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کابوس طبس. ۵ اردیبهشت ۵9
سال ۱۳۵۹ ســال خاطره های تلخ و شیرین انقاب اسامی 
اســت. ســال آغاز دفاع مقدس است. ســال طوفان شن در 
صحرای طبس است. سال مشاهده دست خدا پشت پیروزی 
ملت ایران اســت. از روزهاي حســاس و سرنوشت ساز و به 
یادماندني در تاریخ ایران اســامي روز افتضاحی اســت که 
جیمی کارتر در حمایت اربابان زور و زر در طبس آفرید و در 
تاریخ نقطه عطفی شــد و هنوز از آن واقعه و مشاهده دست 
خــدای متعال بر تا یید انقاب اســامی ایران عبرت نگرفته 
اســت. در این روز بزرگ یك بــار دیگر خداوند قهار به یاري 
امت انقابی آمد و از عالم غیب بدست توانای جنوِد رحمانی، 
بادها و شــن ها شکستی به دشمن خدا وارد کرد که خاطره 
عظمت آن در این چهل و یکســال از ذهن و فکر دوســت و 
دشمن پاک نشده اســت. شن ها و باد هایی که برای نصرت 
نظام نو پای اســامی برانگیخته شدند و ُمهر ذلت و خذان 
بر ســر شیطان بزرگ برای همیشه کوبیدند چرا که پروردگار 
متعال در قرآن شــریفش فرموده: »ان تنصــروااه ینصرکم 
ویثبت اقدامکم« و وعده او تخلف ناپذیر است. یکبار دیگر عام 
الفیل را نشان مردم داد. سنگ ریزه ها شیطان را به فضاحت 
کشــیدند و سر از پا درازتر با بجا گذاشتن بقایایی از اجساد و 
تجهیزات گریختند و در رسانه ی آن روزها آمد که فرماندهان 
نظامی گفته بودند: » ما بودیــم و طوفان، ایرانیان بیخبر اما 
اوضاع به نفع آنان رقم میخورد«. ۵ اردیبهشــت ۱۳۵۹)۲۴ 
آوریل ۱۹۸۰( ۶ هواپیما و ۸ بالگرد آمریکایی برای آزادی ۵۳ 
گروگان در تهران وارد فضای پروازی ایران شدند. در رسانه ها 
آمد که در هنگام اجرای عملیات با ورود به حریم هوایی ایران 
یکی از بالگردهــا در ۱۲۰ کیلومتری راور کرمان دچار نقص 
فنی شده و به اجبار فرود می آید و سرنشینان آن به بالگردی 
دیگر منتقل می شوند و همان بالگرد نیز دچار نقص فنی شده 
و بــه ناچار به ناو هواپیما بر بازمی گردد. ۶ هواپیما و ۶ بالگرد 
دیگر خود را به طبس رسانده و در تاریکی شب در منطقه ای 
دور افتاده بدون متوجه شــدن نیروهــای نظامی ایرانی فرود 
می آیند. در حین ســوختگیری یکی دیگــر از بالگردها دچار 
نقص فنی شــده و در مجموع در حالیکه هنوز عملیات آغاز 
نشــده، ۳ فروند بالگرد از دست رفته بود. پس از گزارش این 
اتفاقات و شــرح ماوقع با مرکــز عملیات، جیمی کارتراز کاخ 
ســفید ) سیاه امروزی( دستور بازگشــت نیروها را صادر می 
کند. گویی به خواب دیده بود چه کابوســی در انتظار اوست. 
عملیات بازگشت آغاز میشــود. هنگام برخاستن هواپیماها و 
بالگردها طوفان شن آغاز میشود و دست خدا ظاهر میگردد. 
یك هواپیمای سی۱۳۰و یك بالگرد سی اچ-۵۳ به هم  برخورد 
می کنند، هر دو آتش می گیرند و امکان پرواز نمی یابند. در 
این حادثه ۸ درجــه دار از نیروهای زبده و تعلیم دیده برای 
این عملیات در آتش میسوزنند و جهنم را به نظاره میکشند 
و تجربــه آن را برای تاریخ باقی میگذارنــد. ۴ بالگرد ناتوان 
از پــرواز پس روی زمین باقی میماننــد، نیروها با ۵ هواپیما 
باقــی مانده خود را به ناو هواپیمابر » نیمیتز« می رســانند و 
بدین ترتیب عملیات بطور کامل بدون اینکه نیروهای نظامی 
ایران بدانند شکســت می خورد. حیرت آور این بود که شبی 
که عملیات در آن به وقوع می پیوســت شــبی روشــن و تا 
حد زیادی مهتابی بود. پرواضح اســت که در این گونه شــب 
ها از طوفان و بادهای تند خبری نیســت و افزون بر این، بر 
اســاس پیش بینی های علمی اداره ی هواشناسی امریکا، در 
شب عملیات، هوای کویر اساسا طوفانی نبوده است! زبیگنیف 
برژینسکی مشــاور امنیت ملي در دولت جیمی کارتر رئیس 
جمهــور آمریکا در کتاب خاطرات خود حالت کارتر را پس از 
صدور دســتور توقف عملیات و عقب  نشــینی و آتش گرفتن 
هواپیما و هلی کوپتر آمریکایی چنین توصیف کرده است: »وی 
بعداً ســرش را میان دو دســتش گرفت و به مدت چند ثانیه 
روی میز گذاشت... با شنیدن این خبر، به مانند مار زخمی به 
خود می پیچید و آثار درد و نگرانی بر تمامی صورت او آشکار 
شــد و به اطرافیانش بد و بی راه میگفت«. پس از شکســت 
کامل عملیات که قصد داشــت تهران را تسخیر امام خمینی 
را شهید و گروگانها را آزاد کند و منجر به فرار امریکایی ها و 
صدور اعامیه مبنی بر پذیرش شکست توسط کاخ سفید به 
بنی صدر خبر میدهند که اسنادی سری و مهم در درون هلی 
کوپترها به جای مانده است که گویا این اسناد نقشه عملیات 
و دستورالعمل همکاران ایرانی و نحوه همکاری افرادی را در 
جریان عملیات در ایران تعریف میکرده اســت که با درنگ 
و به دســتور مســتقیم بنی صدر که در آن زمان  با حمایت 
هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی، توسط حضرت امام )ره( 
به سمت فرماندهی کل قوا منصوب بود، هلی کوپترهای به جا 
مانده بمباران شدند و اسناد سری و مهم باقی مانده در آتش 
سوختند و محمد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران یزد که 
خود را به محل حادثه رســانیده و از هلی کوپترها  تا رسیدن 
دستورالعمل از مرکز حفاظت می کرد، به شهادت رسید. امام 
خمینی)ره(  بعد از این واقعه در پیامی در تاریخ ۵ اردیبهشت 
مــاه ۱۳۵۹ فرمودند: » آیا جز این بود که یك دســت غیبی 
در کار اســت؟ چه کسی هلی کوپترهای آقای کارتر را ساقط 
کرد؟ ما ســاقط کردیم؟ شن ها ســاقط کردند. شن ها مأمور 
خــدا بودند، باد مأمور خدا بــود« و این چنین کابوس طبس 
در تاریخ شکســت های شــیطان بزرگ در مواجهه با انقاب 

اسامی ایران  برای عبرت آیندگان باقی ماند. 

والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

پژوهشگاه فضایی ایران اعام کرد:
ساخت تراسترهای پیشرانه سامانه های فضایی در کشور

تهران-ایرنا-رییس پژوهشگاه فضایی ایران اعام کرد: دانشمندان جوان فضایی در پژوهشگاه فضایی ایران، 
موفق به طراحی و ساخت تراسترهای شــیمیایی تك پیشرانه و دوپیشرانه شدند.به گزارش دیروز یکشنبه 
روابط عمومی پژوهشــگاه فضایی ایران، حسین صمیمی درباره تراســترها گفت: سامانه های فضایی مانند 
ماهواره ها، سفینه ها و ماه نشین ها برای حرکت در فضا و کنترل موقعیت خود از موتورهای ویژه ای استفاده 

می کنند که در کاربردهای فضایی به این نوع از موتورها، تراستر گفته می شود.
وی افزود: ویژگی هایی همچون گســتردگی محدوده نیروی رانش تولیدی، امکان روشــن و خاموش کردن 
به  دفعات، کنترل پذیری مناســب و همچنین سابقه طوانی اســتفاده  موفقیت آمیز از آن ها در دنیا، باعث 
شــده است که این سامانه های کم پیشــران به عنوان پرکاربردترین تراسترها در انواع مأموریت های فضایی 
به کار برده شــوند.صمیمی در باره کاربرد این تراســترها گفت: ویژگی هایی همچون گســتردگی محدوده 
نیروی رانش تولیدی، امکان روشــن و خاموش کردن به  دفعات، کنترل پذیری مناسب و نیز سابقه طوانی 
استفاده  موفقیت آمیز از آن ها در دنیا، باعث شده است که این سامانه های کم پیشران به عنوان پرکاربردترین 
تراسترها در انواع مأموریت های فضایی به کار برده شوند.وی خاطرنشان ساخت: با توسعه فناوری تراسترهای 
تك پیشــرانه و دوپیشــرانه، امکان تعریف مأموریت های گســترده و متنوعی برای محموله های فضایی و 
ماهواره های بومی آتی فراهم شده است.رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در باره اهمیت این پروژه تصریح کرد: 
در مسیر توسعه برنامه های فضایی در تناسب با نقشه راه فضایی کشور و به منظور ارتقاء قابلیت های مأموریتی 
ماهواره های بومی نسل آینده، توسعه سامانه های کم پیشران فضایی به عنوان منابع تولید نیروهای پیشران 
و همچنین نیروهای کنترلی ازم، ضروری است. از سوی دیگر، با توجه به سطح باای فناوری های مختلف 
موجود در این نوع از تراسترها، مدت زمان طراحی و توسعه آن ها طوانی است.بدین ترتیب، در راستای رفع 
نیاز مأموریت های فضایی جاری و آینده کشور، توسعه این نوع از زیرسیستم های فضایی، به منظور ارتقاء سبد 
محصوات فضایی کشور و همچنین، کاهش زمان طراحی، توسعه و ساخت محوله های فضایی، ضرورت دارد.

حسین صمیمی در باره پیشینه این پروژه اظهار کرد: پروژه توسعه تراسترهای تك پیشرانه و دوپیشرانه از سال 
۱۳۹۵ در پژوهشکده سامانه های حمل ونقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران، با هدف کاربرد در ماهواره های 
موجود در نقشه راه فضایی کشور، وارد فاز عملیاتی شد و در گام نخست و پس از اتمام فاز طراحی مفهومی، 
فرآیند طراحی، آزمون و توسعه این فناوری در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه داد: بدین ترتیب، متخصصان 
پژوهشــکده سامانه های حمل ونقل فضایی موفق شدند مراحل طراحی، ساخت و آزمون نمونه آزمایشگاهی 
این نوع از تراسترها را به انجام رسانند. در این مسیر، پس از طراحی اولیه و ساخت نمونه های اثبات فناوری و 
اجرای موفق تست های مد نظر، توسعه فناوری تراسترهای کم پیشران، تك پیشرانه و دو پیشرانه انجام شده 
و نمونه های آزمایشگاهی تولیدی، آزمون های عملکردی مورد انتظار را با موفقیت پشت سر گذاشته اند.رئیس 
پژوهشگاه فضایی ایران گفت: اینك، فرآیند طراحی دقیق و ساخت نمونه مهندسی تراسترهای فضایی مورد 
اشاره به اتمام رسیده و آزمون های فاز نمونه محیط آزمایشگاهی یا نمونه مهندسی نیز با موفقیت انجام شده 
است. در این مرحله، امکان توسعه و بهره برداری از محصوات به دست آمده، در انواع پروژه های ماهواره ای 
کشــور و ارتقاء سطح مأموریت آن ها، فراهم شده است.وی در باره مواد به کار رفته در این سازه گفت: مواد 
به کار رفته در ســازه تراسترهای دوپیشــرانه از آلیاژ ویژه ای از پاتین با قابلیت تحمل درجه حرارت بسیار 
باا و مقاوم در برابر ســایش و اکسیداسیون است. دســت یابی به فناوری اخیر، منجر به ایجاد امکان انجام 

مأموریت های فضایی با زمان عملکرد باا شده است.

 در اولین روز از ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و موسم ضیافت الهی، مراسم 
انــس با قرآن در مصای تهــران و ارتباط زنده تصویری با حســینیه امام 
خمینی)ره( با حضور رهبر معظم انقاب اسامی برگزار شد و قاریان قرآن 
کریم به تاوت آیات نور پرداختند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری، رهبر انقاب اسامی در این مراسم در سخنانی ضمن تبریك 
حلول ماه مبــارک رمضان ماه نزول قرآن، به بیان مواردی از دســتورهای 
کاربردی و ســعادت بخش قرآن برای تنظیم قواعد و روابط فردی و جمعی 
زندگی انسانها پرداختند.حضرت آیت اه خامنه ای تنها راه نجات بشریت از 
ظلم، تبعیض، جنگ، ناامنی، لگدمال شــدن ارزشها و حاکم شدن امنیت و 
ســامت و آسایش را عمل به دستورهای کاربردی قرآن دانستند و گفتند: 
یك دسته از دستورهای کاربردی قرآن، نحوه قاعده سازی در زندگی است. 
اگر این قاعده سازی بر مبنای قدرت و پول و شهوت باشد، انسان از زندگی 
واقعــی و اخروی بی نصیب خواهد ماند اما اگر انســانها بنای زندگی خود را 
در دنیا براســاس نیکی و حسنه قرار دهند، عاوه بر منافع دنیوی قطعاً به 
مقاصد واقعی و حقیقی زندگی نیز خواهند رسید.وســیله قرار دادن نعمت 
های الهی همچون ثروت و قدرت برای آباد کردن زندگی انســانهای دیگر 
و نجات نیازمندان و نیکی به همنوعان، یکی دیگر از دســتورهای کاربردی 
قرآن بود که رهبر انقاب به آن اشاره کردند.حضرت آیت اه خامنه ای، عمل 
به دســته دیگری از آیات قرآن و دستورهای کاربردی آن را موجب تنظیم 
مناسبات اجتماعی دانستند و افزودند: از جمله این دستورها، »نهی از غیبت 
در جامعه« و »رعایت انصاف حتی در قبال مخالفان و دشمنان« است.ایشان 

»پیروی نکردن از موضوعاتی را که نسبت به آنها یقین وجود ندارد« از جمله 
دستورهای قرآن خواندند و یکی از مشکات ژورنالیسم رایج در دنیا را عمل 
نکردن به این دستور و تاش برای شایعه پردازی و خبرسازی دانستند.رهبر 
انقاب اســامی خاطرنشان کردند: متأسفانه در داخل جامعه ما هم از این 
موارد به چشم می خورد.حضرت آیت اه خامنه ای »پرهیز از اعتماد و گرایش 
به ظالمان«، »رعایت قســط و عدل و انصاف در زندگی« و »خیانت نکردن 
در امانت« را از دیگر دستورهای اسام برشمردند و با تأکید بر اینکه خیانت 
نکردن در امانت شامل مسئولیت هم می شود، گفتند: »نترسیدن از دشمن 
و محکم ایستادن در مقابل او« از دستورهای مهم قرآن است و وضعیت امروز 
برخی دولتهای اسامی و تحقیر آنها به وسیله قدرتهای ظالم نتیجه ترسیدن 
آنها از دشمنان اسام است.ایشان با اشاره به سیره و درس بزرگ امام بزرگوار 
مبنی بر نترســیدن از قدرتهای زورگو تأکید کردند: هراس از امریکا نتایج 
تلخــی را به بار خواهد آورد و ما در ســالهای گذشــته در برخی دولتهای 
خودمان مشاهده کردیم که ترس از امریکا، آنها را دچار چه مشکات سختی 
کرد.رهبر انقاب اســامی »اقامه نماز با توجــه و برای یاد خدا« و »توبه و 
درخواســت عفو و بخشش از خداوند بخصوص در ایام ماه مبارک رمضان« 
را زمینه ســاز اعتای روحی دانستند و در پایان اظهار امیدواری کردند که 
آحاد ملت و مسلمانان و بویژه دولتهای اسامی و مسئولین توفیق عمل به 
دســتورهای کاربردی قرآن را بیابند زیرا نسخه شفابخش مشکات است.
در این مراســم نورانی، تعدادی از اســاتید قرآنی و قاریان جوان و یکی از 

مناجات خوانان به اجرای برنامه پرداختند.

کرونا جان ۶0 نفر دیگر را در 
ایران گرفت

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطاع رسانی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی گفت: تاکنون ۹۰هزار و ۴۸۱ 
نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتا شده 
و بــا فوت ۶۰ نفر در ۲۴ ســاعت گذشــته، تعداد جان 
باختگان کرونا در کشــور به ۵۷۱۰ نفر رسید.کیانوش 
جهانپور دیروز یکشنبه درباره آخرین آمار ابتای قطعی 
به ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از آن در کشور افزود: 
در ۲۴ ساعت گذشته تا ظهر دیروز ) هفتم اردیبهشت( 
بر اســاس گزارش آزمایشــگاه ها و دانشگاههای علوم 
پزشکی ۱۱۵۳ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شــد و با در نظر گرفتن موارد جدید، مجموع 
بیمــاران مبتا به کووید- ۱۹ در کشــور به ۹۰ هزار و 
۴۸۱ نفر رسید.رئیس مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی 
وزارت بهداشــت ادامه داد: در طول ۲۴ ساعت گذشته 
۶۰ بیمار دیگر مبتا به کووید-۱۹ در کشور جان خود 
را از دســت دادند و از زمان شیوع این بیماری در کشور 
تاکنون ۵۷۱۰ نفر جان خود را از دست داده اند.جهانپور 
بیان کرد: بر اســاس این گــزارش ها تاکنون ۶۹ هزار و 
۶۵۷ نفر از بیماران مبتا به کووید ۱۹ در کشــور بهبود 
یافته و از بیمارســتان ترخیص شــده اند که حدود ۷۵ 
درصد مبتایان اســت. ۳۰۷۹ نفر از این بیماران نیز در 
وضعیت شــدید این بیماری و به نوعــی بحرانی تحت 
مراقبت قرار دارند که امیدواریم شفا پیدا کنند.وی گفت: 
تاکنون ۴۲۱ هزار و ۳۱۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 

۱۲۶ آزمایشگاه کشور انجام شده است.

بخشودگی اجاره بهای 4 ماه مدارس و مراکز 
غیردولتی مستقر در فضاهای دولتی

مدیــرکل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آمــوزش و پرورش جزئیاتی از چگونگی دریافت 
شهریه مدارس غیردولتی، حقوق معلمان، پیش ثبت نام و تعیین شهریه سال تحصیلی آینده 
را اعام کرد.به گزارش ایســنا، سعید صالح درباره تعیین تکلیف دریافت شهریه از خانواده ها 
در این ایام که مدارس تعطیل بوده اند و درباره اینکه آیا شهریه کاس های حضوری با مجازی 
یکسان اســت؟ توضیح داد و گفت: در این باره جلساتی در شورای سیاست گذاری و نظارت 
مرکزی برگزار شــد. با توجه به اینکه مدارس غیردولتی مکلف هستند کلیه خدمات آموزشی 
تعیین شده برای یك سال تحصیلی را ارائه دهند؛ در این ایام نیز آموزش در مدرسه تعطیل 
نشــده و در قالب آموزش های مجازی ادامه یافت.وی افزود: طی تصمیمات شــورای سیاست 
گذاری مرکزی، قرار شــد تمام مدارس ارائه خدمت مجازی داشــته باشند بنابراین بازگشت 
شهریه ثابت آموزشی موضوعیت پیدا نکرد. اما درباره شهریه فعالیت های غیردرسی کمیته ای 
ذیل شورای سیاست گذاری و نظارت مرکزی تشکیل می شود و با مشخص شدن زمان پایان 
سال تحصیلی، چگونگی بازگشت این شهریه به استان ها اباغ و جزئیات در اختیار مردم قرار 
می گیرد.مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش درباره حق ااجاره ای که 
آموزش و پرورش از مدارس غیردولتی دریافت می کرده است نیز گفت: هفته گذشته آموزش 
و پرورش پیشنهادی به ستاد ملی کرونا ارائه کرد که با مساعدت رئیس جمهور تصویب شد و 
بر اســاس آن کلیه مدارس و مراکزی غیردولتی که در فضاهای آموزشی دولتی مستقر بودند 
اجاره بهای چهارماه اسفند تا خرداد ماه شان بخشیده می شود.صالح در پاسخ به پرسشی درباره 
کاهــش حقوق معلمان مدارس غیردولتی در دو ماه اخیر اظهار کرد: چنین چیزی درســت 
نیست و ما  از روزهای ابتدایی تعطیلی اعام کردیم موسسین موظف هستند حقوق معلمان 
را به طور کامل مطابق قرارداد هایشان بپردازند. از اولیا و معلمان خواستیم موارد را از طریق 
سامانه تلفنی ۴۳۱۷ به ما اعام کنند تا پیگیری کنیم.وی همچنین شرایط ثبت نام مدارس 
در سال تحصیلی آینده را اعام کرد و گفت: با توجه به ظرفیت محدود مدارس، امکان پیش 
ثبت نام با رعایت پروتکل ها و ترجیحا الکترونیکی وجود دارد و شهریه باید علی الحساب واریز 
شود. در فصل بهار شهریه اباغی را اعام می کنیم و اولیا از پایان خرداد به بعد می توانند برای 

پرداخت اقدام کنند.

نیما غیاثوند در گفت گو با روزنامه صبح اقتصاد مطرح کرد:

بخشنامه ايي براي عدول از قانون ماليات !
نتایج نظرسنجی  ایسپا نشان داد

نیاز بیش از ۶۰ درصد مردم به کمک 
دولت در ایام شیوع کرونا

 حباب سهام برخی شرکت های ورشکسته   استاد دانشگاه عامه طباطبایی؛
تا ۴ برابر است

نتایج یکی از نظرســنجی های ایســپا نشان می دهد ۶۴.۴ درصد شــهروندان گفته اند به کمك اقتصادی دولت 
جهت گذران زندگی در ایام کرونایی نیاز دارند.به گزارش ایسنا، نتایج یکی از نظرسنجی های مرکز افکارسنجی 
دانشــجویان ایران)ایسپا( نشان می دهد، ۶۴.۴ درصد شهروندان گفته اند به کمك اقتصادی دولت جهت گذران 
زندگی در ایام کرونایی نیاز دارند.۳۴.۶ درصد نیز خود را بی نیاز از این کمك اقتصادی دولت در شــرایط شــیوع 
ویروس کرونا دانسته اند. یك درصد هم به این سوال پاسخ ندادند. تفاوت معناداری بین متغیرهای جنس و سن 
از حیث نیاز گروه ها به کمك اقتصادی دولت در شرایط شیوع کرونا وجود ندارد. یعنی بیشتر گروه های مختلف 

جنسی و سنی، گفته اند که به کمك اقتصادی دولت نیاز دارند. .....

