رابطه پاسخ ند اد ه است.
آسوشیتد پرس نیز می نویسد : بعد  از چند  ماه تاش ناموفق که 
با انتقاد  کشورهای خارجی نیز مواجه شد ه بود  سپاه پاسد اران 
ایران از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی به فضا خبر د اد ه 

است.
رویترز نیز می نویســد : د ر زمانی که تنش های میان ایران و 
آمریکا به د لیل موضوعاتی همچون برنامه هســته ای ایران و 
برنامه موشکی این کشور به اوج خود  رسید ه، سپاه پاسد اران 

ایران از پرتاب ماهواره نظامی به فضا خبر د اد ه است.
به نوشــته رویترز، مقامات آمریکایی می گویند  از این هراس 
د ارند  که تکنولوژی موشــک های بالستیک د وربرد  که برای 
قــرارد اد ن ماهواره ها د ر مــد ار به کار می رود  بــرای پرتاب 

کاهک های هسته ای مورد  استفاد ه قرار بگیرد .
رویتر د ر اد امه می نویســد  کــه تهران این اد عــای مقامات 
امریکایی را تکذیب کرد ه و می گوید  هرگز به د نبال توســعه 

و ساخت تسلیحات اتمی نبود ه است.
خبرگزاری فرانســه نیز د ر این رابطه گــزارش د اد : د ر حالی 
که تنش های میان ایران و آمریکا رو به افزایش است، تهران 

پرتاب ماهواره به فضا را جشن گرفت.
د ر اد امــه این گزارش آمد ه اســت: د ر حالــی که تنش های 
جد ید ی د ر خلیج فارس میان ایــران و آمریکا بوجود  آمد ه، 
ســپاه پاســد اران ایران امروز اعام کرد  که با موفقیت یک 

ماهواره نظامی را به فضا پرتاب کرد ه است.
د یلی تلگراف نیز با اشــاره به پرتاب این ماهواره نوشت: بعد  
از ماه ها سپاه پاســد اران انقاب اسامی د ر میانه تنش ها با 

آمریکا، از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره به فضا خبر د اد .
این رسانه انگلیســی د ر اد امه آورد ه اســت: سپاه پاسد اران 
انقاب اســامی ایران اعام کرد ه که این ماهواره د ر فاصله 

۲۴۶ مایلی از سطح زمین د ر مد ار قرار گرفته است.
یورو نیوز نیز می نویســد : ایران د ر حالی که تنش های میان 
این کشــور و آمریکا د ر جریان است اقد ام به پرتاب ماهواره 

به فضا کرد ه است.
د ر اد امه مطلب این رســانه آمد ه است: ایران اقد ام به پرتاب 
ماهواره نظامی به فضا کرد ه اســت. این اقد ام موجب افزایش 
تنش های میان آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته ای جمهوری 

اسامی می شود .

ابهام هایــی که اخیرا پیرامون وضعیت ســامتی کیم 
جونگ اون مطرح شــد ه اند ، د ر عین حال باعث برما 
شد ن ابهام نسبت به چگونگی سلسله مراتب جانشینی 
د ر قد رت این کشور، هشت سال بعد  از به قد رت رسید ن 
رهبر فعلی کره شمالی شد ه اند .به گزارش ایسنا، به نقل 
از پایــگاه بلومبرگ، خاند ان کیم د ر کره شــمالی بالغ 
بر هفت د هه اســت که با انتقــال قد رت موروثی میان 
فرزند ان پســر رهبران، زمام امور را د ر این کشــور د ر 
د ست د اشته اســت و کیم جونگ اون ۳۶ ساله نیز به 
همین روش جانشــین پد رش د ر رهبری شــد . با این 
حال فرزند ان خود  او همچنان کم ســن و سال هستند  
و گزینه های بزرگسال زند ه مرتبط با خاند ان حاکم نیز 
همگی با موانعی بالقوه د ر مســیر رسید نشان به قد رت 
مواجه هســتند .د ر اینجا به چند  مــورد  از گزینه های 

احتمالی جانشینی رهبری کره شمالی اشاره می کنیم:

کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون
کیــم یو جونگ که تا کنون بخشــی از وظایف خود  را 
به عنوان نمایند ه خاند ان ســلطنتی و بخشی را نیز به 
عنوان د ستیار شخصی رهبر کره شمالی انجام می د هد  
به عنوان یکی از نزد یکترین د ستیاران براد ر بزرگ ترش 
مطرح بود ه اســت. اوایل ماه جاری میاد ی او به عنوان 
یک عضو علی البد ل د فتر سیاسی حزب حاکم کارگران 
د ر کره شــمالی د ر سمتش ابقا شــد . به این ترتیب او 
تنها عضو د یگر خاند ان کیم اســت که به قد رت واقعی 
د ر حکومت این کشور نزد یک شد ه است. او چند  وقت 
پیش تبد یل به اولین عضو خاند ان حاکم شد  که به شهر 
سئول سفر می کند . کیم یو جونگ همچنین براد رش را 
د ر نشست هایش با د ونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
و شــی جینپینگ، رئیس جمهور چین همراهی کرد ه 
اســت. او گاهی یکســری وظایف ابتد ایی نظیر کمک 
به رهبر کره شــمالی برای خاموش کرد ن سیگارش د ر 
حین توقف قطارش د ر چین را انجام د اد ه اســت. هنوز 
مشخص نیست که آیا نخبگان پد رساار کره شمالی از 
انتصاب یک زن نسبتاً جوان به عنوان رهبر عالی بعد ی 

این کشور حمایت می کنند  یا خیر.

پسر کیم جونگ اون

فرزند  پسری که وارث قد رت پد رش باشد  متعارف ترین 
جانشــین د ر سلســله مراتب قد رت د ر خاند انی که تا 
پیش از این تحت حاکمیت پد ر و پد ربزرگ رهبر فعلی 
یعنی کیم جونگ ایل و کیم ایل سونگ بود ه، محسوب 
می شود . آژانس های اطاعاتی کره جنوبی  اعام کرد ه 
بود ند  که کیم جونگ اون د ر سال ۲۰۰۹ با ری سول جو، 
یک خوانند ه سابق ازد واج کرد ه و گمان برد ه می شود  که 
از او ســه فرزند  د ارد . بر اساس گزارش روزنامه د ونگ آ 
ایلبوی کره جنوبی، با این حال یک مشــکل این است 
که هنوز د ر رسانه های د ولتی کره شمالی اشاره رسمی 
به وجود  این فرزند ان نشد ه است و گمان برد ه می شود  
که بزرگ ترین این فرزند ان، پســری است که د ر سال 
۲۰۱۰ به د نیا آمد ه اســت. د نیس راد من، ستاره سابق 
لیگ بســکتبال آمریکا و د وست صمیمی کیم جونگ 
اون که د ر گذشــته به کره شمالی سفر کرد ه د ر سال 
۲۰۱۳ گفت رهبر کره شــمالی د ختری به نام جو آئه 
د ارد . این وضعیت سبب می شود  د ر صورتی که هر یک 
از این فرزند ان کیم جونگ اون به قد رت برسند  تا زمان 
رسید ن به سن مناسب نیاز به نوعی نایب السلطنه د اشته 

باشند .

کیم هان سول، براد رزاد ه کیم جونگ اون
کیم هان سول که د ر سال ۱۹۹۵به د نیا آمد ه چنانچه 
پد رش کیــم جونگ نام، براد ر ناتنــی رهبر فعلی کره 
شمالی، با پد ربزرگش یعنی کیم جونگ ایل به مشکل 
بر نمی خورد  می توانست اکنون به عنوان وارث رهبری 
مطرح باشــد . پد رش کیم جونگ نام بعد  از فرار از کره 

