
فرمانده مدیریت مقابله با بیماری کرونا در کانشهر تهران:
مردم در ماه رمضان از غذا های سالم 

خانگی استفاده کنند
زالی گفت: اغذیه فروشی ها از افطار تا سحر اجازه فعالیت دارند، اما 
به مردم توصیه می کنم که از غذا های سالم خانگی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشــت و درمان گروه علمی پزشکی 
باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا زالی فرمانده مدیریت مقابله با 
بیماری کرونا در کانشهر تهران در اخبار شبکه پنج اظهار کرد: 
حضور مردم در نقاط پرتردد می تواند به کانون اصلی انتشار بیماری 
کرونا تبدیل شود، اما مردم آن جدیت ازم را در خصوص بیماری 
کرونا به خرج نداده اند.او ادامه داد: حضور در خیابان ها و محل های 
تجمع در حالت عادی باعث می شــود که مسائل بهداشتی تحت 
شعاع قرار گیرد و با توجه به شرایط اپیدمی، تردد های غیرضروری 
و تجمعات انتقال بیماری را بیشتر تحت شعاع خود قرار می دهد. 
رعایت بهداشــت در دستفروشی به خاطر شرایط خاص خودش 
به خوبی انجام نمی شود.زالی با اشاره به اینکه اغذیه فروشی ها از 
افطار تا سحر اجازه فعالیت دارند، گفت: من به همه مردم توصیه 
می کنم که در ماه مبارک رمضان از غذا های سالم خانگی استفاده 
کنند، مانند ســابق فروش مواد غذایی در رستوران ها به صورت 
جمعی ممنوع است و اغذیه فروشــی ها می توانند مواد غذایی را 
بــه صورت بیرون بر در اختیار مردم قرار دهند. البته پروتکل های 
بهداشتی به معاونان بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی اباغ و 

نظارت های ازم انجام می شود.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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استقرار ماهواره نور حیرت آفرید
به لطف و فضل پرودگار صبح  روز چهار شنبه سوم اردیبهشت 
۱۳۹۹ ماهواره ای با اســم نور بعنوان اولین اقدام اقتدار آمیز 
رصــد از فضای جمهوری اســا می ایران توســــط برادران 
غیور و عزت آفرین ســپاه پاســــداران انقا ب اســا می با 
موفقیــــت در مدار زمین قرار گرفت.»ماهواره نور« به عنوان 
اولین ماهواره نظامی جمهوری اسا می ایران از ماهواره بر ۳ 
مرحله ای قاصد ازمنطقه کویرمرکزی ایران توسط فرماندهی 
هوا فضای ســپاه پاسداران انقاب اســامی پرتاب و در مدار 
4۲۵ کیلومتــری زمین قــرار گرفت. چنین اقدام جســورانه 
ای دســـتاوردی بزرگ و تحولی نوین در عرصه فضایی برای 
ایران اســامی محسوب میگرددچرا که  شــرایط امروز نظام 
جمهوری اســامی با توجه به ســختگیرانه ترین تحریم های 
سیاســی ، اقتصــادی ، تکنولژیکی، که دشــمنان جمهوری 
اسامی اجازه خرید کوچکترین مایحتاج صنعتی رابرای ورود 
به کشــور منع و دائما با گوش و چشــم هــای خائن داخلی 
رصد میکنند ، شــرایط آزادی برای اینکه با چنین شهامت و 
شجاعتی دســت به اقدامات نحیر العقول افتخار آفرین بزند، 
ساده نیست. فرماندهی کل ســپاه پاسداران سرلشکرحسین 
ســامی در مصاحبه ای ابراز نموده اســت که » ماهواره نور 
ابعاد جدیــدی از قدرت دفاعــی ایران را ارتقاء بخشــید وبا 
پرتاب ماهواره نور، ســپاه پاســداران انقاب اســامی امروز 
فضایی گردید و تحقق این مهم بیانگر این اســت که ما در هر 
عرصه ای ورود کنیم، میتوانیم موفقیتهای چشمگیر و جهان 
پسندی داشته باشــــیم. پر واضح است که امروز ارتش های 
قدرتمنــــد دنیا بدون قرار گرفتــــن در فضا دارای نقشــه 
دفاعی جامعی نیســتند و دســتیابی به این فناوری برتر ساز 
که مــا را به فضا منتقل می کند و قلمــرو توانایی هایمان را 
گسترش میدهد یک دستاورد راهبردی است«. در ساده ترین 
تحلیل بدین نکته میتوان اشاره کرد که سپاه پاسداران انقاب 
اســامی امروز و با این دســتاور به ابزاری مجهز گردیده که 
عرصه گســترده ای از هژمونی احاطــه براطاعات جغرافیای 
سیاسی اقتصادی ، نظامی اشراف بهینه یافته است. باید توجه 
داشــت با اینکه هنوز اطاعات جامعی از کاربرد و توانمندی 
های ماهواره نور در اختیار رســانه ها قرار نگرفته اما براحتی 
میتــوان دریافت که ماهواره نور ماهواره ای چند منظوره و در 
جهت اهداف کل نظام جمهوری اســامی ایران قرار گرفته و 
بجز کابرد های راهبردی کشوری برای سپاه پاسداران انقاب 
اسامی و ارتش جمهوری اســامی ایران کاربردهای متمایز 
دفاعی نیز داراســت. نفس اینکه رســانه های معاند نسبت به 
موفقیت های جمهوری اســامی ایران از کنار خبری بای ن 
افتخار آفرین به ســادگی عبور میکنند خود بدام معنی است 
که در حیرتی عمیق فرو رفته اند.در شــرایطی که همه گیری 
ویروس کرونا اغلب کشــورهای جهان را بخود مشغول نموده 
و در شــرایطی که اقتصاد جهان در حال دگردیسی با اهمیتی 
واقع اســت ۷ دســت زدن به چنین اقدام متهورانه ای طبعا 
انگشــتان زیــادی را از منظر حیرت به دنــدان خواهد گزید. 
اینکــه ما تاکید داریم همه ابتکارات علمی و فنی و اختراعات 
بکار رفته در این فن آوری بومی و دســتاورد دانشمندان این 
کشور است خود جای مباهات دارد. مقام معظم رهبری همین 
امســال در بیانات موکد خود فرمودند برای ایستادن در مقابل 
ظلم باید قوی بود باید قوی شــد و باید این اقتدار خود مانع 
طمع ورزی بیگانگان بعنوان عنصری بازدارنده واقع شود و این 
اقدام ســپاه پاسداران نشان داد در مسیر وایت مداری زمینه 
را برای اقتدا به مقام عظمای وایت گام برمیداریم. امروز همه 
جهان شــاهد موفقیت چشمگیری  در ایران است که در نهاد 
های پاک تحســین و در نهاد های ناپاک بغض ایجاد میکند و 

این خود عین عمل به توای و تبرای است.
 والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی با وزیر بهداشت:
 بازگشایی و فعالیت اماکن مذهبی از اولویت های دولت و 

ستاد ملی مقابله با کروناست
روحانی گفت: بازگشایی و فعالیت اماکن مذهبی با رعایت کامل اصول بهداشتی از دغدغه های دولت و ستاد 
ملی مقابله با کروناست و باید در این راستا تاش شود.به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
جوان، حجت ااســام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور روز جمعه در گفت وگو با سعید نمکی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار کرد: بازگشایی و فعالیت اماکن مذهبی متبرکه و مساجد با رعایت 
کامل دستورالعمل ها و اصول بهداشتی از دغدغه های مهم دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بوده و باید در 
این راستا تاش مضاعفی انجام شود.رئیس جمهور با اشاره به فضای معنوی و اشتیاق مردم متدین و مومن 
کشور برای حضور در اماکن مذهبی در ماه مبارک رمضان و بهره مندی از برکات معنوی این ماه، گفت: از 
آروزهای بزرگ دولت بازگشــایی و فعالیت اماکن مذهبی و حضور مردم در اجتماعات و مراسم های دینی 
است.روحانی با تقدیر از همراهی، همکاری و تاش جهادی محافل مذهبی و جوانان در هیات ها و مساجد در 
این شرایط و ارائه خدمات بهداشتی به مردم، تاکید کرد: باید همچنان در اطاع رسانی ها نسبت به ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط های گوناگون کسب و کار و مراکز تجمعی توجه داشه باشیم.رئیس 
جمهور ادامه داد: مردم عزیز باید توجه داشته باشند که همچنان شعار درخانه بمانیم پابرجا بوده و تنها باید 
برای انجام امور ضروری اقدام به رفت و آمد داشته باشند.روحانی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت شرکت 
های دانش بنیان و تمرکز وزارت بهداشــت و درمان برای توســعه همکاری ها با این بخش در زمینه تولید 
تست های آنتی بادی دستور داد تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات و همه متخصصین کارآمد کشور ، 
با همراهی همه بخش ها و پس از آزمایش های دقیق به این دستاورد دست یافته و نسبت به تولید سراسری 
آن اقدام کنیم.رئیس جمهور همچنین به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد تا گزارش دقیقی 
از وضعیت استان های کشور در مقابله با کرونا برای بررسی در جلسه فردای روسای کمیته های ستاد ملی 
مقابله با کرونا و اتخاذ تصمیمات ازم و تصویب آنها در جلسه روز یکشنبه ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه دهد.

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد؛
تخصیص 300 میلیارد تومان تسهیات قرض الحسنه برای 

مشاغل و اصناف
فتاح از پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیات قرض الحسنه به مشاغل، اصناف و افراد آسیب دیده از بحران 
کرونا خبر داد. به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقاب 
اســامی در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: بنیاد مستضعفان انقاب اسامی در راستای وظایف 
خود تاکنون بیش از 4٦٦ میلیارد تومان را به صورت باعوض نقدی برای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و حمایت از اقشار آسیب پذیر نظیر مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، خانواده های زندانیان، 
کودکان کار، کولبران، دستفروشان، ملوانان، حاشیه نشینان، کارگران فصلی، افراد فاقد پوشش های حمایتی، 
افراد بدون شناســنامه و اتباع و مهاجرین دارای همسر)زن( ایرانی، کارگران پسماند و کارکنان بهشت زهرا 
)س( تقدیم کرده و همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای پرداخت وام قرض الحسنه برای مشاغل، اصناف 
و افراد آسیب دیده از بحران کرونا به میدان آورده است. با تمام ظرفیت و بدون مضایقه تا پسا کرونا در کنار 

مردم عزیز و دولت هستیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبر داد:
صادرات کیت تشخیص کرونا به آلمان و ترکیه از هفته آینده

ســتاری اعام کرد کیت تشــخیص کرونا از هفته آینده به آلمان و ترکیه صادر خواهد شد.به گزارش حوزه 
فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با 
انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعام کرد کیت تشخیص کرونا از هفته آینده به آلمان و ترکیه صادر 
خواهد شد.ستاری پیش تر نیز گفته بود که کیت تشخیص کرونا از طریق آزمایش خون، در کشور به تولید 
انبوه رسیده است و تا چند وقت دیگر این امکان وجود دارد که روزانه از ۱ میلیون نفر تست کرونا گرفته شود.

آن طور که گفته شــده است تا اآن ۲ نوع کیت سرولوژی که از طریق خون کار تشخیص را انجام می دهد 
و کیت مولکولی که از طریق بینی و گلو کار تشــخیص را انجام می دهد، در ۲ شــرکت دانش بنیان داخلی 

شاخته شده است.

در شــصت و پنجمین روز پس از شیوع کرونا در 
کشور براساس اعام وزارت بهداشت ۸۸۱۹4 نفر 
به این بیماری مبتا شــده اند کــه از این تعداد 
۵۵۷4 نفر فوت شده و ٦٦۵۹٦ نفر بهبود یافته اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شــصت و پنجمین 
روز پس از شــیوع کرونا در کشور براساس اعام 
وزارت بهداشت ۸۸۱۹4 نفر به این بیماری مبتا 
شــده اند که از این تعداد ۵۵۷4 نفر فوت شده و 
٦٦۵۹٦ نفــر بهبود یافته اند. وزیر بهداشــت در 
حاشیه نشست ویدئوکنفرانسی وزیران بهداشت 
کشورهای عضو ســازمان بهداشت جهانی، اعام 
کرد: توانستیم در شرایط تحریم مرگ های ناشی 
از کرونا را طی ســه هفته به یک سوم رسانده و 
موارد ابتا را نیز به  حدود 4۰ درصد برســانیم و 
این افتخار بزرگی در شرایط تحریم برای ما بود، 
از سوی دیگر فرمانده مقابله با کرونا در کانشهر 
تهران با تاکید براینکه بــا وجود انجام ترددهای 
غیرضروری و تفریحی در شهر قطعا با افزایش بار 
بیماری روبرو خواهیم شد. وی گفته است؛ ناقلین 
بدون عامت گروه های پرخطر انتشــار بیماری 
کرونا محســوب می شوند، حتی در افرادی که از 
بیمارستانها هم مرخص می شوند، درمان قطعی 

سه تا چهارهفته زمانبر خواهد بود.

آمار مبتایان به بیماری کرونا  به ۸۸۱۹۴ نفر 
رسید/هیچ استانی در وضعیت قرمز نیست

کیانوش جهانپور، رییس مرکز اطاع رسانی وزارت 
بهداشــت درباره آخرین آمار مبتایان به بیماری 
کرونا گفت: از دیروز تا امروز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 
و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱٦۸ 
بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شده است.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشــور به ۸۸۱۹4 نفر رسید، متاسفانه در طول 
۲4 ســاعت گذشــته، ۹۳ بیمار کووید ۱۹ جان 
خود را از دســت دادند.به گفته جهانپور، مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۵۵۷4 نفر رســید. 
خوشبختانه تا کنون ٦٦۵۹٦ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و ترخیص شده اند و  ۳۱۲۱ نفر از بیماران 
مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند.وی گفت: تا کنون ۳۹۹ 
هزار و ۹۲۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 
انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان 
اینکه امروز موارد شناسایی شده سرپایی بیشتر از 
موارد بســتری تشخیص داده شده است، تصریح 
کرد: به این ترتیب موارد ابتای جدید شناسایی 
شــده، حال عمومی بهتری داشته اند.وی تاکید 

کــرد: اگرچه در حــال حاضر هیچ اســتانی در 
وضعیت قرمز این بیماری نیســت، اما هشدارها 
باقی اســت، وضعیت به هیچ عنوان عادی نیست 
و فاصله گذاری اجتماعی حتما باید از سوی مردم 

رعایت شود.

۵۳ مورد مشکوک به کرونا در گرمخانه های 
پایتخت

ســید مالک حسینی سرپرست ســازمان  رفاه، 
خدمات مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال 
که پس از شیوع کرونا چند نفر از معتادان متجاهر، 
افراد بی سرپناه و کودکان کار جذب گرمخانه ها 
شده اند؟ گفت: اطاعات افرادی که به گرمخانه ها 
مراجعه می کنند، براساس خوداظهاری ثبت می 
شــود و اینکه فردی اعتیاد دارد یا در مراکز ماده 
۱٦ حضور داشــته یا خیر مورد ســوال قرار نمی 
گیرد. تنها اسم و فامیل و از کجا آمده اند، پرسیده 
می شود و اگر تمایل داشته باشند به آنها جواب 
می دهند. این اقدام به این دلیل اســت که نمی 
خواهیم افراد به خاطر ترس، از حضور در گرمخانه 
ها خودداری کنند. در نتیجه به صورت دقیق این 
امکان وجود نــدارد که بگوییم چند درصد افراد، 
کارتن خواب هستند یا چند درصد از مراکز ماده 
۱٦ آمده اند. او در خصوص وضعیت کودکان کار 
پس از بسته شدن مراکز پرتو گفت: افراد زیر ۱۸ 
سال قانونا پذیرش نمی شوند. براساس اظهارات 
همکاران ما در مراکز پرتو، 4۵۰۰ نفر از افرادی که 
در این مراکز ساماندهی شده اند، متعلق به حدود 
دو هزار و ۲۵۰ خانواده هستند و در واقع افرادی 
که در مراکز پرتو هستند، تقریبا خانواده دارند. در 
مجموع کودک کاری که مسکن نداشته باشد به 
ندرت داریم چرا که یا خانواده دارند و یا به صورت 
گروهی از افغانستان می آیند که بزرگتری دارند 
و سرپناه برای آنها فراهم می کنند و یا از قومیت 
های درون ایران هســتند. نمــی توان به صورت 
قطعی گفت هیچ کودک کاری نیســت که شب 
ها بی سرپناه باشد، اما به دلیل تفکیک ذکر شده، 
این احتمال بســیار پایین است که کودک کاری 
در ایران بی ســرپناه باشد.حسینی درباره تعداد 
افرادی که از ابتدای شــیوع کرونا در گرمخانه ها 
ساماندهی شــدند، گفت: از روز اول شیوع کرونا 
تا امروز بیش از ۱۳۰ هــزار نفر روز در گرمخانه 
های پایتخت پذیرش داشتیم که به طور متوسط 
روزی ۲۳۰۰ نفر می شود. حسینی با بیان اینکه با 
کمک سازمان های مردم نهاد محلی بین کودکان 

کار به صورت روزانه غذا توزیع می شود، گفت: به 
طور متوسط روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ پرس غذای 
گرم بین کودکان زباله گرد در گاراژها و گودهای 
زباله گردی توزیع می شود و در تاش هستیم تا 
این اقدام را تا پایان شیوع کرونا ادامه دهیم. تا به 
امروز بالغ بر ۸٦۰۰ پرس غذا توزیع شده است و 
تقریبا به همین میزان بسته های بهداشتی توزیع 
شــده است. او ادامه داد: تاکنون در سه دوره تیم 
های پزشــکی بین کودکان حاضر شدند و ضمن 
انجام چکاپ جسمی، اقام بهداشتی نیز بین آنها 
توزیع شــد و خوشبختانه موردی از ابتا به کرونا 

بین آنها یافت نشد.  

دو مرکز قرنطینه برای مردان و زنان آماده 
کرده ایم

سرپرست سازمان  رفاه، خدمات  مشارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهران در خصوص چرایی 
عدم ابتا به کرونا در گرمخانه های پایتخت گفت: 
تاکنون بیش از ۵۳ مورد مشــکوک به کرونا در 
گرمخانه ها گزارش شده است، موارد مشکوک به 
اتاق ایزوله منتقل و از بقیه افراد جدا می شوند و 
اورژانس آنها را برای بررســی های بالینی بیشتر 
انتقال می دهد و تا به امروز مورد مبتا نداشــته 
ایم. اصا ابایی برای اعام مثبت شــدن کرونای 
افراد نداریم، چرا که تمهیداتی را نیز در نظر گرفته 
ایم. حسینی در خصوص تمهیداتی که در صورت 
مثبت شــدن کرونای افراد در نظر گرفته شــده 
اظهار داشت: مرکزی که مورد مثبت گزارش شود 
را براســاس نظر و تایید وزارت بهداشت قرنطینه 
می کنیم.همچنین دو مرکز قرنطینه برای مردان 
و زنــان آماده کرده ایــم و اگر مورد مثبت مبتا 
داشــتیم که امکان پذیرش در بیمارستان فراهم 

نبود، در این دو مرکز ایزوله نگهداری می شوند.
او در پاســخ به این سوال که در طی شیوع کرونا 
پذیرش کودک و والد نیز ثبت شــده اند یا خیر؟ 
گفــت: در این مدت پذیرش کــودک و والد نیز 
داشــتیم، اما عدد دقیقی از تعــداد آنها نداریم. 
چند شب پیش سه کودک در منطقه 4 پذیرش 
شــدند و با توجه به آنکه اواخر شب بود در مراکز 
ما نگهداری شــدند تا همکاران ما در ســازمان 
بهزیستی آنها را تحویل گرفتند. حسینی با بیان 
اینکه پذیرش مردان نســبت به زنان در گرمخانه 
ها خیلی بیشــتر بوده است، گفت: پس از شیوع 
کرونا بیش از 4۹ درصد افزایش پذیرش نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته داشتیم که بیشتر آنها را 

مردان  تشکیل می دهند، 

آخرین آمارهای کرونا در کشور
هیچ استانی در وضعیت قرمز نیست

رییس کل گمرک ایران:

صادرات به ۱۲۸ کشور جهان با وجود تحریم
 افت حداقل ۴۰ هزار میلیارد 

تومانی درآمد مالیاتی

اما و اگر آینده واردات گاز عراق از ایران

رئیس سازمان مالیاتی گفت: خوش بینانه ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در آمدی که از محل 
مالیات ها در قانون بودجه ســال جاری پیش بینی شده ۱4۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است اگر میزان 
تاثیر کرونا بر کســب و کارها در همین فصل بهار باشد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امید 
علی پارسا، در خصوص تغییرات درآمدهای مالیاتی و عدم انتشار آمارهای مالیاتی طی یک سال گذشته گفت: 
واقعا هیچ محدودیتی در انتشار آمارهای مالیاتی وجود ندارد و مشی ما مبتنی بر اطاع رسانی و شفافیت است.

سال مالی مالیات تمام شده است و  در خصوص آمارهای سال  گذشته  )دستور خواهم داد( که این آمارها با 
جزییات و به شکل تفضیلی منتشر شود.....