جزييات فروش سهام باقی مانده دولت در ۵ بانک و بيمه

تاثیرکرونا بر اقتصاد پتروشیمی
رهبر انقاب اسامی در ارتباط زنده با مراسم انس با قرآن در اولین روز از ماه مبارک رمضان:

از دستورهای مهم قرآن نترسيدن از دشمن و محکم 
ايستادن مقابل او ست
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3
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اا ه و اا الیه راجعون 
درگذشت مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل فقید بانک مسکن 
موجب تاثر و تاسف فراوان شد. ضمن تسلیت به خانواده گرامی ایشان 
و همکارانشان در بانک مسکن، از درگاه خداوند متعال آرزوی مغفرت 
الهــی برای روح آن مرحوم و صبر و شــکیبایی برای اعضای خانواده، 

بازماندگان، دوستان و همکاران ایشان مسئلت داریم.
روزنامه صبح اقتصاد
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وزیر کشور: گزیده خبر

اولویت مهم ما صیانت از وضعیت موجود تولید است
تهران-ایرنا- وزیر کشــور با تاکید بــر این که صیانت از وضعیت 
موجود تولید، برای ما اولویتی مهم اســت از استانداران خواست 
ضعف ها و آسیب ها را با نگاه باز و واقعا کارشناسانه ببینند و نسبت 
به رفع آنها در سال ۹۹ اقدام کنند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
وزارت کشــور در بخش دوم نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که به 
شکل ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان دستگاه های اقتصادی و 
استانداران فارس و سیستان و بلوچستان به عنوان استان هایی که 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مقام جانشین رئیس ستاد 
اقتصاد مقاومتی، بر اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی آن نظارت 
می کند، برگزار شــد، از استانداران خواســت تا همه برنامه های 
اقتصادی و توســعه ای استان  را با استفاده از شاخص های علمی 
کمی کنند.وزیر کشور افزود: عاوه بر کمی سازی برنامه ها، تدوین 
زمان بندی دقیق و پیش بینی اقتضائــات و لوازم تحقق اهداف، 
همراه با جداول توزیع دستگاهی چه در سطح منطقه ای و چه در 
سطح ملی مورد انتظار است.رحمانی فضلی خطاب به استانداران و 
مدیران اقتصادی استان ها خاطرنشان کرد: باید نقشه راهی داشته 
باشید که در آن نقشه راه، هدف ها و مسیرها و امکانات مشخص 
شــده باشد.  وزیر کشور به اســتانداران سیستان و بلوچستان و 
فارس که گزارش های خود را در همین راستا ارائه کردند، تاکید 
کرد: برای انجام این کار، باید ارزیابی دقیق و درستی از سال ۹۸ 
داشــته باشید. آمارهای هر دو استان، آمارهای مثبت و موثری با 
توجه به شرایط تحریمی کشور است اما حتما در کنار آن ضعف ها 
و آسیبهایی داریم که باید با نگاه باز و واقعا کارشناسانه، آن موارد 
را ببینیم و نسبت به رفع آنها در سال ۹۹ اقدام کنیم.  وی افزود: 
ارزیابی های خود، در این زمینه را برای معاونت اقتصادی وزارت 
کشور  با ذکر آسیبها و نقاط قوت و ضعف، ارسال کنید تا ان شاء 
اه مورد بهره برداری و اصاح قرارگیرد.رحمانی فضلی با اشاره به 
اباغ و اعام ۳۰ اولویت اقتصادی وزارت کشور در سال ۹۹ برای 
اجرا در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: این سیاستها، یا در جهت 
سیاستهای جهش تولید است که از سوی دولت اباغ می شود و یا 
در کنار و مکمل سیاست های دولت در این زمینه  است، بنابراین 
با اباغ سیاســت ها و برنامه ها، هر دو مجموعه سیاستی در کنار 
هم دنبال شود.وزیر کشــور با اشاره به اینکه یکی از اولویت های 
ما در این دو اســتان پیگیری مجدانه ســند توسعه تدوین شده 
برای هر دو اســتان است، گفت: گزارشــهایی که استان فارس و 
سیستان و بلوچســتان داده اند نشان می دهد، به رغم پیشرفت 
ابعادی از برنامه ها، بخشــی از این پروژه ها اصا اجرا نشده است 
و برخی از دســتگاه ها ضعیف ترین شرایط را در اجرا داشته اند. 

البته این دستگاه ها احتماا توضیحاتی نیز در این خصوص دارند 
و دایل خود را اعام خواهند کرد، اما حوزه اقتصادی، بایســتی  
پیگیری کنند تا دستگاههایی که موفق نبوده اند و یا اقدام موثری 
انجام نــداده اند، دایل خود را به صورت مســتند ارائه دهند تا 
این مشــکات در مســیر حل و فصل قرار گیــرد.وی ادامه داد: 
موضوع بعدی در راس اولویت ها حفظ فعالیت واحدهای تولیدی، 
کارخانجات و بنگاههای تولیدی کوچک،  متوسط و بزرگ است، 
به این معنا که در مرحله اول تاش کنیم همین سطح از  تولید 
و  اشــتغال را کــه در حال حاضر داریم در ســال ۹۹ به صورت 
جــدی صیانت کنیم؛ صیانت از وضعیــت موجود تولید، برای ما 
اولویتی مهم اســت.رحمانی فضلی اولویت بعدی را بازگشایی و 
به راه انداختن دوباره واحدهای تولیدی تعطیل شــده اعام کرد 
و گفت: پس مرحله دوم این اســت که کارگرانی که بیکار شدند 
که تا چند ماه قبل شــغل، واحد تولیدی و کارخانه داشتند، آن 
واحدهای تولیدی بــه چرخه کار بازگردند تا این کارگران نیز به 
کار خود برگردند.وی در همین راســتا افزود: با دقت تقسیم کار 
کنید تا هر دســتگاهی در حوزه مسئولیت خود اقدامات ازم را 

انجام دهد، همچنین ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمک به 
این دستگاه ها را در دستور کار قرار دهد.وزیر کشور اولویت بعدی 
را ایجاد اشتغال جدید و تولید و سرمایه گذاری جدید برشمرد و 
تصریح کرد: امسال با توجه به فشارهایی که بر اقتصاد کشور وارد 
می شود، تمرکز سرمایه گذاری های جدید بر واحدهای کوچک 
و زودبازده و بنگاههایی که می توانند به ســرعت اشتغال ایجاد 
کنند، باشد چرا که واحدهای کوچک می توانند ظرف سه یا چهار 
ماه به بازدهی و اشــتغال برسند.رحمانی فضلی افزود: بنگاه های 
کوچک، واحدهای کوچک تولیدی و صنوف کشور شاید بیش از 
ســه میلیون واحد باشد که اگر هر خانواده مرتبط با این واحدها 
را دو تا دو و نیم نفر بگیریم، رقم بســیار باایی خواهد بود، پس 
باید صنوف هم در کشــور صیانت شود تا بتوانیم از ظرفیت این 
واحدها در حفظ و ایجاد  اشتغال و پاسخگویی به نیازها و تقاضاها 
اســتفاده کنیم.  وزیر کشور در تبیین اهمیت صیانت از فعالیت 
اصناف تاکید کرد: اگر ما در کشــور با فشارهای زیاد هیجانی و 
رفتارهای غیرقابل پیش بینی درحوزه مدیریت کااهای اساسی و 
مایحتاج مردم مواجه نشدیم، ناشی از دو عامل اساسی بود،   یک، 

اراده دولت بر تامین مایحتاج مردم و دوم، نقش صنوف و همراهی 
خوب آنها با دولت در تامین و عرضه کااها بود.

رحمانی فضلی دیگــر اولویت اجرایی  وزارت کشــور در عرصه 
مسائل اقتصادی اســتان ها را اتمام پروژه های نیمه تمام اعام 
کرد و خطاب به اســتانداران گفت: برای به فرجام رساندن  پروژه 
های نیمه تمام به تناسب زمان و منابع مورد نیاز برای اتمام، اقدام 
کنید یعنــی در پروژه هایی که زمان کمتری تا بهره برداری می 
برند و راحت تر تمام می شوند بیشترسرمایه گذاری شود و تاش 
شود تا آنها جواب دهند.وی تاکید کرد: استانداران در کارگروه ها 
و جلســات مختلفی که در استانها در حوزه های اقتصادی مانند 
تسهیل و رفع موانع تولید، کشاورزی، صنعت، اقتصاد مقاومتی و 
جهش تولید تشکیل می شــود، به صورت فعاانه شرکت کنند. 
جلســات هم نباید صرفا به گزارش دهی بگذرد، بلکه استانداران 
باید در این جلســلت، تعیین تکلیف و تصمیم گیری کنند و اگر 
مشکلی هســت رفع کنند تا برنامه ها در زمان بندی خود انجام 
شود.  وزیر کشور ضمن قدردانی و تشکر از  وزارت صمت، اصناف 
و اتاق بازرگانی درحوزه تنظیم بازار گفت: این مجموعه ها، همه 
فعال هستند و در این مدت، خوب عمل کردند. اکنون به بعد در 
بحث کنترل قیمتها و کنترل های عمومی، همکاری و هماهنگی 
بــا صنوف درخصــوص رعایت پروتــکل ها و شــرایط کرونایی 
داشــته باشید. ما نباید شــاهد افزایش قیمت های ساختگی و یا 
سوءاستفاده ها باشیم. البته برخی افزایش قیمتها ناگزیر خواهد 
بود که البته توجیه پذیر نیســت اما با شــناختی که وجود دارد، 
صنوف و کسبه محترم باید همکاری کنند تا در این زمینه تنظیم 
بــازار به خوبی عمل کند.  وی بــا بیان اینکه همکاری نزدیک با 
اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و بقیه دستگاه ها باید مورد توجه باشد، 
اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی نیز باید امسال شرایط را مراعات 
کنــد. البته با توجه به کاهش منابع نفتی حداقل در این دو ماه، 
که البته پیش بینی های جهانی هم نشانی از رشد و رونق ندارد، 
هرچند از این میزان پایین تر نخواهد آمد، اما به صورت مستقیم 
و هم در بحث مالیاتها به صورت غیرمستقیم تاثیر خواهد گذاشت 
و چــون در بحث قدرت خرید مردم تاثیر دارد، حتما در تقاضای 
کااها هم تاثیر خواهد گذاشت و یا ممکن است شاهد رکودی در 
برخی حوزه های اقتصادی باشیم. سازمان مالیاتی هم باید رعایت 
کند گرچه در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی در این حوزه 
درخصوص تسهیات و اعتبارات گرفته شده است ولی استانها باید 
به اقتضای شــرایط خود و نوع فعالیتها باید تسهیات و همراهی 

های ازم را داشته باشند و سازمان مالیاتی کمک کند.

دبیر کمیته امنیت اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا:
مراجع ذی ربط در حال پیگیری مراسم های 

برگزار شده در ماه رمضان هستند
دبیر کمیته امنیت اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه در ماه رمضان 
برگزاری هرگونه مراســم اعم از رسمی و غیر رسمی ممنوع است، گفت: مراجع 
ذی ربط در حال پیگیری مراســم های برگزار شــده هستند.حسین قاسمی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره دستورالعمل ستاد مدیریت بیماری کرونا برای ایام ماه 
رمضان در حرم های مطهر، مساجد و تکیه ها، اظهار کرد: تصمیمات قبلی ستاد 
ملی کماکان به قوت خود باقیست و تغییری اتفاق نیافتاده است.وی همچنین در 
پاسخ به این پرسش که آیا اخبار برگزاری مراسم های ماه رمضان در برخی هیات 
ها در تهران صحت دارد و  موضع ســتاد درباره برگزاری این مراســم چیست؟ 
تصریح کرد:  در مورد برگزاری مراسم ها این امر بسیار به ندرت بوده که مراتب 
از طریق مراجع ذیربط در حال پیگیری اســت. مجدد تاکید می گردد کماکان  
برگزاری هرگونه مراســم اعم از رســمی و غیررسمی ممنوع است و با توجه به 

اهمیت سامت آحاد جامعه تخلفات این امر قابلیت پیگیری دارد.

عباسی:
جلسات هفته آینده مجلس به ریاست 

اریجانی برگزار می شود
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسامی گفت که با منفی بودن تست آخر 
کرونای علی اریجانی، وی به مجلس بازگشته است.اسداه عباسی در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: آقای اریجانی از دیروز با بدســت آوردن سامتی با نظر 
پزشک معالج  در مجلس حاضر شدند. تست آخر ایشان هم منفی بود.وی افزود: 
چهارشنبه هفته جاری جلسه هیئت رئیسه با آقای اریجانی برگزار می شود و 
از هفته آینده جلســات علنی مجلس به ریاست رییس مجلس برگزار می شود.

چهاردهم فروردین ماه سال جاری علی اریجانی به کرونا مبتا شد و از آن تاریخ 
وی در قرنطینه خانگی و تحت درمان است.

بازدید رییس قوه قضاییه از دادگستری 
شهرستان ری

رییس قوه قضاییه از دادســرا و دادگستری شهرستان ری بازدید کرد.به گزارش 
ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه صبح دیروز 
به صورت از پیش اعام نشده، از دادسرا و دادگستری شهرستان ری بازدید کرد.

رییس قوه قضاییه ضمن بازدید از بخش های مختلف دادســرا و دادگستری این 
شهرســتان، در جریان مشکات حقوقی و قضایی برخی از مراجعان قرار گرفت 
و دســتورات ازم را صادر کرد.رییس دســتگاه قضایی در ابتدای این بازدید، از 
معاونت ارجاع دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ری بازدید کرد.واحد رایانه، 
دفتر معاون دادســتان، اجرای احکام انقاب، شعبه یازدهم دادیاری، شعبه دوم 
دادیاری، شــعبه ١١ بازپرسی، شعبه چهارم بازپرســی، شعبه هفتم دادیاری و 
واحد اظهارنظر، دیگر مقصدهای رییس قوه قضاییه در جریان بازدید از دادسرای 

عمومی و انقاب شهرستان ری بود.

انتقاد میرسلیم از تخریب شخصیت های 
اکثریت مجلس یازدهم

منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی گفت: راه صحیح 
زندگی سیاســی برای اقلیت، تخریب شخصیت های اکثریت و ادعای اختاف و 

رقابت بین آنها نیست.
به گزارش ایسنا، سیدمصطفی میرسلیم در توییت هایی نوشت:

راه صحیح زندگی سیاســی برای اقلیت، پس از شکســت فاحش در انتخابات 
مجلــس یازدهم، در تحلیل های غلط انداز و تخریب شــخصیت های اکثریت و 
ادعای اختاف و رقابت بین آنها و تحقیر انتخاباتی که خود به دلیل ناکارآمدی 
سرمنشأ نتایج آن بوده اند، نیست.توصیه می کنم با استفاده از فرصت ماه رمضان 

، وقت خود را صرف تفکر درباره ریشه ضعف های جبهه سیاسی خود کنند.

امیر دریادار سیاری:
ارتش در حوزه مردم یاری پیشتاز است

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: ارتش در حوادثی چون ســیل و زلزله ارتش 
همــواره در کنار مردم بوده و خدمت به مــردم را وظیفه ذاتی خود می داند.به 
گزارش خبرنگار  حوزه  دفاعی امنیتی گروه سیاســی باشگاه خبرنگاران جوان، 
امیر دریادار »حبیب اه ســیاری« رئیس ســتاد و معاون هماهنگ کننده ارتش 
امروز )یکشنبه( در نخستین نشست هماهنگی برنامه های گرامیداشت چهلمین 
ســالگرد دفاع مقدس ارتش که در ستاد آجا برگزار شد، اظهار کرد: بزرگداشت 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس کار ارزشمند و بزرگی است که ارتش جمهوری 
اســامی ایران با هماهنگی ســتاد کل نیرو های مسلح و بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس برنامه های متعددی را در این حوزه تدوین کرده اســت 
و ان شاءاه به نحو احسن اجرا خواهد کرد.او با بیان اینکه دفاع مقدس همچون 
گنجی است که باید به مرور زمان استخراج و به نسل های فعلی و بعدی منتقل 
شود، گفت: متأسفانه امروز افرادی هستند که کمترین اطاعات را از رشادت ها 
و جانفشــانی پدران خــود در دوران دفاع مقدس دارند.دریادار ســیاری گفت: 
شهادت طلبی، ازخودگذشتگی و جانفشانی از آموزه های دوران دفاع مقدس است 

که همه باید از آن مطلع باشند و بهره معنوی ببرند.

کمیسیون آموزش مشکات سامانه »شاد« را 
بررسی می کند

ســخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی گفت که این 
کمیسیون هفته آینده در جلسه ای با حضور مسئوان وزارت آموزش و پرورش 
مشکات سامانه »شاد« را بررسی خواهد کرد.میرحمایت میرزاده در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: کمیسیون آموزش از مسئوان وزارت آموزش و پرورش دعوت 
کرده تا هفته آینده مشکات ایجاد شــده برای دانش آموزان و خانواده هایشان 
در اســتفاده از سامانه شاد )شــبکه مجازی دانش آموزان( را بررسی کند؛ چون 
خانواده ها شــکایات زیادی کرده اند که ازم است گزارش مسئوان هم شنیده 
شود.وی توضیح داد: موضوع بر سر آن است که بعد از تعطیات مدارس به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا راه های مختلفی برای ادامه آموزش دانش آموزان رفته شد 
که از جمله آن ارتباط گیری معلمان با آنها و آموزش از طریق صداوسیما بود اما 
به یک باره بعد از شش هفته معلمان مجبور به استفاده از سامانه »شاد« شدند 
که این مشکاتی را هم برای معلمان و هم برای دانش آموزان و خانواده هایشان 

ایجاد کرده است.

جهانگیری: 
حفظ عزت و آبروی نیازمندانی که کمک 

دریافت می کنند ضروری است
دومین جلســه ســاماندهی تســهیات 
حمایتی برای اقشار آسیب دیده از بیماری 
کرونا به ریاست معاون اول رییس جمهور 
برگزار شــد.به گزارش ایســنا،  اســحاق 
جهانگیری در این جلسه با اشاره به تاکید 
مقام معظم رهبری در نیمه شعبان مبنی 
بر ضرورت انجام کمــک های مومنانه به 

هموطنان آسیب دیده از کرونا اظهار داشت: مردم ایران همواره نشان داده اند که 
در مواقع ضروری که به کمک آنها نیاز است،  به خوبی در صحنه حضور پیدا می 
کنند.معاون اول رییس جمهور با اشــاره به زلزله کرمانشاه و نیز سیل اوایل سال 
۹۸ خاطرنشــان کرد: یکی از دغدغه ها در کمک رسانی به زلزله زدگان این بود 
که از مردم خواسته شد از حضور برای کمک رسانی به کرمانشاه خودداری کنند؛ 
چرا که به دلیل باا بودن حجم ترددها،  مسیرهای منتهی به سرپل ذهاب مسدود 
شــده بود.وی مهمترین رمز موفقیت ایــران در کنترل و مقابله با ویروس کرونا 
را همراهی مردم ارزیابــی و تصریح کرد: عاوه بر کمک های مردمی،  همراهی 
مردم و ماندن در خانه به خصوص در ایام تعطیات نوروز و حتی در روز سیزده 
فروردین، نمادی از همراهی و مشارکت مردم برای مقابله با کرونا بود.جهانگیری 
با اشــاره به برنامه های دولت برای کمک به افراد آسیب دیده از کرونا، تصریح 
کرد: بر اســاس تصمیم دولت، تســهیات یک میلیون تومانی قرض الحسنه با 
بازپرداخت دو ساله به 2۳ میلیون خانوار یارانه بگیر پرداخت می شود که جمع 
این تسهیات حدود 25 هزار میلیارد تومان است که تاکنون به حساب بیش از 
١7 میلیون خانوار واریز شــده و مابقی در هفته آینده واریز می شود.معاون اول 
رییس جمهور همچنین با اشاره به تصمیم دیگر دولت برای کمک به ۳ میلیون 
نفر اقشار آسیب پذیر که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی نیســتند، گفت: قرار شد به این افراد ماهانه کمک هایی از 2۰۰ هزار 
تومان تا 6۰۰ هزار تومان پرداخت شود که برای اسفند و فرودین پرداخت شده 
و قرار اســت یک نوبت اضافی برای ماه مبارک رمضان واریز شود و در ماه های 
اردیبهشــت و خرداد نیز پرداخت انجام خواهد شد.وی با یادآوری مشارکت و به 
صحنه آمدن نهادهای عمومی برای کمک به افراد آســیب دیده از کرونا، اظهار 
داشت: با کمک این نهادها بسته های حمایتی و غذایی برای ماه مبارک رمضان 
تدارک دیده شــده که سپاه و بسیج ۳.5 میلیون بسته، بنیاد مستضعفان 5۰۰ 
هزار بسته، جمعیت هال احمر 25۰ هزار بسته، آستان قدس رضوی 445 هزار 
بســته و ستاد اجرایی فرمان امام ١ میلیون بسته بر عهده گرفته اند.جهانگیری 
افزود: شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در کشور وجود دارند که ساانه چند هزار 
میلیارد تومان درآمد و سود دارد که اگر از اینگونه شرکت ها کمک خواسته شود 
قطعا آنها نیز با جدیت به صحنه خواهند آمد و حجم حمایت ها بیشتر خواهد 
شد.معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه رییس جمهور نیز حساسیت ویژه ای 
نســبت به این کمک ها دارد و به صورت مستمر روند این برنامه را پیگیری می 
کند، افزود: این برنامه ها به صورت کوتاه مدت و ویژه مخصوص دوره کرونا است 
که باید به صورت ضربتی و فوری انجام شود تا آسیب دیدگان از کرونا بتوانند در 
این مقطع که نیاز دارند، از این کمک ها بهره مند شوند.وی با اشاره به سیاست 
های پلکانی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برای بازگشایی و آغاز به کار کسب 
و کارها و مشــاغل مختلف، تصریح کرد: با این روند که کسب و کارها به تدریج 
فعالیت خود را آغاز می کنند شــاید چند ماه آینده بخــش زیادی از خانوارها 
که امــروز به حمایت ها و کمک های ویژه نیاز دارند، با آغاز فعالیت و کســب 

درآمدهای گذشته، از این حمایت ها بی نیاز شوند.

تهران- ایرنا- رییس جمهوری با بیان اینکه کشــور بر 
اســاس میزان شــیوع و ابتا به کرونا و تعداد فوتی ها 
تقســیم و به مناطق »سفید، زرد و قرمز« منطقه بندی 
می شــود، گفت: مساجد، اماکن مذهبی بقاع متبرکه و 
نمازهای جمعه در »مناطق سفید« بازگشایی می شوند.

حجت ااســام و المســلمین حســن روحانی دیروز 
یکشنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت و مبارزه با کرونا 
اظهار داشت: ماه رمضان در آن قرار داریم ماه پربرکت 
و ماه انس با قرآن مجید و کمک به دیگران اســت. در 
این ماه با توجه به سختی ها و مشکاتی که برای اقشار 
آسیب پذیر اســت و با توجه به این که پویش هایی از 
طرف مردم و خیرین و هیات ها و نیروهای مسلح شروع 
شده است؛ بنابراین همه کمک کنیم که سفره مردم بی 
افطار نماند.رییس جمهوری ادامه داد: در این شرایطی 
که مردم نگرانی برای سامتی خود دارند و برای زندگی 
دارند همه تاش کنیم در ماه رمضان نگرانی برای سفره 
افطار نداشته باشند. ســفره افطار در اختیار مردم قرار 
گیرد که البته کار خوبی در کشــور شروع شده است.

روحانی گفت: صدا و ســیما هم در این زمینه تبلیغات 
خوبی انجام داده است و در فضای مجازی هم باید این 
تبلیغ را انجام دهیم. در قرآن مجید هم به مساله انفاق 
اشاره شده که مساله انفاق، اصل بسیار مهمی است که 
خداوند تقوا را بر انفاق متصل، متکی و مشروط می کند 

و بهشت خود را بر انفاق مشروط می کند.  
وی افزود: در خوشی یا در ناخوشی، شادی یا در حزن، 
انفاق باید ادامه پیدا کند یعنی باید همیشــه به یاری 
اقشار مستضعف بپردازیم. اقشاری که فشار روی زندگی 
آنها است که در این شرایط فعلی این فشار بیشتر شده 
اســت. تاش کنیم که شــوق کمک به نیازمندان در 
سراسر کشور بیشتر شود و پویش کمک به اقشار آسیب 
پذیر جلوه دیگری در این ماه رمضان در سراسر کشور 
داشــته باشد.  روحانی افزود: البته همیشه مردم ما اگر 
سیل یا زلزله بوده همیشه به صحنه آمدند اان هم در 
ماه رمضان هم باید برابر ســختی های مردم به صحنه 
بیایند و به آنها کمک کننــد.وی در ادامه بر ضررورت 
محدودیت اجتماعات و فاصله گذاری اجتماعی و فاصله 
گذاری هوشمند تاکید کرد و گفت: بازگشایی کسب و 
کار  به این معنا نیســت که کرونا در حال پایان است و 
ایــن بیماری از بین می رود و باید دنبال زندگی روزمره 
خود برویم.روحانی افزود: نمی توانیم بگوییم کرونا چه 
زمانی تمام می شود که اگر می شد که خیلی خوب بود. 
اگر مسووان بهداشــتی و درمانی کشور می توانستند 
بگویند کرونا یک تا 2 ماه دیگر تمام می شــود و زمان 
بدهند ما هم برای برنامه ریزی خود از لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی و همه مسایل راحت تر بودیم. اما متاسفانه 
زمان روشــنی برای این امر وجود نــدارد چون دارو و 

واکســن خاصی برای این بیماری وجود ندارد و به یک 
معنــا، تقریبا همه بار به روی دوش خود مردم اســت.

