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 سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ایران پیشرفت های تکنولوژیک نظامی و غیرنظامی را حق اینفک و مصالحه ناپذیر خود می داند، گفت: تهدیدها از طرف کشوری 
که به تهدید شماره یک امنیت جهانی تبدیل شده، کوچکترین تاثیری در اراده ما برای ادامه مسیر قانونی مان نخواهد داشت.»علی ربیعی« دیروز شنبه در نشست 
خبری  ویدئوکنفرانسی سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ایرنا درباره موضع دولت درباره کارشکنی ها و اتهامات مقامات آمریکایی علیه ایران گفت: متاسفانه مجددا 
در میانه راه مبارزه با کرونا که همه مردم دنیا باید باهم اتحاد داشته باشند، شاهد چنین اظهار نظراتی هستیم. معتقدیم اوا بابد در منطقه به سمت صلح حرکت 

کنیم که بتوانیم با کرونا مقابله کنیم، دنیا نیاز به یک امنیت فیزیکی و امنیت روانی دارد که بتواند از این بحران عبور کند. ...
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ربیعی: 
پیشرفت های تکنولوژیک را حق خود می دانیم

info@sobh-eqtesad.ir

از سقوط بورس بترسیم یا نترسیم
این روزها همه نگرانند که بورس با چه معیاری در حال رشد 
قیمت های سهام و ســودآفرینی است. این درحالی است که 
تقریبــا بیش از ۹۰ درصد بورس های جهان یا فرو ریخته و یا 
با امداد دولتها لنگان لنگان فقط در مسیر بقا روزگار میگذراند. 
اینکه این روزهــا در ایران بازدهی ۴۰ درصــدی در ۲۰ روز 
کاری سال جدید، آنهم در حالی که در این مدت تمام اقتصاد 
دنیــا و بازارهای مالی بین یک تا ۲۵ درصد کرونا زده و منفی 
بوده اند، خودش نوعی معناســت و با شاخصهای اقتصادی در 
بخش های دیگر ارتبــاط معناداری ندارد. اما حجم نقدینگی 
موجود در حسابهای سپرده کوتاه مدت که با تصمیم شورای 
بانکها به دریافت ســود محدود محکوم میشــوند و در همین 
حال بازار ملک و مســکن هم با رکود مواجه است و ارز و طا 
هم در این شــیوه مدیریت بانک مرکزی هم ریســک نوسان 
نرخ خواهد داشــت و هم وجه نقدی اســت که دور از چشم 
ناامنی که آزادشــدگان از زندانها تهدید نگهداری آن را ایجاد 
می کنند پس سوراخ باقی مانده برای جذب نقدینگی فقط در 
ید تاکنون باکفایت بازار سرمایه باقی می ماند و بس. اما برخی 
کارشناسان اقتصادی روند سود آفرینی بورس را حباب تلقی 
میکنند کــه در اثر تقاضای کاذب مبتنی بر نقدینگی موجود 
در بــازار بوجود آمده آنها اعتقاد دارند، ارزیابی و تقویم دارایی 
شــرکتهایی که ماک تعیین قیمت آنها، ارزش جایگزینی و 
ارزش روز داراییهایشان اســت و محصول تولیدی و عرضه و 
تقاضای کاای منبعث از تولیداتشان سودآفرینی چندانی ندارد 
و به همین جهت ســودی عقانی و مبتنــی بر اصول علمی 
اقتصاد نصیب سهامدارانشــان نمیکنند. حتما در یک نوسان 
سیاسی و واکنش بازار مسیر سقوط را طی خواهند کرد. اینکه 
با فروپاشی بازار نفت و محصوات جانبی آن تا منفی ۳۷ دار 
برای هر بشــکه اقتصاد بازار سرمایه واکنشی منطقی نداشت 
حکایــت از حضور ایران بیرون از نوســانات بازار مربوطه بود. 
نفــس وجود تحریم فروش نفت ایران، میزان وابســتگی بازار 
ایران را از اتکای به ارز نفتی مصون نموده و فروشهای صادراتی 
و آنهم حجم نسبتا قابل درک صادرات غیرنفتی آن، ارز کشور 
را تامین نموده و همین امر موجب عدم واکنش بازار ایران به 
نوسانات نفتی در جهان است. از این گذشته اتفاق نادر دیگری 
در شرف تحقق است و آن تامین کسری بودجه دولت با عرضه 
و فروش دارایی هاست. در گذشته دولت طبق اصل ۴۴ قانون 
اساسی موظف به فروش دارایی برای پاسخ گفتن به قانون در 
موضوع خصوصی سازی بود اما امروز موضوع خصوصی سازی 
در پرتو نیاز به نقدینگی دولت تحت الشعاع قرار گرفته و دولت 
تا آنجا که بتواند ورود شــرکتهای وابسته را با تنوعی از آماده 
سازی و مدرک ســازی به بازار سرمایه خواهد آورد و طبعا با 
عرضه قیمت پایین تر نسبت به ارزش واقعی سهام این بازار را 
رونق خواهد داد. برخاف بسیاری از صاحب نظران که ماک 
های خود را مبانی علمی اقتصاد میدانند حقیر معتقدم در بازار 
ســرمایه ایران ماک مهمی بوجود آمده که آن نیاز دولت به 
نقدینگی اســت فلذا همه کوشش خود را بکار خواهد بست تا 
سهام شرکتهای خود را متکی به میزان تقاضای ولو کاذب به 
فروش برساند. چرا که سازمان خصوصی سازی در عرضه سهام 
با مشتری انتخابی موفق نبوده و راه گریزی برای مبری شدن 
از تبانی بجز بازار ســرمایه که قادر به جذب پولهای سرگردان 
و بعضا و حتی اغلب خرد است، ندارد. اینکه این مسیر در یک 
چارچوب علمی اقتصادی نمیگنجد کاما صحیح است اما اینکه 
عنصر تاثیرگزاری مانند دولت و دارایی هایش در مسیر ایجاد 
ســونومی تقاضا برای نقد کــردن دارایی ها مبادرت به صدور 
بخشــنامه برای تعیین حجم مبنا و به نوعی امنیت بخشیدن 
به روند تداوم ســود آوری نموده اند هم نوعی شگرد است که 
در ایران آشکار و در دیگر کشورها پنهانی انجام میشود. شاید 
حقیر بتوانم مسیر امروز بورس را به تعریف گزار از یک اقتصاد 
دولت مالک به اقتصاد کاهنده از حجم تملک دارایی دولتی با 
ابــزار بورس نام گذاری کنم. ورود دارایی های دولت به بورس 
خود حجم بازار ســرمایه را بــزرگ و بزرگتر میکند و طبعا با 
تبلیغات دهان به دهانی که ارزیابان سهام دولتی ایجاد میکنند 
روند ورود نقدینگی آنهم به شــکل تقاضاهای حجم محدود و 

کوچک ادامه خواهد داشت. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت:
مراقب موج دوم و سوم بیماری کرونا در کشور باشیم

گویاگفت: مراقب موج دوم و ســوم بیماری کرونا در کشــور باشــیم چون یک بیماری پیچیده است و دارو 
و واکســن ندارد.مراقب موج دوم و ســوم بیماری کرونا در کشور باشیم به گزارش گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از بیرجند ، محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت 
در نشست ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونای خراسان جنوبی گفت: شیوع بیماری کرونا در کشور 
یکسان نیست و در برخی از استان های مهمان پذیر و پرتردد همچون آذریایجان های شرقی و غربی، تهران 
و فارس شاهد افزایش موارد ابتا به کرونا هستیم.او افزود: بیماری کرونا در کشور چندین موج خواهد داشت 
و باید منتظر موج های دیگر باشــیم و آمادگی کامل داشته باشیم.گویا با اشاره به آمادگی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی در مقابله با موج های بعدی کرونا گفت: کرونا یک بیماری پیچیده است و دارو و 
واکسن ندارد و تنها کاری که برای پیشگیری از ابتا به آن می توان کرد رعایت مسائل بهداشتی، ماندن خانه 
بویژه افراد مسند و خودداری افراد دارای بیماری های قلبی، تنفسی، سرطان و دیابت از بیرون رفتن از منازل 
اســت.رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت با اشاره به اینکه کرونا در خراسان جنوبی 
آهســته آهسته روبه کاهش گذاشته شده اســت، افزود: این روند کاهشی به دلیل مدیریت خوب مسئوان 
بهداشتی و رعایت مردم است که اگر مردم از این پس مسائل بهداشتی را رعایت نکنند دوباره بیماری شعله 
ور خواهد شد.گویا از خدمات صدا و سیما و دست اندرکاران بهداشت و درمان بویژه پرستاران و پزشکان در 
مقابله با کرونا قدرددانی کرد.رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی در سفر خود به خراسان جنوبی، دیروز و امروز از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و بخش بهداشت و 

درمان طبس بازدید کرد.

بازگشایی سینماها داوطلبانه شد
بازگشایی سینماها پس از تعیین زمان شروع فعالیت ها، داوطلبانه شد.به گزارش ایسنا به نقل از روابط 
عمومی ســازمان سینمایی، در ششمین جلسه کارگروه بررســی آسیب های کرونا در سینما، ضوابط 
بازگشایی سینماها با حضور نماینده انجمن سینماداران بررسی شد.در این جلسه ضمن بررسی ضوابط 
بازگشایی سالن های سینما برای پیشنهاد به ستاد ملی مبارزه با کرونا مقرر شد بازگشایی سینماها پس 
از اعام، داوطلبانه باشــد و همه سینماها ملزم به بازگشایی نباشند. همچنین کمک هزینه ای از سوی 
سازمان سینمایی برای تهیه اقام بهداشتی سینماها درنظر گرفته شود.در این جلسه با توجه به ثبت 
نام ۳۶۴۵ نفر در سامانه ثبت اطاعات فعاان آسیب دیده سینما از کرونا مقرر شد اطاعات ثبت شده 
با اطاعات خانه سینما و صندوق اعتباری هنر مطابقت داده شود و طی روزهای آینده با نهایی شدن 

لیست افراد دارای اولویت، از حدود هزار نفر حمایت شود.

رییس جمهور با اشــاره به پرداخت وام معیشــتی 
به مردم گفت: بــه اندازه ای که توانایی داشــتیم 
پرداخت کردیم. دولت می تواند بیشــتر پول بدهد 
امــا باید عواقــب آن را هم دید.به گزارش ایســنا، 
حجت ااسام حسن روحانی عصر دیروز ) شنبه( 
در دیدار با جمعی از فعاان اقتصادی با بیان اینکه 
مشــکات فراوانی روبروی ما قــرار گرفته ، گفت: 
دولت ها در معرض آزمایش بزرگی قرار گرفتند که 
چگونه اقتصاد خــود را حفظ کنند و در عین حال 
ســامت عمومی را نیز صیانت کنند. در کشوری 
که وقتی کســی مبتا به کرونا می شود شبی هزار 
دار هزینه درمانش می شود و برایش چهارهزار دار 
شارژ می کنند با کشــوری که در آن افراد مبتا به 
رایگان مداوا می شوند بسیار فاصله وجود دارد. فشار 
زیادی در این زمینه بر دوش دولت قرار دارد.وی با 
بیان اینکه تجهیزات درمانی و پزشکی ما شرایطی 
است که بیمار پشت بیمارستان در انتظار نمی ماند، 
گفت: کاری که شــرکت های دانش بنیان ما انجام 
دادند، قدم های بســیار خوبی بود. اان تقریباً نیاز 
مــا در زمینه ونتیاتور برطرف  و اینکه ما خودمان 
ســی تی اسکن، مواد شــوینده و ماسک ان ۹۵ را 
تولید کنیم کار بزرگی اســت.روحانی خاطرنشان 
کرد: ویروس کرونا ســبک زندگــی را عوض کرده 
است.رییس جمهور با اشاره به تاش بانک ها برای 
کمک به جامعه در شرایط شیوع کرونا، تاکید کرد: 
۲۴ هزار میلیارد تومان وام یک میلیون تومانی برای 
مردم در نظر گرفته شد. ممکن است بگویند که یک 
میلیون پول زیادی نیست اما باید بدانیم که خیلی ها 
به همین پول نیاز دارند. ما به اندازه ای که توانایی 
داشتیم پرداخت کردیم. البته مردم می گویند دولت 
بیشتر پرداخت کند، مگر پول ندارد؟ دولت می تواند 
بیشتر پول بدهد اما باید عواقب آن را هم دید. اگر 
پول بیشتری در اختیار مردم باشد آن وقت عواقب 

نقدینگی آن چیست؟  
روحانی با بیان اینکه بخشــی از جامعه پزشکی در 
ابتدای شیوع کرونا با ایثار جان خود و خطر کردن به 
صحنه مبارزه با کرونا آمدند، اظهار کرد: کار بزرگی 
در این دو ماه از سوی جامعه پزشکی و همه نهادهای 
مســئول انجام شده است. از دولت خواسته شد که 
نیازمندیهای داخلی را تامین کنیم و این کار انجام 
شد و اان به وزارت صمت این اجازه داده شده که 
کارخانه هایی که تولید مازاد دارند آن را صادر کنند.

وی ادامه داد: خیلی مهم است که در طول دو ماه از 
شرایط نیازمندی به برخی محصوات پزشکی حاا 
به وضعیتی برسیم که برخی از کااهای پزشکی را 
صادر کنیــم. البته ما هنوز در برخی موارد نیازمند 
تأمین مایحتاج پزشکی هستیم اما می توانیم قدم 
به قدم جلو رویم و مشــکات خــود را حل کنیم.

رییس جمهور  افزود: هیچ دلیلی نداریم که چند ماه 
قرار اســت وضعیت کرونایی ادامه یابد. این ویروس 
ناشناخته است و برایش واکسن و درمانی مشخص 
نشــده و اگر به داروی درمــان قطعی این ویروس 
نرسیم یا دنیا نرسد در خرداد و تیر هم ممکن است 
با این بیماری مواجه باشیم.روحانی تاکید کرد: پس 
اگر می گوییم سفر انجام نشود، اجتماعات مردمی 
شکل نگیرد این باعث می شود کسب و کارها تاثیر 
بگیرند و به همین دلیل باید برای اقتصاد کشور در 
بلند مدت تصمیم گیری کنیم چون هنوز نمی دانیم 
تا کی با این ویروس مواجه هستیم. ممکن است تا 
آخر سال هم طول بکشد.وی اظهار کرد: اگر تولید 
کننده ای در داخل ســال بتواند آنچه وام می گیرد 
را بازپس دهد و اگر این شــدنی باشــد بانکهای ما 
دست شان بازتر خواهد بود و می توان وام های خرد 
را پرداخــت کرد. البته به شــرطی که نقدینگی ما 
به ۲۷ یا ۲۸ درصد نرســد و مثاً با برگرداندن آن 
وام تا اسفندماه نقدینگی ما ۲۵ درصد باشد.رییس 

جمهور با بیان اینکه بورس کشور در ماه های اخیر 
درخشــید، گفت: در شــرایطی که بورس بسیاری 
از کشــورها در این روزها دچار مشــکل شدند اما 
بــورس ما به خوبی کار خود را پیش برده اســت و 
اگر زمینه ارتباط بورس با بخش خصوصی تقویت 
شود برندهایی در کشور هستند که اگر اعام کند 
اوراقی دارم مــردم می پذیرند و خریداری می کنند 
تا حدی که شــاید نیازی به حمایت بانک ها نباشد 
یا اگر هم بانــک بخواهد حمایت کند راحت تر این 
کار را انجام می دهد.روحانی با اشاره به اینکه توجه 
به دورکاری در بخش خصوصی برای خود صاحبان 
این بخش صرفه اقتصادی دارد، اظهار کرد: فضای 
دیجیتالی می تواند بســیار به ما کمک کند و باید 
قبل از کرونا می پذیرفتیم که این فضا به کســب و 
کارهای ما کمک می کند. هم خدمت بیشــتری به 
مردم می دهد و هم این خدمات امنیت بیشــتری 
دارد.وی بــا بیان اینکــه در برابر کرونا باید با تدبیر 
و بدون دلهره عمل کنیم، گفت: کرونا وجود دارد و 
ما باید مراقبت کنیم و واقعیت را بپذیریم و خودمان 
را با آن سازگار کنیم. یعنی باید یک زندگی طبیعی 
اما توام با احتیاط داشته باشیم. این سختی در پیش 
روی ما قرار گرفته اســت و باید با آن کنار بیاییم.

روحانی در پایان با انتقاد از برخی شایعه ســازی ها 
در زمینه ورود نهاده ها به کشــور از طریق گمرک 
گفت: من از منشأ این شــایعات باخبرم و می دانم 
چه کســی آنها را طراحی می کند. همان کسی که 
نهاده را می آورد خودش هم شایعه درست می کند. 
هنوز نهاده اش روی آب و در درون کشتی است اما 
می گوید وارد شــده و گمرک تحویل نمی دهد. من 
خواهش می کنم از این شــیوه ها در شرایط فعلی 
اســتفاده نشــود تا از این وضعیت عبور کنیم که 
مطمئن هستم اگر هماهنگی و تدبیر ازم را داشته 

باشیم این اتفاق خواهد افتاد.

براساس اعام مرکزآمار؛

افزایشفاصلهتورمیدهکها
وزیر اقتصاد؛

حباب در بورس وجود ندارد

احتمال تمدید شش ماهه اجاره نامه مستأجران

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: استقبال خوب مردم از بازار سرمایه منجر شد تا به بررسی 
نظرات کارشناسان این بازار بپردازیم تا اثر گذاری و عمق آن بیشتر شود.او افزود: سازمان بورس، 
قراردادی را با رسانه ملی دارد و قرار است به عموم مردم آموزش هایی را در خصوص بورس بدهد. 
مردم باید اصل اســتفاده از مشاوره ها را جدی بگیرند.دژپســند به روش های اجرایی بر بنگاه های 
نیــاز به تامین مالی اشــاره کرد و گفت: ابزارهای صندوق پروژه مشــترک و ســایر عوامل برای 
تامین کنندگان مالی در بورس تعبیه شــده است.او با اشاره به رابطه عکس بورس با اُفت صادرات 
گفت: مطالعات علمی نشان می دهد بازار بورس شامل حباب نیست اما برای برخی از بنگاه ها شاید 

وجود داشته باشد.

ثبتناموامیکمیلیونیتمدیدشد
 آخرین تحلیل ها درباره سامت »کیم«؛ 

چرا تیم پزشکی چین عازم کره شمالی شد؟
رییس جمهور با اشاره به پرداخت وام معیشتی به مردم گفت:

پرداختبیشترواممعیشتیعواقبنقدینگیدارد

3

3

3

7

3

2

معــاون کل وزارت بهداشــت از کاهــش ۵۰ 
درصدی موارد بستری و همچنین ۷۰ درصدی 
مرگ و میر ناشــی از کرونا در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در ارتباط 
ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران و در بخش نخست 
صحبت هایش، گفت: در حال حاضر نســبت به 
زمــان اوج کرونا در کشــور، بیش از ۵۰ درصد 
موارد بستری و حدود ۷۰ درصد موارد مرگ و 

میر ناشی از کرونا در کشور کاهش یافته است.

اســتان های  اغلب  در  کرونا  نزولی  روند 
کشور

وی افزود: همچنین در اکثر اســتان های کشور 
خوشبختانه روند نزولی بیماری به صورت قابل 
توجهی مشــاهده می شود. این دستاورد نتیجه 
اقدامات مناســب مردم، دولت و مجموعه نظام 
اســت. اما تاکید می کنم که در این شرایط که 

بازگشــایی ها و کاهش فاصله گذاری اجتماعی 
به صورت تدریجی و هوشــمند انجام می شود، 
هر گونه غفلتی می تواند عوارض جبران ناپذیر 

و شدیدی را در پی داشته باشد.

احتمال دو تا سه طغیان بیماری در دنیا طی 
یک سال آینده

حریرچی ادامه داد: به طور واضح می گویم که تا 
کشف دارو و واکسن بیماری، در اکثر کشورهای 
جهان حدود دو الی ســه طغیان دیگر بیماری 
طی یک سال آینده در پیش رو خواهیم داشت. 
بنابراین هر گونه غفلت فردی می تواند هم خود 
فرد و هم خانواده وی را در معرض ابتا، ابتای 
شدید و مرگ و میر قرار دهد و تعدد غفلت های 
فردی ممکن اســت فجایع منطقــه ای، ملی و 
جهانی را ایجاد کند.وی افزود: به همین دلیل از 
مردم درخواست می کنیم تا حد امکان به شعار 

در خانه بمانیم و پرهیز از ترددهای غیرضروری 
وفــادار بماننــد و این دســتاوردهای عظیم را 

کماکان نگهداری کرده و ادامه دهند.

مراجعات  کاهش  به  نســبت  هشــدار 
بهداشتی و درمانی مردم

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر سایر مراجعات 
بهداشتی درمانی مردم است. قبل از شیوع کرونا 
به طور متوســط روزانه دو میلیون و ۳۵۰هزار 
بار مردم به سیســتم بهداشتی درمانی دولتی 
و خصوصــی مراجعــه می کردند کــه مراجعه 
به پزشــک، بهورز، مراقب ســامت، داروخانه، 
آزمایشگاه، رادیولوژی و ... را شامل می شود. اما 

در دو ماه اخیر این مبحث به طرز قابل توجهی 
کاهش یافته اســت. غیر از موارد غیرضرور، اما 
تعدادی مــوارد ضرور مراجعه داریم و به عنوان 
مثال ســاانه نزدیک ۱۵میلیون بار واکسن به 
کودکان و افراد بالغ تزریق می کردیم و هر گونه 
تعلل در واکسیناسیون می تواند عوارض جبران 
ناپذیری در انواع بیماری ها نظیر دیفتری، سیاه 
ســرفه، کزاز، فلج اطفال، هــاری و ... بر جای 

گذارد.

سه استراتژی اصلی مقابله با کرونا
معاون کل وزارت بهداشــت افزود: ما به ســه 
استراتژی اصلی مقابله با کرونا کماکان وفاداریم؛ 

ابتدا فاصله گذاری اجتماعی و رعایت مســایل 
بهداشــتی در حداکثر ممکن؛ چراکه باید چرخ 
اقتصاد و معیشــت بچرخد و در عین حال نیز 
چرخ انتشار کرونا متوقف شــود.وی ادامه داد: 
اســتراتژی دوم نیز شناسایی بیماران مبتا که 
اکثرا کم عامت و بی عامت هستند و همچنین 
ایزوله کردن آنها در محل مناســب است. اقدام 
بعدی نیز شناســایی افرادی که با بیماران در 
تماس بوده اند و جداســازی آنها از ســایر افراد 
است. خوشبختانه اقدامات زیادی در این زمینه 
در وزارت بهداشــت در حال انجام است. تعداد 
افــرادی کــه از طریق غربالگری و شناســایی 
بیماران بی عامت و همچنین افرادی که تماس 

نزدیک بــا مبتایان داشــته اند، تقریبا دارد با 
کسانی که مبتا شــده اند و خودشان مراجعه 
می کنند، برابر می شــود. این موضــوع را ادامه 

می دهیم.

تعجیلی در بازگشایی ها نیست
معاون کل وزارت بهداشــت در پاسخ به سوالی 
درباره بازگشــایی های اخیــر و افزایش ترددها 
در کشور، گفت: در ســتاد ملی مقابله با کرونا 
و در کمیته هــای کارشناســی ســتاد ملی و 
در کمیته های کارشناســی وزارت بهداشــت 
و وزارت کشــور، بحث هــای متعــددی انجام 
شــده و بازگشایی ها بر اســاس خرد جمعی و 
تصمیم گیری هــای ملی انجام می شــود. هیچ 
تعجیلی در بازگشــایی ها وجود ندارد و ما فقط 
ملزم هســتیم که عمدتا ماحظات اقتصادی و 
معیشتی مردم و همچنین ماحظاتی که درباره 

ســامت روانی و مســائل تفریحی، فرهنگی و 
مذهبی مردم را هم مورد توجه قرار دهیم.

تعــداد موارد بســتری در ICU همچنان 
هشداردهنده است

وی در پاســخ به ســوال ایســنا، درباره برخی 
اظهــارات ضد و نقیض در زمینه وضعیت کرونا 
در کشــور و به ویژه در استان هایی مانند تهران، 
گفت: در اظهاراتی که گفته و بیان می شــود از 
نظــر من هیچ تناقضی وجود ندارد. روند نزولی 
در پذیرش بیماران بســتری و مرگ و میر در 
اکثر اســتان های کشــور وجود دارد،  اما نکته 
مهم این اســت کــه وقتی روزانــه ۳۰۰ بیمار 
جدید در استان تهران بستری می شود، گرچه 
نسبت به هفته های اخیر کمتر است، اما باز هم 
هشداردهنده اســت. تعداد بیماران بستری در 

آی سی یو ما هنوز هشدار دهنده است. 