شمالی به ماکائو رفت. کیم جونگ نام براد ر ناتنی کیم 
جونگ اون محســوب می شــود  و تا پیــش از به قتل 
رســید نش رقیب جد ی وی برای رهبری به حســاب 
می آمد . البته او به د ور از فعالیت های سیاســی عاد ت 
د اشــت به قمارخانه ها ســر بزند  و گاهاً انتقاد هایی را 
متوجــه حکومت براد ر کوچک تــرش می کرد . هرگونه 
امید  کیم هان ســول برای بازگشت به پیونگ یانگ د ر 
سال ۲۰۱۷ بعد  از آن که پد رش د ر فرود گاه کوااامپور 
به د ست د و زن و با پاشــید ن ماد ه اعصاب وی ایکس 
به صورتش به قتل رســید ، از بین رفت. نشریه جونگ 
آنگ ایلبوی کره جنوبی گزارش کرد ه بود ، پلیس چین 
بعد ا چند  تبعه کره شــمالی را که به پکن اعزام شــد ه 
بود ند  به ظن د سیسه چینی برای کشتن کیم هان سول 
د ستگیر کرد ه اســت. د ر حال حاضر محل حضور وی 

د قیقا مشخص نیست.

کیم جونگ چول، براد ر رهبر کره شمالی
کیم جونگ چول تنها براد ر د ر قید  حیات کیم جونگ 
اون محسوب می شود  البته او بیشتر از آنکه عاقه اش را 
به سیاست نشان د هد  عاقه اش را به گیتار نشان د اد ه 
است و بنابراین گزینه چند ان محتملی برای رسید ن به 
رهبری کره شــمالی محسوب نمی شود . تائه یونگ هو، 
مقام شــماره د و سابق سفارت کره شمالی د ر لند ن که 
به کره جنوبی فرار کرد ه اســت یک بار گفت، این براد ر 
بزرگتر کیم جونگ اون صاحب هیچگونه عنوان سیاسی 
نیســت اما د ر عین حال یک گیتاریست واقعاً مستعد  
است. به گفته این شخصی که با نام کنجی فوجیموتو 
خود ش را معرفی و اد عا کرد ه که آشــپز شخصی رهبر 
ســابق کره شمالی برای غذای سوشی بود ه است، کیم 
جونگ چول از نظر پد رش کیم جونگ ایل خلق و خوی 
»د خترانه« د اشته است.د ر سال ۲۰۱۱ شبکه تلویزیونی 
کی بــی اس کره جنوبی تصاویــری را از کیم جونگ 
چول حین حضورش د ر یک کنســرت اریک کلپتون، 
گیتاریست مشهور آمریکایی د ر کشور سنگاپور پخش 
کرد . اطاعات چند ان د یگری نیز د رباره او به جز اینکه 
وی د ر سوئیس د رس خواند ه و طرفد ار لیگ بسکتبال 
حرفه ای آمریکا همچون رهبر فعلی کره شمالی است، 

د ر د سترس نیست.

گزینههایجانشینیکیمجونگاونچهکسانیهستند

د ر پی توافق نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و رهبر 
ائتاف آبی - سفید  بر سر تشکیل د ولت وحد ت فراگیر، 
رهبر ائتاف آبی- ســفید  اعام کرد ، د ر ۱۸ ماه نخست 
فعالیت این د ولت متصد ی پســت وزارت جنگ خواهد  
بود .به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، 
بنی گانتس، رهبر ائتاف آبی - ســفید  و رئیس کنست 
)پارلمان اســرائیل( د ر ســخنرانی خود  گفت که د ر ۱۸ 
مــاه اول فعالیت د ولــت جد ید  پســت وزارت جنگ را 

برعهد ه خواهد  د اشــت و د ر ماه های پــس از آن نفتالی 
بنت، رئیس حزب »راســت گرای جد ید « این پســت را 
برعهد ه می گیرد .گانتس تصریح کرد  که پس از پایان این 
د وره، سمت نخســت وزیری را برعهد ه خواهد  گرفت و 
برای همه شــهروند ان کار خواهد  کرد .وی با بیان اینکه 
پذیرای تمامی انتقاد های مطرح شد ه به د لیل موافقتش 
با تشکیل د ولت مشترک است، اذعان کرد ، د ولتی د یگر 
را ترجیح می د اد  اما تصمیم گرفت با وجود  شــیوع کرونا 

منافع عموم را د ر اولویت قرار د هد .گانتس افزود ، بحران 
کرونا بزرگترین بحران بهد اشتی، اجتماعی و اقتصاد ی د ر 
تاریخ د ولت تل آویو اســت که با بد ترین بحران سیاسی 
این د ولت همزمان شد ه است.گانتس و بنیامنین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی روز د وشنبه توافقنامه 
تشکیل د ولت وحد ت فراگیر را پس از گذشت ۱۶ ماه از 
حضور د ولت موقت به رهبری نتانیاهو و نیز برگزاری سه 

انتخابات پارلمانی امضا کرد ند .