رییس جمهوری ادامه داد: اگر ما دچار مشکل بهداشتی 
و گرفتار بیمــاری خطرناکی به نام کرونای شــده ایم 
تنها راه آن مراقبت اســت؛ فاصله ها را مراعات کنیم و 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم و خودمان مراقب 
خودمان باشیم و اگر مجبور شدیم به بیمارستان برویم. 
در مراحل اولیه پزشک و پرستار در شرایط سخت تری 
از ما مراقبت کند. بنابراین اســاس این مساله مراقبت 
شــخصی و حفظ پروتکل هایی اســت کــه در بخش 
بهداشتی به ما اعام می شود که همه را مراعات کنیم 
تا از این مساله عبور کنیم.  روحانی گفت: این گونه در 
نظر بگیریم که این کرونا برای مدتی است و متاسفانه 
باید با وجود کرونا زندگی کنیم. چگونه از کرونا پرهیز 
کنیم که راه آن تقوا اســت. در گزارشــی که داده شد 
بســیاری از تخت های مراقبتی و وسایل کمک تنفسی 
در همین ایام در بیمارســتان های ما اضافه شده است. 
١١۰۰ تخت اضافه شــده و در تخت های بیمارستانی 
425 تخت و وسایل کمک تنفســی ۹۰۰ عدد اضافه 
شده اســت. مشخص اســت که هم داریم خودمان را 
تجهیز و با قدرت بیشــتر آماده مــی کنیم و از طرف 
دیگر مردم مراقبت می کنند که گام به گام به شــرایط 
نزولی برسیم.  روحانی یادآور شد: خیلی مهم است که 
تعداد مبتا چقدر باشــد. این تعداد مبتا گاهی مثبت 
و گاهی منفی، گاهی خوشحال کننده و گاهی ناراحت 
کننده است. به عنوان مثال امروز به ما می گویند تعداد 
مبتایان به این ویروس هزار نفر بیشتر شده است که 
این تعداد مبتا باید ما را خوشــحال کند یا غمگین؟ 
که البته وابســته به این اســت که چگونه به مبتایان 
اضافه شده اســت. اگر این هزارنفر به خاطر پیشتازی 
بخش بهداشت اضافه شده اســت یعنی افراد را تست 
کرده و از طریق تســت تشــخیص داده شده که باعث 
ناراحتی نیست و شــاید هم خوب باشد که توانستیم 
مبتایان را کشف کنیم.  وی اضافه کرد: اما اگر اضافه 

شدن ابتا بر مبنای عدم مراعات اصول بهداشتی باشد 
یعنی در جامعه ما صد نفر مبتا داشته باشیم و مراعات 
نکردیــم هزار نفر با این صدنفــر تماس گرفتند  و آنها 
هم مبتا شــدند و این صد نفر به هزارو صدنفر تبدیل 
شــد. اینجا جایی اســت که باید نگران باشیم و با آن 
مقابله کنیم. یعنی تعــداد مبتایان ما کاری کنیم که 
اگر افزایش پیدا می کند بر مبنای تســت های جدید 
باشــد نه بر مبنای عدم مراعات مــردم که این خیلی 
برای ما در این زمینه اهمیت دارد.روحانی با اشــاره به 
تصمیمات جدید در جلســه امروز ستاد گفت: هر روز 
که پیش می رویم بر اســاس گزارش ها و بررســی های 
جدیــد وزارت بهداشــت و متخصصــان، تصمیمات 
جدیــد می گیریم.رییس جمهــوری گفت: در جلســه 
امروز پیشــنهاد شد که تقســیمات جدیدی در کشور 
نه بر مبنای جغرافیا و اســتان و شرق و غرب و شمال 
و جنوب داشــته باشــیم؛  بلکه بر مبنای ابتا و شیوع 
بیماری کرونا کشــور تقسیم و منطقه بندی شود.وی با 
بیان اینکه معیار و مقررات را وزرات بهداشت تدوین و 
اباغ می کند گفت: بر اساس این معیارها و به طور مثال 
اگر در یک شهرستانی ورودی به بیمارستان یک هفته 
صفر شده و فردی به بیمارستان مراجعه نکرده و فوتی 
هم نداشته است و بهبود یافتگان نیز افزایش پیدا کرد 
و این روند در هفته دوم تکرار شد وزارت بهداشت این 
منطقه را »منطقه سفید« اعام می کند.روحانی ادامه 
داد: بر اساس این معیار مناطق کشور به مناطق »سفید، 
زرد و قرمز« تقســیم می شــود؛ و در نقشه ای وزارت  
بهداشــت و درمان مناطق را مشخص و در رسانه ملی 
بــه مردم اعام  می کند و چنانچه مردم مراعات کنند 
همچنان سفید خواهد ماند.رییس جمهوری  گفت: اگر 
مردم مقررات بهداشــتی را رعایت نکنند ممکن است 
وضعیت آن منطقه زرد یا حتی قرمز شود؛ تا زمانی که 
منطقه ســفید باقی بماند شرایط جدید حاکم می شود 
که در جلســه امروز بر مبنای شرایط جدید و )تقسیم 
بنــدی منطقه ای کرونا( دربــاره اماکن مذهبی و نماز 
جماعت بحث شد.روحانی افزود: در جلسات آینده نیز 
بر اســاس منطقه بندی کرونا، بررسی می کنیم که  آیا 
می توانیم گشایشی برای مشاغل پر ریسک ایجاد کنیم 
که کمیته های تخصصی این موضوع را بررسی می کنند.

وی با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان در کشور گفت: 
می خواستیم درباره بازگشایی اماکن مذهبی مصوبه ای 
گسترده تر داشته باشیم، هر چه که می گذرد دل های 
ما برای زیارت حرم های مطهر و معروف بیشتر احساس 
دلتنگی می کند و مردم نیز ســهولت برای زیارت این 
بقاع متبــرک می خواهند.رییس جمهوری گفت: صرفا 
فقط بازگشایی صحن بقاع متبرکه مطرح نیست، وقتی 

بازگشایی را اعام می کنیم سفر مردم آغاز می شود.

روحانی:
تقسیمات جدید کشوری بر مبنای کرونا
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گزیده خبر نیما غیاثوند در گفت گو با روزنامه صبح اقتصاد مطرح کرد:

بخشنامه ايي براي عدول از قانون ماليات !
روزنامه صبح اقتصاد گفت و گویی اختصاصی با نیما غیاثوند 
کارشناس حسابرسی مالیاتی در خصوص بخشنامه تراکنش 
های بانکی که اخیرا به سازمان امور مالیاتی اباغ شده، انجام 
داده که در ادامه می خوانید.بخشــنامه تراکنشهای بانکی به 
شــماره 200/99/16 که در تاریخ 99/1/31 به سازمان امور 
مالیاتی اباغ شده، مغایر با قانون مالیاتی و قانون اساسی است 
و پس از بررسی های فراوان مشخص گردید که نواقص زیادی 

داشته و قوانین زیادی را زیر پا گذاشته است.
در واقــع این آیین نامه فقط برای اخذ مالیات صادر شــده و 
مستندات مالیاتی ندارد. نواقص موجود در این آیین نامه طی 
یک دادخواســت به دیوان عدالت اداری کشــور ارائه شده تا 

بتوانیم آن را نقض کنیم.

در متن این دادخواست آمده:
کارشــناس مالیاتی به دلیل عدم رعایــت موازین قانونی که 
در ادامه مطرح می گردد تقاضای نقض بخشــنامه را دارد. با 
توجه به متن بند 10 بخشــنامه اینگونه متصور میباشد که 
به مأمورین مالیاتی صاحیت داده اســت که با استناد به این 
بخشنامه از اطاعات به دست آمده بوسیله سرکشی حسابهای 
بانکی اشخاص حقیقی جهت مطالبه وصول مالیاتی از سنوات 
قبل از سال 95 استفاده کنند. از سوی دیگر با عنایت به بند 
17 این بخشنامه عبارت " برای عملکرد 97 و قبل از آن" برای 
آنکه دقیقا مشخص نمی باشد عبارت قبل از آن دقیقا تا چه 
سالی میباشد و ســنوات قبل از 95 را هم شامل می گردد و 
حتــی موجب نقض ماده 157 ق.م.م می گردد یا خیر، دارای 
ابهام میباشــد. در صورتی که رویه کلی سازمان امور مالیاتی 
در زمان صدور دستورالعمل و بخشنامه، در گذشته به عنوان 
نمونه بودجه یا قانون برنامه پنجم توسعه یا ششم توسعه بدین 
شرح بود که صراحتا در موضوع ذکر می گردد که برای سنوات 
عملکرد چه سالهایی میباشد و همینطور در مورد احکام خاص 
اصاحیه قانون، رویه ســازمان امور مالیاتی تا قبل از 1398 
اینطور بود که بخشــنامه هایی کــه در مورد اصاحیه قانون 
باشد صراحتا در متن و موضوع قید می گردد که در مورد چه 

سنوات و عملکردی تسری دارد.
همچنین ســازمان امور مالیاتی از ســال 1380 الی 1397 
دستور سرکشی به حسابهای اشخاص را داشته اما در هر نوبت 
با تشــخیص مغایرت با موضوع اصل 4 قانون اساسی، فقهای 
شــورای نگهبان و همینطور اصل 23 قانون اساســی مواجه 

گردید و متن این لوایح اصاح گردید.
ازم به ذکر میباشد در جریان تصویب ماده 30 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده عبارت گردش حســابهای بانکی مؤدی قرار 
داشــت که در زمان برگشــت ماده قانونی، این عبارت حذف 
گردید و صرفا اســناد درآمدی در متــن قانون باقی ماند. در 
نهایــت در اصاحیه 94/4/31 قانون مالیاتهای مســتقیم به 

موجــب جزء 2 بند پ ماده 169 مکرر ق.م.م صراحت اعطای 
صاحیت از اخد مالیات بر اساس بستانکاری انواع حسابهای 
بانکی مؤدیان موفق گردید اختیار خاص قانونی را اخذ نماید. 
در نتیجه سرکشی به حسابهای بانکی و وصول مالیات جهت 
ســنوات عملکرد قبل از 1395/1/1 موجــه و مورد حمایت 
قانونی گذار نمی باشــد اما از بندهای 10 و 17 این بخشنامه 
بر خاف صراحت مــاده 281 ق.م.م به صراحت بیان نموده 
که تاریخ اجرای آن قانون از 95/1/1  به اســثناء سایر موارد 
قانونــی که ترتیب خاصی برای آن برآورد گردیده اســت و از 
طرف دیگر اگر به تبصره 5 ماده 169 ق.م.م رجوع کنیم قانون 
گذار ترتیب خاص اجرای این ماده را به موجب آئین نامه ای 
که ظرف مدت 6 ماده با ترتیبات خاص معین کرده است. اما 
این آئین نامه در تاریخ 95/10/29 تصویب گردیده اســت و 
نتیجــه آنکه علی ااصول اثر این آئین نامه و تأثیر آن به ماده 
169 نسبت به آینده میباشد نه به گذشته، چنانچه تسری این 
قانون به قبــل از تصویب این آئین نامه مورد نظر قانون گذار 
بــود باید به صراحت در متن ایــن قانون ذکر می گردید تا از 
تاریخ اباغ آن قانون مؤدیان اسناد و مدرک و مستندات ازم 
که مرتبط با هر تراکنش بانکی میباشــد را ثبت و نگهداری 
نمایند و در هنگام مراجعه مأمورین سازمان امور مالیاتی ارائه 
نماینــد. لذا تعیین مالیات به دالت اصل 51 قانون اساســی 
بر اســاس منشأ قانونی میباشد حتی اگر به استناد آئین نامه 
ماده 219 ق.م.م صاحیت مطالبه و وصول مالیات در اختیار 

سازمان امور مالیاتی محول گردد اما صرف تجویز این اختیار 
به معنی مطلق ااختیار بودن سازمان امور مالیاتی نمی باشد 
با وقوع تخصیص در ماده 231 ق.م.م اینگونه میباشد که هیچ 
وقت آئین نامه ماده 219 شامل حکم خاص تبصره ماده 231 
ق.م.م نمی باشــد. در متن بند 54 ایحه قانون اصاح موادی 
از مالیاتیهای مســتقیم عبارت اســناد ازم در زمینه درآمد، 
دارایی و فعالیتهای مؤدیان و حسب درخواست وزارت اقتصاد 
یا مأمورین تشــخیص وجود داشته است اما پس از اعاده این 
ایحه از شــورای نگهبان به مجلس تمام این عبارت حذف و 
فقط عبارت اسناد درآمدی با تشخیص وزیر اقتصاد و دارایی 

باقی مانده است.
در نتیجه عمل نمودن مطابق این تبصره مبتنی بر شمول آن 
نسبت به همان مقام و تفویض آن به غیر نوعی الحاق موضوعی 

در قانونی می باشد که احتیاج به قانون معتبر دارد.

در مورد بند 16 همین بخشنامه با عنایت به صدور این 
بند 3 پیش فرض وجود دارد:

1- اشخاص حقیقی در مورد رویدادهای مالی مکلف و ملزم به 
تسلیم اظهارنامه و در نتیجه ملزم به نگهداری اسناد و مدارک 

مرتبط بوده است.
2- تراکنش بانکی که صرفا یک رویداد مالی محسوب میگردد 
در صورت عدم ارائه مســتندات به عنوان قرینه محســوب و 

موجب برآورد مالیات می گردد.

3- بار اثبات و احراز عدم درآمد به عهده مؤدی می باشد.
حال در مورد این ســه پیشــفرض و با بررسی اجمالی قانون 
مالیاتهای مستقیم اشخاص، قهرا به حکم قانون گذار راجع به 
درآمدهای مواد 26، 39، 51، 80، 88 علی الخصوص 100 و 
همچنین مــواد 110، 114، 116، 129، 169، 272 مکلف و 
ملزم به ارائه اظهانامه مالیاتی میباشند و از طرفی هر چند به 
شــرح مقرر در صدر ماده 95 صاحبان مشاغل دفاتر، اسناد و 
مدارک را باید با رعایت اصول تنظیم کنند اما به شــرح مقرر 
در ماده 93 همان قانون درآمدی که شخص حقیقی از طریق 
اشتغال به مشاغل یا بعنوان دیگر غیر از موارد مذکور در سایر 
فصلهای این قانون داشته باشد که مطلب صریح ) یا به عنوان 
دیگر از موارد مذکور در قانون مالیات( نشــان میدهد در تمام 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم بیش از 20 مورد درآمدی 
وجود داشته است که شامل معافیتهای قانونی مذکور در سایر 
فصلهای این قانون میباشــد و اشخاص حقیقی قهرا به حکم 
قانــون گذار تا قبل از اصاحیه 94 تکلیفی به ارائه اظهارنامه 
و در نتیجه نگهداری اســناد و مدارک موضوع ماده 95 ق.م.م 

نداشته اند. 
از ســوی دیگر در جریان اصاح قانون مالیاتهای مســتقیم 
مصوب 94/4/31 به شرح مقرر در ماده 146 مکرر فعالیتهای 
موضــوع مــواد 133، 134، 139، 142 و 143 به عنوان نرخ 
صفر منظور گردیده اســت و شــرط بهره مندی از نرخ صفر 

نگهداری اسناد و مدارک موضوع ماده 95 ق.م.م است.

از این اصاح دو نتیجه متصور میباشد:
1-معافیتهای شامل 5 ماده مذکور به شرح مقرر در ماده 146 
مکرر تا قبل از ســال 95، هیچ تکلیفی به نگهداری اسناد و 

مدارک نداشته است. 
2-معافیتهای قانونی سایر مواد قانون مالیات مستقیم مثل 
معافیت ماده 69، 143 مکرر، 105 و 145 بعد از اصاحیه 
مــاده 95 ق.م.م  قهرا به حکم قانون گذار، تکلیفی به ارائه 
اظهانامه و نگهداری اســناد و مدارک ندارند و اینکه قانون 
گذار در صدر ماده 146، به تفکیک این پنج ماده را ذکر می 
نماید، خود به طور ضمنی مؤید این نظر میباشــد که مواد 
موضوع ماده 146 مکرر از جنس قانون گذار بوده و میباشد 
و ماهیــت قانون گذاری دارد و نمــی توان از طریق صدور 
بخشنامه و دستور العمل معافیتهای مالیاتی سایر مواد را از 
شمول این مواد خارج نمود و آنها را تحت ماده 146 مکرر 
قرار داد به عبارت دیگر نمی توان گفت به شرط بهره مندی 
از معافیتهای قانونی سایر مواد نگهداری اسناد و مدارک و 

ارائه آن میباشد.
در نهایت با توجه به مطالب مذکور بخشــنامه 200/99/16 
مورخ 99/1/31 که دارای 25 بند میباشــد دارای مغایرت با 

قانون مالیات و قانون اساسی میباشد.

جزییات فروش سهام باقی مانده دولت در ۵ 
بانک و بیمه

تهران- ایرنــا- وزارت اموراقتصادی و دارایی جزییات پذیره نویســی واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله را اعام کرد که بر اساس آن، 
هر شخص می تواند تا سقف دو میلیون تومان و با تخفیف 20 درصد سهام این 
صندوق ها را خریداری کند.وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، 
به نمایندگی از دولت، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات 
ایران و بیمــه  های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهــد کرداین وزارتخانه در 
اطاعیه ای فراخوان واگذاری پذیره  نویســی واحدهای سرمایه  گذاری صندوق 
ســرمایه  گذاری قابل معامله )ETF( »واســطه گری مالی یکم« را منتشر کرد.
این واگذاری از طریق پذیره  نویســی واحدهای سرمایه  گذاری صندوق سرمایه 
 گذاری قابل معامله )ETF( »واســطه گری مالی یکم« انجام خواهد شد و فرصت 
بی  نظیری برای ورود آحاد جامعه به سرمایه گذاری در سهام شرکت های معتبری 
است که دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان دسترسی آحاد مردم کشور 

به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار، قصد انجام آن را دارد.

سقف خرید ۲ میلیون تومانی
بر اســاس این اطاعیه، ویژگی بارز این واگــذاری، بهره  مندی کلیه ایرانیان، از 
تخفیف 20 درصدی اســت. سقف ســرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر کد 
ملی(، 20 میلیون ریال )دو میلیون تومان( تعیین شــده اســت. پذیره  نویسی 
برای هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان 
وجود ندارد.قیمت سهام تشکیل دهنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق در روز 
آغاز پذیره نویســی، متوسط قیمت سهام در 30 روز گذشته )منتهی به انتشار 
این آگهی( با احتســاب 20 درصد تخفیف بند )1( )که 5 واحد درصد از آن به 
 عنوان دارایی سرمایه  گذاران و به منظور انجام عملیات بازارگردانی نزد صندوق 
نگهداری خواهد شد( است.پذیره  نویسی واحدهای سرمایه  گذاری موضوع این 
دســتورالعمل صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی نمی  
توانند در پذیره  نویسی شــرکت کنند و استفاده از حساب آن ها برای پرداخت 

وجوه امکان پذیر نیست.

مهلت پذیره  نویسی
شروع پذیره  نویسی از 14 اردیبهشت است که تا 31 اردیبهشت ماه ادامه خواهد 
داشت.پذیره  نویســی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاماتی 
)کد بورســی( از طریق کارگزاری های بورس و ســامانه  های آناین معاماتی و 
درگاه  های غیرحضوری و حضوری بانک  های منتخب و برای اشخاص فاقد کد 
بورسی، از طریق درگاه  های غیرحضوری و حضوری بانک  های منتخب صورت 
می پذیرد.به منظور جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا، هموطنان جز در موارد 
ضروری از مراجعه حضوری به شــعب بانک ها و کارگزاری ها جداً پرهیز کرده 
و پذیره نویســی را از طریق مراجعه غیرحضوری به کارگزاری ها و سامانه های 
آناین معاماتی و درگاه های غیرحضوری بانک ها انجام دهند.متقاضیان دارای 
حساب در هریک از بانک  های منتخب می  توانند از طریق مراجعه به درگاه  های 
غیرحضوری و حضوری که توســط بانک  های مربوطه اطاع رسانی خواهد شد 
و با ورود حداقل اطاعات مورد نیاز، نســبت به پذیره  نویسی واحدهای سرمایه 
 گذاری مزبور اقدام کنند. چنانچه متقاضی به درگاه های غیرحضوری و حضوری 
بانک منتخبی که در آن بانک فاقد حساب است مراجعه کنند، بانک ها مکلف به 
پذیرش وی و دریافت اطاعات مطابق بند)8( این دستورالعمل هستند.اطاعات 
مورد نیاز برای پذیره  نویســی، اقامی از جمله نام، نام خانوادگی، شــماره ملی، 

تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی و شماره تلفن همراه است.

داشتن کد بورسی الزامی نیست
داشتن کد بورســی برای پذیره  نویسی الزامی نیست. اما متقاضیان برای انجام 
معامله این واحدها که از2 ماه به بعد از تخصیص امکان  پذیر اســت، می  توانند 
به تدریج طی ماه های آینده و در فرصت مناســب نسبت به ثبت نام در سامانه 
ســجام و دریافت کد بورسی مطابق رویه  های شرکت سپرده  گذاری مرکزی و 

تسویه وجوه اقدام کنند.

پناهی:  
به واردکنندگانی که تعهدات خود را ایفا 

نکنند، ارز نمیدهیم
معاون ارزی بانک مرکزی با تشریح فرایند اقدامات تکمیلی این بانک در زمینه 
رفع تعهد ارزی، گفت: از تخصیص مجدد ارز به وارد کنندگانی که تعهدات خود 
را ایفا نکرده اند اجتناب می شــود.به گزارش خبرگزاری تسنیم،  غامرضا پناهی، 
معاون ارزی بانک مرکزی در گفت وگو با روابط عمومی این بانک، با بیان اینکه 
اجرایی شدن سیاســت های متخذه و ضوابط اباغی منجر به کاهش چشمگیر 
تعهدات ارزی ایفا نشده از سال 1397 تاکنون شده، عنوان کرد: این امر به گونه ای 
است که درصد تعهدات یاد شده )تعهدات ارزی ایفا نشده(، از 27.87 درصد در 
دی مــاه 1397 به کمتر از 10 درصد و حــدود  9.48 درصد کاهش یافته که 

حاکی از توفیق سیاست های اجرایی است.

شهردار گرگان:
 خروج پادگان شدنی است اگر ارتش

 همکاری کند
به گزارش مرکز اطاع رســانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود 
در صحن امروز شــورای اسامی شهر گرگان که با حضور اعضای منتخب مردم 
گرگان و آق قا در مجلس یازدهم شــورای اسامی بیان کرد: افزایش قیمت ها 
بخصوص قیمت مصالح مختلف در چند ســال اخیر باعث شــده ارائه خدمات 
با مشــکل مواجه شــود.وی ادامه داد: کمربندی گرگان محل عبور ماشین های 
ترانزیت است و آسفالت آسیب می بیند و ساانه میلیاردها تومان هزینه نگهداری 
و بهسازی محور را انجام می دهیم و می طلبد در این امرو دولت به صورت ویژه 
کمک کند.شهردار گرگان تصریح کرد: پروژه تلکابین تمامی مجورهای ازم را در 
سال 1397 اخذ شده در حال حاضر در مسیر اخذ دو مجوز است و بیش از یک 
سال موضوع در شورای عالی شهرسازی مطرح است و انتظار داریم نمایندگان در 
این عرصه به ما کمک کنند تا این امر تسریع شود.دادبود گفت: میلیاردها تومان 
در النگــدره و ناهارخوران بدون ریالی درآمد، هزینه می کنیم و بار دولت بر دوش 
شهرداری افتاده بدون اینکه شهرداری اختیاری در کسب درآمد آنجا داشته باشد 
و بر اســاس قانونی این امر باید اصاح شود.وی با اشاره به پروژه خروج پادگان 

از شهر گرگان، اضافه کرد: این اتفاق به نفع ارتش و به نفع مردم گرگان است.