ممنوعیت پرداخت سود به حساب بانکی 
دستگاه های اجرائی در سال ۹۹

 واگذاری زمین به مردم در قبال واحدهای 
نیمه تمام مسکن

 سردار حاجی زاده:
آمریکا پاسخ عین ااسد را می داد ۴۰۰ نقطه را می زدیم
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 سردار حاجی زاده:گزیده خبر

آمریکاپاسخعینااسدرامیداد۴۰۰نقطهرامیزدیم
فرمانده نیروی هوا و فضای ســپاه گفت:آن روزی که ما عین 
ااسد را می زدیم فکر می کردیم که آنها بعد از ۲۰ دقیقه پاسخ 
دهند به همین دلیل ۴۰۰ نقطه را مشــخص کرده بودیم که 
اگر پاســخ دهند این ۴۰۰ نقطه را هدف قرار دهیم و برنامه 
مــا این بود که که اگر آنها پاســخ دادند ۴۰۰ نقطه از اهداف 
آمریــکا را بزنیم.به گزارش ایلنا، ســردار امیرعلی حاجی زاده 
شب )پنجشنبه( در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: پرتاب 
موفقیــت آمیز ماهواره نور عنایت الهی بــود و باید یاد کنیم 
از شــهید تهرانی مقــدم که پایه گذار ایــن صنعت بودند. از 
شــرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و وزارت دفاع هم تشکر 
می کنم.وی درباره اینکه چرا پیــش از پرتاب ماهواره اقدام و 
فعالیت سپاه در این حوزه رسانه ای نشده بود؟ گفت: ما نظامی 
هستیم و سعی می کنیم همواره در مورد گذشته صحبت کنیم 
و کاری که می کنیم اگر موفق بود، رســانه ای کنیم و اگر این 
پرتاب ماهواره این چنین بود ما می دانســتیم که دشمنان به 
دنبال کســب اطاعات از ما هستند زیرا این اطاعات بسیار 
مفیدند و آنها نیز به دنبال آن هســتند، پس هیچگونه اطاع 
رسانی نکرده بودیم. ما در حوزه فضایی چراغ خاموش حرکت 
می کنیم.فرمانده نیروی هوا و فضای ســپاه گفت: امروز فضا 
یک واقعیت است و بدون حضور در فضا، نمی توان به درستی 
از امکانات نظامی و غیرنظامی و اقتصادی اســتفاده کرد، این 
توانمنــدی ابعاد بســیاری دارد و اگر از آن اســتفاده نکنیم 
خودمان را از امکان بســیاری محروم کرده ایم. فضا و فناوری 
فضایی بُعد پنجم امور نظامی دریایی، سایبری و زمینی است و 
بسیار حائز اهمیت است.سردار حاجی زاده تصریح کرد: امروز 
فضا برای همه آزاد است در حالی که امکان فرستادن هواپیما 
نیست و این حرکت برای ما یک جهش بسیار بزرگ است.وی 
ادامه داد: این ماهواره را در مدار ۴۲۵ کیلومتر تزریق کردیم و 
سازمانهای بین المللی هم این خبر را تأیید کردند. بعد از ۹۰ 
دقیقه بعد از پرتاب، سیگنال های آن را در شمال غرب دریافت 
کردیم و بعد از آن نیز در شــب گذشــته و به صورت مداوم 
هر ۹۰ دقیقه یــک بار آن را دریافت می کنیم.فرمانده نیروی 
هوا فضای ســپاه تاکید کرد: ماهــواره نور در مدار قرار گرفته 
و زنده اســت و عملیات تزریق به صورت کامل انجام شده و 
بنا بــر اعام متخصصین ما بعد از یکــی دو هفته به صورت 
کامل می توان در راســتای مأموریت های مان از آن استفاده 
کنیم.ســردار حاجی زاده درباره دایل ورود نیروی هوافضای 
سپاه به ساخت ماهواره گفت: بعد از تدبیر مقام معظم رهبری 

برای تبدیل نیروی هوایی ســپاه به نیروی هوافضای سپاه در 
این یازده سال کار را شــروع کردیم البته ما ماهواره داشتیم 
اما این اقدام ما یک کار مســتقل بود و امیدواریم با اســتفاده 
از اطاعــات و داده هــای آن در بخش های مختلف بهره ازم 
را ببریم. این دستاورد بســیار راهبردی است.فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه پرتاب ماهواره نور به ۴۵۰ کیلومتری را یک 
ابر پروژه دانست و گفت: این یک موفقیت است و با این اقدام 
سدهای بســیار بزرگی از فناوری شکسته شد، ما با توجه به 
نداشتن اتاق های خاء همه چیز را خودمان طراحی کردیم، از 
سوی دیگر ساخت موتور پیشران را طراحی و ساخت آن نیز 
اهمیت باایی داشت به همین دلیل به سمت کامپوزیت رفتیم 
و پروژه ای که چند وقت پیش رونمایی شــد در همین راستا 
بود.ســردار حاجی زاده با اشاره به اینکه این پرتاب نخستین 
پرتاب ماهواره از سوی ســپاه بود گفت: کشورهای پیشرفته 
شکست های بسیاری در این مسیر خورده اند اما ما در اولین 
اقدام موفق شدیم.فرمانده نیروی هوافضای سپاه اظهار داشت: 
ما هیچ کدام از این آزمایشــگاه ها را نداشتیم و مجبور بودیم 

با محاســبات انجام دهیم. حاا این کار را در فضا انجام دادیم 
و این اتفاق نشــان داد که همه عدد و رقم ها و محاســبات ما 
درست بوده است. این یک ابرپروژه بود.سردار حاجی زاده ادامه 
داد: ما مجبور بودیم که به این قابلیت برســیم و باید بدنه را 
ســبک و از مواد کامپوزیت استفاده می کردیم تا کارایی آن را 
قابل قبول می کردیم. خود این مسائل پیچیدگی زیادی داشت 
کــه به حمداه انجام گرفت.وی گفــت: رونمایی از نازل های 
متحرک که چند ماه پیش انجام گرفته بود، از پیش نیازهای 
این ابر پروژه بود که در سال های اخیر تاش های زیادی برای 
تکمیل آن انجام شــد و پیش زمینه این ابرپروژه شد.فرمانده 
هوافضای سپاه افزود: ابرقدرت هایی که امروز در فضا هستند، 
شکســت های زیادی را متحمل شــده اند تا بــه این جایگاه 

رسیدند؛ ولی خدا را شکر ما در اولین آزمایش موفق شدیم.
سردار حاجی زاده عنوان کرد: این موفقیت نشان داد کار چند 
ســال اخیر موفق بوده و کار دانشمندان ما درست بوده و ما 
راحت تر این مســیر را توسعه می دهیم. حاا اعتماد به نفس 
بچه ها باا رفته و اثبات شــد که کار ما در چند ســال اخیر 

درست بوده است.وی تصریح کرد: ما یقیناً مأموریت های خود 
را در ارتفاع، وزن، نوع مأموریت توســعه می دهیم و یقیناً این 
اتفاق باعث توفیقاتی در زمینه های دفاعی و غیردفاعی خواهد 
بود.فرمانده نیروی هوافضای سپاه اظهار داشت: امروز چه در 
حــوزه نظامی و چه در حوزه غیرنظامی، بخش های اطاعاتی 
در داخل و خارج از کشور نیاز به سنجش دارد، که این موضوع 
از فضا صورت می گیرد. ارتباطات و تعیین موقعیت هم از فضا 
اتفاق می افتاد.سردار حاجی زاده ادامه داد: شما می دانید که ما 
تحریم بوده و با موانع و مشــکاتی روبرو هستیم که باید این 
موانع را برطرف می کردیم و از این به بعد ســریع تر کار خود 
را به پیش خواهیم برد.وی گفت: درســت است که آنها سعی 
کردند تحریــم ظالمانه علیه ما اعمال کنند ولی تحریم برای 
ما فرصت ها و خدماتی را ایجاد کرد. اگر چشمان ما به دست 
بیگانه بود، نمی توانســتیم به این توفیقات دست پیدا کنیم و 
محتاج می ماندیم.فرمانده هوافضای سپاه افزود: در کرونا اگر 
ایــن اتفاق نمی افتاد، نمی دیدیم که ملت و پزشــکان ما پای 
کار هستند.سردار حاجی زاده عنوان کرد: تهدیدات به خودی 
خود بد هستند، ولی فرصت ایجاد می کنند. ما از این فرصت ها 
اســتفاده کردیم و امروز شــما شاهد هســتید که در حوزه 
هواپیماهای بدون سرنشــین در تراز اولین کشورهای جهان 
هســتیم. در حوزه موشــک و پدافند هم جایگاه باایی را در 
جهان داریم و امروز نیز وارد عرصه فضایی شدیم. باید بگویم 
که موانع از مقابل راه ما برداشته شده و از این به بعد سریع تر 
رو به جلو حرکت خواهیم کرد.وی تصریح کرد: حرکت ما به 
سمت ماهواره برها با ســوخت جامد است و برنامه ما به این 
سمت به پیش می رود که تمامی مراحل سوخت جامد باشد. 
ما می خواســتیم که این کار، ارزان برای ما تمام شود. موتور 
مرحله دوم و سوم ما تا به حال خارج از جو امتحان نشده بود و 
اطاعات دقیقی نداشتیم، امکان ایجاد آزمایشگاه هم نداشتیم 
و نمی خواستیم پشت سر هم تست انجام داده و مشکل ایجاد 
کنیم.فرمانده نیروی هوافضای سپاه اظهار داشت: موتور مرحله 
اول ماهواره بر، متعلق به موشــکی قدیمی و در انبار بود و ما 
عمًا یک میانبر زدیم. حاا می خواهیم موتور مرحله اول را هم 
سوخت جامد کنیم. این باعث می شود موشک کوچک و سبک 
شــود. همانطور که می دانید از روی ســکوی متحرک پرتاب 
انجام شد. این اتفاق به این معنی است که ما در هر نقطه ای از 
کشور می توانیم این پرتاب را انجام دهیم. ما هزینه های خود را 

پایین آوردیم و به تبع آن موشک نیز سبک شد.

از طریق ارتباط تصویری؛
 محفل انس با قرآن کریم با حضور

 رهبر انقاب برگزار می شود

مطابق رســم سالیان گذشــته، محفل انس با قرآن کریم با حضور رهبر 
معظم انقاب اســامی، در نخســتین روز از ماه مبارک رمضان برگزار 
خواهد شد.به گزارش دیروز جمعه پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار آیت اه خامنه ای، مراسم امسال به دلیل دستورالعمل های بهداشتی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی  بر عدم برگزاری تجمعات، از طریق ارتباط 
تصویری با چندتن از قاریان ممتاز کشــور در مصای امام خمینی)ره( 
برگزار می شود.این مراسم روز شنبه ۶ اردیبهشت از ساعت ۱۸ آغاز و به 
صورت زنده از شبکه های رادیویی و تلوزیونی رسانه ی ملی و حساب های 

رسمی KHAMENEI.IR در شبکه های اجتماعی پخش می شود.

 روحانی در آئین بهره برداری از ۴ طرح زیربنایی و عمرانی در استان 
فارس:

از تاش برای تولید و ایجاد اشتغال 
دست بر نخواهیم داشت

رئیــس جمهور روز پنجشــنبه در پایان آئین بهره بــرداری از ۴ طرح 
زیربنایی و عمرانی در اســتان فارس که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، ضمن تشکر از همه دست اندرکاران اجرا و بهره برداری از این طرح 
ها گفت: در سال جهش تولید همه توان دولت را به کار می گیریم تا این 
کام مقــام معظم رهبری را در عمل اجرایی و عملیاتی کنیم.به گزارش 
ایسنا، حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی اظهارداشت: یقین دارم 
که بقیه ارگان ها، نیروهای مسلح و بخش خصوصی هم برای تحقق این 
کام تاش می کنند و امیدوارم بتوانیم به طور متناوب طرح ها را امسال 
هر مقدار که به نتیجه می رسد، افتتاح کنیم.رئیس جمهور با بیان اینکه 
مردم مطمئن باشند در کنار مبارزه با کرونا، از تاش برای تولید و ایجاد 
اشتغال دست بر نخواهیم داشت، گفت: امسال سال سختی برای اشتغال 
اســت و امیدواریم باتاش همه عزیزان در بسیاری از رسته های فعالیت 
های اقتصادی، بتوانیم این مشــکات را کاهش دهیم و با یاری یکدیگر 

سال خوبی را برای کشورمان رقم بزنیم.

وایتی:
ماهواره نور نشانه عزم کشور برای 

توسعه در گام دوم انقاب است
تهران- ایرنا- مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تاکید کرد: 
ماهواره نور نشــانه دیگــری از اقتدار و عزم ایران اســامی برای حفظ 
استقال و توسعه کشور در گام دوم انقاب محسوب می گردد.»علی اکبر 
وایتی« در پیامی پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور را تبریک گفت و اظهار 
داشــت: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور و قرار گرفتن آن بر مدار زمین 
که در سایه تاش جوانان غیرتمند و دانشمندان حوزه فضایی کشورمان 
محقق گردیده را به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف و بزرگ ایران 
و غیورمردان سپاه انقاب تبریک عرض می کنم.وی خاطرنشان کرد: این 
موفقیت عظیم، برگ زرین دیگری را بر افتخارات نظام مقدس جمهوری 
اسامی ایران در دستیابی به توانمندی های علمی و نظامی و گام نهادن 
در مســیر رشد، توسعه و خوداتکایی کشــور در عرصه های مختلف به 
نمایش گذارد تا در مقطع حســاس کنونی در مقابله همزمان با شــیوع 
ویروس کرونا و تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه ملت شــریف 
ایران، نشــانه دیگری از اقتدار و عزم ایران اسامی برای حفظ استقال و 
توسعه کشــور در گام دوم انقاب محسوب گردد.عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ادامه داد: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگران 
و ســرداران سرافراز ایران اسامی به ویژه ســردار شهید طهرانی مقدم 
و سردار شهید سپهبد قاسم ســلیمانی، بار دیگر این دستاورد بزرگ را 
تبریک عرض می کنم و بی تردید جمهوری اسامی ایران همچون گذشته 
مسیر استقال، توسعه، پیشرفت و اقتدار خود را علیرغم همه دشمنی ها 

و توطئه ها به پیش خواهد برد. 

واکنش »ظریف« به ادعاهای کشورهای 
ثالث درباره نقض قطعنامه 2231

وزیر امور خارجه کشورمان در توییتی ادعاهای کشورهای خارجی مبنی 
بر اینکه پرتاب ماهواره نور مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل بوده اســت را رد کرد.به گزارش ایســنا، محمدجــواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشــورمان دیروز جمعه در صفحه شخصی خود در توییتر 
نوشــت:»آمریکا برخاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از 
سال ۲۰۱۷ در حال زورگویی به بقیه بوده است. اروپا نیز به جای قطعنامه 
۲۲۳۱ از آمریکا تبعیت کرده است. هیچ کدام از طرفین نمی توانند ایران 
را بر اســاس تعبیر نادرست و بی اســاس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
سازمان ملل نکوهش کنند.ایران نه ساح اتمی دارد و نه موشکی که برای 
حمل چنین تسلیحات دهشتناکی طراحی شده باشد اما حدس بزنید چه 
کسی این تسلیحات را دارد«.به گزارش ایسنا، وزارت خارجه فرانسه روز 
چهارشــنبه در بیانیه ای پرتاب یک ماهواره نظامی توسط ایران را خاف 
قطعنامه ۲۲۳۱ دانســت و آن را شــدیدا محکوم کرد.همچنین مورگان 
اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی مدعی شد که 
پرتاب ماهواره نور به مدار از ســوی ایران خاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل محسوب می شود.وی همچنین مدعی شد که پرونده 

پرتاب ماهواره ایران را به شورای امنیت خواهد برد.

سردار جالی:
 حضور سپاه در فضا موجب ارتقای 

بازدارندگی کشور می شود
تهران- ایرنا- رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با اشاره به اینکه پرتاب 
موفقیت آمیز ماهواره نور به فضا تاکید کرد: حضور ســپاه در فضا موجب ارتقای 
بازدارندگی کشــور می شــود.به گزارش دیروز جمعه پایگاه اطاع رسانی پدافند 
غیرعامل، ســردار »غامرضا جالی« با اشاره به ارســال موفقیت آمیز ماهواره 
نور به فضا از ســوی سپاه پاسداران انقاب اســامی گفت: این اقدام چند پیام 
مهم و استراتژیک دارد.وی ادامه داد: نخستین پیام این است که توانمندی های 
داخلی بســیار بیشتر از آنی است که حتی در تصور خود ما وجود دارد و تاکید 
مکرر رهبر معظم انقاب برای اتکا به درون در مسیر قوی شدن ناظر به همین 
توانمندی ها است.رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه تحریم یک 
ســیمای ذهنی  و یک واقعیت میدانی دارد، اظهار داشــت: موفقیت ماهواره نور 
شکســتن سیمای ذهنی تحریم به عنوان یک سد در راه پیشرفت و نشان دادن 
واقعیت های میدان است. واقعیت هایی که می گویند با وجود تحریم  نیز می توان 
گام های بلند و راهبردی در مســیر پیشرفت برداشت.به گفته جالی، موفقیت 
پرتاب اخیر پس از چندبار شکست پروژه  های ارسال ماهواره نشان می دهد اگر 
کار و ابتکار را سرلوحه قرار دهیم نصرت خدا نیز همراه خواهد بود و هیچ کسی 
حق ندارد ناامید باشد.وی با بیان اینکه حضور سپاه در عرصه های نوین همچون 
فضا نویدبخش ارتقای توان دفاعی و  افزایش بازدارندگی کشور در آینده نزدیک 
است، تصریح کرد: قطعاً در آینده نزدیک خبرهای خوشی از این دست اقدامات 

خواهیم شنید.

قاسمی:
 ماه رمضان فرصتی برای تجدید مّودت، 

همبستگی و همدلی است
تهران- ایرنا- سفیر ایران در فرانسه با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: 
مــاه رمضان در پرتــو آموزه های معنوی و نورانی، فرصتی بــرای تجدید مّودت، 
همبستگی و همدلی است.»بهرام قاسمی« در حساب کاربری توییتر سفارت ایران 
در فرانســه نوشت: »آغاز ماه رمضان را به تمامی مســلمانان در فرانسه تبریک 
می گویــم. ماه رمضان در پرتو آموزه هــای معنوی و نورانی، فرصتی برای تجدید 
مّودت، همبستگی و همدلی است.«وی ادامه داد: »در این روزهای سخت و دشوار 
جهاِن درگیر کرونا برای شــما و تمامی مردم جهان تندرستی، امنیت، آرامش و 
رفاه آرزومندم.«امروز آخرین روز از ماه شعبان است و فردا )شنبه، ۶ اردیبهشت 

۱۳۹۹( مصادف با اولین روز از ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ قمری خواهد بود. 

شمخانی:
 غافلگیری های جدید در راه است

تهران-ایرنا- دبیر شــورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توییتر با 
اشــاره به در راه بودن »غافلگیری های جدید«، نوشت: تحریم، تهدید و تطمیع 
سیاسی نمی تواند حرکت جمهوری اسامی در مسیر تامین منافع ملی و حقوق 
قانونی اش را کند کند.علی شمخانی روز پنجشنبه در توییتی تاکید کرد: تحریم، 
تهدید و تطمیع سیاســی نمی تواند حرکت جمهوری اسامی در مسیر تامین 
منافع ملی و حقوق قانونی اش را کند کند.دبیرشــورای عالی امنیت ملی یادآور 
شــد:  تولید مســتمر قدرت و بهرهگیری از دانش روز برای امنیت و رفاه مردم 
ایران از بیمارســتان تا فضا ادامه خواهد داشت .وی تاکید کرد: غافلگیری های 

جدید در راه است.

موسوی:
  توسعه علم و فناوری بویژه در عرصه 
هوا - فضا حق قانونی ملت ایران است

تهران- ایرنا- ســید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید براینکه 
توسعه علم و فناوری بویژه در عرصه هوا - فضا حق قانونی ملت ایران است، گفت: 
پرتاب موفق و غرورانگیز ماهواره نور با اهداف صلح آمیز و در راســتای سیاســت 
دفاعی ایران است.به گزارش پنجشنبه شب اداره کل اطاع رسانی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجه، موســوی در واکنش به مواضع اخیر ایاات متحده آمریکا در 
خصــوص پرتاب موفق و غرور انگیز ماهواره نور به فضا، ضمن رد و تقبیح دخالت 
آن رژیم در امور داخلی ایران، پیشرفت های علمی و فناوری بویژه در حوزه هوا-

فضا را حق ملت ایران دانســت و خاطر نشان کرد قطعا اینگونه دخالت ها در عزم 
ملت ایران برای پیشــرفت خللی ایجاد نخواهد کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران همچنین تاکید کرد: هیچ قطعنامه ای ایران را از پرتاب 
ماهواره به فضا منع نمی کند و اســتناد آمریکا به قطعنامه ۲۲۳۱ قطعا بی جا و 
خاف واقعیات است؛ ُطرفه آنکه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت قطعنامه ای است 
که رژیم آمریکا با خروج خود از برجام آن را نقض کرده و همچنان دیگر کشورهای 
مســتقل را برای نقض آن آشکارا تحت فشار قرار می دهد. سخنگوی وزارت امور 
خارجه همچنین با رد موضع آلمان در قبال پرتاب این ماهواره ایرانی اظهار داشت:  
وزارت امور خارجه آلمان در حالی درخصوص پرتاب ماهواره ساخته شده با تاش 
مهندســان ایرانی ابراز نگرانی می کند که وزیر دفاع این کشور تصمیم خود برای 
خرید جنگنده با قابلیت حمل بمب هســته ای را رســانه ای کرده است. اینگونه 

سیاست های یک بام و دو هوا امنیت منطقه و اروپا و جهان را تهدید می کند.

 در اطاعیه ای مطرح شد؛
واکنش شورای نگهبان به سخنان نمایندگان 

در صحن مجلس درخصوص رد صاحیت ها
شــورای نگهبان در اطاعیه ای نسبت به ســخنان نمایندگان مجلس شورای 
اسامی در خصوص شــورای نگهبان در صحن روز گذشته واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، در پی اظهارات چند نماینده مجلس علیه شورای نگهبان روابط 
عمومی این نهاد اطاعیه ای صادر کرد.این اطاعیه به شرح زیر است:روز گذشته 
در جریان بررسی یکی از طرح های مجلس شورای اسامی، اظهارات نادرستی 
از ســوی چند تن از نمایندگان محترم مطرح شد که جای تاسف دارد.شورای 
نگهبان همانطور که پیش از این اعام کرده بود، دایل رد صاحیت نمایندگان 
را در جلسات حضوری به آنان اعام و پاسخ ها و دفاعیات آنان را نیز شنیده بود و 
نهایتا بر مبنای اسناد متقن و دایل روشن قضاوت کرده است.برخی نمایندگان 
کــه به خاف مدعی عــدم اعام دلیل رد صاحیت و یا عدم پاســخگویی به 
ایشان شده اند با چندین تن از اعضای شورای نگهبان ماقات داشته و دایل رد 
صاحیتشــان حضورا و در جلسات ۴ ساعته بحث و بررسی شده است.ازم به 
ذکر است اعضای شورای نگهبان در راستای انجام وظایف قانونی خویش، همواره 
تعامل با نمایندگان محترم و حضور در کمیســیون های تخصصی مجلس برای 
بررسی مصوبات را سرلوحه خود قرار داده اند بنابراین توقع اینکه اعضای شورای 
نگهبان که بواســطه رای نمایندگان محترم انتخاب می شوند از وظایف قانونی 
عدول کرده و وامدار آنان باشند، خاف موازین قانونی و حق الناس است.شورای 
نگهبان مجددا اعام مــی دارد، رد صاحیت نمایندگان با تکیه بر گزارش ها و 

مستندات مراجع قانونی انجام شده است.

سرلشــکر ســامی در بازدید از منطقه نازعات در 
واکنش به لفاظی های اخیر مقامات امریکایی گفت: 
به آمریکایی ها اعام می کنیم در دفاع از امنیت ملی، 
مرزهای آبی و منافــع دریایی مان کامًا مصصم و 
جدی هســتیم و هر اقدامی با پاسخ قاطع، موثر و 
سریع ما مواجه خواهد شد.به گزارش ایسنا به نقل 
از سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی صبح روز 
)پنج شــنبه ۴ اردیبهشت( به همراه دریادار پاسدار 
علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
و جمعی از معاونین ســتاد فرماندهی کل سپاه، از 
منطقــه نازعات و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و 
بوموسی بازدید کرد .سرلشکر سامی در این بازدید 
با تبریک پرتاب موفقیت آمیز ماهواره چند منظوره 
نور به ملت شــریف ایران،  با اشاره به پیام مهم این 
اقدام راهبردی، اظهار کرد: پیام پرتاب این ماهواره به 
فضا و موفقیت آن این است که ما در توسعه قلمرو 
قدرت دفاعی خود در زمین، دریا و فضا مصمم بوده، 
هرگز متوقف نمی شــویم و هر روز تولد جدیدی از 
قدرت های پیشرفته در سپاه صورت خواهد گرفت .