معاون کل وزارت بهداشت اعام کرد

روند نزولی بستری و مرگ ناشی از کرونا در کشور 
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ربیعی: گزیده خبر

پیشرفتهایتکنولوژیکراحقخودمیدانیم
تهــران- ایرنــا- ســخنگوی دولت بــا تاکید بر اینکــه ایران 
پیشــرفت های تکنولوژیک نظامی و غیرنظامی را حق اینفک 
و مصالحــه ناپذیــر خود می دانــد، گفت: تهدیدهــا از طرف 
کشــوری که به تهدید شماره یک امنیت جهانی تبدیل شده، 
کوچکترین تاثیــری در اراده ما برای ادامه مســیر قانونی مان 
نخواهد داشــت.»علی ربیعی« دیروز شنبه در نشست خبری  
ویدئوکنفرانسی سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ایرنا درباره 
موضع دولت درباره کارشــکنی ها و اتهامات مقامات آمریکایی 
علیه ایران گفت: متاســفانه مجددا در میانه راه مبارزه با کرونا 
که همه مردم دنیا باید باهم اتحاد داشــته باشند، شاهد چنین 
اظهار نظراتی هســتیم. معتقدیم اوا بابد در منطقه به سمت 
صلح حرکت کنیم که بتوانیم با کرونا مقابله کنیم، دنیا نیاز به 
یک امنیت فیزیکی و امنیت روانی دارد که بتواند از این بحران 
عبور کند.  سخنگوی دولت تصریح کرد: متاسفانه آمریکایی ها 
کماکان فرافکنی می کنند و ما هم می دانیم با شرایط سختی که 
پس از شیوع ویروس کرونا در آمریکا به وجود آمده است قطعا 
دولت آمریکا به ویژه رییس جمهوری این کشــور برای منحرف 
کــردن افکار عمومی از  اقدامات ناموفق در مبارزه با کووید ١٩ 
و همین طور فرار از مسئولیتهای بین المللی خود، چاره ای جز 
فرافکنی ندارد.ربیعی گفت: آمریکا جمهوری اسامی ایران را به 
دلیل انجام یک عمل مرســوم که کمترین مغایرتی با مقررات 
حقوقی و بین المللی ندارد بــه نقض قطعنامه متهم می کند. 
تردیدی نداریم که آمریکا در اثبات این اتهام شکســت خواهد 
خورد.وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسامی ایران پیشرفت های 
تکنولوژیک نظامی و غیرنظامی که منطبق با حقوق بین الملل 
و قوانین جاری بین کشــورها است را حق اینفک و مصالحه 
ناپذیر خود می داند، گفت: این نوع تهدیدها از طرف کشــوری 
که به تهدید شماره یک امنیت جهانی تبدیل شده و در اعمال 
تبعیض قوانین سرآمدی خود را اثبات کرده، کوچکترین تاثیری 
در اراده ما برای ادامه مسیر قانونی مان نخواهد داشت.سخنگوی 
دولت تصریح کرد:  به کشورهای اروپایی نیز توصیه می کنیم از 
ســال های گذشته درس بگیرند تا باج دهی به این زورگو را هر 
چــه زودتر خاتمه دهیم. در این صورت جهان در میانه عبور از 
کرونا و حتی پســا کرونا امنیت بیشتری خواهد داشت.ربیعی 
تصریح کــرد: ما هیچ  فعالیتی مغایر بــا قوانین و قطعنامه ها 

صورت ندادیم و این اقدام را حق خود می دانیم.

تمام تاش خودمان را برای امنیت در خلیج فارس به کار 
خواهیم گرفت

ربیعی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره لفاظی های دولت 
ایاات متحده آمریکا اظهار داشــت: ما انتظاری جز لفاظی های 
بی فایــده از آمریکا نداریم. ولی موضع  خود را اعام می کنیم. ما 
از افزایش تنش در خلیج فارس نه تنها استقبال نمی کنیم بلکه 
تمام تاش خودمان را برای امنیــت در این خلیج فارس به کار 
خواهیم گرفت.وی افزود:  ما و همه کشــورهای منطقه، متضرر 
بزرگ ناامنی در خلیج فارس هســتیم و کسی که از ناامنی در 
خلیج فارس ســود می برد با توجه به شــرایطی که در اقتصاد 

داخلی و قیمت نفت برای این کشــور به وجــود آمده،  ایاات 
متحده آمریکا است.دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری 
عنوان کرد: استراتژی ما کاهش تنش در خلیج فارس است ولی 
بدان معنا نیست که ما اعام نکنیم که هشدار می دهیم که اگر 
ایاات متحده اگر آمریکا به دنبــال بهانه جویی و ماجراآفرینی 
است مسئولیت هر حادثه ای و هرگونه حرکتی با آمریکا است. تا 
زمانی که ایاات متحده حضور مخرب نظامی خود در غرب آسیا 
ادامه می دهد و در تشخیص منافع خود به گروه ها و ابی های 
شکست خورده متوسل شده حتی منافع مردم آمریکا هم تامین 
نمی شود.سخنگوی دولت  با بیان اینکه به هیچ عنوان به دنبال 
تنش در منطقه نیستیم،  گفت: امنیت منطقه خواست اصلی ما 
است. پیام های متعددی به سران کشورهای منطقه برای امنیت 
منطقه ارسال کرده ایم. اان هم اعام می کنیم در ماه رمضان و 
ماه صلح می توانیم کشورهای منطقه، پیمان های امنیتی و مقابله 
با کرونا را باهم مرور کنیم و بتوانیم منطقه ای عاری از خشونت 
در مقابله با کرونا برای حفظ جان انسان ها را هم دنبال کنیم. اما 

قطعا پاسخ های ازم را به متجاوزین  خواهیم داد.

متعهد به عالی ترین ســطح شفافیت در مقابله با کرونا 
بوده ایم

 دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه 
آمریکا باید به سمت حل مســائل داخلی خود بازگردد، اظهار 
داشــت: اظهارات غلط و ســخیف در مورد کنتــرل بیماری و 
اظهاراتی که در همان مرحله اول توســط انجمن های علمی و 
پزشکی رد می شــود تنها برای این است که چالشی ذهنی در 
مردم آمریکا  ایجاد کند لذا  ترامپ بجای اینکه مشکات کشور 

خــود را حل کند به اتهام زنی علیه دیگر کشــورها می پردازد.
وی خاطرنشــان کرد؛ ما به ســهم خود در ایران این اعتقاد را 
داریم که متعهد به عالی ترین سطح شفافیت در مقابله با بیماری 
کرونا بوده ایم و جان شهروندان خود را  به خطر نینداخته ایم.  
سخنگوی دولت تاکید کرد؛ از روز ٣٠بهمن که با آزمایش اعام 
شد که بیماری کرونا قطعی اســت، آن را اعام کردیم. هزینه 
زیادی هم برای این اعام شیوع بیماری داده شد بنابراین جان 
حتی یک ایرانی هم برای ما مهم بوده است و به طور شفاف هم 
اعــام می کنیم.وی گفت: اگر یک چالش هم درباره آمار وجود 
دارد بارها اعام کرده ایم که یک شــاخص استاندارد برای آمار 
گذاشــتیم مبنی بر اینکه وزارت بهداشت و آزمایشگاه های ما 
قطعا پاسخ دهند که بیماری ناشی از کرونا بوده است. بنابراین 
گاهی روزها که این تعداد باا می رود برای نتایج آزمایش هایی 
اســت که اعام می شــود.ربیعی با بیان اینکه ما هیچ کوتاهی 
درمورد اعام آمار مبتایان به کرونا در کشــور نداریم، گفت: 
شــاخص آمار را نیز اعام کرده ایم و نگرانی هم از مردم خود 
نداریم و جامعه جهانی را هم به روز در جریان آخرین اطاعات 

علمی مان قرار داده ایم.

 شناسایی سه میلیون نفر از کارگران غیررسمی 
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت: در صورت 
تداوم تعطیلی امکان ریزش شغلی زیادی وجود داشت و به طور 
قطع امکان بازسازی و برگشــت به بازار کار از دست می رفت. 
شاغان به سمت بیکاری می رفتند که این نگرانی زیادی دارد 
و پیامدهای اجتماعی زیادی بیکاران جدید به جود خواهد آورد 
و در صورت تداوم نگرانی های بیشتری هم ایجاد خواهد کرد. 

ایجاد شغل جدید هم پرهزینه است.  ربیعی ادامه داد: بنابراین  
اولین گام ما در این زمینه بازگشایی مشاغل کم ریسک بود که 
تصمیم درســتی بود تا از بیکاری جلوگیری کنیم. عاوه بر آن 
مقرر شــد تمام کارخانه های تولیدی با پروتکل های بهداشتی 
کار خود را ادامه دهند بنابراین وزارت بهداشــت پروتکل های 
بازگشایی و کار زیر سقف در کنار هم با رعایت مسایل بهداشتی 
را برای همه واحدهای تولیدی تنظیم کرد.  ســخنگوی دولت 
گفت: وظایف مدیران کارخانه ها و صنایع این اســت که تمام 
تمهیدات بهداشتی را به کار ببرند و با غربالگری به کمک وزارت 
بهداشت از ورود افراد بیمار جلوگیری کنند و مناسبات داخلی 
تولید به شکلی اجرا شود که با کمترین امکان درگیر شدن افراد 
با این ویروس به تولید ادامه دهند. بنابراین بعد از بازگشــایی 
مشاغل کم ریسک دادن پروتکل به واحدهای تولیدی از جمله 

اقداماتی بود که انجام دادیم.  
وی بیکاری کارگران غیررسمی و روزمزد را از نگرانیهای دولت 
عنوان کرد و گفت: البته معتقدیم بخشی از کارگران غیررسمی 
در بازگشــایی مرحله اول مشاغل کم ریسک به کار بازخواهند 
گشت، عاوه بر این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول 
شده است که این دسته از افراد را شناسایی و در چتر حمایتی 
دولــت قرار دهد.ربیعی ادامــه داد: ٣ میلیون نفر از افرادی که 
در مرحله اول شناســایی کردیم و مورد حمایت معیشتی قرار 
دادیم، دقیقا افرادی بودند که در هیچ یک از بانک های بیمه ای 
ما سابقه نداشتند و جزو شاغلین ما بودند. بنابراین با مساعدت 
دولت و ســازمان ها و نهادهای عمومی مثل بنیاد مستضعفان 
یا ســتاد اجرایی، پیک موتوری ها و دست فروشان با همکاری 
شهرداری شناسایی شــدند و مورد حمایت قرار گرفتند.  وی 
تاکید کرد: دولت فکر می کند با مجوز بازگشــایی و آغاز به کار 
مجدد واحدهای صنعتی و تولیدی و مشــاغل کم ریســک و با 
رعایت طرح فاصله گذاری هوشــمند و حمایت از افراد بیکار از 
طریــق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می توانیم از بیکاری 
کارگران جلوگیری و یــا از آن ها حمایت کنیم. در نتیجه این 
مسئله یعنی بیکاری کارگران به ویژه آن دسته از افرادی که به 
صورت رسمی شاغل نبودند، دلشوره و نگرانی ما در دولت است 

و به حمایت های خود از این قشر ادامه خواهیم داد.
 

نباید این پیام غلط دریافت شود که اوضاع عادی است 
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور در پاســخ به سوالی 
درباره برنامه دولت برای کنترل ازدحام جمعیت در شهر تهران 
اظهار داشــت: من روزانه با مسئوان ستاد مقابله با کرونا تماس 
دارم. امروز بــا هم دکتر زالی صحبت کردم. حرف وی بســیار 
درست است. پیام غلط نباید توسط مردم دریافت شود که اوضاع 
عادی است. اگر هم تغییری رخ داده بر اثر همکاری با مردم بوده 
اســت که باید کماکان ادامه یابد.  ربیعی با تاکید بر اینکه کسی 
نگفته اوضاع عادی است، تصریح کرد: اعام کرده ایم در شرایط 
عادی در مقابله با کرونا به سر نمی بریم و قدری اشتباه، موجب 
ایجاد شرایط سخت  می شود. همکاری مردم تاکنون خوب بوده و 
نیازمندیم مردم در ابرشهر تهران به مراعات بیشتری تن دهند. 

پیام تسلیت رهبر انقاب در پی درگذشت 
آیت اه امینی

حضرت آیت اه خامنه ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد و انقابی مرحوم آیت اه 
آقای حاج شــیخ ابراهیم امینی را تسلیت گفتند.به گزارش ایسنا، متن پیام رهبر 

انقاب اسامی به این شرح است: بسم اه الرحمن الرحیم
درگذشــت عالم مجاهد و پارســا مرحوم آیت اه آقای حاج شیخ ابراهیم امینی 
رضوان اه علیه را به حوزه ی مبارک قم و فضا و عاقمندان و مســتفیدان از آثار 
قلمی آن مرحوم و بویژه خاندان مکّرم ایشان تسلیت عرض میکنم. عمر با برکت 
این عالم بزرگوار یکسره در راه علم و کسب و نشر معارف اسامی و نیز مجاهدت 
سیاســی و اجتماعی و حضور فعال در مناصب رســمی نظام جمهوری اسامی 
همچون امامت جمعه و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و مجامع تصمیم گیر 
حوزوی، مصروف گردیده است، همچنانکه سلوک فردی ایشان نمونه ی چشم نوازی 
از پارسائی و پرهیزگاری و بی اعتنائی به جاذبه های مادی را مجّسم ساخته است. 
رحمت خدا بر این روحانی انقابی و صادق و مجاهد باد. از خداوند متعال مغفرت 

و رضوان الهی برای ایشان مسألت میکنم.
سّیدعلی خامنه ای
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

دبیر ستاد انتخابات کشور :
هر موضوعی درباره منتخبین مجلس یازدهم، 

در بررسی اعتبارنامه ها رسیدگی می شود
دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه تاکنون گزارشی درباره جعلی بودن مدرک 
تحصیلی یکی از منتخبین مجلس یازدهم به ما نرســیده است، گفت: اگر چنین 
مسائلی مطرح باشد خود نمایندگان مجلس یازدهم در زمان رای به اعتبارنامه ها، 
آن را بررسی می کنند.اسماعیل موسوی در گفت وگو با ایسنا، درباره صحت موضوع 
جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از منتخبین مجلس یازدهم، اظهار کرد: تا این 
لحظه هیچ گزارشــی در این زمینه به ما ارسال نشده است. البته شورای نگهبان 
صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسامی را تایید کرده و وزارت 
کشــور نیز اعتبارنامه منتخبین را صادر کرده است؛ بنابراین هر موضوعی درباره 
منتخبین باید در مجلس یازدهم بررســی شود. اینچنین مسائلی که شما اشاره 
کردید توسط خود نمایندگان مجلس یازدهم در زمان رای به اعتبارنامه آنها بررسی 
می شود.وی ادامه داد: وزارت کشور تاکنون اعتبارنامه ۲۷٩ منتخب را صادر و امضا 
کرده است و به زودی این اعتبارنامه ها را برای معاونت قوانین مجلس ارسال خواهیم 

کرد. یک نسخه را نیز به شورای نگهبان می فرستیم.

قوامی خبر داد
بررسی تفریغ بودجه 97 در کمیته تخصصی 

در هفته جاری
نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی گفت که کمیته 
محاســبات عمومی این کمیســیون، گزارش تفریغ بودجه ٩۷ را در هفته جاری 
مورد بررســی قرار می دهد.هادی قوامی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: در پی 
ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ٩۷ در صحن علنی مجلس از سوی رئیس دیوان 
محاسبات، این گزارش در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته و قرار 
اســت در هفته جاری کمیته محاسبات عمومی کمیســیون این گزارش را مورد 
بررسی قرار دهد. وی افزود: براین اساس گزارش کمیته محاسبات عمومی درباره 
تفریغ بودجه ٩۷ به کمیسیون برنامه ارائه شود و نهایتاً کمیسیون گزارش خود را 

در این باره جمع بندی و به مجلس ارائه کند.

واعظی: 
در شرایط امروز، ملت انشقاق و چنددستگی را 

از مسئوان و جناح ها نمی پذیرد
واعظی گفت: رمضان فرصتی مغتنم برای همبســتگی امت اســامی و توســعه 
همکاری ها برای غلبه بر دشــمن مشــترک این روزهای بشریت، یعنی ویروس 
کروناســت.به گزارش ایسنا، محمود واعظی رییس  دفتر رییس جمهور در توییتی 
نوشــت: رمضان الکریم فرصتی مغتنم برای همبســتگی امت اسامی و توسعه 
همکاری ها برای غلبه بر دشــمن مشــترک این روزهای بشریت، یعنی ویروس 
کروناســت. آغاز این ماه مبارک را به همه مسلمین جهان، بویژه هموطنان عزیزم 
تبریک عرض می کنم.واعظی همچنیت در توییت دیگری نوشــت: شکست کرونا 
پیروزی همه اســت. این روزها مردم می پرسند، دیگر چه بحرانی باید رخ دهد تا 
جناح ها اختافات و رقابت های بی ثمر را کنار بگذارند، بحرانی بزرگتر از همزمانی 
نامیمون کرونا و تحریم؟ در شرایط دشوار این روزها، ملت انشقاق و چنددستگی را 

از مسئوان و جناح های سیاسی نمی پذیرد.

شمخانی:
 مخالفت آمریکا با درخواست وام ایران، نقض 

» قاعده آمره حق بر سامتی « است
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: مخالفت آمریکا با درخواســت وام ایران از 
صندوق بین المللی پول، نقض »قاعده آمره حق بر سامتی« است.به گزارش ایسنا، 
علی شمخانی در صفحه توییترش نوشت: مخالفت آمریکا با درخواست وام ایران از 
صندوق بین المللی پول، نقض »قاعده آمره حق بر سامتی« است.دولت های ثالث 
دو تعهد دارند؛ قطع همکاری با دولت ناقض و اقدام برای رفع وضعیت غیرقانونی. 

اروپا چون همیشه فقط ابراز تاسف کرد!

جهانگیری:
امیدوارم شاهد ریشه کن شدن ویروس 

»کرونا« در پایان ماه رمضان باشیم
معــاون اول رئیس جمهور ضمن تبریک حلول مــاه رمضان به همتایان خود در 
کشورهای اسامی، ابراز امیدواری کرد که شاهد ریشه کن شدن ویروس کرونا در 
پایان ماه رمضان باشیم.به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور در پیام های جداگانه به همتایان خود در کشورهای اسامی حلول 
ماه پرفیض رمضان، ماه رحمت الهی را به دولت ها و ملت های مســلمان تبریک 
گفت.وی در بخشی از این پیام ها آورده است: اکنون که نسیم پرطراوت بندگی و 
تزکیه و تهذیب نفس وزیدن گرفته اســت، امیدوارم به حاوت ناشی از عبادت و 
راز و نیازها در این ماه عزیز، مشمول برکات و عنایات پروردگار قادر و متعال قرار 
گیریم و پیوندهای میان کشــورهای اسامی نیز بیش از پیش مستحکم گردد و 
کشورهای اسامی بتوانند با مساعی مشترک، روند مبارزه با ویروس شوم و ویرانگر 
کرونا را تسریع بخشیده و شاهد ریشه کن شدن آن در پایان این ماه پرفیض باشیم.

اریجانی در پیامی به روسای مجالس کشورهای اسامی
ماه رمضان فرصتی برای تقویت همدلی 

و همصدایی امت اسامی است

رییس مجلس شــورای اسامی در پیامی به روسای مجالس کشورهای 
اســامی، فرارســیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و این ماه را 
مجالی برای تقویت همدلی و همصدایی امت اسامی و فرصتی مناسب 

برای رفع بحران ها و مشکات فراروی جامعه مسلمین دانست.
به گزارش ایسنا، متن پیام علی اریجانی به این شرح است:

السام علیکم و رحمة  اه و برکاته ؛
خرسندم صمیمانه ترین تبریکات این جانب را به مناسبت فرا رسیدن 
ماه مبارک رمضان، ماه ســتایش به درگاه خداوند متعال پذیرا باشید.

رمضان، مجالی در نیایش و ســتایش رب العالمین برای عبور از بحران 
هــای جهانی و منطقه ای و  فرصتی مناســب بــرای تقویت همدلی و 
همصدایی امت اســامی اســت.باور قلبــی دارم؛ تحکیم انســجام و 
یکپارچگی میان کشورهای مســلمان در  شرایط خاص و جهانی پس 
از بحــران کرونا، موجبات ثبــات، امنیت و آرامــش پایدار و صحت و 
تندرســتی در جهان اســام را فراهم خواهد کرد.با اغتنام از فرصت، 
تأکید می نمایم که مجلس شــورای اسامی جمهوری اسامی ایران از 
تقویت هرچه بیشــتر همکاری ها و تعامل سازنده با مجالس کشورهای 
اســامی برای انســجام و هم گرایی تا رفع این بحران فراگیر و ســایر 
مشــکات فرا روی امت اسامی اســتقبال می کند.در ماه نزول قرآن، 
از خداوند عزوجل، موفقیت روزافزون ســرکارعالی، نمایندگان محترم، 

پارلمان و دولت آن کشور را مسألت دارم.

علی اریجانی
رئیس مجلس شورای اسامی
جمهوری اسامی ایران

هماهنگ کننده  معاون  ایرنا-  تهران- 
ارتــش جمهوری  نیــروی زمینــی 
اســامی ایران با بیــان افزایش ۵٠ 
درصدی قدرت تحــرک این نیرو، از 
تجهیــز تمامی یگان هــای اطاعات 
رزمی نیروی زمینی ارتش به سامانه 
پهپــاد خبــر داد.به گــزارش پایگاه 
اطاع رســانی ارتش، ســرتیپ علی 
جهانشاهی دیروز شــنبه با اشاره به 
اهمیــت تحرک پذیری و ارتقای توان 
رزمی در سطح این نیرو اظهار داشت: 
براســاس منویات فرمانده معظم کل 
قوا و بــا بهره گیــری از رهنمودهای 
فرمانده کل ارتش و تدابیر هوشمندانه 
تغییرات  تاکنــون  نزاجــا  فرمانــده 
ســاختاری قابل توجهی در راستای 
نیروهای  بیشتر  تحقق تحرک پذیری 
و آمادگی آن ها جهت پاسخگویی به 
تهدیدات در ســطح نیرو انجام شده 
اســت.معاون هماهنگ کننده نیروی 
زمینی ارتش افزود: در همین راســتا 

تیپ ها و گردان های سنگین به تیپ ها 
و گردان های متحرک هجومی تبدیل 
شدند. همچنین یگان ها پیاده و تکاور 
نیز در راستای همین تغییر ساختاری 
به نیروهای واکنش ســریع و نیروی 
تبدیل شدند.جهانشــاهی  مخصوص 
بیــان داشــت: در حــوزه یگان های 
زرهی ضمن تغییرات ســاختاری، به 
بهینه ســازی و اورهال بهای بیشتری 
داده شــد؛ امروز حــدود ٩٠ درصد 
تانک هــا و خودروهــای تاکتیکی ما 
مورد بازســازی اساسی قرار گرفتند، 
بازآماد شده و پای کار هستند. پیش 
از این، فقــط در مراکز اصلی تانک ها 
و نفربرهای نزاجا تعمیر می شدند، اما 
امروز هر یک از یگان ها توانایی تعمیر 

نگهداری ادوات زرهی خود را دارند.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
ارتش درخصــوص تجهیز یگان های 
زرهی و لجســتیک نیــروی زمینی 
بیان کرد: امــروز تریلرهای بزرگ با 
قابلیت حمل ۲ تانــک یا ۲ نفربر در 
مرکز شهید زرهرن طراحی و ساخته 
و نمونه های قبلی نیز بهینه شدهاند 
و همچنین خودروهــای کیان ۵٠٠، 
کیــان ۶٠٠ و کیــان ۷٠٠ طراحی 
و بهینه ســازی ســده و همچنین بر 
قابلیت تانکبرهای ما نیز افزوده شده 
است.جهانشــاهی ادامــه داد: نیروی 
زمینی امروز در حــوزه بالگرد نیز به 
قابل ماحظه ای دست  پیشرفت های 
یافته است. امروز صنایع »یاعلی« ما 

با هماهنگی شــرکت »پنها« قادر به 
تولید بخش وســیعی از قطعات مورد 
نیاز اســت و در حوزه قطعه سازی و 
اورهال انواع بالگردهای به خودکفایی 
رســیده ایم و نیازهای خود را تامین 
اقدامات  بــه  اشــاره  با  می کنیم.وی 
صورت گرفته در سطح نیروی زمینی 
عنوان کرد: با اقدامات ســاختاری و 
تغییراتی که در حوزه ارتقای تجهیزات 
نیروی زمینی صــورت گرفت، امروز 
شــاهد افزایــش ۵٠ درصدی قدرت 
تحرک نزاجا نسبت به گذشته هستیم.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
ارتش افــزود: با همکاری وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح تحریم ها 
را بــه فرصت تبدیــل کردیم و حتی 
تعدادی از خطوط تولیــدی را که از 
کار افتاده بودند دوباره راه اندازی کرده 
و مطابق با نیــاز عملیاتی و تغییرات 
ســاختاری تجهیزات خود را به روز و 

قابل استفاده کردیم.