نتایج نظرسنجی  ایسپا نشان داد
نیاز بیش از ۶0 درصد مردم به کمک 

دولت در ایام شیوع کرونا
نتایج یکی از نظرسنجی های ایسپا نشــان می دهد 64.4 درصد شهروندان 
گفته اند به کمــک اقتصادی دولت جهت گذران زندگــی در ایام کرونایی 
نیاز دارند.به گزارش ایســنا، نتایج یکی از نظرسنجی های مرکز افکارسنجی 
دانشــجویان ایران)ایسپا( نشان می دهد، 64.4 درصد شهروندان گفته اند به 
کمک اقتصادی دولت جهت گذران زندگی در ایام کرونایی نیاز دارند.34.6 
درصــد نیز خود را بی نیاز از این کمک اقتصادی دولت در شــرایط شــیوع 
ویروس کرونا دانســته اند. یک درصد هم به این سوال پاسخ ندادند. تفاوت 
معنــاداری بین متغیرهای جنس و ســن از حیث نیاز گــروه ها به کمک 
اقتصادی دولت در شــرایط شیوع کرونا وجود ندارد. یعنی بیشتر گروه های 
مختلف جنسی و سنی، گفته اند که به کمک اقتصادی دولت نیاز دارند. اما 
بین تحصیات و نیاز شــهروندان به کمک اقتصادی دولت تفاوت معناداری 
مشاهده می شــود یعنی افراد با تحصیات پایین بیشتر از سایر گروه های 
تحصیلی به کمک اقتصادی دولت نیاز دارند. 74.7 درصد افراد با تحصیات 
پایین، گفته اند برای گذران زندگی به این کمک نیاز دارند.بنا بر اعام مرکز 
افکارســنجی دانشجویان ایران، نظرسنجی حاضر  توسط ایسپا  با مشارکت 
»ســتاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کانشــهر تهران«به 
صورت تلفنی، با جامعه آماری شهروندان باای 18 سال ساکن شهر تهران 
و با حجم نمونه 1028 در تاریخ 17 تا 20 فروردین 1399 اجرا شده است.

کشتی آرای هجوم مردم به طافروشی ها برای فروش طا
 برای خرید طای مردم پول نداریم

کشــتی آرای با اشــاره به افزایش مراجعات برای فــروش طای خانگی به 
طا فروشــی ها گفت: به دلیل نبود فروش از سوی طافروشی ها و کمبود 
نقدینگی بعضاً مشــاجراتی هــم صورت می گیرد.محمد کشــتی آرای در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در پاسخ به این سوال که 
چه قشــری در روزهای اخیر نسبت به فروش طاهای خود اقدام کرده اند؟ 
گفت: افراد زیــادی از دهک پایین تا باای جامعــه در روزهای اخیر برای 
فروش طــا و جواهر خود به واحدهای طافروشــی در بازار طا و جواهر 
مراجعه کرده اند.وی با تأکید براینکه در شــرایط فعلی طا و جواهر قابلیت 
تبدیل به نقد شوندگی دارد، تصریح کرد: در این ایام دهک پایین برای تأمین 
امــرار معاش و دهک باا برای پاس کردن چک و پرداخت بدهی های خود 
نســبت به فروش طاهای خود اقدام می کنند.این فعال بازار طا و جواهر 
ضمن اشاره به تعطیلی 50 روزه واحدهای طا فروشی گفت: 50 روز طا و 
جواهر فروشی ها فروش نداشته اند و همین امر باعث شده تا نسبت به خرید 
طاهای مردم به مشکل بخورند؛ وقتی این واحدها پولی ندارند چطور باید 
طا و جواهر را از مردم بخرند؟ کشتی آرای افزود:  با شرایط ویژه ای که در 
جامعه رخ داده باید به واحدهای طا و جواهر فروشی نیز مهلت داده بشود 
تا بتوانند جنس خود را بخرند. اان پول نقد در طافروشی ها وجود ندارد و 

نقدینگی این واحدها به شدت کم شده چون فروشی نداشته اند.

استاد دانشــگاه عامه طباطبایی اظهار داشت: شرایط 
موجود اقتصاد ملی، نشــان می دهد کــه اگر این روند 
متوقف نگردد به هم ریختگی های ایجاد شــده از کانال 
بورس از نظر مشــکل آفرینی برای اقتصاد ملی بسیار 

بیشتر از گذشته بوده و بیشتر نیز خواهد شد.
 فرشــاد مومنی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به تحوات 
روی داده در بازار سرمایه کشور گفت: رشد خطرناک و 
حبابی بورس کشور بزرگترین خطری است که اقتصاد 
ایران را در سال 99 تهدید می کند و متاسفانه کسانی که 
می دانند این موضوع چه فجایعی می تواند در سرنوشت 
بنگاه ها و مردم داشته باشد، سکوت کرده اند.وی تصریح 
کرد: متاسفانه آن اتحاد سه گانه ای که جهت گیری ها و 
عملکردشــان علیه منافع مردم و تولیدکنندگان واقعی 
و عمق بخشنده به فســاد و نابرابری ها و وابستگی های 
ذلت آور است، بر دم پر التهاب و حبابی بورس می دمند و 
در این میان رفتارهای قوه مجریه بسیار نگران کننده تر 
بود؛ باید امیدوار بود که قبل از منتهی شدن این مسیر به 
بحران های عمق یافته جدید، نهادهای نظارتی مسئول، 
نقش بایســته خود را ایفا نمایند.مومنــی ادامه داد: در 
این زمینه طیف متنوعــی از واقعیت ها وجود دارد که 
دســتکاری یا نادیده گرفته می شود و باید با مشارکت 
فعال دانشــگاهیان و مطبوعات مســتقل در این زمینه 
روشنگری های بایسته صورت پذیرد. هرکس که الفبای 
اقتصاد را می داند و با شــرایط کنونی جامعه ما آشنایی 
دارد بر غیرمتعارف بودن آنچه اتفاق افتاده و مشــکوک 
بودن دامن زدن به تب سوداگری شکنندگی آور در این 
بازار صحه می گذارد.وی خاطرنشــان کرد: اگر شرایط 
دوران بعد از کرونا را نیز نادیده بگیریم رشــد مشکوک 
چند ماهه اخیر بورس در شــرایطی کــه بالغ بر نصف 
ارزش این بــورس به بنگاه های معدنــی و به اصطاح 
صنعتی وابســته به نفت و گاز و انرژی است که قیمت 
آنها در مقیاس جهانی ســقوط بی ســابقه کرده است 
معنی مشکوک بودن را بهتر می شود درک کرد.مومنی 
افزود: از منظر ســاختار نهادی ضد تولیدی داخلی نیز 
در شرایطی که کشور بی ســابقه ترین رکودها را تجربه 
می کند جهش بورس به اندازه 2 برابر ســایر حیطه های 
تاثیر پذیر از تب ســوداگری مانند زمین و مسکن و ارز 
به وضوح واقعیت را به نمایــش می گذارد.مومنی ادامه 
داد: اســاس ماجرا به پارادوکس دولت باز می گردد؛ آیا 
دولــت می خواهد از طریق ایجاد ثبات در اقتصاد کان، 

امنیت حقوق مالکیت، جلب مشــارکت مردم و پاداش 
به تولیدکنندگان اقتصــاد را اداره کند یا می خواهد از 
طریق دامن زدن به مناســبات رانتی جدید، رویه سه 
دهه اخیر را دنبال کند. آنچه تا امروز مشاهده می شود 
گویای این اســت که عزیزان روی گزینه دوم متمرکز 
شده اند به طوری که برای جااندازی این مسئله دوباره به 
زنده کردن لولوی نقدینگی پرداخته اند که اگر آزاد شود 
اینچین و آنچنان می کند. در حالیکه نقدینگی طی سه 
دهه گذشــته، جهش های غیرمتعارف خود را، بیش از 
هر چیز مدیون شوک های قیمتی به قیمت هایی مانند 
ارز و حامل های انرژی و مطامع ســوداگرانه بانک های 
خصوصی، اســت.وی افزود: اکنون که همه آن راه های 
پیشین، رسوا و ابعاد فاجعه آفرینی آنها به اشباع رسیده 
اســت، در موج چهارم بهم ریختگی هــای اقتصادی و 
بسترســاز فقر مــردم، نوبت به بازار بورس رســیده و 
شــرایط موجود اقتصاد ملی، نشان می دهد که اگر این 
روند متوقف نگردد به هم ریختگی های ایجاد شــده از 
کانال بورس از نظر مشــکل آفرینی برای اقتصاد ملی 
بسیار بیشتر از گذشته بوده و بیشتر نیز خواهد شد.این 
اقتصاددان با اشــاره به موج های سفته بازی ایجاد شده 
در سایر بازارها در سال های گذشته گفت: در بازه زمانی 
1384 تا 1386 بانک های خصوصی بخش اعظم منابع 
ســوداگری را به بخش مستغات انتقال دادند بطوری 
که قیمت مســکن در یک دوره ســه ساله 3 برابر شد. 
آنهــا از طریق منابع مالی جذب شــده با نرخ بهره 15 
یــا 16 درصدی که به ســپرده گــذاران می پرداختند 
توانستند سودهای 100 درصدی و بیشتر کسب کنند. 
این موج ســفته بازی تا سال های 91 تا 92 شیره جان 
مردم را از طریق قیمت باا مسکن و اجاره خانه مکید 
و این بازار را دچار رکود شدیدی کرد.مومنی افزود: اما 
مــوج بعدی را پس از رکود عمیق در بازار مســکن در 
ســال های 92 تا 97 از طریق جنگ سفته بازی در بازار 
پول کلید زدند و نرخ بهره را باا بردند بطوری که کمر 
تولیدکنندگان را شکست. با وام های پرریسک و با هدف 
منصرف کردن سپرده گذاران از رفتن به سراغ پول های 
خود، دوباره موج جدیــدی راه انداختند که هزینه آن 
تحمیل 35 هزار میلیارد تومان بود که البته بدنامی های 
آن استمرار وضعیت مورد اشاره را زیر سوال برده و آن 
را با تحمیل هزینه های گزاف به ملت و کشــور متوقف 
کرد. در فاز ســوم که نقطه عطف آن سال 1397 بود 

فشــارهای ســوداگرای در بازار ارز و ســکه سودهای 
بی ضابطه ای نصیب بخش های خاصی از ساختار قدرت 
کرد و مشاهده شد که چه فاجعه های اجتماعی، محیط 
زیستی و اقتصادی را نصیب کشور کرد و بطور همزمان 
بخش هــای مهمی از ذخایر طا و ارز کشــور را نیز به 
باد فنا داد.رییس موسســه دین و اقتصاد تصریح کرد: 
حاا که تشت رسوایی های آن سوداگری های سه گانه 
از بام افتاده و حتی مقامات غیرمتخصص نیز می دانند 
که ادامه آن مسیر برای کشور چقدر فاجعه آمیز است 
بنابراین موج جدیدی را از ســال 98 و در بورس کشور 
به راه انداختند و حاا با ســرعت خطرناکتری در سال 
1399 می خواهند طی مســیر کنند.وی اظهار داشت: 
مشــاهده می شــود حباب ســهام برخی شرکت های 
ورشکسته  تا 4 برابر افزایش یافته است. همچنین تورم 
ارزش دارایی های بورس در دو سال اخیر چیزی حدود 
60 درصد از قیمت ارز در ســال  97 بیشــتر شده و از 
دو برابر جهش های قیمتی مسکن نیز فراتر رفته است.
مومنی ادامه داد: از منظر اقتصاد سیاســی این دمیدن 
افراطی بر تب سوداگری به این برمی گردد که با دولتی 
روبرو هســتیم که با بحران مالی مواجه است. بنابراین 
در ســال های پایانی خود با این اقدامات دولت آتی را به 
گروگان می گیرد و منافعی را برای خود فراهم می کند. 
بنده در این موضوع شخص خاصی را هدف قرار نمی دهم 
بلکه تنها در مورد منطق رفتاری این کارهای غیرمتعارف 
صحبت می کنم. با این حباب غیرمتعارف ایجاد شده در 
سهام شرکت هایی که در سوداگری های سه گانه پیشین 
به ورطه سقوط کشانده شده بودند، بدهی هایشان تطهیر 
شــده که می تواند بار تحمیلی هزینه های آن بر اقتصاد 
ملی و معیشــت مردم فاجعه آمیز باشد.اســتاد اقتصاد 
دانشــگاه عامه طباطبایی ادامه داد: همچنین در این 
مناســبات دولت می تواند برای گذران امور جاری و نه 
توســعه ای خود در شــرایط بی پولی، شرکت های خود 
را گرانتر بفروشــد، من واقعاً نمی دانم نهادهای نظارتی 
چه می کنند؟ در ادبیات خصوصی سازی گفته می شود 
بزرگترین خیانت، فروش دارایی های بین نسلی و صرف 
آن در امور جاری اســت و باید پرسید که چه کسی این 
اجازه را به دولت داده اســت. در این شرایط بانک های 
ورشکســته و آنهایی که با تحمیل فشــارهای سنگین 
به کشور از طریق ســوداگری ثروت های ناروای بزرگ 

اندوخته بودند نیز، تطهیر می شوند.

 مومنی استاد دانشگاه عامه طباطبایی؛
حباب سهام برخی شرکت های ورشکسته  تا ۴ برابر است

گزیده خبر

استانها
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تاثیر کرونا بر اقتصاد پتروشیمیگزیده خبر
درحالی افت صاردات محصوات پتروشیمی تاثیر 
قابل توجهی بر اقتصاد این صنعت گذاشــته که 
چندبرابر شــدن مصرف داخلی برخی از تولیدات 
صنایع پایین دستی پتروشــیمی می تواند مورد 
توجه قرار گیرد.به گزارش اقتصادآناین، رفته رفته 
با عمیق تر شــدن حضور ویروس کرونا در دنیا، 
بررســی ابعاد شیوع این ویروس بر اقتصاد صنایع 

مختلف اهمیت دوچندان پیدا می کند.
در صنعــت پتروشــیمی مطالعه تاثیــر کرونا بر 
تولیــد و فروش واحدهای فعال ایــن حوزه از دو 
بعد قابل بررســی است: نخســت کاهش شدید 
قیمت خوراک به تبع ســقوط قیمت نفت و دوم 
افت فــروش محصوات به جهت محدودیت های 
وســیع صادراتی.در این میان مرکز پژوهش های 
مجلس طی گزارشــی به شفاف سازی ابعاد تاثیر 
این ویروس بر صنایع مختلف به ویژه پتروشیمی 
پرداخته اســت.نتایج این گزارش نشان می دهد 
ظرفیت تولیدی مناســبی برای انواع اقام مورد 
نیاز ازجمله مواد ضدعفونی کننده و شــوینده ها 
در کشــور وجــود دارد. اما بنابــه دایل متعدد 
از جمله تأمین نیاز داخلی، محدودیت در ورود به 
بازارهای صادراتی و کمبود مواد اولیه تولید واقعی 

شرکت های فعال، کمتر از ظرفیت ایجاد شده بوده 
اســت. برای نمونه ظرفیت اسمی تولید اتانول در 
کشور 210 میلیون لیتر در سال است، ولی تولید 
واقعی معادل یک سوم این مقدار است. این در حالی 
اســت که در شرایط معمول مقدار مصرف داخلی 
ماده ضد عفونی کننده اتانول کمتر از تولید آن در 
کشــور بوده به طوری که 8/6 میلیون لیتر آن در 
سال 1397 صادر شده است. ظرفیت اسمی تولید 
انواع پودرهای شوینده در کشور حدود 1700 هزار 
تُن اســت، که بیش از 98 درصد نیاز بازار داخلی 
به انواع پودر شوینده توسط تولیدکنندگان داخلی 
تأمین می شــود. این درحالی اســت که تمامی 
واحدهای تولیدی کشور در این بخش با 50 تا 60 
درصد ظرفیت کار می کردند. حجم مصرف سالیانه 
صابون در ایران رقمی نزدیک به 60 هزار تُن است 
که حدود 85 درصد نیاز بازار داخلی در این بخش 
تأمین می شود.این  تولیدکنندگان داخلی  توسط 
گزارش می  افزاید؛ از ابتدای اســفند ماه 1398 تا 
17 فروردین ماه ســال جاری، 2/27 میلیون عدد 
ماســک و 9/10 میلیون لیتر الکل توسط واحدها 
تولید و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از 

ذخائر الکل، میزان تحویل الکل به شبکه طی این 
مدت بیش از 18 میلیون لیتر بوده است. با توجه 
به افزایش تقاضا برای ماسک در شرایط فعلی، از 
لحاظ تامین مواد اولیه تولید ماسک مانند پارچه 
ماسک )ملت بلون و اسپان باند( در کشور مشکلی 
وجود نــدارد. در خصوص تامیــن کش قیطانی 
مورد مصرف در ماسک سه ایه مشکاتی وجود 
دارد که مقرر شــده است این مشکل با محوریت 
وزارت صمت و همــکاری تولیدکنندگان به قید 
فوریت مرتفع گردد.بنابرایــن گزارش، گزارش ها 
و بررسی های میدانی نشــان می دهد که درحال 
حاضر، کمبــود قابل ماحظــه ای در حوزه مواد 
شوینده و ضدعفونی کننده وجود ندارد، اما به دلیل 
افزایش تقاضا در این حوزه، قیمت این محصوات 
با رشــد قابل توجهی روبه رو بوده و بعضاً به دلیل 
عدم وجــود نظارت هــای کافی، محصــوات با 
ترکیبات شیمیایی غیراستاندارد و بعضاً خطرآور 
برای سامتی مردم در کشور نیز توزیع شده است 
که نیازمند نظارت های جدی در این حوزه است. 
در کنار ایــن موارد، همچنان تقاضــا برای اقام 
بهداشتی مصرفی چون ماسک و دستکش باا بوده 
و خطوط تولیدی به منظور افزایش ظرفیت تولید 

راه اندازی شده است اما در مجموع اولویت نخست، 
تأمین نیاز مجموعه های بهداشتی و درمانی کشور 
اســت.در پایان خاطرنشــان می شــود در حوزه 
صنعت پتروشــیمی، کاهش فروش و درآمدهای 
ارزی حاصــل از صادرات، کاهش ارزش ســهام 
شرکت¬های پتروشیمی، از دست دادن بازارهای 
صادراتی، تشــدید مشــکات حمل و لجستیک 
ازجمله چالش های صنعت پتروشــیمی کشور در 

شرایط شیوع ویروس کروناست. در این خصوص 
راهکارهایــی ازجملــه اعــزام هیئت هایی جهت 
جلوگیری از انسداد مرزهای زمینی با کشورهای 
همســایه، رایزنی برای برطرف شدن محدودیت 
ایجاد شــده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با 
کشورهای مقصد، تأمین حداکثری مواد اولیه مورد 
نیاز صنایع پایین دستی تولید کننده در بورس کاا، 

پیشنهاد می شود.

زیان 1.3 میلیارد داری بانک چین از کاای 
سرمایه گذاری نفتی

مجموع زیان مالی یک کاای سرمایه گذاری نفتی که از سوی بانک چین به 
سرمایه گذاران فروخته شده، ممکن است به بیش از 9 میلیارد یوان معادل 
1.27 میلیارد دار بالغ شود.به گزارش ایسنا، منبع خبری مالی کایشین با 
اشاره به منابع رسمی در گزارشی نوشت: بیش از 60 هزار سرمایه گذار که 
در این طرح ســرمایه گذاری نفتی مشارکت داشتند، سپرده خود به ارزش 
حداکثر ۴.2 میلیارد یوان را از دست داده اند. یک سوم از این افراد هر یک 
بیش از 50 هزار یوان سرمایه گذاری کرده بودند.اوراق نفت خام بانک چین 
به نام بائو به مشتریان فروخته شده بود و ارزش آن با قراردادهای معامات 
آتی نفت خام خارجی و داخلی از جمله وســت تگزاس اینترمدیت و برنت 
مرتبط بود.بانک چین هفته گذشــته معامات را پس از این که بهای وست 
تگزاس اینترمدیت برای نخســتین بار در تاریخ به زیر صفر سقوط کرد و تا 
منفی 37 دار و 63 ســنت در هر بشکه معامله شد، خاتمه داد. این بانک 
بین 2۴ تا 25 هزار قرارداد خرید داشت که هر یک معادل 1000 بشکه نفت 
بود و به زیانی بالغ بر 5.8 میلیارد یوان منتهی شد.بر اساس گزارش رویترز، 
بانک چین جمعه گذشــته از زیانهایی که به سرمایه گذاران متحمل شده 
است، عمیقا ابراز تاسف کرد و نوسان بازار نفت جهانی که تحت تاثیر پاندمی 

ویروس کرونا روی داد را مسبب این وضعیت دانست.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز اعام کرد:
صادرات روزانه 32 میلیون متر مکعب گاز 

ایران به عراق
تهران- ایرنا- مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه صادرات 
گاز به ترکیه همچنان قطع است، گفت: با این حال ایران روزانه 32 میلیون 
متر مکعــب گاز به عراق صــادر می کند.»مهدی جمشــیدی دانا« دیروز 
)یکشــنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشــاره به اینکه هنوز 
تعمیرات خط لوله صادراتی گاز ایران در خاک ترکیه تعمیر نشــده اســت، 
گفت: از همین رو برای آغاز جریان گاز از ســوی ترکیه تاریخی اعام نشده 
اســت.وی ادامه داد: با توجه به انفجار خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه 
در 12 فروردین، اگر ترکیه خودش بخواهد این لوله را تعمیر کند به 2 ماه 
و نیم زمان نیاز خواهد داشت.جمشیدی دانا افزود: از همین رو از سرگیری 

صادرات گاز به ترکیه اواخر خرداد ماه انجام خواهد شد.

صادرات 32 میلیون متر مکعبی گاز ایران به عراق
وی حجم صادرات گاز ایران به عراق در روز را 32 میلیون متر مکعب اعام 
کرد و گفت: روزانــه 190 میلیون متر مکعب گاز نیز به نیروگاه ها تحویل 
می شود.مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: با توجه به گرم 
شــدن هوا در اکثر مناطق کشور، مصرف گاز خانگی کاهش پیدا کرده و به 
عدد 250 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.  به گزارش ایرنا، خط لوله 
گاز صادراتی ایران در ســحرگاه 12 فرودین امســال برای یازدهمین بار در 
15 ســال گذشته به دلیل انفجار از مدار خارج شد.اگرچه ایران از آن زمان 
تاکنون در خصوص تعمیر این خط لوله اعام آمادگی کرده اما ترکیه در این 

زمینه پاسخی نداده است.