سرلشکر سامی ساخت قدرت را  فرایندی مستمر 
در استراتژی دفاعی سپاه پاسداران انقاب اسامی 
توصیف و تصریح کرد:  مصمم هستیم  برای دفاع از 
منافع حیاتی ملت ایران همه توانایی و استعدادهای 
خود را به کار گیریم و در مقابل تهدیداتی که امنیت 
ملــی و تمامیت ارضی ما را مــورد تهدید قرار می 
دهد، قاطعانه، موثر و با اطمینان ایســتادگی کنیم؛ 
این راهی نیست که در آن متوقف شویم و به فضل 
الهی تداوم خواهد داشت.فرمانده کل سپاه در ادامه 
در واکنش به لفاظــی های اخیر مقامات آمریکایی 
اظهار کرد:  بــه آمریکایی ها اعام می کنیم که در 
دفاع از امنیت ملــی، مرزهای آبی، منافع دریایی و 
امنیت کشتیرانی و نیروهایمان در دریا کامًا مصمم 
و جدی هستیم و هر اقدامی با پاسخ قاطع ، موثر و 
سریع ما مواجه خواهد شد.وی با یادآوری این نکته 
که آمریکایی ها رفتارهای ما را در گذشــته تجربه 
کرده اند و آن عبرتها کافی اســت تا این حقایق را 
دریافــت کنند، گفت: ما نیز بــه واحدهای نظامی 
خودمان در دریا دستور دادیم که اگر شناور یا واحد 
جنگی از نیروهای دریایی ارتش تروریســت آمریکا 

بخواهد امنیت کشتی های غیرجنگی و یا شناورهای 
رزمی ما را مورد مخاطره قرار دهد، آن شــناور و یا 
واحــد نظامی را مورد هدف قرار بدهند.فرمانده کل 
سپاه در ادامه با اشاره به رویارویی شناورهای دریایی 
ســپاه با آمریکایی ها در خلیج فــارس ،اظهار کرد : 
شناورهای آمریکا در هفته گذشته به دلیل رفتارهای 
غیرحرفه ای و خطرآفرین مزاحمتی را برای کشتی 
لجستیکی ما ایجاد کردند و وقتی که شناورهای ما 
در دریا مشــغول گشــت زنی بودند آنها هراسناک 
شدند؛ بنابراین منشــا آنچه در هفته گذشته اتفاق 
افتاد رفتار غیرحرفــه ای و خطرآفرین آمریکایی ها 
در خلیج فارس بود.سرلشــکر ســامی در پایان با 
تاکید بر اینکه  امنیت منطقه خلیج فارس را جزئی 
از اســتراتژی خود برای دفاع از منافع مان در دریا 
می دانیم گفت: در ماجرای هفته گذشته هم آنچه 
مشاهده شــد، آشفتگی و بی انضباطی عملیاتی در 
واحدهای نظامی آمریکا در دریا بود که نشان می داد 
احتمااً به دلیل درگیر بودن آمریکایی ها در مسئله 
بیماری کرونا در داخل، نوع فرماندهی و کنترل آنها 

بر واحدهای نظامی شان ضعیف شده است.

سرلشکر سامی:
هر اقدامی با پاسخ سریع و قاطع سپاه مواجه خواهد شد
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نگـــاه  افت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی
رئیس سازمان مالیاتی گفت: خوش بینانه ترین حالت اینکه از 
۱۸۰ هــزار میلیارد تومان در آمدی کــه از محل مالیات ها در 
قانون بودجه ســال جاری پیش بینی شــده ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومان قابل وصول است اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کارها در 
همین فصل بهار باشد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، امید علی پارســا در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم، 
در خصوص تغییرات درآمدهای مالیاتی و عدم انتشار آمارهای 
مالیاتی طی یک ســال گذشته گفت: واقعا هیچ محدودیتی در 
انتشــار آمارهای مالیاتی وجود ندارد و مشی ما مبتنی بر اطاع 
رسانی و شفافیت است.سال مالی مالیات تمام شده است و  در 
خصوص آمارهای سال  گذشــته  )دستور خواهم داد( که این 
آمارها با جزییات و به شکل تفضیلی منتشر شود.رئیس سازمان 
مالیاتی در واکنش به مطالبه انتشــار ماهیانه آمارهای مالیاتی، 
گفت: حتما اطاعات مالیاتی به احســن وجه و تفضیلی ترین 
شــکل ممکن در اختیار همه قرار خواهیم داد و به شکل کامل 
منتشــر خواهیم کرد.به گفته پارســا، به این شکل نبوده است 
که آمارهای مالیاتی منتشر میشده و بنده روند را متوقف کرده 
باشــیم و چنین سیاستی در دســتور کار نبوده است و اگر به 
شــکل ماهیانه آمارهای مالیاتی منتشر میشده است حتما این 
روند را ادامه خواهیم داد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
در پاسخ به پرســش دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص شرایط 
اقتصاد کرونایی و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی گفت: بدون شک 
درآمدهای مالیاتی در سال 99 بواسطه شیوع ویروس کرونا و به 
تبع کاهش فعالیت های اقتصادی با افت رو به رو خواهد شــد. 
کرونا پدیده ای است که ابعاد مختلف آن حتی به لحاظ پزشکی 
هنوز بطور دقیق معلوم نیســت و سناریوهای مختلفی راجع به 
این بیماری مطرح است.  ابعاد اقتصادی بیماری کرونا به همین 
شکل است و سناریوهای بدبینانه، بینابین و خوشبینانه در این 

زمینه وجود دارد.

افت حداقل 40 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت 
به دلیل کرونا

 رئیس کل ســازمان امور مالیاتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر 
اینکه با توجه به شــیوع کرونا و صدماتی که مشــاغل و کسب 
و کارهــا از این ناحیه متحمل شــده اند به نظر حضرتعالی چه 

میــزان از درآمدهای مالیاتی مورد پیش بینی برای ســال 99 
قابل تحقق است و همینطور بسیاری از مشاغل آسیب دیده از 
کرونا در خواست بخشودگی مالیات ها به خصوص ارزش افزوده 
را دارند برای این قضیه چه تدابیری لحاظ شــده است، گفت: 
مالیات این واحدها مالیات بر ســود است طبق قاعده جایی که 
ســود وجود ندارد مالیاتی هم به آنها تعلق نمی گیرد.وی افزود: 
حقیقــت اینکه ابعاد مختلف بیماری کرونا و میزان تاثیرگذاری 
آن هنوز بر حوزه های مختلف اقتصادی بطور دقیق مشــخص 
نبوده و به همین دلیــل درآمد پایه های مختلف مالیاتی قابل 
برآورد نیست. پارسا بیان داشت: خوش بینانه ترین حالت اینکه 
از ۱۸۰ هــزار میلیارد تومان در آمدی که از محل مالیات ها در 
قانون بودجه ســال جاری پیش بینی شــده ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومان قابل وصول است اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کارها 
در همین فصل بهار باشد. وی ادامه داد: مالیات جزء مواردی که 
همه مولفه های آن اعم از نرخ، ماخذ، زمان، معافیت، بخشودگی 
و غیره طبق قانون انجام می شود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور  همچنین گفت: این سازمان سیاست گذار و قانون گذار 

نیســت بلکه مجری قانون است.وی افزود: تسهیات و خدماتی 
که تاکنون سازمان امور مالیاتی برای اصناف و واحدهای تولیدی 
آســیب دیده از ویروس کرونا در نظر گرفته می توان به امهال 
بدهی های مالیاتی، امهال اظهارنامه های مالیاتی، بخشــودگی 
جرائم مالیاتی اشــاره کرد اما اینکه اصل مالیات وصول نشــود 
تا بحال در ســازمان بحث خاصی صورت نگرفته و باید منتظر 
ماند تا برآیند کان مجموعه سیاست های اقتصادی کشور چه 
خواهد بود. پارســا بیان داشــت: واقع مطلب اینکه اخذ مالیات 
متناسب با سود و درآمد است و زمانی که سود و درآمد کاهش 
می یابد بطور متناسب مالیات پرداختی هم کاهش پیدا می کند 
و بطورحتم با شرایطی کسادی که دراثر گسترش ویروس کرونا 
در اقتصاد ایجاد شده تغییرات خود را در میزان مالیات پرداختی 
نشــان خواهد داد.وی همچنین در خصوص »وصول مالیات از 
خانه های خالی« و »مالیــات بر درآمد« نیز گفت: طبق قانون 
بودجه سال جاری سازمان امور مالیاتی باید از خانه های خالی 
مالیات دریافت کند اما هنوز ســامانه ملی اماک و اســکان در 
اختیار این سازمان قرار نگرفته اســت.رئیس کل سازمان امور 

مالیاتی کشــور افزود: بطور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه 
هــای خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشــور دنبال 
خواهد شد.وی همچنین با اشاره به مقررات جزء )2( بند )الف( 
تبصره )۱2( قانون بودجه ســال جاری کل کشور افزود: سقف 
معافیت مالیاتی موضوع ماده )۸۴( قانون مالیات های مستقیم 
در سال ۱399 ساانه مبلغ 36 میلیون تومان تعیین شده است.

وی اظهارداشــت: نرخ مالیات بــر کل درآمد کارکنان دولتی و 
غیردولتــی اعم ازحقوق و مزایای فوق العــاده و کارانه مازاد بر 
مبلغ مزبور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات ساانه به نرخ 
۱۰ درصد، نســبت بــه مازاد یک و نیم برابر تــا دو و نیم برابر 
آن مشــمول مالیات ساانه ۱5 درصد، نسبت به مازاد دو و نیم 
برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساانه 2۰ درصد و نسبت 
به مازاد چهار برابر آن مشمول مالیات 25 درصداست.پارسا در 
خصوص ایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: تمامی بندهای 
این ایحه روز گذشــته در مجلس شورای اسامی به تصویب 
نهایی رسید. وی افزود: این مصوبه پس از تائید شورای نگهبان 
از ســوی دولت جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی اباغ خواهد 
شد.پارسا همچنین بیان داشت: نظام مالیاتی کشور همواره در 
تاش اســت تا با همکاری و حمایت موثر دیگــر ارکان نظام، 
ارتقای فرهنگ مالیاتی و اســتفاده از آخریــن ابزارهای نوین 
الکترونیکــی فرآیندهای یک نظام نویــن و مدرن مالیات را به 
منصه ظهور برساند. وی ادامه داد: مسئله فرهنگ مالیاتی یکی 
از مهمترین برنامه های پیش روی نظام مالیاتی کشــور است و 
باید برای فرهنگ ســازی و نهادینه کردن ارزش ها و باورهای 
مناسب مالیاتی برنامه ریزی کند.رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشــور گفت: مجموع درآمد مالیاتی که ماهانه در سال گذشته 
از همه منابع وصول شــد ۱۱ تا ۱2 هزار میلیارد تومان بود در 
حالیکه حقوق و مزایای شاغان، بازنشستگان و مستمری بگیران 
کشور 22 تا 23 هزار میلیارد تومان بوده است از اینرو ضرورت 
ایجاب می کند برای متعادل کردن این وضعیت هم ســاختار 
نظام مالیاتی اصاح شود و هم فرهنگ مالیاتی در جامعه ارتقا و 
گسترش پیدا کند.وی در ادامه با بیان اینکه عرصه نظام مالیاتی 
عرصه توسعه کشور است، افزود: مهمترین اقدام در زمینه توسعه 
نظام مالیاتی نوین سازی رویکردهای نظام مالیاتی است به گونه 

ای که اهداف کان اقتصادی مملکت محقق شود.

 بازار چه کااهایی در دوران قرنطینه 
داغ شد؟

در طول دوران قرنطینه برخی کااها به محبوبیت ناگهانی رسیده اند که از تغییر 
ســبک زندگی مردم با همه گیری ویروس کرونا روایت می کنند.به گزارش ایرنا، 
میلیاردها نفر در سراسر جهان در قرنطینه خانگی به سر می برند. این خانه نشینی 
با تغییر سبک زندگی، معادات را در تمام بازارها بهم زده است. برخی از کااها 
کمیاب شده اند، برخی از کااها مثل نفت به شکل عجیبی ارزش شان را از دست 
داده انــد و برخی دیگــر از کااها نیز ناگهان محبوب شــده اند.»گروه تحقیقاتی 
گلیمپس«، که درباره روندهای دنیای اینترنت تحقیق می کند، آمارهایی را درباره 
کااهای محبوب منتشر کرده که نشان از تغییر دفعتی سبک زندگی دارد.تحلیل 
نشــانه های رفتاری صدها میلیون کاربر در سراسر وب، نشان می دهد که »دمبل 
ورزشــی« یکی از کااهایی اســت که عاقه به آن به طور ناگهانی افزایش یافته 
است. در طول ماه گذشته، محبوبیت دمبل ورزشی ۷25 درصد بیشتر شده است. 
به این دلیل که عده زیادی حاا در خانه ورزش می کنند.از سوی دیگر، با کمبود 
دستمال توالت، عاقه به شیر آب دستشویی افزایش 3۷9 درصدی داشته است. 
بسیاری از مردم غربی، به دنبال آن رفته اند که برای سرویس های بهداشتی شان 
به ســبک شرقی ها، شیر و شــیلنگ آب تهیه کنند.همچنین محبوبیت صفحه 
نمایش خارجی و موس برای لپ تاپ نیز به ترتیب ۱6۰ و ۸5 درصد افزایش یافته 
است. این روند، حکایت از دورکاری در قرنطینه و نیاز به ابزاری دارد که کاربری 
لپ تاپ ها را برای کارهای طوانی مدت ساده کند.همه چیز در جهان تغییر کرده و 
تحلیل روندهای اینترنتی در میان کااها نیز، حکایت از تغییر سبک زندگی دارد.

گرانی و ارزانی کاا و خدمات چقدر است؟
اولین ماه سال با افزایش حدود ۱9.۸ درصدی هزینه ها نسبت به سال قبل برای 
مردم همراه بود؛ در این ماه فقط گروه گوشــت ها با کاهش قیمت همراه شــده 
است.به گزارش ایسنا، اخیرا مرکز آمار گزارشی از وضعیت تورم در اولین ماه سال 
جاری منتشر کرد که نشان می داد هر سه شاخص ساانه، ماهانه و نقطه به نقطه 
با کاهش همراه بوده اســت؛ به طوری که تورم ساانه با کاهش 2.6 درصدی به 
32.2 درصد رسیده است. بر این اساس میانگین شاخص قیمت در سال منتهی 
به فروردین ، نسبت به دوره مشابه قبل از آن 32 درصد افزایش داشت.اما بررسی 
جریان تغییر قیمت ها از این حکایت دارد که خانوارهای ایرانی در فروردین امسال 
به طور میانگین ۱9.۸ درصد بیشتر از فروردین ۱39۸ برای خرید یک مجموعه 
کااها و خدمات یکســان هزینه کرده اند و به این اندازه افزایش هزینه دارند.تورم 
نقطه به نقطه در حالی به ۱9.۸ درصد رسیده که این رقم در اوایل سال گذشته 
تا حدود 5۰ درصد نیز رســیده و افزایش هزینه خانوارها به طور متوسط تا این 
حد رشد داشت.اما بررســی وضعیت تغییر هزینه کااها و خدماتی که مردم در 
فروردین تهیه کردند نشــان می دهد که هزینه خرید خوراکی و آشــامیدنی در 
فروردین امسال نسبت به پارسال به طور متوسط تا ۱۰.۷ درصد افزایش دارد ک 
این رشــد نسبت به اسفند ســال قبل به 5.2 درصد می رسد.این در حالی است 
که در بین خوراکی ها دو کاهش قیمت وجود دارد؛ گروه گوشــت قرمز و سفید 
هفت درصد و گروه گوشت قرمز و ماکیان تا 9.3 درصد نسبت به فروردین ۱39۸ 
ارزان شده است. این دو گروه البته در مقایسه با اسفندماه بین یک تا ۱.2 درصد 
کاهش قیمت دارد.دیگر گروهی که با ارزانی مواجه شده گروه آب، برق و سوخت 
است که در فروردین نسبت به اسفند ۰.9 درصد کاهش قیمت دارد ولی نسبت 
به ســال قیل هزینه تامین آن حدود ۱3 درصد افزایش داشته است.گروهی که 
بااترین هزینه را در بین کاا و خدمات برای مردم در حال حاضر به همراه داشته 
حمل و نقل اســت؛ به طوری که در مقایســه با فروردین سال قبل ۴۷.۴ درصد 
بیشتر برای آن هزینه کرده اند که در مقایسه با سایر بخش ها بیشتر است.بعد از 
حمل و نقل گروه چای و قهوه و شکات با 39.5 و گروه مسکن، آب، برق و گاز 

با 2۰.۴ درصد قرار دارد.

اختصاص 1200میلیارد به تنظیم بازار 
محصوات دامی

بانک مرکزی موظف به اعطای تسهیات ۱2۰۰میلیارد تومانی به شرکت پشتیبانی 
امور دام با هدف تنظیم بازار محصوات دامی شد.به گزارش اقتصادآناین به نقل 
از مهر، اســحاق جهانگیری مصوبه 3۰ فروردین ماه هیئت دولت که به پیشنهاد 
وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اختصاص تسهیات ۱2۰۰ میلیارد تومانی از 
سوی بانک های عامل به شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار محصوات 
دامی به تصویب رسیده بود را به رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه 
و همچنین وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی اباغ کرد.شرکت پشتیبانی امور دام 
موظف شد تا این ۱,2۰۰ میلیارد تومان را به عنوان رقم مابه التفاوت )زیان( نرخ 
خریــد تضمینی محصوات دامی خریداری شــده از دامداران با نرخ فروش این 

محصوات در بورس کاا، به مصرف برساند.

افزایش 50درصدی بودجه صندوق رفاه
رییس صندوق رفاه وزارت بهداشــت از تصویب اعتبار 6۰میلیارد تومانی وام 
دســتیاری در ســال جاری خبر داد و گفت: هنوز در خصوص مدل پرداخت 
این وام به قطعیت نرسیدیم.به گزارش ایسنا، رحیمی ضمن بیان این مطلب 
از افزایش5۰ درصدی بودجه صندوق رفاه وزارت بهداشت در سال جاری خبر 
داد و گفت: خوشــبختانه بودجه صندوق برای سال 99 با رشد خیلی خوبی 
مواجه بوده اســت و برنامه های ما نظیر اختصــاص بودجه برای پرداخت وام 
دستیاری مورد موافقت قرار گرفت به طوری که رقم خوبی برای پرداخت این 

وام در نظر گرفته شد.

 واگذاری زمین به مردم در قبال واحدهای 
نیمه تمام مسکن

وزیر راه و شهرسازی از تحویل زمین به مردم در قبال واحدهای نیمه تمام مسکن 
خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم برای کادر درمانی کشــور پروژه های ســاخت 
مسکن طراحی کنیم.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اسامی 
با بیان این که 6۰ هزار ســکن مهر نیمه تمام در کشــور داریم، یادآور شد: سال 
گذشته 2۰۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل شده و هم اکنون ۱25 هزار نیز آماده 
است که امیدواریم با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت نفت هر چه سریع تر تکمیل 
شوند.وی با اشــاره این که ۱۰5 هزار مسکن مهر باقیمانده که دارای پرونده های 
قضایی و حقوقی بوده که از کنترل و مســئولیت وزارت راه و شهرســازی خارج 
هســتند، افزود: پروژه های نیمه تمام با پیشرفت باای ۸۰ درصد سریع تر آماده 
خواهند شــد.وی به طرح ملی مسکن اشــاره کرد و افزود: تا کنون ساخت 23۰ 
هزار واحد از این طرح آغاز شده است. تفاهمنامه با وزرات دفاع، وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی در مسیر اقدام قرار گرفته است.وزیر 
راه و شهرسازی بیان کرد: برای تحرک بخشیدن به فعالیت ها و برون رفت از این 
رکود ناخواســته ناشی از شیوع ویروس کرونا، فراخوان داده ایم تا چنانچه مردم و 
بخش خصوصی پروژه های نیمه کاره مســکونی دارند، آن را وارد طرح اقدام ملی 
مسکن کنند و بعد از آن وزارت راه و شهرسازی زمینی مابه ازای آن در اختیارشان 
قرار می دهد تا بتوانند مجددا شروع به ساخت ساز کنند و چرخه تولید مسکن 
ادامه دار باشد، این کار به رونق کسب و کار آن ها نیز کمک می کند.اسامی با بیان 
این که در هفته معلم به شــکل رسمی پروژه های مربوط به مسکن فرهنگیان در 
دستور کار قرار می گیرد، گفت: امیدواریم بتوانیم برای کادر درمانی کشور که در 
این روزهای سخت برای مردم ایران ایثارگرانه جانفشانی کرده و زندگی خودشان 
را به خطر انداختند، پروژه های ساخت مسکن را طراحی کنیم تا آن ها نیز بتوانند 

از نعمت مسکن بهره مند شوند.

شرایط خرید خودرو و ساختمان در 
دستگاه های اجرایی

خرید خودرو خارجی و ســاختمان در دستگاه های اجرایی برای امسال ممنوع 
است مگر در شرایط استثنا.به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط مالی  که دولت طی 
سالهای اخیر و به ویژه از سال گذشته و امسال دارد برای صرفه جویی در هزینه ها 
خرید اموال و اماک غیر ضروری ممنوع شده است. در عین حال که حتی دولت 
پیش بینی کرده منابع سنگینی را از محل فروش، واگذاری و یا مولد سازی اموال 
خود برای امســال کسب درآمد کند.آنچه که دســتگاه های اجرایی برای خرید 
خودرو و ساختمان اجرایی در سال جاری باید در دستور کار قرار دهند این گونه 
اســت که برای خوردو ، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی برای دستگاهها 
ممنوع است.همچنین خرید خودروی سواری داخلی نیز بر اساس ضوابط اجرایی 
قانون بودجه ۱399 حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری و با رعایت مقررات 
و همچنین اعتبار مجازی که در اختیار آنها قرار دارد انجام می شود.اما در رابطه با 
خرید و یا ساخت ساختمان های جدید نیز ممنوعیت هایی وجود دارد؛ به طوری 
که تاکید شــده احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاههای 
اجرایی از جمله شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 
ممنوع اســت.در رابطه با احداث و خرید ساختمان مواردی مستثنی شده است ؛ 
به طوری که تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود 
و بازسازی ساختمانهای در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکز زدایی 
و خروج از کان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا 
احداث در طرح های مصوب پیش بینی شده قرار داشته باشند.اما ساختمانهای با 
ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاههای اجرایی پس از 
دریافت تاییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا وزارت 
میراث فرهنگی و گردشــگری و صنایع دستی با رعایت قوانین و مقررات مربوط 
به کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.این محدودیت ها در حالی اعمال 
خواهد شد که دولت در قالب بودجه امسال حدود 5۰ هزار میلیارد تومان از محل 

فروش، واگذاری و مولد سازی اموال خود کسب درامد کند.