گانتس:
 د ر ۱۸ ماه نخست فعالیت 
د ولت، وزیر د فاع و سپس 
نخست وزیر خواهم بود 
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مطالعه مشــترک و بین المللی گروهی از محققان پژوهشگاه د انش های 
بنیاد ی و بیمارســتان مسیح د انشوری نشان می د هد  که از د ست رفتن 
یا کاهش حس بویایی یکی از عایم همراه د ر بیماران مبتا به بیماری 
کووید -۱۹ اســت؛ از این رو پیشنهاد  می شــود  افراد ی که د چار کاهش 
حس بویایی شد ه اند ، با توجه به احتمال ابتا به بیماری، اقد ام به قرنطینه 
و ایزولــه خود  کنند ، ضمن آنکه این محققــان تاکید  می کنند  که عد م 
اختال د ر بویایی، به معنای عد م ابتا به بیماری کووید -۱۹ نیست.د کتر 
شیما تألهی معین الد ین، عضو هیات علمی پژوهشکد ه علوم زیستی د ر 
پژوهشگاه د انش های بنیاد ی و از محققان این طرح د ر گفت وگو با ایسنا، 
د ر این باره گفت: پس از شــیوع ویروس کرونا، مشــاهد ه کرد یم تعد اد  

زیاد ی از افراد ی که به ویروس کرونا و یا کووید -۱۹ مبتا شد ه  بود ند .

د انشمند ان "د انشگاه لینشوپینگ" سوئد  د ر مطالعه اخیرشان موفق 
به توســعه د ستگاه بخارساز ارزان و سازگار با محیط زیست شد ه اند  
که می توان از آن برای تصفیه آب استفاد ه نمود .به گزارش ایسنا  و به 
نقل از تک اکسپلوریست، د انشمند ان سوئد ی اخیرا موفق به طراحی 
و توسعه یک بخار ساز کاربرد ی شد ه اند  که با استفاد ه از نور خورشید  
آب را تصفیه می کند . د ر مقایسه با تبخیر مستقیم آب، میزان تولید  
بخار این ژنراتور بخار ۴-۵ برابر بیشــتر است.نمک زد ایی یا شیرین 
کرد ن آب د ریا و پیشرفت د ر تمیز کرد ن فاضاب روش های مهمی 
برای مقابله با کمبود  آب شــیرین د ر جهان محسوب می شوند . د ر  
این میان توسعه د ستگاهی برای تبخیر آب شور با استفاد ه از انرژی 

خورشید ی و تبد یل آن به آب شیرین بسیار مهم است.

مطالعه جد ید  محققان روی نوزاد ان حاکی از آن است که مزاج و خلق و 
خوی فعلی نوزاد ان می تواند  شخصیت بیش از ۲۰ سال بعد  آنان را نشان 
د هد .به گزارش ایسنا و به نقل از مد یکال اکسپرس، محققان به بررسی 
نحوه تاثیرگذاری مزاج نوزاد ان روی زند گی د وره بزرگسالی آنها پرد اخته  
و د ریافته اند  رفتار و مزاج نوزاد ان می تواند  شخصیت آنها را د ر د هه سوم 
زند گی بازگو کند .به عنوان مثال محققان مد عی شــد ند  که جلوگیری 
از بروز احساســات د ر نوزاد ی پیش بینی کنند ه شخصیتی کم حرف و 
د رون گرا د ر ســن ۲۶ سالگی اســت.همچنین افراد ی که د ر نوجوانی و 
د وران بلوغ ریســک پذیر نیستند  و حساســیت به خطا د ارند ، یافته ها 
حاکی از خطر بیشــتر برای ابتا به اختــاات د رونی مانند  اضطراب و 

افسرد گی د ر بزرگسالی آنها است.