تاش برای رفع مشکات گمرکی صادرات؛
 صادرات فرآورده های نفتی کشور 

ادامه دارد
تهران - ایرنا- سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با اشاره 
به اینکه صادرات فرآورده های نفتی ایران ادامه دارد، گفت: مشــکل اصلی 
این اســت که گمرک ایران با قیمت های جدید نفت تطبیق ندارد و پیمان 
ســپاری های ارزی را با همان قیمت نفت 65 داری انجام می دهد.  حمید 
حســینی دیروز )یکشــنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان 
اینکه در تاشــیم تا با همکاری گمرک و وزارت نفت این قیمت ها اصاح 
شــود، تاکید کرد: صادرات فراورده ها ادامــه دارد. در عراق نیز از ابتدای ماه 
مبارک رمضان قرنطینه کاهش پیدا کرده و مصرف افزایش خواهد داشت. در 
اقلیم کردســتان این کشور نیز در روزهای آینده اوضاع عادی خواهد شد.به 
گفته حســینی صادرات پتروشیمی، فرآورده های نفتی، گاز و برق ایران در 
مجموع ســاانه 25 میلیارد دار برآورد می شود که 12 میلیارد آن مربوط 
به پتروشیمی، 8 میلیارد فرآورده های نفتی، یک میلیارد دار صادرات برق 
و مابقی مربوط به صادرات گاز است.وی افزود: قیمت گذاری این محصوات 
همگی وابسته به نفت اســت و زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا می کند، 

قیمت این محصوات نیز با افت همراه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
ایجاد انگیزه و نشاط رسالت اصلی روابط 

عمومی است
 بهاره محمدی پور-مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، گفت: رسالت روابط 
عمومی ایجاد انگیزه و نشــاط در کارکنان شــرکت و توســعه رضایتمندی در 
مشــترکین و ارباب رجوع است. به گزارش روابط عمومی، سید مصطفی علوی، 
طی نشســتی که با همکاران واحد روابط عمومی داشــت بــا تاکید بر نقش و 
جایگاه روابط عمومی در ســازمان گفت: روابط عمومی حلقه واسط بین جامعه 
و ســازمان است و باید اطاعات دقیق، شفاف و به روز را بین این دو بخش بطور 
صحیح انتقال دهد.مهندس علوی، افزود: حجم فعالیت های انجام شده در حوزه 
گازرسانی در سطح استان بسیار زیاد بوده و رسالت بزرگ روابط عمومی انعکاس 
کیفی و به موقع این فعالیت ها به مردم اســت.وی، از راه اندازی تیم اخاق در 
راستای تکریم ارباب رجوع و به منظور آموزش کارکنان امور مشترکین و میزهای 
خدمت در سطح ادارات گازرسانی استان خبر داد و گفت: میز خدمت، میز ارجاع 
نیست، در میز خدمت باید تمامی درخواست های ارباب رجوع رسیدگی و مرتفع 
گردد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با تاکید بر اینکه سهولت دسترسی 
مردم و مشــترکین به خدمات شرکت گاز باید توسعه یابد، بیان داشت: در حال 
حاضربا استفاده از سامانه ارتباط با مشتریان)CRM( تمامی شکایات، درخواست 
ها و پیشــنهادات مشــتریان به صورت کامًا الکترونیکــی از طریق اینترنت، 
اینترانت)شبکه داخلی(، ارسال پیام کوتاه به شماره1000619۴ و حتی مراجعه 
حضوری ثبت و پس از یکپارچه سازی، به صورت متمرکز پیگیری و پاسخگویی 
می شود.مهندس علوی، وب سایت و پرتال داخلی شرکت، سامانه نظر سنجی، 
سامانه تلفنی ساتم )ارتباط مستقیم تلفنی با مدیرعامل( را از دیگر سامانه های 
ارتباطی شرکت گاز عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با مدیریت و پشتیبانی خوبی 
که از این سامانه ها در واحد روابط عمومی انجام می گیرد سطح رضایتمندی در 

این حوزه قابل ماحظه است.

در خواست شرکت آب وفاضاب استان مرکزي از مردم: 
در خانه بمانید ، ما بي وقفه در کنار شما 

هستیم 
شــرکت آب وفاضاب اســتان مرکــزي ازمردم خواســت با درخانــه ماندن 
و دریافــت خدمــات بــه صورت غیــر حضــوري از شــیوع ویــروس کرونا 
 جلوگیري نموده و به حفظ ســامت خود و ســایر هموطنــان کمک نمایند. 
 به گزارش روابط عمومي شــرکت آب وفاضاب اســتان مرکزي زهرا طراوتي 
مدیر دفتر روابط عمومي شــرکت با اشاره به پویش »# بي _ وقفه_ در _ کنار 
_ شــما “ توسط شرکت هاي آب و فاضاب  گفت: در شرایط کنوني که شیوع 
ویروس کرونا ســامت مردم را در سراسر دنیا تهدید مي نماید کارکنان شرکت 
آب و فاضاب استان مرکزي با تاش بي وقفه براي تامین مستمر آب شرب  و 
بهداشــتي،  کنترل کیفیت آب به صورت مســتمر براي اطمینان از سامت و 
بهداشــت آب  مصرفي ،   جمع آوري ، تصفیه و دفع بهداشــتي فاضاب هاي 
خانگي و کنترل کیفیت آن  براي حفظ بهداشت محیط و  رفع حوادث و اتفاقات 
آب و فاضاب همواره در کنار مشــترکان خود بوده و به ارائه خدمات مشــغول 
هســتند.       وي با تاکید بر لزوم در خانــه ماندن براي کنترل ویروس کرونا و 
شکستن زنجیره انتقال و جلوگیري از شیوع بیشتر آن از مردم خواست تا جایي 
که امکان دارد از مراجعه حضوري  به امور آب و فاضاب شهرستان ها  خودداري 
نمایند و خدمات مورد نیاز خود را در حوزه آب و فاضاب از طریقسامانه خدمات 
جامع مشــترکین به نشــاني  www@abfamarkazi.ir  و مرکز ارتباطات 

مردمي شرکت به شماره 122 دریافت نمایند.

رسیدن تولید روزانه گاز طبیعی به یک میلیارد متر مکعب 
یکی از سه استراتژی اصلی ایران در بخش منابع هیدروکربن 
بــوده که از زمان آغاز توســعه میــدان گازی عظیم پارس 
جنوبی در ســال 1999 به همراه اهداف تولید 5.7 میلیون 
بشــکه در روز نفت و ســاخت بخش پتروشیمی در کاس 
جهانی، با جدیت دنبال کرده است.به گزارش ایسنا به نقل از 
اویل پرایس، ایران در حال حاضر سرگرم اهداف تولید نفت و 

بخش پتروشیمی است و هفته گذشته اعام کرد که تا پایان 
سال 1399 به هدف تولید گاز دست خواهد یافت. همزمان 
اعام کرد که پاایشگاه ستاره خلیج فارس ظرفیت پاایش 
خود را افزایش داده اســت.پارس جنوبــی که ایران با قطر 
مشترک است، 1۴.2 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی معادل 
هشــت درصد از ذخایر گازی جهــان و حدود ۴0 درصد از 
مجموع 33.8 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی ایران بعاوه 
18 میلیارد بشکه میعانات گازی دارد. این میدان در دو دهه 
گذشــته در حدود 60 درصد از مجموع تولید ایران ســهم 
داشــته و در اهداف ایران برای تبدیل شدن به یک بازیگر 
کلیــدی در بازار جهانی گاز طبیعی مایع )LNG( اساســی 
به شــمار می رود.  با توجه به اهمیــت جهانی این منبع، 
میدان گازی پارس جنوبی تا زمان وضع مجدد تحریمهای 
آمریکا در ســال 2018 به نقطه رقابت میان اعضای ناتو و 
روسیه تبدیل شده بود و هر دو طرف مشتاق بودند بهترین 

شرکتهایشان در یک یا چند فاز پارس جنوبی حضور داشته 
باشند. برای اروپا مشارکت در توسعه پارس جنوبی فرصتی 
برای کاهش قابل توجه وابستگی به واردات گاز روسیه بود. 
روســیه هم مشــتاق بود که برتری گازی خود روی اروپا را 
حفظ کند و در عوض جریان گاز ایران را به ســمت شــرق 
روانه کند تا مناســبات گازی خود با آســیا و به خصوص با 
چین را تقویت کند. با خروج شــرکت فرانسوی توتال از فاز 
11 پارس جنوبی پس از تحریمهای جدید آمریکا، روسیه به 
همراه چین موقعیت برتر را در ایران پیدا کرد و این همکاری 
در قالب کار پیمانکاری در جریان است.بیژن زنگنه، وزیر نفت 
ایران هفته گذشــته اظهار کرد که با سرمایه گذاری روسیه 
و چین، تجهیزات، فناوری و تخصص ازم، پارس جنوبی تا 
پایان امســال از ظرف تولید روزانه 750 میلیون متر مکعب 
فراتر خواهد رفت و مجموع ظرفیت تولید روزانه گاز طبیعی 
کشور را به یک میلیارد متر مکعب خواهد رساند. دو مرحله 

اول توســعه فراساحلی فاز 11 به شــکل پتروپارس محول 
شــده و تولید این فاز به پاایشگاههای عسلویه و کنگان در 
استان بوشهر منتقل می شــود و جکت سکوی این فاز در 
جزیره قشم آماده نصب است.طبق طرحهای پتروپارس، فاز 
11 در دو مرحله یکپارچه و متوالی توســعه خواهد یافت و 
هــر مرحله 15 چاه دارد و هدف تولیــد روزانه 56 میلیون 
متر مکعب گاز به همراه 75 هزار بشــکه میعانات گازی را 
هدف گرفته است. بعاوه به منظور اطمینان از توزیع گاز به 
پاایشگاههای مربوطه، دو خط لوله 32 اینچی به طول بیش 
از 270 کیلومتر احداث و نصب خواهند شد.منابع آگاه ایرانی 
هفته گذشته در گفت و گو با اویل پرایس اظهار کردند که 
حدود 33 میلیارد دار آمریکا تاکنون برای توســعه پارس 
جنوبی هزینه شده و درصد بسیار باایی از کار در همه فازها 
تقریبا تکمیل شده و تنها شماری از آنها هنوز به نرخ تکمیل 

95 درصد نرسیده اند.

آگهی شناسایی پیمانکار

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد جهت عملیات 
"نجات غرق شدگان تفحص و خروج اجساد و اشه انساني 
و حیواني غرق شده در رودخانه کرج" اقدام به شناسایی 
پیمانکاران واجد صاحیت نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 
واجد شرایط که دارای رزومه - سوابق و تجربیات کاری 
مرتبط با موضوع مذکور می باشــند دعوت می شــود 
که تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مــورخ 99/2/15 
مدارک مورد نیاز جهت بررسی شرکتهای پیمانکاری در 
پاکت سربســته به دبیرخانه شرکت آب منطقه ای  البرز 
 واقع در کرج- مهرشــهر- بلوار ارم – خیابان بوســتان  

تلفن 11-33355708-026 تحویل دهند.
بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی 
را جهت متقاضیان برای شــرکت در مناقصه ایجاد 

نخواهد کرد.

نوبت اول

موفقیت جدید ایران در 
 بزرگترین میدان 
گازی جهان
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نگـــاه  وزیر صمت مطرح کرد:

اورآسیا، فرصت برای گسترش همکاری های تجاری ایران و باروس
تهــران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با 
سفیر جمهوری باروس در تهران گفت: با توجه به عضویت ایران 
در اتحادیه اقتصادی اورآسیا، فرصت های خوبی برای توسعه و 
تعمیق روابط تجاری و اقتصادی بیــن ایران و باروس فراهم 
شــده است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، رضا رحمانی 
در دیدار با یوری ایوانوویچ ازارچیک، افزود: باید موانع موجود 
برای توسعه و بسط روابط را به دقت مورد بررسی قرار داده آنها 
را رفع کنیم.وی بااشاره به توافقات قبلی برای تقویت مبادات و 
افزایش روابط تجاری ایران و باروس، گفت: امضای موافقتنامه 
تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، 
زمینه خوبی برای افزایش روابط تجاری ۲ کشــور اســت که 
باید در این خصوص گام های محکم تری برداشــته شود.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: سیاست کلی دولت 
جمهوری اسامی ایران در توســعه روابط تجاری و اقتصادی، 
توجه به ظرفیت های موجود با کشــورهای دوست و همسایه 
و همچنین افزایش مبادات با کشورهای شمالی است.رحمانی 
تاکید کرد: عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اورآسیا، نیازمند 
تمرکز روی زمینه های مســاعد برای همکاری های مشترک 
اســت و باید برای ایجاد برخی زیرســاخت ها و مبانی ازم دو 
طرف پیشقدم شــوند.وی با اشاره به برخی از تهدیدات شیوع 
کرونا در ســطح دنیا بر توســعه اقتصادی کشورها گفت: برای 
دوره پســا کرونا و فرصت تجاری بعــد از آن باید برنامه ریزی 
دقیقی داشته باشیم و مزیت های تجاری دو طرفه برای افزایش 

مبادات، مورد توجه جدی قرار گیرد.وزیر صنعت تصریح کرد: 
بعد از امضای موافقتنامه همکاری ایران با اتحادیه اروآسیا سطح 
همکاری های اقتصادی و تجاری بین ایران و جمهوری باروس 

نســبت به گذشته تقویت شــده ولی برای دستیابی به اهداف 
هدفگذاری شــده، فاصله جدی وجود دارد که حتما باید مورد 
توجه دو طرف قرار گیرد.رحمانی تاکید کرد: ما در این راســتا 

حاضریم تســهیات ازم را برای بازرگانان و فعاان اقتصادی 
دو طرف فراهم کنیم تا در شــرایط مســاعدتری اقدامات ازم 
را عملیاتی کنند.وزیــر صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان 
اعام کرد: برای برگزاری هر چه ســریعتر کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی دو کشور، با توجه به شرایط خاص شیوع 
کرونا، امکانات ازم برای برگزاری ویدئو کنفرانس از سوی ایران 
وجود دارد و ما آمادگی برگزاری هر چه ســریعتر این جلسه و 

پیگیری های مربوطه را داریم.

 ایوانوویچ: برای ارتقای همکاری های اقتصادی دو کشور 
تاش می کنیم

ســفیر جمهوری باروس در تهران در دیــدار با وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت ایران گفت: تمام تاش ما بر این اســت تا از 
فرصــت های موجود برای ارتقــای همکاری های اقتصادی دو 
کشور استفاده کنیم.یوری ایوانوویچ با اشاره به یکی از وظایف 
اصلی خود در توسعه دیپلماسی اقتصادی بین دو کشور ایران و 
باروس تصریح کرد: با رایزنی های انجام شده به دنبال برگزاری 
کمیسیون مشترک همکاری دو کشور هستیم و در این راستا 
آماده برگزاری جلســه این کمیسیون از طریق ویدئو کنفرانس 
نیز می باشــیم.وی با یادآوری برخی تبعات شیوع کرونا روی 
توســعه اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا گفت: این اپیدمی 
مشکاتی را در روابط تجاری کشورها ایجاد کرده که باید زمینه 

ازم برای گسترش همکاری ها را فراهم کنیم.

  واردات حدود 2میلیارد دار پوشاک
 قاچاق به کشور

یک مقام مســئول به از دست رفتن بازار سال٩٨ پوشاک در پی شیوع ویروس 
کرونا اشــاره کرد و گفت: در این سال عاوه بر ویروس کرونا، صنعت نساجی و 
پوشــاک با دو مشکل عمده رکود و نبود بازار مناسب مواجه بودند.اقتصادآناین 
- فاطمه اکبرخانی؛ علیرضا حائری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآناین درباره 
وضعیت این روزهای صنعت نســاجی و پوشــاک توضیح داد: صنعت نساجی و 
پوشاک فعا با وجود ویروس کرونا در سکوت است، بخش عمده صنعت نساجی 
شامل ریسندگی ها، بافندگی ها و فرش ماشینی در فروردین ماه تعطیل بودند و 
تقریبا از اوایل اردیبهشــت ماه به صورت آرام آغاز به کار کرده اند.او همچنین با 
اشاره به وضعیت این صنعت در سال٩٨ اظهار کرد: صنعت پوشاک به ویژه بخش 
فروش، سال گذشته به خصوص دو ماه پایانی سال را به طور کامل از دست داد، 
یعنی جایی که نقدینگی باید به بنگاه ها باز می گشــت دچار رکود شد؛ در این 
راستا واحدهای تولیدی بسیاری نیز متضرر شدند اما بخشی از واحدها به سمت 
تولید رپوش و ماسک رفتند و توانستند تا حدودی خود را با شرایط موجود وفق 
دهند.او ادامه داد: اما جدای از بحث بیماری کرونا، صنعت نساجی در سال٩٨ با 
دو مشــکل عمده رکود و نبود بازار مناسب دست به گریبان بود چراکه با توجه 
به کاهش درآمد ها و قدرت خرید، مردم سعی می کنند به اولویت های اول خود 

یعنی تامین مواد غذایی و مسکن توجه بیشتری داشته باشند تا خرید پوشاک.
حائری خاطرنشــان کرد: ما در بحث رونق بازار مشکل داریم اما اگر می خواهیم 
شــعار جهش تولید را محقق کنیم باید افزایشی در کمیت محصواتمان داشته 
باشــیم و بتوانیم بازار مناســب با تولید را ایجاد کنیم تا مانند شــب عید سال 
گذشــته، تولیداتمان به خاطر مشکل بازار و نبود فروش در انبارها حبس نشود؛ 
همچنین کااهای ما باید قابلیت صادرات داشــته باشــد و دولت در این زمینه 
باید کمک حال صنعت باشد.به گفته این عضو هیات مدیره جامعه متخصصین 
نســاجی ایران، نقدینگی در سال گذشته ۲٨درصد رشد کرد و این یعنی روزی 
۱۴۰۰میلیارد تومان نقدینگی در کشور ایجاد شده است، حاا اگر این حجم از 
نقدینگی وارد بخش مناســبی نشود منجر به التهاب همه بازارها و تورم خواهد 
شد که با توجه به رکود موجود، شاهد پدیده خطرناک رکود تورمی خواهیم بود؛ 
البته دولت اعام کرده که امسال قصد دارد این نقدینگی را به سمت بازار سرمایه 
هدایت کند که با این اقدام جلوی حرکت افسارگسیخته نقدینگی به بخش های 
نامولد گرفته خواهد شــد، ضمن اینکه دولت می تواند این سرمایه را به صورت 
غیرمستقیم وارد بخش تولید کند.حائری در بخش دیگری از صحبت های خود 
به حذف آمار تولید فرش ماشینی در آمار وزارت صمت اشاره کرد و گفت: فرش 
ماشــینی رتبه اول صادرات صنعت نساجی را داراست اما وزارت صمت از نیمه 
دوم ســال گذشته هیچ آماری از وضعیت تولید آن ارائه نکرده، این در حالیست 
که تقریبا ۵۰درصد مجموع صادرات صنعت نساجی و پوشاک متعلق به همین 
بخش است به طوریکه در سال٩۷ از مجموع ۷۵۰میلیون دار صادرات صنعت 
نساجی، حدود ۴۲۵میلیون دار آن متعلق به فرش ماشینی و کفپوش بود.وی 
اضافه کرد: همچنین در این سال حدود ۵۰میلیون دار صادرات پوشاک و همین 
مقدار هم واردات داشتیم اما از آنجا که واردات ممنوع شده و تعرفه آن هم بسیار 
باا است، عمده واردات ما که حدود ۲میلیارد دار است از طریق قاچاق و مبادی 
غیررسمی وارد می شود.به گفته این مقام مسئول، در سال٩٨ نیز میزان صادرات 
پوشــاک به حدود ۶۰میلیون دار رسید و واردات هم به طور کامل ممنوع بود، 
از این رو بین ۱.٨ تا ۲میلیارد دار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور شد؛ در 
این رابطه گفتنی است که کشور بنگادش در سال ۲۰۱٩ حدود ۴۰میلیارد دار 
صادرات پوشــاک انجام داده که اگر حجم صادرات این کشور را با ایران مقایسه 

کنیم، ایران در سال گذشته یک هزارم بنگادش صادرات داشته است.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه:
بیشتر مرزهای کشور باز هستند

معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور خارجه کشــورمان با بیــان این که 
نمایندگی های ایران در حال مذاکره با مقامات خارجی برای تردد تجار و بازرگانان 
هستند، گفت: شرایط تردد تجار و صادرکنندگان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به زودی اعام می شود.به گزارش ایسنا،غامرضا انصاری  در پاسخ به این سوال 
که با توجه به بازگشــایی مرزها همچنان تجار و صادرکنندگان به شکل انفرادی 
حق تردد را در شــرایط ویروس کرونا ندارند  و چه تدابیری برای رفع این مسئله 
در ستاد اندیشیده شد؟ گفت: بیشتر مرزهای ما به جز با ترکمنستان باز است و 
تردد کاایی در آن جریان دارد.وی افزود: ترکمنســتان نه تنها بر روی کشور ما 
بلکه بر روی بقیه کشورها نیز بسته است؛ به دلیل اینکه به نقل از مقاماتشان هیچ 
مورد کرونایی در این کشور مشاهده نشده، اما سایر مرزها باز است.انصاری افزود: 
در تمام مرزهای غربی، شــرقی، جنوب و شمال ما کاا در حال رفت و آمد است 
اما برای تجارت تنها نمی شــود به حمل و نقل کاا اکتفا کرد و باید افراد حضور 
داشته باشند و تجارت انجام دهند؛ امیدواریم بحث هایی را با کشورهای همسایه 
برای عادی ســازی تردد بین مرزها بخصوص برای تردد افراد داشته باشیم .وی 
که  در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با خبرگزاری صداو 
سیما  مصاحبه می کرد گفت : خوشبختانه وزارت بهداشت در این راستا اقداماتی 
داشته و پروتکل هایی برای ما ارسال کرده و ما نیز آن را به دیگر کشورهای دنیا 
و سفارتخانه هایمان در خارج از کشور ارسال کرده ایم. نمایندگان ما نیز با مقامات 
آن کشورها مذاکرات خود را آغاز کردند که چگونه دو طرف می توانند راهکارهایی 
پیش بینی کنند که تردد افراد را داشــته باشیم .انصاری ادامه داد : بطور معمول 
در ابتــدا کار را برای رانندگان و تجار آغاز خواهیم کرد. هم اکنون برای مرزهای 
شرقی کشورمان از جمله افغانستان و پاکستان پروتکل هایی را معرفی کرده ایم و 
تجار و بازرگانان افغانی می توانند با پروتکل های ازم به کشورمان ورود کنند و این 
موضوع را برای دیگر کشــورها نیز خواهیم داشت.معاون وزیر امور خارجه  تاکید 
کرد: مذاکرات نمایندگان ما با کشــورهای خارجی برای پروتکل های بهداشتی 
تردد تجار و رانندگان به منظور تردد افراد آغاز شده است و افراد می توانند برای 
کسب اطاعات بیشتر و نتایج این مذاکرات به سایت وزارت امور خارجه مراجعه 
و اطاعات ازم را از طریق این سایت دریافت کنند .این دیپلمات ارشد کشورمان  
تصریح کرد : وضعیت کشورها بر اساس شرایط ویروس کرونا متفاوت است اان 
در جمهوری اسامی ایران زندگی همراه با کرونا ادامه دارد اما در برخی کشورها 
نگرانی هایی وجود دارد و با توجه به مذاکراتی که با کشورها داریم باید این اعتماد 
را ایجاد کنیم که می شود با کنترل ویروس کرونا ترددهای ازم را برای افراد ایجاد 

کرد و امیدواریم هر چه زودتر این موضوع انجام شود.

مدیرعامل فواد مبارکه تأکید کرد: 
خلق ثروت از مواد اولیۀ معدنی جایگزین 

اقتصاد متکی به نفت 
مهندس عظیمیان در آیین کلنگ زنی پروژۀ احداث سنگ شکن اولیۀ شمارۀ 
B و خط خردایش شمارۀ دو ۴.۲ میلیون تنی شرکت فوادسنگ مبارکه، با 
تأکید بر به روزرســانی دانش و فناوری در صنعت، تصریح کرد: خوشبختانه 
 در ایــن زمینــه اتفاقات خوبــی در گروه فــواد مبارکه روی داده اســت.

 وی با اشاره به ســودآوری اقتصادی با استفاده از فروش و صادرات خدمات 
متنوع گروه به خارج از فواد مبارکه و دیگر کشورها گفت: با وجود توانمندی 
شــرکت هایی نظیر ایریسا در گروه فواد مبارکه، می توانیم به خارج از کشور 
خدمات نرم افزاری ارائه کنیم. باید جهانی اندیشید تا بتوان با اجرای پروژه هایی 
 در آن سوی مرزها، فارغ از اقتصاد نفتی برای کشور درآمدزایی ارزی ایجاد کنیم.

مدیرعامــل گــروه فواد مبارکــه در ادامه بــا تأکید بر این کــه ظرفیت و 
توانمندی هــای ازم برای نهادینه شــدن این راهبرد در ایــن گروه وجود 
دارد گفت: معاونت تکنولوژی فواد مبارکه، شــرکت های فنی و مهندسی، 
ایریســا و شرکت پشــتیبانی و توســعۀ فناوری به خوبی می توانند مباحث 
 مربوط به بومی ســازی و صاحب تکنولوژی شــدن را مدیریت و اجرا کنند.