معاون اشتغال وزیر کار از آغاز پرداخت 
تسهیات حمایتی به کســب وکارها و 
بنگاه های آســیب دیــده کرونا از هفته 
سوم اردیبهشــت ماه خبر داد و گفت: 
کارفرمایان متقاضی باید درخواســت را 
در سامانه کارا ثبت کنند.به گزارش ایلنا، 
عیسی منصوری در خصوص تسهیات 
حمایتی از کسب وکارها به دنبال شیوع 
ویــروس کرونا گفت: بــا توجه به اینکه 
سیســتم ها در حال حاضر درگیر بحث 
وام های یک میلیون تومانی اســت، در 
تراکنش هــا و دریافــت و پرداخت های 
سیســتم بانکی با وقفه کوتاهی روبه رو 
خواهیم شد لذا از هفته سوم اردیبهشت 

ماه این تسهیات پرداخت خواهد شد.
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال 
وزیــر کار  به جزییــات فرایند پرداخت 
وام اشــاره کرد و گفت: بانک های عامل 
مشخص شده اند که بخش قابل توجهی 
از بانک های کشــور را شامل می شوند. 
کارفرمایانی که تمایل داشــته باشند از 
این تســهیات اســتفاده کنند باید در 
ســامانه کارا ثبت نام کنند.وی توضیح 
داد: ما در سامانه کارا در کنار دو بخش 
اشتغال روســتایی و اشــتغال فراگیر، 
بخش جدیدی به نام تســهیات دوره 
کرونا تعریــف کرده ایم که در فاز اول بر 

اســاس داده هایی که در اختیار داریم به 
این نوع از کارفرمایان پیامک می دهیم و 
در صورت تأیید، متقاضیان و کارفرمایان 
مراحل ثبت نام خود را در ســامانه کارا 
طی می کنند و چنانچه مشکلی نباشد، 
اطاعات به بانک عامل ارسال و پرداخت 
اینکه  با بیان  صورت می گیرد.منصوری 
افرادی کــه پیامک دریافــت کنند به 
سیســتم بانکی معرفی خواهند شــد، 
تاکید کرد: از هفته سوم اردیبهشت همه 
کارفرمایانی که از ویروس کرونا آســیب 
دیده اند و کسب و کارشان تعطیل شده 
یا کاهش فعالیت داشــته اند، می توانند 
از این تسهیات اســتفاده کنند.معاون 
توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر کار 
دربــاره تکلیف متقاضیانی که پیامک را 
دریافت نکرده اند هم گفــت: برای آنها 
امکان مــراوده متقابل فراهم شــده تا 
اعام کنند که با وجود مشــمول بودن، 
پیامکی به دستشــان نرسیده است که 
در فاز بعد سامانه مجددا باز می شود تا 
ثبت نام کنند.وی درباره نحوه بازپرداخت 
تســهیات توضیح داد: تا مهر ماه دوره 

تنفس اعام شــده و پس از آن به مدت 
بازپرداخت تســهیات  2۴ ماه فرصت 
داده می شــود. البته تاش شــده زمان 
طوانی تری برای حفظ نیروی کار درنظر 
گرفته شود تا کارفرما بتواند تا پایان سال 
بیمه نیــروی کار را پرداخت کند.معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در 
بخش دیگری از اظهــارات خود، هدف 
دولت در اعطای تسهیات به بنگاه های 
آســیب دیده از کرونــا را حفظ بنگاه ها 
و نیروهای شــاغل در آنهــا عنوان کرد 
و اظهار داشــت: در بسیاری از کشورها 
که به نوعــی از کرونا آســیب دیده اند 
برنامه های حمایتی با هدف حفظ بنگاه 
بوده اســت ولی در ایــن برنامه، تعداد 
شاغان را مبنا قرار دادیم و شرط حفظ 
کارگران را مطرح کرده ایم به این دلیل 
که آمار دقیقــی از گردش مالی بنگاه ها 
نداریم.وی ادامه داد: تسهیات پرداختی 
با نرخ ســود ۱2 درصد خواهد بود و ۱۱ 
رســته کسب و کار و صنوف خدماتی از 
جمله صنعت پوشاک، مبلمان و کیف و 
کفش را شــامل می شود. این تسهیات 

بــرای بنگاه های یک نفــره ۱2 میلیون 
تومان است که شامل 5۰ درصد هزینه 
دستمزد و 5۰ درصد هزینه سرمایه در 
گردش بنگاه اســت و برای بنگاه هایی 
که با الــزام دولت تعطیل شــده اند به 
ازای هر کارگر ۱6 میلیون تومان اســت 
تا نیروهای خود را حفظ کنند.منصوری 
افزود: همچنین وام های زیر ۱2 میلیون 
تومــان با ســفته، وام ۱2میلیون تا ۴۸ 
میلیــون تومان با ســفته و ضامن، وام 
5۰ تا ۱2۰ میلیــون تومانی دو ضامن، 
وام تــا ۱۸۰ میلیون تومــان 3 ضامن و 
بااتــر از این رقم مطابــق روال عادی 
بانک ها طی می شود.وی گفت: بر اساس 
داده های دقیقی که به دست آمده بیش 
از یک میلیون بنگاه در کشــور مشمول 
دریافت این تسهیات می شوند و اطاع 
داریــم که چه کارفرمایی با چه کد ملی 
و آدرسی انتخاب شــده اند.منصوری در 
عین حال از تمهیدات پیش بینی شده 
برای حمایت از معیشــت دستفروشان، 
کارگــران ســاختمانی، مهدکودک ها و 
مراکز آموزشی خبر داد و افزود: برای این 
گروه تمهیداتی در نظر گرفته شــده که 
جزییات آن به محض نهایی شدن اعام 
می شود ولی در صورتی که فرد فعالیتی 
که به آن اشتغال دارد ثبت کرده باشد .

 آغاز پرداخت تسهیات حمایتی 
کسب وکارها از هفته سوم اردیبهشت

ثبت نام مرحله دوم اینترنتی وام ضروری بازنشستگان 
کشوری از اول اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اول خرداد 
ماه ادامه دارد و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت 
صندوق بازنشســتگی به نشــانی cspf.ir به صورت 
اینترنتی ثبت نام کنند.به گزارش ایسنا، مبلغ این وام 
هفت میلیون تومان و با اقســاط 36 ماهه و کارمزد ۴ 
درصدی است و پرداخت مرحله دوم وام ضروری هفت 
میلیون تومانی به حساب واجدین شرایط براساس نوبت 
بندی و با توجه به سقف تعیین شده توسط بانک عامل 
به صورت ماهانه انجام خواهد شــد.پس از اتمام مهلت 
یک ماهه ثبت نام، ســوابق متقاضیان از جمله مجموع 
وام های دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیات، میزان 
حقوق و ... بررســی شــده و با اولویت بندی و براساس 
میزان اعتبار تخصیصی از سوی بانک صادرات، واجدین 
شــرایط تعیین و اســامی آنها از طریق سایت صندوق 
اعام خواهد شــد.طبق  آنچه صندوق بازنشســتگی 
کشــوری اعام کرده است، بازنشســتگان و موظفین 
مشــترک صندوق بازنشستگی کشــوری می توانند با 
توجه به شــرایط و ضوابط زیر و با ورود شماره دفترکل 
بازنشستگی، شماره ملی و شماره حساب حقوقی، اقدام 

به ثبت درخواست وام ضروری خود کنند.
۱- مبلغ وام هفتاد میلیون ریال است و فقط به حساب 
متقاضی در بانک صادرات که در سیســتم احکام درج 
شده و از این حساب حقوق بازنشستگی-وظیفه دریافت 

می کند، واریز خواهد شد.
2- پرداخت اقساط وام 36 ماهه با کارمزد سالیانه چهار 

درصد است.
3- متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها 

کمتر از یک سال گذشته، مجاز به ثبت نام نیست.
۴- وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه 

بگیری حذف می شوند، مجاز به ثبت نام نیست.
5- متقاضیانی که حکم ترمیم ســال جاری برای آنان 

صادر نشده است، مجاز به ثبت نام نیست.
6- فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث 
وظیفه بگیر می تواند از وام اســتفاده کند. لذا متقاضی 
باید پس از دریافــت  »فرم تعهد وراث«  و تکمیل آن 
توسط سایر وراث، فرم مذکور را به همراه تصاویر کارت 
ملی و صفحه اول شناســنامه متعهدین)ســایر وراث( 
جهــت تأیید در اختیار مدیریت های صندوق در مرکز 

استان قرار دهد.
۷- ازم به ذکر است تکمیل  »فرم تعهد وراث«  برای 

وظیفه بگیران بیش از یک نفر الزامی است.
۸- تنهــا در صــورت ارائه فــرم تعهــد وراث و تأیید 
مدیریت های صندوق بازنشســتگی در مرکز اســتان 
درخواســت ثبت نام کننده در لیســت متقاضیان وام 

ضروری قرار خواهد گرفت.
9- درخصــوص وراث صغیــر و محجــور، اصل حکم 
سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسامی 

ایران درهنگام دریافت وام  باید ارائه شود.
۱۰- »بازنشســته« متقاضــی کــه عاوه بــر حقوق 
بازنشستگی خود به همراه سایر وراث از حقوق وظیفه 
استفاده می نماید، به منظور امکان بهره مندی یک نفر 
از وراث وظیفه بگیر از تسهیات وام ضروری، توصیه می 
شود »بازنشسته« متقاضی، از »دفتر کل بازنشستگی« 

خود اقدام به ثبت نام کند.
۱۱- »وظیفــه بگیر« متقاضی که عــاوه بر اینکه به 
تنهایــی از دفتــرکل اول حقوق وظیفــه دریافت می 
کنــد، به اتفاق وراث دیگر از دفتــرکل دوم نیز حقوق 
وظیفه دریافت می کند. توصیه می شود »وظیفه بگیر« 
متقاضی، از »دفتــر کل اول« اقدام به ثبت نام کند تا 
امکان ثبت نام یک نفــر از مابقی وراث وظیفه بگیر از 

»دفترکل دوم« فراهم شود.
۱2- ذکر شــماره تلفن همراه در بخش »مشــخصات 

متقاضی« الزامی است.
۱3-ثبت نام در ســامانه، حقی را برای پرداخت وام به 

متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
۱۴- پــس از اتمام مهلت ثبت نام، ســوابق متقاضیان 
از جملــه مجموع وام هــای دریافتی، بهــره مندی از 
سایرتسهیات، میزان حقوق و ... مورد بررسی و اولویت 
بندی قرار گرفته و بر اســاس میزان اعتبار تخصیصی 
توسط بانک عامل، »واجدین شرایط« تعیین و اسامی 

در سامانه اعام می شود.

ضوابط و شرایط دریافت »وام ضروری« بازنشستگان کشوری
گزارش

گزیده خبر
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اما و اگر آینده واردات گاز عراق از ایراننگـــاه
در حالی که ســه روز مانده به پایان مدت انقضای معافیت ۳۰ 
روزه آمریکا برای واردات گاز و برق ایران، عراق برای تهیه حدود 
۱۰ میلیارد دار سرمایه گذاری در مدت چهار سال برای توقف 
واردات از همسایه خود به سختی تاش خواهد کرد.به گزارش 
ایسنا، معافیت ۳۰ روزه که کوتاه ترین معافیت صادر شده برای 
عراق از زمان آغاز دریافت معافیت از تحریمهای واشــنگتن در 
ســال ۲۰۱۸ بوده، به دلیل مســائل ژئوپلیتیکی پیچیده شده 
اســت. آمریکا در مارس معافیت عراق برای واردات گاز ایران را 
به مدت ۳۰ روز تمدید کرد که کوتاه ترین دوره تمدید معافیت 
اســت. تمدید مارس هفتمین تمدید معافیــت از تحریمهای 
ضدایرانی آمریکا برای عراق است. وزارت خارجه آمریکا از زمان 
آغاز تحریمهای ضدایرانی در نوامبر ســال ۲۰۱۸، یک معافیت 
۴۵ روزه و ســپس دو معافیت ۹۰ روزه، دو معافیت ۱۲۰ روزه 
در ژوئــن و اکتبر و یک معافیــت ۴۵ روزه در فوریه برای عراق 
صادر کرده اســت.لوی الخطیب، وزیر برق عراق به اس اند پی 
گلوبال پاتس گفت: ما به ســه تا چهار ســال زمان نیاز داریم 
تا وزارت نفت به توســعه پروژه های کلیدی بپــردازد که توان 
گازی را افزایــش می دهد و خوراک مورد نیاز نیروگاههای برق 
را تامین می کند. این ســه تا چهار ســال باید یک بازه زمانی 
بدون اختال باشد و دولت از اختیار اجرایی کامل برخوردار بوده 
و هیچ مداخله ای از جانب گروههای سیاســی صورت نگیرد تا 
فضا برای سرمایه گذاری و مشارکت بین المللی مساعد شود.این 
کشور در زمان پیک استفاده برق در روزهای تابستان که دما در 
مناطق جنوبی به ۵۰ درجه می رســد، می تواند ساانه حداکثر 
۱۲۰۰ مگاوات در ســال برق و حدود ۱.۲ میلیارد فوت مکعب 
گاز وارد کند. تامین برق ۱۹ گیگاوات در ســال ۲۰۱۹ برآورد 

شــده و پیش بینی می شود در ســال ۲۰۲۰ به ۲۰ گیگاوات 
برســد در حالی که تقاضا برای بــرق در زمان پیک حدود ۲۵ 
گیگاوات اســت.هری استپانیان در موسسه انرژی عراق با اشاره 
به مطالعات بانک جهانی، اظهــار کرد که عراق برای جایگزین 
کردن گاز و برق ایران باید ۱.۳ میلیارد فوت مکعب در روز گاز 

با هزینه حداکثر ۱۰ میلیارد دار تولید کند.طبق گزارش بانک 
جهانی، وابســتگی عراق به واردات گاز و ســایر واردات، ساانه 
هشــت میلیارد دار هزینه دارد و با احتســاب یارانه های برق 
در ســال ۲۰۱۷، بیش از ۱۱ میلیارد دار برآورد شــده است.

به گفته وزیر برق عراق، این ســرمایه گذاری ها مســتلزم زمان 

مناســب و شرایط مساعد اســت. فعا همه در گوشه ای مانده 
و به نظاره چالشــهای بازارهای نفت و ســیر تحوات در روزها، 
هفته ها و ماههای آینده نشســته اند.عراق اخیرا مجموعه ای از 
اقدامات را برای افزایش ظرفیت گاز از طریق جمع کردن گاز در 
میادین نفتی و جلوگیری از مشعل سوزی اعام کرده است. ثامر 
غضبان، وزیر نفت عراق سال گذشته دو توافقنامه را برای گرفتن 
گاز دو میــدان نفتی جنوب این کشــور امضا کرد که می تواند 
۷۵۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز تولید کند.اخیرا وزیر نفت 
عراق و مقامات دولت منطقه ای کردســتان با بررسی پیشنهاد 
استفاده از گاز این منطقه در شمال کشور به عنوان خوراک در 
نیروگاههای سراسر عراق موافقت کرده اند. دولت مرکزی عراق 
همچنین عاقمند به ســرمایه گذاری در میادین گازی منطقه 
کردستان است.بر اساس گزارش پاتس، تحلیلگران می گویند 
این پیشنهاد نشان می دهد که عراق ممکن است سیاست انرژی 
داخلی باثبات تری ایجاد کند که سیاست زدگی کمتری دارد. 
منطقه کردســتان منابع گازی وسیعی دارد که فضای سرمایه 
گذاری در آنها برای سرمایه گذاران خارجی نسبت به سایر نقاط 
عراق مطمئنتر است. توســعه این منابع و فروش آنها به دولت 
فدرال عراق منطقی به نظر می رسد. فعا عراق به ادامه افزایش 
تولید نیرو نیاز دارد که باید هر ســال رشد کند در حالی که هر 
گونه ســرمایه گذاری به بسیاری از عوامل مبهم شامل سیاست 
انرژی دولت، قیمتهای نفت و امنیت بســتگی دارد. عراق حتی 
اگر موفق شــود مشعل سوزی را به صفر برساند، به واردات گاز 
ایران در بلندمدت نیاز دارد زیرا رشد تقاضا برای برق ادامه دارد. 
عراق باید هر ســال حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات به ظرفیت 
تولید نیرو اضافه کند تا پاسخگوی افزایش تقاضا برای برق باشد.

چرا دیگر نفت منفی 100 دار بعید نیست؟
ماهواره های ســنتینل ۱ که دور مدار زمین می گردند، چشــمانی در آسمان 
هســتند که نشــان می دهند چرا قیمت نفت آمریکا به زیر صفر ســقوط کرد 
و ممکن اســت در اکثر نقاط جهان چنین اتفاقی تکرار شــود.به گزارش ایسنا، 
اطاعات ماهواره ای نشان می دهد که ظرفیت مخازن نفت در آستانه پر شدن 
کامل است.  چنین اتفاقی پیش از این هرگز روی نداده بود و بازار مشغول حدس 
و گمان پیرامون تبعات چنین رویدادی است. کارشناسان می گویند چند هفته 
دیگر فضایی برای نگهداری نفت وجود نخواهند داشت و در نتیجه قیمتهای نفت 
در بسیاری از نقاط جهان ممکن است صفر شده و در برخی از موارد منفی شود.

فلوریان تالر در شرکت تحلیل آمار اویل ایکس در این باره گفت: ما در مسیر پیک 
ظرفیت ذخایر جهانی نفت در اواخر مه یا اوایل ژوئن هستیم.

پیشامد بی سابقه در بازار نفت
هرج و مرجی که روز دوشنبه در بازار نفت آمریکا اتفاق افتاد، می تواند به خوبی 
آنچه را که در ســطح جهانی در صورت پر شــدن مخازن نفت روی می دهد، 
ترســیم کند. همچنین نشان می دهد که بازار احتماا چنین وضعیتی را پیش 
بینی می کند. برخی از تولیدکنندگان نفت اکنون در حال تغییر قراردادهایشان 
برای متوقف کردن منفی شدن قیمتها هستند.نوسان قیمتهای نفت ادامه دارد. 
نفت برنت برای تحویل در ژوئن روز ســه شنبه ۱۵ درصد سقوط کرده و به ۱۶ 
دار در هر بشکه رسیده بود که پایینترین رکورد در ۲۱ سال اخیر بود. گریدهای 
نفتی مهم اروپایی و آفریقایی که ارزانتر از نفت برنت معامله می شــود، زیر ۱۰ 
دار و در برخی موارد حتی زیر پنج دار در هر بشــکه فروخته خواهند شد.پل 
سانکی، تحلیلگر نفتی باســابقه بانک میزوهو که در مارس منفی شدن قیمت 
نفت را به درســتی پیش بینی کرده بود، در این باره گفت: ما به وضعیت بحران 
مدیریت بازار روز به روز رسیده ایم و احتمال این که قیمت هر بشکه نفت تا ماه 
آینده به منفی ۱۰۰ دار برســد، بعید نیست.قیمتهای منفی کف ندارند و پس 
از تحــوات هفته جاری، هر اتفاقی ممکن اســت. اما در یک مورد یقین وجود 
دارد؛ آن هم اطاعات ماهواره ای هستند که نشان می دهند اشباع عظیمی در 
ذخایر نفت وجود دارد. در حال حاضر هر هفته ۵۰ میلیون بشــکه نفت ذخیره 
می شود که برای تامین نیاز مجموع کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و 
انگلیس کافی است.به گفته مقامات سه پاایشگاه دولتی در هند، پاایشگاههای 
این کشور ۹۵ درصد از ظرفیت ذخیره سازی سوخت را پر کرده اند. به گفته مله 
کیاری، رییس شــرکت ملی نفت نیجریه، این کشور تولیدش را کاهش خواهد 
داد زیــرا دیگر جایی برای نگهداری نفت ندارد.پاایشــگاههای نفت دیگر نفت 
خریداری نمی کنند زیرا تقاضایی برای بنزین وجود ندارد. برخی تولیدکنندگان 
تولیدشان را کاهش داده اند اما سایرین به تولید ادامه می دهند. حتی چند دار 
هم برای شــرکتهای مقروض بهتر از هیچ اســت. نفت بجز مخازن جایی برای 
رفتن ندارد.آمار ماهواره ای حتی ممکن اســت فضای آزاد مخازن نفت را بیش 
از حد محاســبه کرده باشد زیرا فضای خالی زیادی پیش از این از سوی معامله 
گران اجاره شده است. اگر از باا نگاه کنیم، بازار نفت یک سیستم جهانی کاما 
غیرمتصل به نظر می رســد اما واقعیت این است که این بازار مجموعه هایی از 
جزایر کوچک و بزرگ اســت که همگــی از طریق لینکهای باریکی به همدیگر 
متصل هستند. آنچه که مهم است این نیست که کل مخازن جهان چه زمانی پر 
می شــوند بلکه مسئله این است که هر کدام از این جزایر یا هابهای منطقه ای 

چه زمانی به ظرفیت کامل می رسند.

شاهراه خط لوله جهان
برای بازار آمریکا، همه چیز به کاشــینگ اوکاهاما مربوط می شــود که هاب 
تحویل معامات نفت وست تگزاس اینترمدیت است. این شهر که خود را شاهراه 
خط لوله جهان می نامد، میزبان چند ده پایگاه نگهداری نفت اســت که برای 
نگهداری حدود ۸۰ میلیون بشــکه گنجایش دارند.هنگامی که قرارداد وســت 
تگزاس اینترمدیت منقضی شــود، معامله گرانی که در کاشینگ نفت دریافت 
کــرده اند، باید جایی بــرای نگهداری نفت یا فروش آن پیدا کنند. فروشــنده 
بودن یعنی باید نفت را تحویل داد. روز دوشــنبه که موعد قراردادهای تحویل 
مه به پایان رســید، معامله گرانی که قراردادهای فروش را در دســت داشتند، 
بــه دلیل این که جایی برای نگهداری نفت پیدا نکردند، برای خاص شــدن از 
آنهــا به تکاپو افتادند و در بدترین لحظه، یک نفر ۴۰ دار و ۳۲ ســنت در هر 
بشــکه پرداخت کرد تا مجبور نباشد نفت را تحویل بگیرد.در بازار نفت فیزیکی 
 Plains اوضاع خوب نیست و قیمتها به شدت منفی هستند. شرکت خط لوله
All American کــه یکی از اپراتورهای بزرگ خط لوله در آمریکا اســت، از 

تولیدکنندگان خواسته است اگر می خواهند نفتشان را بفروشند باید ۵۵ دار و 
پنج سنت در هر بشکه پرداخت کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، مکانهای ذخیره 
ســازی دیگر نفت که ممکن است بزودی پر شوند شامل روتردام )هاب پاایش 
نفت اروپای غربی( و چندین جزیره در منطقه کارائیب و سنگاپور هستند. معامله 
گران هم نفتکشــها را به عنوان مخازن نفت شــناور اجاره کرده اند و ظرفیت 

استفاده از این بخش محدود شده است.

ترفند چین برای نجات نفت
چین در اقدامی که ممکن اســت صنعت نفت را نجات دهد، ســرگرم خرید 
نفت ارزان برای پر کردن مخازن نفت اســتراتژیک خودش اســت.به گزارش 
ایســنا نه نقل از اویل پرایس، آیا واقعا چین می تواند صنعت نفت جهانی را 
نجات دهد؟ پاسخ برخی مثبت است در حالی که برخی دیگر چنین تصوری 
را خیالی مــی دانند.این تصور که چین می تواند صنعت نفت را نجات دهد، 
اوایل ماه جاری پس از انتشــار آمار مقدماتی مربوط به واردات نفت چین در 
مارس، شکل گرفت و هر روز هم قویتر می شود.چین چند هفته پیش تسهیل 
محدودیتهای قرنطینه که فعالیت اقتصادی این کشــور را فلج کرده بود، آغاز 
کرد و این امیدواری را برانگیخت که با بهبود فعالیت صنعتی و سفرها در این 
کشور، قیمتهای نفت رو به بهبود و افزایش خواهند گذاشت. آمار نشان داده 
که نرخ ذخیره سازی نفت چین در سه ماهه اول که جمعیت این کشور تحت 
قرنطینه قرار داشتند، دو برابر شد.گزارشــهای فراوانی درباره هجوم چینیها 
برای خرید نفت ارزان منتشــر شــده و معامله گران بازار نفت را دلگرم کرده 
اســت. با این حال برخی از ناظران هشــدار داده اند که حتی چین هم نمی 
تواند قیمتها را در مقطع فعلی نجات دهد چرا که حتی با خبر افزایش واردات 
نفت چین، قیمتها باا نمــی روند بلکه پایین می آیند و این برای خریداران 
عالی است.تحلیلگران بانک جفریز چین را بزرگترین برنده وضعیت فعلی بازار 
نفت دانســته اند. نفت ارزان است و با وجود افزایش خرید، ارزان مانده است. 
اما یک مشکل وجود دارد که به کابوس جدید صنعت نفت تبدیل شده و آن 
هم عبارت از ذخیره ســازی است.طبق آمار گروه اوراسیا، چین ۶۵ درصد از 
ظرفیت ذخایر تجاری خود را پر کرده است و اگرچه ممکن است به نظر برسد 
که هنوز تا ۱۰۰ درصد فاصله دارد اما در ذخیره سازی نفت چیزی به عنوان 

استفاده ۱۰۰ درصدی از ظرفیت مخازن وجود ندارد.

