
تهران- ایرنا- معاون وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: ۶۰ شهرستان در کشور 
که شــامل همه مراکز استانهاست در وضعیت 
قرمــز کرونا قــرار دارند، ۱۱۶ شهرســتان از 
مجموع ۴۰۰ شهرســتان در وضعیت سفید و 
بقیه زرد هستند.علیرضا رئیسی دیروز دوشنبه 
در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس 
از وزارت بهداشــت برگزار شد،در پاسخ به ایرنا 
گفت: مناطق قرمز جاهای مختلفی است. ۶۰ 
شهرســتان هستند که بیشــترین میزان بروز 
بیماری را دارند. در ۳۱ اســتان مراکز اســتان 
شامل این رده بندی می شود. یکسری جاهای 
دیگر هستند که میزان ابتا بااست. چندین جا 
در لرستان، خوزسنان، تهران و اصفهان، شیراز 
هستند. در اکثر استانها حداقل یک شهرستان 
عاوه بر مرکز استان منطقه قرمز است و حدود 
۶۰ شهرستان می شود.وی افزود: حدود ۱۱۶ 
شهرســتان هم منطقه سفید هســتند. ۱۲۷ 

شهرســتان هم هستند که در روزهای گذشته 
فوتی نداشته اند و تعدادی از آنها جزو مناطق 
سفید هستند. بقیه  شهرســتانها منطقه زرد 
اســت که می تواند با بــروز کوچک تبدیل به 
قرمز شــود که حدود ۴۰۰ شهرستان هستند.

رئیسی در مورد مناطق سفید، زرد و قرمز گفت: 
نمی توانیم برای کل کشور یا حتی یک استان 
یک نسخه واحد داشته باشــیم. وقتی به آمار 
نگاه می کنیم. می بینیم که در یک شهرستان 
آمارپایین اســت. آمار تجمعی بیماری در یک 
اســتان یک میلیون نفری ۵۰۰ نفر و دیگری 
۳۰۰ نفر اســت. گاهــی در اســتانی که آمار 
کمتری دارد، پراکندگی بیماری بیشتر است و 
در یک استان هر شهرستان هر کدام ۵۰ بیمار 

دارد و پراکندگی تقریبا یکسان است.
وی افزود: اگر شهرســتانی در دو هفته گذشته 
کمتر از یک بیمار بستری در روز داشته است، 
بیمار بستری شده هم زیاد بدحال نبوده است و 

آن شهرستان خیلی آلوده نیست. این شهرستان 
اکنون ممکن اســت ســفید باشد اما تضمینی 
نیست که ســفید بماند و ممکن است شرایط 
یک بیمارستان هفته بعد تغییر کند.معاون وزیر 
بهداشــت گفت: خیلی روی رنگ تاکید نکنید، 
ســفید و زرد و قرمز مهم نیست. سطح پایین، 
متوسط، باا تعریف کنیم. بر اساس آخرین آمار 
موجود ۱۱۶ شهرســتان این شرایط را داشت و 
در دو هفته گذشــته کمتر از یک بیمار در روز 
داشتند، برخی جاها صفر برخی جاها سه دهم 
بیمار در روز داشــته اند، البته ممکن است در 
روزهای آینده این شرایط عوض شوند.وی افزود: 
۶۰ شهرســتانی که در وضعیت قرمز هستند، 
همه مثل هم نیســتند، از ۵ بیمار به ازای صد 

هزار نفر تا ۳۵ بیمار به ازای صد هزار نفر هست 
و طیف وسیعی هســتند. بیشتر مراکز استانها 
هستند، جمعیت کمی نیست. برعکس مناطق 
سفید حدود ۱۱۶ شهرســتان هستند که کل 
جمعیت آنها حدود ۱۵ میلیون هستند بنابراین 
اکثر مناطق کشــور هنوز درگیر ویروس است. 
بایــد به طور جدی مبــارزه کنیم و فکر نکنیم 
وضعیت خوب شده است.معاون وزیر بهداشت 
گفت: بر اســاس رصد روزانه هر سه روز یکبار 
جدول شــیوع شهرها را به روز می کنیم. چون 
دوره کمون ویروس حدود ۵.۴ روز اســت، دو 
برابر آن را برای بررسی وضعیت مناطق در نظر 
می گیریم به همین علت ۱۴ روز را برای ارزیابی 

هر منطقه در نظر می گیریم.

پروتکل بازگشایی مساجد
وی افزود: برای بازگشــایی اصناف، مشــاغل با 
ریســک پایین را باز کردیم. به طور مثال یک 
فروشگاه زنجیره ای باید پروتکل های بهداشتی 
رعایت شــود و ترجیحا ماســک و دســتکش 
اســتفاده شــود. البته در ماه مبــارک رمضان 
بحث مساجد مطرح است ممکن است تعدادی 
بخواهند نماز جماعت بخوانند، بر اساس پروتکل 
ها اعام کرده ایم که فاصله ها رعایت شود، بهتر 
است از خانه وضو بگیرد، مهر و جانماز را با خود 
بیاورید. در این اماکن بحث ســخنرانی و محل 
قران خوانی را اعام کرده ایم فعا انجام نشود. 
نیم ســاعته نماز را بخوانند و برگردند.رئیسی 
گفت: رنگ ســفید، زرد و قرمز یک نوع تقسیم 

بندی از میزان شیوع و بروز بیماری در استانها و 
شهرستانهاست، تا بتوانیم محلی تصمیم بگیریم. 
اکنون به مرحله ای رســیده ایم که از ویروس 
و بیماری کمتر از عادی سازی بیماری نگرانی 
داریم زیرا هنوز این ویروس مرموز و ناشناخته 
است و باید مراقب باشیم.وی ادامه داد: فعا این 
تصمیم برای مســاجد و اماکن مذهبی گرفته 
شده است اما شرایط عادی تا پایان ماه رمضان 
برای این اماکن وجود ندارد و با روند فعلی بعید 

است که شرایط عادی شود.

گرم شدن هوا تاثیری ندارد
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: با توجه به 
شــناختی که از اجداد این ویروس داریم مثل 
ســارس و مرس متاســفانه این ویروس خیلی 
شواهدی مبنی بر اینکه با هوای گرم از بین برود 
هنوز وجود ندارد. اکنون در خوزستان در برخی 
شهرها افزایش بیماری می بینیم، در هرمزگان  

و بوشــهر هم همین طور. شهرهای که سفید 
اعام شــده هم فقط مربوط به مناطق جنوب 

نیست و مربوط به ۲۴ استان کشور است.

افراد  از  میلیون تســت ســرپایی   ۱.۵
مشکوک به کرونا انجام می شود

وی افزود: نگرانی اصلی وزارت بهداشت عادی 
شــدن اپیدمی کروناست و استراتژی اصلی ما 
در  این مرحله بیماریابی گسترده با انجام جدود 
۱.۵ میلیون تســت سرپایی از افراد مشکوک و 
خانواده های آنهاســت.معاون بهداشــت وزیر 
بهداشــت گفت: بزرگترین دغدغه و نگران ما 
ویروس و عوارض بیماری نیســت بلکه عادی 
شــدن این بیماری اســت اگر مردم به سمت 
عادی ســازی بروند و فکر کنند بیماری تمام 
شده و فعالیت ویروس ضعیف شده است و می 
توانیم دیگر اصول پیشــگیری را رعایت نکنیم 

دچار مشکل می شویم.
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چرا تولید نفت از نا رفت؟
اخباری که از اقصی نقاط جهان در خصوص تولید نفت خام در رسانه 
هــا جوان می یابند حاکی از آنند که نفت که روزی صنعت اولیه و 
تامین کننده انرژی در جهان بود به پیســی افتاده و از نا رفته است. 
بر همین اساس و من باب مثال  شرکت کانتینانتال ریسورسز بعنوان 
یکی از شــرکتهای معتبر حفاری نفتی آمریکایــی که مرکز آن در 
اوکاهماسیتی و با تعداد بیش از ۱۱۰۰ نفر نیروی متخصص انسانی 
در بورس نیویورک قرار داشته در حال ورشکستگی است و با تاثیرات 
مستقیم کرونا ویروس بر بازارهای نفت مجبور به مسدود کردن چاه 
های نفت خود در داکوتای شــمال در آمریکا شد تا استخراج رقمی 
در حدود ۳۰۰ هزار بشــکه نفــت در روز را که در حدود ۲۵ درصد 
فعالیت این شرکت را تشکیل میداد، بدلیل عدم وجود مشتری نفت 
متوقف کند. در مثالی مشــابه شرکت ســعودی تبار آرامکو کاهش 
تولید نفت خود را از ۱۲ میلیون بشکه در روز تا سطح  ۸.۵ میلیون 
بشــکه در روز تقلیل داده است. در مثالی دیگر کویت هم اعام کرد 
که کاهش عرضه به بازارهای بین المللی را آغاز کرده است و منتظر 
شروع رسمی توافق اوپک پاس نمانده است. این کشور که چهارمین 
تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است، نخستین تولیدکننده نفت منطقه 
خاورمیانه بود که اعام کرد تولیدش را زودتر از برنامه کاهش خواهد 
داد. تحت توافق گروه اوپک پاس، اعضای این گروه با هدف محدود 
کردن اشباع عرضه در برابر تقاضای ضعیف بحران شــیوع کرونا، قرار 
است از ماه مه تولیدشان را ۹.۷ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. 
 BP در جمهوری آذربایجان، پروژه چراغ گونشلی که توسط شرکت
اداره می شود باید تولیدش را از ماه مه به میزان چشمگیری کاهش 
دهد. غولهای نفتی که در آذربایجان و قزاقســتان فعالیت داشــتند 
ســابق بر این از محدودیتهای تولید وضع شـــده توسط دولت این 
کشورها معاف بودند اما ابعاد بحران نفت که ناشی از شـیوع ویروس 
کرونا است، کاهش تولید بدون مشارکت شرکت BP و شرکایش را 
غیرممکن کرده اســت. در خارج از گروه اوپک پاس هم شرکتهای 
نفتی کانادا با ادامه کاهش قیمتها، تعطیلی تولید پروژه های ماســه 
نفتی را آغاز کرده اند. قیمت وســترن کاناداین سلکت که شاخص 
قیمت نفت سنگین کانادا است، در ۱۰ روز گذشته پایین ۱۰ دا ر در 
هر بشکه بود و روز جمعه گذشته ۵ اردیبهشت به منفی صفر رسید. 
اینکه چرا صنعت نفت در لبه تیغ ورشکســتگی و در شرف تعطیلی 
واقع شده است به اصل ویروس کرونا باز نمیگردد. ویروس کرونا در 
ساختار عرضه و تقاضای جهان معضلی را موجب شده که دغدغه اول 
مردم جهان را از انرژی به خوراک و حبس خانگی هدایت کند. اگرچه 
اروپا تمام تدابیر خود را بکار بسته تا با ارائه آمار غیر واقعی از شیوع 
و مرگ و میر کرونا قیمت نفت برنت را به مرتبتی نزدیک به قیمت 
۵۰ دار گذشته برساند اکن این مهم هم تداوم نخواهد داشت و هم 
شامل بازار نفت خلیج فارس و آمریکا نخواهد بود. چراکه  فعالیتهای 
حفاری چاههای نفت شیل در آمریکا با کاهش قابل ماحظه در این 
ماه ها روبرو شده که البته این افت فعالیت همچنان ادامه دارد، تقریبا 
همه رسانه ها به نقل از کارشناسان بازار نفت بر این باورند که با تداوم 
روند کاهش شــدید قیمت نفت برای دهمین هفته متوالی، صنعت 
نفت گران شیل در آمریکا در معرض ورشکستگی قرار گرفته است. 
در این میان اتفاق نادر هفته گذشته در خصوص منفی شدن قیمت 
نفت، پیچ شیل  برچاه های نفت را محکمتر کرده و امیدواریها برای 
ادامه تولید نفت نامتعارف )شیل( با سرعت باا را کاهش داده است. 
گزارشــهای بیکرهیوز حاکی از افت بیش از ۵۰ درصدی فعالیتهای 
حفاری چاههای نفت شــیل در آمریکا برای ماه ژانویه است. گفتنی 
است با تشدید نگرانی ها از آینده قیمت نفت، حفاری چاههای نفت 
نامتعارف از روزهای اوج خود در ســال ۲۰۱۹ فاصله زیادی گرفته 
تــا جایی که تعداد چاه های حفاری شــده در آمریکا به۳۷۴ حلقه 
رســیده که کمترین رقم در پنج سال اخیر است. از سوی دیگر افت 
ســنگین تولید نفت در ایاات متحده سبب شده با وجود خصوصی 
بودن صنعت نفت این کشــور، اخیرا مقامات دولتی آمریکا از جمله 
وزیر انرژی این کشور حمایت های مالی وسیعی از این صنعت  بعمل 
آورند. پیش بینی ها در ماه های آتی از این قرار اســت که با چنین 
شرایطی اقتصاد آمریکا تا حدود ۴۰ درصد افت داشته باشد و بیکاری 
در امریکا را به رقم ۳۰ میلیون نفر برساند و این درست در حالی است 
که تحریم فروش نفت خام ایران از چند ماه قبل فضا را برای پذیرش 
اقتصاد بدون فروش نفت خام آماده کرده و ایران از این رکود جهانی 

آسیب جدی نخواهد دید. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس قوه قضائیه گفت: هیچ گزارشــی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی 
از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر 
اتقان گزارش تاکید هم شده است.به گزارش میزان، سیدابراهیم رئیسی صبح 
دیروز شــورای عالی قوه قضاییه با تبریــک آغاز ماه مبارک رمضان، به برکات 
ماه ضیافت الهی اشاره و دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهم ترین برکات 
و خیــرات این ماه عنوان کرد و گفت: نهضت ارزشــمند کمک مؤمنانه که در 
آستانه ماه رمضان از سوی آحاد مردم و نهاد های انقابی و بخش رفاهی دولت 
در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری آغاز شده، موجب آرامش مردم در این 
شرایط خاص شده است.رئیس قوه قضاییه، کاهش آمار جرم و جنایت در ماه 
رمضان را هم پیشگیری فرهنگی و نوعی پدافند غیرعامل دانست که در سایه 
ســیطره معنویت بر زندگی انســان ها رخ می دهد و تاکید کرد: توجه به خدا، 
معنویت و اخاق نسخه ای است که در همه سال می توان برای کاهش جرم و 
ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی و پرونده های قضایی مورد توجه قرار گیرد.

رییسی از اقدام سپاه پاسداران انقاب اسامی در پرتاب موفقیت آمیز ماهواره 
نــور هم تجلیل کرد و آن را جلوه ای از جهــش تولید در حوزه علم و فناوری 
و اقدامی اقتدارآفرین برای کشــور خواند و گفت که در همه حوزه ها می توان 
با اتکا به این روحیه، در جهت رونوق تولید و کاهش مشــکات اقتصادی گام 
برداشــت.رییس قوه قضاییه ادعا و هیاهوی آمریکا و برخی کشور های اروپایی 
که پرتاب ماهواره نور را مغایر قطعنامه های بین المللی دانستند، دروغین خواند 
و تأکید کرد: کار امروز سپاه در عرصه قدرت آفرینی باید با قوت و بدون توجه 
به هیاهو ها ادامه یابد.رییسی با اشــاره به در پیش بودن روز کارگر، به نقشی 
اساسی و محوری کارگران در جهش تولید اشاره کرد و با تأکید بر لزوم توجه 
به مطالبات حقوقی و معیشــتی آنها، گفت: بدون حضور کارگر و بدون غیرت 
و همت و بدون خاقیت کارگران امکان جهش تولید وجود نخواهد داشــت.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به اظهارنظر های مجامع مدعی 
حقوق بشر درباره وضعیت زندان های کشورمان در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: 
بســیار تعجب برانگیز است که در بین کشور های مبتا به کرونا، کار ابتکاری و 
بی نظیــر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان مورد توجه قرار نگرفته اســت.

رییسی افزود: برای همه عقول آزاده عالم سوال برانگیز است که مدعیان حقوق 
بشر نسبت به وضعیت اسف بار زندانیان کشور های دیگر که حقوق آن ها مغفول 
مانده و دچار آســیب می شــوند، ســکوت کرده اند، ولی از کشوری که با یک 

حرکت اسامی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندان ها نام آور شده، ایراد 
می گیرند.رییس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم جهان هرگز رفتار های دوگانه و 
متناقض مدعیان حقوق بشر را نمی پذیرند که از یک طرف نسبت به کشور های 
ناقض حقوق انسان ساکت هســتند، ولی با رویکردی سیاسی درباره عملکرد 
کشوری دیگر که بر اساس مبانی دینی و انسانی خود به حقوق انسان ها توجه 
دارد، بهانه گیری می کنند.رییس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مقامات قضایی 
اظهار کرد: مقامات قضایــی به پرونده تخلفات ارزی قاطعانه و بر خط عدل و 
انصاف رسیدگی کنند و حاشیه سازی ها و اظهارات نامناسب مانع رسیدگی به 
این پروند ه ها و بازگشــت اموال به بیت المال نشود.وی افزود: هیچ گزارشی تا 
امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه 
ســال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.رییسی 
با بیان اینکه نظارت و شــفافیت دو رکن اساســی در حکمرانی خوب است؛ 
تاکید کرد: دستگاه ها باید از نظارت استقبال کنند چون مساله بیت المال است، 
دستگاه های اداری به روشــن شدن موضوع کمک کنند.وی خاطرنشان کرد: 
در موضوع حفظ و صیانت از مراتع و اراضی ملی، دادســتان ها با وحدت رویه 
اباغی از ســوی دادستانی کل از تضییع این حق عامه جلوگیری کنند.رییس 
قــوه قضاییه بیان کرد: پرونده های متعدد ارزی در دادســرای تهران محرمانه 
نیســت؛ باید نتایج رسیدگی ها به اطاع مردم برسد.همچنین دادستان تهران 
گزارشــی از رسیدگی به پرونده های تخلفات ارزی در جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه ارائه کرد. در این جلســه، علی القاصی دادستان تهران با ارائه گزارشی 
از نحوه رســیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات 
اظهار داشــت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کاا به کشور 
تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کاا های اساسی و ضروری و معادل 
۸ میلیارد هم برای کاا های دیگر بوده اســت.وی افــزود: به دنبال اجرای این 
مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاســت های پولی و ارزی ایراداتی داشــت، ۱۶ 
مرداد ۹۷ اصاحیه ای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح 
شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کاا های اساسی باشد.

دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کاا های 
غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد )نیمایی( محاسبه و مابه التفاوت 
آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ 

هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی تشریح کرد

جزئیات عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس
افزایش ۲ درصدی نرخ 

تورم در فروردین ماه

دادستان تهران خبر داد:
 ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی 

تحت تعقیب قرار گرفته اند

مرکز آمار ایران اعام کرد: در فروردین ۱۳۹۹ عدد شــاخص کل برای خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۰۴، 
۸ رســید که نســبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد.به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز آمار ایران، در 
این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان های کردستان و کهگیلویه و بویر احمد با ۳.۸ 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان آذربایجان غربی با ۱.۱ درصد افزایش است.بر اساس 
این گزارش، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور 

۱۹.۸ درصد است.....

تمدید معافیت عراق برای خرید برق از ایران 

در دو ماه اسفند و فروردین برآورد شد

 خسارت ۵۳۰۰ میلیارد تومانی کرونا 
به صنعت گردشگری ایران

دبیر تشــکل های ملی گردشگری اعام کرد: ویروس کرونا فقط در دو ماه اسفند و فروردین، 
۵۳۰۰ میلیارد تومان خســارت به صنعت گردشــگری وارد کرده و وام با سود ۱۲ درصدی 
جبران خســارات ناشی از کرونا را نمی کند.جمشید حمزه زاده که به نمایندگی از تشکل های 
گردشگری در نشست نمایندگان و فعاان بخش خصوصی با رییس جمهور حضور داشت، در 
سخنانی به بحران هایی که گردشگری از سال ۹۸ تاکنون با آن روبه رو شده است، اشاره کرد 
و افزود: گردشگری تنها صنعتی بود که در جریان تعطیلی های دوره کرونا آسیب صددرصدی 
دید و حدود ۵۳۰۰ میلیارد تومان فقط در ماه های اسفند و فروردین متضرر شد.او ادامه داد: 
این ضرر به صنعتی وارد شــده اســت که ۲۴۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۵۵۰ هزار نفر 
غیرمســتقیم در آن مشــغول به کارند.    رییس جامعه هتلداران ایران بسته حمایتی دولت 
برای جبران خســارت بخش گردشگری را بی تاثیر دانســت و در نشست یادشده که رییس 
دفتــر و معاون اقتصادی رییس جمهور، وزرای اقتصاد و صنعت و رییس بانک مرکزی حضور 
داشتند، پیشنهاد کرد: وام ۱۲ درصدی دولت به دلیل آسیب صددرصدی صنعت گردشگری 
به تسهیاتی با سود تک رقمی، بازپرداخت پنج ساله و یک دوره تنفس یک ساله تبدیل شود.

حمزه زاده همچنین درخواســت کرد بخشودگی مالیاتی شامل حال صنعت گردشگری شود 
و در ادامه اظهار کرد: مالیات وقتی محاســبه می شود که درآمدی حاصل شده باشد و چون 
همه هتل ها، آژانس ها و مراکز اقامتی تعطیل هســتند، درآمدی ندارند که مالیات بر اساس 
آن محاســبه شود و ازم اســت برای جبران بخشــی از ضرر و زیان این صنعت، حداقل تا 
پایان امسال از معافیت صددرصدی مالیاتی برخوردار شوند.دبیر تشکل های ملی گردشگری 
در آن نشســت به نادیده گرفتن شــدن برخی از فعاان گردشگری در بسته حمایتی اشاره 
کرد و گفت: راهنمایان گردشــگری که شــامل ۱۳ هزار نفر می شوند از جمله مشاغل اصلی 
صنعت گردشــگری هســتند که در آن بســته حمایتی مغفول مانده اند.بر اساس اعام روز 
دوشنبه روابط عمومی جامعه هتلداران ایران، حمزه زاده همچنین خبر داد که طی مذاکره با 
نهاوندیان  معاون اقتصادی رییس جمهور  قرار شــده وی در روزهای آینده نشستی با فعاان 
و تمام تشکل های گردشگری داشته باشد.وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
پیش تر طی یک برآورد کلی میزان خســارت ناشی از شــیوع ویروس کرونا را به سه بخش 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعام کرده و از دولت 
تخصیص همین میزان تسهیات را درخواست کرده بود که بنا به گفته معاون گردشگری این 
وزارتخانه، این رقم تخصیص داده نشده، اما موافقت شده به ازای حفظ هر شغل ۱۶ میلیون 

تومان تسهیات با نرخ سود ۱۲ درصد تخصیص داده شود.

 رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه:
تاکنون با اشتباهی در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ روبرو نشده ایم

نتایج پرونده های ارزی به اطاع مردم می رسد
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معاون وزیر بهداشت:
۶۰ شهرستان در وضعیت قرمز کرونا هستند
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ربیعی:گزیده خبر

هراقدامیعلیهامنیتملیکشورراپاسخمیدهیم
ســخنگوی دولت در نشســت خبری هفتگی خود به موضوعات 
مختلف کشــور از جمله وضعیت کرونا پرداخت.به گزارش ایسنا، 
علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه این 
هفته ها برای دولت و همه مردم روزها و هفته های طاقت فرسایی 
است، اظهار کرد: دولت هفته گذشته در بخش بین الملل، اقتصاد 
و اجتماعی تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد و مباحث مهمی را در 
جلســات خود گذراند. در بخش اقتصاد سرپا نگه داشتن اقتصاد 
آسیب خورده از کرونا و تمرکز بر رسته های  آسیب دیده و کاهش 
تاثیرهای ثانویه بر ســایر رسته ها و نیز حفظ تاش و فعالیت در 
رســته هایی که کمتر از رسته های اول  آســیب دیدند از دستور 
کارهای دولت بوده اســت.وی با تاکید بــر اینکه حفظ وضعیت 
اقتصادی در دوران کرونا حفظ شغل و جلوگیری از اخراج کارگران 
در کانون فعالیت دولت بوده  است، گفت: عاوه بر این برنامه ریزی 
تاش برای جبران  آســیب های کرونا در روزهای پســاکرونایی از 
دستورکارهای عمده ستاد ملی کرونا و ستادهای اقتصاد مقاومتی 
به ریاست معاون اول و همچنین هیات وزیران بوده است.سخنگوی 
دولــت ادامه داد: بی تردید کرونــا هر زمانی که کاهش پیدا کند 
جامعه به حالت عادی بر می گردد امکان اینکه در دنیا هم شرایط 

یا نظم جدیدتری هم پیش بینی شود، وجود دارد.
ربیعی با اشاره به آخرین اقدامات دولت در جلسات ستاد اقتصادی 
یادآور شــد: باید به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ از این فرصت 
اســتفاده کنیم و آنچنان قطب های اقتصادی خودمان را بازسازی 
کنیم که در روزهای پساکرونا بتوانیم حتی بازارهای جدید صادراتی 
به دست بیاوریم. عاوه بر این جهت گیری های تولیدی داخلی مان 
را به ســمتی ببریم که عاوه بر نیازمندی های داخلی بتواند رشد 
بیشتری را برای ما داشته باشد.وی با بیان اینکه سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی برنامه هایی جهت توفیق در تحقق شــعار سال در 
دستور کار دارد، تاکید کرد: با تک تک دستگاه هایی که در زمینه 
رشد و جهش کشــور به طور مستقیم تاثیر دارد فعالیت هایشان 
تفاهــم نامه های جدا جدا امضا کردند کــه فکر می کنم در اواخر 

اردیبهشت از آنها رونمایی خواهد شد.
ربیعی با اشــاره به جزئیات این تفاهم نامه ها اظهار کرد: ســهم 
بخش های خدمات، کشــاورزی، صنعت، خدمــات مولد و حتی 
گردشگری که آسیب جدی در دوران کرونا خورده برای فروکش 
کردن کرونا و جهش بخش گردشگری موضوعات مهمی هستند 

که در این موافقتنامه ها مورد مداقه و تصمیم گیری قرار گرفتند.
وی اظهار کرد: حتی شــهرداری ها هم در این زمینه مکلف شدند 
در بخش مســکن برنامه های خود را برای اینکه مسکن بتواند به 

رونق جدیدی برسد، ارائه کنند که شهردار محترم تهران برنامه و 
الگوی خود را به شــورای شهر ارائه داد که به دولت خواهد آمد و 
این برای کان شهرها یک الگو خواهد بود.سخنگوی دولت گفت: 
وزارت راه و مســکن و شهرسازی هم در تداوم بخش مسکن خود 
برای جهش در بخش مسکن برنامه خواهد آورد. همچنین حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوســط از جمله موضوعاتی بود که برای 
ایجاد اشــتغال های جدید مورد تاکید قــرار گرفت.ربیعی با بیان 
اینکه به ســمتی حرکت خواهیم کرد که در ماه های آتی بتوانیم 
بخشی از شــغل های از بین رفته را احیا کنیم، اظهار کرد: تاش 
می کنیم کسانی که در مشاغلی فعالیت می کنند که پیش بینی 
می کنیم این شغل ها به زودی دیگر احیا نشوند به کارهای جدید 
بروند و افراد بیکاری های مزمن و طوانی را تجربه نکنند.دستیار 
ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود: هفته گذشــته شیوه 
دادن وام ها به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا مشخص شد. 
بنابر گــزارش همکاران ما در وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، 
اســتقبال بنگاه ها از این وام ها استقبال نسبتا قابل توجهی بوده و 
بعضا پیش بینی می شود که شاید دچار کمبود منابع هم در این 

زمینه شویم و این بر خاف تصوراتی بود که از این وام ها استقبال 
نخواهد شد.سخنگوی دولت تاکید کرد: ترتیبی داده شده است که 
وام داده شده فقط معطوف دست مزد نشود و برای صاحبان کارگاه 
هم پولی در اختیارشان باشد که سرمایه در گردشی داشته باشند. 
مواد مورد نیاز خود را تامین کنند و خود بنگاه را سرپا نگه دارند. 
بنابراین ۵۰ درصد وام در بخشــی از بنگاه ها تعلق قرارمی گیرد و 
۳۰ درصد در جاهایی که ناگزیر تعطیل شدند سرمایه در گردش 
خواهد بود.وی اظهار کرد: یکی از موضوعات دیگری که در دولت 
بررسی شد بحث انبارها و پیش بینی برای ایام ماه رمضان در زمینه 
کااها بود که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده دستور داده 
شــد پیش بینی ازم را بکنند. برخی از اقام در گمرک ها مانده 
بودند که در چند جلسه در هیات دولت بحث و در جلسه گذشته 
تاکید قطعی و نهایی شد.سخنگوی دولت با بیان اینکه رییس کل 
بانک مرکــزی با همه افرادی که در این مدت کاای اساســی و 
نهاده های کشاورزی و دام و طیور را از طریق کمرگ وارد کردند، 
مذاکره خواهد کرد، گفت: براساس تفاهم و توافق برای تامین ارز 
کااهایی که آوردند کااهایشان باید به داخل کشور بیاید اگر در 

این زمینه کوتاهی هایی از جانب وارد کنندگان باشد مورد پیگیری  
قــرار خواهد گرفت.ربیعــی افزود: خوشــبختانه در گمرک و در 
کشتی های ما نهاده های دامی و نهاده های مورد نیاز برای تولیدات 
گوشــتی به طور کامل چند ماه ما را پوشــش می دهد، این یکی 
از بحث هایی بود که تامیــن نهاده ها برای دانه ها برای بخش های 
تولید بخصوص در حوزه مرغ و گوشــت و در سایر حوزه ها مثل 
روغن مورد بررسی قرار گرفت.دستیار ارتباطات اجتماعی رییس 
جمهوری ادامه داد: عرضه ســهام شــادابی بورس در هر جلسه 
دولت مورد بحث قرار می گیرد و تداوم شــادابی و نشاط در بورس 
موضوعی است که دولت از آن غفلت نخواهد کرد.وی با بیان اینکه 
بهترین راه برای هدایت نقدینگی بورس است، تاکید کرد: این هم 
نوعی سودآوری برای افرادی است که در بورس مشارکت می کنند 
و هم یک نگاه ملی است که کمک می کند ما از محل عرضه سهام 
منابعی که از نقدیندگی مردم جمع آوری می شود این منابع مجدد 
در چرخه سرمایه گذاری های جدید قرار بگیرد. یعنی رفتن پول 
به سمت مسکن به سمت سکه و ارز بجز آثار منفی و نابودی که 
برای اقتصاد کشــور می گذارد چیز دیگــری به ارمغان نمی آورد.

ســخنگوی دولت گفت: یکی از این بنگاه ها ایمیدرو است و چند 
بنگاه بزرگ، بیمه و بانک در این فهرســت هستند. صندوق ها و 
نهادهای عمومی دیگر مثل تامین اجتماعی هم در راه هســتند.

ربیعی با تاکید بر اینکه افراد می توانند ســهام این صندوق ها را با 
۲۰ درصد تخفیــف خریداری کنند، افزود: این هم کمک خواهد 
کرد که ســرمایه گذاری های جدید ادامه داشته باشد. همه جای 
دنیا بورس آســیب دیده اما وقتی در ایران بانشاط است نقدهای 
بعضا هم غیر منصفانه ای صورت می گیرد، به خصوص شبکه های 
خارجــی خیلی به دنبال ایجاد واهمه برای حضور مردم در بورس 
هستند اما یک امر ملی است و مردم هم می توانند سرمایه گذاری 
سودآور خودشان را داشته باشند.وی با اشاره به بررسی های انجام 
شده در مورد معدوم سازی جوجه های یک روزه اظهار کرد: دولت 
اقدام به خرید بخشــی از مرغ ها می کند. متاسفانه توازن و تعادل 
در بازار بهم خورد؛ به علت آنکه رستوران ها تعطیل شدند، ادارات 
غذا نمی دهند و سلف های دانشجویی تعطیل شد. بهرحال تقاضا 
برای این نوع از کااها پایین آمد.  ربیعی ادامه داد: واردات به موقع 
نهاده ها هم مسائلی ایجاد شده بود که در جلسه ای قرار شد وزارت 
صمت و جهاد کشاورزی یک مسئول تام ااختیار انتخاب کنند تا با 
مشارکت یکدیگر، هم ظرفیت صادرات مرغ های اضافه شده مورد 
بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم آنها را صادر کنیم و هم تسهیاتی برای 

صادرات آنها بگذاریم.  

فاحت پیشه: 
پرتاب ماهواره نور جزو حقوق ایران است

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی با 
تاکید بر اینکه »پرتاب ماهواره نور جزو حقوق ایران اســت و به عنوان بخشی از 
راهبرد دفاعی کشــور انجام شد« گفت: این موضوع به گونه ای نیست که منجر 
به صدور قطعنامه علیه ایران در شــورای امنیت سازمان ملل شود.حشمت اه 
فاحت پیشــه در گفت وگو با ایســنا در تحلیلی از تنش های اخیر بین ایران و 
آمریکا در خلیج فارس و پرتاب ماهواره نور توســط سپاه پاسداران گفت: پرتاب 
ماهواره نور به عنوان بخشــی از راهبرد دفاعی کشــور و در قالب برنامه ششم 
توســعه و سیاست های کلی اباغی انجام شــد که قابل توجه است. پرتاب این 
ماهواره جزو حقوق ایران بوده و اقدامی قابل دفاع به شــمار می آید چون عرصه 
فضا جایی اســت که اگر کشــورها در اســتفاده از آن و برخورداری اطاعاتی 
اســتفاده نکرده و تعلل کنند باید در آینــده، این تکنولوژی، فناوری، خدمات و 
بهره برداری های ناشــی از آن را از کشورهای دیگر خریداری کنند.وی افزود: از 
طرف دیگر بزرگترین تهدیدها علیه ایران فضا محور است، تهدیدهای آمریکا از 
طریق برتری الکترونیکی انجام می شود. لذا قرار گرفتن ماهواره نظامی ایران جزو 
حقوق ایران بوده و قابل دفاع اســت.فاحت پیشه با اشاره به تاش آمریکا برای 
طرح این موضوع در شورای امنیت گفت: به طور طبیعی امکان طرح این موضوع 
در شــورای امنیت وجود دارد اما موضوع به گونه ای نیســت که منجر به صدور 

قطعنامه علیه ایران شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس:
تست کرونای علی اریجانی منفی شد

تهران- ایرنا- سخنگوی هیات رییســه مجلس از منفی شدن: تست کرونا علی 
اریجانی خبر داد و گفت: رییس مجلس شورای اسامی از هفته بعد در جلسات 
علنی شــرکت می کند.اسداه عباســی دیروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
سیاسی ایرنا همچنین افزود: اریجانی از روز گذشته در محل کار حاضر شده و از 
قرنطینه خارج شده است و امروز و فردا نیز در محل کار حضور می یابد.سخنگوی 
هیات رییســه مجلس ادامه داد: جلسات مجلس از هفته بعد طبق روال گذشته 
روزهای یکشــنبه، دوشنبه و سه شــنبه با رعایت فاصله گذاری برگزار می شود.

اریجانــی روز چهاردهم فروردین ماه به دلیل ابتا به ویروس کرونا تحت درمان 
قرار گرفت. وی پس از گذشــت مدتی قرار بود در جلسه هفته گذشته مجلس 

حاضر شود اما به دلیل منفی نشدن تست کرونایش در قرنطینه ماند.

روانچی:
 واضح است چه کسی موجب پیش برد رقابت 

تسلیحاتی در منطقه ما است
نماینده دائم کشــورمان در سازمان ملل در پیامی توییتری با اشاره به گزارشی 
دربــاره مخارج نظامی کشــورهای مختلــف، آمریکا را باعــث پیش برد رقابت 
تســلیحاتی در منطقه تلقی کرد.به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی نماینده 
دائمی کشــورمان در ســازمان ملل در پیامی توییتری درباره رقابت تسلیحاتی 
کشورهای مختلف نوشت: »گزارش اندیشکده SIPRI درباره مخارج نظامی جهان 
در سال ۲۰۱۹ کاما واضح است:آمریکا با صرف ۷۳۲ میلیارد دار که ۴/۳ درصد 
از تولید ناخالص داخلی آن می باشــد، بیشــترین هزنیه را کرده است.عربستان 
سعودی با ۹/۶۱ میلیارد دار که ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است، در 
رده پنجــم قرار دارد.ایران با هزینه کــردن ۶/۱۲ میلیارد دار که ۳/۲ درصد از 
تولید ناخالص داخلی آن اســت در رده هجدهم قرار دارد.بنابراین، چه کسی در 

حال پیش بردن رقابت تسلیحاتی در منطقه ما است؟«

ظریف خطاب به ایاات متحده مطرح شد؛
در اعمال سیاست فشار حداکثری شکست 

خوردید
وزیر امــور خارجه ایران به تمایل آمریکا برای حضور در برجام واکنش نشــان 
داد.به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در حســاب توئیتر خود نوشت: دو سال 
پیش پمپئو و رئیس وی اعام کردند مشــارکت ایاات متحده در برجام با این 
رویا که »فشــار حداکثری« آنها ایران را به زانو درخواهد آورد به پایان رســیده 
اســت. با توجه به عدم موفقیت این سیاســت، او اکنون می خواهد عضو برجام 
باشد. رویاپردازی را متوقف کنید : ملت ایران همیشه خود برای سرنوشت خود 

تصمیم می گیرد.

موسوی در گفت و گو با ایرنا مطرح کرد؛
گزارش سازمان منع ساح های شیمیایی 

درباره سوریه یکطرفه است
تهران-ایرنا-ســخنگوی وزارت امور خارجه نخستین گزارش تیم تحقیق و 
شناسایی سازمان منع ساح های شیمیایی )OPCW( درباره استفاده از ساح 
شیمیایی در سوریه را جانبدارانه، یکطرفه و غیرمستقل و خارج از صاحیت و 
اختیارات سازمان منع ساح های شیمیایی خواند.»سید عباس موسوی« روز 
دوشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص انتشار نخستین گزارش 
تیم تحقیق و شناســایی سازمان منع ساح های شیمیایی )OPCW( درباره 
استفاده از ساح شیمیایی در ســوریه این گزارش را جانبدارانه، یکطرفه و 
غیرمستقل و خارج از صاحیت و اختیارات سازمان منع ساح های شیمیایی 
خواند.سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسامی ایران به 
عنوان بزرگترین قربانی ساح های شیمیایی در دوره معاصر، استفاده از ساح 
شیمیایی را توسط هر کسی در هر مکان و زمان و تحت هر شرایطی محکوم 
می کند اما فحوای گزارش سازمان منع ساح های شیمیایی در مورد سوریه 
و نوع استدال و نتیجه گیری این گزارش حاکی از آن است که گزارش تحت 
فشارهای بیرونی تهیه و جمع بندی شده و منابع مورد استفاده در گزارش 
بعضا از گروه های تروریستی و سازمان های به اصطاح بشردوستانه از جمله 
کاه سفیدها بهره برده است.وی با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران عمیقا 
نگران خدشه دار شدن استقال و شخصیت حقوقی سازمان منع ساح های 
شیمیایی  به عنوان سازمان تخصصی با ماهیت فنی است، گفت: جمهوری 
اســامی ایران بر همین اساس از ابتدا بنا بر دایل فنی، حقوقی و سیاسی 
موجه با تاسیس سازوکار انتساب و ایجاد تیم تحقیق و شناسایی مخالف بوده 
و آن را فراتر از مفاد کنوانســیون ساح های شیمیایی و در تضاد با وظایف 
انحصاری شورای امنیت ســازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی 
دانســته است.ســخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تقدیر از همکاری های 
سازنده دولت سوریه با سازمان منع ساح های شیمیایی تاکید کرد: زمان آن 
رسیده است که پرونده شیمیایی سوریه به دور از سیاسی کاری، فشارهای 

سیاسی و سازوکارهای مجعول و فراکسیونی مدیریت شود.

کدخدایی: 
وزارت علوم مدرک تحصیلی منتخب 
تفرش در مجلس یازدهم را تایید 

نکرد
سخنگوی شــورای نگهبان گفت: وزارت علوم مدرک تحصیلی سینا 
کمالخانی، منتخب تفرش در مجلس یازدهم را تایید نکرد. اگر مدرک 
تحصیلی منتخب تفرش تایید نشود، انتخابات آن حوزه ابطال می شود.

به گزارش ایسنا، عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 
گفت وگویی درباره موضوعات مطرح شده درخصوص مدرک تحصیلی 
سینا کمالخانی منتخب حوزه تفرش در مجلس یازدهم، گفت: آنچه 
که ما در پرونده از ایشــان داشتیم و بررسی کردیم، گواهی تحصیلی 
بود که مشکلی در ابتدای امر نداشت و در بررسی صاحیت هم، چون 
هیچ مســئله ای در این زمینه نبود، موضوع مورد تایید واقع شدوی 
افزود: اما اخیرا با توجه به موضوعات مطرح شده، موضوع را جویا شده 
و یک نامه از یک موسسه در یکی از استان ها دریافت کردیم که طی 
این نامه، اعام شده که از این فرد با چنین مشخصاتی که مدعی شده 
که در مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در این موسسه تحصیل 
کرده، سوابقی وجود ندارد و وی در این موسسه تحصیل نکرده است.

ســخنگوی شــورای نگهبان ادامه داد: ما موضوع را از وزارت علوم به 
عنوان مرجع اعام نظر در این باره جویا شدیم که وزارت علوم امروز 
طی نامه ای اعام کرد که مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مقطع 
کارشناسی ارشد از آن موسسه، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش 
عالی است و مدرک ایشان را تایید نکرد.کدخدایی ادامه داد: ما با خود 
فرد )سینا کمالخانی( تماس گرفتیم، ایشان مدعی هستند که مدرک 
من معتبر است و ما درخواســت کردیم که اگر اسناد دیگری دارند، 
ارائه دهند و این هفته موضوع را در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان 
مطرح کرده و تصمیم خواهیم گرفت.وی در پاســخ به سوالی درباره 
اینکه اگر شبهات مطرح شده درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش 
تایید شود، تکلیف چیست؟ تاکید کرد: اگر مدرک تحصیلی وی مورد 
تایید قرار نگیرد، ما انتخابات را در حوزه انتخابیه تفرش ابطال کرده و 

انتخابات میان دوره ای برگزار خواهیم کرد.

دادستان تهران خبر داد:
2۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تحت 

تعقیب قرار گرفته اند
علــی القاصی مهر در جلســه شــورای عالــی قوه قضائیه بــا ارائه 
گزارشــی یرامون پرونده های ارزی از تحت تعقیب قرار گرفتن ۲۵ 
نفر از کارکنان بانک مرکزی تا ســطح مدیرکل خبر داد.به گزارش 
ایلنا، علی القاصی مهر دادســتان تهران در جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه گزارشــی پیرامون پرونده های ارزی ارائه داد و گفت: تاکنون 
در خصــوص تخلفات ارزی عاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی 
حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از 
افراد متخلف در بانک های عامل تحت تعقیب قرار گرفته اند.وی افزود: 
کارگروهی متشــکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و 
وزارت صمت و ضابطین زیر نظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی 
کارشناســانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده 

است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:
بازار داخل در خدمت تولید داخل قرار گیرد

نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسامی با تاکید بر ضرورت 
تضعیف اقتصاد دولتی به نفع اقتصاد خصوصی گفت: در این صورت و با مناسب کردن 
فضای کسب و کار، افزایش تولید و اشتغال و کنترل تورم را شاهد خواهیم بود و این 
امر آثار وضعی مثبتی بر اقتصاد دارد که تا حدی کسری بودجه را کنترل می کند.هادی 
قوامی در گفت وگو با ایســنا، کســری بودجه دولت را مهمترین مساله کشور عنوان و 
خاطرنشان کرد: دولت ماهیانه ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد و در فروردین 
ماه ســال جاری توانسته ۷۰۰۰ میلیارد تومان مالیات بگیرد. در حالی که اگر با همین 
شرایط جلو برویم با توجه به این که فعالیت های اقتصادی هم تحت تاثیر قرار گرفتند 
نهایتــا ۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول خواهد شــد و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
کسری داریم. البته حالت خوش بینانه این است که شیوع کرونا از بین برود که در آن 
صورت هم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول می شــود و باز هم ۴۰ هزار 
میلیارد تومان کسری داریم که این عدد هنگفتی از نظر کسری درآمد مالیاتی است.این 
نماینده مجلس با اشاره به پیش بینی فروش یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دار 
در بودجه یادآور شد: ما ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشتیم که با شرایط فعلی 
و به حاشیه رفتن نفت به نظر می رسد ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل کسری 

داشته باشیم و احتماا مجموعا ۱۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه خواهیم داشت.

فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش:
 آمریکا در منطقه خلیج فارس مهمان

ناخوانده است
تهران-ایرنا- فرمانده دانشــگاه فرماندهی و ســتاد ارتش)دافوس( آمریکا را در منطقه 
خلیج فارس مهمان ناخوانده ای توصیف کرد که باید عذر آن توسط کشورهای منطقه 
خواسته شود.»امیر حسین ولی وند زمانی«  دیروز دوشنبه در حاشیه برگزاری نشست 
گرامی داشــت روز ملی خلیج فارس و بررسی تبعات حضور آمریکا در این منطقه در 
جمع خبرنگاران اظهارداشــت: خلیج فارس مثل خانه بزرگ قدیمی است که دارای ۸ 
درب و اتاق مســتقل اســت و حیاطی دارد که به صورت مشاع در اختیار این هشت 
همســایه است. اگر مهمانی می آید بعد از مدتی باید برود چرا که مهمان برای حضور 
دائم نیست.وی ادامه داد: این که یکی یا دوتا از همسایه ها مهمان ناخوانده ای را دعوت 
کنند و در این حیاط مســتقر کنند و پذیرایی کنند مانع آرامش دیگران خواهد بود. 
در ورودی این خانه بین دو اتاق یکی بزرگ و یکی کوچکتر واقع شــده است اما همه 
نسبت به این منطقه و کسانی که می خواهند وارد به آن شوند، مسوولیت دارند.فرمانده 
دانشگاه فرماندهی و ســتاد ارتش گفت: ما در این خانه مهمان ناخوانده داریم که در 
حیاط مشــاع خانه مستقر شده است. شاید یکی یا دو همسایه راضی باشند اما قطعا 
بقیه راضی نیســتند. این مهمان ناخوانده اان آمریکا در منطقه خلیج فارس است که 

باید عذر آن خواسته شود و شرایطی فراهم شود که همه بخواهند.

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: پرتاب ماهواره نور نشان داد 
که تحریم ها رشــد علمی کشورمان را متوقف نکرده است.

سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران ضمن اشاره 
به پرتاب ماهواره نور گفت: تقریباً همه رسانه های داخلی و 
خارجی این موضوع را پوشــش دادند و فکر می کنم زاویه 
پنهانی وجــود ندارد که بخواهم در مــوردش حرف بزنم؛ 
می خواهم این موفقیت بزرگ را که مرهون تاش فرزندان 
ایران عزیزمان در مجموعه سپاه پاسداران انقاب اسامی 
اســت و ترم جدیدی از دستیابی به علوم فضایی و نظامی 
را به مجموعه کشور هدیه داد را خدمت ملت ایران تبریک 
بگویم. این کار بزرگ در آستانه ماه مبارک رمضان رخ داد 
و خیر و برکتی دوچندان داشت.وی تأکید کرد: باید بگویم 
اولین موردی بود که در این نوع کارها همه دشمنان ما به 
دستیابی جمهوری اسامی به دانش فضایی اذعان کردند؛ 
البته آنان در مراحل متعددی قدرت ما را انکار کردند و بعداً 
پذیرفتند؛ اما این اتفاق جز معدود مواردی بود که در همان 
ابتدا پذیرفتند و به رســمیت شناختند.سخنگوی سپاه در 
مورد بازخوردهای جهانی این اتفاق گفت: بازخورد جهانی 
این اتفاق این بود که آمریکایی ها و اروپایی ها اذعان کردند 
که تحریم ها نتوانســته هیچ خللی در پیشرفت های علمی 
جمهوری اسامی پیش بیاورد و علی رغم وجود تحریم های 
سنگین جوانان این کشور با عزم و اراده توانستند راهی که 
طراحی کرده بودند را طی کنند.ســردار شریف افزود: این 
جملــه کلیدی آنان بود و اذعان کردند که اگرچه تحریم ها 
وضعیت معیشــتی مردم را تحت تأثیر قرار داده است؛ اما 

نتوانسته پیشــرفت های علمی کشور را متوقف کند. گروه 
دیگر آنان نیز گفتند که اگر کشوری در سایه تحریم بتواند 
چنین اقداماتی را انجام دهد، قطعاً قادر اســت که اقدامات 
دیگری ازجمله تأمین معیشــت مردم خــود را هم انجام 
دهد.وی تصریح کرد: بعد دیگر اندیشمندان و متخصصان 
بودند که به پیشــرفت های شــگرف فرزندان این ملت در 
طول ســال های گذشــته اذعان کردند، ما در جریان دفاع 
مقدس، در حوزه دفاعی و نظامی بسیار مظلوم واقع شدیم 
و از همان جا بود که جرقه های اینکه ایران قوی، توانمند و 
مجهز در حوزه های دفاعی داشته باشیم زده شد تا بتوانیم 
از جغرافیای خود، مردم خودمان و غیره به خوبی حراســت 
کنیم.سخنگوی سپاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چه 
نمره ای به تاش های سپاه پاسداران پس از انقاب اسامی 
می دهد، گفت: هیچ زمان مدعی نیســتیم و نباید مدعی 

باشــیم که در انتهای راه هستیم؛ اما باید بگویم زمانی که 
این کشور تحویل فرزندان انقاب شد در خیلی از حوزه ها 
نمره قابل قبولی نداشــتیم؛ اما فکر می کنم که اکنون باید 
نمره ۱۸-۱۹ به خود بدهیم.ســردار رمضان شــریف ادامه 
داد: می خواهم از همه دانشــمندان، مسئولین، جناح های 
سیاســی و آحاد مردم که در این روزها تبریکات زیادی را 
به سپاه پاسداران ارسال کردند، تشکر کنم و اطمینان بدهم 
که فرزندانشان در سپاه پاسداران همواره به عزت و توسعه 
ایران اســامی می اندیشــند و لحظه ای را برای قدرتمند 
سازی کشور از دست نخواهند داد.وی درباره اقدامات سپاه 
در مبارزه با کرونا عنوان کرد: متناسب با شرایطی که در آن 
قرار داریم و با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا، کمک های 
سپاه پاسداران و بســیج همچنان ادامه دارد؛ روزهای اول 
بحث بهداشت و در اختیار قرار دادن بیمارستان ها و ایجاد 
نقاهتگاه ها در مراکز اســتان ها و تهران را در دســتور کار 
داشتیم. این نیازی بود که ستاد ملی کرونا و وزیر بهداشت 
درخواست داشتند؛ اما در روزهای بعد شرایط متفاوت تر شد 
و به کارگیری خانواده بســیج و سپاه برای ضدعفونی کردن 
مراکز تجمع بزرگ ازجمله بیمارســتان ها را شاهد بودیم.

سخنگوی سپاه پاسداران خاطرنشــان کرد: اخیراً نیز بعد 
از فرمایشات رهبری مبنی بر کمک مؤمنانه به کسانی که 
شغلشان را در جریان کرونا ازدست داده بودند و مشکل دارند 
قرارگاهی را تحت عنوان قرارگاه امام حســن )ع( راه اندازی 
کردیم و تاکنون یک میلیون و پانصد هزار بســته معیشتی 

برای ۳.۵ میلیون خانواده تهیه شده است.

 سردار شریف:
ماهواره »نور« نشان داد که تحریم ها مانع رشد علمی کشور نشده است
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گزیده خبر رئیس سازمان خصوصی سازی تشریح کرد

جزئیات عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس
رئیس سازمان خصوصی ســازی توضیحاتی در مورد عرضه 
نخســتین صندوق ETF تحت عنوان واسطه گری مالی که 
شامل ســه بانک و دو شرکت بیمه می شــود، ارائه کرد.به 
گزارش ایســنا، علیرضا صالح در برنامــه گفت وگوی ویژه 
خبری، با اشاره به عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس، 
گفت: یک صندوق چهاردهم اردیبهشــت عرضه می شود و 
دو صندوق دیگر هم در آینده عرضه خواهند شد. در عرضه 
نخســت به هر فرد ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف داده می شــود 
اما این تخفیــف برای همان فرد در صندوق های دیگر قابل 
اســتفاده نیســت.وی با تاکید بر این که دولت ابزاری برای 
افزایش قیمت سهام شرکت هایی که می خواهد عرضه کند 
نــدارد، توضیــح داد: دولت عرضه کننده اســت و اگر صف 
فــروش را زیاد کند قیمت ها کاهش خواهد یافت. به عبارت 
دیگر خرید برای دولت ممنوع اســت پــس به چه طریقی 

می تواند قیمت را باا ببرد؟

ETF جزئیات نخستین صندوق
رئیس کل ســازمان خصوصی سازی با اشاره به عرضه سهام 
صندوق واســطه گری مالــی به عنوان نخســتین صندوق، 
گفت: دولت بهترین ســهام ها را بــرای این صندوق در نظر 
گرفته است. این صندوق شــامل سهام بانک های صادرات، 
تجارت، ملت و بیمه های البرز و امین است که در آنها سیت 
مدیریتی دیده شــده اســت.صالح با تاکید بر این که هدف 
دولت فقط تامین مالی نیســت، عنوان کرد: در این صندوق 
حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تخفیف داده می شــود. برای 
این که عدالت اجتماعی هم رعایت شــود، شب عرضه آگهی 
ندادیم بلکه یک هفته پیش از پذیره نویسی شرایط را اعام 
کردیم و از روز پذیره نویسی که چهاردهم اردیبهشت است 

تا ۳۱ اردیبهشت به مردم زمان می دهیم.

امکان مشارکت با کد بورسی و کد ملی
وی در ادامه در مورد نحوه پذیره نویسی ETFها توضیح داد: 
افرادی که کد بورسی دارند می توانند از طریق کارگزاری ها 
و بانک هــا اقــدام کنند و افــرادی که کد بورســی ندارند 
می تواننــد با حداقل اطاعات شــامل نــام و نام خانوادگی، 
کد ملی، کد پســتی و شــماره موبایل از طریق درگاه های 
حضــوری و غیرحضوری همه بانک ها اقــدام کنند.به گفته 
رئیس کل سازمان خصوصی ســازی، واریز وجه می تواند از 

طریق سرپرســت خانوار برای همه اعضــای خانواده انجام 
شــود اما اگر قرار باشــد به هر فرد دو میلیون ســهم داده 
شــود هر کد ملی به صورت مجزا می تواند این میزان سهم 
را بگیرد.صالــح در ادامه با بیان این کــه زمانی که صندوق 
ســرمایه گذاری می خواهد در بورس تاســیس شــود، باید 
اساســنامه و امیدنامه آن در کدال منتشر شود، اظهار کرد: 
در این راستا اساسنامه و امیدنامه صندوق واسطه گری مالی 
در کدال منتشــر شده اســت و روزی که سهام عرضه شود 

هیچ کس نمی تواند اساسنامه را تغییر دهد.

مدیریت صندوق تا ۱۴۰۰ با دولت است
وی با تاکید بــر این که قدرت مدیریــت دولت بر صندوق 
حداکثر تا پایان ســال ۱۴۰۰ اســت، اظهار کرد: از ســال 
۱۴۰۰ به بعد دولت حــق مدیریت ندارد و یک دهم درصد 
ســهامدارانی که سهم یک شــرکت را خریده اند، جایگزین 

دولت می شوند.
رئیس کل ســازمان خصوصی سازی ادامه داد: در این راستا 

هدف این اســت که تا ســال ۱۴۰۰ مجمع الکترونیکی یا 
رای گیــری الکترونیکی را راه انــدازی کنیم.صالح به مردم 
توصیــه کــرد: اساســنامه و امیدنامه صنــدوق را بخوانند 
تا متوجه شــوند مدیریــت صندوق اکتیو نیســت و مدیر 
نمی تواند سهام بانک را خرید و فروش کند. فقط سود سهام 

را پرداخت و بازارگردانی می کند.

ETF جزئیات سه صندوق
وی در ادامه با بیان این که دولت قصد دارد ســهام خود در 
شــرکت های دولتی را در قالب دو گروه عرضه کند، توضیح 
داد: گروه اول شــرکت هایی هســتند که در حال حاضر در 
بورس وجود دارند که شامل سه صندوق واسطه گری مالی، 
پاایشی )چهار پاایشگاه به ارزش ۲۲ هزار میلیارد تومان( 
و صنایع فلزی و خودروســازی می شود.رئیس کل سازمان 
خصوصی ســازی ادامه داد: برخی شرکت ها هم شرکت های 
مادرتخصصــی مانند ایمیدرو و ایدرو هســتند که مجموع 
آن را در قالب یک هلدینگ یا شــرکت ســرمایه گذاری در 

بــورس پذیرش می کنیــم. باید در نظر داشــت که بورس 
اســتانداردهایی دارد کــه اگر یک شــرکت آن ها را رعایت 
نکند، نمی تواند وارد این بازار شــود و هدف ما این است که 
اطاعات افشا نشده ای در صورت های مالی شرکت هایی که 
سهام آن ها را عرضه می کنیم، وجود نداشته باشد. حداقل تا 
شش ماه آینده دو یا سه هلدینگ به ارزش ۸۰ هزار میلیارد 

تومان وارد بازار خواهیم کرد.

آخرین وضعیت واگذاری سهام سرخابی ها
صالح در ادامه در مورد واگذاری ســهام دو باشگاه استقال 
و پرســپولیس در بورس، توضیــح داد: وزارت ورزش همه 
تاش خود را برای این واگذاری به کار گرفته اســت و مانع 
خاصی ســر راه آن نیست. در حســاب و کتاب های این دو 
باشگاه ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود. استقال و 
پرســپولیس مشمول ماده ۱۴۱ هستند. از این رو از وزارت 
ورزش خواســتیم دو ورزشگاه را به نام این دو تیم کند.وی 
ادامــه داد: دارایی های فیزیکی و برند دو باشــگاه در حال 
بررســی است و برند پرسپولیس ارزش گذاری شده اما هنوز 
در صورت مالی منتشر نشده است. ممکن است پرسپولیس 
زودتر از اســتقال بــرای واگذاری آماده شــود.رئیس کل 
سازمان خصوصی ســازی ادامه داد: امروز طبق قول باشگاه 

استقال و وزیر ورزش، قرار شد کار تا مرداد انجام شود.

خرید و فروش سهام ETFها دو ماه بعد از پذیره نویسی
همچنیــن در این برنامه، علی صحرایــی مدیرعامل بورس 
تهران با بیان این که ســهام صندوق واسطه گری مالی تا دو 
ماه بعد پذیره نویســی قابلیت فروش در بورس اوراق بهادار 
تهران را ندارد، گفت: این موضوع حتی برای افرادی که کد 

بورسی ندارند، صدق می کند.

احتمال معامله خارج از ساعت برخی از سهام ها
وی با اشــاره بــه اختااتی که در هســته معامات وجود 
دارد، گفــت: با توجــه به محدودیت هایی کــه وجود دارد، 
امکان به روزرســانی نرم افزار نیست. در این راستا معامات 
آخرین عرضه اولیه که دو میلیون نفر در آن شرکت کردند 
را، به خارج ســاعت معامات منتقل کردیم. سعی می کنیم 
زیرســاخت ها را فراهم کنیم و اگر نشــد زمان معامات را 

تغییر می دهیم.

جهانگیری مصوبه تعیین نصاب معامات 
قانون برگزاری مناقصات را اباغ کرد

تهران- ایرنا- معــاون اول رییس جمهوری، مصوبه »تعیین نصاب معامات 
موضوع قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات کوچک، متوســط و بزرگ« 
در سال ۱۳۹۹ را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اباغ کرد.به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری دیروز دوشنبه مصوبه هیات 
وزیران با موضوع تعیین نصاب معامــات موضوع قانون برگزاری مناقصات 
برای مناقصات کوچک، متوســط و بزرگ در ســال ۱۳۹۹ را به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اباغ کرد.بر این اســاس، نصاب معامات کوچک تا سقف 
۴۵۰ میلیون ریال، معامات متوسط با مبلغ بیش از سقف معامات کوچک 
و تا سقف چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معامات بزرگ با مبلغ برآورد 
اولیه بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، معین شد.نصاب معامات یاد 
شــده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

مطابق قانون برگزاری مناقصات، وزارت  امور اقتصادی  و دارایی مکلف  است  در 
ابتدای  هر ســال،   نصاب  معامات  را براساس  شاخص  بهای  کااها و خدمات  
اعام  شده  توسط  بانک  مرکزی، جهت  تصویب  به  هیات  وزیران پیشنهاد کند.

 معاون وزیر راه و شهرسازی درگفت وگو با ایلنا:
مسکن ملی را 2۵ درصد ارزان تر تولید و 

تحویل می دهیم
معاون وزیر راه  و شهرسازی با بیان اینکه بسته حمایتی تعریف شده می تواند تا 
۲۵ درصد قیمت تمام شده تولید مسکن را کاهش دهد، گفت: اراضی موجود در 
منطقه ۲۲ قابلیت اجرای مسکن ملی در قالب پروژه های مشارکتی را دارند که 
در صورت درخواست بخش خصوصی وارد پروژه خواهیم شد.محمود محمودزاده 
در گفت وگو با ایلنا درباره اثر ارایه بسته حمایتی به سازندگان و مالکان زمین 
در طرح مسکن ملی اظهار داشت: مهم ترین اثرگذاری این بسته حمایتی که 
جزییات آن اعام شده، تولید مسکن با کاهش ۲۵ درصدی قیمت تمام شده 
است.  وی با بیان اینکه بسته حمایتی تعریف شده می تواند تا ۲۵ درصد قیمت 
تمام شده تولید مسکن را کاهش دهد، گفت: در طرح اقدام ملی هم قرار بر این 
اســت که واحدها با قیمت تمام شده به جامعه هدف واگذار شود و بسته های 
حمایتی هم تنها شامل حال پروژه های تعریف شده در طرح اقدام مسکن ملی 
می شــود.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمام متقاضیانی که وارد طرح 
اقدام ملی می شوند، چه کسانی که اراضی خود را در این پروژه عرضه می کنند و 
چه سرمایه گذارانی که قصد عرضه واحدهای نیمه تمام را از طریق طرح مسکن 
ملی دارند، به نسبتی که از امکانات بسته حمایتی استفاده می کنند باید قیمت 
تمام شده را کاهش دهند.معاون امور مسکن و ساختمان اظهار داشت: البته تمام 
تسهیات و مزایای بسته حمایتی شامل حال پروژ  ه های نیمه  تمام نخواهد شد 
چراکه برای مثال پروژه های نیمه تمام مراحل دریافت پروانه و برخی از خدمات 
مهندسی را دریافت کرده اند و تخفیفات بسته حمایتی در این بخش ها برای این 
گروه از پروژه ها موضوعیت ندارد.محمودزاده همچنین درباره نحوه عرضه پروژه 
مسکن ملی تهرانسر گفت: تهرانسر یک پروژه چندگانه است که بخشی از آن 
کلنگ زنی شده است و برخی از پاک های این پروژه کلنگ زنی خواهند شد.   
وی با بیان اینکه این پاک ها به مروز به مشارکت گذاشته می شود و برای آن ها 
شریک انتخاب و تعیین خواهد شد، ادامه داد: تا زمانی سهم دولت و سهم بخش 
خصوصی )شریک دولت در اجرای پروژه های مسکن ملی مشارکتی( مشخص 

نشود، نمی توان درباره نحوه واگذاری آن تصمیم گرفت.    

افزایش 2 درصدی نرخ تورم در 
فروردین ماه

مرکــز آمار ایران اعام کــرد: در فروردین ۱۳۹۹ عدد شــاخص کل برای 
خانوارهای کشــور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۰۴، ۸ رســید که نسبت به ماه قبل 
۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد.به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز آمار ایران، 
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان های 
کردستان و کهگیلویه و بویر احمد با ۳.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱.۱ درصد افزایش است.بر اساس 
این گزارش، درصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور ۱۹.۸ درصد است. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان )۲۷.۴ درصد( و کمترین آن مربوط 
به استان کردســتان )۱۴.۰ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
فروردین ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۲.۲ درصد رسید. بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان ایام )۳۹.۰ درصد( و کمترین آن 

مربوط به استان فارس )۲۸.۵ درصد( است.

خانوارهای شهری
بر اســاس اعام مرکز آمار ایران، در فروردین ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای 
خانوارهای شهری )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۰۳، ۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۰ 
درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
شــهری مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد بــا ۳.۷ درصد افزایش و 
کمتریــن نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان آذربایجان غربی با ۰.۱ درصد 
افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای شــهری کشور ۲۰.۲ درصد است. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان )۲۶.۶ 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان بوشهر )۱۳.۷ درصد( است. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری به عدد ۳۱.۹ 
درصد رســید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایام )۳۸.۴ 

درصد( و کمترین آن مربوط به استان فارس )۲۷.۱ درصد( است.

خانوارهای روستایی
مرکز آمار ایران همچنین اعام کرد: در فروردین ۱۳۹۹ عدد شــاخص کل 
برای خانوارهای روســتایی )۱۰۰=۱۳۹۵( عدد ۲۱۲، ۶ را نشان می دهد که 
نســبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش داشته اســت. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان های خراسان جنوبی 
و کرمانشــاه با ۵.۰ درصــد افزایش و کمترین نرخ تــورم ماهانه مربوط به 
اســتان اصفهان با ۰.۸ درصد افزایش است.بر اســاس این گزارش، درصد 
تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای روســتایی ۱۸.۱ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به اســتان هرمزگان )۲۹.۰ درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان 
کردستان )۱۱.۵ درصد( اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین 
۱۳۹۹ برای خانوارهای روســتایی به عدد ۳۳.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایام )۴۱.۶ درصد( و کمترین آن مربوط 

به استان آذربایجان غربی )۲۹.۰ درصد( است.

18 اردیبهشت آخرین مهلت ارسال پیامک وام 
یک میلیونی

تخصیص تسهیات یک میلیون تومانی به ۲۳ میلیون خانوار یکی از مصوبات جلسه 
ســتاد اقتصادی دولت به منظور حمایت از خانوارهــای ایرانی که تحت تأثیر تبعات 
اقتصادی شیوع بیماری کرونا قرار گرفته اند بود که روند اجرایی ثبت نام و پرداخت آن 
از ساعت ۲۲ روز ۲۷ فروردین آغاز شد و همچنان ادامه دارد.به گزارش ایسنا، ارسال 
پیامک های وزارت رفاه با سرشــماره v.refah برای تمام سرپرستان خانواری که یارانه 
نقدی ماهانه دریافت و عاقه مند بودند از تســهیات بانکی حمایتی کرونا برخوردار 
شوند از ۲۷ فروردین آغاز شد و سرپرستان خانوار تا ۳۱ فروردین ماه فرصت داشتند 
که در صورت تمایل کدملی خود را برای این سرشــماره ارســال کنند تا بتوانند وام 
خود را چهارم اردیبهشت ماه دریافت کنند.از آنجا که ارسال کدملی به منزله تاییدیه 
رسمی دریافت قبول و کسر اقساط از حساب یارانه است، وزارت رفاه تاکید داشت که 
ســیمکارت باید حتما به نام سرپرست خانوار باشد و اگر سرپرست سیمکارتی به نام 
خود ندارد باید نســبت به تهیه آن اقدام کند.چهارم اردیبهشت بر اساس اعام بانک 
مرکزی بیش از ۹۶.۵ درصد متقاضیان یعنی ۱۶ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۷۴۳ خانواده 
وام خــود را دریافت کردند و ۳۴ هزار نفر از سرپرســتان که ثبت نام کرده بودند به 
دلیل وجود مشکاتی در حساب بانکی خود نظیر مسدودی حساب، موفق به دریافت 

تسهیات یک میلیون تومانی نشدند.

افزایش 104 درصدی صدور پروانه اقامت و 
اشتغال اتباع خارجی در ارس

رئیس اداره کار و خدمات اشــتغال سازمان منطقه آزاد ارس از افزایش ۱۰۴ درصدی 
صدور پروانه اشــتغال و اقامت برای اتباع خارجی ارس در ســال گذشته خبر داد.به 
گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد ارس هدایت 
بایرام زاده گفت: سال گذشته ۴۹ پروانه اشتغال و اقامت برای اتباع خارجی در ارس 
صادر شده است که این تعداد نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۷ برابر با  ۲۴ پروانه 
می باشــد و رشــدی برابر با ۱۰۴ درصد داشته است که این نشان می دهد ارس در 
زمینه جذب ســرمایه گذار خارجی موفق بوده است.بایرام زاده افزود: بر خاف سال 
های قبل که پروانه های اشتغال برای متقاضیان فعال در زمینه تولید و بازرگانی نیز 
صادر می شد، از ابتدای سال ۹۸ تمامی پروانه های  اقامت و اشتغال صرفا به آن دسته 
از خارجیان که در زمینه تولید فعالیت می کنند صادر گردیده اســت.وی در پایان با 
اشــاره به اینکه بیشترین تعداد پروانه های صادر شده برای سرمایه گذارانی از ترکیه 

و آذربایجان می باشد .

آغاز طرح ضربتی شناسایی محرومان فاقد مسکن در گلستان؛
 3000 واحدمسکونی تا دهه فجر ساخته می شود

سرپرست بنیاد مسکن گلستان از آغاز طرح ضربتی شناسایی محرومان فاقد مسکن 
در استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای برنامه ساخت ۳ هزار واحد مسکونی 
ویژه محرومان اجرا شده است.سیدمحمد حسینی اظهار داشت: طرح ضربتی شناسایی 
افراد محروم و نیازمند فاقد مســکن یا دارای مســکن غیرمقاوم و ناایمن در استان 
آغاز شده است.وی با اشاره به حضور تیم های ارزیاب در شهرستان های مختلف برای 
راســتی آزمایی اطاعات خانوارهای محروم فاقد مســکن افزود: این طرح در راستای 
برنامه ســاخت ۳ هزار واحد مســکونی ویژه محرومان در استان اجرا شده و به مدت 
۳ روز ادامه خواهدداشت.سرپرســت بنیادمسکن استان گلستان یادآور شد: براساس 
تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد و بنیادمسکن قرار است ۳ هزار واحد 
مسکونی ویژه محرومان در استان ساخته شود که دهه فجر سال گذشته این طرح با 

حضور مسئوان کلنگ زنی شد.
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استانها

نفت آمریکا 9.5درصد ارزان شد؛گزیده خبر

صف آرایی نفتکش ها در برابر رشد قیمت طای سیاه
تهــران – ایرنا - آغاز معامات هفتگی نفــت خام بیش از هر 
چیز تحــت تاثیر چشــم انداز بانک جهانــی از قیمت نفت و 
همچنین افزایش بیشــتر ذخیره ســازی نفت خام بر روی آب 
توســط نفتکش ها قرار داشت و این عوامل باعث شد تا قیمت 
نفت آمریکا،  نسبت به پایان معامات روز جمعه با کاهشی ۹.۵ 
درصدی همراه شود.روز گذشته بانک جهانی پیش بینی خود را 
در مورد قیمت نفت کاهش داد. این امر بیش از هر چیز تحت 
تاثیر ضعف اقتصادی کشــورها ناشی از ویروس کرونا و شوک 
وارد شده به بازار کاا در کشورهای در حال توسعه بوده است.