یگان های اطاعات رزمی ارتش 
به پهپاد مجهز می شوند

در گفت وگوی تلفنی؛
ظریف و همتای قطری وی بر تشکیل دولت 

فراگیر در افغانستان تاکید کردند
تهران - ایرنا - وزیران امور خارجه ایران 
و قطــر در خصوص آخریــن تحوات 
در افغانســتان و تاش هــای جمهوری 
اســامی ایران برای تفاهم سیاســی و 
تشــکیل دولتی فراگیر در افغانســتان 
رایزنی و تبادل نظــر کردند.به گزارش 
اداره کل اطاع رسانی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجه، وزیران امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران و قطر دیروز - شنبه - تلفنی گفت وگو کردند.

محمد جواد ظریف در این گفت وگو حلول ماه مبارک رمضان را به همتای 
قطری و دولت و ملت این کشور تبریک گفت.دو طرف در خصوص آخرین 
تحوات در افغانســتان و تاش های جمهوری اسامی ایران برای تفاهم 
سیاسی و تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان رایزنی و تبادل نظر کردند. 

روحانی در تماس تلفنی امیر قطر:
آغازگر هیچ درگیری در منطقه نخواهیم بود

ایران تحــرکات آمریکایی ها را زیر نظر دارد/آغازگر هیچ درگیری در منطقه نخواهیم 
بودرئیس جمهوری اســامی ایران و امیر قطر با اشــاره به ضرورت تاش و همکاری 
همه کشورها در راستای تامین ثبات و امنیت منطقه در زمینه فعالیت های دو کشور 
در این زمینه گفتگو و تبادل نظر کردند.به گزارش ایسنا،  حجت ااسام والمسلمین 
حسن روحانی دیروز شنبه در تماس تلفنی »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر با 
وی، ضمن تبریک فرارسیدن حلول ماه مبارک رمضان به دولت و ملت مسلمان قطر و 
همه مسلمانان جهان، ابراز امیدواری کرد که این ماه برای امت اسام برکات و خیرات 
فراوانی به همراه داشته باشد.روحانی و امیر قطر روابط و همکاری های تهران- دوحه 
را مثبت و روبه توسعه ارزیابی و بر ضرورت تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات دو 
کشور تاکید کردند.رئیس جمهور کشورمان با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در منطقه، 
اظهار داشت: جمهوری اسامی ایران فعالیت و تحرکات آمریکایی ها را با دقت زیر نظر 
داشته و آن را دنبال می کند،  اما هرگز آغازگر هیچ درگیری و تنش  در منطقه نخواهد 
بود. »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان به دولت و ملت ایران، بر ضرورت تاش همه کشورها برای جلوگیری 

از تنش آفرینی در منطقه تاکید کرد.
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استانها

 هوشمندسازی شهر و شهرداری اصفهان
 در مسیر توسعه

قدرت اه نوروزی اظهار کرد: هفته گذشــته شــهرداری اصفهان در روز زمین 
پــاک دو جایزه ملی در زمینه مصرف انــرژی را به خود اختصاص داد.وی افزود: 
طبق اعام برگزارکنندگان رویداد این جایزه معتبر ملی، برای نخســتین بار یک 
شهرداری در کشــور به چنین عرصه ای ورود پیدا کرده است.شهردار اصفهان با 
بیان اینکه تندیس تدوین فرایند ساخت، بهره برداری و ایجاد بستر ازم استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر و توســعه ساختمان های ســبز در همایش امسال به 
شهرداری اصفهان اهدا شد، تصریح کرد: شهرداری در زمینه کاهش مصرف انرژی 
الکتریکی در بخش موتورهای آبرسانی نیز حائز رتبه برتر شد.وی با تاکید بر اینکه 
دریافت این رتبه های با ارزش پایبندی شهرداری اصفهان به هدف کاهش مصرف 
انرژی را نشــان داد، افزود: در رویداد ساعت زمین سال ۹۷ برای کاستن مصرف 
انرژی در معابر و اماکن عمومی شــهر به شهروندان قولی دادیم که در سال های 
گذشــته تحقق آن در قالب نمودارهایی نشــان داده شد و البته اهداء این جایزه 
پایبندی شهرداری به تعهد خود نســبت به زمین و آیندگان را نمایان کرد.وی 
ابراز امیدواری کرد: این راه با مشــارکت مردم با جدیت ادامه پیدا کند تا شهر و 
شــهرداری بتواند در حوزه های مختلف به سمت ارتقای بهره وری و چابک سازی 
بیشتر حرکت کند.نوروزی با تاکید بر تاش شهرداری در توسعه هوشمندسازی 
خدمات و ارائه خدمات الکترونیک، گفت: یکی از قول های داده شده به شهروندان 
هوشمندســازی شهر و شهرداری بوده و خوشــبختانه در حال حاضر در زمینه 
شهرسازی ۳۴ خدمت رسانی به صورت الکترونیک در دسترس مردم قرار گرفته 
که ۲۶ خدمت رسانی آن در زمینه شهرســازی الکترونیک از جمله گواهی های 
استعام دفترخانه، بانک ها، حفاری، اطاع از وضعیت ملک در نقشه ها و طرح های 

شهری است که در همه مناطق در دسترس شهروندان قرار دارد.

شهردار کرج خبر داد:
پرداخت وام ۵0 میلیاردی برای نوسازی 

اتوبوس های فرسوده
دولت از صندوق کارآفرینی امید به ازای تعمیر و اورهال 
هر دستگاه اتوبوس ۲۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه 
پرداخــت می کند، از این رو درخواســت ما برای ۲۰۰ 
دســتگاه اتوبوس مورد موافقت قرار گرفت.علی کمالی 
زاده در حاشــیه دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه 

کشور که با حضور استاندار البرز صورت گرفت، افزود: هفته گذشته استاندار البرز 
به صورت سرزده از روند پیشرفت پروژه کمربند شمالی کرج بازدید کردند و برای 
اتمام این پروژه تا پایان ســال، مسائل و مواردی مطرح شد.وی ادامه داد: یکی از 
این موارد، بحث اوراق مشــارکت بود که نیاز به موافقت سازمان برنامه و بودجه 
کشور داشت.این مسئول گفت: در کمتر از چهار روز پس از بازدید، استاندار البرز 
هماهنگی های ازم انجام داده و با رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور دیدار 
کردیم.وی خاطرنشــان کرد: از استاندار البرز تشــکر می کنم چرا که در حوزه 
پروژه های زیر ســاخت استان و کانشهر کرج، فعالیت بسیار خوبی را دارند و به 
طور قطع ثمره این اقدامات برای مردم به یادگار خواهد ماند.شهردار کرج اضافه 
کرد: نوســازی ناوگان اتوبوسرانی شــهر را در این دیدار مطرح کردیم، دولت از 
صندوق کارآفرینی امید به ازای تعمیر و اورهال هر دستگاه اتوبوس ۲۵۰ میلیون 
تومان وام قرض الحسنه پرداخت می کند از این رو درخواست ما برای ۲۰۰ دستگاه 

اتوبوس بود که مورد موافقت قرار گرفت.

مدیر کل بیمه سامت استان گلستان:
گلستانی ها نگران تمدید دفترچه بیمه 

سامت نباشند 
مدیر کل بیمه سامت اســتان گلستان شرایط تمدید دفاتر بیمه شدگان سایر 
اقشــار سازمان بیمه ســامت ایران از سوی ستاد ســازمان اعام کرد .مهرداد 
کمانگری اظهار کرد : اعتبار دفاتر بیمه شــدگان زیر پوشش بنیاد شهید و امور 
ایثارگران و مددجویان بهزیستی از /1/۴ /1۳۹۹ الی ۳1 خرداد1۴۰۰ تمدید شده 
اســت و دفاتر بیمه درمانی طاب و روحانیون نیز ازیکم اردیبهشت ۹۹ الی ۳۰ 
اسفند ۹۹ دارای اعتبار است .وی در خصوص مددجویان کمیته امدادامام )ره( ، 
زندانیان و افراد مجهول الهویه زیر پوشــش سازمان بهزیستی گفت : این افراد از 
یکم اردیبهشت ۹۹ الی ۳1 فروردین 1۴۰۰ با تمدید دفاتر بیمه و یا صدور معرفی 
نامه می توانند از خدمات بیمه ای سازمان بیمه سامت بهره مند شوند .کمانگری 
خاطر نشــان کرد : دفاتر بیمه شدگان اتباع خارجی نیز در دو گروه اقشار آسیب 
پذیر از ششــم اسفند ۹8 الی پنجم اسفند ۹۹ و اقشار غیر آسیب پذیر از تاریخ 
مراجعه به مدت یکسال دارای اعتبار خواهد بود .مدیر کل بیمه سامت گلستان 
اعام کرد : در راســتای پیشگیری از شــیوع بیماری کرونا و کاهش تردد بیمه 
شدگان تحت پوشش این اداره کل ، دفاتر درمانی تمام صندوق های بیمه سامت 
ایران به جز صندوق ایرانیان در سامانه امید این سازمان به صورت متمرکز تا پایان 

خرداد ۹۹ تمدید شده است .

خدمات رسانی 48 واحد از 3۵8 مرکز 
خصوصی همراه با مراکز دولتی بهزیستی 

همدان- مجیــد ملکیان به گــزارش روابط عمومی 
اداره بهزیستی شهرســتان همدان رضا افشاری طی 
گفتگوئی وضعیت فعلی بهزیســتی همدان در دوران 
شیوع کرونا را تشریح کرد. گفت: ماقات مددجویان 
ممنوع است، ورود پرسنل به مراکز و خانه های شبانه 

روزی با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود، پذیرش جدید حتی اگر 
ترخیصی ماه های قبل باشــند نداریم و تب ســنجی- ویزیت و رعایت فاصله 
گذاری در داخل خوابگاه ها و سوئیت ها به دقت انجام می شود و کارشناسان 
حوزه ها و کارشناســان هر دفتر در ستاد بهزیستی شهرستان از طریق ارتباط 
مجازی و  گروه های متعددی که در فضای مجازی راه اندازی شــده در حال 
اخذ گزارش مستمر از وضعیت سامتی و ترددها هستند. رضا افشاری گفت:  
ارتباط  با مددجویان و توانخواهان مقیم خوابگاه ها و اقامتگاه های ســه حوزه 
توانبخشی ، اجتماعی و پیشگیری صرفا به روش غیر حضوری انجام می شود و 
مسئولین مراکز، کارشناسان، مددکاران و مسئولین فنی نیز سخت گیرانه تر از 
قبل شیوع ویروس کرونا، ملزم به نظارت و اعمال پروتکل ها و دستورعمل های 
اباغی می باشند تا ویروس به مراکز اقامتی وارد نشود. البته در صورت نیاز به 
ورود کارشناسان به مراکز، با اخذ مجوز از مدیر کل بهزیستی استان و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به داخل مراکز وارد می شوند.رئیس بهزیستی گفت با 
اشاره به اینکه ۴8 مرکز از ۳۵8 مرکز تحت نظارت این اداره به دلیل اهمیت و 

یا »حاکمیتی« بودن خدماتی که ارائه می دهند.

براساس اعام مرکزآمار؛
افزایش فاصله تورمی دهک ها

بر اســاس اعداد تورم فروردین ماه، در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله 
تورمی دهک ها در این ماه به ۳,۴ درصد رسید که نسبت به ۲.۷ درصد ماه قبل 
۰.۷ واحد درصد افزایش داشــته است.  بررســی گزارش مرکز آمار ایران نشان 
می دهد،  فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت 
به ماه قبل ۰,۷ واحد درصد و در گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات« 
نسبت به ماه قبل ۰,۶ واحد درصد کاهش نشان می دهد.نرخ تورم کل کشور در 
فروردین ماه 1۳۹۹ برابر ۳۲,۲ درصد اســت که در دهک های مختلف هزینه ای 
در بازه ۳۰,8 درصد برای دهک اول تا ۳۴,۲ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. 
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیــات« بین ۳۴ درصد برای دهک اول تا ۳8 درصد برای دهک دهم اســت.

هــم چنین اطاع مذکور در مورد گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات« 
بین ۲۷.۷ درصد برای دهک اول تا ۳۳.۲ درصد برای دهک دهم اســت.بر اساس 
اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها 
در این ماه به ۳,۴ درصد رســید که نســبت به ماه قبل )۲.۷ درصد( ۰,۷ واحد 
درصد افزایش داشته است.فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« نســبت به ماه قبل ۰,۷ واحد درصد و در گروه عمده »کااهای غیر 

خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ۰,۶ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

وزارت رفاه اطاعیه داد؛
دلیل عدم واریز وام یک میلیونی 34 هزار 

سرپرست خانوار
به اطاع هموطنان عزیز می رساند، طبق اعام بانک مرکزی، حدود ۳۴ هزار نفر از 
سرپرستان خانوار، به دلیل وجود مشکاتی در حساب بانکی خود نظیر مسدودی 
حساب، موفق به دریافت تسهیات یک میلیون تومانی نشده اند.به گزارش ایِبنا، 
در اطاعیه وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی آمده است: علت عدم واریز، تا شنبه 
هفته آتی )مورخ 1۳ اردیبهشــت ماه( به صورت پیامکــی به افراد مذکور اعام 
خواهد شد.شــایان ذکر است در صورت امکان رفع مســاله حساب بانکی افراد، 
تسهیات اختصاص یافته به این خانوارها محفوظ است.هرگونه اطاع رسانی در 
خصوص تسهیات یک میلیون تومانی صرفا از طریق رسانه های جمعی و اطاعیه 
های رســمی صورت می گیرد.ضمن توجه به این موضوع، درخواست می شود از 

مراجعه حضوری به سازمان ها، وزارتخانه ها و ادارات اجرائی خودداری شود.

رشد 27 هزار واحدی شاخص بورس
بازار ســرمایه معامات را در نخستین روز هفته جاری چراغ سبز به پایان برد و 
شاخص کل این بازار در آستانه ۷۷۰ هزار واحد قرار گرفت. در سال جاری شاهد 
صعود ۲۰ هزار واحدی شاخص بودیم اما برای نخستین بار است که شاخص کل 
این بازار بیش از ۲۷ هزار واحد رشــد می کند.به گزارش ایسنا، شاخص کل بازار 
سرمایه دیروز با ۲۷ هزار و 888 واحد رشد به رقم ۷۶۹ هزار و 8۲۰ واحد رسید. 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۹۹۶۲ واحد صعود، رقم ۲۶۲ هزار و 1۹ واحد را 
ثبت کرد. امروز ۶۴8 هزار معامله به ارزش ۵1 هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال در بورس 
انجام شــد.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و 
صنعتی چادرملو، ملی صنایع مس ایران، گروه مپنا، بانک ملت و پتروشیمی پارس 
نسبت به سایر نمادها، بیشترین تاثیر مثبت را روی بازار داشتند و بانک های ملت 
و تجارت، پاایش نفت بندرعباس، گلوکوزان، پاایش نفت اصفهان، ملی صنایع 

مس ایران و بانک صادرات ایران نمادهای پربیننده بورس بودند.

به دنبال نگرانی ها از شــیوع ویروس 
کرونا، وزارت راه و شهرسازی به دولت 
پیشــنهاد داده قرارداد مستاجران به 
طور خودکار شــش ماه تمدید شود 
که این طرح در دست بررسی است.

به گزارش ایسنا، بازار فروش و اجاره 
مســکن در هفته هــای اخیر تحت 
تاثیر نگرانی از اپیدمی ویروس کرونا 
قــرار گرفته و عمده اجاره نشــین ها 
حاضر به پذیــرش متقاضیان خرید 
یا اجــاره ملکی که در آن ســکونت 
دارند نیستند.از ســوی دیگر تمایل 
به تمدید اجاره از طرف مســتأجران  
و حتی موجــران افزایش پیدا کرده 
است. با توجه به اینکه فصل جابجایی 
هنوز فرا نرســیده نرخ ها نیز رشــد 
چندانی نشــان نمی دهد. با این حال 
معاون وزیر راه و شهرســازی از ارائه 
پیشــنهادی به دولت بــرای تمدید 
خودکار شش ماهه قرارداد مستاجران 

خبر داده است؛ پیشنهادی که البته 
امکان تحقق آن با امــا و اگر مواجه 
خواهــد بود.محمود محمــودزاده - 
معــاون مســکن و ســاختمان - در 
و  راه  وزارت  تمهیــدات  خصــوص 
شهرســازی برای مســتاجران اعام 
کرد: با توجه به بحران کرونا و شیوع 
این بیمــاری همه گیر و نگرانی مردم 
از نقل و انتقال به واحدهای جدید و 
همچنین مشــکاتی که در خصوص 
اجاره بها ایجاد شده است، وزارت راه و 
شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای 
دولت به منظور تمدید خودکار شش 
ماهه اجاره نامه مستاجران، ارایه کرده 
است.وی با اشاره به اینکه مستاجران 

در حــال حاضر امــکان جابه جایی 
ندارند، افزود: هــم اکنون امکان دید 
و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم 
نیست و درعین حال منابع درآمدی 
چشــمگیری  کاهش  مردم  اکثریت 
داشته است که این مســاله به ویژه 
در کانشهرها مشکات عدیده ای را 
برای شهروندان ایجاد کرده است. به 
همین منظور این پیشــنهاد از سوی 
وزارت راه و شهرسازی برای تصویب 
در دولــت و الزام آور شــدن آن در 
دست بررسی قرار گرفته است.معاون 
وزیر راه و شهرسازی از دیگر اقداماتی 
که در معاونت مسکن و ساختمان در 
دست پیگیری قرار دارد را طرح جامع 

مدیریت صنعت ساختمان عنوان کرد 
و توضیح داد: طــرح جامع مدیریت 
صنعت ساختمان کشور مراحل نهایی 
خود را طی می کند. در این طرح به 
این شــیوه برنامه ریزی شده است تا 
تمامی بازیگران صنعت ساختمان از 
تولیدکنندگان مصالح ســاختمانی تا 
ســایر بخش ها، جایگاهشان در این 
صنعت مشــخص شــود.محمودزاده 
اجرایی و عملیاتی شدن این قبیل از 
اقتصادی  ارتقای وضعیت  را  طرح ها، 
کشــور دانســت و گفت: با توجه به 
اقتصــاد بعد از نفت و شــرایطی که 
هم اکنون بــا آن مواجه هســتیم و 
ضرورت این مهم، به نظر می رسد که 
باید توجه ویژه تری نسبت به مسکن و 
سرمایه گذاری در این بخش و سهیم 
کردن افراد بیشتر در آن مدنظر قرار 
گیرد و در برنامه ریزی ها لحاظ شده و 

اجرایی و عملیاتی شود.

احتمال تمدید شش ماهه اجاره 
نامه مستأجران

آخریــن مهلت ثبت نام وام یک میلیــون تومانی از 
۷ اردیبهشــت به 18 اردیبهشــت ماه تمدید شد.به 
گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، آخرین مهلت ثبت نام وام 
یک میلیون تومانی برای بسیاری از افراد در هاله ای 
از ابهــام و موجب برانگیختن ســوال های متعددی 
شــده اســت.خبر های گوناگون در خصوص آخرین 
مهلت ثبت نام این وام منتشــر می شود که موجب 
گمراهی افراد زیادی شــده است. یکی از مسائلی که 

مورد سوال عموم شد، این بود که برخی از افراد سیم 
کارت های ثبت نام شده به صورت اینترنتی خود را 
دریافــت نکرده و هراس اتمام زمان ثبت نام را دارند.

بسیاری از افراد تصور می کنند که مهلت ثبت نام وام 
یک میلیونی تا ۷ اردیبهشت ماه بوده در صورتی که 
این زمان برای ثبت نام تا 18 اردیبهشت تمدید شده 
است. سرپرستان خانوار می توانند تا 18 اردیبهشت 
شــماره ملی  خود را به شماره ۶۳۶۹ پیامک کنند 
و در نهایــت وام آن ها تا انتهــای ماه مبارک رمضان 

واریز می شود.حســین میرزایی ســخنگوی ســتاد 
شناسایی مشموان دریافت یارانه معیشتی در گفت 
و گــو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که  
مهلت ثبت نام سرپرســتان خانوار برای دریافت وام 
یک میلیون تومانی تا چه زمانی اســت؟ اظهار کرد: 
مهلت تقاضا بــرای وام یک میلیون تومانی کرونایی 
برای یارانه  بگیران تا 18 اردیبهشت خواهد بود و هیچ 

نیازی به مراجعه حضوری افراد نیست.

ثبت نام وام یک میلیونی تمدید شد

وزیر اقتصاد؛

حباب در بورس وجود ندارد
دژپسند از عرضه اولین صندوق قابل معامله در بورس )ای تی اف( 
دولتی شامل ســه بانک با ارزش 1۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
در بورس خبر داد. فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در نشست صمیمی با کارشناســان و فعاان بازار سرمایه اظهار 
کرد: یکی از حلقه های مفقوده بازار مالی را، بورس به سهولت پر 
می کند. زمانی کــه راجع حجم نقدینگی صحبت می کنیم همه 
نگران هستیم.او افزود: اما از آنچه در بورس نگران هستیم؛ سرمایه 
در گردش است. اگر بازار ســرمایه پایداری خود را داشته باشد، 
بهترین مجرا برای حل مشکات است.دژپسند گفت: بورس مورد 
اعتماد مردم شده است و سرمایه های ُخرد را به این سمت هدایت 
کرده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست عرضه مسکن 
و فعالیت در حوزه مســکن در بورس را مطرح کرد و گفت: باید 
سمت عرضه و تقاضا را با اطاعات ارزان قیمت اغنا کنیم.او افزود: 
شــنیده می شود از روســتا های دور افتاده کشور برای حضور در 
بورس مشاوره گرفته می شود و ما تاکید می کنیم که برای ورود به 

بازار سرمایه حتما مشاوره گرفته شود.

حمایت دولت از بورس ادامه دار است
این عضو کابینه اظهار کرد: بورس تا پایان ســال هوشمندسازی 
می شود. رشد بازار سرمایه در سال گذشته ۷.1 درصد بوده است.

دژپســند گفت: چند روز گدشته شاهد ورود شستا بودیم و این 
اطمینان را می دهیم که عرضه های اولیه از ســهام دولتی ادامه 

خواهد داشت.

حباب در بورس وجود ندارد؛ عرضه 12 هزار میلیارد تومان 
سهام دولتی و تامین اجتماعی

وزیــر امور اقتصادی و دارایی در جمــع خبرنگاران تاکید کرد: 
اســتقبال خوب مردم از بازار ســرمایه منجر شد تا به بررسی 
نظرات کارشناســان این بازار بپردازیم تا اثر گذاری و عمق آن 
بیشتر شود.او افزود: ســازمان بورس، قراردادی را با رسانه ملی 
دارد و قرار اســت به عموم مــردم آموزش هایی را در خصوص 
بــورس بدهد. مردم باید اصل اســتفاده از مشــاوره ها را جدی 

بگیرند.دژپسند به روش های اجرایی بر بنگاه های نیاز به تامین 
مالی اشاره کرد و گفت: ابزارهای صندوق پروژه مشترک و سایر 
عوامل برای تامین کنندگان مالی در بورس تعبیه شــده است.او 
با اشــاره به رابطه عکس بورس با اُفت صادرات گفت: مطالعات 
علمی نشــان می دهد بازار بورس شامل حباب نیست اما برای 

برخی از بنگاه ها شاید وجود داشته باشد.