تولید مجتمع گاز پارس جنوبی افزایش 
می یابد

سرپرســت مدیریت پاایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در سال ۹۹ 
مطالعات و امکان سنجی برای کاهش توتال سولفور مسیر ارسالی به پتروشیمی 
پارس در دســتور کار اســت که با اجرای آن میتوان تولید گاز را به مقدار ۶۰ 
میلیون متر مکعب در روز رساند که از ظرفیت طراحی پاایشگاه نیز بیشتر است.

حسین باغبان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه علی رغم افزایش ظرفیت های 
انجام شــده قبل از ســال ۱۳۹۸، در دی ماه سال گذشــته مطالعاتی به منظور 
افزایش یک درصدی ظرفیت تولید پاایشــگاه انجام شد و در حال حاضر اجرا 
شــده و در مرحله تثبیت قرار داریم، اظهار کرد: همچنین مطالعاتی به منظور 
رفع محدودیت های عملیاتی با مشــارکت پتروشیمی پارس در حال انجام است 
تا بتوانیم به بیشــینه تولید خود دست یابیم.سرپرست مدیریت پاایشگاه دوم 
مجتمع گاز پارس جنوبی، راه انــدازی پروژه مرکاپتان زدایی از میعانات گازی را 
از دیگــر پروژه های با ارزش مجتمع گاز عنوان کرد و افزود: راه اندازی این پروژه 
ارزش افزوده در محصول ایجاد کرده و درآمد شــرکت را نیز افزایش خواهد داد.

به گفتــه وی؛ مراحل اجرایی این واحد در حال تکمیل بوده ودر ســال جاری 
راه اندازی می شــود.باغبان در خصوص تحقق برنامه ها در سال ۱۳۹۸ در حوزه 
تولید با اشــاره به رشــد در بخش های مختلف نسبت به سال ۱۳۹۷ نیز اظهار 
کرد: در ســال گذشــته نزدیک به ۹۹ درصد برنامه در تولید گاز شیرین محقق 
شده اســت.وی با بیان اینکه برنامه تولید میعانات نیز ۱۰۰ درصد محقق شده 
است، گفت: در سال گذشته در تولید گوگرد نیز به حدود ۹۸ درصد برنامه تولید 

دست یافته ایم.

نفت یک دار باا رفت
قیمت نفت روز جمعه با تصمیم تولیدکنندگانی نظیر کویت برای کاهش زودتر 
تولید و تصویب بسته نجات اقتصادی دیگری از سوی آمریکا برای مقابله با تبعات 
پاندمی کرونا، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامات نفت برنت یک دار 
و هفت ســنت معادل پنج درصد افزایش یافت و به ۲۲ دار و ۴۰ سنت در هر 
بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شنبه پنج درصد صعود داشت.نفت آمریکا پس 
از افزایش ۲۰ درصدی در روز گذشــته، امروز یک دار و ۱۲ سنت معادل هفت 
درصد افزایش یافت و به ۱۷ دار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید.با این حال نفت 
که هفته پرالتهابی را در تاریخ معاماتش سپری کرده، در مسیر ثبت هشتمین 
کاهش هفتگی در ۹ هفته گذشته قرار دارد. نفت برنت در هفته جاری ۲۰ درصد 
و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا بیش از سه درصد کاهش داشته است. قیمت 
وســت تگزاس اینترمدیت روز دوشــنبه به منفی ۳۷ دار و ۶۳ سنت رسید در 
حالی که برنت به پایینترین رکورد خود در ۲۱ سال اخیر سقوط کرد.تحت توافق 
گروه اوپک پاس، اعضای این گروه قرار است از ماه مه تولیدشان را ۹.۷ میلیون 
بشــکه در روز کاهش دهند اما کویت اعــام کرد که کاهش عرضه به بازارهای 
بین المللی را زودتر آغاز می کند و منتظر شروع رسمی توافق نمی ماند.به گفته 
منابع آگاه، پروژه نفتی چراغ گونشلی جمهوری آذربایجان هم تحت پیمان اوپک 

پاس، از ماه مه به بعد تولیدش را به میزان چشمگیری کاهش خواهد داد.

واکنش روسیه به ریزش قیمت نفت
صبور باشید!

سخنگوی کرملین اعام کرد وضعیت فعلی بازار نفت با ریزش قیمتها دشوار است 
اما بازار نباید بر اســاس افت یک روزه یا یک هفته ای سنجیده شود.به گزارش 
ایسنا، دیمیپتری پسکوف، ســخنگوی وادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، 
خواستار صبر و ارزیابی بازار پس از اجرای توافق جدید کاهش تولید اوپک پاس 
از اول ماه مه شد.سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدامات 
بیشــتر روسیه در پی ریزش شدید قیمت نفت و سقوط ۳۰۰ درصدی شاخص 
نفت آمریکا در روز دوشــنبه، به خبرنگاران در مسکو گفت: ما باید صبر کنیم. 
عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت منفی هستند و اوضاع دشوار است اما بازار نفت 
بایــد به طور کلی و نه بر مبنای یک روز یــا یک هفته مورد ارزیابی قرار گیرد؛ 
بنابراین ما فقط باید صبر کنیم.روسیه و متحدانش در گروه اوپک پاس با هدف 
متوقف کردن ســقوط قیمتهای نفت و مقابله با تشدید اشباع عرضه در شرایط 
پاندمی کرونا و نبود تقاضا، اوایل ماه میادی جاری با کاهش تولید ۹.۷ میلیون 
بشــکه در روز در ماههای مه و ژوئن موافقت کردند.با این حال تحلیلگران بازار 
بر این باورند که با توجه به کاهش تقاضا به میزان ۳۰ میلیون بشکه در روز که 
ســه برابر کاهش توافق شده میان اعضای گروه اوپک پاس است، کاهش تولید 
این گروه برای جلوگیری از ســرریز شدن ذخایر جهانی نفت تا پایان مه کافی 

نخواهد بود.

تهران - ایرنا - معاون اســبق وزیر نفت گفت:  با توجه به 
ریســک های موجود در بازار نفت نمی توان تا سرد شدن 
هوا و رسیدن فصل زمستان انتظار بهبود تقاضا و افزایش 
قیمت نفت را داشــت.»مهدی حسینی« دیروز )جمعه( 
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشــاره به اینکه 
دایل زیادی برای منفی شــدن قیمــت نفت آمریکا در 
معامات این هفته وجود دارد،  ادامه داد: مهمترین دلیل 
شیوع ویروس کرونا است که رشد اقتصادی دنیا را متاثر 
کرده و قیمت نفت را پایین آورده است.وی افزود: تا پیش 
از شــیوع کرونا پیش بینی ها در خصوص رشد اقتصادی 
جهان،  حدود ۳.۵ درصد بود اما حاا صندوق بین المللی 
پول رشد منفی ۳.۵ درصد را برای سال ۲۰۲۰ پیش بینی 
کرده است.حسینی با بیان اینکه متناسب با کاهش رشد 
اقتصادی،  تقاضا برای انرژی در جهان پایین می آید،  گفت: 
اکنون در حالی که عرضه نفت نسبت به ماه های گذشته 
بیشتر شده اما تقاضا با شدت زیادی کاهش داشته است تا 
آنجا که ۳۰ میلیون بشکه مازاد عرضه در بازار وجود دارد.

به گفته حســینی،  این عدم توازن بین عرضه و تقاضا در 
۸۰ سال گذشته بی سابقه است.وی به تولید ۱۴ میلیون 
بشکه ای نفت آمریکا اشــاره کرد و گفت: افزایش تولید 
نفت این کشور در سال های اخیر باعث شده تا نسبت به 
تکانه های قیمتی بیشتر آسیب ببینند. اگرچه نفت برنت 

و اوپــک نیز از این کاهش قیمت متاثر می شــوند اما در 
برابر افت قیمت مقاومت کردند و حاا فاصله قیمت بین 
این نفت ها بسیار زیاد شده است.معاون اسبق وزیر نفت 
با اشــاره به اینکه مســافرت ها در آمریکا هر ساله در ماه 
»ِمی« آغاز می شود،  افزود:  امسال اما به دلیل کرونا شاهد 
رکود در مسافرت ها و به دنبال آن رکود در مصرف انرژی 
هستیم.وی با بیان اینکه کاهش قیمت ها بیشتر مربوط 
به محموله های سررســید شده در ماه »ِمی« بوده است،  
ادامه داد:  در بازارهای آتی انرژی در بیشــتر مواقع شاهد 
دخالت یک سرمایه گذار در معامات هستیم. با توجه به 
صحبت های رییس جمهوری آمریکا درباره پرکردن ذخایر 
نفتی با نفت بســیار ارزان،  به نظر می رسد در این مورد،  
ســرمایه گذار مورد نظر که در بازار اخــال ایجاد کرده،  
دولت آمریکا است.حســینی تاکید کــرد:  امروز زودتر از 
موعد مقرر ذخایر نفتی پر شده و مصرف کنندگان بزرگ 
نیز ذخیره سازی نفت ارزان را در دستور کار خود دارند تا 
آنجا که در حال حاضر، ذخایر اســتراتژیک و تجاری پر 
است.وی با بیان اینکه همیشه در ابتدای بهار تقاضا برای 
ذخیره سازی اوج می گرفت،  گفت: با توجه به این اتفاقات، 
حجمی از تقاضا که مربوط به ذخیره سازی می شد اکنون 
در بازار وجود ندارد و این فشــار بیشــتری بر قیمت ها 
می آورد.معاون اسبق وزیر نفت به جنگ قیمتی عربستان 

و روســیه که بعد از اجاس اوپک در ماه مارس آغاز شد 
اشاره کرد و افزود:  این عدم توافق فاجعه ای بود که سقوط 
قیمت های نفت را دامن زد.وی تاکید کرد:  به دلیل شیوع 
کرونا و کاهش تقاضا، کاهش قیمت نفت به سرعت قابل 
جبران نیســت و نفت های گران مانند شیل آمریکا،  نفت 
خلیج مکزیک و نفت دریای شــمال با کاهش تولید به 
دلیــل قیمت های پایین رو به رو خواهند شد.حســینی 
ادامه داد: البته ممکن است برای حفظ اشتغال و مسایل 
مربوط به اقتصاد جهانی، تولید تا حدودی حفظ شود اما 
هزینه های باای تولید شیل اویل ها،  باعث می شود تا بیش 
از ۵ میلیون بشکه از مجموع ۸ میلیون بشکه تولیدی آنها 
از بازار خارج شود.با این حال،  به گفته معاون اسبق وزیر 
نفت، نمی توان در بهار و تابســتان منتظر افزایش قیمت 
نفت بود و بایــد منتظر پاییز و زمســتان برای افزایش 
قیمت ها باشــیم.وی گفت: ممکن است در جلسه بعدی 
اوپک پاس،  عدد کاهش تولید را افزایش دهند؛ البته این 
تنها یک احتمال است.حسینی با بیان اینکه اگر نفت شیل 
از بازار خارج شود ممکن است سیاست ها در بازار انرژی 
بــه نفع ایران تغییر کند،  افزود:  تولید نفت در ایران ارزان 
اســت و با قیمت های پایین نیز اقتصادی است بنابراین 
اگر قیمت ها پاییــن بماند اما روند تقاضا با افزایش رو به 

رو شود،  ممکن است همه چیز به نفع ایران تمام شود.

معاون اسبق وزیر نفت:
تا زمستان منتظر نفت گران نباشید
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تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش نیمه فشرده )نوبت اول/ دوم( 
نــوبت  اول  شماره مجوز : 419 . 1399

  مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ریال(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصه/نام مناقصه گزار

000ر000 ر480 ر51 ریال063 ر234ر55323-33/06-خ/99شرکت ملی حفاری ایران

ارزیابی کیفی مناقصه گران :
1 -  بر اساس حداقل امتیاز )50 ( مربوط به معیار های موجود در استعمالهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل میشود ، انجام میگردد.روش ارزیابی 

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

 
دریافت اسناد

یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دومتاریخ شروع دریافت
ده روز بعد شروع دریافت اسنادآخرین مهلت دریافت

نشانی : اهواز- بلوار پاسداران- بااتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول - پارت A - اداره قراردادها - اتاق 108  محل دریافت

نحوه دریافت
1-  ارائه فیش واریزی به مبلغ یکصد و نود هزار 000 /190 ریال به حساب شماره 4001114004020491 و شماره شبا IR 520100004001114004020491  نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران )تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد( شرکت ملی حفاری ایران . 2-  درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد
 متقاضیان می بایست اطاعات مورد نیاز مندرج درفرمهای ارزیابی کیفی را بهمراه  سه عدد لوح فشرده تهیه و به کمیسیون مناقصات تحویل نمایند.  آخرین مهلت
نشانی: اهواز- بلوار پاسداران بااتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون محل تحویل

مناقصات- شماره تماس 34148569 – 34148580 -061

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
000ر000ر574 ر2 )دو میلیارد و پانصد و هفتاد و چهار میلیون ( ریال  مبلغ تضمین 

انواع تضامین قابل قبول
 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی  

 اصل فیش واریز وجه نقد به حســاب شماره 4001114006376636وشماره شباIR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران .

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین
 

موضوع مناقصه :  تامین خدمات تعویض روغن ، تامین کاا و مواد شستشوی خودرو های ملکی شرکت 

مدیرکل امور مجلس وزارت نیرو از تصویب ۲۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده  قبوض دوره ای برق، به ســازمان ســاتبا جهت خرید 
تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک غیردولتی با اولویت مناطق محروم و روستاها خبر داد.به گزارش ایسنا، داود کامگار اظهار کرد: پس 
از خاتمه رسیدگی به ایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس شورای اسامی در روز چهارشنبه هفته جاری براساس 
مصوبات کمیسیون های تخصص ی و نهایتاً تصویب صحن علنی مجلس شورای اسامی، دو مصوبه مهم در حوزه آب روستایی و برق 
تجدیدپذیر به ایحه دولت اضافه شد.وی افزود: بر اساس ماده ۴۵ گزارش کمیسیون تخصصی که به تصویب صحن علنی مجلس 
رسیده، یک نودم از درآمدهای ماهیانه مالیات بر ارزش افزوده  سهم دولت، به موضوع آب شرب روستایی تخصیص خواهد یافت که 

درآمد حاصله از اجرای این بند در سال ۱۳۹۹، حدود ۴۰۰۰ میلیارد ریال تخمین زده می شود.

تخصیص 25 درصد 
مالیات بر ارزش 
افزوده  قبوض برق 
به توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر

گزیده خبر
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گزیده خبر رییس کل گمرک ایران:

صادرات به ۱۲۸ کشور جهان با وجود تحریم
رییــس کل گمرک ایران گفت: کارنامه تجارت خارجی کشــور 
در ســال ۹۸ نشان داد با وجود تحریم های ظالمانه نظام سلطه، 
کشورمان توانسته به ۱۲۸ کشور جهان کاا صادر کند و از ۱۱۲ 
کشــور نیز کاا وارد کند. نزدیک بــه ۷۰ درصد تجارت خارجی 
ما با کشورهای آسیایی اســت و اروپا دومین شریک ما به شمار 
می آید.به گزارش دیروز جمعه گمرک جمهوری اســامی ایران، 
»مهدی میراشــرفی« اظهار داشت: ارزش تجارت خارجی کشور 
در ســال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دار و به وزن 

۱۶۹میلیون و۳۰۲ هزار تن بوده است.
وی افزود: از ایــن میزان بیش از ۴۱ میلیارد و۳۷۰ میلیون دار 
ســهم صادراتی ایران و۴۳ میلیارد و۷۳۷ میلیون دار نیز سهم 
واردات کشــور بوده است.میراشرفی اضافه کرد: در طی سال ۹۸ 
ایران  در مجموع به بیش از ۱۲۸ کشور جهان صادرات واز ۱۱۲ 
کشور واردات کاا داشته است. به طوری که به ۴۰ کشور اروپایی، 
۲۱کشور آســیایی، ۲۸ کشــور آفریقایی و۱۲ کشور امریکایی 
صادرات وهمچنین از ۴۱ کشــور اروپایی، ۳۱ کشــور آسیایی 
۱۲ کشــور امریکایی و۱۱ کشور در آفریقا واردات کاا داشته ایم.

او گفت: بزرگ ترین شــرکای تجاری کشور به ترتیب قاره آسیا 
وسپس اروپا وآفریقا هستند به شکلی که حجم تجارت خارجی 
ایران با آســیا بیش از ۵۷ میلیارد دار یعنی بیش از ۶۸ درصد 
تجارت خارجی کشــور است.میر اشــرفی در ادامه افزود: میزان 
صادرات ایران به آســیا بیش از ۳۰میلیــارد دار ومیزان واردات 
ایران نیز از آســیا بیش از ۲۷ میلیــارد و ۷۳۶ میلیون و۴هزارو 
۳۰۰ دار اســت.همچنین میزان صادرات کشور به اروپا بیش از 
۹میلیارد دار ومیزان واردات از این قاره نیز ۱۵ میلیارد دار بوده 

است. این در حالی است که علی رغم تعدد شرکای افریقایی میزان 
صادرات کشور به افریقا  حدود۴۰۰ میلیون دار و میزان واردات 
از افریقا نیز ۲۲ میلیون دار اســت.او خاطرنشان کرد: در نهایت 
میزان صادرات کشور به قاره امریکا ۱۳۰ میلیون و۷۵۶ هزارو۵۸۶ 
دار ومیــزان واردات از قاره امریــکا نیز ۸۶۰ میلیون و۸۵ هزارو 
۲۱۴ دار اســت.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان 

کرد: در بین شرکای آسیایی چین با ۹میلیارد و۴۶ میلیون و۴۹ 
هزارو۵۷۳ دار وعراق با ۸میلیارد و۹۹۱ میلیون و۵۸۵ هزارو۹۱۰ 
داروهمچنیــن امارات متحد عربی با ۴میلیــارد و۵۰۱ میلیون 
و۴۴۹ هــزار ۸۴۱ دار بــه ترتیب بزرگ تریــن مقاصد صادرات 
کااهای تجاری ایران هستند.میراشــرفی افزود: سه شریک اول 
ایران در قاره آســیا درحوزه واردات نیز کشورهای چین با بیش 

از ۱۱میلیارد و۲۰۶میلیون دار، پــس از آن امارات با ۸میلیارد 
و۹۱۲ میلیون و۶۴۸ هزارو ۶۸۲ دار وهندوســتان با بیش از سه 
میلیارد و۴۶۴ میلیون و۱۱۲ هزارو ۵۲۹ دار بودند.وی ادامه داد: 
درمیان کشــورهای اروپایی نیز، ترکیه با ۵میلیارد و۴۶ میلیون 
و۴۹ هزارو۵۷۳ دار وروســیه با ۴۵۷ میلیون و۶۳۴ هزارو۱۲۴ 
دار وکشــور آذربایجان با ۴۲۹ میلیــون ۷۸۴ هزار و ۳۱۷ دار 
اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران هستند. ضمن آن که کشورمان 
بیشــترین میزان واردات خود از قاره اروپا را به ترتیب از ترکیه با 
چهار میلیــارد و۹۹۵ میلیون و۶۳۱ هزار و۹۶۳ دار، آلمان با دو 
میلیارد و۱۰۳ میلیون و۱۹ هزارو۹۳۷ دارو روسیه با یک میلیارد 

و۱۷۰ میلیون و۸۰۹ هزارو ۶۲ دار داشته است.
رئیس کل گمرک گفت: در قاره آمریکا بیشترین صادرات کشور به 
برزیل با ۱۰۵میلیون و۷۲۳ هزارو۱۳۵ دار و پس از آن به کانادا با 
حدود ۱۹ میلیون دار وونزوئا با بیش از یک میلیون و۱۸۴ هزارو 
۸۳۲ دار است.همچنین بیشترین واردات از میان کشورهای قاره 
آمریکا از برزیل با ۵۵۵ میلیون و۵۷۳ هزارو۶۹۶ دار وبعد از آن 
آرژانتین با ۵۵۵میلیون و۵۷۳ هزارو۶۹۶ دار ودر نهایت کانادا با 
بیش از ۵۲ میلیون و۱۰۲ هزارو۴۲۳ دار بوده است.وی با اشاره 
به شرکای اقتصادی ایران در قاره آفریقا افزود: کشورمان در سال 
۹۸ به میزان ۷۲ میلیون و ۵۹ هزارو۹۵۸ دار به موزامبیک، ۶۲ 
میلیون ۹۱۷ هزار و ۶۸۵ دار به سودان و۵۲ میلیون و۲۵۶ هزار 
و ۱۶۳ دار به کنیا کاای تجاری غیرنفتی صادر کرده و همچنین 
به میزان ۶ میلیون ۳۶۹ هزارو۷۸۷ دار ازکشور کنیا، پنج میلیون 
و ۴۱۲ هزار و ۴۹ دار از اتیوپی وبیش از چهار میلیون و ۶۶۸ هزار 

و ۹۷۴ دار کاا نیز از تونس واردات داشته است.

کاهبرداری با پوشش کسب وکار اینترنتی
در اقدامی جدید سوءاستفاده از روزهای قرنطینه، کاهبرداران، افراد را به انجام 
کسب وکارهایی که قابلیت انجام در منازل را دارند، تشویق می کنند و با اطاعات 
نادرســتی از حجم و زمان کار فریب می دهند و از آنهــا برای اقامی که مورد 
اســتفاده نیســت، هزینه هایی را دریافت می کنند.به گزارش ایسنا، با توجه به 
اهمیت روزافزون حفاظت از اطاعات شــخصی و امنیت سایبری دستگاه های 
الکترونیکی و گوشــی های هوشــمند، امنیت اطاعات آنهــا تبدیل به یکی از 
بزرگترین دغدغه های بسیاری از کاربران در فضای مجازی شده است. از طرفی 
اکنون که بحث ویروس کرونا و تعداد مبتایان به این ویروس در جهان خبرساز 
شــده، بسیاری از کاهبرداران و ســودجویان هم در کمین نشسته اند تا از این 
فرصت ایجادشده نهایت سوءاستفاده را داشته باشند.گاهی شاهد افزایش فعالیت 
اپلیکیشن های مختلف درزمینه تست و شناسایی کرونا، خوداظهاری و پاسخ گویی 
به سواات مربوط به کرونا، تب سنج و دیگر اپلیکیشن های مربوط به این ویروس 
هستیم که فاقد کارایی ازم بوده و گاهی اوقات به دنبال سرقت اطاعات کاربران 
نیز  هســتند که هدایت به لینک  و درگاه های بانکی جعلی و ســرقت اطاعات 
هویتی و کاری از مهم ترین اهداف اپلیکیشــن های جعلی طراحی شده است.در 
موردی دیگر از کاهبرداری، افرادی هستند که از تمایل افراد به ماندن در خانه 
سوءاســتفاده می کنند. در حالی که که اکثر مردم در قرنطینه خانگی هستند یا 
حتی اامکان سعی می کنند برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از خانه خارج 
نشــوند بعضی از کاربرها، دوست دارند که از طریق اینترنت کاری پیدا کنند یا 
کاری باشد که در منزل بتوانند انجام بدهند و از این کار درآمدی داشته باشند، 
اما در این بین متاسفانه افرادی هستند که از این شرایط و موقعیت سوءاستفاده 
می کنند.در این راستا علی اصغر زارعی -کارشناس فناوری اطاعات- در گفت وگو 
با ایسنا، توضیح داد: بعضی از کاربران تلگرامی یا صفحه های اینستاگرامی تبلیغ 
می کنند اگر دنبال کاری در داخل منزل هســتید ما می توانیم کاری برای شما 
پیــدا کنیم، کارهایی که در منزل انجام دهیــد و به صاحب کار تحویل دهید؛ 
کارهایی مثل بسته بندی، شمع سازی، چرم دوزی، ساخت بدلیجات، پاکت، جعبه 
و کارهای شبیه این ها به شــما معرفی می کنند  و از شما می خواهند براساس 

مهارت و عاقه ای که دارید یکی از این کارها را انجام دهید.