وی در ادامه، بر انســجام و هماهنگی کل گروه فواد مبارکه تأکید کرد و با 
بیان این که هیچ یک از شرکت ها نباید تفکر جزیره ای داشته باشد، گفت: عاوه 
بر شرکت های یادشده، معاونت امور معادن فواد مبارکه نیز باید با همکاری 
شــرکت های فلزتدارک و فوادســنگ، فعالیت های تجاری و خریدوفروش 
 در حــوزه فعالیت خود را در راســتای اهــداف فواد مبارکــه پیش ببرد.

عظیمیان بر ضرورت دوراندیشی، انجام فعالیت های تحقیقاتی با استفاده از 
دانش و تخصص داخلی مجموعه و بهره گیری از تجربیات علمی دانشگاه ها 
تأکید کرد و گفت: مادام که افکار گروه بزرگ باشــد، اتفاقات بزرگی هم رخ 
می دهد؛ همچنان که امروز در شرکت فوادسنگ شاهد آنیم که سنگ شکن 
دوم وارد مرحلۀ احداث شــده و در آینده نیز شاهد راه اندازی فاز سوم کوره 

خواهیم بود. 

سخنگوی ستاد تنظیم بازار خبر داد؛
ورود محموله ۵ هزار تنی لیموترش

کامی خبر داد که طی روزهای آینده بیش از پنج هزار تن لیموترش 
وارد کشــور خواهد شد.به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جــوان، به نقل از وزارت صنعت، محمدرضــا کامی درباره اقدامات 
صورت گرفته برای تنظیم بازار لیمو ترش گفت: در کنار ممنوعیت 
صادرات لیموترش و لیمو شیرین، تمهیداتی برای تامین کسری بازار 
از طریق واردات لیموترش اندیشــیده شده است.او گفت: تا پانزدهم 
اردیبهشت  برنامه ریزی برای واردات پنج هزار تن لیموترش اجرایی 
خواهد شــد و ورود این محموله بی تردید زمینــه را برای کاهش و 
منطقی شدن قیمت این ماده خوارکی در بازار فراهم می کند.این مقام 
مســئول با اشاره به اینکه لیموترش با ارز نیمایی وارد کشور خواهد 
شــد، افزود: به نظر می رســد این اقدام در کنار ممنوعیت صادرات 
لیموتــرش به تنظیم بازار این کاا منجر خواهد شــد.کامی ضمن 
هشدار به محتکران لیموترش و لیموشیرین گفت: طبق تصمیمات 
اتخاذ شده این کاا تحت شمول قانون مقابله با احتکار است، با توجه 
به حجم واردات تا ۱۵ اردیبهشت از یک سو و آغاز برداشت لیموترش 
و تولید داخل در تیرماه از ســوی دیگر، کسانی که نسبت به عرضه 
لیموی موجود در انبار اقدام نکنند، گذشته از تخلف، با زیان هنگفتی 

نیز روبرو خواهند شد چرا که قیمت ها با کاهش روبرو می شود.

با دستور رییس جمهور
 18 میلیون ماسک مازاد مراکز درمانی کشور

 آزاد می شود
رئیس جمهور کشورمان در جلسه با نمایندگان بخش خصوصی و صنعتگران کشور با اشاره 
به درخواســت آزاد سازی ۱٨ میلیون ماســک مازاد مصرف کادر درمانی و مراکز بهداشتی 
کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعام موافقت وزارت بهداشت، دستور موافق 
خود را برای تحقق این امر صادر کرد.به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صمت، رئیس جمهور 
تصریح کرد: در دولت از ما خواســته شــد که نیازمندی های داخلی را تأمین کنیم و مواد 
ضدعفونی و لوازم بهداشــتی را می توانیم صادر هم بکنیم. ما در دولت به وزیر صمتمان این 
اجازه را دادیم که واحدهای تولیدی که مازاد دارند تولید می کنند، بتوانند صادر هم بکنند.

روحانی گفت: این خیلی مهم اســت که ما از همان روز اولی که نیازمند بودیم تا به امروز 
که دو ماه بیشتر نشده است. امروز در نقطه ای قرار گرفته ایم که در برخی از اقام ما قدرت 
صــادرات هم داریم.وی ادامه داد: یک مقدار کمک کنیم حتی در کیت های تشــخیص هم 
در آینده ممکن است نیازمندی های داخلی ما هم تأمین شود و صادرات هم داشته باشیم. 
همین امروز صبح ما داشــتیم تصمیم می گرفتیم برای جلسه فردای کرونا برای ماسک که 
آیا در بعضی موارد الزامی کنیم یا نه، معاون وزیر صمت از وزیر بهداشــت برای ۱٨ میلیون 
ماسک اجازه گرفت که آزاد کند.رئیس جمهور اضافه کرد: این ۱٨ میلیون ماسک در اختیار 
وزارت بهداشــت و درمان بود و ما گفتیم اگر نیاز ندارید آزاد کنیم. وزیر بهداشت هم گفت 
نیازی نداریم. پس می شــود قدم به قدم به جلو رفت و مشکات را حل کرد و قدم های بعد 
هم برای صادرات قدم برداشت کما اینکه همین امروز در برخی از اقام چنین توانی را داریم.

رییس کنفدراســیون صادرات ایران اظهار داشــت: 
صادرکننده ای که ســال ٩٨ کاا صــادر کرده و ارز 
آن را نیز واریز کرده اســت هنوز نتوانسته مالیات بر 
ارزش افزوده خود را دریافت کند چراکه دستورالعمل 
اجرایی آن صادر نشــده است. بنابراین تا زمانی که 
بانک مرکزی شــرایط رفع تعهد ارزی را اعام نکند 
مالیات مسترد نخواهد شــد و به همین دلیل برای 
صادرات ســال ٩٨ تاکنون حتی ۱ ریال هم مسترد 
نشده اشت.محمد اهوتی در گفت وگو با ایلنا با بیان 
اینکه رفع تعهد ارزی سال ٩٨ همانند سال گذشته 
است، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی دستورالعمل 
اجرایــی رفع تعهد ارزی صادرات ســال ٩٨ را اباغ 
نکند، ســازمان امور مالیاتی قادر به استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده نخواهد بود. وی با اشاره به جلسات 
متعدد برگزار شــده  اســفند تا فروردین ماه، گفت: 
شــرایط تا به امروز فرقی نکرده است و طی چندین 
جلسه ای که برگزار شد، پیشنهادهایی از سوی بانک 

مرکزی ارایه شــد  که مــورد نظر بخش خصوصی، 
وزارت صمت و گمرک نبود.بنابراین طی جلســه ای 
که با بانک مرکزی و با حضور همه دستگاه ها برگزار 
و پیشنهاداتی مطرح شد.اهوتی تشریح کرد: نهایتا 
بانک مرکزی موافقت نمود شرایط بازگشت ارز سال 
٩٨ بدون تغییر  همانند ســال ٩۷ باشد،  اما هنوز 
دســتورالعمل اجرایی آن اباغ نشده و تا زمانی که 
دســتوالعمل اجرایی آن اباغ نشــده است، به طور 
قطــع نمی توان در مورد چگونگــی رفع تعهد ارزی 
سال ٩٨ نظر داد.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
د رخصــوص آخرین وضعیــت و رایزنی ها در مورد 
اســترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز 
گفت: قانون برنامه ششــم، پنجم و رفع موانع تولید 
برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک 
ماه پس از صدور کاا تعیین تکلیف کرده است، اما 
متاســفانه دولت این موضوع را در بودجه ســنواتی 
ســال ٩٨ و ٩٩ منــوط به برگشــت ارز حاصل از 

صادرات کرده اســت.اهوتی تشریح کرد: به معنای 
دیگر دولت اســترداد مالیات را جزئی از مشوق ها و 
معافیت های مالیات صادراتی در نظر گرفته و چون 
این پیشــنهاد به تصویب مجلس رســیده، بر طبق 
قانون برنامه و بودجه که قانون موقت یک ساله است، 
اختیار اســترداد مالیات بــر ارزش افزوده از وظایف 
امور ســازمان امور مالیاتی خارج شده و تا زمانی که 
بانک مرکزی برگشت ارز را تایید نکند، سازمان امور 
مالیاتی قانونــا امکان پرداخت آن را ندارد.وی افزود: 
حتی صادرکننده ای که ســال ٩٨ کاا صادر کرده و 
ارز آن را نیز واریز کرده است هنوز نتوانسته مالیات بر 
ارزش افزوده خود دریافت کند چراکه دستورالعمل 
اجرایی آن صادر نشــده است. بنابراین تا زمانی که 
بانک مرکزی شــرایط رفع تعهد ارزی را اعام نکند 
مالیات مسترد نخواهد شــد و به همین دلیل برای 
صادرات ســال ٩٨ تاکنون حتی ۱ ریال هم مسترد 

نشده اشت .

 اهوتی مطرح کرد:
عدم بازگشت ریالی از مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال گذشته

آگهی حصر وراثت
آقای ثمین نوری  به شناسنامه ۵۴٨به شرح دادخواست به کاسه ٩٨۰٩۳۴از 
این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شــادروان شــیدا نوری به شناســنامه ۱۱٩ در تاریخ ٩۶/۰٨/۱۵ در اقامتگاه 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :

۱-یوسف کریمی آذر فرزند مصطفی به کدملی ۲٩۲٩۷۲۱۰۳۰ صادره از بوکان 
همسر متوفی ۲-مهرسام کریمی آذر فرزند یوسف به کدملی ۲٩۲۰٩۴۳۷۵٨ 
صادره از بوکان پســر متوفی ۳-محمد کریمی آذر فرزند یوســف به کدملی 
۲٩۲۰۶۴۱۱۵٨ صادره از بوکان پســر متوفــی ۴-ثمین نوری فرزند عزیز به 
کدملی ۳٨۵٨٩۶۷۳۲۷ صادره از زرینه پدر متوفی ۵-نهیه شــکری آق باق 
فرزنــد احمدبه کدملی ۳٨۵٩۵۷۶۳٩۱ صادره زاغه علیا مادر متوفی. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکی از جراید کثیر اانتشار 
یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختاف دیواندره )۶۴۶(

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شرکت پارس خودرو:
گروه سایپا در حل مشکات مربوط به کرونا 

در حوزه صنعت پیشتاز است
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: گروه خودروســازی ســایپا در حوزه 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در محیط کارگری و در حوزه صنعت کشور 
پیشتاز است.به گزارش ســایپانیوز، دکتر محمد شریعتمداری در بازدید از 
خطوط تولید پارس خودرو از شرکت های زیرمجموعه گروه سایپا افزود: این 
مجموعه کمک هــای خوبی را در زمینه مقابله با کرونا در اختیار بخش های 
دیگــر صنعت هم قرار داده اســت.وی درخصوص افزایــش تولید در گروه 
خودروسازی سایپا در سال گذشته نیز افزود: خوشبختانه با مدیریت مناسبی 
که توسط مهندس سلیمانی در سایپا به اجرا درآمده این گروه موفقیت های 
بزرگی در عرصه تولید به دســت آورده که در ســال جاری هم ادامه خواهد 
یافت.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ســایپا باوجود تحریم ها و 
مشکات فراوان، توانسته بخش زیادی از تعهدات قبلی خود را برآورده کند 
که در ســال جاری با افزایش تولید محصول این روند شتاب خواهد گرفت.

شــریعتمداری با اشاره به برنامه ســایپا برای عرضه چند محصول جدید در 
ســال جاری گفت: با ورود این محصوات، جهش تولید در ســایه توجه به 

ظرفیت های داخلی محقق خواهد شد.

عملیات اکتشافات تکمیلی در هیرد آغاز شد
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران، در 
راســتای تحقق شعار سال و به منظور توســعه فعالیت های اکتشافی و 
شناســایی ذخایر جدید معدنی، عملیات حفاری های مغزه گیری جهت 
تکمیل اکتشــاف در تارگت یــک معدن طای هیرد بــا رعایت تمامی 
دســتورالعمل های بهداشتی از اواســط فروردین ماه سال جاری آغاز و 
تاکنون حدود ۱۱۶ متر عملیات حفاری در این گمانه انجام شــده است.
حفاری در این گمانه به صورت قائم و با اســتفاده از یک دستگاه حفاری

cs۱۴  در حال انجام است و با توجه به شرایط کانی زایی) مشاهده آرسنو 
پیریت، پیریت و رگچه های سیلیسی( پیش بینی می شود تا عمق بیش 
از ۶۰۰ متر ادامه داشته باشد.بر اساس این گزارش با تکمیل اکتشافات و 
انجام حفاری های بیشتر در این تارگت حجم قابل ماحظه ای به ذخیره 
قطعی معدن طای هیرد افزوده خواهد شــد.ازم به ذکر اســت در سال 
های گذشــته نیز در تارگت یک معدن طای هیرد حدود ۱٨۰۰ متر در 
٨ گمانه حفاری مغزه گیری انجام گرفته اســت.گفتنی است پروانه بهره 
بــرداری معدن طای هیرد با ذخیره قطعــی ۴ میلیون و ٩۰۰ هزار تن 
کانسنگ طا با عیار متوسط ppm  ۰٫٩۲ اخذ شده است و این معدن در 
۱۵۰ کیلومتری جنوب بیرجند و ٨ کیلومتری روستای بصیران قرار دارد.
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با الزام بانکها به رعایت نرخ مصوب سود سپردهگزیده خبر

نرخسودتسهیاتهمکممیشود؟
بانک ها توافق کرده اند که قانون ســقف نرخ سود 
سپرده را رعایت کنند، اما هنوز اقدامات غیرقانونی 
برخی بانک ها درخصوص ارائه تســهیات ادامه 
دارد؛ موضوعی که ممکن است با تعدیل نرخ سود 
بانکی به زودی بانک مرکزی بر اجرای دقیق آن 
نیز نظارت جدی تری داشته باشد.به گزارش ایسنا، 
چند روزی است که بانک های خصوصی تصمیم 
گرفته اند سقف نرخ ســود سپرده ها )۱۵ درصد( 
را بــه طور کامل رعایت کننــد. در واقع تغییری 
در قانون مصوب شــورای پــول و اعتبار در این 
باره ایجاد نشــده، اما بانک ها پیش از این سقف 
اعام شده برای سود سپرده را رعایت نمی کردند، 
اما با توافق بانک ها قرار شده که این موضوع رعایت 
شود.قانون مصوب شــورای پول و اعتبار، سقف 
مجاز برای سود سپرده های بلندمدت را ۱۵ درصد 
و برای سپرده های کوتاه مدت را ۱۰ درصد اعام 
کــرده، اما اغلب بانک های خصوصی پیش از این 
نرخ هایی بااتر از ۲۰ درصد هم به مشتریان خود 

پرداخت می کردند.البته این موضوع بارها از سوی 
کارشناسان بانکی مورد اشاره و انتقاد قرار گرفته 
بود، اما اکنون گفته شده که جریان رعایت نکردن 
سقف سود سپرده، وعده شفاهی مدیران پیشین 
بانک مرکزی به بانکهــا برای نجات بازار ارز بوده 
است.به عبارت دیگر، به مدیران بانکی گفته شده 
بود که تا ۲۰ درصد ســود به سپرده ها پرداخت 
کنند و مابه التفاوت آن را از بانک مرکزی بگیرند 
که این مبلغ هم پرداخت نشــد. حال بانک ها به 
این نتیجه رســیده اند که نرخ سود سپرده  را به 
همان رقم مصوب شــورای پــول و اعتبار یعنی 
حداکثر ۱۵ درصد برای ســپرده های بلندمدت و 
۱۰ درصد برای ســپرده های کوتاه مدت برسانند 
که حتی ممکن اســت نرخ ســود ســپرده های 
کوتاه مدت به هشــت درصد هم برسد.نکته قابل 
توجه در این موضوع این اســت که این اقدامات 
فراقانونی تنها درخصوص نرخ سود سپرده نبوده 
و برخی بانک ها با روش های مختلف، تاکنون نرخ 

سود تســهیات را نیز بااتر از رقم اعامی بانک 
مرکزی دریافت می کردند.بلوکه کردن بخشــی 
از تسهیات تا پایان تســویه وام، واریز مبلغی از 
سوی مشتریان به عنوان پیش قرارداد و امثال آن 
از مواردی است که بانک ها از آن استفاده می کنند 
تا نرخ سود تســهیات را افزایش دهند.با توجه 
به اینکه نرخ ســود سپرده و تسهیات معموا با 
تناسب مشخصی نسبت به هم تعیین می شوند، 
ممکن است این نظارت بانک مرکزی بر تسهیات 
ارائه شده از سوی بانک ها نیز افزایش یابد.در این 
باره بارها مســئوان بانکی تاکید کرده اند که این 
اقدام بانک ها در خصوص تسهیات خاف قانون 
اســت و باید با آن برخورد شود.حجت ااسام و 
المسلمین غامرضا مصباحی  مقدم، عضو شورای 
فقهی بانک مرکزی پیش از این به ایسنا گفته بود 
که این اقدام بانک ها طبعا یک نوع فریب نسبت 
به مشتریان به حساب می آید.وی اظهار کرد: مثا 
می گویند ما به شما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیات 

می دهیــم، اما عمــا ۸۰ میلیون به مشــتری 
می دهند و این در حالی است که تمام محاسبات 
بر مبنای ۱۰۰ میلیون تومان انجام می شود. این 
سودی که محاسبه می شود، سود مضاعف پول و 
خاف شرع است و این روش نوعی فریب نسبت 
به مشتریان بانکی است که باید جلوی آن گرفته 
شود.با این حال هیچ گاه بانک مرکزی با جدیت 
نسبت به این اقدام بانک ها ورود نکرده و به نظر 
می رسد که دلیل آن باا بودن نرخ سود سپرده 

بوده اســت. به این ترتیب این احتمال می رود 
که با رعایت نرخ مصوب ســود ســپرده بانکی، 
سود تســهیات نیز کاهش یابد؛ در واقع همان 
سقفی که برای نرخ سود تسهیات از سوی بانک 
مرکزی اعام شده، رعایت شود.باید دید که بانک 
مرکزی در خصوص نرخ ســود تسهیات نیز با 
جدیت ورود می کند یا کماکان بانک ها در زمینه 
پرداخت تســهیات، اقدامات فراقانونی خود را 

ادامه خواهند داد؟

 همتی درگذشت مدیرعامل بانک مسکن 
را تسلیت گفت

رئیس کل بانــک مرکزی در پیامی 
مسکن  بانک  مدیرعامل  درگذشت 
را تسلیت گفت. عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانــک مرکزی در پیامی 
مسکن  بانک  مدیرعامل  درگذشت 
را تســلیت گفت. متن پیام به این 

شرح است:
انا ه و انا الیه راجعون

خبر درگذشــت ناگهانی دوست و همکار عزیزمان، مرحوم ابوالقاسم رحیمی 
انارکی، مدیرعامل فقید بانک مسکن بر اثر بیماری کرونا بسیار تاسف برانگیز 
و حزن آور است.مرحوم رحیمی انارکی، سالیان طوانی در بانک مسکن و در 
مدارج مختلف خدمت رســانی کرد و در سال های اخیر در کسوت مدیرعامل 
منشــأ خیر و خدمت برای آحــاد جامعه و کارکنان آن بانــک بود.صداقت 
بی نظیر، مسئولیت پذیری مجدانه، اهتمام مشفقانه، همدلی و فصاحت کام 
از خصلت های فراموش نشــدنی مرحوم رحیمی انارکی اســت که در خاطر 
همگان جاودانه خواهد ماند.اینجانب ضمن تسلیت به خانواده گرامی ایشان و 
همکارانشان در بانک مسکن، از درگاه خداوند متعال آرزوی مغفرت الهی برای 
روح آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای اعضای خانواده، بازماندگان، دوستان و 

همکاران ایشان مسئلت دارم.
عبدالناصر همتی

 با حضور مدیرعامل بانک و مدیرعامل سمات؛
سامانه احراز هویت مشتریان »سجام« در 

شعب بانک صادرات ایران رونمایی شد
سامانه جامع ثبت اطاعات مشتریان )سجام( در شعب منتخب بانک صادرات 
ایران بــا حضور حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و حســین 
فهیمی، مدیرعامل شــرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سمات( راه اندازی شد و مشتریان بانک و هموطنان می توانند این خدمت را 
نیز از شعب منتخب بانک صادرات ایران دریافت کنند.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، با رونمایی از این ســامانه، زنجیره خدمات مشاوره مالی 
و سرمایه گذاری بازار ســرمایه در سوپرمارکت های مالی بانک صادرات ایران 
تکمیل شــد و متقاضیــان حضور در بازار ســرمایه می توانند پس از ثبت نام 
اینترنتی در ســامانه سجام، احراز هویت خود را نیز در این شعب به سهولت 
انجام دهند.بیش از ۵۰ شــعبه منتخب بانک صادرات ایران جهت اجرای این 
طرح در تمامی استان های کشور به سامانه پیشخوان کارگزاری در بازار پول 
تجهیز و مورد اســتفاده قرار گرفته و همزمان با پیشرفت این پروژه به مرور 
تمامی شعب بانک مجهز به ســوپرمارکت مالی )ویژه معامات سهام و ارائه 

خدمات مشاوره مالی( خواهند شد

در راستاي اجراي برنامه حمایتي دولت؛ 
خانوارواریز بیش از 53 هزار فقره 

تسهیات به حساب سرپرستان
بانک اقتصادنوین در راســتاي اجراي برنامه حمایتي دولــت براي مبارزه با 
آثــار اقتصادي ویروس کرونا بر خانوارها، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به حســاب 
بیش از ۵3 هزار نفر از سرپرســتان خانوار واریز کرد.به گزارش روابط  عمومي 
بانک اقتصادنوین، پس از اعام فهرســت سرپرستان خانوار متقاضي دریافت 
تسهیات یک میلیون توماني، از سوي سازمان هدفمندي یارانه ها و اباغ آن 
توسط بانک  مرکزي، این تسهیات به حساب آن دسته از مشتریاني که یارانه  
خود را از طریق بانک اقتصادنوین دریافت مي کنند، واریز شد.مشتریان عزیز 
براي جلوگیري از شــیوع ویروس کرونا از مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین 
و برداشــت وجه به صورت نقد خودداري کنند. سرپرستان خانوار مي توانند 
تراکنش هاي خود را از طریق ابزارهاي بانکداري  الکترونیک مانند دستگاه هاي 

خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک و ... انجام دهند.

 وصول مطالبات زمینه ساز تحقق جهش
تولید است

دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در بازدیدی ســرزده از شــعبه عدالت 
گرگان، بر ضرورت جذب منابع ارزان قیمت، کاهش مطالبات معوق و مشتری 
مداری تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، برات کریمی، مدیرعامل 
بانک دی در بازدید ســرزده از شــعبه عدالت گرگان، بر ضرورت برنامه زیری 
منسجم شــعب برای جذب منابع ارزان قیمت در چارچوب رهنمودها و نقاط 
تمرکز تعیین شــده در برنامه عملیاتی شعب تاکید کرد.کریمی در این بازدید، 
ضمن اشــاره به اهمیت کاهش مطالبات معوق و سررسید شده شعب بر جذب 
منابع ارزان قیمت تاکید کرد و گفت: کارکنان شعب باید به واسطه ی شرایط 
محیطی و منطقه ای شعبه، راه های جذب منابع را به خوبی شناسایی کنند تا 
میزان مطالبات معوق به میزان چشمگیری کاهش یابد.مدیرعامل بانک دی با 
اشاره به نامگذاری سال ۱399 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش 
تولید گفت: شبکه بانکی به عنوان سرآمدان پشتوانه اقتصادی کشور باید رویکرد 
و برنامه های خود را برای تحقق جهش تولید مشــخص کنند تا با یک حرکت 

هماهنگ و منسجم در کل شبکه بانکی و مالی، شاهد شکوفایی کشور باشیم.