زیرساخت عرضه ســهام استقال و پرسپولیس تا مرداد 
آماده می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عرضه سهام های دولتی ادامه 
دارد و ۲ باشــگاه بزرگ ورزشــی تا مرداد برای عرضه در بورس 
آماده سازی می شوند.زیرســاخت عرضه استقال و پرسپولیس 
تا مرداد آماده می شــودوزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به 
سوال خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، اظهار کرد: سهام های دولتی همچنان در قالب بورس عرضه 
خواهند شــد و پیش بینی مطرح شده درباره افت بورس پس از 
یک ماه هم صحت ندارد.این مقام مسئول ابراز کرد: شرکت های 
مختلفی در مســیر عرضه قرار دارند که شــاخص ترین آن ها ۲ 
باشگاه مهم ورزشی )استقال و پرسپولیس( هستند که تا مرداد 
امسال عملیاتی خواهند شد. معتقدم که امسال پیک عرضه دولت 
به بخش خصوصی اســت.وزیر اقتصاد در پاســخ به سوال دیگر 
خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
مبنی بر این که عرضه اولین  ای تی اف دولتی چگونه خواهد بود؟ 
گفت: فراخوان و پذیره نویسی این  ای تی اف که شامل بانک ملت، 
بانک تجارت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکای امین است 
در قالب صندوق سرمایه واسطه مالی یکم است، امروز انجام شد.

آغاز پذیره نویسی سهام 5 شرکت دولتی
صاو افزود: این عرضه به ارزش 1۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ماخذ نرخ 
روز اســت. در این عرضه دولت برای تمــام خریداران ۲۰ درصد 
تخفیف قرار داده اســت که 1۵ درصد آن نقدی و ۵ درصد اوراق 
پذیره نویسی است. این پذیره نویسی برای اجرای عدالت از شنبه 

1۶ تا ۳1 آغاز می شود.
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تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش نیمه فشرده )نوبت اول/ دوم( 
نــوبت  دوم  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

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 نحوه دریافت
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 
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گزیده خبر

استانها

هفته ای که کرونا، قیمت نفت را سر برید؛نگـــاه

بای معامات کاغذی در روزگار کسادی طای سیاه
تهــران - ایرنا - در روزهایــی که تقاضای نفت و به دنبال آن 
قیمت نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا با کاهش همراه است، 
معامات آتی و کاغذی نفت بای جان طای ســیاه شده و 
حتی قیمت ها را منفی کرده است.معامات هفته گذشته نفت 
در روز دوشــنبه ۲۰ آوریل با آرامش نسبی آغاز شد. اگرچه 
قیمت ها همچنان با شــیب نزولی همراه بود اما بدبین ترین 
کارشناســان بازار انرژی نیز پیش بینی ســاعات پایانی روز را 
نمی کردند.ســاعاتی که روز تاریخی برای طای سیاه رقم زد. 
در آن روز قیمت نفت آمریکا تا منفی ۳۷ دار در هر بشــکه 
پاییــن آمد زیرا نفت پیش فروش شــده در معامات آتی به 
زمان سر رسید تحویل رسیده بود اما خریداری نداشت.اگرچه 
قیمت های منفی نفت تنها یکی دو روز دوام آورد اما این زنگ 
خطر را به صدا درآورد کــه عمق رکود اقتصادی پیش آمده 
از کرونا می تواند از پیش بینی ها بیشــتر باشــد.این نگرانی 
آنچنان شــدت پیدا کرده که برخی کارشناسان بازار نفت از 
احتمال قیمت منفی ۱۰۰ دار برای نفت در ســر رسید نفت 
ماه ژوئــن خبر می دهند.زیرا تا ۲۰ روز دیگر که سررســید 
تحویل معامــات آتی برای ماه ژوئن فرا می رســد، مخازن 
ذخیره ســازی نفت در جهان بیش از امروز پر خواهند شــد. 
از سوی دیگر همچنان افق روشــنی برای پایان شیوع کرونا 
وجود ندارد و این امر باعث شــده تا از سرگیری فعالیت های 
اقتصادی و به دنبال آن رشــد تقاضا برای نفت در ابهام باشد.

اگرچه نفت شاخص آمریکا با این سقوط همراه بود، سایر نفت 
های شاخص در جهان روز دوشنبه با سقوط همراه نشدند.اما 
روزهای بعد با افزایش قیمت نفت آمریکا، ارزش ســایر نفت 
ها با کاهش همراه شــد و قیمت ها به یکدیگر نزدیک شدند.

تا آنجا که کاهش قیمت نفت برنت در روزهای بعد، قیمت را 

به زیر ۲۰ دار در هر بشــکه رساند اما در ادامه افزایش پیدا 
کرد.قیمت های هفتگی نفت نشان می دهد اگرچه قیمت نفت 
آمریکا سقوط بی سابقه ای داشت اما نفت برنت ارزش بیشتری 
را در طول هفته از دســت داده اســت.نفت برنت با افتی ۳۱ 
درصدی از ۲۸ دار و ۸ ســنت در هر بشکه به ۲۱ دار و ۴۴ 
سنت رسیده است.نفت شاخص آمریکا اما اگرچه روز دوشنبه 

افتــی ۳۰۰ درصدی را تجربه کــرد اما در طول هفته تنها ۸ 
درصــد از ارزش خود را از دســت داد و در حالی که هفته را 
با قیمت ۱۸ دار و ۲۷ ســنت آغاز کــرده بود با قیمت ۱۶ 
دار و ۹۴ ســنت در هر بشــکه در روز جمعه رسید.در ادامه 
مســیر نیز، هفته پیش رو برای نفت از آن جهت مهم خواهد 
بود که در میانــه هفته توافق کاهش تولید نفت اوپک پاس 

اجرا خواهد شــد. توافقی که حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت را 
از عرضــه جهانی خارج خواهد کرد. بــا این حال به نظر می 
رســد توافق اوپک پاس اگرچه تاریخی بوده اما برای ایجاد 
تعــادل در بازار نفت کافی نیســت.از همین رو اعضای اوپک 
معتقدنــد با وجود اقدام های تولیدکنندگان عضو و غیر عضو 
اوپک، تولیدکنندگان دیگر نفت نیز باید آگاه باشند زیرا ممکن 
است از آنها خواسته شود اقدام های جدی تری در نظر بگیرند 
.این موضوع از آن رو مطرح می شود که به دلیل نبود ظرفیت 
ذخیره ســازی، ادامه تولید غیر موجه است.پیش از این بیژن 
زنگنــه وزیر نفت ایران نیز تاکید کــرده بود که همانگونه که 
اقدام برای مبارزه با کرونا نیازمند همکاری جهانی است، ایجاد 
تعادل در بازار نفت نیز عــزم جهانی می طلبد.وی گفته بود 
که اوپک به تنهایی نمی تواند بازار نفت را متعادل کند و اگر 
ســایر تولیدکنندگان با این اقدامات همراه نشوند توسط بازار 
تنبیه خواهند شــد. نگرانی اصلی اما اجرای تمام عیار توافق 
است.عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدامات 
ازم برای کاهش تولید را آغاز کرده اند اما تولید نفت روسیه 
تا امروز نسبت به ماه مارس تغییری نکرده در حالی که مسکو 
متعهد شده در ماه های می و ژوئن روزانه ۲.۵ میلیون بشکه از 
تولید نفت خود را کم کند.حتی اگر توافق کاهش تولید به طور 
کامل اجرا شود اما نباید انتظار داشت که قیمت ها به سرعت 
افزایش پیدا کند.اکنون جهان غرق در نفت اســت. با کاهش 
تولیدی که تنها نیمی از کاهش تقاضا را از بازار خارج می کند، 
همچنان نفت اضافه به دنیا تزریق می شــود و این در حالی 
است که چرخ صنعتی برای استفاده از این انرژی نمی چرخد.

بنابرایــن تا زمانی که با کنترل ویروس کرونا تقاضای نفت به 
حالت عادی بازنگردد انتظار برای نفت گران دور از ذهن است.

 آیا روسیه به توافق کاهش تولید نفت عمل 
می کند؟

تولید نفت خام و میعانات گازی در روسیه تا امروز نسبت به ماه مارس تغییری 
نکرده است در حالی که مسکو قول داده در ماه های مه و ژوئن ۲ میلیون بشکه 
در روز تولید خود را طبق قرارداد جدید پایین بیاورد. به گزارش اویل پرایس، با 
وجود کاهش تقاضا و افت قیمت نفت، تولید نفت روسیه تغییری نکرده است و 
این سوال را به وجود می آورد که آیا این کشور به قرارداد کاهش تولید اوپک و 
متحدانش متعهد خواهد ماند. تولید نفت خام و میعانات گازی در روسیه تا امروز 
نسبت به ماه مارس تغییری نکرده است در حالی که مسکو قول داده در ماه های 
مه و ژوئن ۲ میلیون بشکه در روز تولید خود را طبق قرارداد جدید پایین بیاورد. 
طبق اطاعات وزارت انرژی روسیه، تولید نفت خام این کشور از اول تا ۲۳ آوریل 
۱۱.۲۸۹ میلیون بشــکه در روز بوده است یعنی یک هفته قبل از اینکه روسیه 
متعهد شود تولید خود را طبق قرارداد جدید کاهش تولید پایین می آورد. روسیه 
در ماه مارس ۱۱.۲۹ میلیون بشــکه در روز نفــت و میعانات گازی تولید کرد. 
روسیه برای کاهش تولید در میادین نفتی خود با توجه به هوای سرد و و شرایط 
پیچیده زمین شناسی  منطقه به زمان نیاز دارد، بنابراین رقم تولید برای آوریل 
نشان می دهد این کشور احتماا نمی تواند به هدف خود برای کاهش تولید در 
ماه مه برسد.هدف روسیه کاهش ۱.۸ تا ۲.۵ میلیون بشکه در روز از تولید نفت 
نســبت به حد مبنای ۱۱ میلیون بشکه است یعنی درست به اندازه سهمیه ای 
که برای عربستان در قرارداد جدید کاهش تولید در نظر گرفته شده است. تمام 
تولیدکنندگان دیگر شــرکت کننده در این قرارداد باید تولید خود را نسبت به 
اکتبر ۲۰۱۸ پایین بیاورند. در قرارداد جدید که فاقد مکانیزم های واضحی برای 
نظارت بر کاهش تولید شــرکت کنندگان در قرارداد است، هدف روسیه تولید 
۸.۵ میلیون بشــکه در روز در ماه های مه و ژوئن اســت. البته مشخص نیست 
میعانات گازی در این رقم محاسبه شده اند یا نه. به این ترتیب کل کاهش تولید 
روسیه تغییر می کند. با احتساب میعانات گازی، سهم روسیه از کاهش تولید ۲.۸ 

میلیون بشکه در روز خواهد بود و بدون آن حدود ۲ میلیون بشکه.

کاهش تولید نفت عربستان آغاز شد
شرکت آرامکوی سعودی کاهش تولید نفت خود را جلوتر از زمان رسمی اجرای 
توافق کاهش تولید اوپک پاس در اول ماه مه، آغاز کرد.به گزارش ایســنا، یک 
مقام سعودی آگاه به بلومبرگ گفت: آرامکو کاهش تولید نفت را از ۱۲ میلیون 
بشــکه در روز آغاز کرده است تا سطح تولیدش را به ۸.۵ میلیون بشکه در روز 
برساند. این شرکت احتماا تولید نفت خود را زودتر از اول ماه مه به ۸.۵ میلیون 
بشکه در روز کاهش خواهد داد.بر اساس گزارش بلومبرگ، کویت هم اعام کرد 
که کاهش عرضه به بازارهای بین المللی را زودتر آغاز می کند و منتظر شــروع 
رســمی توافق اوپک پاس نمی ماند. این کشور که چهارمین تولیدکننده بزرگ 
عضو اوپک است، نخستین تولیدکننده نفت منطقه خاورمیانه بود که اعام کرد 
تولیــدش را زودتر از برنامه کاهش خواهد داد.تحــت توافق گروه اوپک پاس، 
اعضــای این گروه با هدف محدود کردن اشــباع عرضه در برابر تقاضای ضعیف 
بحران شــیوع کرونا، قرار است از ماه مه تولیدشان را ۹.۷ میلیون بشکه در روز 
 BP کاهش دهند.در جمهوری آذربایجان، پروژه چراغ گونشلی که توسط شرکت
اداره می شود باید تولیدش را از ماه مه به میزان چشمگیری کاهش دهد. غولهای 
نفتی که در آذربایجان و قزاقستان فعالیت داشتند سابق بر این از محدودیتهای 
تولید وضع شــده توسط دولت این کشورها معاف بودند اما ابعاد بحران نفت که 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا است، کاهش تولید بدون مشارکت شرکت BP و 
شرکایش را غیرممکن کرده است.در خارج از گروه اوپک پاس هم شرکت های 
نفتی کانادا با ادامه کاهش قیمتها، تعطیلی تولید پروژه های ماســه نفتی را آغاز 
کرده اند. قیمت وســترن کاناداین سلکت که شاخص قیمت نفت سنگین کانادا 
اســت، در ۱۰ روز گذشته پایین ۱۰ دار در هر بشکه بود و روز جمعه به منفی 

صفر رسید.

کسب تقدیر نامه دو ستاره تعالی سازمانی 
توسط شرکت گاز استان اردبیل

مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل از احراز شرایط 
دریافت تقدیر نامه ۲ ســتاره جایزه تعالي سازماني در 
ســومین دوره ارزیابی سرآمدی مجموعه شرکت ملی 
گاز ایران خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اردبیل ، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت 
افزود:  بر اساس ارزیابی صورت پذیرفته از طرف ستاد شرکت ملی گاز ایران  این 
شرکت حائز شرایط دریافت سطح تقدیر نامه ۲ ستاره از سوی دبیرخانه سومین 
دوره ارزیابی ســرآمدی مجموعه شرکت ملی گاز ایران شناخته شد. اسماعیلی 
در توضیح فرآیند اعطای تقدیر نامه یاد شــده، افزود: شرکت گاز استان اردبیل 
بــا آگاهی از لزوم یک نگاه علمی و مبتنی بر تجربه روز دنیا به موضوع تعالی از 
چندین سال پیش تصمیم به بهبود و ارتقاء عملکرد بر اساس مدل بومی تعالی 
ســازمانی گرفت که بتواند راهنمای مناسبی برای این امر باشد. اسماعیلی، در 
پایان ضمن تقدیر و تشــکر از مســئولین برگزار کننده جایزه سرآمدی شرکت 
ملی گاز ایران،  دست یابی به این مهم را نتیجه همت و همراهی رؤسا، دبیران و 
اعضاء محترم کارگروههای تعالی و تمامی همکارانی که در فرآیند خود ارزیابی 
و ارزیابی نهایی تعالی سازمانی در سال گذشته به هر نحوی مشارکت نموده اند، 
و پرســنل زحمتکش شرکت گاز استان دانســت و ابراز امیدواری نمود در سال 
پیش رو با هّمت مسئولین ذیربط شاهد جهِش این حوزه تاثیر گذار در سرآمدی 

شرکت گاز استان اردبیل باشیم.

شبکه های برق روستایی اصفهان با تجهیزات 
روز بازسازی می شود 

 به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق اصفهان تامین برق پایدار ،کاهش 
خاموشی ها ،افزایش ضریب قابلیت اطمینان شبکه و بازسازي کامل شبکه هاي 
روســتایي از اولویت هاي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بوده و نماد آن 
را مي توان در روســتاي کمال آباد جرقویه  عنوان نمود .برای اجرای این پروژه 
۱۰۰ اصله پایه بتونی ،یک دستگاه ترانسفورماتور و ۶ کیلومتر کابل خود نگهدار 
استفاده شده است این پروژه در در آغازین روزهاي سال ۹۹ بهره برداري رسمي 
از آن آغاز گردید .کاهش خاموشی ها ،افزایش ضریب ایمنی و هم راستایی این 
پروژه با طرح هادي روســتایي  ،رفع حریم شــبکه فشارضعیف و فشار متوسط 
،اصاح روشنایی ،رفع ضعف برق به خصوص در ساعات پیک  و ظرفیت سازی 

برای انشعابات جدید از نتایج اجرای این پروژه مي باشد .

  رونق بازار نفتکش ها در میانه بحران 
قیمت نفت

رئیس یک شرکت نفتکش آمریکا گفت :» ما نفت خرید و فروش نمی کنیم. ما 
روی حمل و نقل نفت کار می کنیم و این یک داستان کاما متفاوت است. ما یک 
بازار قدرتمند داریم و این قدرتمند ترین بازاری است که در طول عمر خود دیده 
ایم«. به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از ســی ان بی سی، با سقوط قیمت 
نفت در هفته های اخیر، سهام شرکت های نفتکش افزایش یافته است و به گفته 
رئیس شرکت نفتکش نوردیک آمریکا )نوردیک امریکن تانکر(، کسب و کار بهتر 
از همیشه است.هربیورن هنسون، رئیس شرکت نوردیک می گوید:» ما در حال 
حاضرپول زیادی به دست می آوریم، ترازنامه به شدت افزایش یافته است و من تا 
حاا شاهد چنین بازار قدرتمندی نبوده ام«.قیمت نفت در سال جاری میادی در 
بحبوحه عرضه بیش از حد آن به بازار، همه گیری جهانی ویروس کرونا و کاهش 
تقاضا برای انرژی سقوط کرده است. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
برای اولین بار در تاریخ در روز دوشنبه به زیر صفر رسید و منفی ۳۷ دار در هر 
بشکه معامله شد.تولید کنندگان در واقع به شرکت های دیگر پولی می پرداختند 
تا نفت را از آنها تحویل بگیرند چون ذخایر انرژی آنها بسیار پایین است. این شرایط 
به نفع شرکت هایی مثل نوردیک است که نفت را عمده حمل و نقل می کنند.

هنسون گفت با توجه به شرایط بازار، نوردیک می تواند ۷۰ هزار دار برای هر روز 
استفاده از نفتکش هایش هزینه دریافت کند. شرکت های بزرگی مثل اکسون و 
بریتیش پترولیوم از مشتریان نوردیک هستند. پیش بینی می شود در آمد نوردیک 
در سه ماهه اول سال میادی جاری ۸۸.۵ میلیون دار باشد که ۶۵ درصد نسبت 
به همین دوره در سال گذشته بیشتر است.وی گفت:» ما نفت خرید و فروش نمی 
کنیم. ما روی حمل و نقل نفت کار می کنیم و این یک داســتان کاما متفاوت 
اســت. ما یک بازار قدرتمند داریم و این قدرتمند ترین بازاری است که در طول 

عمر خود دیده ایم«.

 سقوط فعالیت های حفاری به کمتر
 از ۵0 درصد

درپی ریزش شدید قیمت نفت، فعالیت های حفاری چاه های نفت شیل در آمریکا 
با کاهش قابل ماحظه در ماه ژانویه روبرو شده که البته این افت فعالیت همچنان 
ادامه دارد.به گزارش اقتصادآناین، با تداوم روند کاهش شــدید قیمت نفت برای 
هفتمین هفته متوالی، صنعت نفت گران شیل در آمریکا در معرض ورشکستگی 
قرار گرفته اســت.در این میان اتفاق نادر هفته گذشته در خصوص منفی شدن 
قیمت نفت، پیچ شــیل را محکم تر کرده و امیدواری ها بــرای ادامه تولید نفت 
نامتعارف )شیل( با سرعت باا را کاهش داده است.گزارش های بیکرهیوز حاکی 
از افت بیش از ۵۰ درصدی فعالیت های حفاری چاه های نفت شــیل در آمریکا 
برای ماه ژانویه است.گفتنی است با تشدید نگرانی ها از آینده قیمت نفت، حفاری 
چاه های نفت نامتعارف از روزهای اوج خود در سال ۲۰۱۹ فاصله زیادی گرفته تا 
جایی که تعداد چاه های حفاری شده در آمریکا به۳۷۴ حلقه رسیده که کمترین 
رقم در پنج سال اخیر است.از سوی دیگر افت سنگین تولید نفت در ایاات متحده 
سبب شده با وجود خصوصی بودن صنعت نفت این کشور، اخیرا مقامات دولتی 
آمریکا از جمله وزیر انرژی این کشــور حمایت های مالی وسیعی از این صنعت 

داشته باشند.

شرکت نفتی آمریکایی 260 هزار بشکه در 
روز تولید خود را کاهش داد

یک شــرکت آمریکایــی ۲۵ درصد از چاه های نفت خــود را در ایالت داکوتای 
شمالی تعطیل کرده  و ۲۶۰ هزار بشکه در روز تولید را پایین آورده است. شرکت 
کانتیننتال ریسورسز عملیات های حفاری را متوقف کرده و بیشتر چاه های خود 
را در داکوتای شمالی بسته است. این شرکت به برخی مشتریان خود اعام کرده 
که تحویل نفت به آن ها را به تعویق می اندازد. اطاعات رسمی از داکوتای شمالی 
در اوایل همین ماه نشان داد تولیدکنندگان نفت ۲۵  درصد از چاه ها را در این 
ایالت تعطیل کرده  و ۲۶۰ هزار بشکه در روز تولید را پایین آورده اند. به گفته وزارت 
منابع معدنی این ایالت، این بخش کوچکی از کل تولید نفت این منطقه است که 
میانگین آن در فوریه ۱.۴۵ میلیون بشکه در روز بود. داکوتای شمالی از آن زمان 
۴۰ درصد فعالیت حفاری خود را کاهش داده است.لین هلمز، مدیر وزارت منابع 
معدنی داکوتای شمالی در اواسط آوریل گفت برخی تولیدکنندگان نفت در فکر 

ساخت تاسیسات ذخیره سازی در نزدیکی چاه ها برای ذخیره نفتی هستند.

نصب چک ولو در مسیر مرکز انتقال نفت 
ازنا و فشار شکن شهید مهدوی

عملیات نصب چــک ولو در مســیر خروجی 
رلیف مرکز انتقال نفت ازنا و فشار شکن شهید 
مهدوی انجام شــد.به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت خطوط لوله و مخابــرات نفت ایران 
منطقه مرکزی، یاســر علی بابایی کارشــناس 
واحد نگهــداری و تعمیرات خط منطقه گفت: 
بمنظور بهینه ســازی و اصاح منیفولد در مرکز انتقال نفت ازنا و فشار 
شکن شــهید مهدوی، این کار در دستور کار قرار گرفت.وی با اشاره به 
زمان ۱۲ ســاعته انجام این عملیات ادامــه داد: دو عدد گیت ولو حذف 
شد و نصب دو عدد چک ولو ۶اینچ کاس ۱۵۰ به جای آن ها در مسیر 
خروجی رلیف مرکز انتقال نفت ازنا و فشــار شکن شهید مهدوی انجام 
گرفت.یاسر علی بابایی تشریح کرد: پس از توقف و تخلیه خط به منظور 
انجام عملیات توســط واحد بهره برداری و ایجاد شــرایط ایمن توسط 
واحد HSE، اسپول مربوطه توسط واحد مکانیک و ابزار دقیق باز شد و 
ساخت دو عدد اسپول جدید با برشکاری و فیتینگ و جوشکاری هشت 

سر لوله ۴ اینچ انجام شد.

تخمین هــای اولیه از کاهش عرضــه جهانی نفت و 
گاز نشــان می دهد تولید احتمااً ۶.۳ درصد نسبت 
بــه آنچه قبل از همه گیری ویروس کرونا و ســقوط 
تقاضا پیش بینی می شد، تا ۲۰۳۰ کاهش می یابد. به 
گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فوربز، تحقیقات 
صنعتی نشــان می دهد به خاطر تاخیر در ســرمایه 
گذاری توسط شرکت ها در نتیجه همه گیری ویروس 
کرونــا، عرضه جهانی نفت در پایان این دهه ۶ درصد 
کاهش خواهد داشــت. در هفته های اخیر شــاهد 
منفی شــدن قیمت نفت و کاهش سرمایه صنعت و 
هزینه های عملیاتی بوده ایم. نفت خام وست تگزاس 
اینترمدیــت و برنت به ترتیب ۸۰ درصد و ۶۰ درصد 
پاییــن تر از قیمت آن ها در ابتــدای ۲۰۲۰ معامله 
می شود که دلیل آن سقوط تقاضا و تعطیلی چندین 

کشــور به خاطر شــیوع ویروس کرونا است. شرکت 
ریستاد انرژی در گزارشی اعام کرد به تأخیر افتادن 
تصمیم گیری های نهایی در مورد سرمایه گذاری در 
پروژه های نفت و گاز به خاطر شــرایط بی ثبات بازار، 
احتمــااً باعث ۵.۶ درصد کاهش جهانی عرضه نفت 
و گاز تا ۲۰۲۵ می شــود. تعجبی ندارد که اکثر این 
کاهــش در پروژه های بلند مــدت از طرف بازیگران 
نفت شــیل آمریکا خواهد بود. این شرکت تحقیقاتی 
همچنین تخمین می زند ۱۹۵ میلیارد دار از پروژه 
های غیر نفتی در همین دوره زمانی کنار گذاشــته 
شوند که بیشــتر آنها مربوط به سرمایه گذاری های 
پاک در توســعه میادین گازی و میعانات گازی است. 
اوضاع نامناسب بازار تنها محدود به بخش نفت و گاز 
نمی شود بلکه احتمااً وسیع تر از آن بوده و به پروژه 

های گاز طبیعی مایع هم خواهد رســید و این پروژه 
ها هم از کاهش جهانی تقاضا آســیب خواهند دید. 
تخمین های اولیــه از کاهش بازار عرضه جهانی نفت 
و گاز نشان می دهد تولید احتمااً ۶.۳ درصد نسبت 
بــه آنچه قبل از همه گیری ویروس کرونا و ســقوط 
تقاضا پیش بینی می شــد، تا ۲۰۳۰ کاهش می یابد.