بر این اساس بانک جهانی،  با بازنگری در چشم انداز قیمت نفت 
برای ســال جاری میادی، با کاهشــی ۴۳ درصدی نسبت به 
میانگین سال ۲۰۱۹،  قیمت میانگین نفت خام را در این سال، 
۳۵ دار در هر بشکه اعام کرد که بیش از هر چیز حکایت از 
افت شدید تقاضا در بازار نفت دارد.البته در گزارش بانک جهانی 
تنها دلیل کاهش پیش بینی قیمت نفت،  ضعف تقاضا نیســت 
بلکه تولید بیش از حد ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و دیگر تولیدکنندگان مهم نفت جهان، ســبب تشدید 
کاهش قیمت شد.در همین رابطه، صف کشیدن نفتکش های 
عربستان در ساحل آمریکا نگرانی ها را نسبت به افزایش ذخیره 

نفت روی آب افزایش داده است.
آمارها نشــان می دهد، ۴۰ میلیون بشکه نفت عربستان در راه 

آمریکا اســت اما نفتکش هایی که به ساحل آمریکا رسیده اند، 
 همچنان در نوبت تخلیه بار خود هستند.نگرانی ها از آن رو است 
که آمریکا پیش از این اعام کرده بود ممکن است برای تقویت 

صنعت نفت شــیل در این کشور،  بر روی نفت خام وارداتی  و 
از جمله نفت عربستان تعرفه وضع کند.در مقابل عربستان نیز 
هشــدار داده بود در این صورت محموله ۴۰ میلیون بشکه ای 

خود را باز می گرداند.البته نفت عربســتان تنها راهی سواحل 
آمریکا نشــده است. عربستان بعد از آغاز جنگ قیمتی خود با 
روسیه در ماه مارس و در ادامه در آوریل،  تا می توانست نفتکش 
اجاره کرد تا نفت بیشــتری را به گوشــه و کنار جهان برساند.  
موضوعی که باعث شد قیمت نفتی که تحت تاثیر شیوع کرونا 
شیب نزولی دارد،  با شتاب بیشتری کاهش قیمت را تجربه کند.

این عوامل باعث شده تا در معامات امروز،  قیمت نفت آمریکا 
با افتی ۵۲ درصدی به ۱۵ دار و ۳۴ سنت در هر بشکه برسد.

نفت برنت نیز حدود ۲.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و 
به قیمت ۲۰ دار و ۹۴ سنت داد و ستد شد.  نگرانی ها نسبت 
به پر شــدن مخازن ذخیره ســازی نفت جهان و کم اثر شدن 
توافق کاهش تولید اوپک پاس نیز از دیگر عواملی اســت که 
افت بیشتر  قیمت ها را رقم زده است.این کاهش قیمت ها خطر 
کاهش سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز را تقویت کرده است. 
از همین رو عرضه جهانی نفت ممکن اســت به دلیل تأخیر در 
سرمایه گذاری شرکت های انرژی در پاسخ به کاهش قیمت نفت 
خام ناشــی از بحران ویروس کرونا، تا سال ۲۰۳۰ تا ۶ درصد 
کمتر از آنچه انتظار می رفت، باشد.از همین رو پروژه های نفتی 
غیر شیل شامل توسعه میدان های گاز و میعانات گازی به ارزش 
۱۹۵ میلیارد دار با تاخیر روبه رو می شوند، از نظر جغرافیایی 

بیشترین کاهش در این زمینه، در خاورمیانه خواهد بود.

ابراز نگرانی وزیر انرژی روسیه از تداوم 
کاهش قیمت نفت

مســکو - ایرنا- وزیر انرژی روسیه با ابراز نگرانی از ادامه روند نزولی قیمت 
نفت، گفت: ســطح تقاضا در بازار جهانی نفت هیچگاه تا این سطح سقوط 
نکرده بود.الکساندر نوواک در گفت وگو با شبکه تلویزیونی روسیه یک گفت: 
سقوط بهای نفت در معامات نفتی که در این هفته شاهد بودیم با معامات 
کاغذی نفت و دالی نفت ارتباط داشت و به همین دلیل این وضع ارتباطی 
بــا بازار واقعی ندارد و از آنجا که قراردادهای نفتی در آخرین مهلت به درد 
کســی نمی خورد، بهای آن کاهش یافت.وزیر انرژی روســیه با بیان اینکه 
جهان هیچگاه با وضعیتی مواجه نشــده بود که سطح تقاضای نفت تا ۳۰ 
درصد کاهش بیابد، ادامه داد: در شــرایط کنونی باید از اوج ســقوط تقاضا 
عبور کرد و نباید مخاذن را از نفت پر کرد زیرا که در صورت پرشدن انبارها 
از نفت، وضعیت بشدت متشنج می شود.نوواک گفت: بسیاری از کارشناسان 
بر این باورند که ما در زمان حاضر در اوج ســقوط سطح تقاضا برای خرید 
نفت در بازار جهانی قرار داریم هر چند که در نیمه دوم سال میادی جاری 
وضعیــت اقتصاد جهانی بهبود خواهد یافت و ســطح تقاضا باا می رود.به 
گزارش رســانه ها، در زمان حاضر نفت برنت به بهای ۲۰ دار و ۹۷ سنت 
عرضه می شــود که نسبت به روزهای قبل ۴.۲۹ درصد کاهش یافت.روسیه 
روزانه ۱۲ میلیون بشکه نفت تولید می کند که بیش از نیمی از آن به صورت 
نفت خام یا فرآورده های نفتی عرضه می شود.کشورهای عضو اوپک پاس 
به تازگی بــرای افزایش بهای نفت و تثبیت وضع بازار بر کاهش روزانه ۱۰ 

میلیون بشکه توافق کردند.

شهروندان اصفهانی از هدر رفت آب در 
شرایط کرونایی جلوگیری کنند

معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضاب اصفهان ،رضا رضایی،گفت:
با وجود این که هنوز روزهای گرم آغاز نشد اما به دلیل شیوه ویروس کرونا 
در سراســر کشور از جمله اصفهان شــاهد افزایش مصرف آب هستیم که 
اســتفاده هوشمندانه و با رعایت انصاف ضروری است.وی اضافه کرد: از آغاز 
همه گیری بیماری کووید-۱۹ تاکنون میزان استفاده از آب ۱۸ تا ۲۵ درصد 
بیشتر شــده و با توجه به اینکه بیماری همچنان تداوم خواهد داشت باید 
بهینه مصرف کردن جزو برنامه های هم استانی ها باشد، در غیر این صورت در 
روزهای گرم پیش رو با مشــکات جدی روبه رو خواهیم شد.وی بیان کرد: 
ساده ترین راهی که می توان پیشنهاد کرد بستن شیر آب هنگام شستشوی 
۲۰ ثانیه ای دست هاست که این روزها همگان به آن تاکید می کنند، خیلی 
از مردم عادت به این کار ندارند و متاسفانه مقدار قابل توجهی آب در طول 
شبانه روز تنها به همین یک عامل از بین می رود.معاون خدمات مشترکان 
شرکت آبفا اصفهان ادامه داد: این میزان افزایش تا قبل از ماه خرداد و فصل 
تابستان با توجه به اینکه کولرهای آب هنوز راه اندازی نشده اند قابل توجه و 
البته توام با اخطار است، یک کولر آبی سالم در طول شبانه روز معادل ۲ نفر 
آب مصرف می کند و در صورتی که شناور آن معیوب باشد مصرف در آن به 

اندازه ۳ نفر افزایش می یابد

استقرار درگاه میز خدمات الکترونیک در 
وب سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

در راستای تحقق دولت الکترونیک ، بهبود ارائه خدمات و کم شدن مراجعات 
ارباب رجوع به شــرکت ، میز خدمات الکترونیک صنعت برق در وبســایت 
شرکت برق منطقه ای اصفهان استقرار یافت .این خدمات  در صفحه اصلی 
وبسایت این شرکت در درگاه  خدمات الکترونیک استقرار یافته و شامل ۴۵ 
خدمت متنوع برای مشــترکین و غیر مشترکین صنعت برق اصفهان می 
باشد .همچنین  خدمات به مشــترکین برق اصفهان شامل : ارائه خدمات 
صورتحساب قبض به مشترکین ، خدمات پس از برقراری انشعاب و خدمات 
مرتبط با برقراری انشــعاب می باشد که از طریق این وبگاه قابل انجام بوده 
و عاوه بر بستر ارائه خدمت، نظرسنجی از مشترکین را نیز شامل میشود .

بنا بر این گزارش خدمات  غیر مشترکین  این شرکت نیز شامل ۲۵  خدمت 
: حریم  خطوط انتقال و فوق توزیع  ،  نیروگاههای تولید پراکنده ، رسیدگی 
به درخواســتهای مراجعین ، ارائه تسهیات حمایتی به پژوهش ها و سایر 
خدمات بوده که به فراخور حال مراجعین در این ســامانه قابل دریافت می 

باشد .

توسعه شبکه it در ستاد شرکت برق 
منطقه اي غرب کلید خورد

مدیر دفتر فناوري ارتباطات و مدیریت اطاعات برق غرب در خصوص این 
پروژه گفت: یک زیرساخت شبکه کار آمد باید بتواند تمامي نیازهاي ارتباطي 
کاربران شــبکه که از پیش تعیین گردیده، بر اســاس محدوده جغرافیایي 
استقرار، تعداد و نوع کاربران و مقدار ترافیک تولیدي در مبدا و مقصد را از 
نظر ســرعت و امنیت با بااترین کیفیت ممکن برآورده سازد. براي رسیدن 
بــه این هدف و بوجود آوردن بســتري یکپارچه به گونه اي که بتواند کلیه 
خواســته هاي فعلي، پیش بیني شده و آتي ســازمان را مطابق با آخرین 
دســتاوردها و فن آوري هاي روز برآورده نماید، پروژه توســعه زیر ساخت 
شبکه در ستاد برق منطقه اي غرب در دستور کار دفتر فناوري ارتباطات و 
مدیریت اطاعات قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبري توانیر به نقل ازروابط 
عمومي شرکت برق منطقه اي غرب ، مهندس کرمانشاچي افزود: براي این 
منظور روش هاي گوناگون شــبکه سازي نظیر ارتباط بیسیم، ارتباط تماما 
فیبرنوري، ارتباط ترکیبي فیبرنوري و اترنت مورد نقد و بررسي قرار گرفتند 
و در نهایــت ارتباط ترکیبي فیبرنوري و اترنت به عنوان روش اجراي پروژه 
برگزیده شد.وي در ادامه گفت: از اهداف اصلي اجراي این پروژه مي توان به 
مواردي همچون افزایش پهناي باند شبکه، به روزآوري تجهیزات زیرساخت 
شــبکه و افزایش امنیت اشــاره کرد. محدوده اجراي این پروژه ساختمان 
مرکزي شرکت، تاار و ساختمان قدیم مي باشد. همچنین در این پروژه با در 
نظر گرفتن مسایل پدافند غیر عامل و امنیت فیزیکي تجهیزات، به پیشنهاد 
معاون محترم برنامه ریزي و تحقیقات، با مســاعدت مقام محترم مدیریت 
عامــل و همکاري معاونت محترم مالي و پشــتیباني اتاقهایي در هریک از 
طبقات تعبیه و به این امر تخصیص داده شد که در حال آماده سازي فیزیکي 
و فني شــامل ایجاد کف کاذب، سیستم کولینگ، درب ضدسرقت و ایجاد 
سیستم مانیتورینگ مي باشــد. شایان ذکر است توسعه شبکه امور انتقال 

کردستان و ایام نیز در آینده نزدیک در دستور کار قرار خواهند گرفت.

افزایش 20 میلیون لیتری تولید گازوئیل 
یورو 5 در کشور

مدیرعامل شرکت پاایش نفت اصفهان گفت: با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل 
تا پایان امســال، استاندارد گازوئیل تولیدی در این پاایشگاه به یورو ۵ می رسد. 
در حال حاضر از ۲۲ میلیون لیتر گازوئیل تولیدی، ۲ میلیون لیتر آن با استاندارد 
یورو است.به گزارش شرکت پاایش نفت اصفهان، »مرتضی ابراهیمی« در بازدید 
مدیر کل امور مالیاتی استان و شهردار اصفهان از واحدهای عملیاتی و پروژه های 
در دســت اجرای این شــرکت گفت: هم اکنون روزانه  ۱۲ میلیون لیتر بنزین با 
اســتاندارد یورو ۵ در این پاایشگاه تولید می شود. وی افزود:  این شرکت روزانه 
۲۲ میلیون لیتر گازوئیل تولید می کند که  حدود ۲ میلیون لیتر آن با استاندارد 
یورو تولید و به واحد اتوبوسرانی اصفهان ارائه می شود.مدیرعامل پاایشگاه اصفهان 
با بیان اینکه این پاایشــگاه در کنار پاایش روزانه حدود ۳۷۰ هزار بشکه  نفت 
خام و تولید فرآورده های نفتی، خوراک صنایع پایین دستی همچون شرکت های 
پتروشــیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، نفت سپاهان، پاایش نفت جی و صنایع 
شیمیایی ایران را تامین می کند، گفت: پاایشگاه اصفهان توجه به محیط زیست 
را در اولویت برنامه های خود قرار داده و پروژه های کان زیست محیطی فراوانی 

اجرا کرده است یا در حال اجرا دارد.

تداوم روند کاهشی بارش ها در کشور
تهران-ایرنا- روند کاهشی بارش ها در سال آبی جاری )مهره ۹۸( با وجود تداوم 
بارندگی ها همچنان ادامه دارد.میزان بارش های کل کشــور از ابتدای سال آبی 
جاری )مهر۹۸( تا هفتم اردیبهشت براساس گزارش جدید دفتر مطالعات منابع 
آب  شرکت مدیریت منابع آب ایران به  ۲۸۵.۹ میلیمتر رسید، این میزان بارش 
درحالی اســت که سال گذشته ۳۱۸.۴ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده است.

کاهش بارش ها همچنین درحالی است که سطح برفی کشور نیز نسبت به سال 
گذشــته کاهش یافت. میزان بارش ها در حوضه آبریز دریای خزر از ابتدای سال 
آبی جاری تا هفت اردیبهشــت به ۳۸۵.۱ میلیمتر رسید و این درحالی است که 
سال گذشته ۴۸۲.۳ میلیمتر بارش دریافت کرده بود.حوضه آبریز خلیج فارس و 
دریای عمان هم تا هفت اردیبهشــت ۴۲۴.۳ میلیمتر بارندگی دریافت کرده که 
میزان آن در سال گذشــته ۵۲۴.۶ میلیمتر بود.بارش های حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه هم درحالی ۳۱۶.۳ میلیمتر گزارش شده که سال گذشته ۴۵۱.۲ میلیمتر 
بارش دریافت داشته است.فات مرکزی ایران هم تا ۷اردیبهشت ۲۱۱.۳ میلیمتر 
بارندگی دریافت کرده درحالی که میزان بارش های آن ســال گذشــته ۱۹۹.۶ 
میلیمتر بود.میزان بارش های حوضه آبریز مرزی شرق به بااترین حد خود نسبت 
به ســال آبی گذشته رســید به گونه ای که تا هفت اردیبهشت ۱۴۲.۲ میلیمتر 
بارش دریافت کرد درحالی که سال گذشته تنها۹۹.۹ میلیمتر بارش دریافت کرده 
بود . این میزان بارش سبب شده وضعیت کشاورزی در مناطق متاثراز این حوضه 

با رشد مواجه شود. حوضه آبریز قره قوم نیز با کاهش بارش روبرو شده است.

غول های نفتی با نوســان قیمت نفت 
در حــدود ۲۰ دار و ادامــه پاندمی 
کرونــا با بحــران بی ســابقه ای روبرو 
شــده و بین کاهش فعالیت و کاهش 
پرداخت ســود نقدی به سهامداران بر 
سر دوراهی مانده اند.به گزارش ایسنا، 
شرکت اکوئینور نروژ نخستین شرکت 
نفتــی بزرگی بود که ســود نقدی به 
ســهامدارانش را به میزان ۶۷ درصد 
کاهش داد و مســلما آخرین شرکت 
بزرگ نخواهد بود که به چنین کاری 
مبادرت می کند.شرکت انی ایتالیا روز 
جمعه از کاهش ۹۴ درصدی سود خود 
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ خبر داد 
که هنوز کاما تحت تاثیر افت تقاضا در 
بحران کرونا قرار نگرفته بود. انی میزان 
هزینه را ۳۰ درصد کاهش داده و هدف 
گذاری تولید برای سال میادی جاری 
را ۱۰۰ تــا ۱۲۵ هزار بشــکه در روز 
کاهش داده اســت.کلودیو دسکالزی، 
مدیرعامل انــی اظهار کرد که دوره ای 
که از مارس آغاز شــده، پیچیده ترین 
دوره ای بوده که اقتصاد جهانی در بیش 
از ۷۰ سال اخیر شاهد بوده است و این 
شــرکت مانند همه سال پیچیده ای را 
انتظار دارد.وی درباره احتمال کاهش 
سود پرداختی به سهامداران اظهار کرد 
که باید دید وضعیت بیماری کووید ۱۹ 
تا چند ماه دیگر به چه صورت خواهد 

بــود. انــی در ژوییه می توانــد درباره 
سود ســهام تصمیماتش را به روز کند.

تحلیلگران شرکت مشاوره »وود مک 
کنزی« به روزنامه فایننشــیال تایمز 
گفته انــد که اگــر میانگین قیمت هر 
بشکه نفت برنت در دو سال آینده ۳۸ 
دار بماند، بزرگترین شرکت های نفتی 
آمریــکا و اروپا ۱۷۵ میلیارد دار ضرر 
خواهند کرد.این غول های نفتی معموا 
به هر قیمتی از ســود سهام محافظت 
کرده اند. زمانی که قادر نبودند هزینه 
ســرمایه و سود سهام نقدی را پوشش 
دهند، به مجموعه ای از اقدامات نظیر 
کاهش هزینــه، فروش دارایی و صدور 
اوراق قرضه جدید متوسل شدند.اما این 
فرمــول در فضای بحرانی اخیر چالش 
برانگیز شده است. با مازاد عظیم عرضه 
نفت و چشــم انداز تداوم افت تقاضا، 
فروش دارایی اســتراتژی نیســت که 
واقعا بخواهند روی آن تکیه کنند زیرا 
خریداران زیادی حداقل به قیمت هایی 
که غول های نفتی انتظار دارند، وجود 
داشــت. همچنین خریداران  نخواهد 
احتمالــی در وضعیت مالی خوبی قرار 

ندارند و نمی توانند میلیاردها دار پول 
برای پروژه های مطرود غول های نفتی 
خرج کننــد.در نتیجه کاهش هزینه و 
ابزارهای اصلی خواهد  تنها  استقراض 
بود که غول ها اســتفاده خواهند کرد. 
شرکت اکســون موبیل پس از صدور 
هفت میلیارد دار اوراق قرضه در سال 
گذشــته، در ماه های مــارس و آوریل 
به تنهایی ۱۸ میلیارد دار اســتقراض 
کرد. شل هم در چند هفته گذشته ۲۰ 
میلیارد دار استقراض کرده است.هنوز 
معلوم نیست این استراتژی تا چه مدت 
می تواند ادامه پیدا کند. اکسون موبیل 
از مارس شاهد نزول رتبه اعتبار مالی 
خود از سوی دو موسسه اعتبارسنجی 
بوده است. جریان نقدینگی این شرکت 
هم از زمان ورود به سال ۲۰۲۰ به دلیل 
رشد باای هزینه که با افت قیمت های 
نفت و گاز و درآمــد پایین تر مصادف 
شد، نســبتا ضعیف بوده است.رویال 
داچ شل هم دو پروژه عظیم نفت و گاز 
در خلیج مکزیکو و دریای شمال را به 
دلیل رکود پیش آمده به تاخیر انداخته 
اســت. پروژه های بیشــتری به تاخیر 

افتاده یا لغو خواهند شد.شــرکت های 
شــیل مســتقل در آمریکا در بدترین 
وضعیت ممکن هستند. حدود ۲۵۰۰ 
کارگــر نفت و گاز در مدت ۱۰ روز در 
تگزاس کار خود را از دســت داده اند. 
شرکت »کانتیننتال ریسورسز« عمده 
تولیــدش در داکوتای شــمالی را به 
دلیل قیمت هــای پایین تعطیل کرده 
پترولیوم«  »اکسیدنتال  شرکت  است. 
در مارس ســود نقدی ســهام را ۸۶ 
درصد کاهش داشــت. این شرکت که 
در مقایسه با غول های نفتی مشکات 
مالی شدیدتری دارد، قادر به استقراض 
نفتی نسبت  نیســت.غول های  جدید 
به شــرکت های حفاری نفت شیل در 
وضعیت بهتری بــرای دوام آوردن در 
بحران فعلی هســتند اما ممکن است 
در مقایســه با دوران پیش از پاندمی 
کرونــا کوچک تر و مقروض تر شــوند.

بر اســاس گزارش اویل پرایس، تاثیر 
بحــران فعلی در بلندمــدت ملموس 
خواهد بود. شــرکت »ریستاد انرژی« 
پیش بینی کرده است که میزان عرضه 
جهانــی نفت تحت تاثیر بحران جاری 
که باعث کاهش هزینه تولیدکنندگان 
شده است، در سال ۲۰۳۰ شش درصد 
کمتر خواهد شد. حدود ۱۹۵ میلیارد 
دار پروژه هــای غیرشــیل به تعویق 

افتاده اند.

غول های نفتی در دو راهی 
کاهش تولید یا پرداخت سود

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد وزارت 
امور خارجه آمریکا گزارش داد، واشنگتن معافیت 
عــراق برای خرید برق از ایــران را برای یک بازه 
زمانی ۳۰ روزه تمدید کرده است.به گزارش ایسنا، 
این مقام آمریکایی که رویترز به نامش اشــاره ای 
نکرده، اعام کرد که ایاات متحده معافیت عراق 
از تحریم ها برای خرید برق از ایران را تمدید کرده 
اســت اما این تمدید این بار برای یک بازه زمانی 

کوتاه تر یعنی ۳۰ روز انجام شــده است.او ادامه 
داد، به محض آن کــه »دولتی معتبر« در عراق 
تشکیل شود، واشنگتن امکان تمدید مجدد این 
معافیت را بررسی خواهد کرد.این مقام آمریکایی 
گفت: وزیر )امور خارجــه آمریکا( با این تمدید 
کوتاه مدت موافقت کرد تا زمان ازم برای تشکیل 
دولتی معتبر فراهم باشد.او افزود، این معافیت در 
۲۶ مه به پایان خواهد رسید. معافیت های قبلی 

برای دوره های دســت کم سه ماهه اعطا می شد.  
این مقام وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد: به 
محــض این که دولت جدید روی کار بیاید، وزیر 
امور خارجه امــکان تمدید معافیت و بازه زمانی 
آن را دوباره ارزیابی خواهد کرد و به دنبال تداوم 
همکاری ما با دولت عراق در راســتای کاستن از 
وابستگی بغداد به واردات غیرقابل اطمینان انرژی 

ایران خواهد بود.

