
پیش بینی مرکز پژوهش ها از کسری 
بودجه در سال جاری

مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی با پیش بینی کسری 
بودجه در سال جاری با شیوع کرونا و تاثیرات آن براقتصاد پیشنهاد 
کرده که دولت ضمن اســتفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان 
برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی تمرکزش را بر حمایت از خانواده ها 
بــه خصوص خانوارهای نیازمند قرار دهد.به گزارش ایســنا، مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اســامی در ادامه جلسه گزارش های 
خود درباره راهکارهای مواجه با شیوع ویروس کرونا به ارزیابی ابعاد 
اقتصاد کان شیوع این ویروس پرداخته است.در این گزارش ضمن 
بررســی وضعیت اقتصاد ایران قبل از کرونا و تاثیرات بعد از کرونا 
بر اشــتغال، فقر و توزیع درآمد مدل تاثیر کرونا بر تولید اشــتغال 
را بررســی کرده و در نهایت به ارائه ی توصیه هایی پرداخته است.

طبق این گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل کرونا مواجه شد 
که دو ســال سخت 1397 – 1398 را پشت سر گذاشته بود.پیش 
بینی می شد بدون کرونا اقتصاد ایران در سال جاری به رشد مثبت 
غیرنفتی برســد که با شــیوع کرونا اقتصاد ایران در وضعیت رکود 
همراه با نبود اطمینان قرار گیرد.بررسی ها نشان می دهد بین 2870 
تا 6431 نفر از شــاغان فعلی متاثر از شــیوع ویروس کرونا شغل 
خود را از دســت داده اند و وضعیت معیشت خانوار به خصوص در 

دهک های پایین بدتر شده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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امیر حاتمی در جریان بازدید از بیمارستان شهید چمران وزارت دفاع گفت: ما باید آمادگی خود را در برابر تهدیدات نوظهور آینده همواره به روز کنیم.به 
گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ حاتمی با حضور در بیمارستان چمران  در دیدار با کادر پزشکی، پرستاری و درمانی بیمارستان فوق تخصصی 
شهید چمران  با تجلیل از زحمات و تاش های صادقانه کادر درمانی کشور بویژه پزشکان و پرستاران بیمارستان شهید چمران گفت: فرمایشات حکیمانه  
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در مورد کادر درمانی نشانگر اهمیت و جایگاه ویژه این شغل شریف و خطیر در جامعه اسامی و توجه همه ارکان کشور 

به مسئولیت مهم این عزیزان است.وزیر دفاع با قدردانی از کادر درمان و پزشکی کشور که بدون هیچ چشم داشتی، همانند....
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ماهواره نور چشم مسلح ماست
امروزه در جهان کشورهایی هستند که به جای دو چشم در سر چشمانی 
هم باای سر دارند و ما تازه بعد از 40 سال که انتظارش را میکشیدیم 
موفق شده ایم چشمی باای سرمان برای رصد اطرافمان بگماریم که 
هم بیناســت و هم جویاست. »ماهواره نور« که هفته گذشته با تدابیر 
هوشمندانه دانشمندان هوا فضای سپاه پاسداران به مدار نشست کشور 
و مردم ما را هم به نحو حیرت آوری در میان غوغا ســااری رسانه ای 
غــرب و با همه محدودیت ها بیناتر کرده اســت و هم امروز ما جهان 
را بهتر از دیروز مشــاهده می کنیم. اگر این ماهواره یکسال پیش در 
مدار رفته بود نحوه عملکرد سردار شهیدمان سپهبد قاسم سلیمانی با 
دشمن بســیار متفاوت بود. چه میشود البته کمی بلحاظ زمان عقب 
بودیم اما خوشبختانه رسیدیم. چرا که امثال این ماهواره ها توان رصد 
دقیق تحرکات نظامی و همچنین تاسیسات کشورها را برای مسئوان 
اطاعــات نظامی ایران فراهم می کنند و همچنین با داشــتن چنین 
ابزاری در فضا قابلیت هدایت موشک و پهپاد و سایر تجهیزات نظامی 
از طریق ماهواره به جمع دســتاوردهای جمهوری اسامی ایران افزون 
گردیــد. در کنار پرتاب و اســتقرار ماهــواره در فضا موضوع مهمتری 
مطرح بود که رســانه ها کمتر بدان پرداختند و آن پیام موشــکی با 
نام »» قاصد«« بود، که تلویحا پیام هایی را برای دشــمنان و دوستان 
مخابره نمود. این موشک که ماهواره را در ارتفاع 42۵ کیلومتری قرار 
داد، در واقع کاربردی دوگانه دارد و به عبارتی میتوان از آن اســتفاده 
های تســلیحاتی نیز نمود. به عبارت دیگر این ماهواره بر، یک موشک 
بالســتیک با قابلیت پیمایش زمین در مســافت های بین قاره ای را 
داراست و به نظر می رسد هدف اصلی سپاه در بحبوحه فشارهای همه 
جانبــه آمریکا انتقال این پیام مهم و راهبردی بود که ایران اگرچه برد 
رسمی موشــک هایش را تا حدود 2000 کیلومتر عنوان کرده اما برد 
اعامی با توانمندی های موجود تفاوت هایی را هم داراســت.  امروزه 
همه ارتش های جهان خوب می دانند کشوری که موشک ماهواره بر 
3 مرحله ای را با موفقیت شلیک کند به چه سطحی از توانمندی فن 
آورانه دست یافته است. نقطه حساس این فن آوری در این نکته نهفته 
است که  موشک های قاره پیمای هسته ای نیز شباهت بسیاری به این 
نوع موشک ها دارند چرا که در مرحله اول پس از طی مسافت خاصی 
موشک دوم از موشک اول جدا شده و در مرحله بعد موشک سوم نیز از 
موشک دوم جدا شده و ماهواره را در مدار قرار می دهد لکن فرق میان 
آن 2 در این است که به جای ماهواره، قادر خواهد بود تا کاهک هسته 
ای حمل نماید. نکته مهم بعدی شلیک این موشک از انچر متحرک 
است که غافلگیری و ترس و حیرت غربی ها را در پی داشت. توجه به 
این مهم که پرتاب های گذشته از پایگاه فضایی امام خمینی در استان 
سمنان صورت می گرفت از چند روز قبل از پرتاب تحرکات روی سکو 
کاما توسط ماهواره های غربی رصد می شد آنها مراقبت میکردند که 
این ســکو حامل اقدامی بوده و یا نبوده باشد. تحلیل های اطاعاتی از 
داده های گذشته اینگونه نتیجه میدهند که بعید نیست عدم موفقیت 
پرتاب ماهواره های قبلی با مدیریت وزارت ارتباطات در ســال گذشته 
با ذره بین های متمرکز روی این ســکو بی ارتباط نبوده باشد. اکنون 
نه تنها ایران تعهدات برجامی اش را کنار گذاشته و به سرعت در حال 
غنی سازی ست بلکه توسعه فناوری موشکی را نیز با سرعتی مضاعف 
دنبال می کند و مجموع این تحوات نشــان دهنده شکست سیاست 
فشــار حداکثری ترامپ به ایران رقم خورده است. امروزه برای همگان 
واضح و مبرهن اســت که ایران به عنــوان نقطه عمق راهبردی محور 
مقاومت در برابر اســتکبار با استفاده از کمیت و کیفیت موشک های 
اســتراتژیک تولیدی خود در حال تبدیل شــدن به یک قدرت بزرگ 
بازدارنده در منطقه و جهان اســت که همزمان می تواند توانایی های 
استراتژیک و تاکتیکی را به بازوهای های منطقه ای اش منتقل کرده و 
سیاست های خود را از طریق آنها اعمال نماید بدون آن که دیگر نگران 
حمله نظامی دشــمنان یا بد اندیشــانی بوده باشد. چشم مسلحی که 
ایران امروزه در فضا گذاشته است این امکان را به ایران خواهد داد که 
به هر تغییری در جهان با دقت و سرعت و زمان ازم نگاه کند و ارزیابی 
دقیقی از اوضاع پشت پرده تصمیمات چه خوب و چه بد از اتفاقات در 