این پیش بینی در شرایطی انجام می شود که شرکت 
های نفت کشورهای عضو اوپک بسیاری از طرح های 
ســرمایه گذاری خود را معلق کــرده و آماده کاهش 
تاریخی تولید تا ۹.۷ میلیون بشکه در روز می شوند 
تا به تعادل بازار کمک کنند. شرکت های بین المللی 
نفت از اکســون موبیل گرفته تا رویال داچ شــل هم 
پروژه های خود را کنار گذاشته و تولید خود را پایین 

آورده اند تا با رکود بازار مقابله کنند.

 رکود ناشی از کرونا ۶.۳ درصد از عرضه جهانی نفت را تا ۲۰۳۰ از بین می برد

صدور کارت سوخت 40 روز طول می کشد
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: در حال حاضر با توجه به این که 
میزان تقاضا برای کارت ســوخت کاهش پیدا کرده، بازه زمانی تولید و صدور کارت 
ســوخت حدود ۴۰ روز کاهش پیدا کرده است.فاطمه کاهی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان این که به طور میانگین ظرفیت تولید ۴۰  هزار کارت سوخت در روز وجود دارد، 
اظهار کرد: میزان تقاضا در فروردین ماه برای کارت ســوخت حدود ۱۰ هزار مورد در 
روز بوده است.  وی با تاکید بر این که عاوه بر این درخواست های انباشته شده ای نیز 
وجود دارد که در حال  پیگیری و پاسخگویی به آن ها نیز هستیم، تصریح کرد: هیچ 
مشکلی برای تولید و صدور کارت سوخت وجود ندارد.به گفته سخنگوی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی هر میزان تقاضا برای کارت ســوخت وجود داشته باشد به 
آنها پاسخ خواهیم داد و در این حوزه با مشکل مواجه نیستیم و نباید نگرانی در این 
رابطه وجود داشته باشد.این در حالی است که علی بختیار - عضو ناظر مجلس شورای 
اسامی در شورای عالی انرژی - به صدور کارت سوخت در مدت زمان دو ماهه اشاره 
کرده و گفته بود: این تعلل دوماهه توجیه پذیر نبوده و دولت الکترونیک و سامانه های 
متعددی که راه اندازی شدند باید خدمت رسانی به مردم را سرعت بخشیده و آن را 
تسهیل کنند.وی  بیان کرد: متاسفانه امروز اگر فردی کارت سوخت  خود را گم کند 
یا کارت سوخت او به هر دلیل بسوزد دو ماه بعد برای او کارت سوخت صادر می شود 
که این یک اشــکال بزرگ اســت و هیچ توجیهی ندارد. شرکت پخش فرآورده های 
نفتی و یا راهور که از زیر مجموعه دولت هستند باید در این زمینه هماهنگ باشند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: مسووان 
چه در حوزه شــرکت پخش فرآورده ها و چه در ســایر بخش های دولت باید با هم 
هماهنگ بوده و خدمات را برای مردم آســان کنند. نارضایتی ها در خصوص تاخیر 

صدور کارت های سوخت هیچ توجیهی ندارد.

کاهش16 درصدی گازسوزی در 
فازهای 2 و 3 پارس جنوبی

تهران - ایرنا - سرپرست مدیریت پاایشگاه دوم مجتمع گاز پارس 
جنوبی با بیان اینکه وضعیت شــاخص های محیط زیستی بصورت 
عمده مطلوب و در محدوده مجاز اســت، گفت: کاهش ۱۶درصدی 
فلرینگ )گازســوزی( از جمله فعالیت های صورت گرفته در زمینه 
زیست محیطی است.»حسین باغبان« دیروز )شنبه( در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، حذف چاله سوزان پاایشگاه دوم را به عنوان 
فعالیت مهم در حوزه محیط زیســت عنوان کرد و گفت: راه اندازی 
محوطه نگهداری پسماند و تجهیز آن انجام شده و احداث ساختمان 
امحاء نیز در دست اقدام اســت.به گفته باغبان، در راستای کاهش 
فلرینــگ فازهای ۲ و ۳ برنامه ریزی مدون تعیین شــده که اجرای 
پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل و نصب آناایزر روی خروجی 
دودکش هــای واحــد ۱۲۰ از این موارد است.سرپرســت مدیریت 
پاایشــگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی کاهش فلرینگ از طریق 
نصب اوریفیس روی مســیرهای تزریق sweeping gas و ارسال مسیر 
آب از واحــد ۱۰۵ به واحد ۱۰۳ را از دیگــر برنامه ها در  خصوص 
کاهش آلودگی پساب خروجی عنوان کرد و اظهار داشت: مطالعات 
امکان سنجی و نصب AGUدر واحدهای بازیافت گوگرد برای افزایش 
راندمان و اصاح و نوســازی و بهبود شــرایط عملیاتی واحد تصفیه 

پساب نیز در دستور کار است.
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گزیده خبر جزییات تجارت خارجی ایران در سال ۹۸

صادرات غیرنفتی ۴۱ میلیارد دار را رد کرد
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود جزییات تجارت 
خارجی ایران در ســال ۱۳۹۸ را منتشــر کرده که نشان دهنده 
صادرات ۴۱.۴ میلیارد داری در ســال گذشته است.به گزارش 
ایسنا، براین اساس ایران در طول این مدت تجارت خارجی خود 
را از مــرز ۸۵ میلیارد دار عبور داد که از این عدد ۴۱.۴ میلیارد 
دار مربــوط به صادرات و ۴۳.۷ میلیــارد دار مربوط به واردات 
می شــود.به این ترتیب تراز تجاری ایران در این سال منفی ۲.۴ 
میلیارد دار شــده این در حالی اســت که تراز تجاری در سال 
۱۳۹۷ مثبت ۱.۵ میلیارد دار بوده است.طبق آمارهای ارائه شده 
در این گــزارش وزن صادرات ایران در این ســال ۱۳۴ میلیون 
تــن بــوده و وزن واردات نیز از مرز ۳۵ میلیــون تن عبور کرده 
است.به این ترتیب ارزش صادرات ایران کاهش هفت درصدی را 
نشــان می دهد ولی از نظر وزنی صادرات بیش از ۱۳ درصد رشد 
کرده اســت. علت کاهش ارزشی صادرات تغییر در قیمت مبنای 
کااهای صادراتی در گمرک بود که از ابتدای سال ۱۳۹۸ به اجرا 
درآمد.واردات ایران نیز از نظر ارزشی رشد ۱.۳ و از نظر وزنی رشد 
۹.۳ درصدی را به ثبت رسانده است.متوسط قیمت صادراتی ایران 
در سال ۱۳۹۸، ۳۰۹ دار به ازای هر تن بوده است که کاهش ۱۸ 
درصدی را نشان می دهد.بررسی عملکرد تجاری ایران در ۱۲ ماه 
ســال گذشته نیز حاکی از آن است که بیشترین صادرات با ۵.۹ 
میلیارد دار در ماه اردیبهشت به ثبت رسیده و پس از آن آذرماه 
با ۴.۹ میلیارد دار قرار دارد.کمترین صادرات به فروردین ماه سال 
۱۳۹۸ بــا ۲.۵ میلیارد دار اختصاص یافته که علت این کاهش 
وقوع سیل در تعدادی از اســتان های کشور در دوره مورد بحث 

بود. همچنین در اسفندماه سال ۱۳۹۸ صادرات ایران به عدد ۲.۸ 
میلیارد دار رسیده که تاثیر شیوع ویروس کرونا را نشان می دهد.

در حوزه واردات نیز در اردیبهشــت ماه ۴.۴ میلیارد دار واردات 

به ثبت رســیده کــه بااترین آمار را نشــان می دهد. همچنین 
فروردین ماه ســال ۱۳۹۸ بــا ثبــت واردات ۲.۳ میلیارد داری 
پایین ترین تجارت را به خود اختصاص داده اســت.اتاق بازرگانی 

تهران اصلی ترین شــرکای تجاری ایران را نیز بررســی کرده که 
براین اســاس چین با واردات بیــش از ۹.۵ میلیارد دار کاا به 
تنهایی ۲۳ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده 
اســت. پس از آن عراق با حــدود ۹ میلیارد دار، ترکیه با حدود 
پنج میلیارد دار، امارات متحده عربی با حدود ۴.۵ میلیارد دار و 
افغانستان با حدود ۲.۳ میلیارد دار اصلی ترین واردکنندگان کاا 
از ایران بوده اند.در این میان واردات ترکیه از ایران رشــدی ۱۱۱ 
درصدی داشته که نشان می دهد این همسایه غربی در سالی که 
گذشت خود را به عنوان یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران 
مطرح کرده است. همچنین واردات چین از ایران نیز در سالی که 
گذشت افزایشــی ۲.۵ درصدی را به ثبت رسانده است.در حوزه 
واردات کاا نیز از عدد ثبت شده بیش از ۱۱ میلیارد دار معادل 
۲۵ درصد از کل واردات ایران از چین صورت گرفته که افزایشی 
۷.۷ درصدی را نشــان می دهد. پس از آن ایران حدود ۲۰ درصد 
از واردات خود را از امــارات متحده عربی، ۱۱درصد را از ترکیه، 
۸.۴ درصد را از هند و ۴.۸ درصد را از آلمان وارد کرده اســت.در 
جدول صادرکنندگان کاا به ایران در کنار چین صادرات ترکیه 
حــدودا ۹۰ درصد افزایش یافته و امارات متحده عربی و هند نیز 
به ترتیب ۳۴ و ۳۳ درصد صادرات بیشــتر به ایران داشته اند، اما 
صادرات آلمان به ایران کاهشی ۱۵ درصدی را نشان می دهد که 
تحت تاثیر تحریم های یک جانبه آمریکا رخ داده اســت.ترازهای 
تجاری ایران با امارات متحــده عربی و چین منفی بوده اما تراز 
تجاری منفی با ترکیه در سال ۱۳۹۷ در سالی که گذشت، مثبت 

شده است.

انجمن جهانی فواد آمار داد؛
رشد تولید فواد ایران همچنان فراتر از 

متوسط جهان
تهران - ایرنا - انجمن جهانی فواد در تازه ترین گزارش خود مربوط به ۶۴ کشور 
جهان اعام کرد: ماه مارس )۱۱ اسفند تا ۱۲ فروردین ۹۹( ایران با تولید بیش از 
۲.۸ میلیون تن فواد وضعیت مناسبی داشته و رشد ۱۴.۱درصدی نسبت به ماه 
مشابه در سال گذشته میادی را تجربه کرده است.برپایه داده های آماری سازمان 
ایمیدرو از انجمن جهانی فواد حاکی است، کاهش ۶.۱ درصدی فواد دنیا در ماه 
مارس در حالی بدست آمد که در مجموع سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میادی) 
۱۲ دی لغایت ۱۲ فروردین ۹۹( نیز افت ۱.۳ درصدی نسبت به سه ماهه نخست 
سال ۲۰۱۹ دارد.آمارهای مورد بررسی نشان می دهد ترکیه رقیب منطقه ای ایران 
نیز رشــد ۴.۱ درصدی در ماه مارس داشــت و کشورمان در منطقه نیز عملکرد 
شــاخص دارد.همچنین چین )بزرگترین تولید کننــده فواد جهان( نیز در ماه 
مارس ۱.۷ درصد کاهش تولید داشــت، اما در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ رشد 
۱.۲ درصــدی دارد. داده های انجمن جهانی فواد کاهش تولید ۱۳.۹ درصدی 
هنــد، ۹.۷ درصدی ژاپن و ۷.۹ درصد کره جنوبــی را نیز گواهی می دهد و در 
واقع تولید کننده های شاخص این فلز راهبردی همچنان افت عملکرد داشتند. 
انجمن جهانی فواد در گزارش ماه ژانویه )۱۱ دی ۹۸ تا ۱۱ بهمن(۲۰۲۰ خود 
از رشــد تولید فواد خام ایران نسبت به جهان به میزان افزون بر ۲۰ برابر خبر 
داد. بررسی ها نشان می دهد در ژانویه ۲۰۲۰ میادی تولید فواد خام ایران شاهد 

رشد ۴۶.۷ درصدی و تولید جهانی این فلز راهبردی ۲.۱ درصد افزایش یافت.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران خبر داد
ثبت سفارش کااهای IT بسته شدپ

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نسبت به راه افتادن سه سونامی بزرگ در پی 
عدم ثبت اظهارنامه های مالیاتی توسط کافی نت ها هشدار داد و از بسته شدن ثبت 
سفارش کااهای ضروری IT خبر داد و گفت که برخی کااهای IT مانند سی پی 
یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می شوند و تکنولوژی برخی 
دیگر از کااهای صنعت IT همچون هارددیســک، مادربرد و کارت گرافیک تنها 
در انحصار سه یا چهار کشور در جهان است و سایر کشورها، اقام و نیاز IT خود 
را از میان تولیدات همین کشــورها تامین می کنند.محمد فرجی در گفت وگو با 
ایسنا، بسته شدن ثبت سفارش واردات کااهای ضروری IT و همچنین عدم ثبت 
اظهارنامه های مالیاتی توســط کافی نت ها را دو معضل این صنف در سال ۱۳۹۹ 
عنوان کرد و گفت: اخیرا آی پی ثبت اظهارنامه های مالیاتی کافی نت ها بسته شده 
و کافی نت ها دیگر نمی توانند اظهارنامه مالیاتی برای مردم پر کنند و این کار به 
دفاتر پیشــخوان دولت سپرده شده است. این در حالی است که پیش از این ۶۰ 
تا ۷۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی توســط کافی نت ها پر می شده است.  وی با 
بیان اینکه اگر ثبت اظهارنامه های مالیاتی انحصاراً به دفاتر پیشخوان واگذار شود، 
کشور دچار سه سونامی عجیب می شود، تصریح کرد: اولین سونامی اقتصادی و 
مالی اســت. از این جهت که رویکرد جامعه به این سمت و سو است که با توجه 
به کاهش عجیب قیمت نفت، بودجه کشــور باید از طریق مالیات تامین شود و 
باید بپذیریم که همه ما تامین کننده بودجه هستیم. حال اتفاقی که در این راستا 
پیش می آید این اســت که تعداد دفاتر پیشخوان در کل کشور یک پنجم تعداد 
دفاتر کافی نت هاســت و اینکه این عزیزان تجربه و سرعت عمل ثبت اظهارنامه 
مالیاتی و مهارت کافی نت ها را ندارند.رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: در 
سال های گذشته که دفاتر پیشخوان دولت به موازات کافی نت ها کار می کردند با 
این که تعدادشــان یک پنجم است، ثبت اظهارنامه های مالیاتی آن ها حدود یک 

دهم کافی نت ها بود. 

یک مقام مسئول اعام کرد:
رشد 2.۵ برابری ذخیره سازی کااهای اساسی 

علیرغم تحریم ها
سرپرست معاونت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: علیرغم 
تحریم های شدید در سال ۱۳۹۸، کااهای اساسی وارادتی برای ذخایر کشور در 
سال گذشته نسبت به سال قبل ۲.۵ برابر رشد داشت.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از شــرکت بازرگانی دولتی ایران، امیر طالبی، سرپرست معاونت بازرگانی 
خارجی شــرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: علیرغم تحریم های شدید در سال 
۱۳۹۸، کااهای اساسی وارداتی برای ذخایر کشور در سال گذشته نسبت به سال 
قبل ۲.۵ برابر رشد داشــت. در سالِ جاری نیز روزانه ۵۰ هزار تن کاای اساسی 
شــامل: برنج، روغن و شــکر در بنادر ایران تخلیه و به مقاصد بارگیری و حمل 
می شــود.وی با بیان این که تأمین ۶۰ درصد شــکر، ۳۵ درصد روغن خام و ۲۰ 
درصد برنج مورد نیاز کشور توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شده است، 
تصریح کرد: در سال گذشته بیشتر کااهای اساسی وارد شده در بنادر به صورت 
مستقیم از کشتی به واگن های قطار برای ارسال به مراکز دائم ذخیره سازی انتقال 
یافت که موجب کاهش هزینه ها و سرعت حمل کااها شد.طالبی افزود: مأموریت 
و وظیفه ی ما تأمین کااهای اساسی کشور است و ما بر اساس تکلیف برای حفظ 
ذخایر راهبردی کشــور، با رصد بازار جهانی و در بهترین شــرایط علی رغم تمام 
مشکات و تحریم ها، کااهای مورد نیاز کشور را خریداری می کنیم.وی گفت: در 
ســال ۹۸، بیش از ۲ میلیون تن کااهای اساسی برنج، روغن و شکر وارد کشور 
شده که بخشی از این کااهای اساسی در شبکه توزیع قرار گرفته و بخشی برای 

ذخایر راهبردی در نظر گرفته شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات؛
 توان صادرات ساانه 100 میلیارد دار

 را داریم
رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و امارات گفت: متاســفانه ما از بســترهای 
صادراتی خود اســتفاده نمی کنیم و اختال در نظــام تجارت با صدور مجوزها، 
بخشنامه ها و تغییر رویه ها موجب شده است که ما نتوانیم در این مورد از ظرفیت 
همه بخش های کشــور اســتفاده کنیم. درصورتی که توان صادراتی ما می تواند 
حداقل تا ۱۰۰ میلیارد دار در سال باشد.فرشید فرزانگان در گفت وگو با ایلنا، با 
بیان اینکه همزمان با شروع کرونا حجم تقاضا در کشورهای مختلف کاهش یافت، 
گفت: این کاهش تقاضا موجب کاهش حجم صادرات جهانی محصواتی شد که 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف مشتریان می رسید و یا در زنجیره تامین 
آنها قرار داشت. بنابراین حجم تجارت جهانی به صورت اجتناب ناپذیری کاهش 
یافت.وی با اشاره به وضعیت مطلوب تجارت با امارات گفت: کشور امارات با ارسال 
کمک های بشردوســتانه و تسهیل در تجارت لوازم بهداشتی و پزشکی، ترانزیت 
دریایی به منظور صادرات محصوات کشاورزی و غذایی همکاری منظم و مطلوبی 
دارد. ترانزیت دریایی ما به امارات رواج داشته و حمل هوایی هم بعد از پروازهای 
ماهان که بیشتر برای برگشت مسافر بود تسهیل شد. در مورد بخش شناورهای 

چوبی و لنج نیز باید فعالیت کنیم تا بتوانیم آنها را نیز فعال کنیم.

مدیرعامل گروه سایپا خبر داد:
توقف تولید دومین مدل پراید؛ یک ماه زودتر 

از موعد قبلی
مدیرعامــل گروه خودروســازی ســایپا از توقف تولید 
دومین مدل پراید خبــر داد و گفت: آخرین پراید۱۱۱ 
از محصوات خانواده X۱۰۰ گروه خودروســازی سایپا 
در روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۹۹ تولید شد و 
به این ترتیب  تولید دو مدل ۱۳۲ و ۱۱۱ از مجموع سه 

مدل خودروهای سواری پراید برای همیشه از سبد محصوات سایپا در بازار ایران 
خارج شد.به گزارش سایپانیوز، مهندس سیدجواد سلیمانی با اشاره به برنامه ریزی 
دقیق گروه خودروسازی سایپا برای خروج خودروهای سواری پراید از خط تولید، 
افزود: اعام کرده بودیم تولید پراید۱۱۱ برای تحویل به مشتریانی که این خودرو 
را پیشتر خریداری کرده اند تا پایان اردیبهشت ۹۹ ادامه خواهد داشت اما با توجه 
به برنامه ریزی دقیق و نیز افزایش تولیدی که در ماه های پایانی سال رونق تولید 
داشتیم، زودتر به تیراژ موردنظر رسیدیم و حدود یک ماه قبل از برنامه اعام شده، 
توقف تولید پراید۱۱۱ را اعام می کنیم.سلیمانی افزود: در خصوص پراید ۱۳۲ نیز 
همین اتفاق رخ داد و موفق شدیم پانزدهم دی ماه سال گذشته و پانزده روز پیش 
از موعد قبلی، تعهدات خود در قبال مشتریان را انجام داده و تولید پراید۱۳۲ را 
متوقف کنیم.مدیرعامل ســایپا با بیان اینکه مدیران پیشین بارها از توقف تولید 
محصوات خانواده پراید به دلیل قدیمی بودن فناوری آن صحبت کرده بودند، اما 
هربار به دایلی این کار عملی نشد، ادامه داد: خروج پراید از خطوط تولید سایپا 
یکی از برنامه های اصلی ما در بدو ورود به ســایپا بود که آن را به صورت جدی 
پیگیری، عملیاتی و اجرایی کردیم.وی افزود: برنامه ریزی کرده ایم که پراید۱۳۱ 
به عنوان آخرین مدل خانواده پراید را نیز تیرماه امسال از سبد محصوات سایپا 
خارج کنیم و داســتان تولید پراید در ایران را برای همیشــه به پایان برسانیم.

مدیرعامل ســایپا درخصوص جایگزیِن پراید نیز گفت: همانطور که پیش از این 
بارها مطرح کرده ایم، برای یک خودرو با حدود قیمت ۲۶۰۰ دار هیچ جایگزینی 
وجود ندارد، زیرا در شــرایط فعلی و افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه و نوسان 
بازار ارز، تحریم های ظالمانه و محدودیت های واردات قطعات، تولید هیچ خودرو 

دیگری با این قیمت امکان پذیر نیست.

مدیر مخابرات اصفهان خبر داد:
 توسعه پوشش شبکه همراه اول در  اصفهان

 مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اعام این خبر گفت : در راستای خدمت رسانی 
به همشــهریان عزیز اصفهانی، پوشش شبکه همراه اول در شهر اصفهان توسعه 
یافته اســت.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان،مهندس حیدری 
زاده با اشاره به روند توسعه شبکه ارتباطات سیار در اصفهان اظهار کرد : با همت 
شبانه روزی تاشــگران عرصه ارتباطات در مخابرات منطقه اصفهان در اجرای 
طرح توسعه فاز ۸ ارتباطات سیار در استان ، از آذرماه سال ۱۳۹۸ تا کنون با به 
روز رسانی و ارتقای تجهیزات فنی تعداد ۲۴۳ سایت  bts  همراه اول در سطح 
شــهر اصفهان  ، پهنای باند  شبکه این اپراتور جهت استفاده بهینه مشترکین از 
خدمات تلفن همراه افزایش یافت.وی افزود: در این راستا تعداد ۸ سایت  bts به 
نسل دوم تلفن همراه )۲G( ، ۱۰ سایت به نسل سوم تلفن همراه)۳G(، ۹ سایت 
به  نسل چهارم تلفن همراه )۴G(،۸۰ سایت به +۴G  تجهیز شده و تعداد ۱۳۶ 
ســایت نیز  با انجام عملیات Swap MIMO  بروزرسانی و ارتقا یافتند.گفتنی 
اســت این اقدامات تاثیر بسزایی در کاهش نقاط کور و افزایش پهنای باند تلفن 
همراه و در نتیجه ارتقای ســرعت و کیفیت اینترنت همراه اول در سطح استان 

اصفهان خواهد داشت.