امام جمعه موقت تهران:
بانک های قرض الحسنه به معنای واقعی 

کلمه مایه افتخار و بالندگي هستند
حجت ااسام والمسلمین ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و رئیس هیئت 
عالي حل اختاف و تنظیم روابط قواي سه گانه در دیدار با دکتر مرتضي اکبري 
مدیرعامل و عیسي امامي عضو هیات مدیره بانک مهرا یران با اشاره به عملکرد 
مطلوب این بانک بیان داشت: بانک هاي قرض الحسنه به معناي واقعي کلمه 
مایع افتخار و بالندگي کشور هســتند و منابع قرض الحسنه جذب شده در 
بانک مهرایران به شــکل درست و دقیق استفاده شده است.به گزارش روابط 
عمومی بانک مهرایران، حجت ااســام والمسلمین ابوترابی فرد در این دیدار 
گفت: خوشــبختانه بانک هاي قرض الحسنه در کشور به معناي واقعي کلمه 
مایع افتخار و بالندگي هستند و در دوران نسبتا کم از تاسیسشان در منطقه 
و جهان جایگاه بســیار فاخري را بدست آورده اند.امام جمعه موقت تهران با 
اشــاره به موفقیت های بین المللی این بانک اظهارداشت: بانک مهر ایران در 

جهان اسام توانست رتبه سوم را کسب کند.

بانک مرکزی اعام کرد؛
 اعام نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات 

در سال 1399
تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعام کرد: بســته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در 
ســال ۱39۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱39۷ صادرکنندگان« برای سال ۱399 
تمدید شــد.به دنبال الزام صادرکنندگان به بازگشــت ارز حاصل از صــادرات خود به چرخه 
اقتصادی کشور از روز ۲۲ فروردین ۱39۷، بانک مرکزی، نحوه بازگشت این ارزها را مشخص 
کرد.مطابق با تصمیمات کمیته موضوع ماده »۲« مصوبات چهاردهمین جلسه »شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی« »بســته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱39۸ و 
نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱39۷ صادرکنندگان« برای سال ۱399 تمدید شده است، 
به طوری که نحوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات ســال ۱399، همانند سال ۱39۸ و نحوه 
رفع تعهد ارزی ســال ۱39۸ با رعایت شــرایط اعامی برای سال ۱39۷ خواهد بود.همچنین 
صادرکنندگان به منظور بهره مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی و نیز اســترداد 
مالیات و عوارض موضوع ماده )۱3( قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان تیرماه سال ۱399 
مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱39۸ خود اقدام کنند.خاطر نشان می 
شود، تمام صادرکنندگان کاا و خدمات می بایست مطابق با مصوبات هیأت وزیران و شورای 

عالی هماهنگی اقتصادی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

طبق اعام بانک مرکزی؛
تعداد دستگاه های کارتخوان بدون تراکنش به 1.7 

میلیون رسید
 جدیدترین گزارش منتشره از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص آمار های 
عملکردی شبکه پرداخت الکترونیک )شاپرک( در اسفند ماه ۱39۸ نشان می دهد که ۶ میلیون 
و ۵۵۶ هزار و ۷۸۲ دستگاه کارتخوان دارای تراکنش )دارای حداقل یک تراکنش در بازده زمانی 
سه ماهه( در سراسر کشور فعال بوده و وجود دارد، این در حالی است که در اسفند ماه 9۸ بالغ 
بر ۸ میلیون و 339 هزار و ۲۴9 پایانه فروش به صورت فعال سیستمی اعام شده که به معنای 
ثبت این تعداد دســتگاه کارتخوان در پایگاه داده پذیرندگان و آماده بودن دستگاه برای انجام 
تراکنش است.مقایسه این آمار نشان می دهد که در ماه پایانی سال ۱39۸، تعداد یک میلیون و 
۷۸۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه کارتخوان فاقد تراکنش بوده و در سه ماه زمستان سال گذشته هیچ 
تراکنشــی از آن ها به ثبت نرسیده که آمار قابل توجهی به شمار می رود که ضروری است تا با 
بهره گیری از ظرفیت موجود و مدیریت صحیح در شرکت های پرداخت الکترونیک دستگاه های 
بدون تراکنش و کم تراکنش به نحوی مدیریت شوند تا در شبکه پرداخت بازدهی بهتری داشته 
باشــند و از آن ها در نقاط مناسب استفاده شود.بررسی جزییات آمار فوق حاکی از آن است که 
استان تهران با یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۶۴۲ دستگاه کارتخوان دارای بیشترین دستگاه دارای 

تراکنش در میان تمامی استان های کشور است.

رشد 32 درصدی 
 سپرده های مردم 

در نظام بانکی
تهــران- ایرنــا- رییــس کل بانــک مرکزی 
گفت: میزان ســپرده های مردم در سیســتم 
بانکی کشــور در ســال ۱39۸ در مقایسه با 
ســال ۱39۷معادل 3۲ درصد افزایش یافت.
به گــزارش دیروز یکشــنبه بانــک مرکزی، 
عبدالناصر همتی گفت: میزان ســپرده های 
مردم نزد سیستم بانکی در پایان سال ۱39۸ 
نسبت به پایان سال ۱39۷ با 3۲ درصد رشد 
به مبلــغ ۲.۴۱۱ هزار میلیارد تومان رســید.

همتــی افــزود: همچنین میزان تســهیات 
پرداختی از سوی نظام بانکی در مدت یاد شده 
با ۲۶ درصد رشــد به مبلغ 9۷۵ هزار میلیارد 

تومان در پایان اسفند ۱39۸ رسید.
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گزیده خبر

پوتین و ترامپ در بیانیه مشترکی خواستار 
همکاری شدند

روســای جمهوری آمریکا و روسیه به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد نشست 
نیروهای ایاات متحده و شــوروی در رودخانه البه مربوط به جنگ دوم جهانی 
بیانیه مشــترکی صادر کرده اند.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، 
در بیانیه مشــترک دونالد ترامپ و وادیمیر پوتین، روســای جمهوری آمریکا و 
روســیه آمده اســت: همانطور که ما امروز برای مقابله با مهمترین چالش ها در 
قرن بیســت و یک همکاری داریم، جانفشــانی و فداکاری هایی را که در مقابله 
با فاشیسم داشــتیم، از یاد نمی بریم.وال استریت ژورنال در گزارش آورده است، 
آن هایی که به پیش نویس این بیانیه مشــترک آشــنایی داشتند، گفتند صدور 
این بیانیه نمادین بوده و هدفش اثبات به مردم اســت که دو کشور می توانند در 
دشــواری ها و مشکات در کنار هم باشند.در این بیانیه مشترک آمده است: روح 
البه نمونه ای از این اســت که کشورهای ما می توانند در مشکات و گرفتاری ها 
در کنار هم باشند، اعتمادسازی کنند و برای یک مساله بزرگتر همکاری داشته 
باشند.چنین بیانیه های مشترکی معموا بی سابقه هستند و یکی از آن ها مربوط 
به بیانیه مشترک باراک اوباما و دیمیتری مدودوف، روسای جمهوری سابق آمریکا 
و روســیه می شود.به نوشته وال اســتریت ژورنال، این تصمیم در نوشتن بیانیه 
مشترک در میان مقام های دولت ترامپ در پنتاگون و وزارت خارجه بحث برانگیز 
شده است، چون بسیاری از آن ها درباره تمایل روسیه شک دارند. این مقام ها به 
مداخله روســیه در امور اوکراین و کمک به رئیس جمهوری سوریه اشاره دارند.

همچنین قانونگذاران و اعضای کنگره آمریکا نگرانی خود را بابت این بیانیه ابراز 
کرده و می گویند، چنین بیانیه ای می تواند اقدامات ســختگیرانه دولت واشنگتن 
در قبال مسکو را خنثی کند. یکی از مقام های سابق آمریکا مدعی شده است که 

انتشار چنین بیانیه هایی در ابتدای امر از سوی روسیه مطرح شد.

ظریف و گوترش بر ارسال کمک های بشر 
دوستانه به مردم یمن تاکید کردند

تهران - ایرنا - دبیر کل سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ایــران بر لزوم باز شــدن و امنیــت مرزها و بنادر یمن برای ارســال کمک های 
بشردوستانه به مردم یمن به ویژه در شرایط شیوع کرونا تاکید کردند.به گزارش 
اداره کل اطاع رســانی و امور ســخنگویی وزارت امــور خارجه، آنتونیو گوترش 
دبیرکل ســازمان ملل متحد در سومین گفت وگوی تلفنی خود با محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه در دو هفته اخیر، از تاش های جمهوری اســامی برای 
آتش بس در یمن و آغاز گفت وگوهای سیاســی استقبال کرد.دو طرف در این 
گفت وگو بر لزوم باز شــدن و امنیت مرزها و بنادر یمن برای ارسال کمک های 
بشردوســتانه به مردم یمن به ویژه در شرایط شیوع کرونا تاکید کردند.»آنتونیو 
گوترش« دبیرکل ســازمان ملل متحد ۲۴ فرودین مــاه نیز در تماس تلفنی با 
»محمدجواد ظریف«  گزارشی از اقدامات و تاش های سازمان ملل متحد برای 
تداوم آتش بس در یمن را ارائه کرد.در این گفت وگو، ظریف نیز ضمن حمایت از 
تاشهای دبیرکل برای برقراری آتش بس در یمن و با بیان اینکه بحران یمن راه 
حل نظامی ندارد، برقراری آتش بس پایدار را مقدمه ای برای آغاز روند سیاســی 

حل و فصل بحران یمن خواند. 

نشست وزیران خارجه گروه نورماندی هفته 
آینده برگزار می شود

مســکو - ایرنا - وزیر امور خارجه روسیه اعام کرد: نشست وزیران خارجه گروه 
چهار نورماندی برای بررسی مساله اوکراین در قالب کنفرانس ویدئویی هفته آینده 
برگزار خواهد شد.سرگئی اوروف دیروز یکشنبه در گفت وگوی تلویزیونی افزود: 
مــا برنامه ریزی کرده ایم که هفته آینده کنفرانس ویدئویی وزیران خارجه گروه 
نورماندی را برگزار کنیم. پاییز  ســال گذشته که سران چهار کشور نورماندی در 
پاریس نشســت برگزار کردند توافق شد که مشاوران سیاست خارجی و وزیران 
خارجه گروه نورماندی، روند اجرای توافق های به دســت آمده در پاریس درباره 
مساله اوکراین را پیگیری کنند.وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه بعید می داند از 
این نشســت ویدئویی نتایجی به دست آید، اظهار داشت: گفت وگوی مهمی در 
سطح وزیران خواهد بود اما ما در مورد همه مسائل )درباره اوکراین( بارها با آلمان 

و فرانسه گفت وگو کرده ایم و به نتیجه نرسیده ایم.

بغداد و واشنگتن ژوئن جدول زمانی خروج 
نیروهای آمریکایی را تعیین می کنند

عراق و آمریکا ژوئن آتی در مذاکراتی مساله خروج نیروهای آمریکایی را بررسی 
کــرده و جدول زمانی را بــرای این کار تعیین خواهند کرد.به گزارش ایســنا، 
عبدالکریم خلف، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در گفت وگو با 
روزنامه الصباح چاپ این کشور اظهار کرد: تصمیم برای انجام مذاکرات با استناد 
به تصمیمات پارلمان برای خروج نیروهای آمریکایی و با توافق دو طرف عراقی 
و آمریکایی گرفته شــد و روابط امنیتی دو کشور در چارچوب تمرین ها و تبادل 
تجربیات حتی با خروج نیروهــا ادامه خواهند یافت.خلف در ادامه گفت: دولت 
عراق پیامی از طرف آمریکا دریافت کرد که مثبت بوده و شــامل بررسی تمامی 
اشــکال روابط اســتراتژیک میان دو طرف به شکل کامل بود و عراق به صورت 
جدی و کاملی خروج نیروهای بیگانه را بررسی خواهد کرد.سخنگوی فرماندهی 
کل نیروهای مســلح عراق افزود: آمریکا با توافق با دولت عراق برای نشان دادن 
حسن نیت خود تا حد زیادی از نیروهای خود کاست.وی در ادامه گفت: در این 
مذاکرات تمامی اشکال ارتباط میان دو کشور در زمینه های اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی و فرهنگی در چارچوب توافقنامه اســتراتژیک امضا شده میان دو کشور 
بررسی خواهند شد.این سخنگوی نظامی عراق ادامه داد: عراق به دنبال روابطی 

عادی و دوستانه با آمریکا است.

 توافق اکثریت گروه های شیعی با تصویب 
دولت عراق

یک منبع آگاه عراقی اعام کرد، گروه های شــیعی با تصویب دولت مصطفی 
الکاظمی که طی ۴۸ ســاعت آینده وزرای خود را اعام خواهد کرد، موافقت 
کرده اند.به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، یک منبع آگاه از 
مذاکرات تشکیل دولت اعام کرد: لیست اسامی وزرای جدید طی ۴۸ ساعت 
اعام خواهد شــد و اکثریت گروه های شــیعه با تصویب کابینه جدید موافق 
هســتند.منابع اعام کرده بودند اسامی که برای کابینه اعام شده بخشی از 
آن دقیق و بخشی غیردقیق هستند.به گفته این منابع، احتماا تغییراتی در 
اسامی به وجود خواهد آمد چراکه هنوز در مرحله مذاکره هستند.چهارشنبه 
گروه های شــیعه نشســتی را با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف عراق 
برگزار کردند اما به نتیجه ای نرســیدند.الکاظمی پیشتر اعام کرد مذاکرات 
تشــکیل دولت در فضای دوستانه ای برگزار می شود و باید تیم دولتی شفافی 
تشــکیل شود که خواســته های مردم را برآورده کند.همچنین به گفته یک 
منبع سیاســی، برخی گروه های سیاسی مذاکرات با الکاظمی را بدون اطاع 
بقیه گروه ها آغاز کرده اند. این گروه ها از الکاظمی خواسته اند دو پست جدید 
در دولتش ایجاد کند.این منبع افزود: گروه های سیاســی به الکاظمی گفتند 
پارلمان چنین کابینه ای را تصویب نمی کند. آن ها شروطشان را به الکاظمی 
گفته اند. آن ها بــدون اطاع دیگر گروه ها و در راســتای رقابتی که دیگر بر 
عراقی ها پوشــیده نیســت با الکاظمی مذاکره کردند.ایــن منبع اعام کرد: 
گروه های سیاسی از الکاظمی خواسته اند دستگاه اطاعات عراق و پست مدیر 
دفتر نخســت وزیر و دبیرکلی کابینه را نیز در مذاکرات قرار دهد و دو پست 
جدید معاون نخســت وزیر در امور امنیت و معاون نخست وزیر در امور انرژی 
و اقتصاد را نیز ایجاد کند.این منبع گفت: نخســت وزیر مکلف با نزاعی بر سر 

پست وزارت کشور و وزارت دفاع مواجه است.

ارسال محموله  40 تُنی پزشکی-بهداشتی 
روسیه به ونزوئا

تهران-ایرنا- روســیه قرار اســت بیش از ۴۰ تُن محموله بهداشتی- پزشکی به 
ونزوئا ارسال کند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی میلیک باگداساروف 
ســفیر روسیه در کاراکاس روز گذشته )شــنبه( اعام کرد که بزودی محموله 
بیش از ۴۰ تنی محموله و اقام بهداشــتی- پزشــکی روسیه به ونزوئا ارسال 
می شــود.وی افزود: خیلی زود محموله جدید بزرگی از دارو و اقام بهداشتی به 
ونزوئا ارســال می شود. در این محموله داروهایی که شهروندان ونزوئایی ها در 
مسیر مقابله با کرونا به آنها نیاز دارند، وجود خواهد داشت.این دیپلمات روسی 
همچنین از برگزاری ویدئوکنفرانس دو روز پیش وزرای بهداشت روسیه و ونزوئا 
و بررســی وضعیت دو کشور در مقابله با کرونا خبر داد.روسیه در حالی محموله 
بهداشتی به ونزوئا ارسال خواهد کرد که پیشتر به ایتالیا و آمریکا نیز کمک های 
پزشکی ارسال کرده است.ظوس ها همچنین در کنار تجهیزات پزشکی، پرسنل 
پزشــکی نظامی از جمله ویروس شناسان را به ایتالیا اعزام کردند. این فرصتی 
برای روسیه برای دستیابی به تجربه دست اول در مورد چگونگی مهار گسترش 

ویروس کرونا ارزیابی شد.

پرواز ویژه میان دمشق و بغداد انجام شد
تهران - ایرنا - وزارت خارجه عراق دیروز )یکشنبه( از انجام یک پرواز ویژه از دمشق به 
 بغداد با ۱۴۳ مسافر خبر داد.به گزارش یک پایگاه خبری عراقی موسوم به "موازین نیوز"

"احمد الصّحاف" ســخنگوی وزارت خارجه عراق در بیانیه ای نوشت که سفارت 
این کشــور در دمشــق با هماهنگی هواپیمایی عراق یک پرواز ویژه به بغداد را 
ترتیب داد.به گفته الصحاف، در این پرواز با هواپیمای عراقی ۱۴۳ مسافر که در 
پی شیوع »ویروس کرونا« و به دلیل ممنوعیت های سفر در سوریه مانده بودند، 
به بغداد بازگردانده شدند.سخنگوی وزارت خارجه عراق از زمان انجام این پرواز 
ویژه از دمشــق به بغداد خبری منتشر نکرد.»ویروس کرونا« موسوم به » کوید 
۱۹«  اواســط ماه دسامبر )۲۴ اذر( در شــهر »ووهان« در مرکز چین گزارش 
شــد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد، اما کمیسیون ملی 
بهداشــت چین در ۳۰ دسامبر ســال ۲۰۱۹ )۹ دی ماه ۹۸( به صورت رسمی 

شیوع این ویروس را در چین اعام کرد.

 پکن مصرف و تجارت حیوانات وحشی 
را ممنوع می کند

پکن- ایرنا- شهرداری پکن تصمیم گرفته است با تصویب آیین نامه ای جدید، 
هرگونه مصرف و تجارت حیوانات وحشی را در این شهر ریشه کن کند و مجازات 
های سخت تری را نیز برای خاطیان در نظر گرفته است.به گزارش ایرنا مطابق 
با اخطار قبلی که در ماه فوریه توسط قوه مقننه چین صادر شده است آیین نامه 
جدید شهرداری پکن پاسخی محتاطانه به بیماری همه گیر ویروس کرونا است 
که گمان می رود با خفاش ها مرتبط است این بیماری همه گیر تا کنون جان 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر را در جهان گرفته است."وانگ رونگمی" رئیس کمیسیون 
قانونگذاری کمیته دائمی کنگره مردمی شــهرداری پکن در این ارتباط گفت: 
در آیین نامه جدید، همچنین نوع حیوانات وحشــی محافظت شده باز تعریف 
شده و شــکار حیوانات وحشــی در همه مناطق پکن ممنوع اعام شده است.

این مقام شــهرداری پکن تصریح کرد: آیین نامه جدید از اول ژوئن سال جاری 
اجرا می شود.

تغییر گزارش اتحادیه اروپا در مورد کرونا تحت فشار چین
مقام های اتحادیه اروپا می گویند، قسمت هایی از گزارشی در مورد 
»کارزار اشاعه اطاعات نادرست در مورد کرونا« که در آن به نقش 
چین اشــاره شده بود، »تحت فشار« این کشــور تغییر داده اند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، اتحادیه اروپا در 
گزارشی روسیه و چین را به پیشبرد کمپینی از »اخبار نادرست« 
در مورد کرونا متهم کرده و گفته اســت، آن ها بدون کاســتی به 
»اشاعه هدفمندانه اخبار و اطاعات نادرست و گمراه کردن« افکار 
عمومی جهــان در مورد ویروس کرونا ادامــه می دهند.اما برخی 
رســانه ها می گویند، متن پیش نویس این گزارش »تحت فشــار 
چین« و به نفع این کشور تغییراتی کرده یا برخی قسمت های آن 
حذف شــده است.»پولیتیکو« در وب سایت خود نوشته است، سه 
نفر در گفت وگو با این نشریه تأیید کرده اند که دیپلمات های چینی 
به اتحادیه اروپا برای تغییر پیش نویس این گزارش فشار آورده اند.

به نوشــته این نشریه، همین فشار باعث شد گزارش نهایی که در 
نهایت روز جمعه پنجم اردیبهشت )۲۴ آوریل( در سرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا در این باره منتشر شد نسبت به پیش نویس 
اولیه زبانی مایم تری در مورد چین داشته باشد.ظاهرا پیشبرد یک 
»کارزار جهانی اطاعات جعلی« از ســوی چین و انتقاد این کشور 
از واکنش فرانسه به پاندمی )همه گیری جهانی( کرونا حذف شده 
اســت.نیویورک تایمز نیز از حذف و بازنویسی این گزارش »تحت 
فشــار چین« خبر داده است.این روزنامه نوشته است، بخش هایی 

از گزارش اولیه که به تاش مشــترک چین و روسیه برای انتشار 
اطاعات نادرست در جهان پرداخته بود در نسخه نهایی »در سایر 
بخش ها پیچیده شده است.«در نسخه نهایی منتشرشده آمده است: 
»منابع رســمی و دولتی دولت های مختلف، از جمله روسیه و در 
ابعاد کوچک تر چین، همچنان به طور گسترده به اشاعه روایت های 
توطئه انگارانــه و اطاعات غلط در مورد کرونا ادامه می دهند.«یک 
مقام اتحادیه اروپا به »پولیتیکو« گفته اســت، نمایندگی چین در 
اتحادیــه اروپا از طریق چندین کانــال دیپلماتیک به این گزارش 
اعتراض کرده اســت.نیویورک تایمز روز جمعه درباره فشار چین 
نوشــت، یک دیپلمات اتحادیه اروپا به همکارانش نوشــته است، 
»چینی ها تهدید می کردنــد در صورتی که این گزارش به همین 
شکل منتشر شــود« پیامد خواهد داشت.براســاس این گزارش، 
یــک مقام اتحادیه اروپا که موافق این تغییرات نبود گفته اســت، 
دیپلمات های اتحادیه اروپا »برای رضایت حزب کمونیســت چین 
به خودسانســوری« رو آورده اند.پولیتیکو می نویسد، پیتر استانو، 
سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اتهام های نیویورک 
تایمز را »بی اساس، نادرست و حاوی نتیجه گیری های غلط« خوانده 
است. او گفته است که این سرویس در »برابر فشار سیاسی خارجی 
سر خم نخواهد کرد«.استانو هشدار داده است که انتشار »اطاعات 
غلط و روایت هــای زیان بار می تواند خطرات شــدید بالقوه برای 

شهروندان، از جمله برای سامت آن ها به همراه بیاورد.«

هران-ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه 
گفت: تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی 
در گســترش شهرک ســازی و الحاق 
بخش هایی از کرانــه باختری به اراضی 
اشغالی ســال ۱۹۴۸ نقض قوانین بین 
المللی و در راستای اجرای طرح ننگین 
معامله قرن است.»سید عباس موسوی«   
تحــرکات اخیر رژیم صهیونیســتی در 
گسترش شهرک سازی و الحاق بخش 
هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی 

ســال ۱۹۴۸ را در راستای اجرای طرح 
ننگین ترامپ موســوم بــه معامله قرن 
توصیف و آن را به شــدت محکوم کرد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه اینگونه 
اقدامات غیر قانونی را  نقض قوانین بین 
المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت در 
منطقه دانســت و از سازمان ملل متحد 
و دیگر مجامع بین المللی خواســت در 
چارچوب وظایف و مسئولیت های خود 

در مقابله با این تحرکات عمل کنند.

وی با اشــاره به ســوء اســتفاده رژیم 
اشغالگر قدس از شــرایط جاری ناشی 
از شــیوع کرونا، افزود: مــردم مظلوم 
فلســطین همزمان با کرونــا با ویروس 
هایی چون اشغالگری، محاصره و تحریم 
در حال مبارزه هســتند.  موســوی از 
ســازمان ها و مجامع بین المللی و نیز 
کشــورهای جهان خواست تا به کمک 
مردم فلســطین آمده و اجازه ندهند بار 
دیگر مردم مظلوم فلســطین از خانه و 

کاشــانه خود آواره شــوند.  سخنگوی 
وزارت امــور خارجــه در پایان با تاکید 
بــر اینکه ســرزمین فلســطین از آن 
مردم  فلسطین است، تاکید کرد: رژیم 
صهیونیســتی رژیمی غاصب و اشغالگر 
اســت و تنها راه حل بحران فلســطین 
برگزاری همه پرســی در میان ساکنان 
اصلی ایــن ســرزمین و برپایی دولت 
مســتقل فلســطینی به پایتختی بیت 

المقدس است.