شرف تحقق داشته باشد.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

کرونا و معضات آموزش 
نرگس اخگری

پس از شــیوع ویروس کرونا در کشــور، یکی از اولین تمهیدات جهت حفظ سامتی 
افراد جامعه تعطیلی دانشــگاه ها و مدارس بود. اما این تعطیلی آسیب آموزشی بزرگی 
برای دانش آموزان، دانشــجویان و خانواده های آنها به شمار میرفت و از وزارت آموزش 
و پرورش انتظار میرفت چاره ای بیاندیشــد.اولین اقدام انجام شده برای دانش آموزان، 
مدرسه تلوزیونی ایران بود که رضایت نسبی خانواده ها را در بر داشت. معلمان دلسوزی 
که در حد توان خــود آموزش های خود را به خانه دانش آمــوزان هدیه میکردند.پس 
از شــروع ســال جدید بنابر این شــد که تدریس  ها از طریق اپلیکیشن های ایرانی، 
از طریق ربات یا کانال شــاد شــروع شــود. پس از هماهنگی مدارس و خانواده ها، هر 
مدرســه برنامه خاصی را تعیین کرد و خانواده ها ملزم به نصب برنامه ی تعیین شــده 
از طرف مدرســه شدند.اما کار همینجا تمام نشد و روز مقرر شروع آموزش ها ، آموزش 
به تعویق افتاد و هفته ی بعد، شاد به یک اپلیکیشن جدا تبدیل شد به عنوان بستری 
برای ارتباط دانش آموزان و مدارس.اما برویم به ســراغ خانواده ها و مشکات آن ها در 

تحصیل فرزندانشان.
معضل اول:

خانواده هایی که به دلیل شرایط زندگی و فشارهای مالی که در دوران کرونا بیشتر هم 
شدند، توانایی متصل شــدن به اینترنت را نداشتند. خانواده های دیگری که اینترنت 
داشتند اما تلفن همراهشان آنقدر به روز و جدید نبود که بتوان اپلیکیشن های خواسته 
شــده را روی آن نصب کرد! با توجه به لزوم رایگان بودن آموزش، بســیاری از خانواده 
ها برای اموزش فرزندانشان دچار مشکات اساسی شدند. اما چه کسی پاسخگوی نیاز 

آنها بود؟
معضل دوم:

معلمانی که از روز اول تعطیات طبق وظیفه شناســی خــود اقدام به آموزش مجازی 
کردند. اما سپس ملزم به استفاده از شاد شدند و برخی از عدم بارگذاری فایل ها شکایت 

کردند و برخی خانواده ها نیز در باز کردن فایل های آموزشی به مشکل برخوردند.
معضل سوم:

معضل اجبار کردن دانش آموزان و دانشــجویان در استفاده از شبکه های اجتماعی 
خارجی!!  9 اسفند ماه بود که اعام شد بر اساس قوانین و مقررات کشور و مصوبات 
شورایعالی فضای مجازی هرگونه استفاده از دستگاه های حاکمیتی، دولتی، مدارس 
و دانشگاه ها از شبکه های اجتماعی خارجی ممنوع است و تخلف و در برخی موارد 
جرم محســوب میشود! جالب اســت که در ادامه آمده هرگونه آموزش از راه دور از 
طریق این شبکه ها ممنوع اســت و می بایست بر بستر شبکه های اجتماعی داخلی 
باشد و چنانچه در بستر های خارجی ممنوعه کاس برگزار شود فاقد وجاهت قانونی 
اســت و دانش اموزان و دانشــجویان تکلیفی برای حضور در این آموزش ها ندارند و 
دانشــجویان و والدین دانش آموزان میتوانند نســبت به این امر از طریق حراســت 
دســتگاه های مربوطه شکایت و اعتراض خود را منعکس کنند.  اما این قانون تا چه 
حد جدی گرفته شد؟! معضل چهارم: معلمانی که آموزش را تعطیل کردند و معلمانی 
که چنان آموزش را ســخت گرفتند و تکالیف زیاد ارســال کردند که دانش آموزان 
حتی فرصت بهره مندی از مدرســه تلوزیونی را نداشتند.این ها گوشه ای از مشکات 
خانواده ها در این مدت چند ماهه در رابطه با تحصیل فرزندانشان بود.انتظار میرفت 
از ابتدا یک برنامه ی جامع و کامل برای این مسئله ی مهم در نظر گرفته شود که 
دانشجویان، دانش آموزان و معلمان اینطور سرگردان نباشند. و همچنین این روزها 
نیاز به قانونی جدی و جامع داشــت که هر معلم، مدرسه و دانشگاه برای محصان 
خود قانون مجزایی وضع نکند! اما بیشــتر به نظر میرسد که نرم افزار شاد فقط یک 

اقدام برای سرباز زدن از این انتظارات بود..

رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره 
بــه ایحه مشــارکت عمومی-خصوصــی تاکید کرد: 
می خواهند به اسم مشارکت عمومی - خصوصی تمامی 
دارایی های ملت را به تاراج بدهند.به گزارش خبرگزاری 
مهر، احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره ســازمان مردم 
نهاد دیده بان شــفافیت و عدالت در نامه ای سرگشاده 
خطــاب به مردم ایران، با اشــاره به ایحه مشــارکت 
عمومی- خصوصی گفت: می خواهند به اسم مشارکت 
عمومی-خصوصــی تمامی دارایی هــای ملت را اعم از 
مدارس، بیمارستانها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها و … همه 
را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج 
بدهند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه 
سرگشاده خطاب به ملت ایران نوشت: دلسوزان ملک و 

ملت به داد ایران برسید.

متن نامه به این شرح است:
1-پس از چپاول اموال ملت به اســم خصوصی سازی 
حاا می خواهند به اســم مشارکت عمومی- خصوصی 
تمامی دارایی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، 
ورزشــگاه ها، دانشگاه ها و … همه را چه در حال کار یا 

تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.
2- ســاز و کار هم بســیار فســاد آفرین اســت. زیرا 
تصمیم گیــری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت 
گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده 
6 نفر اســت که در عمل وزیــر در مرکز و مدیرکل در 

استان ها تصمیم گیر نهایی است.

3- منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای 
به اصطاح خریدار تأمین می شــود و وزیر یا مدیرکل 
می تواند 80 درصد بــرای مناطق محروم و ۵0 درصد 

برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
4- مجلــس نمی تواند از اصل 8۵ در اینجا اســتفاده 
کند. این اصل برای قوانینی اســت که قابلیت آزمایش 
داشــته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به 
اســم فروش از ید دولت خارج می شود. فروش مال که 

آزمایشی نمی شود.
۵- مجلس دهــم این خیانت بــزرگ تصویب ایحه 
مشــارکت عمومــی- خصوصی را مرتکب نشــود. بی 
شــک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست 
و انقابیون کشــور، اجازه چنین خیانتی را به کســی 

نمی دهند.
بررسی ایحه مشارکت عمومی - خصوصی که بعضاً از 
آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می شود در دستور 

کار مجلس قرار گرفته است.
دولت و بعضی نمایندگان مجلس تاش می کنند این 
ایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح ها 
در قالب اصل 8۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن 

مجلس تصویب شود.
بر این اســاس، یکی از مهم ترین قوانین سال های اخیر 
کشــور در فرآیندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و 
عاوه بــر آن بخش مهمی از نقاط عطــف این قانون 
مسکوت گذاشته شده و به آئین نامه های اجرایی حواله 
شده که با این شیوه تصویب عمًا تصمیم گیری درباره 

این نقاط عطف عمًا در اختیار بخش کوچکی از دولت 
قرار خواهد گرفت.

اهمیت این مساله بیشتر درک می شود اگر بدانیم گروه 
کارشناسی اصلی سازمان برنامه و بودجه که روی این 
موضوع تســلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی 
در کمیسیون اصلی بررسی کننده به همراه کارشناسان 
مرکز پژوهش های مجلس به بررسی و تنظیم این ایحه 
مهم و سرنوشت ساز کمک می کردند به صورت ناگهانی 
به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین 

آنها شدند.
با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون 
عمران، عمًا طرحی که نظرات کارشناســی به میزان 
قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و 
متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود 
دارد و به گفته بعضی اعضای کمیسیون عمران مجلس 
حتی فرآیند صحیح رأی گیری و تصویب در کمیسیون 

را نیز طی نکرده است.
در عین حال، همانطور که اشــاره شد موارد مهمی در 
این متن مســکوت گذاشته شده و به آئین نامه اجرایی 
احاله شــده است که به نظر می رســد وظیفه نوشتن 
آئین نامــه نیز بر عهده همین گروه کوچک 6 نفره قرار 
بگیــرد و عمًا بدون رعایت فرآیند طبیعی و شــفاف 
درباره قانونــی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات 
طرح های عمرانی را تعیین می کند و ظرفیت تبدیل شد 
به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل 

در ید اختیار این افراد معدود قرار می گیرد.