آمریکا معافیت عراق برای خرید برق از ایران را تمدید کرد

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 دوم

ارزان ترین بنزین دنیا گران ترین شد
بنزیــن در ونزوئا در پی بحران کمبود ســوخت از ارزان ترین بنزین جهان 
چرخــش ۱۸۰ درجه ای داد و بااترین نــرخ را در جهان پیدا کرد.به گزارش 
ایسنا، به لطف یارانه هایی که در دولت سوسیالیست هوگو چاوز، رئیس جمهور 
اسبق ونزوئا و جانشین وی نیکاس مادورو پرداخت شده، بنزینی که از سوی 
شرکت نفتی دولتی PDVSA فروخته می شــود، تقریبا رایگان بوده است. پر 
کردن باک خودرو به حدی ارزان بود که خودروسواران در ونزوئا به کارکنان 
جایگاه ســوخت به جای ۱۰ ســنت آمریکا پول بنزین، تنقات یا چند صد 
بولیوار می دادند.اما شبکه پاایشگاهی ونزوئا به ظرفیت ۱.۳ میلیون بشکه در 
روز در آستانه فروپاشی است و تحریمهای آمریکا که با هدف سرنگونی دولت 
مادورو علیه این کشور وضع شده، واردات  سوخت را دشوار کرده و باعث شده 
است شهروندان ونزوئایی ساعتها در صف بنزین منتظر بمانند یا به بازار سیاه 
مراجعه کنند.به گفته شاهدان، در شهر غربی ماراکایبو، فروشندگان بازار سیاه 
۲۰ لیتــر بنزین را ۵۰ دار می دهند و در برخی از بخش های ونزوئا هر لیتر 
بنزین چهار دار فروخته می شــود.این قیمت بااتر از قیمت بنزین در هنگ 
کنگ است که بر اساس بررسی های انجام شده، گران ترین بنزین دنیا را دارد. 
هر لیتر بنزین در جایگاه های ســوخت رویال داچ شل در این شهر دو دار و 
۱۵ سنت فروخته می شود.جهش قیمت بنزین در ونزوئا در حالی روی داده 
که قیمت بنزین در نقاط دیگر جهان به دلیل کاهش تقاضا در بحبوحه شیوع 
ویروس کرونا به شدت کاهش پیدا کرده است. طبق آمار اداره اطاعات انرژی 
آمریکا، در آمریکا قیمت میانگین هر لیتر بنزین در هفته منتهی به ۲۰ آوریل، 

۴۸ سنت بود.

تجهیز منابع مالی برای صادرکنندگان و 
سرمایه گذاران صنعت آب و برق

تهران-ایرنا-تفاهم نامــه همکاری مشــترک شــرکت ســاتکاب و صندوق 
ضمانــت صــادرات ایران با هــدف حمایت از توســعه صــادرات غیرنفتی، 
افزایش ســرمایه گذاری و تامین و تجهیز منابع مالی بــرای صادرکنندگان 
و ســرمایه گذاران ایرانی در حوزه ســاخت و تهیه کاای آب و برق و انرژی 
کشــور به امضا رسید.  به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شرکت ساتکاب، 
تفاهم نامــه همکاری مشــترک دو طرف در جهت اســتفاده از ظرفیت های 
اقتصادی، پژوهشــی و بازاریابــی طرفین در افزایش ضریــب نفوذ خدمات 
بیمه اعتبار صادراتی و ارتقای شــبکه توزیع خدمات و جذب و نگهداشــت 
مشــتریان جدید و فعلی و فرهنگ سازی در این زمینه در نشست محمدولی 
عاءالدینی، رییس  هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ساتکاب با افروز بهرامی، 
رییس  هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به امضا رسید.

معرفی خدمات بیمه ای و ضمانتی صندوق جهت راهنمایی و هدایت و جذب 
صادرکنندگان و تجار و ســرمایه گذاران ایرانــی در حوزه آب و برق و انرژی، 
معرفی فرصت های صادراتی کاا و خدمات به شرکت های فعال در صنعت آب 
و برق برای اســتفاده از ظرفیت های صندوق و ایجاد روابط سازنده و تعاملی 
با صادرکنندگان و ســرمایه گذاران ایرانی در تسهیل امور صادرات و همکاری 
صندوق با نهادهای مالی ذیربط در تجهیز منابع مالی داخلی و خارجی برای 
راه اندازی پروژه های صادراتی و کمک به پوشــش ریســک های مرتبط با آن 

توسط صندوق از جمله موضوعات این تفاهم نامه است.
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گزیده خبر  عضو اتاق بازرگانی ایران؛

دستیابی به صادرات ۵۰ میلیارد داری امکان پذیر نیست
رییــس اتــاق بازرگانی ایــران و چیــن گفت : بــا توجه به 
محدودیت های شــدید در مرزها و کاهش قدرت خرید دنیا، 
دســتیابی به هدف گذاری صــادرات غیرنفتــی ۵۰ میلیارد 
داری امکان پذیر نیســت.مجیدرضا حریــری در گفت وگو 
با ایلنا، با اشــاره به هدف گــذاری ۵۰ میلیار داری صادرات 
غیرنفتی مطرح شده برای سال ۹۹ گفت: مسئله هدف گذاری 
و عملیاتی شــدن آن دو مســئله کاما جدا است، این میزان 
مطرح شده در خوشــبینانه ترین حالت ممکن است و به نظر 
نمی آید که در حال حاضر قابلیت دسترســی داشــته باشد، 
زیرا اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در دنیا آشــفته اســت.وی 
در خصوص چشــم انداز صادراتی ســال جاری نیز، گفت: به 
دلیــل مختل بودن فضای اقتصاد و صادرات نشــات گرفته از 
کرونــا، نامعلوم بودن زمان نابودی ایــن بیماری و با توجه به 
بازارهای هدف تجاری ما که عمدتا کشورهای همسایه، چین 
و هند هســتند، و نزدیک به ۹۰ درصد آن یا از دســت رفته  
و یا با محدودیت های شــدید در مرزها مواجه است، نمی توان 
چشــم انداز خوبی را برای صادرات تصور کرد، در ضمن باید 
توجه داشــت که قدرت خرید دنیا بــه میزانی کاهش یافته 
که بســیاری از صادارت خرد نیز آســیب دیده اند که ترمیم 
آن زمان طوانی را می طلبد.حریری تاکید کرد: توجه داشته 

باشــید حدود ۵۰ درصد صادرات غیرنفتــی ما فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی به مقاصدی مثل هند، چین و ترکیه است 
که با کاهش شــدید قیمت های پایــه انرژی در دنیا و کاهش 
متقاضی این بخش از صادرات غیرنفتی ما نیز با کاهش شدید 
همراه شــده اســت، در نتیجه صادرات غیرنفتی به کمتر از 
نصف خواهد رســید و حتی اگر حجم آن تغییری نکند ارزش 
مالی آن نصف خواهد شــد.وی ادامه داد: بنابراین کاهش ۱۰ 
تا ۱۲ میلیارد داری را برای این نوع صادرات متصور هستیم، 
به معنای دیگر اگر برای سال گذشته حدود ۴۲ میلیارد دار 
هدف گذاری صادراتی داشــتیم، این میزان در ســال جاری 
به ۳۰ میلیارد دار خواهد رســید.عضو اتــاق بازرگانی ایران 
با اشــاره به بازار صادرات فرآورده هــای معدنی، افزود: بخش 
دیگری از صادرات غیرنفتی ما فرآورده های معدنی هستند که 
قیمــت آنها نیز با کاهش حداقل ۱۰ درصدی در بازار داخلی 
پیش بینی می شــود.  وی تاکید کرد: برای تحقق هدفگذاری 
۵۰ میلیارد داری صادارت نیاز اســت که یــا بازار صادراتی 
جدید پیدا شــود و یا ترکیب و تولید کاا را بیشتر کرد و در 
شــرایط فعلی هیچکدام از این موارد امکان عملیاتی ندارد، به 
جــز اینکه تاش  را در بنگاها افزایش دهیم که آن نیز درصد 

ناچیزی  را در این هدفگذاری صادراتی خواهد داشت.

مدیرکل شرکت بازرگانی دولتی:
ذخایر استراتژیک کااهای اساسی با وجود 

کرونا تامین است
تهران- ایرنا- مدیرکل توزیع و فروش شــرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: 
اکنون با وجود شــیوع بیماری کووید - ۱۹ در کشــور، ذخایر استراتژیک 
کااهای اساسی تامین و حتی در مواردی بیش از نیاز داخلی است و نگرانی 
در ایــن خصوص نداریم.»حجت براتعلی« دیروز دوشــنبه در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق تکلیف اباغی شورای عالی امنیت ملی، 
ذخایر چهار قلم کاای اساسی شامل گندم، روغن، شکر و برنج همیشه در 
یک سطح تامین است به طوری که ساانه سطح ذخایر برنج ۶۰۰ هزارتن،  
روغن ۶۰۰ هزارتن ، شکر ۵۰۰ هزارتن و گندم پنج میلیون تن تعیین شده 
اســت.مدیرکل توزیع و فروش شــرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران تنظیم بازار کااهای اساسی همچون  گندم، 
آرد ، شکر و برنج را برعهده دارد، اظهارداشت: سال گذشته )۱۳۹۸( براساس 
تکالیف مقرر شــده در مجموع نزدیک به  ۲۳ میلیون تن کاای اساسی و 
راهبردی تامین و به بازار تزریق شد.وی تصریح کرد: از این میزان ۱۰ میلیون 
و ۵۰۰ هزارتن گندم خرید داخلی ، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتن آرد ) نانوایی، 
صنایع آرد شامل صنایع ماکارونی و شیرینی و شکات(، یک میلیون و ۶۰۰ 
هزارتن شکر، ۵۴۲ هزارتن روغن و  ۲۲۵ هزارتن برنج در اقصی نقاط کشور 
توزیع شــده است.براتعلی با اشاره به اینکه به طور مستمر موجودی ذخایر 
کااهای اساســی نو می شود، اضافه کرد: طی دو سال اخیر با وجود تشدید 
تحریم ها علیه ایران، خریدهای خارجی ما برای واردات کااهای اساســی 
مذکور به خوبی انجام شد و تاکنون حتی با وجود بروز بیماری کووید - ۱۹ 
مشــکلی در تامین کااهای اساســی خود برای حفظ ذخایر استراتژیک و 
تنظیم بازار داخلی نداشتیم.وی با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته 
شــرایط تامین و تخصیص ارز تسهیل شده اســت، گفت: بنابراین بخشی 
از محصوات همچون برنج ترخیص و به اســتان ها در حال ارســال است.

مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: شرکت بازرگانی 
دولتی ایران با مشــکل رسوب کااهای اساسی در گمرکات روبرو نیست اما 
آنچه بخش خصوصی وارد کرده با تصمیم دولت و بانک مرکزی از گمرکات 
ترخیص می شود.براتعلی درباره  وضعیت شکر مورد نیاز کشور و ذخایر آن 

گفت: برای تامین نیاز داخلی و حفظ ذخایر شکر وارد عمل خواهیم شد.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی:
 مردم نمی توانند 400 میلیاردشان 

را پس بگیرند
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: 
۴۰۰ میلیارد تومان از پول مردم در حســاب های شــرکت های هواپیمایی 
داخلی و خارجی است؛ مردم سرگردان مانده اند و نمی توانند پولشان را پس 
بگیرند.به گزارش ایسنا، حرمت اه رفیعی حدود یک هفته پیش در نامه ای 
خطاب به تعدادی از شــرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی هشدار داد 
اگر بدهی سفرهای کنسل شده را تسویه نکنند از آن ها شکایت خواهد کرد. 
او پیــش از تعطیات نوروز،  زمانی که وزراتخانه های راه و گردشــگری در 
بخشنامه هایی از شــرکت های هواپیمایی و تاسیسات گردشگری، از جمله 
هتل ها خواستند پول سفر و پروازهای کنسل شده مردم را بدون کسر جریمه 
مسترد کنند، نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشت و نسبت به کم کاری هتل ها 
و ایراین ها و فشــار نهادهای نظارتی که فقط به آژانس های مسافرتی وارد 
شــده است، معترض شد و ورود دســتگاه قضا به این جریان، پیش از حاد 
شدن مشکل را ضروری دانست. پس از گذشت نزدیک به دو ماه از آن زمان، 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی همچنان می گوید که شرکت های 
هواپیمایی و هتل ها نســبت به اســترداد پول مردم اقدام نکرده اند.بسیاری 
از مســافران که با شیوع ویروس کرونا و بسته شــدن مرزها و لغو پروازها 
ناچار به کنســلی سفر شدند همچنان بین آژانس های مسافرتی، ایراین ها 
و هتل ها ســرگردان و باتکلیف مانده انــد؛ آژانس هایی  که می گویند هنوز 
ایراین و یا هتلی پولی را برنگردانده که با مشتری تسویه کنند و ایراین ها و 
هتل هایی که خود را در آستانه ورشکستگی می بینند و به این بهانه، استرداد 
پول مــردم را به تعویق می اندازند.حرمت اه رفیعی ـ رییس انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ که تا یک هفته پیش 
رقم بدهی شرکت های هواپیمایی به آژانس های مسافرتی و مردم را بالغ بر 
۱۰۰ میلیــارد تومان اعام کرده بود، اینک در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: 
بررســی های میدانی و گزارش های تازه نشان می دهد رقم بدهی ایراین ها 
)داخلی و خارجی( به ۴۰۰ میلیارد تومان رســیده اســت و مبلغی هم در 

اختیار هتل های داخلی و خارجی قرار دارد.

کسب رکورد ماهانۀ تولید آهن اسفنجی در 
واحدهای احیا مستقیم فواد مبارکه

جهادگران ناحیۀ آهن سازی در ســـال جــــــــهش تولیـــــــــد و در 
فروردیــن ماه، با تاش مضاعف خود و بــا تولید 7۱۱ هزار و ۵۰۰ تن آهن 
اســفنجی. رکورد قبلی 7۰۰ هزار و ۵۴۴ تنی خود را که در فــروردیـــن 
۱۳۹۸ به دست آمــــده بـــــود، با موفقیـــت و سربلنــــدی پشت سر 
گذاشتند.داریوش رشــیدی مدیر ناحیۀ آهن سازی با اعام این خبر افزود: 
مأموریت ناحیۀ آهن سازی تأمین آهن اسفنجی و آهک و دولومیت موردنیاز 
ناحیۀ فوادســازی با کمیت و کیفیت مناســب است. خوشبختانه با همت 
کارکنان واحدهای احیا مســتقیم  و همــکاری دیگر واحدهای ناحیه، اعم 
از گندله ســازی، مواد خام و برنامه ریزی تولید و تعمیرات، و با پشــتیبانی 
واحدهای خدماتی و ســتادی، در فروردین مــاه ۹۹، هم زمان با نام گذاری 
سال جاری با عنوان سال »جهش تولید« که می تواند حرکت روبه رشدی در 
اقتصاد کشور ایجاد کند،  این همکاری به شکل مطلوب محقق شد و نتیجۀ 
آن دســتیابی به این رکورد غرورآفرین بود.وی خاطرنشــان کرد: مهم ترین 
موضوعــی که بایــد در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این اســت که این 
موفقیت درخشــان و جهش تولید با توجه به شرایط ویژۀ موجود در حوزۀ 
سامت و همپای مدافعان این عرصه، با حضور در جبهۀ صنعت کشور و  با 
همدلی و وفاق کارکنان که همواره یکی از شــاخصه های بارز فواد مبارکه 
بوده اســت حاصل شد.رشیدی ادامه داد: در ناحیۀ آهن سازی همواره عمل 
براساس رویه های سازمانی با در نظر گرفتن موارد ایمنی و بهداشتی، همگام 
با دیگر قســمت های ســازمان مد نظر بوده و کارِ گروهی در سایۀ راهبری 
یکپارچه برای تحقق اهداف تعیین شــده برای ناحیۀ آهن سازی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است.  امیدواریم افزایش تولید در سایۀ الطاف الهی و همت 
کارکنان  کماکان تداوم داشته باشد.وی از تمامی کارکنان ناحیۀ آهن سازی 
اعم از امانی و پیمانی، واحدهای ســرویس دهنده و پشتیبانی و همچنین از 

حمایت های مدیریت عالی شرکت تشکر و قدردانی کرد.

 اکتشافات ایمیدرو، ذخایر قطعی بوکسیت
 را به 38 میلیون تن رساند

اکتشــافات ایمیدرو، ذخایر قطعی بوکســیت را به ۳۸ میلیون تن رســاند. 
همچنین تولید پودر آلومینا )ماده اولیه تولید آلومینیوم( طی سال ۹۸ به رقم 
۲۳۳ هزار و ۲۶7 تن رسید.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یکی از اقداماتی که در زمینه تولید پودر 
آلومینا داشــته است، انجام اکتشافات سراسری در زمینه بوکسیت، به منظور 
تامین ماده اولیه تولید پودر آلومیناست.بررسی ها نشان می دهد ظرفیت نصب 
شده آلومینای کشور از ســال ۸۱ تا پایان سال گذشته )بدون تغییر( برابر با 
۲۵۰ هــزار تن بود اما میزان تولید در ســال ۱۳۸۱ بالغ بر ۱۰۲ هزار تن بود 
که تا سال ۱۳۸۴ به ۱۳۰ هزار تن رسید.همچنین دوره بین سال های ۸۵ تا 
۸۹ میزان تولید پودرآلومینا از ۱۶۸ هزار تن تا سطح ۲۳۶ هزار تن ارتقا یافت 
و در واقع عملکرد پارســال این پودر حدود سه هزار تن کمتر از سال ۸۹ رقم 
خورد.این گزارش می افزاید، سال ۹۲ رشد تولید آغاز شد و رقم ۲۴۹ هزارتن 
بااترین عملکرد در طول ســال های ۸۱ تا ۹۱ ثبت شد. در سال ۹۳ رکورد 
بی ســابقه تولید و عملکرد فراتر از ظرفیت عملی شد و رقم تولید ۲۵۱ هزار 

تن پودر آلومینا بدست آمد.

معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد:
 تحقق جهش تولید با توسعه اکتشاف

به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، حســام 
مقدمعلی؛ معاون اکتشاف و بهره برداری درباره عملکرد اکتشافی این شرکت 
در سال ۹۸ گفت: در سال گذشته ایمپاسکو عملیات پی جویی و شناسایی 
را در ۲۱ پهنه اکتشافی با مســاحت بالغ بر ۸۹۰۰۰ کیلومتر مربع را آغاز 
کرد که این پهنه ها در اســتان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، 
کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، گلستان، فارس، مرکزی، همدان، کرمان، 
قزوین، گیان و اصفهان واقع شده است.مقدمعلی در ادامه افزود: از این بین 
فاز اجرایی، مطالعات اکتشــافی در ۱۱ پهنه اکتشافی در 7 استان کشور به 
مســاحت ۳۶۵۰۰ کیلومتر مربع به اتمام رسیده و در شرف تهیه گزارش 
نهایی دفاع از پهنه است.معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران عنوان کرد: این پهنه ها با اهداف متعدد اکتشافی در مواد 
فلزی و غیر فلزی مورد مطالعه واقع شده و به صورت سیستماتیک به منظور 
تعیین مناطق هدف جهت شناســایی محدوده های امید بخش و با امکان 
تامین مواد اولیه صنایع موجود در منطقه مورد مطالعه قرار گرفته اســت.

وی با بیان اینکه در ســال گذشته تعداد ۳۵ فقره پروانه اکتشاف جاری به 
مساحت ۹۲۵ کیلومتر مربع توسط این شرکت تمدید اعتبار و یا اخذ شد، 
گفت: این محدوده ها در مرحله مطالعات اکتشاف عمومی و تفضیلی بوده 
و در ســال جاری مطالعات آن به مرحله جمع بندی و ارائه گزارشات پایان 
عملیات اکتشــاف خواهد رسید.مقدمعلی در ادامه عنوان کرد: در سال ۹۸ 
شــرکت با انجام ۴۴۶۰۰ متر حفاری در ۳ حوزه زغال سنگ، سنگ آهن 
و پلــی متال، تهیه نقشــه های ۱:۱۰۰۰، ۱:۵۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰۰ در مجموع 
حدود ۲۶۰۰۰ هکتار، برداشت ژئوفیزیک مغناطیس سنجی به تعداد 7۹۰۰ 
نقطه بخشــی از اطاعات اکتشــافی را تکمیل کرده است.به گفته معاون 
اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران محدوده های 
اکتشافی )در سال گذشته( در استان های خراسان جنوبی، همدان، سیستان 
و بلوچســتان، کرمان، یزد، کهکیلویه و بویراحمــد و … قرار دارند و مواد 
معدنی شامل انواع ذخایر پلی متال، کانسنگ سرب و روی و کانسنگ آهن 

غیر پاسری می باشند.

سرپرســت معاونت توســعه بازارهای صادراتی 
ســازمان توســعه تجارت ایران از افزایش سهم 
ایــران در بازار عــراق خبــر داد و گفت: ارزش 
صادرات ایران به عراق در ســال ۹۸ نســبت به 
سال ۱۳۹7 با ۰.7 درصد افزایش به ۸.۹ میلیارد 
دار رســید. این در حالی است که از نظر وزنی 
صادرات ج. ا. ایران به عراق در ســال ۹۸ نسبت 
به ســال ۱۳۹7 بــا ۲۹ درصــد افزایش به ۲۵ 
میلیون تن رسیده است.به گزارش ایلنا و به نقل 
از سازمان توســعه تجارت ایران، مسعود کمالی 
اردکانی با اعام این خبر اظهار داشــت: در سال 
گذشــته بازار عراق با ۲۱ درصد سهم صادرات 
کشور  پس از چین، در رتبه دوم صادرات ایران 
قرار داشته اســت. همچنین ایران با ۲۸ درصد 
سهم در بازار عراق جایگاه سوم صادرکنندگان به 

عراق را به خود اختصاص داده است. وی افزود: بر 
این اساس ارزش صادرات ایران به عراق در سال 
۹۸ نسبت به سال ۱۳۹7 با ۰.7 درصد افزایش 
به ۸.۹ میلیارد دار رسید. همچنین از نظر وزنی 
صادرات کشورمان به عراق در سال ۹۸ نسبت به 
سال ۱۳۹7 به ۲۵ میلیون تن رسید که افزایش 
۲۹ درصــدی را تجربه کرده است.سرپرســت 
معاونت توســعه بازارهای صادراتی گفت: دارو و 
تجهیزات پزشکی، مصنوعات پاستیکی، کاشی 
و سرامیک، محصوات فوادی سیم و کابل، لوازم 

خانگی، لوازم الکتریکی، لولــه و پروفیل، لوازم 
و مصالح ســاختمانی، کولرآبی، فرش ماشینی 
و کفپوش ها، کیســه پروپیلین، ماشــین آات 
صنعتی، لبنیات، شــیرینی، شــکات، لوازم و 
قطعــات یدکی خودرو، تجهیزات کشــاورزی و 
محصوات خاق و دانش بنیان از جمله کااهای 
دارای ظرفیت افزایش صادرات به عراق هستند.