تهران-ایرنا- مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی 
درباره تاثیر کرونا بر واحدهای صنفی در پایان سال 
۱۳۹۸ نســبت به مدت مشابه ســال قبل، میزان 
کاهش فروش این واحدها را بین ۶۷ تا ۹۸ درصد 
ارزیابــی کرد.به گزارش مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز 
روز شــنبه در گزارشی درباره تأثیر شیوع کرونا بر 
واحدهای صنفی تولیدی ـ خدماتی« آورده است؛ 
این مرکز با هدف اطاع سیاستگذاران کشور از تأثیر 
کرونا بر اشــتغال و فروش واحدهای تولیدی خرد 
در سراسر کشــور، در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ 
مطالعه ای پیمایشی تعریف و طی ۱۵ روز ابتدایی 
سال ۱۳۹۹ آن  را با ابزار پرسشنامه بسته و با روش 
تلفنی اجرا کرد.طبق این گزارش جامعه آماری این 
مطالعه، ۴۶۵ هزار مالک یا مدیر واحدهای تولیدی 
صنفی رسمی )دارای پروانه( از سراسر کشور بوده 
است که اطاعات آنها توسط اتاق اصناف در سال 

۱۳۹۷ در اختیــار مرکــز پژوهش ها قــرار گرفته 
اســت.مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: 
روش نمونه گیــری، تصادفی از ۸ خوشــه صنفی 
شــامل خدمات تولیدی، فرش و صنایع دســتی، 
تحریــر و چاپ، صنایع غذایــی، تولید ملزومات و 
خدمات ســاختمان، تولید کیف و کفش، صنایع 
نســاجی و پوشاک و ســایر صنایع صنفی )نظیر 
سیم پیچی، آهنگری، تولید پمپ، سوله، آلومینیم، 
چوب بری و...( بوده است. حجم نمونه این مطالعه 
با سطح اطمینان باای ۹۵ درصد براساس فرمول 
کوکــران، ۳۸۶ تعریف شــده بود ولــی در عمل 
داده هــای ۴۱۴ مالک واحدهــای تولیدی اخذ و 

اســتفاده شد.بر اســاس این گزارش مطالعه مرکز 
پژوهش های مجلس شــامل ۶ سؤال درباره تغییر 
تولید و شــاغان در صنف به نســبت پایان فصل 
گذشــته )پاییز ۱۳۹۸( و نیز نسبت به پایان سال 
۱۳۹۷ و نیز تأثیر شــیوع کرونا بر فروش و قیمت 
تمام شــده صنف سؤال شونده بوده است. شایسته 
یادآوری است برای اینکه پاسخ دهنده دچار اغراق 
یا کتمان حقیقت درباره واحد تولیدی خود نشود، 
سؤال درباره صنف مربوطه پرسیده شده است.مرکز 
پژوهش های مجلس عنوان کرد: با استفاده از داده و 
نتایج به دست آمده نشان می دهد میزان تولید در 
واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت به فصل 

گذشــته )آخر پاییز ۱۳۹۸( به طور متوسط ۱۳/۴ 
درصد و نســبت به پایان سال۱۳۹۷، ۲۲/۲ درصد 
کاهش داشته است.براساس این گزارش، بیشترین 
کاهش تولید مربوط به تولیدی های تحریر و چاپ 
بوده اســت. کاهش میزان تولید در فصل زمستان 
نسبت به پایان فصل پاییز ۱۳۹۸، در ۸ رسته صنفی 
حاضر در این مطالعه بین ۱ تا ۲۴ درصد بوده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده اســت: 
همچنین میزان اشتغال در واحدهای صنفی تولیدی 
خدماتی نسبت به فصل گذشته )آخر پاییز ۱۳۹۸( 
به طور متوســط ۳/۷ درصد و نسبت به پایان سال 

۱۳۹۷، ۵/۲ درصد کاهش داشته است.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

کاهش ۶۷ تا ۹۸ درصدی 
فروش واحدهای تولیدی 
در اسفند ۹۸
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ایستگاه پایانی ادغام بانک های نظامیگزیده خبر
مدیرعامل بانک سپه گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته انتظار 
داریم در صورت کسب مجوز از مراجع ذیربط تا پایان اردیبهشت 
ماه حداقل دو بانک از مجموع بانک ها و موسســه مالی وابسته به 

نیروهای مسلح رسما به بانک سپه ملحق شوند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک سپه، محمدکاظم 
چقازردی در جلســه با حضور دکتر عباس معمار نژاد معاون امور 
بانک، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
همچنیــن دکتر فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی که به 
منظور بررســی روند ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
در بانک سپه برگزارشد، ضمن ارایه گزارشی مفصل از روند برنامه 
ریزی و اجرای این ماموریت ملی اظهارداشت: با توجه به اقدامات 
صورت گرفته انتظار داریم در صورت کسب مجوز از مراجع ذیربط 
تا پایان اردیبهشت ماه حداقل دو بانک از مجموع بانک ها و موسسه 
مالی وابســته به نیروهای مسلح رسما به بانک سپه ملحق شوند.

چقازردی اظهار داشــت: اگر امروز این وظیفه خطیر و ماموریت 
ملی همانگونه که به درســتی و به حق از ســوی معاون محترم 
نظارتی بانک مرکزی بیان شد بدون کوچکترین حاشیه و مشکل 
به سرانجام خود نزدیک می شود به دلیل همدلی، انسجام و تاش 
شــبانه روزی و جهادگونه همه ارکان درگیر و ذیربط این ادغام و 
راهبری مطلوب بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرای طرح ادغام 

است.

 باور مدیران و کارکنان به ماموریت ملی ادغام
مدیرعامل بانک ســپه افزود: هم کارکنان و مدیران بانک سپه و 
هم مدیران و کارکنان بانکهای ادغامی به این باور مهم رسیده اند 

که اجرای این طرح اســتراتژیک و ملی به نفع سیستم پولی و در 
مجموع به نفع نظام اقتصادی کشور است.

 ثبت تجربه گرانبهای ادغام در تاریخ بانکداری ایران
چقازردی با مهم توصیف کــردن فعالیت صورت گرفته در طرح 
ادغام تصریح کرد: این تجربه می تواند به عنوان مجموعه اقدامات 

گرانبهــا و منحصر به فرد چه به لحــاظ تاکتیکی و چه به لحاظ 
گستردگی و پیچیدگی کار در تاریخ بانکداری کشور به ثبت برسد.

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه پروژه ای مشخص برای مستند 
سازی نحوه اجرای این طرح در بانک سپه تعریف شده است گفت: 
آیندگان باید بدانند چگونه بانک سپه به اتکا نیروهای متخصص و 
متعهد خود انهم در سخت ترین شرایطدر کنار انجام سایر وظایف 

خطیر خود با همراهی مثال زدنی سایر بانکها و موسسه اعتباری 
وابسته به نیروهای مسلح توانست به چنین موفقیت بزرگی دست 
پیدا کند. موفقیتی که بدون شک نظام بانکی و ساختار اقتصادی 
کشور از آن بهره خواهند برد.چقازردی پس از بیان کلیات ماموریت 
ملی ادغام به تشریح جزییات اقدامات صورت گرفته در این راستا 
پرداخت. بر اســاس این گزارش در ادامه پس از تشریح کلیات و 
میزان پیشرفت طرح ملی ادغام توسط مدیرعامل بانک سپه، دکتر 
اخاقی و دکتر حســینی قایم مقام و عضو هیات مدیره بانک به 
بیان جزییات طرح، چک لیست ها عملیاتی برای برگزاری مطلوب 
مجامع انحال و ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح پرداختند.

* توجه ویژه به دغدغه های کارکنان و ســپرده گذاران و 
سهامداران

دکتر هادی فیض اخاقی؛ قائم مقام مدیرعامل بانک سپه نیز در 
این مراســم توجه به دغدغه های کارکنان، مشتریان، سهامدارن، 
ســپرده گذاران و تمام ذینفعان این بانک ها و موسســه اعتباری 
وابســته به نیروهای مسلح را یکی از بخش های مهم مورد توجه 
متولیان ادغام در بانک سپه عنوان کرد و اظهارداشت: این دغدغه 
ها و خواسته ها به درستی و منطقی مورد توجه قرار گرفت و برای 
برطرف کردن آن اصاحات اساسی در ساختار صف و ستاد بانک 
با موافقت وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت.وی 
افزود: بدیهی اســت با توجه به تعداد شعب و پرسنل این ساختار 
مــوردی و مربوط به دوران گذار و انتقال بوده و ســاختار اصلی و 
اساسی و منطقی بانک تدریجاً در یک دوره ۳ ساله نهایی خواهد 

شد.

تبادات بانکی در فصل کرونا:
پرهیز از حضور مستقیم در شعب با سامانه 

جدید همراه بانک توسعه صادرات
گرچه ســامانه جدید و اپلیکیشن موبایل بانک توسعه 
صادرات، از اواخر زمستان 1۳98 راه اندازی شد، اما در 
حال حاضر از جمله شــیوه های مهم دریافت خدمات 
کامل بانکداری الکترونیک در شرایط کرونایی محسوب 
می شود.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، 
انجام عملیات بانکی حسابهای مشــتریان همچون گذشته و در قالبی جدید با 
امکاناتی به روزتر از قبل در سامانه جدید همراه بانک قابل ارائه است.سامانه جدید 
همراه بانک توســعه صادرات ایران به سه صورت«نسخه وب«، » برنامه IOS “ و 

»برنامه اندروید« در دسترس است.

 پیام مدیر عامل بانک دی به مناسبت
 حلول ماه مبارک رمضان

دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در پیامی حلول 
مــاه مبارک رمضان، ماه نزول قــرآن و رحمت الهی را 
تبریک گفت. متن پیام بدین شرح است: َشْهُر َرَمضاَن 
الَذی أُنِْزَل فیِه الُْقْرآُن  ماه مبارک رمضان آمد و فرصت 
نصیب شد تا عیار خود را با حدیث بندگی و دل دادگی 
بســنجیم.  در این ماه، رحمت واســعه و مهر ایزال الهی چنان است که گویی 
خداوند ســبحان به دنبال بهانه است تا درهای بهشــت را به روی آدم ابوالبشر 
بگشاید و لطفش چنان بیکران اســت که اگر نیک بنگریم، درمی یابیم خداوند 
هر بار چگونه  به هر بهانه ای درهای رحمتش را به روی بندگانش می گشاید؛ تا 
بار دیگر به جاده ُقرب الی اه گام بگذارندرمضان ماهی اســت که به گفته خاتم 
پیام آورانش حضرت محمد )ص( روزهای آن بهترین روزها و ساعات آن بهترین 
ساعات است که حتی خواب در این ماه ثواب ذکر و تسبیح را دارد.گویی رمضان 
ماهی است که هر کس، طالب تقرب است می تواند مقّرب درگاه حضرتش شود. 
فقط کافی اســت ساده دانه بر سر ســفره میهمانی ماه خدا زانو بزنیم و دل از 
هوای نفس پاک کنیم.بر خودم واجب می دانم فرا رســیدن ماه مبارک رمضان، 
ماه شناخت و معرفت، ماه توبه و مغفرت، ماه عبادت و بندگی، ماه نزول رحمت و 
ضیافت بیکران الهی و ماه شکستن بت های نفس و سجده عشق بر درگاه معبود 
یکتا را به تمامی هم میهنان عزیزم به ویژه سهامداران گرانقدر، مشتریان گرامی و 
همکاران ارزش آفرینم در گروه مالی دی تبریک بگویم و از خداوند کریم توفیق 

درک اوقات شریفش را برای همگان مسئلت دارم.

قدردانی از نقش بانک صادرات ایران در 
راه اندازی بزرگترین مجتمع آلومینیوم کشور

همزمان با افتتاح رســمی مجتمــع آلومینیوم جنوب 
واقــع در منطقه ویژه اقتصادی امرد جمعی از مدیران 
و مســئوان از نقش حمایتی شــبکه بانکی و به ویژه 
بانک صادرات ایران در به ثمر نشستن این واحد بزرگ 
تولیدی قدردانی کردند. به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، رضا رحمانی، وزیر صنعت و معدن و تجارت در آیین افتتاح رسمی 
کارخانه آلومینیوم جنوب ضمن ارائه گــزارش روند اجرای پروژه، از نقش بانک 
صادرات ایران و سایر بانک های سهیم در تامین منابع مالی این پروژه بسیار مهم و 
حیاتی قدردانی کرد.معاون وزیر صمت و رییس هیئت عامل ایمیدرو نیز با اشاره به 
نقش مهم شبکه بانکی به خصوص بانک صادرات ایران در بهره برداری از این پروژه 
بزرگ ملی گفت: واقعیت این اســت که برای توسعه و تکمیل آلومینیوم جنوب 
نیازمند نقدینگی هستیم و بدون در اختیار داشتن سرمایه در گردش امکان تجهیز 
و وارد مدار شدن ٢٥٠ دیگ وجود ندارد، بنابراین نقش شبکه بانکی در این مسیر 
بی بدیل اســت.خداداد غریب پور اضافه کرد: از شــبکه بانکی که با رهبری بانک 
صادرات ایران در شرایط سخت برای تامین منابع مالی این پروژه همت کرده اند، 
صمیمانه تشکر می شود و درصدد توسعه این همکاری به سایر پروژه های بزرگ 

در صنایع معدنی هستیم.

امکان دریافت رمز عبور همراه بانک ملت از 
طریق سامانه بانکداری اینترنتی

بانک ملت به منظور کاهش مراجعه حضوری مشتریان 
به شــعبه ها، امکان دریافت رمز عبور همراه بانک را از 
طریق سامانه بانکداری اینترنتی نیز فراهم کرده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملت، مشتریان این بانک در 
صورت فراموشــی رمز عبور هنگام به روز رسانی نسخه 
های قدیمی ســامانه همراه بانک یا نصب مجدد بر روی گوشــی های خود، می 
توانند به آسانی، رمز را از سامانه بانکداری اینترنتی دریافت نمایند.این در حالیست 
که این قابلیت برای مشتریانی فراهم است که قبا سامانه بانکداری اینترنتی خود 
را فعال کرده اند.بر اســاس این گزارش، نسخه های قدیمی همراه بانک و همراه 
پاس ملت اعم از همراه بانک قدیم و جدید )نسخه های پیش از 1.1.9 اندروید 
و 1.1.٠iOS( از تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال غیرفعال می شود و کاربران این 
نســخه ها ازم است، سامانه خود را به روز رسانی کنند، بنابراین این قابلیت در 
ســامانه بانکداری اینترنتی شرایط به روز رسانی و استفاده از همراه بانک را برای 

این دسته از مشتریان آسان ساخته است..

واریز تسهیات یک میلیون تومانی برای بیش 
از 99 هزار نفر از مشتریان بانک پاسارگاد

طبق مصوبه ی ســتاد ملی مبارزه با کرونا و با هدف 
حمایت از هم میهنان در شــرایط اقتصادی ناشی از 
شــیوع ویروس کرونا، بانک پاســارگاد برای بیش از 
99 هزار نفر از مشــتریان خــود، مبلغ 1٠ میلیون 
ریال تســهیات واریز کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، در پی اعام لیست سرپرستان خانوار متقاضی دریافت وام یک 
میلیون تومانی، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اباغ بانک مرکزی، 
این تسهیات به حساب مشتریانی که یارانه ی خود را از طریق بانک پاسارگاد 
دریافت می کنند، واریز شد.بانک پاسارگاد از دریافت کنندگان این تسهیات 
درخواست کرد به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، جهت دریافت این 
وجه و یا انجام تراکنش، از ابزارهای بانکداری الکترونیک اعم از دســتگاه های 
خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک و ... استفاده و از مراجعه به شعبه های 

بانک پاسارگاد خودداری کنند.

 همتی تشریح کرد:
اقدامات احتیاطی موثر بر روند سود سپرده ها 

و سود بین بانکی

رییس کل بانک مرکزی برخی اقدامات احتیاطی موثر بر روند ســود سپرده ها 
و ســود بین بانکی را اعــام کرد.به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در پســت 
اینستاگرامی خود نوشت: آنچه امروز در بازار پول، درخصوص روند سودسپرده ها 
و ســود بین بانکی مشاهده می شــود، در کنار برخی تحوات اقتصادی،عمدتاً، 
نتیجه تأثیر اقدامات احتیاطی در کمتر از دوســال گذشته است. به برخی ازآن 

اقدامات اشاره می کنم.
1-نظارت جدی و مدیریت شــده بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات اعتباری 

ناتراز و مشکل دار، براساس اختیارات کسب شده از سران قوا.
٢- تجدیدنظــر در صاحیت فنی مدیران بانک هایی کــه عمًا ناقض مقررات 

مصوب بوده اند و تداوم اعمال مقررات.
۳-جلوگیــری قاطع از اضافه برداشــت بانک ها و مؤسســات اعتباری و کاهش 

تدریجی و رساندن آن به حداقل ممکن.
4-ادغام عملی بانک های وابســته به نیروهای مسلح و طی  تشریفات اداری آن 

در چند هفته آینده.
٥-آغاز به کار عملیات بازار باز و تاش برای توسعهٔ آن،که درکنار سایر اقدامات، 
به تعدیل غیردســتوری وتدریجی نرخ سودبین بانکی، سود بانکی واوراق خزانه 

کمک کرده است نتیجه آن،کنترل رشد شبه پول در مجموعه نقدینگی است.
6-شفاف سازی تراکنش های بانکی و اعمال مقررات شدید در نقل وانتقال پول، 

برای مبارزه با پول شویی.
امیداست، با تعمیم اقدامات احتیاطی کان به سایر بازارها، شاهد تقویت هرچه 

بیشتر ثبات اقتصاد کان باشیم.

وام 1 تا 2 میلیونی چگونه پرداخت می شود؟
وام یــک تا دو میلیونی که قرار بــود برای چهار میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت 
پرداخت شــود، ظاهرا بعد از واریز وام یک میلیونی یارانه بگیران و با ارائه لیست 
مشموان به بانک مرکزی، مابقی تا دو میلیون تومان به تناسب اعضای خانوار در 
حساب آنها شارژ خواهد شد.به گزارش ایسنا، در بسته حمایتی کرونا تسهیاتی 
با ســود چهار درصد برای خانوارها و برخی گروه های شــغلی فاقد درآمد ثابت 
در نظر گرفته شــد که از یک ســو  رقم یک میلیونی تمام ٢۳ میلیون خانوار 
یارانه بگیــر را در بر می گیرد که درصورت تقاضا به آنها پرداخت می شــود و از 
سوی دیگر چهار میلیون از بین این خانوارها مشمول رقم بین یک تا دو میلیون 
تومان می شوند.وام یک میلیونی که در روزهای گذشته طی انجام فرآیندی ثبت 
درخواست آن انجام شــده بود در مرحله ی اول روز پنج شنبه لیست حدود 1۷ 
میلیون و 1٥٠ هزار خانوار در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت تا مبلغ یک میلیون 
تومان به حســاب آنها واریز شــود.گروه دیگر که مشمول وام یک تا دو میلیون 
تومانی می شــوند حدود چهار میلیون خانوار هستند که از بین گروه های شغلی 
فاقــد درآمد ثابت و کم درآمد از جمله رانندگان تاکســی، مینی بوس، اتوبوس، 
دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد گزینش می شوند که اسامی آنها از سوی 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعام و پرداخت برای آنها انجام می شــود.اما 
این که پرداخت وام یک تا دو میلیونی به گروه های شــغلی به چه صورت است؛ 
ظاهرا به اینگونه خواهد بود که اســامی مشموان این وام که پرداخت های یک 
میلیونی وام یارانه بگیران برای آنها انجام شده، مابقی تا سطح دو میلیون تومان 
به حسابشان شارژ خواهد شد؛ به طوری که برای خانوار یک تا دو نفره ٥٠٠ هزار 
تومان دیگر و برای خانوار سه نفره و بااتر یک میلیون تومان دیگر اضافه پرداخت 
می شود، براین اساس خانوار یک و دو نفره  یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان و سه 
نفره و بااتر در مجموع دو میلیون تومان دریافتی خواهند داشت.بنابراین بعد از 
ارائه ی لیست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مشخص شدن این حدود چهار 

میلیون خانوار پرداختی انجام می شود.

جدیدترین گزارش منتشره از وضعیت 
ابزارهای پرداخت نشــان می دهد که 
تعــداد خودپردازهــای فعال کاهش 
یافته و تا پایان اسفند ماه 98 بالغ بر 
٥6 هزار و 616 دستگاه خودپرداز در 
شبکه بانکی فعال بوده است.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، جدیدترین گزارش اداره 
بانــک مرکزی از  نظام های پرداخت 
وضعیت ابزارهای پرداخت شبکه بانکی 
که تا پایان اســفند ماه ســال 1۳98 
منتشر و بروزرســانی شده، حاکی از 
فعالیت بالغ بر ٥6 هزار و 616 دستگاه 
خودپرداز بانکی در سراسر کشور است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نشان از کاهش 914 دستگاهی دارد؛ 
بانک های صادرات ایــران با ٥ هزار و 
1٥۳ دســتگاه خودپــرداز و در ادامه 
بانک ملی ایران و ملت بیشترین تعداد 

خودپرداز فعال تا پایان اســفند ماه را 
داشــته اند.ازم به ذکر اســت، تعداد 
خودپردازهای شبکه بانکی از ابتدای 
ســال 1۳98 تا پایان اسفند ماه سال 
مذکور کاهش یافته که ضروری است 
با توجه بــه تعداد باای تراکنش های 
مبتنی بر خودپردازها و انجام بسیاری 
از عملیات های بانکــی روزمره با این 
ماشــین های بانکــی، شــبکه بانکی 
ضمن حفظ زیرساخت برنامه توسعه 
خودپردازها و جایگزینی دستگاه ها با 
ماشین های VTM، ATMR و خودپرداز 

غیر نقد در دستور کار قرار دهد.

 ۱۳ هزار و ۲6۴ دستگاه خودپرداز 
فعال در تهران

بر اســاس گزارش بانــک مرکزی از 
ابزارهای پرداخت در شبکه  وضعیت 
بانکی، استان تهران 1۳ هزار و ٢64 
دســتگاه خودپرداز دارد کــه از این 
میان بیشترین تعداد دستگاه فعال به 
بانک سامان با یک هزار و 86 دستگاه 
تعلــق دارد؛ بانک پاســارگاد با 991 
دســتگاه و بانک های صادرات و ملت 
نیز به ترتیب با 9۷9 و 89٥ دستگاه 
خودپــرداز بانکی در جایگاه ســوم و 

چهارم قرار دارند.

نگاهی به فعالیت خودپردازها در 
سایر استان های کشور

گــزارش وضعیت ابــزار خودپرداز 
حاکی از آن اســت که در ســایر 
استان ها به جز تهران در حدود 4۳ 
هزار و ۳٥٢ دستگاه خودپرداز فعال 
است که از این تعداد بانک صادرات 
ایران بالغ بر 4 هزار و 1۷4دستگاه 
خودپرداز را به خود اختصاص داده 
است؛ پس از بانک صادرات ایران، 
بانک های ملی ایران با 4 هزار و ٥9 
دستگاه و بانک ملت با 4 هزار و ۳9 
دستگاه بیشترین تعداد خودپرداز 
را در ســایر اســتان ها بــه خود 
اختصاص داده اند.گفتنی است، در 
این گزارش آماری از ســوی بانک 
قرض الحسنه رســالت و موسسه  

اعتباری ملل اعام نشده است.