اطاعات نادرست درباره حجم و زمان کار
این کارشــناس مدیریت ادامه داد: سیســتم های اطاعاتی بعد از انتخاب لوازم 
مورد نیاز کار، از شــما می خواهند که پیش از فرســتادن آن لوازم، پول را باید 
به حسابشــان واریز کنید و اما در این فاصله مشتریان را با اطاعات نادرستی از 
حجم کار، زمان کار و قوانین متناقض دیگر فریب می دهند.وی با بیان اینکه آنها 
در ابتدا ادعا می کنند که کار ساختن این شمع یا جعبه ها فقط چند دقیقه طول 
می کشد، افزود: اما در حقیقت بعد از اینکه فیلم آموزشی را برایتان ارسال کردند 
ماحظه می کنید این کار در کمال تعجب ساعت ها زمان می برد و اگر بخواهید 
کار را ادامه دهید نمی توانید آن تعداد را در زمانی که توافق کردید تحویل بدهید؛ 
در نتیجه تنها راهی که برایتان باقی می ماند انصراف از این کار است اما هزینه ای 
که برای خرید این وســایل با هم توافق کردید را به شــما برنمی گردانند.زارعی 
گفت: در حقیقت این افراد تعدادی وسایل کار بی مصرف را به قیمت چندین برابر 
به شــما فروختند، وسایلی که مورد استفاده ای برای شما ندارند و اگر بخواهید 
ادامه دهید در مدت زمانی که توافق کردید، امکان درست کردن این موارد وجود 
ندارد و حتی اگر بخواهید شــبانه روزی هم کار کنید، از کار شما ایراد می گیرند 
و کارتــان را زیر ســوال می برند و البته آن مبلغ توافق شــده را هرگز پرداخت 
نمی کنند.این کارشناس مدیریت سیســتم های اطاعاتی با بیان اینکه در این 
مدت بســیاری از کاربران قربانی بعضی از این ترفندهای تلگرامی یا صفحه های 
اینستاگرامی کاریابی اینترنتی شده اند، گفت: خصوصا در وضعیت شیوع بیماری 
کرونا که اکثر مردم در قرنطینه خانگی هستند، فعالیت این کانال ها رو به افزایش 
اســت. بنابراین توصیه می شود بدون اطاع اولیه و کافی هیچ مبلغی در ابتدای 
کار به این افراد پرداخت نکنید، زیرا درصورتی که از انجام کار انصراف دهید، با 
ایراد و بهانه های طرف مقابل روبه رو می شــوید و البته پول پرداخت شده را هم 

به شما برنمی گردانند.

عضو هیئت مدیره اتاق ایران و ترکمنستان؛
ترکمنستان تا پایان اردیبهشت ماه هیچ کاایی 

را نمی پذیرد
عضو هیئت مدیره اتاق ایران و ترکمنســتان گفت : متاسفانه به دلیل ممنوعیت 
ورود به ترکمنستان در ورود به کشــورهای قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان 
نیز مشــکل پیدا کرده ایم.رحمان قره بــاش در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه از 
زمان شــروع کرونا در ایران کشور ترکمنستان مرزهایش را با ایران بسته است، 
گفت: این کشــور در حال حاضر نیز اعام کرده اســت که تا پایان اردیبهشت 
ماه هیچگونه ناوگان و ورود کاا از همســایگانش را نخواهند پذیرفت.وی افزود: 
از طریق وزارت امور خارجه و ســفیر جمهوری اسامی ایران در ترکمنستان و 
معاونــت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران، رایزنی ها و مکاتباتی صورت گرفت 
و تاش داریم با تعامل مســئولین کشور ترکمنستان، این مشکل را حل کنیم.

قره باش تشــریح کرد: به خاطر اعتمادسازی از نمایندگان وزارت امور خارجه و 
کارشناسان وزارت کشاورزی کشور دوست و همسایه ترکمنستان دعوت کردیم 
از امکانات بهداشتی و قرنطینهای مبادی ورودی کشورمان به ترکمنستان بازدید 

و به کااهای ورودی توسط بازرسان آن کشور نظارت کنند.

به زودی راه اندازی می شود:
سومین خط حمل و نقل دریایی میان بندر 

جاسک و بنادر عمان
معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به روابط تجاری دو 
کشور ایران و عمان، از راه اندازی سومین خط حمل و نقل دریایی میان بندر جاسک 
و بنادر عمان طی روزهای آینده خبر داد.به گزارش  ایلنا ، زادبوم با اعام این خبر 
اظهار داشت: در راستای توسعه و گسترش سطح مراودات تجاری میان جمهوری 
اسامی ایران و کشور عمان، با پیگیری های به عمل آمده، سومین خط حمل و نقل 
دریایی بین بندر جاسک و بنادر عمان ظرف چند روز آینده افتتاح خواهد شد.وی با 
اشاره به افزایش حجم مبادات تجاری دو کشور، بر توسعه و تعمیق روابط تجاری 
ایران و عمان تاکید کرد و گفت: در فروردین ماه ســالجاری، دو خط حمل و نقل 
کانتینری در مسیرهای بندرعباس به بنادر سلطان قابوس و بندر السویق عمان برقرار 
شد که عمده محموله های آن مواد غذایی، محصوات کشاورزی و میوه و تره بار است.

معاون وزیر صمت افزود: راه اندازی خطوط حمل و نقل مستقیم بین دو کشور ایران 
و عمان در راستای تفاهمات به عمل آمده در آخرین اجاس کمیسیون مشترک 

همکاری های اقتصادی بین دو کشور است.

قائم مقام وزیر صنعت از افزایش اشتغال کشور با 
استفاده از ظرفیت های خالی تولید برای کمک 
به صــادرات خبر داد و نقــش جهش تولید در 
صادرات را تشــریح کرد.حسین مدرس خیابانی 

در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم 
در خصــوص تأثیر صادرات و نقش این حوزه در 
جهش تولید اظهار داشت: یکی از راه های افزایش 
و جهش تولید، صادرات است که سازمان توسعه 
تجارت در این خصوص دو سناریو را در شرایط 
فعلــی با توجه به اینکه همــه دنیا درگیر کرونا 
شده، برای صادرات تعیین کرده که در سناریوی 
اول ۴۲ میلیارد دار حجم صادرات برای ســال 
۹۹ پیش بینی شده که این رقم معادل صادرات 
سال گذشته اســت.وی ادامه داد: در سناریوی 
دوم پیش بینــی ۵۰ میلیــارد دار صــادرات 

غیرنفتی که باید با تقویت زیرساخت های تجاری 
و لجستیک صادرات محقق شود، همچنین یکی 
از مواردی که در ســایه صادرات محقق می شود 
اشــتغال است زیرا به صورت میانگین ۳۰ درصد 
واحدهــای تولیدی خالی بــوده و می توان با پر 
کردن ایــن ظرفیت ها عاوه بــر افزایش کمی 
و کیفــی صــادرات و ایجاد تنــوع در کااهای 
تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد.

قائم مقام وزیر صنعــت در امور بازرگانی با بیان 
اینکه برخی کااهای خاص از جمله پتروشیمی، 
معدنی، محصــوات کشــاورزی، خدمات فنی 

مهندسی و صنایع معدنی با کاهش قیمت روبه رو 
بوده و می تــوان در بخش های دیگری از جمله 
فعالیت های دانش بنیان صنوف تولیدی، قطعات 
و تجهیزات صنعتی، پوشــاک و همچنین حوزه 
صادرات فرش، زعفران، خرما، آبزیان، محصوات 
کشاورزی، صنعت شیرینی و شکات، محصوات 
غذایــی و حتی صنایع معدنی صادرات کشــور 
را افزایش داد و به ارقام پیش بینی شــده دست 
پیــدا کرد.مــدرس خیابانی با تأکیــد بر اینکه 
برای افزایش حجم صــادرات باید هم در زمینه 
کااهــای فعلی و هــم روی کااهای جدید که 

ارزش افزوده بیشتری دارند تمرکز کنیم، تصریح 
کرد: شناسایی بازارهای جدید یکی از اقداماتی 
است که برای افزایش صادرات باید به آن توجه 
ویژه شود. البته بر اساس برنامه های تدوین شده، 
بیشــتر تمرکز صــادرات باید روی ۱۵ کشــور 
همســایه و همچنین کشورهای عضو توافقنامه 
اوراسیا باشــد.وی متذکر شد: این موضوع نباید 
ما را از ســایر بازارها غافل کنــد زیرا در برخی 
حوزه ها از جمله کاشی و سرامیک، مس، فواد و 
محصوات معدنی تولیدات ایرانی به بیش از ۶۰ 

کشور دنیا صادر می شود.

آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشــاه در اجرای تبصره های بودجه مصوب سال 1399 خود در نظر دارد نسبت به 
فروش 7 دســتگاه ماشین آات )به شرح ذیل( از طریق برگزاری مزایده اقدام نمایند. لذا متقاضیان محترم می تواند جهت  
کسب اطاعات بیشتر و دریافت اطاعات مربوطه از ساعت 8 صبح مورخه 99/۲/6 به سامانه  setadiran.ir  مراجعه فرمایند.

 ضمنا شماره های تماس با سازمان 3۴۲716۲6 و 3۴۲78565-۰83  داخلی 18  می باشد.

شرایط مزایده :
1- تمامی شرکت کنندگان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را صرفا نقدی و طی فیش بانکی به شماره حساب  فراگیر 
189۲۰۲169۰ نزد بانک تجارت شــعبه زمزم به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه  واریز و اسلیپ مربوطه همراه 
 با  فرم تکمیل شــده پیشــنهاد قیمت و کپی کارت ملی شرکت کننده شــرکت در مزایده را در موعد مقرر از طریق سامانه

 setadiran.ir  ارسال نمایند
۲- آخرین مهلت ارســال و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه تدراکات الکترونیکی  دولت ) setadiran.ir ( ساعت 1۴ روز سه 

شنبه مورخه 99/۲/16 می باشد.
3- سپرده برنده نفر اول در صورت انصراف به نفع سازمان ضبط و مورد مزایده به نفر دوم واگذار و این شرط برای برندگان دوم 

نیز با برجا خواهد بود.
۴- کلیه هزینه های برگزاری مزایده شامل کارشناسی درج آگهی و غیره بعهده برندگان مزایده خواهد بود 

5-  کلیه هزینه های ســند نویسی هر گونه مالیات و عوارض و غیره اقام مزایده بعهده برندگان مزایده خواهد بود )پرداخت 
جرائم رانندگی خودروها تا تاریخ تحویل بعهده سازمان خواهد بود(

 6- سپرده برندگان اول و دوم مزایده برابر مقررات و سایر شرکت کنندگان 3۰ روز پس از برگزاری مزایده استرداد خواهد شد
7- شــرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلســین و کارمندان دولت در معامات دولتی 

وکشوری می باشند. 
8- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه توسط 

شرکت کننده در مزایده می باشد
9 - باک انتظامی تمامی خودروها در زمان تحویل به برنده مزایده توسط سازمان فک و خودرو بدون  پاک تحویل خواهد شد و

برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ تحویل نسبت به تعویض پاک و انتقال سند به نام خود اقدام نماید.
1۰- سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

زمان و مکان برگزاری جلسه کمیسیون مزایده :
جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت 15 بعدازظهر روز سه شنبه مورخه 99/۲/16 در محل سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری کرمانشاه برگزار خواهد شد.

شماره آگهی مزایده در سامانه تعداد  ) دستگاه(مورد مزایدهردیف
setadiran.ir

مبلغ سپرده بابت هر 
دستگاه ) ریال(

تاریخ برگزاری مزایده

11۰99۰5۰۰۴8۰۰۰۰۰1۲۲/۰۰۰/۰۰۰99/۲/16نیسان کمپرسی1
11۰99۰5۰۰۴8۰۰۰۰۰۲1۰/۰۰۰/۰۰۰99/۲/16پژو ۲۴۰5
۴7/۰۰۰/۰۰۰99/۲/16-۲1۰99۰5۰۰۴8۰۰۰۰۰3وانت پیکان3
11۰99۰5۰۰۴8۰۰۰۰۰5۲۲/۰۰۰/۰۰۰99/۲/16وانت نیسان۴

11۰99۰5۰۰۴8۰۰۰۰۰61۲/۰۰۰/۰۰۰99/۲/16وانت مزدا5
11۰99۰5۰۰۴8۰۰۰۰۰71۲۰/۰۰۰/۰۰۰99/۲/16کامیون زباله کش دانگ فانگ6

گزیده خبر

 تولید آلومینیوم کشور 2 برابر می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراســم افتتاح بزرگ ترین 
مجتمع تولید آلومینیوم کشــور گفت:  با افتتاح این واحد، 
۱۰۰ درصد به تولید واقعی آلومینیوم در کشــور اضافه می 
شــود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی در مراسم 
افتتاح مرحله نخست مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با ارائه 
گزارشی در خصوص تولید فلزات افزود: تولید و مصرف سرانه 
فلزات یکی از شــاخص ها و نشانه های توسعه یافتگی کشورهاست.وی اضافه کرد: امروز 
ارزش تولیدات معدن و صنایع معدنی ما، ۲۲ میلیارد دار است که در تامین نیاز داخل به 
طور نســبی به خودکفایی رسیده ایم و صادرات قابل توجهی داریم.وزیر صنعت گفت: در 
تولید فواد در شــش سال اخیر به رتبه دهم دنیا رسیده ایم و کشورهایی مثل فرانسه و 
ایتالیا را پشت سر گذاشته ایم.وی افزود: در حوزه تولید مس رتبه ۱۵ را در دنیا داریم که 
هدف گذاری شده در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۱۲ برسیم و در سال ۹۸ رکوردی در تولید این 
فلز در کشور ثبت شد.رحمانی با بیان اینکه در تولید آلومینیوم رتبه ۱۸ دنیا را داریم گفت: 
بــا راه اندازی این کارخانه و راه اندازی کارخانه جاجرم که چند ماه پیش افتتاح شــد، به 
رتبه ۱۴ دنیا می رسیم.وی ادامه داد: در سال ۹۸ در فواد خام ۲۳ و نیم میلیون تن تولید 
داشتیم که بیش از ۵ درصد افزایش را نشان می دهد و از میانگین رشد جهانی بیشتر بود 
ضمن اینکه در حوزه محصوات فوادی نیز حدود ۹ درصد افزایش داشــتیم.وزیر صنعت 
گفت: در حوزه تولید کاتد مس نیز رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کردیم و در سال گذشته 
۶۱ میلیون تن تولید ســیمان داشتیم که بیش از ۱۱ درصد رشد نشان می دهد.رحمانی 
اضافه کرد: در کاشی و سرامیک ۳۹۹ میلیون متر مربع تولید با رشد چهار و نیم درصدی 
داشــتیم ضمن اینکه تولید شیشــه نیز بیش از یک میلیون تن بوده اســت.وزیر صنعت 
با اشــاره به اهمیت منطقه صنعتی امرد گفت: بنا بر این اســت که این منطقه به نوعی 
عسلویه معدنی برای کشور تبدیل شود.وی گفت: این مجموعه یک مجموعه کامل ساخت 
آلومینیوم اســت و با بهره برداری کامل آن، ۴۰ میلیون تن ظرفیت جابجایی محصوات 
معدنی کشــور افزایش خواهد یافت.رحمانی با بیان اینکه اهداف صادراتی و اشتغال زایی 
و توســعه منطقه را از افتتاح طرح دنبال می کنیم افزود: شــرکت سرمایه گذاری غدیر و 

سازمان توسعه ایمیدرو در بهره برداری از این طرح، نقش عمده ای داشته اند.

هدفگذاری 
 صادرات ۴۲ تا
 5۰ میلیارد داری
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همتی خطاب به رئیس صندوق بین المللی پول تاکید کردنگـــاه

پاسخ به درخواست وام ۵ میلیارد داری بدون محاسبات سیاسی
رئیــس کل بانک مرکزی خطاب به رئیس صندوق بین المللی 
پــول، گفت: ملت ما انتظار دارد کــه صندوق بین المللی پول 
در کنار آن ها باشــد نه اینکه در پاســخ به درخواست های ما 
وزنی برای محاسبات سیاسی قائل شود. اگر بی طرفی صندوق 
بین المللی پول لطمه ببیند ترمیم آن کاری بسیار دشوار خواهد 
بود.به گزارش ایسنا، اجاس وزرای دارایی و روسای کل منطقه 
منــا )MENA( با رئیس صندوق بین المللی پول عصر امروز از 
طریق ویدئو کنفرانس برگزار شــد.در این اجاس، عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران با تشکر 
از اقدام صندوق برای تامین مالی کشــورهای درگیر ویروس 
کرونا گفت: جمهوری اســامی ایران یکی از کشورهایی است 
که بیشترین آسیب را در منطقه منا دید. همچنین ایران یکی 
از اولین کشورهایی بود که تحت برنامه RFI منابع اضطراری 
درخواست کرد. ما با کارکنان صندوق همکاری کردیم تا میزان 
نیاز در تراز پرداخت ها به خاطر این واگیری جهانی را ارزیابی 
کنیم.وی افزود: از دیدگاه ما صندوق بین المللی پول یک نهاد 
بین المللی مستقل و غیرسیاسی است و ما امیدواریم وضعیت 
به همین شکل باقی بماند. صندوق بین المللی پول همانند یک 
آتش نشان بین المللی اســت و ما همه در آن مشارکت داریم 
تــا هرگاه خانه ما آتش گرفت بتوانیــم با آن تماس بگیریم و 
درخواســت کمــک کنیم. مــردم از ما در مقابــل صندوق و 

همچنین بانک جهانی درخواســت پاسخگویی دارند. این امر 
می طلبد که صندوق بین المللی پول در زمان پاســخگویی به 
درخواســت ها بی طرف، جدی، چابک و سریع عمل کند. ملت 
ما انتظار دارد که صندوق بین المللی پول در کنار آن ها باشــد 

نه اینکه در پاســخ به درخواست های ما وزنی برای محاسبات 
سیاســی قائل شــود. اگر بی طرفی صنــدوق بین المللی پول 
لطمه ببیند ترمیم آن کاری بســیار دشوار خواهد بود.رئیس 
کل بانک مرکزی تاکید کــرد: ما در پرونده خودمان داده ها و 

اطاعاتی را که درخواســت شده بود در شرایط کامًا متفاوت 
داخلی و بین المللی فراهم کردیم. ما از آقای آزور و تیمشان به 
خاطر همکاری نزدیک با ما در طول این دوره دشوار قدردانی 
می کنیم. اینجانب از شما ســرکار خانم مدیر کل درخواست 
می کنم تا تقاضای RFI مــا بافاصله در هیئت مدیره مطرح 
شود و اجازه دهید هیئت مدیره درباره آن تصمیم گیری کند. 
همچنین ما بر روی پشــتیبانی اعضای هیئت مدیره به ویژه 
کســانی که نماینده کشــورهای منطقه منا+ هستند حساب 
می کنیم.طبق اعام بانک مرکزی، همتی با بیان اینکه ما بر این 
باور هستیم که بعد انسانی این بحران باید اصل هدایت کننده 
ما باشــد، اظهار کرد: منابع حاصــل از RFI برای تامین مالی 
خرید دارو و تجهیزات پزشــکی توســط ایران - که به شدت 
برای نجات زندگی مردم و جلوگیری از گســترش ویروس در 
منطقه مورد نیاز است- مورد استفاده قرار می گیرد. اینستکس 
)INSTEX( و شتا )SHTA( ابزارهایی در دسترس هستند که 
ســاز و کارهای پایش و ایمنی در آنها تعبیه شــده تا هرگونه 
نگرانی را بر طرف سازد.وی در پایان سخنانش خطاب به رئیس 
صندوق بین المللی پول تاکید کرد: این یک بحران جهانی است 
و نیاز به همکاری جهانی هیچ گاه تا این اندازه شــدید نبوده 
است. هیچ کشــوری در امان نیست مگر اینکه تمام کشورها 

در امان باشند.

شرط موفقیت کاهش سود سپرده های بانکی
تهران- ایرنا- کاهش سقف سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد با استقبال مواجه 
شده، اما هنوز ابهامات وسواات زیادی درباره تاثیرات و پیامدهای آن وجود دارد؛ 
یک کارشــناس اقتصادی می گوید: اگر نرخ تســهیات نیز به دنبال این تغییر 
کاهــش یابد، می توان این تغییر را مثبت ارزیابی کرد زیرا قیمت کاا و خدمات 
را کاهش خواهد داد.بانک ها در هفته ای که گذشت توافق کردند مصوبه شورای 
پول و اعتبار برای رعایت سقف ۱۵ درصد در پرداخت سود بانکی را رعایت کنند. 
ســابقه تصویب این موضوع در شــورای پول و اعتبار به تیر سال ۱۳۹۵ باز می 
گردد که تاکنون باتکلیف باقی مانده بود.هر چند شــورای پول و اعتبار حدود 
چهار ســال پیش، بانک ها را ملزم به اجرای آن کــرده بود اما برخی از بانک ها 
در بعضــی موارد از این مصوبه تخطی می کردنــد و حاضر به اجرای آن نبودند.

بــا توجه به اهمیت نظام بانکی در تامین مالــی بخش های مختلف اقتصادی، 
نقش ســودهای بانکی در رشد نقدینگی و همچنین فاصله میان سود سپرده و 
تسهیات، اجرای این طرح توسط بانک ها با سواات و ابهامات زیادی مواجه شده 
است.همواره فاصله میان سود سپرده و تسهیات در ایران موضوعی قابل بحث 
بوده است و با انتشار خبر کاهش نرخ سودهای سپرده بلندمدت، گمانه زنی های 

را در خصوص چرایی و پیامدهای آن در بین کارشناسان ایجاد کرده است.