توکلی در نامه ای خطاب به مردم مطرح شد
می خواهند به اسم مشارکت عمومی،دارایی ملت را به تاراج ببرند

در گفت و گوی تلفنی؛
ظریف و اوروف طرح  آمریکا درباره برجام را 

مردود و غیرعملی دانستند
تهران- ایرنا- وزیران امورخارجه ایران و روســیه طرح تازه آمریکا در خصوص برجام 
را مردود و غیرعملی ارزیابی کردند.محمد جواد ظریف و سرگئی اوروف وزیران امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران و فدراســیون روسیه دقایقی پیش در گفت و گویی 
تلفنی در خصوص آخرین تحوات سیاســی در افغانســتان و تاش ها برای آشتی و 
تفاهم سیاســی در این کشــور گفت و گو و تبادل نظر کردند.طرفین در این گفت و 
گو همچنین در خصوص طرح متوهمانه تازه آمریکا در خصوص برجام رایزنی و آن را 
مردود و غیر عملی ارزیابی کردند.روزنامه نیویورک تایمز یکشنبه شب )7 اردیبهشت( 
حیله آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران را که بر اساس توافقنامه برجام از 
27 مهر ماه سالجاری لغو می شود، فاش کرد.به گزارش این روزنامه، مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا طرحی را تهیه کرده اســت که طبق آن ایاات متحده ادعا می کند که 
هنوز از نظر حقوقی به عنوان یک دولت شرکت کننده در توافق هسته ای حضور دارد. 
اما در اصل این طرح برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران است که پس 

از توافق هسته ای سال 201۵ لغو شد.

کرونا جان ۷1 نفر دیگر را در ایران گرفت
رئیس مرکز اطاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون 92 
هزار و ۵84 نفر در کشــور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتا شده و با فوت 71نفر 
در 24 ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۵877 نفر رسید.کیانوش 
جهانپور دیروز سه شنبه درباره آخرین آمار ابتای قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت 
ناشــی از آن در کشور افزود: در 24 ساعت گذشــته تا ظهر دیروز ) نهم اردیبهشت( 
بر اساس گزارش آزمایشگاه ها و دانشگاههای علوم پزشکی 1112 بیمار جدید مبتا 
به کووید19 در کشور شناسایی شد و با در نظر گرفتن موارد جدید، مجموع بیماران 
مبتا به کووید- 19 در کشــور به 92 هزار۵84 نفر رسید.رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطاع رســانی وزارت بهداشت ادامه داد: در طول 24 ساعت گذشته 71 بیمار دیگر 
مبتا به کووید-19 در کشور جان خود را از دست دادند و از زمان شیوع این بیماری 
در کشور تاکنون ۵877نفر جان خود را از دست داده اند.جهانپور بیان کرد: بر اساس 
این گزارش ها تاکنون 72 هزار و439 نفر از بیماران مبتا به کووید 19 در کشور بهبود 
یافته و از بیمارستان ترخیص شده اند که حدود 7۵ درصد مبتایان است. 2983 نفر 
از این بیماران نیز در وضعیت شدید این بیماری و به نوعی بحرانی تحت مراقبت قرار 

دارند که امیدواریم شفا پیدا کنند.

جای خالی سهام عدالت در سفره مردم کرونازده
توکلی در نامه ای خطاب به مردم مطرح شد

می خواهند به اسم مشارکت 
عمومی،دارایی ملت را به تاراج ببرند

تداوم جنگ تجاری؛
 آمریکا صادرات به چین را محدود کرد

رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به ایحه مشارکت عمومی-خصوصی تاکید کرد: می خواهند 
به اسم مشارکت عمومی - خصوصی تمامی دارایی های ملت را به تاراج بدهند.به گزارش خبرگزاری مهر، احمد 
توکلی، رئیس هیأت مدیره ســازمان مردم نهاد دیده بان شــفافیت و عدالت در نامه ای سرگشاده خطاب به مردم 
ایران، با اشاره به ایحه مشارکت عمومی- خصوصی گفت: می خواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی 
دارایی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها و … همه را چه در حال کار یا تکمیل شده 
یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در این نامه سرگشاده خطاب به ملت ایران 

نوشت: دلسوزان ملک و ملت به داد ایران برسید.

اعتراض رییس اتاق ایران به رییس کل بانک مرکزی

بر خاف توافقات دولت و بخش خصوصی عمل می کنید

شاید از چین بابت کرونا خسارت بگیریم

اقتصاد کشور پس از شیوع کرونا

1

5

3

7

3

3

2

یادداشت

کاهش 40هزارمیلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی
 643هزار نفر بیکار /  باا رفتن تقاضای بیمه عمر



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 10اردیبهشت 1399  5 رمضان 1441  29 آوریل 2020سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4342 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

 وزیر دفاع:گزیده خبر

 باید برابر تهدیدات نوظهور همواره آماده باشیم
امیر حاتمی در جریان بازدید از بیمارستان شهید چمران وزارت 
دفــاع گفت: ما باید آمادگی خود را در برابر تهدیدات نوظهور 
آینده همواره به روز کنیم.به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، 
امیر سرتیپ حاتمی با حضور در بیمارستان چمران  در دیدار 
با کادر پزشکی، پرستاری و درمانی بیمارستان فوق تخصصی 
شهید چمران  با تجلیل از زحمات و تاش های صادقانه کادر 
درمانی کشور بویژه پزشــکان و پرستاران بیمارستان شهید 
چمران گفت: فرمایشات حکیمانه  مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( در مورد کادر درمانی نشانگر اهمیت و جایگاه ویژه این 
شغل شــریف و خطیر در جامعه اسامی و توجه همه ارکان 
کشور به مسئولیت مهم این عزیزان است.وزیر دفاع با قدردانی 
از کادر درمان و پزشــکی کشور که بدون هیچ چشم داشتی، 
همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس، شــجاعانه وارد میدان 
مبارزه با ویروس کرونا شــدند گفت: خداوند از نیت بندگان 
خود آگاه است و قطعاً اجر و ثواب فراوان این قشر خدمتگزار 
و زحمتکش نزد خداوند متعال مأجور خواهد ماند.وزیر دفاع 
با تشریح مسئله سامت به عنوان اولویت مهم زندگی جوامع 
گفت: هم سامت، هم امنیت در شمار نعمت های بزرگی است 
که انسان تا از آن نعمت ها محروم نباشد، اهمیت و ارزش آن 
را متوجه نخواهدشــد و مجموعه پزشکی و پرستاری و بقیه 
کادرهای درمانی، در واقع تأمین  کننده این نعمت بزرگ برای 
جامعه  اند و نقش پیش قراوان عرصه بهداشت و سامت در 
این میان، نقش بسیار برجسته  ای است.امیر سرتیپ حاتمی 
با تأکید بر توجه ویژه وزارت دفاع به مقوله بهداشت و درمان 
کارکنان و خانواده نیروهای مســلح افزود: با اهتمام دولت و 