فعالیت ۵6 هزار و 6۱6 دستگاه 
خودپرداز در شبکه بانکی

بانــک مرکزی اعــام کــرد که نســبت مجموع 
تســهیات اعطایی بانک ها و موسســات اعتباری 
در هر اســتان باید به حداقل پنجاه درصد مجموع 
سپرده های قابل تخصیص آن استان افزایش یابد.به 
گزارش ایلنا، بانک مرکزی با صدور بخشــنامه ای به 
تمامی بانک ها و موسســات اعتباری اعام کرد: در 
تخصیص و هدایت منابع بانکی ازم اســـت رشـد 
و توسـعه متـوازن تمـــامی مناطق کشور و تأمین 
مالی توأمان طرح های توســعه ای ملی و منطقه ای 
مدنظر قرار گیرد. لــذا در عین حال که باید ضمن 
رعایت و نظرداشت ماحظات و عمومات تخصیص 
منابع، نســبت به تأمیــن مالی طرح هــای ملی و 
تکالیف بودجه ای اهتمـــام شــود، نیازهای تأمین 
مالی منطقه ای و اســتانی نیز نباید مورد غفلت قرار 
گیرد.این در حالی است که وفق مکاتبـــات متعدد 
واصله از مقامات عالی اســتان های مختلف به ویژه 

مناطق کمتر برخوردار, تخصـیص منـابع در برخی 
استان ها با منابع ســپردهای تجهیز شده در همان 
استان تناسب نداشته و برخی از بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی بخش اندکی از منابع ســپرده ای 
جمع آوری شده در استان ها را به صورت تسهیات 
در اســتان متبوع مصــروف نموده اند. بـــر همین 
اساس، مراتب در جلســه مورخ 1۳99.1.٢٥ هیأت 
عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسامی ایـران 

مطـرح و بـه شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
1. با نظرداشــت لزوم تأمین مالی طرح های ملی و 
نیز انجام تکالیف بودجه های ســنواتی، بانک هـــا و 
مؤسســات اعتباری غیربانکی که نســبت مجموع 
تســهیات اعطایی آنها در هر استان به مجمـــوع 
ســـپرده های آنها در همان اســتان کمتــر از ٥٠ 
درصد اســت، موظف هســتند در یک بــازه زمانی 
معین حداکثر تا پایان ســال 14٠٠، نسبت مذکور 

را به حداقل ٥٠ درصد ارتقاء بخشند. به گونه ای که 
حداقل ٥٠ درصد منـابع سـپرده ای قابل تخصیص 

در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد.
 ٢. به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توصیه 
می گردد اختیـــارات واحدهای اســتانی خود را در 
زمینه تخصیــص منابع با توجه به افزایش ســطح 
عمومی قیمت ها افزایش داده و نمایندگان واحدهای 
اســتانی بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی به 
صورت فعال در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک ها 

مشارکت کنند.
بــا عنایت به موارد فوق الذکر، خواهشــمند اســت 
دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد 
بخشنامه شـماره 96/1491٥۳ مورخ 1۳96.٥.16 به 
تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری 
غیربانکی اباغ شده و بر حســـن اجرای آن نظارت 

دقیق و مؤثر به عمل آید.

 بانک مرکزی اباغ کرد؛
افزایشتسهیاتپرداختیدراستانهابه۵۰درصدسپردههای

فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری عام در 
بانک آینده

فروش گواهی ســپرده سرمایه گذاری عام بانک آینده از روز 
شنبه 6 اردیبهشــت ماه تا روز دوشنبه ۳1 شهریورماه سال 
1۳99، توســط کلیه شــعب بانک آینده، صــورت خواهد 
پذیرفت.این اوراق یک ســاله و با نرخ سود علی الحساب 18 
درصد ساانه است که ســود آن به صورت ماهانه، پرداخت 
خواهد شد. نرخ بازخرید قبل از سررسید این اوراق نیز 1٠ درصد سالیانه، تعیین شده 
است.متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به شعب بانک آینده در سراسر کشور، نسبت 
به تکمیل فرم درخواست گواهی سپرده  مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام، اقدام فرمایند.

معاون وزیر اقتصاد:
28۵ شرکت زیرمجموعه بانک های نظامی تعیین 

تکلیف می شوند
تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد گفت: شرکت های زیرمجموعه بانک های وابسته به 
نیروهای مسلح ٢8٥ شرکت هستند که بانک سپه باید با اجرای راهکارهای انحال، 
ادغام، واگذاری و ادامه فعالیت، این شرکت ها را تعیین تکلیف کند.»عباس معمارنژاد« 
در جلسه هماهنگی ادغام بانک ها و موسسه های مالی زیر مجموعه نیروهای مسلح 
با اشاره به تاکید رهبر معظم انقاب و رییس جمهوری بر اجرای صحیح و کامل طرح 
ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح افزود: در ارزشگذاری دارایی ها باید مصالح 

بانک سپه و بانک های ادغامی رعایت شود.

رییس اداره کل سازمان و روشها اعام کرد:
شرایط جدید استفاده از مسکن کارت خانواده

محمود یوســفی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا، در خصوص شــرایط جدید استفاده از مسکن کارت 
های خانواده گفت:در گذشــته تنها همســر، فرزند، پدر، 
مــادر، خواهر و برادر دارنده کارت اصلی امکان اســتفاده از 
مســکن کارت هاي فرعي خانواده را داشتند که در راستای 
افزایش رفاه مشتریان از این پس نسبتهای پدربزرگ، مادربزرگ و نوه نیز امکان استفاده 
از مســکن کارت های خانواده را خواهند داشــت.محمود یوسفی در گفتگو با پایگاه 
خبری بانک مســکن-هیبنا، در خصوص شرایط جدید استفاده از مسکن کارت های 
خانواده گفت:در گذشته تنها همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر دارنده کارت اصلی 
امکان استفاده از مسکن کارت هاي فرعي خانواده را داشتند که در راستای افزایش رفاه 
مشتریان از این پس نسبتهای پدربزرگ، مادربزرگ و نوه نیز امکان استفاده از مسکن 
کارت های خانواده را خواهند داشت.وی در ادامه افزود :حداکثر تعداد کارت هاي فرعي 
مســکن کارت خانواده از ٥ کارت به 8 کارت افزایش یافته است.یوسفی اظهار داشت 
:به منظور توســعه خدمات مسکن کارت و در راستای ایجاد فرهنگ استفاده از کارت 
بانکي به جاي پول نقد، حداقل سن دارندگان کارت هاي فرعي مسکن کارت خانواده از 
11 سال به ۷ سال کاهش یافته است.رییس اداره کل سازمان و روشها افزود: هر نوع 
عملیات واریز یا برداشت با کارت اصلي و کارت هاي فرعي در موجودي و گردش حساب 
دارنده کارت اصلي اعمال مي شود.همچنین تنها دارندگان انواع حساب هاي سپرده هاي 
قرض الحسنه پس انداز انفرادي و سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت عادي انفرادي )و سایر 

سپرده ها با ماهیت کوتاه مدت عادي( که براي آنها مسکن کارت صادر مي شود.

نگـــاه
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سازمان جهانی بهداشت: 
احتمال ابتای دوباره بهبودیافتگان از کرونا 

وجود دارد
تهران- ایرنا- سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد، در حال حاضر هیچ مدرکی 
وجود ندارد مبنی بر اینکــه افراد بهبود یافته از کووید-۱۹ که در خون خود 
پادتن ویروس کرونا دارند، دوباره به این بیماری مبتا نشوند.به گزارش دیروز 
شــنبه خبرگزاری رویترز از ژنو، این ســازمان به دولت.های سراســر جهان 
درخصوص صدور گواهینامه ایمنی و مصونیت برای افراد مبتا شده به کرونا 
هشدار داد، زیرا دقت این گواهینامه ها هنوز تضمین نشده است.سازمان جهانی 
بهداشت تاکید کرد که این مساله می تواند خطر گسترش ادامه دار بیماری را 
افزایش دهد، زیرا ممکن اســت افراد بهبود یافته توصیه های مربوط به موارد 
پیشــگیرانه دربرابر ویروس را نادیده بگیرند.براســاس اعام این نهاد، برخی 
دولت ها مطرح کرده اند که کشف پادتن ویروس مسبب کووید-۱۹، می تواند 
به عنوان اساسی برای گواهینامه ایمنی و مصونیت به شمار رود که به اشخاص 
امکان می دهد با فرض محافظت در برابر ابتای دوباره، سفر کنند یا به محل 
کار بازگردند.کشور شیلی هفته گذشته خبر داد که اعطای گواهینامه سامت 
به افراد بهبودیافته از این بیمــاری را آغاز می کند. به محض غربالگری برای 
تعیین اینکه پادتن در بدن این افراد تولید شده تا آنها را در برابر ویروس مصون 
کند، آنها می توانند به همکاران خود ملحق شوند.ســازمان جهانی بهداشت 
یادآور شــد، بررسی مدارک مربوط به پاســخگویی پادتن به ویروس را ادامه 
می دهد.این سازمان با اشاره به اینکه نتایج بیشتر مطالعات نشان می دهد افراد 
بهبــود یافته از کرونا، پادتن های ویروس را دارند، افزود: برخی از آنها، مقادیر 
بسیار کمی از پادتن های خنثی کننده را در خون خود دارند و این مساله نشان 
می دهد مصونیت ســلولی نیز ممکن است برای بهبودی، مهم و حیاتی باشد.

براساس آمار رویترز، حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در جهان به کرونا مبتا 
شده که ۱۹۶ هزار و ۲۹۸ نفر از آنها جان باخته اند.

هشدار سازمان ملل درباره اوضاع اردوگاه 
الرکبان سوریه

مســئول دفتر هماهنگی سازمان ملل در امور انسانی اعام کرد که این سازمان 
به شــدت نسبت به اوضاع در اردوگاه آوارگان الرکبان در سوریه به دلیل کمبود 
غذا و کمک های پزشکی نگران است.به گزارش ایسنا، به نقل از الشرق ااوسط، 
دیوید سوانســون، مسئول دفتر هماهنگی ســازمان ملل در امور انسانی گفت: 
سازمان ملل همچنان نسبت به اوضاع انسانی در اردوگاه الرکبان احساس نگرانی 
شدیدی می کند. خانواده ها در چادرها زندگی می کنند و در معرض شرایط جوی 
نامساعدی هستند. ســوخت محدود است و معمواً خانواده ها به سوزاندن مواد 
غیر امن همچون زباله متوسل می شوند تا خود را گرم کنند. مواد غذایی به شدت 
محدود است، خدمات پزشــکی نیز کافی نیست. ساکنان این اردوگاه همچنان 
منابع آبی را با کمک ســازمان ملل به دست می آورند.وی ادامه داد: تا زمانی که 
غیرنظامیان در اردوگاه باشند، سازمان ملل به ارائه حمایت های انسانی سازمان 
یافته به آنها و تضمین های امنیتی ازم به کارکنان فعال در امور انسانی در آنجا 
ادامــه می دهد.در همین حال، منابع دیپلمــات تصریح کردند که ترکیه تمایل 
دارد پیشــرفتی که نشست ِ از راه دور آستانه در چهارشنبه گذشته میان وزرای 
خارجه سه کشور ضامن آتش بس )ایران، روسیه و ترکیه( به دست آورده است، 

حفظ شود.

فارن پالیسی هشدار داد: 
ائتاف شکننده واشنگتن و ریاض درآستانه 

فروپاشی است
مجله فارن پالیسی با عنوان »چگونه اصول ائتاف آمریکایی-سعودی فروپاشید« 
هشدار داد که ائتاف شکننده میان واشنگتن و ریاض که از زمان جنگ جهانی 
دوم پابرجاســت با خطر فروپاشــی مواجه اســت.به گزارش ایسنا، مجله فارن 
پالیســی در مقاله ای از دو نویسنده مشــهور آورده است: به دلیل بی اعتمادی 
میان عربســتان و آمریکا که در سایه تنش های مربوط به بازار نفت به سطحی 
بی سابقه رسیده است سناریوی فروپاشی ائتاف میان دو کشور مطرح است.در 
این مقاله تحوات اخیر بازار نفت با بحران نفتی ســال ۱۹۷۳ مقایسه شده که 
اوپک به رهبری عربستان با صادرات نفت به کشورهای حامی اسرائیل در جنگ 
اکتبر و در رأس آن ها آمریکا مخالفت کرد.عربســتان پس از کاهش قیمت نفت 
به خاطر کرونا، مجددا به »ســاح نفت« متوســل شد. روابط میان واشنگتن و 
ریاض طی ۷۵ ســال گذشته از مراحل سختی عبور کرده است که از جمله آن 
نزاع اعراب و اسرائیل و حمات ۱۱ سپتامبر است. اما معامله فرانکلین روزولت، 
رئیس جمهور وقت آمریکا با ملک عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان بر روی 
عرشه رزم ناو آمریکایی در مصر در اواخر جنگ جهانی دوم که اصول روابط میان 
دو کشــور را ترسیم کرد همچنان پابرجاســت.اصل این معامله تضمین امنیت 
عربســتان و کمک های نفتی آن توســط آمریکا در ازای تأیید واشنگتن توسط 
ریــاض در زمینه نفت و حمایت از طرح های آمریکا در خاورمیانه اســت.در این 
مقاله آمده اســت: این معامله درحال حاضر در آســتانه فروپاشی است به ویژه 
بعد از اینکه عربســتان که مخالفان زیادی در کنگــره آمریکا دارد این بار صبر 
هم پیمانان جمهوری خواه خود را آزمود. با اینکه آمریکا، عربستان، روسیه و دیگر 
بازیگــران اصلی در بازار نفت به توافق اولیه ای درباره کاهش تولید نفت دســت 
یافتند هنوز قیمت نفت خام آمریکا در پایین ترین ســطح خود اســت و همین 
مســئله باعث می شود قانونگذاران آمریکایی به شــدت از عربستان انتقاد کرده 
و خواهان خروج نیروهای آمریکایی از این کشــور شوند. بسیاری در واشنگتن 
درباره اصول همکاری میان دو کشور صحبت می کنند حتی خود دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا که به ائتافش با عربستان پایبند است اخیرا به صورت علنی 
ســؤال کرده که آیا آمریکا باید امنیت نفت عربستان را تأمین کند درحالی که 
بیشتر نفت عربستان به چین و کشورهای آسیایی صادر می شود نه اروپا و آمریکا.

بحران نفتی سال ۱۹۷۳ آسیب های طوانی مدتی به ائتاف میان دو کشور وارد 
کرد و سیاســتمداران آمریکایی را مجبور کرد در مواضع خود درباره عربستان 
بازنگری کنند. »ازدواج« واشنگتن و ریاض درحال حاضر با تنش های چشمگیری 
به خاطر تحوات ژئوسیاســی و اختافات درباره این پرونده میان قانونگذاران و 
رسانه ها مواجه است. برخی کارشناسان می گویند واشنگتن هرگز ریاض را طاق 
نمی دهد چراکه به یک هم پیمان مورد اعتماد علیه ایران در منطقه نیاز دارد. اما 
بروس ریدیل، کارشناس امور عربستان که سه دهه در آژانس اطاعات مرکزی 
آمریکا)سیا(  فعالیت کرده، گفت: آمریکا دیگر نیازی به عربستان ندارد و دوستی 
و همدردی ترامپ با عربســتان تنها مسئله ای است که از روابط میان دو کشور 
حمایت می کند اما در صورتی که جو بایدن، نامزد حزب دموکرات رئیس جمهور 

شود این مسئله به سرعت تغییر می کند.

پاکستان موشک  ضدکشتی آزمایش کرد
سخنگوی نیروی دریایی پاکستان اظهار کرد، این نیرو چند موشک ضدکشتی 
را بــا موفقیت در آب های دریای عرب آزمایش کرده اســت.به گزارش ایســنا، 
سخنگوی نیروی دریایی پاکستان از آزمایش موشک های ضدکشتی در دریای 
عرب خبر داد.به گزارش روزنامه دیلی تایمز پاکستان، رییس ستاد نیروی دریایی 
پاکســتان بر این آزمایش نظارت داشــته و از آمادگی علمیاتی نیروی دریایی 
پاکستان ابراز رضایت کرده است.وی افزود، نیروی دریایی پاکستان کاما قادر به 

پاسخگویی به حمات دشمن است.

مخالفت ترکیه با تاش های اسرائیل برای 
الحاق اراضی فلسطین

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در سخنانی تاش های رژیم صهیونیستی برای 
الحاق مناطق جدیدی از کرانه باختری به اراضی اشــغالی را طرحی خطرناک و 
ناقض قانون بین الملل خواند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، حامی 
آکسوی، ســخنگوی وزارت خارجه ترکیه در بیانیه ای طرح رژیم صهیونیستی 
برای الحاق مناطق جدیدی از کرانه باختری به اراضی اشغالی در بحبوحه کرونا را 
»یک طرز فکر بسیار خطرناک با هدف سلطه بر اراضی اشغالی فلسطین« خواند.

وی ضمن اعام مخالفت آنکارا با این طرح،  در این باره گفت: ما معتقدیم چنین 
اقدامی که موجب تضعیف حقوق بین الملل و آســیب دیدن وجدان مشــترک 
بشــریت می شود، توســط هیچ یک از اعضای جامعه جهانی که دارای عدالت و 
مســئولیت هستند، پذیرفته نخواهد شــد و از آن حمایت نمی شود.آکسوی در 
ادامه از جامعه جهانی خواست تا در برابر طرح های غیرقانونی یک جانبه اسرائیل 
ایســتاده و دیدگاه راه  حل دو کشوری بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ را بپذیرد.

ســخنگوی وزارت خارجه ترکیه بر حمایت کشورش از آرمان ملت فلسطین و 
ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی تأکید کرد و افزود: صلح بدون خاتمه دادن 

به سیاست های اشغال و الحاق میسر نخواهد شد.

درخواست وزرای خارجه اروپا برای اعام 
آتش بس انسانی در لیبی

وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواستار اعام آتش بس انسانی در لیبی و ازسرگیری 
مذاکرات صلح در این کشــور شــدند.به گزارش ایســنا، وزرای خارجه فرانسه، 
ایتالیا،  آلمان و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک بیانیه 
مشترک پیوستن خود به دعوت آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل برای اعام 
آتش بس انســانی در لیبی طی ماه مبارک رمضان و به دنبال شیوع کرونا اعام 
کردند.در این بیانیه ضمــن دعوت طرف های درگیر در لیبی به اعام آتش بس 
انسانی از آنها خواسته شده تا بار دیگر مذاکرات صلح را از سر بگیرند.این بیانیه 
پس از آن صادر شــد که هیئت اعزامی ســازمان ملل بــه لیبی، که در جهت 
حمایت از پیشبرد صلح در این کشور فعالیت می کند، اخیراً در بیانیه ای از تمامی 
طرف های درگیر در جنگ لیبی خواست به احترام ماه رمضان، آتش بس انسانی 
یک هفته ای برقرار و طی آن، اقدامات نظامی را متوقف کنند.این هیئت از تمامی 
طرف ها خواســت طی مدت آتش بس فرصت ارسال کمک های بشردوستانه به 
نیازمندان و نیز آزادی کامل تردد غیرنظامیان را فراهم کنند.طرابلس، پایتخت 
لیبی از اوایل آوریل گذشته شاهد اقدامات نظامی است که طی آن، شبه نظامیان 
وابســته به خلیفه حفتر پیشروی برای ســیطره به طرابلس را که تحت کنترل 

دولت وفاق ملی است، آغاز کرده اند. 

 آخرین تحلیل ها درباره سامت »کیم«؛ 

چرا تیم پزشکی چین عازم کره شمالی شد؟
چین یک تیم پزشــکی برای رســیدگی به شرایط رهبر کره 
شــمالی به این کشــور اعزام کرده و این موضوع احتمااً بی 

ارتباط با وضعیت سامت رهبر کره شمالی نیست.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، سه منبع آگاه 
به رویترز خبر دادند که چین تیمی شامل کارشناسان پزشکی 
را برای مشاوره درخصوص شرایط کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی به این کشور اعزام کرده است.سفر پزشکان و مقامات 
چینی به چین درحالی انجام شده که گزارشاتی درباره شرایط 
رهبر کره شــمالی منتشر شده است.طبق اطاعات به دست 
آمده این هیئت به ریاســت یکی از اعضای ارشــد دپارتمان 
ارتباطات بین الملل حزب کمونیســت روز پنجشنبه پکن را 
به مقصد کره شــمالی ترک کرده است.یک وبسایت خبری 
کره جنوبی هفته گذشته گزارشی از بهبود شرایط رهبر کره 
شــمالی بعد از عمل جراحی وی در ۱۲ آوریل منتشــر کرد.

مقامات کره جنوبی و یک مقام چینی گزارشات بعدی درباره 
شــرایط بحرانی رهبر کره شــمالی بعد از عمل جراحی را رد 
کردنــد. مقامات کره جنوبی اعام کردند که هیچ نشــانه ای 
از فعالیت غیرمعمول در کره شــمالی مشاهده نکرده اند.روز 
جمعه یک منبع در کره جنوبی به رویترز اعام کرد که طبق 
اطاعات آنها کیم جونگ اون زنده اســت و به زودی در انظار 
عمومی ظاهر خواهد شد.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
نیز اواخر روز پنج شــنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: 
» من شــنیدم که آنها از اسناد قدیمی استفاده کردند و من 

شنیدم این گزارش یک گزارش اشتباه بود. من امیدوارم این 
یک گزارش نادرســت باشــد.«یک مقام مرتبط به اطاعات 

آمریکا نیز گفت که ســازمان های جاسوســی از مشــکات 
ســامتی رهبر کره شمالی اطاع داشته اند اما تا کنون هیچ 

دلیل وجود نداشــته  که نتیجه گیری کنند او به شدت بیمار 
بوده و یا در نهایت قادر به حضور در انظار عمومی نباشد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هیچ اظهار نظری در این باره 
نکرده اســت. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ 
به ســوال فاکس نیوز درباره سامتی رهبر کره شمالی گفت: 
من هیچ اطاعاتی که بتوانم آن را با شــما به اشتراک بگذارم 
در اختیــار ندارم اما مردم آمریکا باید بدانند که ما وضعیت را 
با دقت تحت نظر داریم.رسانه رسمی کره شمالی نیز آخرین 
بــار در ۱۱ آوریل از محل حضور کیــم جونگ اون خبر داد. 
این رســانه اما درباره حضور یا عدم حضور رهبر این کشــور 
در مراســم تولد پدربزرگش در ۱۵ آوریل که مراسمی بسیار 
مهم تلقی می شــود گزارشی منتشر نکرد.البته این اتفاق بی 
سابقه نیست. کیم که ۳۶ ســال دارد پیش از این نیز از دید 
رســانه های رسمی این کشور برای مدتی خارج شده بود. در 
ســال ۲۰۱۴ بــرای مدت بیش از یک ماه خبــری از وی در 
رســانه های این کشور منتشر نشد اما بعدها تصویری لنگان 
لنگان از وی منتشر شد. شــایعات درباره سامتی او مرتبط 
به استعمال شدید دخانیات، اضافه وزن او و همچنین سابقه 
مشکات قلبی عروقی در خاندان اوست.زمانی که کیم جونگ 
ایل، پدر رهبر کنونی کره شمالی در سال ۲۰۰۸ دچار سکته 
شــد، رســانه های کره جنوبی در آن زمان گزارش دادند که 
پزشــکان چینی در کنار متخصصان فرانسوی برای درمان در 

کنار او حضور داشتند.

 پیام همبستگی هنیه به رهبران 
کشورهای غربی

در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و ابتای چندین هزار تن در جهان به این ویروس، 
رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسامی )حماس( از همبستگی این جنبش 
و ملت فلســطین با روســیه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانســه و انگلیس در مقابله 
این کشــورها با بحران شــیوع ویروس کرونا خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری فلسطین )صفا(، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در 
پیام مکتوبی به رهبران کشورهای روسیه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه و انگلیس، 
آرزوی ســامتی و بهبودی کامل برای ملت هایشــان و قدرت برای مقابله با این 
بیماری همه گیر کرد.او با اشاره به این که بیماری هیچ تفاوتی بین نژادها و ادیان 
نمی گذارد، خاطرنشان کرد، بشریت باید ارزش های همبستگی را حفظ و تاش ها 
را برای غلبه بر این مصیبت یکپارچه کند.هنیه تأکید کرد که ملت فلســطین به 
آزادی، اســتقال و رهایی از اشغالگری چشــم امید دوخته است و فلسطینیان 
منتظر لحظه ای هستند که تمامی ارزش های واای آنها بتواند در دفاع از بشریت 

و خیرخواهی دیگران سهیم باشد.

 دیوان عالی عربستان مجازات شاق 
را ممنوع کرد

دیوان عالی عربســتان وضع و اجرای مجازات شــاق در این کشور را منع کرده 
و دســتور داده در صدور احکام به مجازات  های دیگر اکتفا شود.به گزارش ایسنا، 
روزنامه عکاظ به نقل از منابعی نوشــت، دادگاه  ها ملــزم به اجرای قانون مذکور 
هســتند و تحت هیچ شــرایطی نباید از آن عدول کنند.بنابر اسناد دادگاه عالی 
عربســتان سعودی که به دست رسانه ها رســیده،  دادگاه های این کشور را ملزم 
می کند در مجازات های تعزیری به حبس، جریمه نقدی یا هر دو آنها یا مجازات  های 
جایگزین اکتفا کنند و حکم به شــاق ندهند.این تصمیم در راستای وعده های 
ملک ســلمان، پادشاه و محمد بن سلمان، ولیعهد قدرتمند این کشور اعام شده 
که بارها از تاش برای بهبود حقوق بشــر ســخن گفته اند.عربستان سعودی به 
علت زندانی و مجازات مخالفان سیاسی و همچنین قتل فجیع جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار، با انتقادهای زیادی روبروست. نهادهای حقوق بشری، عربستان را از 
نظر رعایت حقوق بشــر دارای یکی از سیاه ترین کارنامه ها در جهان می دانند که 

اجازه آزادی بیان را نمی دهد و به شدت هر صدای مخالفی را سرکوب می کند.