برنامه های سال 1399 در خصوص افزایش 
صادرات به کشور عراق

کمالــی اردکانی در خصوص برنامــه های این 
ســازمان در حوزه تقویت دیپلماسی تجاری، از 
پیگیری تفاهمات ســومین اجاس کمیسیون 
مشــترک دو کشــور و همچنین پیگیری رفع 
مشکات زیرساخت های تجاری از دستگاه های 
اجرایی کشور و تفاهمات وزرای صنعت، معدن 
و تجارت و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت 
ایران بــا همتایان عراقی، برگــزاری چهارمین 
اجاس کمیسیون مشــترک و کمیته مشترک 
همکاری هــای تجاری میان دو کشــور و انعقاد 

تفاهمــات جدید با توجه به شــرایط و تحوات 
جدید و در راســتای توسعه صادرات به عراق در 
ســال ۱۳۹۹ خبر داد.وی گفت: پیگیری تحقق 
هدف ۲۰ میلیارداری صادرات در سال ۱۴۰۰ 
میان دو کشور، توســعه همکاری های صنعتی، 
برگــزاری همایش ها و میزهای  کاا- کشــوری 
در تهران و استان ها و معرفی فرصت های جدید 
صادراتــی به عراق به بخش خصوصی کشــور، 
حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی عراق، 
برگــزاری نمایشــگاه های تخصصی اختصاصی 
ایران در مرکز نمایشــگاهی ایران در بغداد پس 
از فروکش ویروس کرونا، رصد روزانه پایانه های 
مرزی و پیگیری رفع موانع صادرات از این مبادی 
از جمله برنامه های ترویجی ســازمان توســعه 

تجارت برای توسعه صادرات به عراق است.

 یک مقام مسئول خبر داد:
صادرات به عراق ۰.۷ درصد افزایش یافت
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با تمکین از سود سپرده ۱۵ درصدیگزیده خبر

چه عواملی بر قانون مندی بانک ها تاثیر گذاشتند؟
با توجه به اینکه این روزهــا بانک ها خود را مکلف به اجرای 
ســود سپرده ۱۵ درصدی دانســته اند، عواملی در این زمینه 
نقش داشــته اند که یکی از برجســته ترین این عوامل فشار 
مالیات بر بانک ها اســت و اقداماتی نیز از سوی بانک مرکزی 
همچون نظارت جدی بر بانک ها، جلوگیری از اضافه برداشت 
بانک ها، برخورد با مدیران بانکی فاقد صاحیت، شفاف سازی 
تراکنش های بانکی و... در این زمینه تاثیرگذار اعام شده اند.به 
گزارش ایسنا، سپرده های بانکی پولی است که در حساب های 
بانکی با یک مدت معین و سود مشخصی نگهداری می شود که 
این روزها سود سپرده یکی از موضوعات داغ در بحث ها بوده 
که آیا نرخ سود ســپرده کاهش پیدا کرده یا خیر، درحالیکه 
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۱۳۹۵ بانک ها موظف 
هستند از سرمایه گذاران خود برای سپرده ها معادل ۱۵ درصد 
ســود دریافت کنند.اما این قانون از سوی بسیاری از بانک ها 
اجرا نمی شد و آن ها قانون را دور می زدند که به تازگی بانک ها 
تصمیم گرفتند از این قانون تمکین کنند و ســود سپرده ۱۵ 
درصدی دریافت کنند که در نتیجه سود ساانه تغییر نکرده 
است.یکی از عواملی که بانک های متخلف آن را به عنوان اهرم 
فشاری برای تمکین خودشان از قانون اعام کرده اند، مالیات 
است زیرا، سازمان امور مالیاتی سود سپرده بااتر از ۱۵ درصد 
را بهره می داند و از مابه التفاوت سود بااتر از قانون و سود ۱۵ 

درصدی، مالیات ۲۵ درصدی اخذ می کند.

فشار مالیات بر تمکین از سود سپرده ۱۵ درصدی
در این زمینه، رئیس کل ســازمان امور مالیاتی ضمن تایید 

گفته ذکر شده در باا، به ایسنا توضیح داد که سیستم بانکی 
به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از ۱۵ درصد را پرداخت و 
دریافت می کردند که سازمان امور مالیاتی برای تامین هدف 
شــورای پول و اعتبار و اســتفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال 

قانون، سود سپرده های بااتر از ۱۵ درصد که بانک ها دریافت 
کــرده بودند را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نپذیرفت و 
نخواهد نپذیرفت.طبق گفته پارسا سیستم بانکی هزینه ای را 
برای ســود سپرده های بانکی می پرداخت که سازمان مالیاتی 

آن را بــه عنوان هزینــه قانون قبول مالیاتی نمی دانســت و 
سیستم بانکی را مجبور کرد تا از قانون تمکین کند و سودی 
بااتر از ۱۵ درصد برای ســپرده های بانکی دریافت نکند.در 
ادامه این مقام مســئول خاطرنشــان کرد که اکنون که نرخ 
واقعی سود سپرده ها منفی است، مالیات بر سود سپرده های 
بانکــی موضوعیت ندارد و این ســازمان برنامه ای هم در این 

زمینه ندارد.

اقدامات احتیاطی بانک مرکزی برای سودهای بانکی
عــاوه بر مالیات، رئیس کل بانک مرکــزی درباره روند اخیر 
نرخ سود سپرده و ســود بین بانکی اقدامات احتیاطی را که 
در ایــن زمینه موثر بوده اند را، اعام کرد که شــامل نظارت 
جدی و مدیریت شــده بانک مرکزی بر بانک ها و موسســات 
اعتباری ناتراز و مشــکل دار، براساس اختیارات کسب شده از 
سران قوا، تجدیدنظر در صاحیت فنی مدیران بانک هایی که 
عما ناقض مقررات مصوب بوده انــد و تداوم اعمال مقررات، 
جلوگیری قاطع از اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری 
و کاهــش تدریجی و رســاندن آن به حداقل ممکن اســت.

همچنین ادغام عملی بانک های وابسته به نیروهای مسلح طی 
تشــریفات اداری آن در چند هفته آینده ، آغاز به کار عملیات 
بازار باز و تاش برای توسعه آن، که در کنار سایر اقدامات، به 
تعدیل غیردستوری و تدریجی نرخ سود بین بانکی، سود بانکی 
و اوراق خزانه کمک کرده اســت و شفاف سازی تراکنش های 
بانکی و اعمال مقررات شدید در نقل و انتقال پول، برای مبارزه 

با پولشویی نیز، از جمله این اقدامات احتیاطی هستند

مدیر امور مالی بانک ایران زمین:
مدیریت دارایی ها و بدهی ها دغدغه بانکها در 

دوران بعد از کرونا
در حال حاضر با شــیوع ویروس کرونا بخش اعظمی از 
مردم جهان قرنطینــه و یا با اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی تعامل آنها با جهان اطراف به حداقل رســیده 
 است. این امر که در صد سال اخیر بی سابقه بوده است، 
منجر به تعطیلی ادارات، کارخانه ها و به طور کلی رکود 
کسب و کار گردیده که در تجربه دنیای مدرن و شرایط فعلی جهان نگرانی های 
زیادی را در مورد تاثیر پذیری شاخص های کان اقتصادی، بازار سرمایه و مسکن 
به همراه داشــته است. در گفتگویی کوتاه با مدیر امور مالی بانک ایران زمین به 
بررسی این موارد و شرایط بانکها و موسسات مالی در ادامه این بحران پرداختیم.

به گزارش روابط عمومی، محمد مهدی آزادی مدیر امور مالی بانک ایران زمین با 
اشاره به بحران شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: این اپیدمی اقتصاد جهان را به 
شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد به طوری که پیش بینی های سازمان همکاری 
های اقتصادی و توســعه )OECD( و نیز صندوق بین المللی پول در مورد رشد 
اقتصادی کشورهای مختلف را دســتخوش تغییر قرار داده است. کاهش تولید 
محصوات و خدمات نشــاٌت گرفته از تعطیلی بنگاه های اقتصادی، قطعاً تولید 

ناخلص ملی و داخلی کشورها را تحت الشعاع قرار می دهد.

مدیر امور شعب بانک دی منصوب شد
دکتر برات کریمــی، مدیرعامل بانک دی، طی حکمی 
ابوالفضل رضایی را به سمت مدیر امور شعب بانک دی 
منصــوب کرد.به گزارش روابــط عمومی بانک دی، در 
مراسمی که با حضور برات کریمی، مدیرعامل، فریدون 
رشیدی، نایب رییس هیئت مدیره، رحیم طاهری عضو 
هیئت مدیره و جمعی ازمعاونین، مدیران و روســای شعب برگزار شد، ابوالفضل 
رضایی به عنوان مدیر امور شعب معرفی شد.بر اساس این گزارش، در این مراسم 
کریمی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
تمامی مسلمین جهان گفت: بانک دی در سه ماه اخیر حرکت مثبت رو به رشدی 
را آغاز کرده است که امیدواریم به برکت این ماه عزیز و دعای خیر خانواده معزز 
شهدا و ایثارگران، بانک دی به موفقیت های بیشتری در مسیر سودآوری دست 
یابد.مدیرعامل بانک دی با اشــاره به موفقیــت های اخیر بانک در حوزه کاهش 
قیمت تمام شده پول، افزایش وصول مطالبات و سوددهی عملیات بانک طی چند 
ماه گذشــته گفت: بانک دی علیرغم تمامی مشکات اقتصادی جامعه و شیوع 
ویروس منحوس کرونا که تاثیر نامطلوبی بر کســب و کارها گذاشته، توانست در 

فروردین ماه به سوددهی برسد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:
 دو زیرمجموعه »وبصادر« عرضه اولیه 

می شود
مدیرعامــل بانک صادرات ایــران از عرضــه اولیه دو 
زیرمجموعه بانک در سال جاری، علت رشد ۹۸ درصدی 
سهام و انتظار قیمت سهم و اثر کاهش سود بانکی بر این 
صنعت خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران به نقــل از پایگاه خبــری بورس پرس، حجت اله 
صیدی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه احراز هویت سجام در بانک صادرات 
ایران در خصوص برنامه واگذاری زیرمجموعه های این بانک طی ســال جاری به 
بورس پرس گفت: گروه مالی ســپهر صادرات در نیمــه راه قرار دارد و حدود ۵0 
درصد امور پذیرش آن صورت گرفته و پس از آن عرضه اولیه سهام تامین سرمایه 
سپهر صادرات نیز در دســتور کار قرار گرفته است.وی درباره عرضه اولیه سهام 
شــرکت کارگزاری بانک صادرات ایران نیز توضیح داد: اگر قرار بر این باشــد که 
ســهام کارگزاری ها نیز در بورس عرضه شوند، قطعاً یکی از آنها کارگزاری بانک 
صادرات ایران خواهد بود.این مقام مســئول در پاسخ به سوال دیگر بورس پرس 
مبنی بر اینکه آیا بازار ســهام در وضعیت فعلی با تداوم رکوردشــکنی ها و روند 
صعودی دارای حباب اســت؟ گفت: با توجه به ارزش گذاری شاخص ها، ارزیابی 
این است که بورس به طور کلی دارای حباب نیست اما ممکن است سهام برخی 

شرکت ها حباب داشته باشد، یا برخی با نرخ بنیادی هم قیمت باشد.

تأمین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی با 
اجرای طرح »گام« در بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد با اجرای طرح گواهی اعتبار مولد »گام«، 
در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، 
بدون نیاز به افزایش نقدینگی گام برمی دارد.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاســارگاد، طرح گواهی اعتبار مولد 
»گام«، یک بســته اعتباری اســت که با هدف تأمین 
سرمایه در گردش زنجیره ی تولید، توسط بانک مرکزی ایران طراحی شده است.

در این طرح، تولیدکنندگان می توانند بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسطه، 
از بانک عامل، درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کنند. 
دارندگان این اوراق می توانند آن را تا سررسید، نزد خود نگه دارند، یا به فروشنده 
مواد اولیه تحویل دهند و یا در بازار سرمایه تنزیل کنند. این اوراق با قابلیت نقل و 
انتقال در بازارهای پول و سرمایه، در زمره ی اوراق بدهی و دارای سررسید است .

واریز تسهیات یک میلیون تومانی برای 
مشتریان بانک آینده

طبق مصوبه  ستاد ملی مبارزه با کرونا و با هدف حمایت 
از هم میهنــان در شــرایط ناهموار اقتصادی ناشــی از 
شــیوع کرونا، بانک  آینده برای ۸۳۳0  نفر از مشتریان 
خود، مبلــغ ۱0 میلیون ریال تســهیات واریز کرد.در 
پی اعام لیســت سرپرســتان خانوار متقاضی دریافت 
وام یک میلیون تومانی از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و اباغ بانک 
 مرکزی ج.ا.ایران، این تســهیات به حساب مشــتریانی که یارانه  خود را از طریق 
بانک  آینده دریافت می کنند، واریز شد.شــایان ذکر اســت؛ بانک آینده به اطاع 
دریافت کنندگان این تسهیات می رســاند به منظور جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونــا، برای دریافت این وجه و یا انجام تراکنش، از ابزارهای بانکداری الکترونیکی 
اعم از دســتگاه های خودپرداز، اینترنت بانک، و همراه کارت استفاده و از مراجعه به 
 شعب بانک آینده خودداری کنند.گفتنی است؛ مرکز ارتباط بانک  آینده به شماره 
0۲۱-۲766۳۲00، به صورت شبانه روزی آماده  پاسخ گویی به مشتریان محترم است.

پیام تسلیت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک 
پارسیان درپی درگذشت مدیرعامل بانک مسکن

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک پارســیان با صدور پیامی درگذشت مرحوم رحیمی 
انارکی، مدیرعامل فقید بانک مســکن را تسلیت گفتند.متن پیام دکتر پرویزیان مدیرعامل 
و اعضای هیات مدیره بانک پارســیان به شرح ذیل است : انا ه و انا الیه راجعون درگذشت 
ناگهانی همکار گرانقدر، مرحوم ابوالقاســم رحیمی انارکی، مدیر عامل فقید بانک مســکن 
موجب تاثر و تاســف فراوان شد. مرحوم رحیمی انارکی، سالیان متمادی در بانک مسکن و 
در مناصب مختلف خدمت رســانی کرد و یقیناً خدمات ارزشمند ایشان در یادها و خاطرات 
نظام بانکی کشور ماندگار خواهد بود. ضمن تسلیت به خانواده گرامی ایشان و همکارانشان 
در بانک مســکن، از درگاه خداوند متعال آرزوی مغفرت الهی برای روح آن مرحوم و صبر و 

شکیبایی برای اعضای خانواده، بازماندگان، دوستان و همکاران ایشان مسئلت داریم.

پیام تسلیت مدیرعامل بانک توسعه تعاون به 
مناسبت درگذشت مدیرعامل بانک مسکن

حجت اه مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون ضایعه درگذشت جناب آقای ابوالقاسم 
رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مســکن بر اثر ابتا به بیماری کرونا را به شــبکه بانکی و 
خانواده ایشان تسلیت گفت باسمه تعالی  در کمال تأثر و غایت تأسف، این سوگ بزرگ را 
نخست به محضر خانواده ارجمند ایشان سپس به همکاران گرانقدر و معزز بانک مسکن در 
سراســر کشور و نیز به تمامی کارکنان غیور و نجیب شبکه بانکی در ایران اسامی تسلیت 
عرض نموده و از پیشگاه حضرت پروردگار درخواست می کنم که در این آنات مبارک از ماه 
کرامت، آن عزیز ســفرکرده و میهمان نورسیده در دیار ابدی را به عالی ترین وجه مرحمت 

خویش میزبانی نماید.

پیام تسلیت مدیرعامل بانک مهرایران به مناسبت 
درگذشت رحیمي انارکي

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران در پیامي درگذشت دکتر ابوالقاسم رحیمي 
انارکي مدیرعامل فقید بانک مسکن را تسلیت گفت.به گزارش روابط عمومی بانک مهرایران، 
متن این پیام به شرح زیر است:خانواده محترم مرحوم رحیمی انارکی  خانواده بزرگ بانک 
مسکن سام علیکم؛ خبر درگذشت مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن 
چنان سنگین است که به سختي به باور مي نشیند. بي شک فقدان این مدیر برجسته شبکه 
بانکي و همکار سختکوش که منشأ خدمات پر خیري براي آحاد جامعه و کارکنان آن بانک 
بود، ضایعه اي بزرگ و دردناک خواهد بود.اینجانب از ســوی خود، هیات  مدیره و مجموعه 
کارکنــان بانک مهر ایران به خانواده محترم آن مرحوم، مدیران و همکاران بانک مســکن 
تسلیت عرض مي کنم و از خداوند متعال براي بازماندگان آرزوي صبر و براي روح آن مدیر 

خدوم آرامش و آمرزش مسئلت مي نمایم.

پیام تسلیت بانک آینده به مناسبت درگذشت 
مدیرعامل بانک مسکن

خبر درگذشت شادروان ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل فقید بانک مسکن که به یقین 
نام نیک او بر تارک عرصه بانکی کشــور، همواره خواهد درخشید، مایه تأسف و تأثر است. 
خدمــات بی نظیر این مدیر فرهیخته و خدمت گزار صدیق، طی ســالیان، در عرصه بانکی 
کشــور، هرگز از یادها نخواهد رفت.فقدان این مدیر عالِم و خوش نام، خسارتی بزرگ برای 
همه ما اســت، اّما در برابر تقدیر حضرت پروردگار، خاضعانه تســلیم هستیم.ضمن عرض 
تسلیت به خانواده معزز ایشان، برای آن فقید سعید از خداوند منان، علو درجات و برای همه 

بازماندگان، صبر و اجر طلب می کنم.

مدیرعامــل ســمات می گوید به 
میــزان وجوهــی کــه از طریق 
فــروش واحدهــای صندوق های 
 )ETF( سرمایه گذاری قابل معامله
بانک های  ســهم  بیاید،  بدســت 
تجارت، صادرات و ملت و بیمه های 
البرز و اتکایی امین تعیین می شود.

حسین فهیمی مدیرعامل شرکت 
سپرده گذاری مرکزی )سمات( در 
گفت وگو با خبرنــگار ایِبنا درباره 
ابهام موجــود در خصوص میزان 
سهام دولت در بانک های تجارت، 
صــادرات و ملــت و همچنیــن 
شــرکت های بیمه البرز و اتکایی 
امیــن در واگــذاری صندوق های 
 )ETF( سرمایه گذاری قابل معامله
با بیان ایــن مطلب افزود: با توجه 
به میــزان وجوهی کــه از طریق 
ســرمایه گذاری  واحدهای  فروش 

این شــرکت ها بدست بیاید، سهم 
هر بانک یــا بیمه در صندوق های 
ETF تعیین و بــه این صندوق ها 
انتقال داده می شــود.وی با اشاره 
به اینکه هر فــرد حتی بدون کد 
بورســی و با کد ملــی می تواند تا 
ســقف ۲ میلیون تومــان از این 
صندوق ها ســهام دولــت در این 
شــرکت ها را با ۲0 درصد تخفیف 
خریداری کند، تصریح کرد:  ارزش 
ریالی واحدهای صندوق های قابل 
معامله ETF بانکی که در روزهای 
آینده توســط دولت عرضه خواهد 
شد بیش از ۱6 هزار میلیارد تومان 
داد:  ادامه  سمات  است.مدیرعامل 

در صورتی که وجــوه جمع آوری 
شــده برای فروش واحدهای این 
صندوق ها بیشتر از رقم پیش بینی 
شده ۱6 هزار میلیارد تومان باشد، 
صنــدوق بعدی تشــکیل خواهد 
داد  توضیح  همچنین  شد.فهیمی 
کــه رقم خریــد ۲ میلیون تومان 
برای هر فرد با اعمال تخفیف ۲0 
اطاعیه  است.براســاس  درصدی 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی 
شروع پذیره  نویسی برای واحدهای 
تاریــخ   از   ETF ســرمایه گذاری 
چهاردهم اردیبهشــت ماه و پایان 
پذیره نویسی نیز ۳۱ اردیبهشت ماه 
خواهد بود.پذیره  نویسی واحدهای 

این صندوق برای اشــخاص دارای 
کد معاماتی )کد بورسی( از طریق 
کارگزاری  های بورس و سامانه  های 
درگاه  های  و  معاماتــی  آنایــن 
بانک  های  غیرحضوری و حضوری 
منتخــب و برای اشــخاص فاقد 
کد بورســی، از طریق درگاه های 
بانک  های  غیرحضوری و حضوری 
منتخب صــورت می  پذیرد.قیمت 
واحدهای  تشــکیل دهنده  سهام 
ســرمایه گذاری صنــدوق در روز 
قیمت  متوسط  پذیره نویسی،  آغاز 
سهام در سی روز گذشته )منتهی 
به انتشــار این آگهی( با احتساب 
۲0 درصد تخفیــف )که ۵ واحد 
درصــد از آن بــه  عنــوان دارایی 
ســرمایه  گذاران و به منظور انجام 
عملیــات بازارگردانی نزد صندوق 

نگهداری خواهد شد( است.

جزییات میزان واگذاری سهم بانک ها 
ETF و بیمه ها در صندوق های

ارزش دار دیــروز نیــز در برابر 
بســیاری از ارزها کاهش یافت.به 
گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در 
جریان معامات ابتدای هفته، روند 
نزولی دار ادامه یافت و بسیاری 
از ارزها در برابر اسکناس سبز در 
گرفتند. قــرار  صعودی  موقعیت 

مجلــس ســنای آمریــکا همان 
طور کــه انتظــار می رفت ایحه 
نیم تریلیون داری پیشــنهادی 
دولت برای حمایت از بخش های 
مختلف اقتصادی در برابر ویروس 
کرونا را تصویب کرد و این ایحه 
اکنون بــرای اخذ تاییــد نهایی 
به کنگره ارســال خواهد شد هر 
چند کــه احتماا دولــت ترامپ 
برای بــه تصویب رســاندن این 
با دردســرهای  ایحه در کنگره 
بیشتری نســبت به مجلس سنا 
مواجه خواهد شــد.قرار است روز 
چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا در 
خصوص انجــام اقدامات حمایتی 
بیشــتر تصمیم بگیرد. این بانک 
تاکنون حــدود ۲.۵ تریلیون دار 
برای حمایت از بخش های مختلف 
اعتبار تخصیص داده است.شــمار 
کســانی که برای دریافت مزایای 
بیکاری درخواست کرده اند به رقم 
بی سابقه ۲6.۵ میلیون نفر رسیده 

اســت. در حالی که ۱6.۲ درصد 
کل نیروی کار آمریکا ادعای بیکار 
شدن خود را مطرح کرده اند انتظار 
مــی رود تا پایان مــاه مارس این 
رقم حتــی به ۳0 میلیون نفر نیز 
افزایش پیــدا کند. در این صورت 
کل دستاورد اشتغال زایی اقتصاد 
آمریکا از سال ۲0۱0 تاکنون بر باد 
خواهد رفت.  سرعت شیوع کرونا 
در بسیاری از مناطق کاهشی شده 
تا جایی که نرخ مرگ و میر روزانه 
در آمریکا و انگلیس نزولی شده و 
شمار مبتایان در فرانسه و اسپانیا 
کاهش داشــته است.  در اسپانیا، 
اتریش، دانمارک و ایتالیا برخی از 
کســب و کارها فعالیت خود را به 
صورت محدود از ســر گرفته اند و 
نخســت وزیر انگلیس نیز پس از 
پایان دوران نقاهت بیماری اش و 
بازگشت به کار از احتمال کاهش 
شدت محدودیت های رفت و آمد 
کرونایی در این کشــور خبر داده 
اســت. تحت تاثیر کاهش شدید 
فعالیت های تجــاری و بازرگانی، 
نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای 
بزرگ جهان از جمله در انگلیس، 

ژاپن، کانــادا و چین به شــدت 
کاهش یافته و نرخ تورم ماهانه نیز 
به سطوح منفی یا نزدیک به صفر 
رسیده است و این مساله کار بانک 
هــای مرکزی را برای دســتیابی 
به تــورم دو درصدی دشــوارتر 
می ســازد.  هم چنین بسیاری از 
کشورهای جهان در نتیجه شیوع 
کرونــا و جلوگیــری از در اختیار 
گرفتن شــرکت ها توســط اتباع 
خارجی، مقررات ســختگیرانه ای 
خارجی  ســرمایه گذاری  علیــه 
وضــع کرده اند. کانادا،  فرانســه، 
اسپانیا، آلمان و استرالیا از جمله 
کشــورهایی هســتند که چنین 
تصمیمــی گرفته اند امــا این امر 
احتماا باعث کاهش بیش از پیش 
رشــد اقتصادی آن ها نیز خواهد 
شد.  رئیس بانک مرکزی استرالیا 
نیز از احتمال کوچک شــدن ۱0 
درصــدی اقتصاد این کشــور در 
نیمه نخســت امسال بر اثر شیوع 
کرونا خبر داد. بــه گفته فیلیپ 
لووه، ایــن احتمال وجود دارد که 
نرخ بیکاری نیز برای نخستین بار 
در یک دهه اخیر دو رقمی شده و 

به باای ۱0 درصد برسد.رودریگو 
ارز در  بازار  استراتژیست  کاتریل، 
بانک ملی اســترالیا گفــت: باید 
با احتیاط نســبت به آمار و ارقام 
مربــوط به مبتایــان و قربانیان 
کرونا نگاه کرد چــرا که احتمال 
اوج گیــری مجدد آمار در صورت 
نادیده گرفتن توصیه های پزشکی 
کاما جدی اســت.هر چند دولت 
هــای محلی در برخــی از ایالت 
های آمریــکا قرنطینــه را ادامه 
اعتراضات نســبت  اما  می دهند 
به تداوم ایــن وضع رو به افزایش 
اســت. ایالت جورجیــا مقدمات 
برچیدن قرنطینــه را آغاز کرده و 
برخی از شهرها در ایالت نوادا نیز 
خواستار انجام اقدامات مشابه شده 
اند.  تاکنون بیــش از دو میلیون 
و ۹۹۵ هــزار و ۲۴۴ مورد ابتا به 
کرونا گزارش شــده است که در 
این بین ۲07 هزار و ۱۲ نفر جان 
خود را از دســت داده اند. در بین 
کشورهای مختلف، بااترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۵۵ هزار و ۴۱۵ 
نفر، ایتالیا با ۲6 هزار و 6۴۴ نفر، 
اســپانیا با ۲۳ هــزار و ۱۹0 نفر، 
فرانســه با ۲۲ هزار و ۸۵6 نفر و 
انگلیــس با ۲0 هــزار و 7۳۲ نفر 

بوده است.