مجلس شورای اسامی و بیمه درمانی نیروهای مسلح اعتبار و 
بودجه  مناسبی به بیمارستان های نیروهای مساح اختصاص 
یافته است و امیدواریم بتوانیم بهترین و با کیفیت ترین ترین 
خدمات را در مرکز درمانی نیروهای مســلح و ســایر مراکز 

طرف قرار داد در سطح کشور به کارکنان شاغل و بازنشسته 
نیروهای مســلح و مردم عزیزمان تقدیم کنیم.امیر ســرتیپ 
حاتمی با بیان اینکه مسئولین بهداشت و درمان وزارت دفاع 
و بیمارســتان فوق تخصصی شهید چمران در شرایط تحریم 

عملکرد مطلوبــی در تولید و تأمین تجهیزات بهداشــتی و 
درمانی تحریمی داشــتند افزود: این بیمارســتان در موضوع 
مبارزه و درمان »کرونا« نیز عملکرد موثر و رضایت بخشی  از 
خود به نمایش گذاشت.وزیر دفاع با بیان اینکه تمام تجربیات 
و دست آوردهای شناختی »کرونا« باید به خوبی ثبت و ضبط 
شود تصریح کرد: این ویروس دستاوردهای چند وجهی برای 
کشور داشت و تجربه ما را برای مواجه با تهدیدات نوین آینده 
به مراتب بااتر برد.امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه ویروس 
کوید 19 تنها یک مسئله بهداشتی نیست افزود: این ویروس 
تمامی ابعاد زندگی از جمله فرهنگی، بهداشتی، امنیتی و بویژه 
اقتصادی را تحت تاثیر قــرار داد و ما باید آمادگی خود را در 
برابر تهدیدات نوظهور آینده همــواره به روز کنیم.وزیر دفاع 
تصریح کرد: عملکرد و آثار ویروس کرونا می تواند کشورهای 
متخاصم را برای پیشــبرد اهداف شوم بین المللی خود علیه 
ملــت های دیگر تحریک کند و بنابرایــن ضرورت دارد بدنه 
کشــور برای مواجهه بــا تهدیداتی از این جنــس آمادگی و 
اراده ی خود تقویت کنند.امیر ســرتیپ حاتمی با بیان اینکه 
»کرونا« اراده  ملت و مسئولین را مورد آزمون قرار داد گفت: 
قطعاً کادر درمانی و پزشکی کشور به مانند سربازان وفادار در 
جنگ تحمیلی ، از گروه هایی بودند که بیش از دیگران از این 
آزمون سربلند بیرون آمدند و به افتخارات تمدنی و فرهنگی 
مــا افزودند.امیر ســرتیپ حاتمی پس از نشســت صمیمانه 
با کادر درمانی بیمارستان شــهید چمران و استماع نظرات، 
پیشــنهادات، دغدغه های آنان از  بخش هایی در بیمارستان  

بازدید کرد.