جد ید ترین یافته های کّمی محققان 
د رباره اثرات کرونا بر بویایی

تبد یل آب د ریا به آب آشامید نی 
با یک د ستگاه بخارساز ارزان

 خلق و خوی نوزاد  شخصیت
 20 سال بعد ش را نشان می د هد 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

قرنطینه زاغه های اطراف شهر بمبئی هند / رویترز 

معرفی رسمی آئود ی A3 سد ان 2021، زیبا و مد رن
آئود ی A3 قبلی اولین نســل از این خود رو بود  که طراحی هاچبک د ر آمریکا را کنار گذاشــته و تنها به صورت سد ان عرضه شد ه بود  تا 
به این ترتیب راه خود  را از فولکس واگن جد ا کند . این د و خود رو از پلتفرم مشترکی سود  می برند ؛ اما نسل جد ید  این خود رو د ر آمریکا 
همچنان ظاهر چهار د رب خود  را حفظ کرد ه و البته زبان طراحی نوینی را بکار گرفته است. کابین این خود رو نیز د گرگون شد ه و د ر این 
بخش جد ید ترین تکنولوژی های آئود ی د ید ه می شود .چند  هفته پیش A3 هاچبک جد ید  که فقط مختص بازار اروپاست معرفی شد  و 
همان گونه که انتظار می رفت براد ر سد ان نیز با طراحی مشابهی د ر جلو معرفی شد  اما از ستون C به بعد  تغییرات واضحی د ید ه می شود . 
طراحی جد ید  این خود رو زاویه د ارتر بود ه و شکل چراغ ها و جلوپنجره کامًا فرق کرد ه است. د ر بخش عقب د گرگونی زیاد ی نسبت به 
نســل پیشــین رخ ند اد ه و چراغ های عقب A3 ۲۰۲۱ تا حد ی ما را به یاد  کراس اوور Q3 می اند ازند . البته ما منتظر مد ل های اسپورت 
تر S و RS هســتیم.اما کابین وضعیت متمایزتری د اشته و رضایت بخش تر از همیشه د ید ه می شود . این خود رو فاقد  صفحه نمایش پاپ 
آپ مد ل های پیشین آئود ی بود ه و جای آن را یک صفحه نمایش ۱۰.۱ اینچی د ر کنسول مرکزی گرفته است. اپل کارپلی و اند روید  اتو 

به صورت استاند ارد  وجود  د اشته و پشت آمپرهای د یجیتالی ۱۰.3 اینچی نیز با آن ها همراه شد ه است.

این میزبانی به نفع کشتی نیست!
به نظر می رســد  توافق مسئوان سازمان لیگ فد راسیون کشتی با استاند اری های همد ان و کرد ستان برای میزبانی از رقابت های د رجه 
چند م کشتی جام باشگاه های جهان د ر شرایط محد ود یت شد ید  مالی د ولت و تعطیلی ورزش جهان بد لیل شیوع کرونا، توجیه منطقی و 
فنی ند ارد .به گزارش ایسنا، رسول خاد م د ر زمان ریاستش بر فد راسیون کشتی ابد اع گر رقابت هایی تحت عنوان کشتی آزاد  و فرنگی جام 
باشگاه های جهان شد ، اقد امی با هد ف گسترش کشتی د ر جهان و د ر باطن برای افزایش نفوذ کشتی ایران د ر اتحاد یه جهانی کشتی. اما 
این ابد اع رسول خاد م با استقبال کشورهای صاحب نام مواجه نشد  اما با این حال حضور ثابت نمایند ه قد رتمند  آمریکا با نفرات مطرح و 
عنوان د ار د ر کنار کشتی گیران مطرح ایران، باعث استقبال بسیار خوب تماشاگران از رقابت های کشتی آزاد  باشگاه های جهان د ر د وره 
های ابتد ایی بود .اما عد م اســتقبال کشــورهای د یگر از قبول میزبانی این مسابقات باعث شد  ایران به ناچار برای اینکه طرح ابد اعی اش 
شکســت نخورد  تاکنون میزبان ۵ د وره از ۶ د وره این رقابت ها د ر کشــتی آزاد  و فرنگی باشد ؛ میزبانی با قبول تمامی هزینه های بلیت 
هواپیما، اسکان و پاد اش که باعث تحمیل هزینه های میلیارد ی بر کشور شد . هر چند  د ر تمامی این د وره ها هزینه ها از سوی حامیان 
مالی پرد اخت می شد  و فد راسیون نیز با میزبانی این رقابت ها د رآمد زایی د اشت، اما به هر حال پولی بود  که از کیسه بیت المال می رفت.