سخنگوی وزارت امورخارجه:
گسترش شهرک سازی صهیونیست ها در راستای اجرای طرح ننگین معامله قرن

پکن- ایرنا- »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی که این 
روزها بازار شــایعات در مورد وضعیت سامتی اش داغ 
شده است در نامه ای که روزنامه »رودونگ سینمون« 
ارگان رســمی حزب حاکم بر کره شمالی منتشر کرده 
اســت از کارگرانی که در ساخت سایت »سام جیون« 
تاش کــرده اند قدردانی کرده اســت.به گزارش ایرنا 
»ســام جیون« جایی است که »کیم جونگ ایل« پدر 
»کیم جونگ اون« در آن محل به دنیا آمده اســت این 
سایت در نزدیکی کوه »پکیتو«  قرار دارد و ساخت آن 
در ماه دســامبر به پایان رســید.»کیم جونگ اون« در 
طی دو سال گذشــته چند بار از مراحل ساخت و ساز 
این ســایت بازدید کرده و دستورالعمل های حضوری 
ارایه کرده بود.خبرگزاری مرکزی کره شمالی همچنین 
گزارش کرده است »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی 
روز گذشــته /شــنبه/ نامه ای از »گنادی زیوگانوف« 
رئیس کمیته مرکزی حزب کمونیســت فدراســیون 
روســیه دریافت کرده است پیش از این نیز رسانه های 
کره شــمالی از ارسال پیامی از ســوی کیم به »بشار 

اسد« رییس جمهوری ســوریه خبر داده بودند.انتشار 
این گزارش ها در میــان گمانه زنی ها درباره وضعیت 
سامتی کیم جونگ اون است در روزهای اخیر شایعاتی 
مبنی بر عمل »جراحی قلبی« و حتی »مرگ مغزی« 
رهبر کره شمالی در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه 
های غربی منتشر شده بود که هیچ منبع رسمی در کره 
شمالی آنها را تایید نکرده است غیبت دو هفته ای کیم 

در انظار عمومی باعث دامن زدن به این شــایعات شده 
است.رهبر ۳۶ ساله کره شمالی آخرین بار در ۱۱ آوریل 
)۲۳ فروردین( در انظار عمومی ظاهر شد زمانی که در 
جلســه حزب کارگران کشورش خواستار تدابیر شدید 
علیه ویروس کرونا شــده بود، اما عــدم حضور وی در 
مراسم بزرگداشــت ۱۰۸ امین سالگرد تولد »کیم ایل 
سونگ« در ۱۵ آوریل )۲۷ فروردین(، گمانه زنی هایی 
را در مورد ســامت وی  برانگیخته اســت وی از زمان 
تصدی مقام رهبری کره شمالی در اواخر سال ۲۰۱۱، 
ســابقه نداشته است در این مراسم شرکت نکند.غیبت 
های کیم از انظار عمومی پدیده نادری نیســت، برای 
مثال وی اوایل ســال جاری پــس از ۲۱ روز غیبت در 
انظار حاضر شد در سال ۲۰۱۴ نیز کیم حدود یک ماه 
از چشم عموم ناپدید شد اما دوباره ظاهر شد بعداً تأیید 
شد که پزشکان کیســتی را از ناحیه مچ پای او خارج 
کرده اند.کیم جونگ اون در سال ۲۰۱۱ میادی و پس 
از درگذشت پدرش کیم جونگ ایل بر اثر حمله قلبی، 

به قدرت رسید.

در میان گمانه زنی ها درباره وضعیت سامتی »کیم جونگ اون«؛
انتشار نامه رهبر کره شمالی در روزنامه رسمی کشور

بورل:
کرونا اهمیت چندجانبه گرایی را برجسته کرد

لندن – ایرنا – مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گغت: بزرگ ترین درس بحران 
همه گیری کرونا )کووید-۱۹( این اســت که ما بیش از پیش به رویکرد چندجانبه 
گرایی نیازمندیم و هیچ دولتی حتی آمریکا به اندازه ای توانمند نیست که تنهایی به 
مصاف این چالش برود.»جوسپ بورل« در گفت وگو با نشریه آلمانی »دی سایت« 
افزود: چند جانبه گرایی پیش از شیوع ویروس کرونا در وضعیت بحرانی قرار داشت. 
برخی افراد مانند رئیس جمهوری آمریکا با یکجانبه گرایی مخالف هســتند و همه 
می دانند که دیدگاه او در این باره چیست. وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا بااترین شکل 
چند جانبه گرایی است تصریح کرد: همه گیری کرونا فشار قابل توجهی را کسانی وارد 
کرده که تصور می کنند، می توانند با بستن مرزها خودشان را نجات دهند. اما چنین 
رفتارهایی تمام جامعه بشریت را در معرض خطر قرار می دهد. اشاره او به فرمان جدید 
دونالد ترامپ است که مهاجرت به این کشور را به حالت تعلیق در آورده است.رئیس 
جمهوری آمریکا پنجشنبه گذشته )۴ اردیبهشت( در کنفرانس خبری روزانه خود 
درباره شــیوع کرونا، از امضای فرمانی اجرایی خبر داد که صدور مدارک اقامت برای 
مهاجران را موقتا ممنوع می کند.این فرمان که بافاصله پس از اعام ترامپ اباغ شد، 
شامل کسانی می شود که خواستار اقامت دایم در آمریکا هستند و به مدت ۶۰ روز اجرا 
خواهد شد و پس از آن مورد بازنگری و احتماا تمدید قرار خواهد گرفت.فرمان جدید 
مهاجرتی ترامپ همچنین شامل کسانی می شود که خواهان اقامت در آمریکا هستند 
اما در هنگام صدور این فرمان در بیرون از این کشور به سر می برند.ترامپ که تا چندی 
پیش هرگونه سرایت ویروس کرونا به خاک آمریکا را به شدت رد می کرد، اکنون از 
سوی بسیاری از کارشناسان، ناظران و سیاستمداران آمریکایی به اهمال در برخورد 
با بحران به بار آمده از شیوع این ویروس متهم شده است.  رییس جمهوری آمریکا 
اکنون در حالی خواستار بازگشایی اقتصادی کشور و ازسرگیری فعالیت ها است که 
بسیاری از ایاات درباره بازگشت زودهنگام فعالیت های عادی هشدار داده و خواستار 
تداوم محدودیت های اعمال شده اند.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه 
گفت وگو با نشریه آلمانی دی سایت، درباره نقش چین هم گفت که حساب این کشور 

از  آمریکا جداست. به گفته او زمانی که آمریکا از توافق اقلیمی پاریس خارج شد.

مقام پارلمانی آلمان خواستار توافق هسته ای 
جدید با ایران شد

تهــران - ایرنا - رئیس کمیســیون امور خارجی پارلمان آلمان خواســتار انجام 
تاش های تازه برای حصول توافق نامه  هسته ای جدید با ایران شد.نوربرت روتگن 
)Norbert Röttgen(  در مصاحبــه ای بــا روزنامه »ولت« آلمان گفت: ازم اســت 
که تاش هایی برای یک توافق نامه جدید آغاز شــود که موضوعات بیشــتری را 
دربربگیرد و همچنین به موضوعات ثبات منطقه ای نیز بپردازد.این مقام آلمانی 
مدعی شــده است که هدف از برجام، جلوگیری از دسترسی ایران به ساح اتمی 
بود و پس از خروج یک جانبه ی آمریکا از این توافق، حال ایران بار دیگر تهدیدی 
در زمینه تســلیحات هسته ای است .این مقام اروپایی که کشورش یکی از امضا 
کنندگان برجام است، اشاره به بی توجهی برلین و سایر طرف های اروپایی برجام 
نسبت به تعهداتشان در قبال این توافق بین المللی در سایه تاثیرپذیری از تهدیدها 
و سیاست های دولت ترامپ نکرده است.جمهوری اسامی ایران یک سال پس از 
خروج یکجانبه دولت دونالد ترامپ از برجام، طی پنج گام متوالی ، اقدام به کاهش 
تعهــدات برجامی خود در قبال بی عملی طرف هایی اروپایی نســبت این توافق 
کرد.ایران در  ســال گذشته و در شرایطی گام پنجم خود را عملیاتی کرد که در 
چهار مرحله قبلی، اروپایی جز ابراز تاسف یا تهدید، کار دیگری برای تامین منافع 
ایران نکرده بود و تداوم روند کاهشی می توانست منجر به بی تاثیر شدن رویکرد 
ایران شــود. برای رفع این نگرانی، ایــران در گام پنجم کاهش تعهدات خود در 
برجام، تمامی محدودیت های عملیاتی ناشی از برجام را پایان بخشید و اعام کرد 
دیگر با هیچ محدودیتی در تعداد سانتریفیوژها و حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت 
غنی سازی، درصد غنی ســازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه( مواجه 
نیست و از این به بعد برنامه هسته ای ایران صرفا بر اساس نیازهای فنی خود پیش 
خواهد رفت.پایان بخشــیدن این محدودیت هــا، البته حدس و گمان هایی را هم 
درباره نوع کمیت و کیفیت روابط ایران با کشورهای مختلف و آژانس بین المللی 
بــه وجود آورد. برخی آنها را پایان برجام، قطع همکاری با آژانس و نابودی توافق 
هســته ای قلمداد کردند اما ایران اعام کرد کــه همکاری اش را با آژانس کمافی 

السابق ادامه می دهد و این گام نیز به منزله نابودی برجام نیست.
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پژوهشگران کانادایی، نوعی روش تصویربرداری ابداع کرده اند که نیاز به 
جراحی های مکرر را برای برداشتن تومورهای سرطانی کاهش می دهد.

این گروه پژوهشی، از روشی موسوم به "میکروسکوپ سنجش از راه دور 
فوتوآکوستیک ماوراءبنفش")UV-PARS( استفاده کردند تا هنگامی که 
بیمار روی تخت جراحی اســت، از بافت تومور او تصویربرداری کنند و 
به تحلیل آن بپردازند. بدین ترتیب مشــخص می شود که آیا تومور به 
صورت کامل برداشــته شــده یا خیر تا نیازی به تکرار جراحی  نباشد.

بررسی های کنونی برای درک اینکه آیا همه تومور طی جراحی برداشته 
شده یا خیر، با کمک "بافت شناسی")Histology( صورت می گیرد که 
تومور را با کمک میکروسکوپ در آزمایشگاه بررسی می کند و به هفته ها 

زمان نیاز دارد.

با گسترش کووید- ۱۹ در کشورهای سراسر جهان، مراکز کنترل و 
پیشگیری بیماری، استفاده از ماسک را به همه توصیه می کنند.  از 
آنجا که ماسک های N۹5 و ماسک های مخصوص جراحی، کمیاب 
هستند و باید برای کادر پزشکی نیز ذخیره شوند، بسیاری از مردم 
سعی دارند ماسک های خانگی درست کنند. پژوهشگران آمریکایی 
باور دارند که ترکیب پنبه با ابریشــم طبیعی می تواند فیلتر موثری 
برای ذرات آلوده باشد. البته این تاثیر در صورتی است که ماسک به 
درســتی روی صورت را بپوشاند و محکم باشد. آنها نهایتا دریافتند 
که ترکیب یک ایه پنبه با دو ایه ابریشــم می تواند بیشــتر ذرات 
آلوده)بین ۸۰ تا ۹۹ درصد آنها( را فیلتر کند و عملکردی شبیه به 

ماسک N۹5 داشته باشد.

اکنون جدیدترین موفقیت دانشمندان در این حوزه محقق شده است که 
سه عامل)دارو( ایمونوتراپی را در موش های مبتا به سرطان مغز ترکیب 
کرده اند تا به نتایج چشمگیری برسند. این ترکیب می تواند به بهبودی 
طوانی مدت در بیماران انسانی منجر شــود.محققان این دانشگاه در 
تاشند تا روش های درمانی برای درمان نوعی کشنده و شایع از سرطان 
مغز به نام "گلیوباســتوما" را بهبود بخشــند. افراد مبتا به این نوع از 
سرطان مغز تنها دارای متوسط بقای ۱5 ماهه پس از تشخیص هستند.

یکی از خصوصیات این نوع سرطان که محققان به دنبال بهره برداری از 
آن هستند، افزایش سطح پروتئینی به نام "CD۴۷" است که در سطح 
ســلول تومور وجود دارد. این پروتئین برای توانایی ســرطان در فرار از 

دست سیستم ایمنی بدن بسیار حیاتی است.

کاهش جراحی را برای برداشتن 
تومورهای سرطانی 

بهترین مواد برای ساخت 
ماسک های خانگی کدامند؟

ترکیب سه دارو برای جنگ با 
سرطان مغز

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

چیدن صندلی هایی با نام رستوران ها و کافه های تعطیل فرانکفورت آلمان 
در اعتراض به ادامه قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها

افشای تصاویری از فیس لیفت تویوتا هایلوکس
مدتی است میدانیم که تویوتا هایلوکس امسال به روزرسانی میان دوره ای خود را تجربه خواهد کرد. حال تصاویری به بیرون درز 
کرده که گفته می شود متعلق به نسخهٔ فیس لیفت شدهٔ این پیکاپ ژاپنی است. هرچند نمی توانیم صحت این تصاویر را تضمین 
کنیم اما وب ســایت استرالیایی CarAdvice ادعا می کند که این تصاویر رندرهایی هستند که احتمااً بر اساس تصاویر رسمی 
هایلوکس مدل 2۰2۱ طراحی شــده اند. البته گفته می شود به روزرسانی میان دوره ای هایلوکس یک فیس لیفت سنگین خواهد 
بود اما آنچه این تصاویر نشان می دهند تغییرات خیلی چشمگیری نیست.درهرحال در این تصاویر چراغ های جلوی جدیدی با 
دو گرافیک داخلی مختلف به چشــم می خورند که یکی با ترکیبی از هالوژن و LED برای تیپ های پایینی در نظر گرفته شــده 
و دیگری به صورت تمام LED و مخصوص تیپ های باایی اســت. بین این چراغ ها نیز جلوپنجرهٔ جدید و بزرگ تری قرار گرفته 
درحالی که چراغ های بازطراحی شدهٔ عقب هم از نوع LED هستند. در این تصاویر همچنین می توانیم رینگ های آلیاژی ۱۷ و ۱۸ 
اینچی را با دو طرح مختلف مشاهده کنیم. بسته به تیپ خودرو، برخی از قطعات بیرونی مثل قاب آینه های جانبی و دستگیرهٔ 

درها هم می توانند به رنگ مشکی یا کرومی باشند درحالی که به احتمال زیاد در داخل هایلوکس هم تغییراتی ایجاد شده است.

افزایش کمک های IOC به کمیته های المپیک
کمیته بین المللی المپیک )IOC( میزان پرداخت خود به کمیته های ملی المپیک را برای آماده سازی برای شرکت در بازی های 
المپیک توکیو 25.۳ میلیون دار افزایش داده است.بازی های المپیک برای دوره زمانی از 2۴ ژوئیه تا ۹ آگوست 2۰2۰ تعیین 
شده بودند اما به دلیل بیماری همه گیر کرونا، بازی های المپیک به مدت یک سال به تعویق افتادند و از 2۳ ژوئیه تا ۸ آگوست 
2۰2۱ برگزار می شوند.این تصمیم در رابطه با به تعویق افتادن بازی ها به سال 2۰2۱  صورت گرفته است و بر این اساس میزان 
کمک های کمیته بین المللی المپیک از ۴۶.۷ میلیون دار به 5۷ میلیون دار افزایش یافته است. خاطرنشان می شود که این 
پرداخت بر اســاس برنامه قابل استفاده خواهد بود. تأکید می شود که این تصمیم به کمیته های ملی اجازه می دهد تا در انتظار 
رقابت هــای المپیک، هزینه های اضافی را تحمل کنند.کمک های IOC با هدف تأمین هزینه حمل و نقل، هزینه های زندگی، 
سفرهای کاری و هزینه های عملیاتی انجام می شود.IOC همچنین اعام کرد که انتخابات داخلی کمیته های ملی المپیک که 
هر چهار ســال یک بار برگزار می شــود و به بازی های المپیک گره خورده است می تواند به عنوان استثنا به تعویق بیفتد و در 

زمان دیگری برگزار شود.

بنگر علم شاه جهان ر سر باابا نصرت و فتح و ظفر و دولت واا لشکر شده آسوده و تِمَذ شده ایمن
نصرت شده وسته و دولت شده واا فتح آمده و تهنیت آورده جهان را
سلطان جهانگیر ه این فتح مهنا ازنده ه فرزندی او آدم و حوابشکفته ه دین داری او جان پیمبر پیروزی او ر همه عالم شده پیدابهروزی او ر همه گیتی شده معروف روزش همه با دولت و کارش همه زیبارزمش  همه با نصرت و رسمش همه  نیکو

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

آدیس عیسی قلیان، هنرمند عکاس و روزنامه نگار با انتشار 
تصویری قدیمی از المپیک ارامنه اظهار امیدواری کرده 
است که ایام کرونا تمام می شود و بار دیگر می توانیم دور 
هم جمع شــویم . به گزارش ایسنا، آدیس عیسی قلیان، 
عکاس و روزنامه نگار ارمنی )نشــریه آلیک( که به پویش 
»مشاهنر« پیوسته اســت، یکی از عکس های خود را از 
المپیک ارمنی ها که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا 
برگزار نمی شود، منتشر و اظهار امیدواری کرده است که 
سرانجام این روزهای کرونایی به پایان می رسد و باز هم 
می توانیم کنار هم باشــیم. ایــن هنرمند در توضیح این 
تصویر که نمایش دهنده »پرفورمنس بازگشت به خانه« 
)Krunk( اســت و توســط گروهی از نوجوانــان ارمنی 
با هم نوایی قطعه ای از آرا گئورگیان در باشــگاه ورزشی آرارات در ســال ۱۳۹۶ برگزار می شود، نوشته 
اســت:»ارمنیان ایران، شهریور ماه هر سال، اقدام به برگزاری بازی های ورزشی موسوم به المپیک ارامنه 
ایران در ورزشــگاه آرارات تهران می کنند؛ رویدادی پراهمیت برای ارامنه که با شــیوع همه گیری کرونا 
امکان برگزاری این دوره از بازی ها را در هاله ای از ابهام فرو برده اســت. اما مسووان باشگاه آرارات نظر 
دیگری دارند. آنها با بیان اینکه طی تاریخ پنجاه و یک دوره ای هاما-هایکاکان )المپیک ارامنه( حوادث یا 
رویدادهای غیرقابل اجتناب گاهی مانع از برگزاری بازی ها و در یکی - دو دوره شده اند، برگزاری پرشکوه تر 
این بازی ها پس از کرونا، آن هم با تکرار پرفورمنس های بازگشت به خانه برای آنها رویایی دست نیافتنی 
ندانسته اند.«پویش »مشاهنر« با شعار »کماکان در خانه می مانیم« همزمان با افزایش شیوع ویروس کرونا 
در کشــور آغاز شد و در جریان آن جمعی از هنرمندان رشته های مختلف اعام کردند برای مردمی که 

شرایط قرنطینه خانگی و سختی احتیاط در برابر شیوع ویروس کرونا را تحمل می کنند.

مادام بوواری 
مادام بوواری اثر برجسته، خیره کننده و مهم از گوستاو 
فلوبر است که اولین بار در سال ۱۸5۶ منتشر شد و در 
زمان انتشــار افراد زیادی را بهت زده کرد. مسائل مطرح 
شده در این رمان در فرانسه آن زمان به هیچ وجه عادی 
نبود. امروزه شــخصیت اصلی رمان مادام بوواری یکی از 
مهم ترین و شناخته شــده ترین چهره های دنیای ادبیات 
است.کتاب مادام بوواری با داستان زندگی شارل بوواری 
آغاز می شود. پیشینه خانوادگی، دوران کودکی و ماجرای 
ازدواج اول شارل به شــکلی تند و سریع بیان می شود. 
گویی نویسنده فقط می خواهد تصویری از اتفاقات مهم و 
جایی که شارل از آن آمده است در اختیار خواننده قرار 
دهد.شــارل بوواری پزشکی بی استعداد و ساده است که 
می توان گفت از زندگی هیچ چیز ویژه ای نمی خواهد. شــارل از زندگی اش راضی است. هنگامی که زن 
اولش را از دست می دهد، با وجود اینکه بسیار از او مسن تر بود و هیچ کششی میان آن ها وجود نداشت، 
بعد از کارهای گورستان »به میز تحریر تکیه داد و تا غروب محو فکر و خیالی دردآلود باقی ماند.«در این 
میان، شارل که شکستگی پای بابا روئو را معالجه کرده بود به او نزدیک تر می شود. بابا روئو نیز همسرش 
را از دست داده و خود را شریک غم شارل می داند. وقتی شارل به خانه آن ها در روستا سری می زند با 

دختر بابا روئو یعنی اِما آشنا می شود. ...
خاصه کتاب مادام بوواری

کتاب مادام بوواری با داســتان زندگی شارل بوواری آغاز می شود. پیشینه خانوادگی، دوران کودکی و 
ماجرای ازدواج اول شارل به شکلی تند و سریع بیان می شود. گویی نویسنده فقط می خواهد تصویری 

از اتفاقات مهم و جایی که شارل از آن آمده است در اختیار خواننده قرار دهد.

یوهانس گوتنبرگ
یوهانس گوتنبرگ )Johannes Gutenberg( در سال ۱۳۹۸ 
میادی و در شــهر ماینز آلمان چشم به جهان گشود. او 
یک آهنگر، طاساز، مخترع، چاپگر و ناشر بود که انقاب 
چاپ را آغاز کرد و به عنوان نقطه عطفی از هزاره دوم در 
دوران مدرن تاریخ بشــری مطرح شده است. این اختراع 
نقش کلیدی در توســعه رنسانس، عصر و روشنفکری و 
انقاب علمی ایفا کرد و پایه هایی برای اقتصاد مبتنی بر 
دانش و گسترش یادگیری گروهی بنا نهاد.گوتنبرگ در 
ســال ۱۴۳۹ اولین اروپایی بود که فن چاپ را با تطبیق 
تکنولوژی های موجود با هدف ایجاد سیستم چاپ و به 
خوبی یک اختراع توسعه داد و در واقع او روش استفاده از 
حروف چاپی متحرک و قابل جابجایی را ابداع کرد. اختراع 
دست ساز جدید او باعث ایجاد حروف چاپی متحرک فلزی به طور دقیق و سریع شد که بعدها در اروپا 
دو اختراع قالب دســتی و ماشــین چاپ به شدت هزینه های چاپ کتاب و سایر اسناد به ویژه در چاپ 
های کوتاه را کم کرد.کار اصلی او کتاب مقدس گوتنبرگ شناخته شده بود که اولین نسخه چاپ شده از 
کتاب مقدس بود و برای کیفیت باا، زیبایی و فنی بودن آن بسیار تحسین شده است و در نظر بسیاری 
از مردم انجیلی بی نظیر بود. گوتنبرگ همچنان به بهبود فرآیند چاپ خود ادامه داد و در ســال ۱۴55 
میادی چند نسخه از کتاب مقدس را چاپ کرد. کتابهای گوتنبرگ دارای ۴2 خط از حروف چاپی در 
هر صفحه با تصاویر رنگی بود.یوهانس گوتنبرگ با اختراع خود در قرن بیست و یکم امکان تولید انبوه 
کتاب و انتشار سریع علم و دانش در سراسر اروپا را فراهم آورد و مطبوعات در 2۰۰ شهر از دوازده کشور 
اروپایی گســترش یافت. تا سال ۱5۰۰ در سراسر اروپای غربی بیش از 2۰ میلیون جلد به چاپ رسیده 

بود که در قرن شانزدهم این عدد ۱۰ برابر افزایش یافته و به حدود ۱5۰ تا 2۰۰ میلیون نسخه رسید.

بعد از این روزها، بار دیگر دور هم جمع می شویم 