 از سوی وزارت کشور؛
سامانه رصد و پایش مصوبات شوراها 

راه اندازی شد
معاون عمران و توسعه امور شــهری و روستایی وزیر کشور از راه اندازی سامانه 
رصد و پایش مصوبات هیات تطبیق شــوراهای اسامی شهرها و روستاها پس 
از گذشــت ۲1 سال از عمر شوراها توسط وزارت کشور خبر داد.به گزارش ایلنا، 
مهدی جمالی نژاد روز سه شنبه با اشاره به راه اندازی سامانه رصد و پایش مصوبات 
شــوراها اظهار داشت: این سامانه به گونه ای طراحی شده که در فرصت قانونی 
می بایســت فرآیند رسیدگی انجام شــود و در غیر اینصورت موضوعات مرتبط 
برای ســامانه پذیرش نخواهد شد و این امر رسیدگی به موارد در فرصت قانونی 
را الزامی خواهد کرد.معاون عمران و توســعه امور شهری و روستایی وزیر کشور 
رسیدگی سیستمی، دسترســی آناین، قابلیت نظارت بر عملکرد اعضا شامل 
اعضای هیات تطبیق و هم اعضای شــوراها، دقت در رسیدگی، پرهیز از اعمال 
سلیقه و مشــخص شدن نوع مصوبات که شــوراها بر آن تاکید داشتند شامل 
مصوبات عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، سرمایه گذاری را از ویژگی های این سامانه 
برشــمرد.جمالی نژاد متذکر شــد: فرایند رصد و پایش مصوبات هیات تطبیق 
شــوراها به سامانه رسیدگی به تخلفات و هیات های حل اختاف متصل خواهد 
شد که مزایای متعددی در بر خواهد داشت.وی در ادامه در زمینه عملکرد هیات 
مرکزی حل اختاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسامی از ابتدای دوره اول 
فعالیت شوراها تاکنون تصریح کرد: این هیات طی مدت حدود ۲۰ سال فعالیت 
خود تاکنون 1۷۴ جلسه تشکیل داده و 1۷۵۳ مصوبه داشته و به 1۰۴۶ اعتراض 
مربوط به تبصره ۲ ذیل ماده 9۲ قانون شوراها در زمینه افراد سلب عضویت شده، 
ممنوع ثبت نام ها و افراد محروم از عضویت در هیات رییسه شورا و نمایندگی در 
شوراهای فرادست رسیدگی کرده که در نتیجه منجر به سلب عضویت ۶۲۸ عضو 
شوراهای اسامی شــهر و روستا شده است.معاون عمران و توسعه امور شهری 
و روستایی وزیر کشــور تاکید کرد: تعداد پیشنهادهای واصله به هیات مرکزی 
حل اختاف و رسیدگی به شکایات شوراها طی مدت حدود۲۰سال فعالیت آن 
۴۶ پیشــنهاد بوده که در مجموع با رد 1۸ مورد پیشنهاد، ۲۶ شورای اسامی 
شــهر به دلیل انحراف از وظایف قانونی خود منحل شده اند.جمالی نژاد در ادامه 
در خصوص عملکرد هیات حل اختاف در دوره پنجم شــوراهای اسامی شهر 
و روســتا گفت: در این دوره تاکنون ۳۵ جلسه تشکیل که ۳1۰ مصوبه داشته 
و تعداد ســلب عضویت شــدگان و محرومین از عضویت در هیات رییسه 1۳۵ 
مورد بوده که 9۲ مورد مربوط به شوراهای شهر و ۴۳ مورد مربوط به شوراهای 
روســتا بوده و ۵ شورای شهر شریف آباد، سلمان شهر، لردگان، کوت عبداه و 
مرودشــت با رای این هیات منحل شدند.وی اضافه کرد: در دوره پنجم شوراها 
تعداد مصوبات اختافی شورای شهر تهران 1۴ مورد، تعداد مصوبات قطعی شده 
مغایر با قانون ۶ مورد، رسیدگی به مصوبات اختافی برای شهرهای باای ۲۰۰ 
هزار نفر ۳ مورد، تعداد رســیدگی به مصوبات اختافی شورای عالی استان ها ۳ 
مورد، تعداد موارد رســیدگی به موارد تخلف از تبصره ۲ ماده ۸9 قانون ۲ مورد 
و تعداد شــوراهایی که توســط هیات های حل اختاف استان ها منحل شده اند 
19 مورد بوده اســت.معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور 
همچنین مصوبات هیات تطبیق طی ســال های 9۶ الی 9۷ را 1۴۳ هزار مصوبه 
عنوان کرد و افزود: از این تعداد حدود 11۵ هزار مصوبه تایید و طی ســال 9۷ 
الی 9۸ هم این هیات حدود 1۵۰ هزار مصوبه داشــته که حدود1۲۰ هزار مورد 
آن تایید شــد.جمالی نژاد تصریح کرد: از مصوبات هیات تطبیق در حال حاضر 
هر ۳ ماه یکبار گزارش گیری می شــود و موارد دارای اشــکال بصورت مکتوب 
به فرمانداری ها و بخشداری ها منعکس می شود و در سال 9۸ نزدیک به ۲ هزار 
مکاتبه انجام شد.وی با تاکید بر اینکه شوراها باید در عرصه های مدیریت شهری 
و روستایی با ایجاد بستر شفاف و پاسخگو زمینه جهش تولید و تحقق انتظارات 
مقام معظم رهبری و ایجاد تحول در شــهرداری ها و دهیاری ها در مسیر تمدن 
نوین اسامی ایرانی را فراهم کند از اقدامات شوراها در بحران های سال گذشته 

بویژه در زمان شیوع بیماری کرونا تشکر کرد.

وزیر کشور: 
خسارت محدود سیاب های اخیر نتیجه 

اقدامات موثر انجام شده است
تهــران- ایرنا- وزیر کشــور با تشــکر از تاش های ســازمان مدیریت بحران، 
استانداران، وزارت نیرو، بنیاد مسکن و دیگر دستگاه های اجرایی، گفت: خسارات 
محدود سیاب های اخیر به رغم وسعت بارندگی ها، نتیجه اقدامات کامًا موثری 
اســت که پس از ســیل فروردین 9۸ در مناطق مختلف سیل خیز کشور اجرا 
شده است.به گزارش دیروز دوشنبه پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، »عبدالرضا 
رحمانی فضلی« که در جمع معاونان و مدیران ارشــد وزارت کشور سخن می 
گفت، با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص وقوع سیاب های پایان  سال 9۸ 
و آغاز ســال 99، افزود: خسارات محدود سیل های اخیر به غم وسعت بارندگی 
ها، نتیجه اقدامات کامًا موثری اســت که پس از سیل فروردین 9۸ در مناطق 
مختلف سیل خیز کشــور اجرا شده و ازم است از تاش های سازمان مدیریت 
بحران، اســتانداران، وزارت نیرو، بنیاد مسکن و دیگر دستگاه های های اجرائی 
مؤثر در این زمینه، تقدیر و تشــکر داشته باشم.وی اظهار کرد: عاوه بر اقدامات 
عمرانی و زیربنائی به عمل آمده، افزایش آگاهی های عموم مردم و در کنار همه 
این موارد، لطف خداوند زمینه ساز این توفیق بزرگ بوده است.وزیر کشور ضمن 
مرور چالش های اقتصادی تحمیل شــده ناشــی از تحریم ها از اواخر سال 9۷ 
شــامل کاهش قیمت نفت، دشواری فروش نفت، موانع موجود برای بازگرداندن 
منابع حاصل از فروش نفت و مشــکات ایجاد شده برای خریدهای خارجی و با 
توجه به اثر گذاری مجموعه این شــرایط در وضع تورم و اشــتغال و سرایت آن 
به کل سال 9۸ و سپس سال 99  عنوان کرد: این شرایط که آثار آن در عرصه 
اجتماعی، در مقاطع مختلفی دیده شد، در نتیجه شیوع کرونا تشدید و مشخصاً 
منجر به افزایش بیکاری در داخل کشور و همچنین بروز مشکات برای گروهی 
از صاحبان مشــاغل شده اســت.وی در ادامه به آثار رکود جهانی ناشی از کرونا 
و افت بی ســابقه قیمت نفت و کاهش چند درصدی نرخ رشد برخی کشورها، 
اشاره کرد و با تأکید بر اینکه آثار و بازتاب مجموعه این شرایط در اقتصاد ملی ما 
دیده خواهد شد، خاطر نشان کرد: تمرکز حوزه های سیاسی اجتماعی و امنیتی 
وزارت کشور بر رصد دقیق این شرایط، تحلیل موثر و پیش بینی آثار اجتماعی 
آن اســت و ضرورت برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیر سازنده 
اجتماعی در طول سال 99، از همه دستگاه های ملی و استانی مورد انتظار است.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای معاونان وزارت کشور، 
ضمن مرور روند مدیریت مقابله با کرونا از آغاز تاکنون، روند نزولی شیوع بیماری 
در کل کشور را امیدوار کننده دانست و بر لزوم تداوم مراقبت های بهداشتی در 
این زمینه از سوی مردم و بخش های مختلف تاکید کرد.وی گفت: خوشبختانه 
به دلیل اتخاذ سیاست های صحیح از زمان آغاز این بحران، مجموعه تاش های 
کادر درمانی کشور و بخش های پشتیبان آن، بیماری کرونا هم اکنون در کشور 
تحت کنترل اســت و با افزایش آگاهی های عمومی، امکان ادامه فعالیت بخش 