لندن–ایرنــا– روزنامه گاردین اســناد 
محرمانه ای را افشــا کــرده که در آن 
نشــان می دهــد از یک ســال پیش 
به اعضــای دولــت انگلیــس درباره 
همه گیری یک ویــروس و پیامدهای 
فاجعه بــار اجتماعــی و اقتصادی آن 
هشــدار داده اســت.در ســند ۶۰۰ 
صفحه ای »ارزیابی تهدید امنیت ملی« 
سال ۲۰۱۹میادی که توسط پاتریک 
واانس مشــاور عالی علمی دولتی به 
امضاء رســیده، پیش بینی شــده که 
حتی همه گیری خفیــف این ویروس 
منجر به مرگ و میر ده ها هزار نفر در 
انگلیس می شــود.  بر همین اساس به 
دولت توصیه هایی شده از جمله اینکه 
انبــار تجهیزات پزشــکی و ملزومات 
محافظتی کادر درمانی را تکمیل کند، 
برای بازگرداندن اتباع انگلیسی گرفتار 
خارج از کشور در مدت شیوع بیماری 
و افزایــش ناگهانی آمــار مرگ و میر 

برنامه ریزی کند.در این سند همچنین 
پیش بینی شــده که حدود ۵۰ درصد 
افراد جامعه به این ویروس مبتا شده، 
کسب وکارهای تجاری به شدت آسیب 
دیده و سطح تقاضا از خدمات درمانی 
و مراقبت های اجتماعی ســر به فلک 
می کشد.  سند یادشده همچنین سه 
موج همه گیری بــرای ویروس جدید 
را پیش بینــی کرده که هــر موج ۱۵ 
هفته طول کشــیده و اوج هر موج در 
هفتــه ۶ تا ۷ رخ می دهد.  بر اســاس 
پیــش بینی های صورت گرفته در این 
سند، بین ۴ تا ۶ ماه زمان برای تولید 
و توزیع واکســن موثر ویروس جدید 

زمان ازم است و در این مدت اقتصاد 
انگلیس ۲.۳۵ تریلیون پوند )معاد ۱۳۱ 
درصد تولید ناخالص داخلی( خسارت 
می بینــد.  تهیه کنندگان این ســند 
پیش بینی کرده اند کــه حتی پس از 
عبور از همه گیری ویروس، بازگشت به 
شرایط عادی و ترمیم زیرساخت های 
کشور ماه ها بلکه ممکن است سال ها 
زمان ببرد.   دولت انگلیس صحت این 
سند را رد نکرده، بلکه یک سخنگو به 
روزنامه گاردین گفته اســت: پاسخ ما 
به همــه گیری ویروس کرونا این بوده 
کــه اطمینان حاصل کنیم ســازمان 
بهداشت ملی از تمام حمایت های ازم 

برای درمان بیمــاران برخوردار بوده و 
از افراد شاغل و شــرکت های تجاری 
حمایت کنیم.این در حالی اســت که 
دولت انگلیس به دلیل عملکرد ضعیف 
در نحــوه مواجهه بــا همه گیری این 
ویروس، به ویــژه در تامین تجهیزات 
پزشــکی و لباس های محافظتی کادر 
درمانی، به شدت از سوی افکار عمومی 
تحت فشار قرار دارد. گزارش ها حاکی 
است که بیمارستان های این کشور به 
لحاظ تعداد، سرعت افزایش و وخامت 
حال بیماران، همچنین کمبود ظرفیت 
بیمارســتان ها در حال انفجار هستند. 
پزشــکان انگلیس چند پیش هشدار 
دادند که اگر ملزومات بهداشتی آن ها 
تامین نشــود دســت از کار خواهند 
کشــید.  انگلیــس اکنــون دوره اوج 
)پیک( همه گیری ویــروس کرونا را 
ســپری می کند و تاکنون بیش از ۱۹ 

هزار نفر در این کشور جان باخته اند.

گاردین: 
انگلیس سال گذشته از همه گیری 

کرونا مطلع بود

همزمــان با موافقت نخســت وزیر مکلــف عراق با 
درخواست فراکسیون های شیعی در خصوص تغییر 
اسامی نامزدهای برخی وزارتخانه ها، ائتاف سائرون 
عراق احتمال داد، کابینه نخست وزیر جدید تا پایان 

ماه آوریل برای رأی  گیری به پارلمان معرفی شود.
به گزارش ایســنا، روزنامه الصباح عــراق به نقل از 
کاطع نجمان الرکابی، از نمایندگان فهرست ائتاف 
دولت قانون نوشــت: مصطفی الکاظمی، نخســت 
وزیر مامور به تشــکیل کابینه عراق با درخواســت 
فراکســیون های شــیعی در خصوص تغییر اسامی 
نامزدهــای برخــی وزارتخانه ها کــه اصلی ترین آن 
وزارت جوانان و خارجه اســت، موافقت کرده است.

الرکابی همچنین تصریح کرد، برخی اســامی وارده 
در فهرست کابینه پیشنهادی نخست وزیر مکلف از 
سوی فراکسیون های شیعه مورد اعتراض قرار گرفته 
است که این فراکســیون ها برای پاسخگویی به این 
اعتراضات  ۴۸ ســاعت به الکاظمی مهلت دادند.وی 
همچنین تصریح کرد، فراکسیون های شیعی خواستار 
تغییر اســامی برخی نامزدهای وزارتخانه هایی شدند 
که همواره بر ســر آنها اختاف نظرهایی وجود دارد، 
بنابرایــن انتظار می رود در جلســه پارلمان که طی 
روزهای آتی برگزار خواهد شد، پس از حل اختافات 
بر ســر برخی اســامی نامزدها، اســامی ۱۵ نامزد 

وزارتخانه ها به تصویب برســد.از سوی دیگر، الرکابی 
تصریح کرد، کار تشکیل دولت جدید عراق به دلیل 
اختاف نظرهای فراکســیون های سیاسی مختلف بر 
سر تقسیم پست های وزارتی با دشواری هایی مواجه 
است.وی ادامه داد: تاخیر در تشکیل دولت جدید به 
دلیل مشکات به وجود آمده قبل از انتخاب مصطفی 
الکاظمی و نیز وجود اختافاتی بر ســر دیدگاه های 
فراکسیون های سیاسی مختلف و پافشاری آنها برای 
تقسیم ســهمیه بندی های خود از پست های وزارتی 
است. گرچه فراکسیون های سیاسی در ظاهر مواضع 
حمایتی در پیش گرفته اند اما در باطن به دریافت این 
مناصب اصرار دارند.الرکابی همچنین عنوان داشت: 

تمامی فراکسیون های سیاسی همواره بر موضع خود 
در خصوص کســب چند پست وزارتی اصرار دارند و 
انتظار می رود کار تشکیل کابینه پس از اعام اسامی 
کابینه به نمایندگان پارلمان طی روزهای آتی تکمیل 
شود و پس از آن از پارلمان درخواست می شود برای 
رای دادن به کابینه جلســه استثنایی تشکیل دهد.

همزمان ســایت خبری موسوعه العراق گزارش داد ، 
سام الشــمری، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون 
ســائرون گفت، نشســت اخیر گروه های سیاسی با 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف سازنده بود و 
توافق پیرامون تشکیل دولت در دوره آتی به مراحل 
نهایی خود رســیده اســت.وی افزود، معرفی اسامی 
نامزدها و توافق بر ســر بســیاری از آنها گامی مهم 
برای تسریع در رأی  گیری و تکمیل پرونده کابینه و 
تمرکز روی پرونده های مهم دیگر است که مردم در 
انتظار اجرای آن هستند.الشمری گفت، فراکسیون-

 های سیاسی باید حساسیت وضعیت کنونی را درک 
کنند و بدانند که کشور تحمل شکستی جدید درباره 
تشکیل کابینه را ندارد و از طرفی هم اسامی متعدد 
معرفی شده برای تشــکیل دولت بدون دستیابی به 
نتایج ملموس روند سیاسی را در کشور تضعیف می-

 کنــد.وی احتمال داد کابینه الکاظمی پیش از پایان 
ماه میادی جاری به پارلمان معرفی شود.

موافقت الکاظمی با درخواست  احزاب شیعه عراق

گزیده خبر

آگهی حصر وراثت
آقای حســن شکری به شناسنامه ۴ به شرح دادخواست به کاسه ۹۸۰۸۰۹ 
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان محمد حسین شــکری به شناســنامه ۵۰۹در تاریخ ۹۵/۵/۱۷ در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :۱-حسن شــکری به کدملی ۳۸۵۹۸۳۸۴۷۴ پسر متوفی ۲-عباس 
شــکری به کدملی ۳۸۵۹۸۳۸۴۷۴ پســر متوفی ۳-علی شکری به کدملی 
۳۸۵۹۴۶۵۵۲۵ پســر متوفی ۴-آزاد شکری به کدملی ۳۸۵۹۳۶۶۸۱۵ پسر 
متوفی ۵-ســعدا شــکری به کدملی ۳۸۵۹۳۶۴۵۷۱ دختر متوفی ۶-کبری 
شــکری به کدملی ۳۸۵۹۳۶۳۶۸۹ دختر متوفی . همگــی فرزندان محمد 
حســین و همگی صادره از دیواندره و ۷-رعنا خدابنده فرزند قادر به کدملی 
۳۸۵۹۳۵۹۶۷۳ همســر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یکی از جراید کثیر اانتشار یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه ۴شورای حل اختاف دیواندره ) ۶۴۸ (
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برای نخســتین بار یکی از واکســن هایی که برای بیماری کووید- ۱۹ 
توســعه داده شده است توانست با موفقیت بر روی یک حیوان آزمایش 
شود. چینی ها ادعا کرده اند این واکسن چند میمون رزوس را از ابتا به 
ویروس کرونا محافظت کرده اســت.بنابر گزارش ها پس از آزمایش این 
واکسن بر روی این میمون ها محققان هیچ گونه عوارض جانبی در این 
حیوانات مشاهده نکردند و بنابر گفته آنها آزمایش فاز انسانی این واکسن 
از ۱۶ آوریل آغاز شــده است.محققان این شرکت داروسازی چینی دو 
دوز مختلف از این واکسن بیماری کووید-۱۹ را به هشت میمون رزوس 
تزریق کردند. سه هفته بعد، این محققان ویروس"کروناویروس سندرم 
حاد تنفسی SARS-CoV("۲-۲( ویروسی که باعث بیماری کووید-۱۹ 

می شود را از طریق چند لوله به ریه میمون ها تزریق کردند.

ســیارک OR۲ ۱۹۹۸( ۵۲۷۶۸( که در سال ۱۹۹۸ توسط اخترشناسان 
رصد شد چهارشنبه این هفته از کنار زمین عبور خواهد کرد.سیارک مذکور 
۲۹ آوریل)۱۰ اردیبهشت( در فاصله سه میلیون و ۹۰۸ هزار و ۷۹۱ مایلی 
و با سرعت ۱۹ هزار و ۴۶۱ مایل بر ساعت از کنار زمین عبور خواهد کرد.

بنا بر گفته دانشمندان این سیارک تقریبا دو کیلومتر قطر دارد و هر ۴.۱ 
ساعت یک بار می چرخد. نکته جالب درباره سیارک مذکور این است که در 
تصویری که از این سیارک منتشر شده به نظر می رسد این سیارک همانند 
انســان ها در این زمان)شیوع ویروس کرونا( ماســک به صورت دارد!"آن 
ویرکی")Anne Virkki( رئیس رادارهای ســیاره ای رصدخانه آرســیبو 
گفت: ویژگی های توپوگرافی در مقیاس کوچک مانند تپه ها و برآمدگی های 

انتهای سیارک OR۲ ۱۹۹۸ از نظر علمی بسیار جذاب هستند. 

پژوهشــگران آمریکایی، ابزار جدیدی برای دارو رســانی به بدن ابداع 
کرده اند که از مواد قابل بازیافت ساخته شده و با محیط زیست سازگار 
است. از این ابزار نانوهیبریدی می توان برای رساندن دارو به بدن انسان 
استفاده کرد.داروهایی که نتیجه امیدوارکننده ای نسبت به یک بیماری 
خاص نشان می دهند، معموا برای سلول های دیگر، سمی و خطرناک 
هستند. یکی از این داروها، "ااجیک اسید" )Ellagic acid( است که 
ظرفیت باایی برای کاهش امکان ابتا به بیماری هایی مانند پارکینسون 
و آلزایمر دارد.برای این که "ااجیک اسید" به طور خاص برای مقابله با 
اختاات عصبی به کار برود، باید ویژگی سمیت سلولی آن کاهش یابد 
و از قابلیت آنتی اکسیدانی آن بهره برداری شود. پژوهشگران برای برطرف 

کردن این مشکل، یک ابزار نانوهیبریدی ابداع کردند.

واکسن کرونا روی میمون ها با 
موفقیت عمل کرد

سیارک "ماسک دار" در حال 
نزدیک شدن به زمین است

بداع یک ابزار سازگار با محیط 
زیست برای دارورسانی به بدن

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آماده سازی و خزانه گیری برنج در مازندران

کادیاک اسکالید ESV جدید، غول مجلل 5.7 متری
نسل جدید کادیاک اسکالید اس یووی بزرگی است که حتی از نسل قبلی هم فضای بیشتری ارائه می کند؛ اما برای کسانی که حتی از 
این هم فضای بیشتری می خواهند، کادیاک همواره نسخهٔ کشیدهٔ ESV را ارائه می کرد. هرچند از قبل می دانستیم که نسل جدید این 
خودرو هم نسخهٔ ESV خواهد داشت اما حاا کادیاک نخستین تصویر رسمی و همین طور مشخصات این مدل را منتشر کرده است. 
همان طور که انتظار داشتیم، اسکالید ESV بسیار به نسخهٔ استاندارد شباهت دارد و ظاهر آن تا ستون B کامًا با اسکالید معمولی یکسان 
است اما از اینجا به بعد، درهای عقب کشیده تر و مربعی شده اند و تریم کرومی دور پنجره ها هم از نو طراحی شده تا با فاصلهٔ محوری 
بیشتر خودرو مطابقت داشته باشد.همان طور که گفته شد، اسکالید ESV طول و فاصلهٔ محوری بیشتری نسبت به نسخهٔ استاندارد دارد 
که این یعنی با اس یووی بسیار بزرگی طرف هستیم. این نسخه ۵,۷۶۶ میلی متر طول دارد که یعنی 3۸۴ میلی متر از اسکالید معمولی 
با طول ۵,3۸۲ میلی متر کشیده تر است. همچنین فاصلهٔ محوری اسکالید ESV هم با 33۶ میلی متر افزایش نسبت به نسخهٔ استاندارد، 
به 3,۴۰۷ میلی متر رسیده است. این افزایش ها بیشتر به سود سرنشینان ردیف سوم و همین طور فضای بار خواهد بود زیرا در این نسخه 

فضای پای سرنشینان ردیف سوم به ۹33 میلی متر و فضای بار پشت صندلی های ردیف سوم به ۱۲۱۴ لیتر رسیده است. 

ایران زنگ خطری برای تیم های آسیایی است
بازیکن تیم گروه بهمن می گوید حضور تیم سه نفره ایران در مسابقات برون مرزی و عملکرد آن ها باعث شده به چشم  بیاد تا جایی 
که می تواند برای سایر تیم های آسیایی زنگ خطری باشد.گلشید امیدیان، بازیکن تیم گروه بهمن در گفت وگو با ایسنا به وضعیت 
بســکتبال بانوان اشاره کرد و گفت: لیگ مان از زمانی که مجوز بازی با حجاب را از فدراسیون جهانی بسکتبال )فیبا( گرفته ایم، 
پویاتر شده است، آمارها منظم روی سایت می رود، فیلم بازی ها به ما داده می شود، اقوام درجه یک مان در یکسری از بازی ها اجازه 
حضور در سالن مسابقه را دارند و در کل خیلی پیشرفت کرده ایم. عاوه بر این استعدادهای جدیدی شناسایی شده اند که شاید 
پیش از این دیده نمی شدند.او در ادامه افزود: سایت فیبا هم به تازگی از بانوان ایران تعریف و از این که مسابقات مان تا این حد 
دقیق و منظم برگزار می شود، تعجب کرده است. این بررسی از طریق آماری که اعضای فدراسیون اطاع رسانی کرده اند، انجام 
شده و خانم تالین طهماسیان )مسوول کمیته مسابقات بانوان( در این زمینه خیلی زحمت کشیده است.امیدیان به تغییر دیدگاه 
کشورهای دیگر از بانوان بسکتبالیست ایران اشاره و بیان کرد: شاید پیش از حضور در میادین رسمی هیچ شناختی از ما نداشتند 

اما در چند سال اخیر به مسابقات برون مرزی  بیش تری اعزام شده ایم که سهم بسکتبال سه نفره بیش تر بوده است.

ه  سرکش آنچه با و الم ه سرکشدابیار آنچه دل ما ه یکدگر کشدا گاه د پ مرا ز مشرق خم آفتاب رکشداغام ساقی خو یشم ه بامدا زماه باید ا ش من سپر کشداچو تیغ باده ر آهیجم از میان قدح ه از میاه ی سیماب آب زر کشداه  زر و سیم و ه خاشاک  ش من  آن روز ه چرخ غاشیهٔ مرد بیخبرکشداخوش است مستی و آن روزگار بیخبری ه مست  گردم و ساقی مرا ه  ر کشدار نشست من آنگه  گشاده ر باشد

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

بنا بر تصمیم مدیران برادران وارنر، انیمیشن »اسکوب!« که 
اثری درجه الف از این کمپانی است به صورت دیجیتالی 
و بدون اکران ســینمایی عرضه می شود.هالیوودریپورتر: 
با تصمیم استودیوی برادران وارنر انیمیشن »اسکوب -! 
Scoob« به جای اکران ســینمایی و منتظر ماندن برای 
بازگشایی سالن های تعطیل شده در دوران شیوع کرونا، 
به صورت مجازی و از طریق ســرویس محتوای آناین 
عرضه خواهد شد.این کمپانی روز سه شنبه ۲۱ آپریل در 
بیانیه ای اعام کرد که این فیلم سخته شده از مجموعه 
»اســکوبی دو« با قیمت هــای ۱۹٫۹۹ و ۲۴٫۹۹ دار به 
ترتیب برای اجاره و خرید آماده عرضه است. مدت زمان 
اجاره این فیلم ۴۸ ساعت تعیین شده است.آن سارنوف 
مدیرعامل و رییس هیات مدیره برادران وارنر در اطاعیه خود در این باره گفت: با وجود اشتیاق زیاد ما 
برای بازگشایی سالن ها و اکران آثارمان روی پرده ها سینما، این دوره جدید و بی سابقه نیازمند تفکری 
خاقانه، انطباق پذیری و راهبردی جدید برای پخش تولیداتمان است. ما می دانیم هوداران »اسکوب!« 
مشتاق تماشــای آن هستند و خوشحالیم که می توانیم این اثر حال خوب کن را به دست خانواده های 
مانده در قرنطینه برسانیم.ســارنوف در اطاعیه خود حرفی از تاریخ این عرضه نزد، گرچه می دانیم که 
HBO Max – سرویس محتوای آناین متعلق به برادران وارنر – قرار است کار خود را از ۲۷ ماه می آغاز 

کند.»اسکوب!« انیمیشنی در ژانر ماجراجویانه و کمدی است و از صداپیشگان آن می توان به زک افران، 
مارک والبرگ، جینا رودریگز و آماندا ســایفرد اشاره کرد.ماه گذشته میادی سینماداران آمریکایی از 
تصمیم یونیورسال برای شکستن سنتی دیرینه و اکران اثر درجه الف خود یعنی »تور جهانی ترول ها« 

در سرویس های آناین پیش از اکران در سالن های سینما، به شدت برآشفته شدند.

رمان عامه پسند
رمان عامه پسند را بهترین رمان چارلز بوکفسکی 
دانســته اند. بوکفســکی که بارهــا و بارها با مرگ 
دســت وپنجه نرم کرده بود، در حال نوشتن رمان 
عامه پســند ناگهان متوجه می شود که به سرطان 
خون مبتا شده است و بی تردید دیدگاهی که در 
این کتاب به مرگ دارد، تحت تأثیر بیماری اش قرار 
گرفته اســت. او در رمان عامه پســند، مانند اغلب 
آثارش به فقر و زندگی در محله های پایین پرداخته 
اســت. چیزی که قبل از خواندن توجه خواننده را 
جلب می کند، عبارتی ســت که بوکفسکی کتاب را 
به آن تقدیم کرده: »تقدیم به بد نوشتن.«نام اصلی 
کتاب pulp است. پالپ به روزنامه ها و مجات زرد 
گفته می شــود که هیچ ربطی به عامه پســند ندارد، اما مترجم کتاب، پیمان خاکسار، از اسم 
فیلم pulp icion الهام می گیرد و این عنوان را انتخاب می کند.عامه پسند داستان زندگی 
کارآگاهی به نام نیکی بان )Belane( است که برخاف انتظار چندان زیرک و باهوش نیست. 
کارآگاهی که اگر این ویژگی ها را نداشت، بعید بود در رمان بوکفسکی جایگاهی داشته باشد.

بان در ابتدای داستان به سفارش »بانوی مرگ« به دنبال شخصی به نام »سلین« می گردد. 
سلین نویسنده فرانســوی است که چند سال پیش مرده است اما بانوی مرگ اصرار دارد که 
بان او را پیدا کند. در این میان، بانوی مرگ، با شــخصیت پردازی بســیار قوی به خواننده 
معرفی می شود که در تمام داستان بان را می پاید. وقتی سروکله ی بانوی مرگ پیدا می شود، 
بان فکر می کند دارد می میرد، شاید همان دیدگاهی که بوکفسکی از مرگ داشته، در قالب 

شخصیت بان عیان می شود.

رودلف هس
روُدلف والتــر ریچارد ِهــس )زاده ۲۶ آوریل ۱۸۹۴ – 
درگذشــته ۱۷ اوت ۱۹۸۷( در اســکندریه مصــر زاده 
شــد. رودلف هس یکی از چهره هــای مؤثر حزب نازی 
)حزب ناسیونال سوسیالیســت کارگران آلمان( و معاون 
آدولف هیتلر به شمار می رفت. پیش از حمله آلمان نازی 
به شــوروی هس در پروازی انفرادی به سوی اسکاتلند 
تاش هایی را برای برقراری صلح با بریتانیا انجام داد. اما 
پیش از آنکه موفق شود هواپیمای وی توسط بریتانیایی ها 
هدف قرار گرفت و هس مجبور به فرود با چتر نجات شد. 
وی دســتگیر شد و پس از جنگ در دادگاه نورنبرگ به 
حبس ابد محکوم شد و تا پایان زندگی خویش در زندان 
بســر برد.تئوری های مختلفی در خصوص پرواز هس به 
بریتانیــا از جمله خیانت به هیتلر و مذاکرات پنهانی وجود دارد. اما نازی ها در آن زمان و نئونازی ها بر 
این نکته اصرار دارند که رودلف هس برای مذاکره صلح و از طرف حزب نازی به سوی انگلستان پرواز 
کرد. هس نزد نئونازی ها از احترام خاصی برخوردار اســت.هس در اســکندریه مصر از والدینی آلمانی، 
یونانی زاده شد. رودلف فرزند بزرگ خانواده شش نفری بود. پدر رودلف فریدز اچ هس اهل ایالت باواریا 
)بایرن( آلمان بود و مادر رودلف از اهالی یونان بود. خانواده رودلف هس در سال ۱۹۰۸ از اسکندریه به 
آلمان مهاجرت کرد. رودلف در مدرسه شبانه روزی ثبت نام کرد. او به ستاره شناسی عاقه داشت اما به 
اجبار پدرش مجبور شد برای کسب و کار به سوئیس برود. در زمان جنگ جهانی اول او داوطلب خدمت 
سربازی در هنگ هفتم باواریا )بایرن( شد و موفق شد نشان صلیب آهنین درجه دو دریافت کند. وی 
چند بار به شــدت مجروح شــد. از جمله یک بار که به شدت از ناحیه قفسه سینه مجروح شد و دیگر 

نتوانست به عنوان سرباز پیاده به جبهه بازگردد؛ بنابراین به نیروی هوایی منتقل شد .

اسکوب!« به صورت آناین عرضه می شود