دار باز هم عقب رفت

شــبکه پرداخت الکترونیک کشــور در سال 
۱۳۹۸ بالــغ بر ۲6 میلیــارد و 7۱6 میلیون 
تراکنــش در ابزارهــای کارتخــوان، ابــزار 
پذیــرش اینترنتی و موبایلی بــه ارزش ۳۱ 
هــزار و ۹۳۹ میلیــارد میلیون ریــال انجام 
داده اســت.به گزارش خبرنگار ایِبنا، بررسی 
مجموع عملکرد دوازده ماهه شــرکت شبکه 
الکترونیکــی پرداخــت کارت )شــاپرک( و 
تعداد تراکنش های شــاپرکی انجام شــده از 
پذیرش  ابزار  فروشــگاهی،  پایانه های  طریق 

اینترنتــی و موبایلــی بالغ بــر ۲6 میلیارد و 
7۱6 میلیون و 7۳۵ هزار و ۳۸7 تراکنش به 
ثبت رسیده که  این میزان نسبت به مجموع 
تعــداد تراکنش های ســال ۱۳۹7 باتوجه به 
انجام نزدیک به ۲۲ میلیارد تراکنش با رشد 
بیش از ۴ میلیارد تراکنش روبرو بوده اســت 
و نشان از گسترش شبکه پرداخت و استفاده 
از خدمــات پرداخت الکترونیک در کشــور 
دارد.آمار ارزش تراکنش های شــاپرکی نشان 
می دهد کــه مجموع مبلغ تمام تراکنش های 

ســال ۹۸ بالغ بر ۳۱ هــزار و ۹۳۹ میلیارد 
میلیون ریال بوده ؛ این در حالی  اســت که 
ارزش تراکنش های شــاپرکی در مدت مشابه 
سال ۹7 بالغ بر ۲6 هزار میلیارد میلیون ریال 
اعام شــده و در این زمینه نیز رشدی حدود  
۵ هزار و ۹00 میلیارد میلیون ریال رخ داده 
که البته بــا وجود اعمال محدودیت مبلغی و 
تراکنش در پایانه های فروشــگاهی از سوی 
بانک مرکزی، نشان از رشد مبالغ تراکنش ها، 
کاهــش تراکنش های خــرد و اســتفاده از 

درگاه پرداخــت اینترنتی برای انجام عملیات 
پرداخت با مبالغ بااتر نســبت به ســال های 
گذشــته را دارد.بر اســاس اعام شــاپرک، 
همچنان در میان ابزارهای پذیرش، کارتخوان 
فروشگاهی بیشــترین ضریب نفوذ را دارد و 
همین موضوع باعث شده تا رایجترین ابزار در 
شبکه پرداخت الکترونیک باشد؛ آمارها نشان 
می دهد حدود ۹0 درصد تراکنش های انجام 
شده در سال ۹۸ با استفاده از ابزار کارتخوان 

انجام شده است.

انجام ۲6 میلیارد 
و ۷۱6 میلیون 
تراکنش شاپرکی 
در سال ۱۳۹۸
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گزیده خبر

در آستانه دور تازه مذاکرات با فراکسیون های سنی و کرد
یک منبع: الکاظمی احتماا در چند روز آینده 

از تشکیل کابینه انصراف دهد
یک منبع سیاسی دیروز )دوشنبه( اعام کرد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
مکلف عراق احتماا در چند روز آینده از مسؤولیت تشکیل کابینه انصراف دهد.

به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق، این منبع 
با هشــدار نســبت به خطرات چنین احتمالی اظهار کرد: الکاظمی با تشکل ها و 
فراکســیون های سیاسی به شــکل دوگانه ای برخورد می کند و این شیوه موانع 
بزرگی را در راه تشکیل کابینه برای او ایجاد می کند و احتمال دارد او در چند روز 
آینده مجبور به اســتعفا از این مسؤولیت شود.این منبع در ادامه گفت: الکاظمی 
باید در وهله اول از اشتباه های نخست وزیران مکلف قبل از خود استفاده کرده و 
مطابق با منافع عمومی جامعه چهره های مناسبی را برای کابینه خود انتخاب کند.

او افزود: فراکسیون های شیعه پس از مخالفت با کاندیداهای پیشنهادی الکاظمی 
برای وزارتخانه ها، اکنون به دنبال آن هستند که ظرف مهلت ۴۸ ساعته با یکدیگر 
بر ســر معرفی کاندیداهای جدید برای کابینه الکاظمی به توافق برســند.منبع 
مذکور تاکید کرد: تایید نشــدن کابینه الکاظمی به دلیل نیاز به دولتی قدرتمند 
جهت عبور از شرایط موجود و خروج از بحران مالی، امنیتی و بهداشتی، مشکل 
بســیار بزرگی ایجاد خواهد کرد.این در حالی است که مختار الموسوی، نماینده 
فراکســیون فتح در پارلمان عراق امروز در گفت وگویی مطبوعاتی از آغاز مرحله 

جدیدی از مذاکرات الکاظمی با فراکسیون های سنی و کرد خبر داد.
الموســوی اظهار کرد: نخست وزیر مکلف مذاکرات جدیدی را با فراکسیون های 
سنی و کرد آغاز خواهد کرد تا به این ترتیب بحرانی را که در آن فراکسیون های 
شــیعه برخی کاندیداهــا را در کابینه حفظ می کنند، از بیــن ببرد.این نماینده 
فراکســیون فتح گفت: فراکسیون های شــیعه تصویب کابینه الکاظمی را به آن 
مشــروط کردند که او اختیار انتخاب نمایندگان فراکسیون های سنی و کرد در 
کابینه را از آنها بگیرد.وی افزود: فراکســیون های شیعه برخاف فراکسیون های 
ســنی و کرد که کاندیداهای خود برای کابینه را تعیین کرده اند، الکاظمی را در 
انتخاب کاندیداهایشان آزاد گذاشتند، در صورتی که فراکسیون های سنی و کرد 
از دادن آزادی عمــل به الکاظمی برای انتخــاب کادر وزارتی خود امتناع کنند، 
فراکسیون های شیعه نیز کاندیداهای خود را برای کابینه جدید معرفی خواهند 
کرد و اختیار عملی را که در این مورد به الکاظمی داده بودند، پس خواهند گرفت.

الموسوی ادامه داد: در توافق سیاسی برای احزاب شیعه ۱۲ وزارتخانه، برای احزاب 
اهل تســنن شش وزارتخانه، برای کردها ســه وزارتخانه و اقلیت ها هر کدام یک 
وزارتخانه اختصاص یافت.این چهره فراکسیون فتح در ادامه گفت: فراکسیون های 
شیعه منتظر مذاکرات الکاظمی با فراکسیون های سنی و کرد و توافق های حاصل 
از آن و در راس آنهــا تعیین موضع گیری نهایــی درباره کاندیداتوری چهره های 
جدید و یا تایید چهره های پیشنهادی الکاظمی هستند.بر اساس اظهارات منابع 
رســانه ای، الکاظمی به فراکسیون های شیعه اعام کرده که برخی تغییرات را در 
مورد کاندیداهای کابینه  خود انجام خواهد داد و در صورت اعتراض هر فراکسیون 
و یا طرف سیاسی، بدون هیچ تردیدی از این مسؤولیت انصراف خواهد داد.نخست 
وزیر مکلف عراق ۲۲ آوریل جاری در منزل هادی العامری، رئیس ائتاف فتح با 

رهبران شیعه درباره تشکیل کابینه دیدار و گفت وگو کرد.

احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام 
در ترکیه به دنبال نگرانی  اردوغان از 

موفقیت رقبا
فضای محافل سیاســی ترکیه نشــان می  دهد که رئیس جمهوری این کشور از 
موفقیت رقیبانش در انتخابات آتی نگران اســت و احتماا همین مسأله موجب 
خواهد شــد انتخابات زودهنگامی در ترکیه برگزار کند.به گزارش ایسنا، روزنامه 
الشرق ااوســط نوشــت، پس از کاهش محبوبیت رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه در نظرســنجی  ها و از دیگر ســو نگرانی اردوغــان از موفقیت 
مخالفانش با بهره  برداری از ناکامی  های دولت در تعامل با بحران کرونا و همچنین 
افزایش محبوبیت دو حزب »آینده« به ریاســت احمد داووداوغلو، نخســت وزیر 
اســبق ترکیه و حزب »دموکراسی و پیشــرفت« به ریاست علی باباجان، معاون 
نخســت وزیر اســبق، زمزمه هایی از برنامه های اردوغان و حزبش برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام در ماه  های آتی در محافل سیاســی ترکیه شــنیده می شود.

ســلجوغ اوزداغ، معاون حزب اپوزیســیون آینده می  گوید: طــرح اردوغان برای 
برگزاری انتخابات زودهنگام رسانه  های وابســته به وی و فعاان حامی اردوغان 
در شبکه  های مجازی را وادار می  کند سناریویی را بر این اساس ترسیم کنند که 
در صورت ُکند شدن شــیوع ویروس کرونا در جهان، ازم است ترکیه به سمت 
انتخابات زودهنگام در ماه ژوئن یا ژوئیه حرکت کند.وی افزود: اردوغان و حزبش 
احتماا از رسانه  های وابسته به خود بخواهند سناریویی را برای انتخابات طراحی 
و نســبت به برگزاری آن در ماه نوامبر یا مه ۲۰۲۱ اعمال فشار کنند. زیرا آنها از 
کاهش طرفداران خود و روی آوردن آنها به احزاب دیگر هراس دارند و حالتی از 
نارضایتی به دلیل نوع عملکرد دولت در مقابله با کرونا که موجب افزایش مشکات 

بیکاری، تورم و فقر شد.

رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اندونزی
تحریم های آمریکا علیه ایران با حقوق 

بنیادین بشر در تعارض است
رؤسای جمهور ایران و اندونزی با اشاره به »روابط صمیمانه، برادرانه و روبه 
گسترش دو کشور« بر ضرورت توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات 

و همکاری های تهران-جاکارتا در راستای منافع دو ملت تاکید کردند.
به گزارش ایســنا، حجت ااســام والمسلمین حســن روحانی و »جوکو 
ویدودو« رئیس جمهور اندونزی، دیروز دوشنبه در گفتگویی تلفنی با تبریک 
متقابل فرارسیدن ماه مبارک رمضان به دولت ها و ملت های دو کشور، ابراز 
امیدواری کردند که ماه رمضان برای همه مسلمانان سرشار از برکت و خیر 
باشد.رؤســای جمهور ایران و اندونزی همچنین با اشــاره به شیوع بیماری 
کرونا در جهان و برنامه ریزی ها و اقدامات دو کشــور در راســتای مقابله با 
این ویروس بر ضرورت توسعه همکاری ها در این زمینه و تبادل تجربیات، 

دستاوردهای علمی و فناوری و تامین نیازمندی های متقابل تاکید کردند.
روحانی خاطر نشان کرد: جمهوری اسامی ایران در زمینه علمی و فناوری 
و تامین و ساخت نیازمندی ها مانند کیت های تشخیص، ونتیاتور، دستگاه 
ســی تی اسکن و ماسک N95، موفقیت های خوبی به دست آورده و آماده 

همکاری و تعامل با اندونزی در این راستا است.

بررسی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی 
در گفت وگوی ظریف با همتای اوکراینی

تهــران- ایرنا- وزرای امور خارجه ایــران و اوکراین آخرین تحوات مربوط 
به پرونده ســقوط هواپیمای اوکراینی را بررسی کردند.به گزارش اداره کل 
اطاع رســانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، »محمدجواد ظریف« و 
»کولبا دمیترو« وزرای امور خارجه ایران و اوکرایندیروز با یکدیگر به صورت 
تلفنی گفت وگو کردند.در این گفت وگوی تلفنی،  آخرین تحوات روابط دو 
جانبه، مبارزه با شیوع کرونا و نیز پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را مورد 
بررســی قرار گرفت.  ظریف روز گذشــته نیز با وزرای امور خارجه امارات، 
عراق و عمان و همچنین دبیرکل ســازمان ملل متحد هم به صورت تلفنی 

گفت وگو کرده بود.

پکن: 
اطاعی درباره وضع کیم جونگ اون نداریم

وزارت خارجه چین اعام کرد این کشور هیچ اطاعاتی درباره وضع جسمانی 
رهبر کره شــمالی برای ارائه دادن، ندارد.به گزارش گروه بین الملل باشگاه 
خبرنــگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه چین در 
واکنش به اخبار ضد و نقیض درباره وضع جســمانی کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی، اعام کرد هیچ اطاعاتی در خصوص کیم جونگ ندارد تا ارائه 
دهد.پیشــتر، منبعی در اداره روابط بین الملل حزب حاکم چین اعام کرده 
بود گمان می رود رهبر کره شــمالی، به طور جدی بیمار نباشد. خبرگزاری 
رویترز اخیرا مدعی شده بود چین تیمی از کارشناسان و متخصصان پزشکی 
را برای ارائه پاره ای مشورت ها درباره رهبر کره شمالی به این کشور فرستاده 
اســت.وزارت امور خارجه چین همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص 
گزارش اتحادیه اروپا مبنی بر این که این کشور در خصوص کووید-۱9 دروغ 
پراکنی می کند، گفت چین خودش یک قربانی اســت.پیش از این برخی از 
کشــور های غربی، پکن را به پنهان کاری در خصوص ارائه اطاعات درباره 

ویروس کرونا متهم کرده بودند.

انتقاد روسیه از موضع آمریکا درقبال 
پرتاب ماهواره »نور«

نماینده روســیه در وین موضع آمریکا در برابر پرتاب ماهواره نور از ســوی 
ایران را استاندارد دوگانه و ریاکاری خواند.به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف 
نماینده روسیه در وین درباره ادعاهای آمریکا راجع به پرتاب ماهواره نور از 
سوی ایران در صفحه توییترش نوشت: آمریکا ادعا می کند که پرتاب اخیر 
ماهواره نظامی توســط ایران، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل به شــمار می رود. این تعبیری اشتباه اســت.اولیانوف در ادامه نوشت: 
امــا جنبه متفــاوت و عجیبی وجود دارد و آن تاش آمریکا برای اســتناد 
به قطعنامه ای اســت که به هر طریقی خودش موجب نقض آن می شــود. 
استانداردهای دوگانه و ریاکاری.ماهواره نور به عنوان نخستین ماهواره نظامی 
جمهوری اسامی ایران صبح چهارشــنبه ۳ اردیبهشت ماه از ماهواره بر ۲ 
مرحلــه ای قاصد از کویر مرکزی ایران با موفقیــت پرتاب و در مدار ۴۲5 

کیلومتری زمین قرار گرفت.

سفارت ایران در مسکو:
بازگشایی مرزهای روسیه منوط به تصمیم 

مقامات این کشور است
ســفارت ایران در مســکو با بیان اینکه هرگونه تصمیم گیری درباره زمان 
بازگشــایی مرزهای روســیه بر عهده مقامات ذیربط این کشور است، اعام 
کرد که این سفارتخانه مسئولیتی در قبال بازگشایی مرزها و زمان بازگشت 
دانشــجویان ایرانی ندارد.به گزارش ایلنا، ســفارت جمهوری اسامی ایران 
در مســکو در اطاعیه ای اعام کرد:در پی شیوع بیماری کرونا در روسیه و 
ابراز برخی نگرانی ها در خصوص احتمال شیوع این بیماری در خوابگاه های 
دانشجویی، سفارت جمهوری اسامی ایران در مسکو طی اطاعیه های قبلی 
خود به دانشجویان توصیه کرد با ارجحیت بخشیدن به حفظ سامتی خود، 
تا پایان اپیدمی و بهبود شرایط به میهن برگردند. به همین منظور تاکنون 
تاش شــده اســت هر هفته یک پرواز و بعضا دو پرواز بین مسکو و تهران 

برقرار باشد.

صدور حکم مجدد بازداشت نواز شریف
نهاد مبارزه با فساد پاکســتان حکم دستگیری نواز شریف را به دلیل عدم 
همکاری در یک پرونده فســاد صادر کرد.به گزارش ایســنا، نهاد مبارزه با 
فساد پاکستان در حالی حکم دستگیری نواز شریف، نخست وزیر سابق این 
کشور را در یک پرونده فساد صادر کرده که او برای درمان پزشکی در لندن 
به سر می برد.به گزارش خبرگزاری پی تی آی، مقامات اداره حسابرسی ملی 
پاکستان اعام کردند، نواز شریف در پرونده مربوط به این حکم دستگیری 
به اجاره غیرقانونی زمینی به میر شــکیل الرحمان، سردبیر گروه رسانه ای 
"جنگ"در سال ۱9۸۶ متهم شده است. شریف در آن زمان سروزیر استان 

پنجاب بود.

 نیویورک تایمز: 

آمریکا طرحی برای فشار بر ایران از طریق برجام دارد
یک روزنامه آمریکایی گزارش داده دولت آمریکا درصدد است از 
توافقی که حدود دو ســال پیش از آن خارج شده برای پیشبرد 
فشار علیه ایران در شــورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده 
کند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، »مایک پامپئو«، 
وزیر امور خارجه آمریکا قصد دارد با اســتفاده از یکی از بندهای 
توافق هســته ای »برجام«، تحریم های تســلیحاتی علیه ایران را 
تمدید کرده و یا شــورای امنیت سازمان ملل متحد را به اعمال 
تحریم هایــی دیگر علیه ایــران وادار کند.روزنامه نیویورک تایمز 
نوشــته طرح وزیر امــور خارجه آمریکا بر تاش برای پیشــبرد 
یک اســتدال حقوقی مبنی بر اینکــه آمریکا علی رغم خروج از 
برجام همچنان یکی از طرف های مشــارکت کننده در این توافق 
چندجانبه اســت، استوار اســت.»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا اردیبهشــت ماه ســال  ۱۳97 توافق هســته ای ایران را 
»بدترین توافق تاریخ« خواند و پس از خارج کردن کشورش از آن 
تحریم های متوقف شده ذیل این توافق را علیه ایران از سر گرفت.

در همان زمان، »جان بولتون«، مشاور امنیت ملی وقت کاخ سفید 
گفته بود که آمریکا دیگر طرف این توافق نیست و دیگر نمی تواند 
به عنوان یکی از طرف های مشارکت کننده از بند موسوم به »ساز 
و کار حل اختافات« در این توافق اســتفاده کرده و تحریم های 
بین المللی علیه ایران را احیا کند.   اکنون نیویورک تایمز گزارش 

داده پامپئو به عنوان بخشــی از تاش های خود برای فشــار بر 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد در صدد تمدید تحریم های 
تســلیحاتی ایران اســت.مقام های آمریکایی در روزهای گذشته 
راهبرد خود برای پیشــبرد طرح تمدید این تحریم ها را تشریح 
کرده اند. آنها در حال دســت به دست کردن قطعنامه ای جدید 
در شــورای امنیت هستند که خواســتار منع کشورها از فروش 
تسلیحات متعارف به ایران است. طبق یکی از بندهای قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که از سال ۲۰۱۶ میادی برای 
تأیید توافق هسته ای برجام اجرایی شد، ایران تا پنج سال از خرید 
تسلیحات تهاجمی منع شده است. این بند از قطعنامه در اکتبر 
سال ۲۰۲۰ )مهر ماه ۱۳99( منقضی می شود و پس از آن ایران 
این امکان را خواهد داشــت که از کشورهای خارجی جنگ افزار 
بخرد.نیویورک تایمــز نوشــته تاش های آمریکا بــرای تمدید 
تحریم های تســلیحاتی احتمااً با مخالفت روسیه و چین روبرو 
خواهد شــد. روسیه پیشتر به صورت علنی به کشورهای اروپایی 
گفته که منتظر آغاز فروش تسلیحات متعارف به ایران است.وزیر 
امور خارجه آمریکا قصد دارد پس از طرح این استدال که آمریکا 
همچنان یکی از طرفهای توافق هسته ای است از بند »ساز و کار 
حل و فصل اختافات« در این توافق که به »مکانیســم ماشــه« 

مشهور شده استفاده کرده و تحریم ها علیه ایران را بازگرداند.