عقل از تو شد ه خزینه رد ازای د اد ه ه د ل خزینهٔ راز
سرماه د هٔ تهی نشینانای د ید ه گشای د وربینان ام تو گره کشای ر کارای تو ه همین صفت سزاوار بینا کن چشم هوشمند انای جلوه گر بهار خند ان ر کس ه ه جز تو، بند هٔ توای جان ه جسد  فگند ه ئی تو بگذشت و زد  ه د امنت د ستاند یشه بهر بلند ی و پست

پیشنهاد 

چهره روز

فرهنگ

به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد  رود کی، پس از اجرای خانگی ارکستر 
ملی ایران، بنیاد  رود کی اجرای خانگی ارکســتر سمفونیک تهران را د ر د ستور کار د ارد .برای همکاری 
د ر اجرای این قطعه، فراخوانی به رهبران برای معرفی نوازند ه و نوازند گانی از چند ین کشــور ارســال 
شــد ه است. این نوازند گان بخشی از ســمفونی نهم بتهوون موسوم به »سرود  شاد ی« را اجرا می کنند  
که برای انتشــار از طریق فضای مجازی آماد ه می شود .بنیاد  رود کی همچنین توضیح د اد ه است: پیش 
از این خبری د رخصوص »همکاری مشترک ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر جوانان اروپا د ر اجرای 
خانگی سمفونی نهم بتهوون« منتشر شد ه بود  که این خبر صحیح نیست؛ اگر چه همکاری د و ارکستر 
برای اجرای مشــترک د ر آیند ه، د ر فرآیند  بررســی قرار د ارد  اما این همکاری مربوط به اجرای خانگی 
سمفونی نهم بتهوون نیست و همانگونه که ذکر شد  ارکستر سمفونیک تهران بر اساس فراخوان فوق که 
از جمله برای آقای »پائولو اولمی«ـ  رهبر ارکستر جوانان اروپاـ  ارسال شد ه بود ، با همکاری نوازند گانی 

از کشورهای متعد د  این قطعه را اجرا می کند .

چرا اد بیات
این کتاب، که عنوان آن از مقاله نخســت کتاب گرفته 
شد ه است، شامل د و مقاله، یک سخنرانی و یک مصاحبه 
با ماریو بارگاس یوســا اســت که عنوان های آن چنین 
اســت: چرا اد بیات / فرهنــگ آزاد ی / امریکای اتین: 
افســانه – واقعیت / سرخوشی و کمال.بخش اول کتاب 
تکان د هند ه ترین و آگاهی بخش ترین بخش آن است. چرا 
اد بیات یک مقاله د رجه یک و ســطح باا است که ماریو 
بارگاس یوســا د ر آن به اهمیت خواند ن اد بیات و رمان 
اشاره می کند  و همچنین به مشکات ناشی از نخواند ن و 
جامعه ای که د ر آن اد بیات جایگاهی ند ارد  پرد اخته است. 
به اعتقاد  یوســا، اد بیات جــزء ضروری ترین و مهم ترین 
فعالیت های ذهنی آد می است. فعالیتی که از جنبه های 
مختلــف بــه فرد  و د ر مقیاس بزرگ تر به جامعه کمک می کند . او به بهترین شــکل ممکن و با د ایل 
قانع کنند ه این تصور اشتباه را که اد بیات را نوعی وقت گذرانی تجملی می د انند ، رد  می کند .بهانه هایی که 
د ر برابر خواند ن اد بیات می آوریم، مانند  اینکه وقت ند ارم و باید  کار کنم، حوصله خواند ن د استان ند ارم، 
وقت انجام کار تجملی که غیر ضروری هم است ند ارم و غیره، از نظر یوسا به شد ت محکوم است و د ر 
همین مقاله کوتاه می بینیم که این افراد  تا چه حد  اشــتباه می کنند .بخش د وم کتاب ســخنرانی یوسا 
د ر ســال ۲۰۰۰ د ر سلسله برنامه های بانک توسعه کشورهای امریکایی است که د ر آن د رباره فرهنگ 
و هجوم فرهنگی صحبت می کند . بخش سوم نیز د رباره آمریکای اتین است. این د و بخش از کتاب تا 
حد ود ی شبیه به هم و از جمله د غد غه های یوسا هستند . می د انیم که یوسا د ر اغلب رمان های خود  به 
حواد ث مختلف د ر کشــورهای اتین پرد اخته است. به عنوان مثال د ر کتاب سور بز به د یکتاتوری د ر 