های اقتصادی کشور میسر شده است.

کدخدایی:
 شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه ها 

مهلت ابطال انتخابات را دارد
تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا تا زمان تایید 
اعتبارنامه ها مهلت ابطال انتخابات را دارد،گفت: اگر گزارش خافی نســبت 
به اسناد به وجود بیاید، شورای نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم 
استعام می گیرد، در رابطه با مدرک تحصیلی هم رای وزارت علوم برای ما 
حجت خواهد بود.عباســعلی کدخدایی در رابطه با مدرک تحصیلی جعلی 
سینا کمال خانی منتخب حوزه انتخابیه تفرش گفت: اسناد رسمی به جهت 
قانونی بودن خود به خود دارای اعتبار هستند و وقتی فردی برای انتخابات 
ثبت نــام می کند احراز اســناد اولیه در آغاز، برعهــده هیئت های اجرایی 
فرمانداری ها و وزارت کشــور است.وی افزود: چنانچه اصالت مدارکی مانند 
گواهی تحصیلی و مدارک سه جلدی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر 
صحت آنها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که گزارش خافی به دست ما نرسد 
شورای نگهبان سوالی را مطرح نخواهد کرد.وی ادامه داد: اگر گزارش خافی 
نسبت به اسناد به وجود بیاید، شورای نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت 
علوم اســتعام می گیرد، در رابطه با مــدرک تحصیلی هم رای وزارت علوم 
برای ما حجت خواهد بود.کدخدایی یادآور شــد: اگر کسی نسبت به اسناد 
افراد، اعام گزارش خاف ادعا داشته باشد باید از مراجع ذیربط سوال شود.

ســخنگوی شورای نگهبان افزود: معمواً دستگاه و سازمان های ذینفع باید 
درباره جرم بودن جعل مدرک، ادعای کیفری داشته باشند همچنین درباره 
جعل مدارک تحصیلی، وزارت علوم و دانشــگاه مربوط می توانند اعام جرم 
کنند.وی یادآور شد: شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه ها وقت دارد تا 
در صورت محرز شدن جعل مدارک ابطال انتخابات را انجام دهد.همچنین 
عباسعلی کدخدایی روز سه شنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: 
در ادامه رســیدگی به نامه های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری، فقها در 
جلســات روز گذشته  و امروز خود به 9 پرونده شکایت از مقررات دولتی به 
دلیل ادعای مغایرت با شرع مقدس رسیدگی کردند.شورای نگهبان این هفته 

در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه دارد.

روحانی در گفت و گوی تلفنی با رییس جمهور آفریقای جنوبی مطرح شد؛
آمریکا مقررات بهداشت جهانی را نقض 

می کند
تهران- ایرنا- رییس جمهوری گفت: آمریکا تحریم های غیرقانونی علیه ملت 
ایران را تشدید کرده و عاوه بر زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی، مقررات 
بهداشت جهانی را هم نقض کرده و حتی از مبادله کاا در زمینه بهداشتی و 
درمانی به ایران نیز جلوگیری می کند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی دیروز سه شنبه در گفت 
وگوی تلفنی با »سیریل رامافوسا« رییس جمهوری آفریقای جنوبی ضمن 
تاکید بر توســعه و تعمیق روابط دو کشور بویژه روابط تجاری و اقتصادی، 
انتقال تجربیــات و اطاعات در زمینه مبارزه با ویــروس کرونا و همکاری 
های بهداشتی و علمی دو کشور در این زمینه را ضروری خواندند.دو رییس 
جمهوری با اشاره به سابقه خوب همکاری های اقتصادی دو کشور ضرورت 
استفاده از ظرفیت های جدید برای توسعه این همکاری ها و اجرای پروژه های 
مشــترک را مورد تاکید قرار دادند.دو طرف همچنین تقویت همکاری های 
بین المللی برای مقابله با تحریم های ضدبشری آمریکا و همچنین جنایت های 
ضدانسانی علیه ملت مظلوم فلسطین و تاش برای برقراری صلح و آرامش 
در سوریه و یمن را مورد تاکید قرار دادند.حجت ااسام والمسلمین حسن 
روحانی با اشــاره به اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا علیه ملت ایران، 
اظهارداشت: در شرایطی که اپیدمی بیماری کرونا در جهان را شاهد هستیم و 
نگاه ها باید به سمت روابط با کشورها تغییر یابد، متاسفانه آمریکا تحریم های 
غیرقانونی علیه ملت ایران را تشدید کرده و عاوه بر زیر پا گذاشتن مقررات 
بین المللی، مقررات بهداشت جهانی را هم نقض کرده و حتی از مبادله کاا 
در زمینه بهداشتی و درمانی به ایران نیز جلوگیری می کند.رییس جمهوری 
با اشاره به عضویت آفریقای جنوبی به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت، 
تاکید کرد: انتظار داریم که در سازمان ملل و مجامع بین المللی بر مخالفت 
با یکجانبه گرایی آمریکا و تحریم های غیرقانونی این کشور علیه ایران بیش از 
پیش تاکید کنید.رییس جمهوری آفریقای جنوبی نیز در این تماس تلفنی 
تاکید کرد: مــا کاما از اقدامات ناعاانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران آگاه 