 علت کاهش سود بانکی چیست؟
»شــهاب جوانمردی« کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره 
گفت: وقتی نرخ سود سپرده را برای کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک ها 
کاهش می دهید باید ببینیم آیا بانک ها عمًا نرخ تسهیات را کاهش می دهند 
و یــا فقط برای جبران زیان سیســتم بانکی و ایجاد ســود این کاهش صورت 
می گیرد.وی افزود: اگر نرخ تســهیات افراد حقیقی و حقوقی نیز به دنبال این 
تغییر کاهش یابد، می تــوان این تغییر را مثبت ارزیابی کرد چرا که با توجه به 
هزینــه تأمین مالی ارزان تر برای صنایع، قیمت کاا و خدمات برای مشــتریان 
نهایی کاهش می یابد.جوانمردی با بیان اینکه تا زمانی که از منطق بازار تبعیت 
نکنیم دچار مشکل می شویم، می افزاید: باید توجه داشت که آیا سود ۱۵ درصد 
بلندمدت سپرده گذار را به نگه داشــت منابع خود در بانک راضی می کند.این 
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر نگه داشت سپرده وجود نداشته باشد دادن 
تســهیات درازمدت که وابسته به سپرده های بلندمدت است به خطر می افتد.

وی خاطر نشــان کرد: همچنین اگر سپرده ها از بلند مدت به سپرده های کوتاه 
مدت جهت سفته بازی انتقال یابد می تواند بازارهای پرکشش ارز، سکه و طا را 
ملتهــب و تبعات منفی در آن بازارها ایجاد کرده و تاثیر منفی روی قیمت تمام 
شده خدمات و محصوات داشته باشد.جوانمردی تصریح کرد: باید فاصله صحیح 
بین سود سپرده و تسهیات یعنی قیمت تمام شده پول به همراه هزینه عملیاتی 

بانک ها و سود تسهیات، مشخص شود.

تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار سرمایه
عضو هیات نماینــدگان اتاق تهران  ادامه می دهد: بازار ســرمایه یکی از دیگر 
بازارهاست که می تواند جریان نقدینگی را در برگیرد و در در صورتی که با ورود 
منابع عرضه های اولیه  بیشــتری صورت گیرد، شــاهد تاثیر مثبت کاهش سود 
ســپرده ها و سرازیر شدن نقدینگی به بازار خواهیم بود.این کارشناس اقتصادی 
ادامه داد: اما اگر عرضه های بیشتری صورت نگیرد با حباب بازار سرمایه مواجه 
می شــویم.وی گفت: بنابراین تعیین قیمت سپرده و تسهیات نباید مستقل از 
عوامل مهم دیگری مثل قابلیت جذب منابع در بازارهای پرکشــش، نرخ تورم، 

نرخ اوراق بانکی در بازار سرمایه و ... صورت گیرد.

نیاز باای صنایع به تسهیات
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نیاز صنایع به تسهیات حتی در شرایط 
فعلی کشــور هم بسیار بااست، گفت: در دو سال اخیر و با تغییر جدی نرخ ارز 
هزینه تأمین مالی مواد اولیه و کااهای ســرمایه چندین برابر شــده است.وی 
افزود: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی در ایران از طریق سیستم 
بانکی و تسهیات است نیاز به تسهیات خصوصاً تسهیات ارزان قیمت بیش از 

پیش احساس می شود.

لزوم توجه به دغدغه های نظام بانکی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: باید به بانک ها نیز به عنوان بخشــی از 
صنعت نگاه کرد و تمام بار هزینه ای کشــور را بر دوش سیستم بانکی نیاندازیم.

وی با بیان اینکه بانک ها خود با دو معضل جدی رو به رو هستند، افزود: با توجه 
به اینکه سهم درآمدی نظام کارمزد خدمات بانکداری بسیار پایین است و عمًا 
درآمدی وجود ندارد ما به التفاوت نرخ ســپرده و تســهیات در بسیاری مواقع 
هزینه عملیاتی بانک ها را نیز جبران نمی کند.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: 
از طرفی نکول تســهیات )عدم ایفای تعهدات( به دلیل رکود تورمی، ریســک 
اعطای تســهیات را  نیز افزایش داده است که خود باعث سبب افزایش هزینه 
بانکی شــده اند، بنابراین باید به بانک نیز به چشم بنگاه اقتصادی نگاه کرد و به 
دنبال رشــد و درآمد زایی آنها بود.به گفته جوانمردی با پیاده سازی بانکداری 
دیجیتال نیز کاهش هزینه در بخش بانکی در کوتاه مدت قابل تصور نیســت، 
زیرابانکداری دیجیتال در گرو هزینه ها و ســرمایه گذاری های کان است پس 
بانک هــا باید تراز درآمد و هزینه خــود را مدیریت کنند.وی اضافه کرد: اصاح 
نظام کارمزد خدمات بانکی، تعیین فاصله صحیح بین ســود سپرده و تسهیات 
و همچنین کارامد تر کردن تأمین مالی صنایع توســط بازار سرمایه راه کارهای 

مناسبی برای کاهش هزینه های سیستم بانکی خواهند بود.

بانک مرکزی اعام کرد؛
پرداخت 96.5 درصد تسهیات یک میلیون 

تومانی به یارانه بگیران
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۹۶.۵ درصد تسهیات یک 
میلیون تومانی به یارانه بگیران تا ســاعت ۱۸ امروز خبر داد.به گزارش ایِبنا از 
روابط عمومی بانک مرکزی، براساس اعام مدیرکل اعتبارات این بانک، بانک های 
عامل تا ساعت ۱۸ امروز پنجشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۹ از تعداد ۱۷ میلیون 
و ۱۴۹ هــزار و ۳۱۶ فقره تســهیات قابل پرداخت به یارانه بگیران بر اســاس 
فهرســت اعامی از سوی سازمان هدفمندســازی یارانه ها، تعداد ۱۶ میلیون و 
۵۴۷ هزار و ۷۴۳ فقره از تسهیات موصوف را پرداخت کرده است و الباقی نیز 
تا ساعات پیش رو پرداخت می شود.همچنین امکان واریز تعداد ۴۰ هزار و ۵۰۰ 
فقره از تسهیات مذکور نیز به دایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب 
اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطاعات 
معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است.طبیعی است برخی از این موارد در 

هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می شود.

پیش بینی صندوق بین المللی پول؛
تقاضای استفاده از خط نقدینگی کوتاه مدت 

به 50 میلیارد دار می رسد
براساس اعام مقامات صندوق بین المللی پول، میزان تقاضای فعلی استفاده 
از خط نقدینگی جدید و کوتاه مدت این نهاد از ســوی چند کشــور متقاضی، 
می تواند به ۵۰ میلیارد دار برسد.به گزارش ایِبنا از رویترز، این تسهیات جدید 
می تواند به کشورها کمک کند تا پیش از آنکه نیازهای نقدینگی آنها به معضلی 
بزرگ تر بدل شــود، به آن رسیدگی و مشکل نقدینگی خود را برطرف کنند.

بنا به گفته مقامات صندوق بین المللی پول که به شرط حفظ هویت حاضر به 
گفت وگو با خبرنگاران شــدند، این نهاد در حال حاضر برای استفاده و اعطای 
این تســهیات که هفته گذشته توسط هیات اجرایی آن تصویب شد، در حال 
مذاکره با چند کشور است.این مقامات در ادامه اعام کردند که استفاده از خط 
نقدینگی چرخشی به کشورهایی با شالوده و چارچوب های سیاسی بسیار قوی، 
فاقد شروط استفاده از اعتبارات ویژه و خارج از منطقه یورو محدود خواهد شد. 
به گفته آنان در ابتدای راه اندازی این تســهیات حدود ۱۰ تا ۲۰ کشور برای 
استفاده از آن واجد شرایط هستند.هیات مدیره صندوق بین المللی پول هفته 
گذشــته از تأســیس و تصویب خط نقدینگی کوتاه مدت برای تقویت هرچه 
بیشتر شــبکه امنیت مالی جهانی به عنوان بخشی از مداخات صندوق برای 
مبارزه با کرونا خبر داد.کریســتالینا جورجیوا، رییس صندوق بین المللی پول 
پیش از این با بیان اینکه خط نقدینگی کوتاه مدت )SLL( امکان دسترسی به 
۱۴۵ درصد از سهمیه را برای کشورهای عضو فراهم می کند گفته بود: این خط 
موجب تقویت سپر نقدینگی کشورها و کمک به مدیریت فشار نقدینگی آنها 

شده و تخصیص موثرتر منابع را تسهیل می سازد.

  پرداخت وام در بانک رفاه 10 برابر 
می شود

مدیــر عامل بانک رفاه کارگران گفت: با افزایش ســرمایه این بانک، پرداخت 
تسهیات قرض الحسنه و سایر تسهیات به کارگران زحمتکش و بازنشستگان 
در سال جدید بیش از ده برابر خواهد شد و در آینده نیز وضعیت بهتر و مطلوب 
 تری خواهند داشتللـــه  گانی با اعام این خبر اظهارداشت: یکی از مهم ترین 
شاخص های ســامت، شــفافیت و توانمندی یک بانک، نرخ کفایت سرمایه 
اســت که بر اساس اســتانداردهای بین المللی و اعام بانک مرکزی این نرخ 
حداقل ۸ درصد است و برای تقویت این نرخ در بانک رفاه کارگران، با افزایش 
ســرمایه بانک از۲۳ هزار میلیارد ریال به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال موافقت شده 
است.وی افزود: با موافقت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی، با 
افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران که به صورت آورده نقدی و غیر نقدی است، 
بهتر می توانیم به رســالت خود در ارائه خدمات به مشتریان و شهروندان عمل 
کنیم.للـــه گانی تصریح کرد: این افزایش سرمایه، در دو بخش از فعالیت های 
بانــک تأثیر ویژه ای دارد. پرداخت تســهیات به جامعه زحمتکش کارگران و 
بازنشســتگان و دیگری پرداخت تسهیات به بخش های اقتصادی کشور برای 
رشــد تولید و تحقق شــعار جهش تولید اســت.وی در ادامه افزود: با افزایش 
ســرمایه بانک، سایر شاخص های مهم و اساسی بانک از جمله نسبت سرمایه 
گذاری های بانک به سرمایه پایه، نسبت تسهیات به سازمان تأمین اجتماعی 
و سایر شرکت های وابســته به سرمایه پایه تعدیل شده و قدرت و توانمندی 
این بانک افزایش قابل ماحظه ای خواهد یافت. مدیر عامل بانک رفاه کارگران 
همچنین اشاره داشت: مرکز حمایت اجتماعی و اشتغالزایی مناطق محروم در 
بانک رفاه کارگران راه اندازی شد که هدف خود را حمایت از رفع محرومیت و 

اشتغال در مناطق محروم کشور می داند.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اقدام آمریکا مبنی 
بر ممانعت از تحقق درخواست وام ایران از صندوق بین 

المللی پول را مورد نکوهش قرار داد.
به گزارش ایِبنا از فارین پالیســی، »جوزپ بورل« در 
پایان جلســه وزرای خارجی اتحادیه اروپا، در جریان 
یک نشســت مطبوعاتی مجازی گفت: متاســفم که 
آمریکا با اتخاذ این تصمیم از سوی صندوق بین المللی 
پول برای اعطای وام به ایران مخالفت می کند. از نگاه 
بشردوســتانه، این تصمیم و این درخواست باید مورد 
پذیــرش قرار گیرد.»جواد ظریــف« وزیر امور خارجه 
ایران اوایل ماه مارس در توییتر نوشت که »کریستالینا 
جورجیوا« رییس صندوق بین المللی پول »گفته است 
که کشورهای متاثر از کووید-۱۹ از طریق ابزار تامین 
مالی سریع RFI مورد حمایت قرار خواهند گرفت. بانک 

مرکزی ما نیز بافاصله برای دسترسی به این تسهیات 
درخواست داد.رویترز نیز به نقل از »عبدالناصر همتی« 
رییس کل بانک مرکزی ایران نوشت که »برای کمک 
به مبارزه مان علیــه ویروس کرونا در نامه ای به رییس 
صندوق بین المللی پول، درخواســت دسترسی به ۵ 
میلیــارد  دار از محل بودجه اضطراری RFI را مطرح 
کردم.«براساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز، تاکنون در 
ایــران بیش از ۵ هزار نفر جان را خود را در اثر ابتا به 
کرونا از دســت داده اند؛ رقمی که یکی از بااترین آمار 
تلفات در دنیا محسوب می شود. اما مقامات ارشد دولت 
»دونالد ترامپ« می گویند که دولت ایران میلیاردها دار 
در اختیار دارد و به همین دلیل با درخواست این کشور 
مخالفت کــرده اند.بورل که تاکید دارد »ما حامی این 
ایده هستیم که در این برهه تحریم ها نمی تواند تجارت 

کااهای بشردوستانه را تحت الشعاع قرار دهد«، در این 
خصوص گفت: اگر تصمیم بر رد درخواست ایران گرفته 
شود، واقعا و از اعماق وجود و بنا به دایل بشردوستانه 
تاسف می خورم.وی افزود: این در حالی است که مشکل، 
ظرفیت ایران برای داشتن سرمایه، خرید و پرداخت پول 
منابع مورد نیازش برای مقابله با ویروس کرونا است و 
آنها نیازهایی دارند که به دلیل عدم در اختیار داشتن 
ســرمایه مورد نیاز، قادر به تامین آن نیازها نیســتند.

وزیر اسبق امور خارجه اسپانیا گفت که آمریکا تاکید 
کرده است که تحریم ها »هیچ تاثیری روی کمک های 
بشردوســتانه ندارد.«وی افزود که بــه همین دایل 
)بشردوستانه( »ما در وهله اول از ایده تعدیل تحریم ها و 
سپس درخواست ایران از صندوق بین المللی پول برای 

دسترسی به کمک مالی حمایت می کنیم.«

ممنوعیت پرداخت سود به حساب بانکی 
دستگاه های اجرائی در سال 99

تمامی دســتگاه های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند، براساس قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۹ مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی اعم از حساب جاری، 
پشــتیبان و سپرده گذاری های کوتاه و بلندمدت نیستند.به گزارش خبرنگار ایِبنا،  بر 
اســاس بند )ز( تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹، دســتگاه هایی که از بودجه کل کشور 
استفاده می کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از 
حساب های بانکی )حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت( 
مفتوح در بانک های دولتی و غیر دولتی نیستند.در اجرای این حکم بانک های دولتی 
و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرائی که فاقد قوانین 
و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند.البته بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، 
سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه های 
مأذون از رهبر معظم انقاب و هر یک از دستگاه های اجرائی که در قوانین و مقررات 

و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

اتحادیه اروپا: مخالفت با تقاضای ایران از IMF تاسف برانگیز است

گزیده خبر
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گزیده خبر

ترامپ: 
گزارش های مربوط به بیماری کیم جونگ اون 

درست نیست
رئیس جمهوری آمریکا گزارش های مربوط به سامتی و وخامت حال رهبر کره 
شمالی را مورد شک و تردید قرار داد اما از بیان این مساله هم امتناع کرد که آیا با 
مقام های این کشور در ارتباط است یا خیر.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در نشــت خبری کاخ سفید گفت: 
فکــر می کنم که گزارش های مربوط به بیماری و وضعیت وخیم ســامت کیم 
جونگ اون، رهبری کره شــمالی نادرست هســتند.وی روز سه شنبه گفته بود 
شاید با مقام های کره شمالی برای بررسی گزارش ها مربوط به رهبری این کشور 
تماس بگیرد اما در صحبت های روز پنجشنبه اش به این مساله اشاره نکرد.ترامپ 
ادامه داد: ما رابطه خوبی با هم داریم و من رابطه ای خوب با کیم جونگ اون دارم 
و امیدوارم خوب باشد.وبســایت کره جنوبی روز دوشنبه گزارش کرد که رهبری 
کره شــمالی پس از عمل قلب در ۱۲ آوریل رو به بهبود می رود. این گزارش در 
حالی منتشر شد که رسانه های کره شمالی درباره اینکه کیم جونگ اون کجاست، 
ســکوت کرده اند.رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه گفته بود که گزارش های 
مربوط به سامت رهبری کره شمالی تایید نشده اند و به آنها اعتماد ندارد.مقام های 
آمریکایی می گویند رهبری کره شــمالی پیشینه طوانی در بیماری و مشکات 

مربوط به سامت دارد و به شدت چاق است.

مرکل: 
همچنان در ابتدای اپیدمی کرونا هستیم

صدراعظم آلمان روز )پنج شنبه( با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت یک شریک 
ضروری برای کشورش محسوب می شود، دولت خودش را از اقدام دونالد ترامپ 
در توقف تامین مالی آمریکا برای این نهاد جهانی فاصله داد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز، آنگا مرکل، صدراعظم آلمان در پارلمان کشورش گفت: 
سازمان جهانی بهداشت یک شــریک ضروری و حتمی است و ما از دستور کار 
آن حمایت می کنیم.اظهارات آنگا مرکل در شــرایطی مطرح می شود که کمک 
آمریکا به بودجه سازمان جهانی بهداشت به دستور ترامپ معلق شد.ترامپ گفت 
که این ســازمان جهانی در انجام وظایفــش در ارتباط با اپیدمی جهانی ویروس 
کرونا »ناکام مانده اســت.« او این نهاد سازمان ملل متحد را به »سوءمدیریت و 
سرپوش گذاشتن« بر شیوع این ویروس پس از ظاهر شدن آن در چین متهم کرد 
و گفت که باید »پاسخگو باشد.«ترامپ قبا این سازمان را به تعصب به نفع چین 
متهم کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا در داخل کشورش با انتقادهایی در زمینه 
چگونگی مقابله با اپیدمی روبرو شــده است.صدر اعظم آلمان تاکید کرد، آلمان 
همچنان در ابتدای شیوع کروناست و باید برای مدتی طوانی با آن زندگی کند.

وی خاطرنشان کرد، ما در مرحله پایان کرونا نیستیم و هنوز اول راهیم.مرکل ادامه 
داد: ما کمی زمان به دست آوردیم که از آن برای تقویت سیستم نظارت سامت 

در کشور به خوبی استفاده کردیم.

امیدواری وزیران خارجه روند آستانه به 
برگزاری نشست کمیته قانون اساسی سوریه

وزارت خارجه روسیه اعام کرد، کشورهای ضامن روند آستانه امیدوار به برگزاری 
نشست کمیته قانون اساســی سوریه به مجرد بهبود شرایط کرونایی هستند.به 
گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای 
که در پی مذاکرات سه جانبه وزیران خارجه کشورهای ضامن روند آستانه یعنی  
ترکیه، ایران و روســیه روز چهارشنبه به صورت تلفنی انجام گرفت، تاکید کرد، 
وزیران خارجه بر پایبندی روســیه، ترکیه و ایران به احترام به حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه طبق قطعنامه ۲۲54 شورای امنیت تاکید 
کردند.وزیران خارجه بر نقش مثبت روند آســتانه در به جریان انداختن تمامی 
عناصر حل و فصل سیاسی بحران سوریه از جمله ثبات اوضاع میدانی، کمک به 
بازگشت آوارگان و پناهجویان و حل مشکات انسانی غیرنظامیان و گفت وگوی 
ســوری  سوری در چارچوب کمیته قانون اساسی در ژنو تاکید کردند.در جریان 
بررســی وضعیت ادلب وزیران خارجه به اجرای یادداشت تفاهم روسیه و ترکیه 
صادره در پنجم مارس که نتایج مهمی در کاهش تنش به رغم مانع تراشی  هیئت 
تحریر الشام به همراه داشت، اشاره کردند.اهمیت ادامه تاش ها برای جدا کردن 
مخالفان میانه رو از تروریســت ها در ادلب دیگر نکته مورد تاکید وزیران خارجه 

روند آستانه بود.

پامپئو:
 نبودن کیم تغییری در اهداف آمریکا در 

کره شمالی به وجود نمی آورد
در بحبوحه گمانه زنی ها درباره وضعیت جســمانی رهبر کره شــمالی، وزیر امور 
خارجه آمریکا تاکید کرد، مهم نیست چه کسی در پیونگ یانگ در راس امور است، 
آمریکا تنها به دنبال خلع تسلیحات اتمی کره شمالی است.به گزارش ایسنا، مایک 
پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای با شبکه خبری فاکس نیوز گفت: 
مــن با کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی دیدار کرده ام؛ 
فردی که ترفیع اخیرش در سلسله مراتب دولتی این گمانه زنی را به وجود آورده 
که ممکن اســت وی جانشین برادرش باشد.پامپئو افزود: من چند باری فرصت 
دیدار با کیم یو جونگ را داشته ام اما مهم نیست چه کسی کره شمالی را رهبری 
می کند،  چالش همچنان همان اســت و هدف ما در این کشــور تغییری نکرده 
اســت.وی مجددا بر وعده آمریکا برای به ارمغان آوردن آینده ای روشــن تر برای 
مردم کره شمالی در صورتی که رهبری کشورشان تسلیحات اتمی را کنار بگذارد، 
تاکید کرد.پامپئو گفت: آنها باید خلع تسلیحات اتمی شوند. ما باید به گونه ای که 
بتوانیم تایید کنیم، این کار را انجام دهیم. پس مهم نیست چه کسی کره شمالی 
را رهبری می کند.وزیر امور خارجه آمریکا همچنین خواستار تغییرات ساختاری 
در ســازمان بهداشت جهانی و شفاف سازی بیشتر از سوی چین نسبت به منشأ 

اصلی ویروس کرونا شد.

ترودو: 
در حال ناامید کردن پدربزرگ ها و 

مادربزرگ هایمان هستیم
جاستین ترودو اظهار کرد، کانادا در اقدام برای جلوگیری از گسترش کروناویروس 
جدید در خانه های ســالمندان، این افراد را ناامید کرده اســت.به گزارش ایسنا، 
خانه های سالمندان کانادا که ساکنان آن ها آسیب پذیری بیشتری دربرابر کووید 
۱9 دارند، گرفتار کروناویروس شده اند به طوری که تقریبا نیمی از کل مرگ و میر 
ناشی از این بیماری در کانادا مربوط به خانه های سالمندان بوده است.به گزارش 
رویترز، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در نشستی خبری گفت: باید بهتر اقدام 
کنیم زیرا در حال ناامید کردن والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و سالمندانمان 

هستیم که بهترین نسلی بودند که این کشور را ساختند.

تهدیدات ترامپ و فرافکنی مشکات کرونایی
تهران - ایرنا - رییس جمهوری آمریکا به منظور فرافکنی و انحراف 
افکار عمومی از شیوع گســترده کرونا در کشورش نیروی دریایی 
جمهوری اســامی ایران را تهدید به حمله کرده است.به گزارش 
خبرنگار ایرنــا، رییس جمهوری آمریکا نیروهای دریایی جمهوری 
اســامی ایران را تهدید کرده است که دیگر به کشتی های ایاات 
متحده در خلیج فارس نزدیک نشــوند. او در واکنش به رویارویی 
قایق های سپاه پاسداران انقاب اسامی با ناوهای آمریکایی گفته 
که به نیروی دریایی ایاات متحده مجوز شــلیک داده است.ترامپ 
بدون اشــاره به اقدامات خاف پروتکل های دریانوردی نیروهایش 
در ماجرای اخیر در خلیج فارس در توئیتی نوشــت: من به نیروی 
دریایی ایاات متحده دســتور داده ام که اگر قایق های توپدار ایرانی 
در دریا مزاحم کشــتی های ما شدند، همه آنها را هدف قرار داده و 
منهدم کنند.او با این تهدید بــه اولین هدف خود که تاثیر بر بازار 
نفت بود، رسید به طوری که قیمت نفت خام که افتی عجیب کرده 
بود مهار شــد و حتی باا رفت؛ قیمت نفت خام آمریکا 4۰ درصد 
افزایش یافت و به دنبال تثبیت بازار نفت خام، بازار ســهام آمریکا 
نیز باا رفت.ترامپ روز 4 شــهریور یک بار دیگر اعام کرده که به 
نیروهای آمریکایی دستور داده به هر قایق ایرانی که برای کشتی های 

آمریکایی در دریا مزاحمت ایجاد کرد شلیک و آن را نابود کنند.