کشور د ومینیکن پرد اخته است.

گولیلمو مارکونی
گولیلمو مارکونی )Guglielmo Marconi( مخترع ایتالیایی 
بود  که عمد ه ی شهرتش را به خاطر فناوری های پیش گام 
د ر صنعت ارتباطات راد یویی کسب کرد . از د ستاورد های 
مهم د یگر او می توان به قانون مارکونی و تلگراف راد یویی 
اشاره کرد . این د انشمند  ایتالیایی به خاطر د ستاورد های 
متعد د ش د ر علم فیزیک، جایزه ی نوبل ســال ۱۹۰۹ را 
به صورت مشــترک با کار فرد یناند  بــراون د ریافت کرد .

مارکونــی را با لقب پد ر راد یو می شناســند ، اما خود ش 
د ر د وران حیــات، اد عایــی بــر مالکیت این د ســتاورد  
بزرگ ند اشــت. او عاوه بر فعالیت های علمی، کارآفرین 
 Wireless شناخته  شــد ه ای هم بود  و با تأسیس شــرکت
Telegraph & Signal Company د ر انگلستان، اولین قد م ها 
را د ر جهت تجاری کرد ن راد یو برد اشت. شرکت او بعد ا به شرکت مارکونی تغییرنام د اد . د انشمند  ایتالیایی 
د ر ســال ۱۹۲۹ نشــان مارکی را از پاد شاه ایتالیا د ریافت کرد . او د و ســال بعد  موفق به نصب راد یوی 
مخصوص برای پاپ د ر واتیکان شد .مارکونی د ر طول عمر خود  اصراری بر لقب مخترع راد یو ند اشت، اما 
د ســتاورد هایش را می توان از مهم ترین تأثیرات علم بر تاریخ فناوری د انست. او به موفقیت هایی د ر علم 
ارتباطات رســید  که د ر زمان خود ش، نایاب بود ند . بســیاری از هم عصران مارکونی حتی اید ه های او را 
غیرواقعی و د ور از د سترس می د انستند ؛ اما د انشمند  ایتالیایی با تکیه بر یافته ها و آزمایش های د انشمند ان 
قبلی، اید ه های خود  را اجرایی کرد .گولیلمو مارکونی د ر ۲۵ آوریل ســال ۱۸۷۴ د ر بولونیا ایتالیا به د نیا 
آمد . پد رش جوزپه، یکی از ثروتمند ان بزرگ ایتالیا بود  و ماد رش نژاد ی اسکاتلند ی-ایرلند ی د اشت. ماد ر 
گولیلمو عاقه ی زیاد ی به مســافرت د اشت و د ر سفرهای بسیاری، پسرش را به همراه می برد . مارکونی 

به خاطر همین سفرهای متعد د ، آموزش های اولیه ی تحصیلی را به صورت خصوصی فرا گرفته بود .

فراخوان ارکستر سمفونیک تهران برای 
نوازند گان جهان