نخســت وزیر انگلیس در اولین حضور 
عمومی خــود پس از ابتا بــه کرونا و 
ترخیص از بیمارســتان، پاندمی کرونا 
را بزرگترین چالش کشــورش از زمان 
جنگ جهانی دوم دانســت.به گزارش 
ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
بوریس جانســون، نخست وزیر انگلیس 
که بــه دلیل ابتا بــه کرونا یک هفته 
در بیمارســتان بــود و ســه شــب را 
در بخــش مراقبت های ویــژه گذراند 
از مــردم کشــورش به دلیــل مراعات 
مقررات قرنطینه تشــکر کرد.  جانسون 
به خبرنگاران مقابل دفتر نخست وزیری 
انگلیس گفت: شــاهدم که این ویروس 
هر روز غم و ناراحتی برای برخی مردم 
در سراســر این سرزمین ایجاد می کند 

این یک واقعیت اســت که این ویروس 
بزرگتریــن چالش کشــورمان از زمان 
جنگ است.جانسون گفت که دولت او 
طرح هایی برای کاهش قرنطینه کرونایی 
طی روزهای آتی دارد اما هشدار داد که 
ارزیابی و قضاوت های سخت و دشواری 
انگلیس  انجام شود. نخســت وزیر  باید 
تاکید کــرد: می خواهم توجه همگان را 
به این نکته جلب کنم که این تصمیم ها 
با حداکثر شــفافیت اتخاذ شدند و من 

می خواهــم ایده و کار خود را با دیگران 
در میان بگذارم با شــما مردم انگلیس. 
البته ما بطور کل برای هرگونه اطاعات 
به علم و دانش تکیه داریم همانطور که 
از اول اینگونه بوده اســت.او ابراز تأسف 
کرد که مدتــی از کارش به دور بود اما 
هشــدار داد که کشــورش در نقطه ای 
قرار دارد که با »بیشترین خطر« مواجه 
است. او نســبت به موج دوم کرونا هم 
هشــدار داد و گفــت کــه تاش های 

مردم بریتانیا را با برداشــتن زودهنگام 
کرد. نخواهــد  خراب  محدودیت هــا« 

نخست وزیر انگلیس گفت: می دانم که 
سخت است. می خواهم اقتصاد را هرچه 
سریعتر به جریان بیاندازم اما نخواستم 
)با برداشــتن زود هنــگام( تاش های 
مردم بریتانیا را خراب کنم و خطر یک 
پیک دوم را بخــرم.او گفت دولت هنوز 
نمی تواند بگوید کــه قوانین مربوط به 
محدودیت هــای اجتماعی چه زمانی یا 
چگونه کاهش می یابد..جانسون در حالی 
روز دوشنبه به محل کار خود بازگشته 
که زیر فشــار قابل توجهی در خصوص 
اعــام زمــان کاهــش محدودیت ها و 
همچنین چرایی کمبود تست کرونا در 

بریتانیا قرار داشت.

جانسون پس از بازگشت به کار:

 با بزرگترین چالش از زمان 
جنگ جهانی دوم روبروییم

تهــران- ایرنــا- ســال ۲۰۱9 بیشــترین افزایش 
هزینه های نظامی کشورهای جهان در طول یک دهه 
اخیر رخ داده  است و در این  میان آمریکا همراه با دو 
کشور آسیایی در بین سه کشور نخست از این نظر 
قرار دارند.هفته نامه آمریکایی بارونز در نوشــتاری با 
عنوان »یک مطالعه نشان می دهد بیشترین افزایش 
هزینه های نظامی در یک دهه اخیر در سال ۲۰۱9 
رخ داده  اســت« افزود: محققان امروز دوشنبه اعام 
کردند که هزینه های نظامی جهانی ســال ۲۰۱9 
شــاهد بزرگترین رشد خود در طول یک دهه اخیر 
بوده است و در این میان دو کشور آسیایی در میان 
سه کشور نخســت این رده بندی قرار دارند.براساس 
گــزارش موسســه بین المللــی پژوهش های صلح 
اســتکهلم )سیپری SIPRI(، کشورها در سال ۲۰۱9 
مبلغ ۱.9 تریلیون دار )۱.7۸ تریلیون یورو( را صرف 
بخش نظامی کرده اند که این میزان در مقایســه با 
ســال ۲۰۱۸ رشــد ۳.۶ درصدی را نشان می دهد، 
جهشی که بزرگترین رشد از سال ۲۰۱۰ است.»نان 
تیــان« Nan Tian، یکی از پژوهشــگران موسســه 
ســیپری به خبرگزاری فرانســه گفت: هزینه های 
نظامی از زمان پایان جنگ سرد )۱99۱( به بااترین 
حد رسیده است.در این میان رتبه نخست بیشترین 
افزایش هزینه های نظامــی در جهان، از آن آمریکا 
بوده  که در ســال ۲۰۱9، 7۳۲ میلیارد دار در این 

بخش هزینه کرده اســت، یعنی 5.۳ درصد افزایش 
که به تنهایی ۳۸ درصــد هزینه های نظامی جهان 
را شامل می شــود.در واقع سال ۲۰۱9 دومین سال 
پیاپی رشــد هزینه های نظامی آمریکا پس از هفت 
ســال کاهش مداوم اســت.در گزارش این موسسه، 
برای نخستین بار دو کشور آسیایی چین و هند جزو 
سه کشــور برتری بودند که به ترتیب ۲۶۱ میلیارد 
دار )5.۱ درصد افزایش( و 7۱.۱ میلیارد دار )۶.۸ 
درصد افزایش( رشــد هزینه های نظامی داشــتند.

در حالی که هزینه های چین در ۲5 ســال گذشته، 
پیرو رشــد سریع اقتصادی این کشــور بوده است،  
سرمایه گذاری های آن در بخش نظامی، نشان دهنده 
جاه طلبی هــای پکن برای برتری نظامی در ســطح 

جهانی است.تیان در بخش دیگری از سخنان خود 
افزود: »چین آشکارا اظهار داشته که خواهان رقابت 
با آمریکا به عنوان یک ابرقدرت نظامی اســت و به 
همین دلیل، رشد هزینه های نظامی چین می تواند 
افزایش سرمایه گذاری هند در بخش نظامی را توجیه 
کند.»ســیمون ویزمن« از دیگر محققان موسســه 
بین المللــی پژوهش هــای صلح اســتکهلم در این 
گزارش تاکید کرده اســت: تنش ها و رقابت هند با 
پاکستان و چین یکی از اصلی ترین عوامل افزایش 
هزینه های نظامی توسط دولت دهلی است.۲ کشور 
دیگر پس از چین و هند، روسیه و عربستان سعودی 
هستند که بیش از ۶۰ درصد کل هزینه های نظامی 
جهان را به خود اختصاص داده اند.طبق این گزارش، 
سایر تحوات قابل توجه در هزینه های نظامی از آن 
آلمان است که در سال ۲۰۱9 با افزایش ۱۰ درصدی 
به ۴9.۳ میلیارد دار رســانده که بیشترین درصد 
افزایش در میان ۱5 کشور برتر از نظر صرف هزینه 
های نظامی است. به گفته نویسندگان این گزارش، 
افزایــش هزینه های آلمان تا حــدودی می تواند با 
افزایش درک تهدید از سوی روسیه توجیه شود.در 
حالی که تیان خاطرنشان می کند رشد هزینه های 
نظامی در سال های اخیر سرعت بیشتری یافته، اما 
این روند می تواند در نتیجه همه گیری ویروس کرونا 

و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن معکوس شود.

رکوردزنی افزایش هزینه های نظامی جهان در سال ۲۰۱۹

وین مک کارتی:
سازمان جهانی بهداشت به »سازمان بهداشت 

ووهان« تبدیل شده است
 رهبر اقلیــت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که ســازمان 
بهداشت جهانی همچو »سازمان بهداشت ووهان« عمل می کند.به گزارش ایلنا به 
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، »کوین مک کارتی«،  رهبر اقلیت جمهوری خواهان 
در مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که سازمان بهداشت جهانی همچو »سازمان 
بهداشــت ووهــان« عمل می کنــد.وی در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی فاکس 
نیوز گفت: »با توجه به عملکرد ســازمان بهداشــت جهانی و مدیریت کنونی آن 
می توان گفت که این سازمان بیشتر به سازمان بهداشت ووهان شبیه است.«این 
سیاســتمدار جمهوری خواه این اظهارات را در میانه صحبت درباره نامه ای مطرح 
کرد که برای »نانسی پلوســی«، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مورد طرح 
بازگشــایی کنگره و بازگشت سیاستمداران به دو مجلس ارسال کرد. مک کارتی 
تاکید کرد که نانســی پلوسی »می خواست ۲۰۰ ســال تاریخ را تغییر دهد.«وی 
گفت: »آنچه نانسی پلوسی می خواست با کنگره انجام دهد این بود که قادر باشد 
۲۰۰ رای نیابتی را نگه دارد و ۲۰۰ رای مختلف برای اعضای کنگره داشته باشد 
تا او را قدرتمندتر کنند. خوشبختانه بعد از نامه من و گفت و گویم با او، پلوسی از 
آن عقب نشینی کرد اما کنگره حیاتی است.«   مک کارتی گفت این قانونگذاران، 

کارمندانی »حیاتی« هستند .

امارات: 
اعام خودمختاری شورای انتقالی جنوب یمن را 

رد می کنیم
وزیر مشــاور در امور خارجه امارات در ســخنانی از مخالفت کشــورش با اعام 
خودمختاری توســط شــورای انتقالی جنوب یمن خبر داد. این در حالی اســت 
که شــورای انتقالی جنوب یمن مورد حمایت ابوظبی اســت.به گزارش ایسنا، به 
نقل از ســایت شبکه روسیا الیوم، انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات 
در ســخنانی نســبت به اعام اداره خودمختاری و وضعیت فوق العاده در تمامی 
اســتان های جنوبی یمن توسط شــورای انتقالی جنوب این کشور واکنش نشان 
داد.وی در این باره گفت: امارات مخالف خودمختاری شورای انتقالی جنوب یمن 
در مناطق تحت کنترلش است.انور قرقاش همچنین تأکید کرد: امارات خواستار 
اجرای کامل توافقنامه صلح ریاض اســت که سال گذشته میادی درباره جنوب 
یمن امضا شــد.این اظهارات درحالی مطرح شــده است که امارات همواره حامی 
شــورای انتقالی جنوب یمن بوده اســت.در همین راستا، کودتای شورای انتقالی 
جنوب علیه دولت مستعفی یمن به ریاست عبدربه منصور هادی فعاان سعودی 
را بر آن داشــت تــا امارات را متهم به »خیانت به عربســتان« بکنند.این فعاان 
هشــتگ »خداوند روی خیانت را سیاه کند« به نقض های شورای انتقالی اشاره و 
تأکید کردند که این نقض ها و همچنین خنجر زدن شورای انتقالی جنوب یمن به 

عربستان از پشت را محکوم می کنند. 
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با افزایش جمعیت و به همراه آن باا رفتن تقاضای آب، شــیرین کردن 
آب دریا و آب شــور نیز افزایش می یابد. فرآیند شــیرین کردن آب، به 
مصرف انرژی نیاز دارد و کارخانه ها برای این کار، از سوخت های فسیلی 
به عنوان منبع انرژی اســتفاده می کنند. به کار بردن این منابع انرژی 
می تواند تغییرات اقلیمی را تشدید کند.گروهی از پژوهشگران "دانشگاه 
تگزاس در آستین" )UT Ausin( در بررسی جدید خود، این نظریه را 
مطرح کردند که شاید انرژی خورشیدی با کربن پایین بتواند یک منبع 
انرژی جایگزین در فرآیند شیرین کردن آب باشد.انرژی خورشیدی، یک 
منبع امیدوارکننده انرژی برای شــیرین کردن آب است زیرا هزینه کم 
و کارآیی مطلوبی دارد اما برای این که کارخانه ها بتوانند شیرین کردن 

آب را با موفقیت انجام دهند، باید ماحظات مهمی را در نظر بگیرند.

موسسه "سروم") Serum( هند که به تولید دارو و واکسن می پردازد، 
اعام کرد که برنامه دارد تولید واکسن "کووید-۱۹" ساخته شده توسط 
دانشــگاه "آکسفورد" را طی دو تا ســه هفته آتی آغاز کند.این شرکت 
امیدوار است که در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایش بالینی واکسن، 
تــا ماه اکتبر)مهر و آبان( ســال جاری آن را به بــازار عرضه کند."آدار 
پوناواا")Adar Poonawalla( مدیر موسسه "سروم" اظهار کرد، تیم 
ما همکاری نزدیکی با دکتر هیل از دانشگاه آکسفورد داشت و ما انتظار 
داریم که تولید واکســن ساخت این دانشگاه را طی دو یا سه هفته آتی 
آغاز کنیم و در شش ماه اول، ماهیانه پنج میلیون دوز از این واکسن را 
به تولید برسانیم.وی ادامه داد، در پی آن ما امیدواریم که مقیاس تولید 

را افزایش داده و هر ماه ۱۰ میلیون دوز از واکسن را تولید کنیم.

نتایج یک پژوهش نشــان می دهد امنیت زنان در شهر تهران از وضعیت 
بهینه ای برخوردار نیســت.امروزه با توجه به رواج ناامنی های اجتماعی در 
شهرها مطالعه موضوع امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن به ویژه در بین 
زنان از اهمیت شایانی برخوردار است. با توجه به اهمیت احساس امنیت در 
بین زنان محققان در پژوهشی با عنوان " مقایسه احساس امنیت اجتماعی 
زنان در شهر تهران" این موضوع را بررسی کرده اند.»نتایج پژوهش نشان 
داد که احساس امنیت زنان در کل در مناطق شمالی شهر بیشتر از زنان 
مناطق جنوبی در شهر تهران بود. همچنین، بین شرایط اقتصادی، عملکرد 
دستگاه های امنیتی، شبکه روابط اجتماعی، فقدان سرپرست، سن، وضعیت 
تاهل و وضعیت اقتصادی رابطه معنادار وجود داشته، ولی وضعیت اشتغال 
زنان و میزان تحصیات آنان با احساس امنیت رابطه معناداری نشان نداد.

شیرین کردن آب با کمک انرژی 
خورشیدی

تولید انبوه واکسن کرونای 
"دانشگاه آکسفورد" 

 وضعیت امنیت زنان
 در شهر تهران

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اولین دشت وسیع گل اله کشور - البرز

افشای تصاویری از نسل جدید ب ام و سری 2 کوپه
نســل جدید ب ام و ســری 2 کوپه با کد G42 در حال توسعه است اما امروز عاقه مندان از افشــای تصاویری از این خودرو در 
شبکه های اجتماعی شگفت زده شدند. درهرحال، با توجه به این تصاویر، اولین چیزی که در نسل جدید سری 2 کوپه عاقه مندان 
را خوشــحال می کند، عدم وجود جلوپنجرهٔ بزرگ و بحث برانگیز جدید ب ام و است. در این خودرو جلوپنجره ای با اندازهٔ معقول 
به چشــم می خورد که تکاملی از جلوپنجرهٔ نسل کنونی است و با چراغ های زاویه داری که در عمق بدنه فرورفته اند احاطه شده 
است. در عقب خودرو نیز چراغ های بزرگ تری نسبت به نسل کنونی دیده می شود که فرم آن ها یادآور چراغ های نسخهٔ پیش از 
فیس لیفت نسل E۹۰ سدان سری 3 است. تریم کروم تاریک در اطراف جلوپنجره به همراه نشان M در ورودی هوای مرکزی در 
 M24۰i پرفورمنس است و ممکن است M سپر جلو و دیفیوزر مشکی رنگ عقب نشان می دهند که این خودرو احتمااً مدلی
نام داشته باشد. به طورکلی، طراحان ب ام و در نسل جدید سری 2 کوپه قصد نداشته اند خیلی از فرمول موفق نسل کنونی فاصله 
بگیرند اما درعین حال جزئیات طراحی خودرو در هردو بخش جلو و عقب مثل سپرها در مقایسه با نسل قبلی بیش ازحد اغراق آمیز 

طراحی شده اند.

نکاتی که یک کوهنورد برای جلوگیری از شیوع کرونا باید رعایت کند
ذات کوهنوردی یک ورزش گروهی است و رفتن به کوهستان به شکل انفرادی و یا حتی دو نفره خود خطرات مشخصی دارد که چندان 
نمی توان توصیه کرد. این نکته را باید توجه کرد که جمعیت آماری زیادی از افراد اهل کوهنوردی و طبیعت گردی هســتند و دلیل 
حوادث زیاد درون کوه های ایران همین مورد است پس توصیه به کوهنوردی انفرادی یا دو نفره نیز خود می تواند سبب بیشتر شدن آمار 
حوادث درون کوهستان شود.نکته بعدی مسئولیت پذیری اجتماعی است. برای مثال اگر عائم آنفوانزا یا سرما خوردگی داریم در برنامه 
ها شــرکت نکنیم و بهداشــت فردی و محیطی را بیش از قبل رعایت کنیم و در تمام طول یک برنامه شخصا از مواد ضدعفونی کننده 
خودمان استفاده کنیم و ظروف آشپزی، لوازم پخت و پز و سایر لوازم شخصی و مواد غذایی خود را از سایرین جدا کنیم.از دیگر نکاتی 
که انجام آن بسیار حیاتی است در کمپ ها به شکل انفرادی از چادر استفاده کنیم و تا حد امکان از حضور در اماکن کوچک و سربسته 
مانند پناهگاه ها و جانپناه ها خودداری کنیم. بیمارستان ها و مراکز درمانی یکی از مناطق پرخطر هستند و باید توجه داشته باشیم که 
رفتن به بیمارستان ها شانس ابتا به ویروس کرونا را بیشتر می کند بنابراین در طول این مدت باید از انجام فعالیت های پر خطر و با 

ریسک باا که امکان آسیب دیدگی و مراجعه ما به بیمارستان را بیشتر می کند، خودداری کنیم.

کارا با خیل خیل لشکر چون سیل سیل بارانبگذشته زآب جیحون وآتش زده ر اعداای کرده فتح و نصرت ر مسرق آش
از توده توده آهن چون کوه کرده امونبا فوج فوج موکب چون موج موج ریا
وزگوه گوه رایت چون شهرکرده صحرا بنهفته ر غامت دیبا ه زر آهن
پوشیده ر ندیمت آهن ه جای دیبا

گاهت ر کف گرفته کیوان مرخ وار بسته ر یک میان ه جوزاماان زم

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

محمد قاسم زاده این روزها را انزوای اجباری می داند 
کــه برای هر فردی یک خلوت پراضطراب اســت. او 
همچنین معتقد اســت کرونا باعث خلــق آثار ادبی 
می شود، اما نویسنده ها نباید به سرعت سراغ آن بروند.

محمد قاسم زاده ادامه داد: کسی که می خواهد درباره 
کرونا بنویسد باید با کســانی که از کرونا جان به در 
برده اند مصاحبه کند، با کسانی که کسی را از دست 
داده اند مصاحبه کند، با کســانی که  مشــقت هایی 
در این دوره کشــیده اند، نه می توانسته اند کار کنند 
و نه خرج خانه داشــته اند و نه کسی به آن ها کمک 
می کــرده، مصاحبه کنــد. حتی با امثــال تبریزیان 
و کســانی که »ادرار شــتر« را تبلیغ می کردند هم 
مصاحبه کند. نویسنده باید فضای عمومی را بسنجد که سال ها زمان می برد. نویسنده باید این را 
تحمل کند. اما اگر نویسنده فقط بنشیند و به کرونا فکر کند از دل آن چیزی بیرون نمی آید، حتی 
یک داستان متوسط!این داستان نویس درباره این که فکر می کند دنیای بعد از کرونا چطور خواهد 
بود، اظهار کرد: تغییراتی خواهیم دید. اپیدمی خیلی نزدیک ما ایدز بود. ایدز بدتر از این بود، کسی 
که این بیماری را می گرفت با رسوایی همراه بود. در غرب فرد سلمانی نمی رفت و یا  اگر می رفت 
با خود تیغ و قیچی می برد. می ترسیدند. وضعیت وحشتناکی بود. اما بشر اپیدمی ایدز را پشت سر 
گذاشــت. اان ایدز هیچ خطری نیست. آن زمان ایدز را به دگرباشان جنسی نسبت می دادند، اما 
بعد از این ماجرا دگرباشان جنسی نه تنها ضعیف نشدند، بلکه در دنیا قدرت  پیدا کردند و حاا 
قانون دارند. پس از گذر از اپیدمی ایدز، نگاه به آن پدیده عوض شــد. در دنیای پس از کرونا هم 

قاعدتا نگاه به فرهنگ و برخی از عقاید و نگاه برخی از کشورها عوض خواهد شد.

فونتامارا
فونتامارا رمانی تلخ ولی بسیار مهم از نویسنده ایتالیایی، 
اینیاتسیو سیلونه است که در آن به بررسی زندگی مردم 
یک روستا به نام فونتامارا می پردازد. »فونتامارا حکایت 
پرتعمقی است از زندگی روستاییان ایتالیایی تحت سلطه 
فاشیسم. در این داستان عمق شوربختی مردمی به تصور 
کشیده شده که اسیر سه دشمن بی رحم اند: فقر شدید، 
کم دانشــی عمیق و نظام دیکتاتوری فاســد و بی رحم. 
تاش های معصومانه انسان ها برای تغییر سرنوشت خود 
با روایت تیزبینانه ســیلونه و قلم قدرتمندانه او، ما را به 
تاثری ژرف و تعمق در مناســبات اجتماعی نامناسب و 
دون شان انسانی وامی دارد.«فونتامارا داستان مردم ساده 
و بی آایشی اســت که تقریبا می توان گفت هیچ چیزی 
ندارند و زندگی از همه ســو به آن ها فشار آورده است. داستان کتاب از زبان اعضای یک خانواده روایت 
می شود که به همه دردهای موجود اشاره می کنند. سادگی و فقر مردم این روستا حد و اندازه ندارد و 
در مقابل میزان سواستفاده حکومت از آن ها هم انتها ندارد. مردم این روستا احتماا فقیرترین مردمی 
هســتند که در ادبیات آمده اند. حتی می توان گفت وضعیت آن ها وخیم تر از مردم داستان خوشه های 

خشم است. قسمتی از کتاب.....
»زود بــاش! راجع بــه مالیات تازه برای ما بگو!« طوری به من نــگاه کرد که انگار من به عبری صحبت 

می کردم.به لحنی درمانده گفت: »زبون ما یکیه، اما حرف همو نمی فهمیم.«
این حقیقتی بود، اما کی آن را نمی فهمید؟ برای یک آدم شهری و یک کشاورز دشوار است که همدیگر 
را درک کنند. او، صحبت که می کرد یک شهری بود، و چاره ای جز اینکه مثل دیگران حرف بزند نداشت، 

ولی ما روستایی بودیم. ما موضوعات را با روال فطری خودمان درک می کردیم. 

آنری پوانکاره، »عامه« ریاضیات
»آنری پوانکاره«، ریاضیدان، فیزیکدان نظری، مهندس 
و فیلسوف فرانسوی بود. اغلب از وی به  عنوان عامه 
یاد می شــود و« اریک تمپل بل«)ریاضیدان مشهور( 
وی را آخریــن ریاضیدان تمام عیار می خواند؛ چرا که 
وی در طول زندگی اش در تمام زمینه های ریاضیات 
از معاصرانش جلوتر بود. »آنری پوانکاره« در تاریخ 2۹ 
آوریل سال ۱854 میادی در  شهر »نانس« فرانسه 
به دنیا آمد.پوانکاره در پنج ســالگی به دیفتری مبتا 
شد و طی ۹ ماه حنجره اش از کار افتاد. همین مساله 
موجب گوشه گیری وی شــد به نحوی که در بازی 
ها شــرکت نمی کرد. البته همین موضوع سبب شد 
که افکارش را متمرکز کند.از ۱6 سالگی به ریاضیات 
عاقه مند شــد. به نحوی که عملیات ریاضی را بدون این که یادداشــت کند، در ذهنش حساب 
می کرد.پوانــکاره، پس از نیوتون، مهم ترین چهره در نظریه »معادات دیفرانســیل« اســت. وی 
مهم ترین کار را در »مکانیک اجرام آسمانی« )شاخه ای از دانش ستاره شناسی که به مطالعهٔ اجرام 
آســمانی می پردازد( انجام داده است.در ســال ۱873، در رأس هم دوره یی های خود وارد مدرسه 
پلی تکنیک شد.استادش به پوانکاره لقب »غول ریاضی« را داده بود.در سال ۱87۹ مدرک دکتری 
خود را گرفت. طولی نکشید که به تدریس در دانشگاه »کان »مشغول شد و در سال ۱88۱ استاد 
دانشــگاه پاریس شد و تا آخر عمر خود در این دانشگاه تدریس کرد.پوانکاره در سن 26 سالگی، 
درخشان ترین اکتشافش را داشت و به سبب کشف مهم  »نگاشت های خودریخت« شهرتی جهانی 
یافت.نظریه »توابع فوکس« فقط یکی از خدمات متعددی اســت که او به نظریه »توابع تحلیلی« 

اضافه کرده است.

کرونا چطور داستان می شود؟