واکنش مقامات آمریکایی
پیش از این ستاد فرماندهی مرکزی ایاات متحده آمریکا، سنتکام، 
با انتشــار بیانیه ای اعام کرده بود که ۱۱ شــناور نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقاب اسامی روز ۲۷ فروردین به طور مکرر اقدام 
به نزدیک شدن خطرناک به ناوهای آمریکایی پولر، پال همیلتون، 
فایربولت، سیروکو، رنگل، و یو اس سی جی سی مائوی در آب های 
بین المللی کرده اند و این شناورها چندین مرتبه تا فاصله 5۰ یاردی 
)حدودا 45 متری( پولر و ده یاردی )حدودا نه متری( دو کشــتی 
آمریکایی پیش رفته اند.مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا ســاعتی 
پس از انتشار بیانیه سنتکام گفت: »به نظر من مردم آمریکا می دانند 
که پرزیدنت ترامپ در مورد محافظت از آمریکایی ها، محافظت از 
نیروهای نظامی مان، و محافظت از نیروی دریایی مان جدی است. 
من اطمینان کامل دارم تصمیمی در همین راستا خواهیم گرفت. 
در ایــن مقطع صحبت کردن در مورد جزئیات ... را به وزارت دفاع 
واگــذار می کنم.«مارک اســپر، وزیر دفاع آمریــکا پس از توییت 
خصمانه ترامپ درباره فعالیت قایق های سپاه در خلیج فارس گفت 
که آمریکا رفتار تهدیدآمیز علیه کشــتی های جنگی اش را تحمل 
نخواهد کرد. او در پاســخ به سوال مجری فاکس نیوز که آیا پیام 
اخیر دونالد ترامپ درباره قایق های سپاه پاسداران سیاست و راهبرد 

رســمی نیروی دریایی آمریکا تلقی می شود، گفت: ما از چند روز 
پیش که ایران آن رفتار تحریک آمیز و غیرحرفه ای را نشان داد روی 
آن کار می کنیم. بنابراین پیام ما باید به طور واضح به ایران برســد 
که اگر کشتی های جنگی ما را تهدید کنند، فرماندهان ما حق دارند 
از خود دفاع کنند. ما رفتار تهدیدآمیز علیه کشتی های جنگی مان 

را تحمل نخواهیم کرد.

واکنش تهران؛ احضار حافظ منافع آمریکا
ســید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
اقدامات تحریک آمیز نیروهای آمریکایی در خلیج فارس گفت: در 
این رابطه سفیر سوییس در تهران به عنوان حافظ منافع امریکا به 
وزارت امور خارجه فراخوانده شده و مراتب اعتراض شدید جمهوری 
اسامی ایران نسبت به تهدیدات نیروهای امریکایی از جمله حضور 
و اقدامات غیر قانونی و بی ثبات ســاز ناوگان دریایی آن کشور در 
نزدیکی آب های شمالی خلیج فارس و سواحل ایران طی یادداشتی 
جهــت انعکاس به مقامات امریکایی به وی اباغ شــد.او افزود: در 
این یادداشت به دولت آمریکا ضرورت رعایت مقررات بین المللی 
ایمنی دریانوردی و آزادی کشتیرانی از سوی همه طرف ها یادآوری 

گردیده و هشدار  داده شده است که جمهوری اسامی ایران  ضمن 
دفاع قدرتمندانه از حقوق دریایی خود، در مقابل هر گونه تهدیدات 
و اقدامات غیر قانونی و متعرضانه در منطقه خلیج فارس و دریای 
عمان،   پاسخ و واکنش مناسب نشان خواهد داد.موسوی همچنین 
گفت که جمهوری اســامی ایران  اظهارات تهدیدآمیز و تحریک 
کننده روز گذشته توســط رئیس جمهور آمریکا  را محکوم کرده 
و به آقای ترامپ توصیه می کند در شــرایط کنونی شیوع بیماری 
کرونا در منطقه و جهان بهتر است به جای ماج راجویی و فرافکنی،  
نــاوگان نظامی خود را برای کمک به مهار و مدیریت این بیماری 
رو به گســترش، که این کشور را به آلوده ترین کشور مبتابه این 

بیماری در جهان تبدیل کرده است، در داخل امریکا به کار گیرد.

واکنش نیروهای مسلح
ســردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح در 
واکنــش به اظهارات دونالد ترامپ گفت: آمریکایی ها امروز باید به 
جای قلدری برای دیگران، همــه همت خود را بکار بگیرند تا آن 
دسته از نیروهای شان را که به ویروس کرونا مبتا شده اند، نجات 
دهنــد.وی تاکید کرد: اگر آمریکایی هــا خیلی هنر و عرضه دارند 

نیروهای خود را در منطقه غرب آســیا از کرونا نجات دهند و آنها 
را از این منطقه خارج کنند و ســپس سایر نیروهای خود را مانند 
بســیجیان و نیروهای مســلح ایران که امروز به کمک مردم خود 
شــتافته اند به آمریکا ببرند تا مردم شان را از از بحران عظیمی که 
برای این کشــور ایجاد شده نجات دهند.سخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح خاطر نشــان کرد: امروز آمریکا به پرچالش ترین کشور در 
حوزه کرونا تبدیل شده است و مقامات این کشور باید به فکر نجات 
خود و حل این موضوع باشند.نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب 
اســامی روز یکشنبه ۳۱ فروردین در اطاعیه ای با رد خبر ایجاد 
مزاحمت برای ناوهای آمریکایی از سوی قایق های این نیرو و جعلی 
و هالیوودی خواندن روایت تروریست های آمریکایی از ماجرای ۲۷ 
فروردین ماه در خلیج فارس، اعام کرد: مســتندات، خاف ادعای 
آمریکایی هاســت و هرگونه خطای محاســباتی را قاطعانه پاسخ 
می دهیم.در اطاعیه نیروی دریایی سپاه آمده است: در هفته های 
اخیر شــاهد تکرار رفتارهای غیرحرفه ای نیروی دریایی تروریست 
آمریکا در خلیج فــارس بوده ایم که امنیت و آرامش این منطقه را 
تهدید و با مخاطرات جدیدی مواجه ســاخته است. از جمله این 
اقدامات، سد راه کردن کشتی شهید سیاوشی در بازگشت از یک 
ماموریت در جنوب شــرقی جزیره فارســی بود که در ساعت ۲۳ 
هجدهم فروردین رخ داد؛ براســاس اطاعات جعبه سیاه شناور، 
کشتی جنگی تروریست های آمریکایی با انجام رفتارهای پرخطر 
و بی توجهی به اخطارهای اولیه با مشــاهده هشدارهای نیروهای 
خودی، سرانجام مجبور به کنار کشیدن خود از مسیر حرکت شناور 

نیروی دریایی سپاه شد.

کرونا و فرافکنی
دونالد ترامپ با توجه به شــیوع گسترده کرونا در آمریکا و ناتوانی 
در مهار آن، پیوســته با ترفندهای گوناگون تاش می کند توجه 
اذهان عمومی را به مساله ای دیگر جلب کند.ترامپ تا کنون روش 
های مختلفی برای منحرف کردن افکار عمومی از درصد باای ابتا 
و مــرگ در اثــر کرونا در آمریکا به کار برده اســت. او تاش کرد 
تقصیرها را به گردن عواملی نظیر چین، سازمان بهداشت جهانی، 
حزب دموکرات، اوباما، رســانه ها و فرمانداران ایاات بیاندازد.ایران 
جدیدتریــن هدف او برای انحراف افکار اســت. برخی تحلیلگران 
معتقدند بهترین راه برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکات 
داخلی آغاز یک جنگ است. به عقیده برخی از کاربران شبکه های 
اجتماعی اکنون ترامپ بیش از هر زمان دیگری به یک جنگ نیاز 
دارد و بهترین گزینه آغاز جنگ برای او نیز هیچ کشوری نمی تواند 

باشد به جز ایران.

 طالبان از پذیرش آتش بس در ماه رمضان
 امتناع کرد

گروه شــبه نظامی طالبان درخواست برای برقراری آتش بس در ماه رمضان را رد کرده 
است.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این درخواست برای آتش بس به 
دولت افغانستان اجازه می دهد تا با کروناویروس مقابله کند اما رد این درخواست از سوی 
این گروه شبه نظامی باعث به وجود آمدن نگرانی هایی درباره دورنمای یک روند شکننده 
صلح در این کشور شده است.امیدواری ها برای پایان دادن به طوانی ترین جنگ آمریکا 
در منطقه اواخر فوریه ســال جاری میادی و زمانی به وجود آمد که طالبان و آمریکا 
در دوحه به توافقی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان در ازای تضمین های 
امنیتی طالبان دست پیدا کردند.اما این توافق شامل آتش بس نمی شود چون این مساله 
به دولت کابل واگذار شــده تا با شــبه نظامیان در این باره گفتگو کند.سهیل شاهین، 
سخنگوی طالبان در توئیتی نوشت، آتش بس در صورتی امکان پذیر است که روند صلح 
به صورت کامل تحقق یابد اما موانع بر ســر طالبان برای بر زمین گذاشتن ساح هنوز 

وجود دارد.وی ادامه داد: درخواست برای آتش بس متقاعد کننده و منطقی نیست.
اشــرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه خواســتار آتش بس برای ماه 
رمضان شــد که از امروز در این کشــور آغاز شــده و به این کشور اجازه تمرکز بر روند 
گســترش ویروس کرونا و جلوگیری از آن را می دهد.تاکنون بیش از ۱۳۰۰ مورد ابتا 
به کروناویروس در افغانستان ثبت شــده اما کارشناسان سامت و بهداشت می گویند 
که تعداد احتماا بیشــتر است و علت آن ضعیف بودن سیستم سامت و بهداشت این 

کشور است.
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پژوهشگران چینی، نوعی کیت آزمایش DNA ابداع کرده اند که گرمای 
آن از تلفن همراه تامین می شود و کروناویروس را در کمتر از دو ساعت 
تشخیص می دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیوساینتیست، این کیت 
موســوم به »پاکت« )POCKET(، تغییرات DNA را که نشان دهنده 
وجــود بیماری هســتند، در نمونه های خون، ادرار و بزاق تشــخیص 
می دهد.»پاکت«، از دو بخش تشــکیل شده است؛ یک تراشه سه بعدی 
یکپارچه یا »آی- چیپ« )i-chip( و یک جعبه که تلفن همراه را در خود 
نگه می دارد و گرمای خود را از آن به دست می آورد.این کیت قابل حمل 
که هزینه آن کمتر از 10 دار اســت، در یک کیسه پاستیکی کوچک 
یا یک پاکت نامه معمولی جا می گیرد. این کیت می تواند نقش مهمی در 

مقابله با گسترش بیماری های واگیردار داشته باشد.

محققان در پژوهشــی نقش سلول های بنیادی در درمان زخم دیابت را 
بررســی کرده اند.به گزارش ایسنا، زخم به عنوان گسستگی در ساختار 
بافت های نرم تعریف شده که منجر به از بین رفتن پیوستگی آن بافت 
می شود. زخم پای دیابتی مشکلی جدی در بیماران بوده و دلیل اصلی 
قطع عضوها در بیماران دیابتی بوده است. به خاطر هزینه های درمانی 
بسیار باا و ســختی درمان، نگاه های محققان و درمانگران معطوف به 
سمت درمان های بیولوژیکی و نوین شــده است.محققان در پژوهشی 
با عنوان ظرفیت درمان سلول های بنیادی در زخم دیابتی این موضوع 
را بررســی کرده انــد. آن ها ابتدا انــواع مختلف ســلول های بنیادی و 
ویژگی هایشــان را بررسی کردند و سپس به معرفی فاکتورهای رشدی 
که برای درمان زخم های دیابتی مورد استفاده قرار گرفته اند، پرداختند.

محققــان دانشــگاه »پــردو«)Purdue( موفق به تولید یک حســگر 
کربن دی اکسید شــدند که به کنترل و کاهش مصرف انرژی از طریق 
سیستم های گرمایشی و تهویه کمک می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
تک اکسپلوریست، انتظار می رود این حسگر ارزان کربن دی اکسید، نحوه 
اســتفاده از انرژی برای گرم کردن، خنک  کردن و تهویه ساختمان های 
بزرگ و خانه ها را دگرگون کند.»جف رودز«)Jeff Rhoads(  اســتاد 
مهندســی مکانیک کالج مهندســی پردو اظهار کرد، کنترل آب وهوا و 
تهویه مناسب اهمیت بسیاری دارد زیرا اغلب مردم آمریکا بیشتر زمان 
خود را در روز در فضاهای درونی ســپری می کنند تا فضاهای بیرونی.

پروژه محققان دانشــگاه پردو توســط »آرپا-ای«)ARPA-E( که مرکز 
تحقیقات پیشرفته انرژی است، مورد حمایت قرار گرفته است.

 کیت تشخیص کرونا با کمک
 تلفن همراه

تاثیر سلول های بنیادی بر درمان 
زخم دیابت

حسگری که مصرف انرژی در 
سیستم های تهویه را کاهش می دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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فرار کارگر یک مرکز حفاظت از حیات وحش در اوگاندا از مقابل یک کرگدن خشمگین

جزئیات شنیدنی از بوگاتی دیووی 5 میلیون یورویی
بوگاتی خودروی سفارشــی و تولید محدود دیوو را در تابســتان 2018 معرفی کرد و حاا اولین نســخه های این هایپرکار به دست 
مشتریان رسیده است.داستان دیوو که به عنوان نفس گیرترین و خاص ترین هایپر اسپورت دوران مدرن شناخته می شود اوایل سال 
2018 آغاز شــد. در آن زمان مشــتریان خواهان یک خودروی چابک و تشنه برای عبور از پیست ها بودند.پس از آن بود که کار آغاز 
شد و از همان ابتدا چند چیز به صورت واضح مشخص شد. اول از همه اینکه دیوو باید تفاوت های بسیاری نسبت به شیرون می داشت 
و حتی بسیار خاص تر می بود. این خودرو همچنین باید بدون قربانی کردن راحتی سواری اسپورت تر و چابک تری می داشت.این کار 
آسانی نبود اما طراحی اولیه خودرو طی چند ماه کامل شد و به مالکان شیرون ارائه گردید. استفان وینکلمن رئیس بوگاتی می گوید 
آن ها سریعاً ذات اسپورت دیوو را شناختند و از پروژه حمایت کردند.پس از دریافت واکنش های مثبت بود که مهندسان بوگاتی کار 
روی شبیه سازی های رایانه ای را شروع کرده و نسخه پیش تولیدی را ساختند. این خودرو حدود یک سال پس از شروع پروژه تکمیل 
شد و در تست های گوناگون از جمله در نوربرگ رینگ شرکت کرد. به عنوان بخشی از فرایند توسعه شاسی، نسخه پیش تولیدی دیوو 

بیش از 5 هزار کیلومتر را با سرعتی که به 380 کیلومتر در ساعت هم می رسید طی کرد. 

مثلث هجومی بارسا از آلمان کامل می شود
بر اساس اعام موندو دپورتیوو، باشگاه بارسلونا برای جذب تیمو ورنر، ستاره آلمانی ایپزیش با پدر او در آلمان تماس برقرار کرده است.

به گزارش ورزش سه، روزنامه کاتاان موندو دپورتیوو امروز صفحه اول خود را به تیمو ورنر، ستاره گلزن ایپزیش که از هدف های نقل 
و انتقااتی بارســلونا است اختصاص داده و می گوید اریک آبیدال، مدیر ورزشــی بارسا و دستیارش رامون پانس در آلمان با پدر ورنر 
تماسهایی برقرار کرده و از او درباره نظر پسرش درباره انتقال به بارسلونا پرسیده اند. موند، جو مذاکرات دو طرف را مثبت ارزیابی کرده 
است.بارسلونا از فصل گذشته برای پیدا کردن مهاجمی که بتواند در بلندمدت جانشین مناسبی برای لوئیس سوارز باشد تاش زیادی 
کرده. ســوارز حتی شــخصا در این مورد از باشگاه حمایت کرده و گفته بود خوب است که بارسلونا بتواند یک مهاجم خوب جذب کند. 
سوارز البته فعا قصد بازنشستگی ندارد و مدعی است فعا می تواند به درخشش ادامه دهد ولی او می خواهد اگر زمانی به دلیل مصدومیت 
نتوانست تیم محبوبش را همراهی کند، مهاجمی در اختیار بارسا باشد که توان درخشش در حد او را داشته باشد.موندو می گوید مدیر 
ورزشی بارسلونا برای جذب مهاجم شماره 9 شخصا ائوتارو مارتینز، ستاره اینتر را می پسندد. ولی انتقال او به این سادگی ها نیست. به 

همین علت است که بلوگرانا به مذاکره با دیگر مهاجمین مد نظر باشگاه ادامه می دهد. 
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فیلــم کوتــاه »بغلم کــن« بــه کارگردانی احمد 
سیدکشمیری در جشنواره ایتالیایی به نمایش در 
می آید.فیلــم کوتاه بغلم کن بــه کارگردانی احمد 
سیدکشمیری و محصول انجمن سینمای جوانان 
استان البرز در یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
Patologico ایتالیا نمایش داده خواهد شــد.این 

جشــنواره که به نمایش فیلم های بلنــد و کوتاه 
ایتالیایی و بین المللی در زمینه آسیب های اجتماعی 
و روانی و پریشــانی های ذهنی در جامعه امروزی 
می پردازد در یازدهمین دوره خود به دلیل شــیوع 
بیماری کرونا به صورت آناین برگزار می شــود و 
هیات داوران به طور کامل از بازیگران معلول تئاتر 
پاتولوژیک Compagnia Stabile و دانشــجویان دانشگاهی »تئاتر یک پارچه احساسات« با 
همکاری دانشگاه Tor Vergata رم تشکیل شده است.این فیلم قصه زنی را روایت می کند که 
در ارتباطات عاطفی با همسرش دچار مشکاتی شده  است.یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
Patologico ایتالیا که قرار بود از تاریخ 1۷ تا 2۶ آوریل برابر با 29 فرودین تا ۷ اردیبهشــت 

برگزار شــود با توجه به شــیوع بیماری کرونا به ماه اکتبر ســال 2020 منتقل شد.از جمله 
عوامل تولید این فیلم می توان به نویسنده و کارگردان: احمد سیدکشمیری، تصویربردار: صادق 
ربعلی زاده، مدیر تولید و صدابردار: مهدی نوری، بازیگران: مریم بابایی، نادر سیروس مهر، مائده 
سیروس مهر، دستیار کارگردان: افسانه محمدپورریا، مائده شاهسوند، عکاس: محمد ترکمند، 
مجری طرح انجمن سینمای جوانان استان البرز، تهیه کننده: افسانه حیدری و  اداره کل ارشاد 

اسامی استان البرز اشاره کرد.

انتشار دونمایش نامه از ادوارد باند
علــی  فرهادزاده از انتشــار و ترجمه دو نمایشــنامه از 
ادوارد بانــد و مجموعه  داســتانی از خــودش با عنوان 
»زمزمه های مردی با شــقیقه خاکســتری« خبر داد.

این نویســنده و مترجم در این باره به ایســنا، گفت: دو 
نمایشنامه از نویسنده معروف انگلیسی ادوارد باند دارم؛ 
این نمایشنامه ها در واقع یک تریلوژی درباره جنگ است. 
بخش اول  این تریلوژی با عنوان »سرخ و سیاه و نادان« 
را ســال 92 به جشــنواره تئاتر فجر بردم و نشد که به 
اجرای عمومی برســد ولی بخش دوم را  ترجمه کردم 
که اســمش »مردمانی از جنس ترکش« است اما امکان 
دارد نامش به »مردم و کنســرت ها« تغییر کند. بخش 
سومش را هم سال ها پیش به یکی از دوستان داده بودم 
که خودش آن را ترجمه  و منتشر کرد و این نمایشنامه ها قرار است در نشر نیماژ منتشر شود. او درباره 
این نمایشنامه ها توضیح داد: این  نمایشنامه ها زبان بسیار جهانی  دارند. همچنین بهم ریختگی تاریخی 
دارند که به صورت عامدانه خود نویسنده آن را رعایت کرده است. ما در حوزه نمایشنامه های جنگ در 
حال انتقال هســتیم. به نظرم ترجمه این نمایشنامه ها بسیار کارایی دارد و به ما در عرصه تئاتر کمک 
خواهد کرد تا  جنگ را از زوایای دیگری هم ببینیم و کمی رنگ و بوی نگاه مان جهانی تر شود. فرهادزاده 
سپس بیان کرد: مجموعه داستانی هم آماده کرده ام که به زودی به ناشر  تحویل می دهم. این مجموعه 
داســتان درباره  فقدان است؛ فقدان از این حیث که روابط به پایان رسیده است، چه به عنوان طاق و 
چه به عنوان های دیگر که از منظر مردها روایت شــده است. در ادبیات داستانی مان  فقدان از دیدگاه 
زن ها روایت می شــود اما از منظر مردها کمتر روایت شده بود. کل  داستان های مجموعه »زمزمه های 
مردی با شقیقه خاکستری« از منظر مردها  در موقعیت ها و شرایط و فضاهای  مختلف روایت می شود.

قیصر امین پور
در دوم اردیبهشــت مــاه 1338 درشهرســتان ُگتوند 
خوزستان متولد شد.دوران کودکی و تحصیات ابتدایی 
را در زادگاهــش گذراند و برای ادامه تحصیل به دزفول 
رفت.امیــن پور در ســال 135۷ دیپلم تجربی گرفت و 
سپس تحصیات دانشگاهی خود را در رشته دامپزشکی 
در دانشگاه تهران آغاز کرد. وی در سال 1358 با انصراف 
از رشته دامپزشکی، به جمع دانشجویان علوم اجتماعی 
پیوست. قیصر امین پور مجدداً در سال 13۶3 تغییررشته 
داد و تحصیات خود را در رشــته زبان و ادبیات فارسی 
دانشــگاه تهران دنبال کرد و در بهمن ماه سال 13۷۶ با 
دریافت مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 
تهران فارغ التحصیل شــد.دکتر قیصر امین پور از زمرِه 
شاعرانی بود که از همان آغاز فعالیت های حوزه هنری به جمع گروه شعر آنجا پیوست و همگام با سایر 
شاعران فعال حوزه هنری در بسیاری از شب های شعر برگزار شده در جبهه های دفاع مقدس شرکت 
کرد و در مناطق مختلف عملیاتی به شــعرخوانی پرداخت.او عضو شورای شعر و ادبیات حوزه بود و در 
تشکیل جلسات شعرخوانی و نقد و بررسی شعر و تشویق و ترغیب شاعران جوان انقاب نقش مؤ ثر و 
ارزنده ای داشت. سپس به جمع نویسندگان و شورای سردبیری مجله سروش نوجوان پیوست .همچنین 
دکتر امین پور به تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اشتغال داشت. وی در آخرین روزهای سال 
13۷۷ دچار ســانحه تصادف در جاده کناره شمال گردید و به شدت مجروح شد.شدتدکتر قیصر امین 
پور در سال 13۶۷ از مؤ سسه گسترش هنر، جایزه ویژه نیما یوشیج را دریافت کرد. همچنین در سال 
13۷8 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به عنوان یکی از شاعران برتر دفاع مقدس در دهه های 

۶0 و ۷0 برگزیده شد.سر انجام در آبان ماه 138۶ درگذشت.
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