هستیم و به حمایت از ایران ادامه خواهیم داد.

نقوی حسینی:
 پرتاب ماهواره نور در چارچوب برجام و 

مقررات بین المللی است
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسامی با تاکید بر این که پرتاب ماهواره نور در چارچوب کنوانسیون ها 
و قراردادهای بین المللی اســت، گفت: پرتــاب ماهواره نور در چارچوب 
برجام هم بوده؛ لذا آمریکا به هیچ وجه نمی تواند با اســتناد به برجام از 
ما ایراد گیرد چون از این توافق نامه خارج شــده  است.سیدحسین نقوی 
حسینی در گفت وگو با ایسنا در واکنش به اقدامات اخیر مقامات آمریکا 
بعــد از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور اظهار کرد: پرتاب ماهواره نور در 
چارچوب کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی و حتی برجام بوده است؛ 
لذا آمریکا به هیچ وجه نمی تواند به استناد برجام علیه جمهوری اسامی 
اقدامی انجام دهد. اگر آمریکا برجام را قبول داشت از آن خارج نمی شد 
که اان بخواهد مدعی آن باشــد.وی ادامه داد: آمریکا با خروج از برجام 
نمی تواند مدعی اجرای آن باشد و درباره نقض برجام صحبت کند، تنها 
کشورهایی می توانند در این باره اظهارنظر کنند که عضو برجام باشند؛ 
کما این که دو کشــور چین و روسیه به عنوان اعضای برجام هم تاکید 
داشتند که ایران اقدامی خاف برجام انجام نداده و از پرتاب ماهواره نور 
هم حمایت کردند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسامی با تاکید مجدد بر این که آمریکا نمی تواند ادعایی 
درباره برجام داشته باشــد، گفت: دولت آمریکا به دنبال سوء استفاده از 
فضای کنونی حاکم بر دنیا با شــیوع ویــروس کرونا، می خواهد فضایی 
علیه جمهوری اســامی برای بهره بــرداری از منافع اش و انحراف افکار 
عمومی داخلی آمریکا ایجاد کند، چون در مقابل با کرونا شکست خورده 
و می خواهد به نوعی این شکست را بپوشاند.وی در پایان و در جمع بندی 
گفت: اقدامات اخیر آمریکا درباره  موضوع برجام و نقض آن توسط ایران 
بــه هیچ عنوان وجاهت قانونی ندارد، چــون در وهله اول ما کار خافی 
دربرجام انجام نداده ایم و بعد از آن ترامپ که برجام را پاره کرده نمی تواند 

مدعی نقض آن باشد.

دادستان کل کشور مطرح کرد؛
لزوم اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر مطابق با 

شرایط روز
دادستان کل کشور گفت: قانونی که چند سال پیش برای این شرایط مبارزه با مواد مخدر 
تصویب شده اســت، امروز نمی تواند نیاز ما را برطرف کند و باید اصاح شود.به گزارش 
ایلنا، حجت ااسام محمدجعفر منتظری صبح دیروز در نشست تخصصی ویدئوکنفرانس 
معاونان و مدیران کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر سراسر کشور اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان همه ساله آمار جرایم کاهش پیدا 
می کند. این امر ما را وادار می کند از نظر جامعه شناسی و روانشناسی مطالعه ای داشته 
باشیم تا جامعه را به سمت ارتکاب جرایم کمتر سوق دهیم و ببینیم علت اینکه در ماه 
رمضان جرایم کاهش پیدا می کند، چیســت.وی با بیان اینکه باید تاش کنیم تا زمینه 
جرم و گناه تا جایی که می شود، کاهش پیدا کند، گفت: دنیا امروز متأسفانه آلوده مسائل 
اخاقی و اجتماعی شــده است. اینکه فکر کنیم این آلودگی ها اثر وضعی ندارد، اشتباه 
اســت. یکی از ریشه های اصلی کرونا، عملکرد خود بشریت است و باید این را بدانیم که 
اگر با و فتنه بیاید همه را درگیر می کند.منتظری افزود: چه کسی تصور می کرد کشوری 
که بیشترین آمار تلفات را در زمینه کرونا داشته، کشوری باشد که ادعای پیشرفته بودن 
و سرمایه گذاری داشت و خود را کدخدا می دانست. تا به امروز بیشترین تلفات گریبانگیر 
آمریکا بوده است.وی تصریح کرد: بنا بر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، تصمیم بر این 
است که در اولین فرصت، مساجد و تکیه گاه ها باز شوند، ولی مصلحت بر این بود که چند 
روزی این بازگشایی ها به تأخیر بیفتد و امیدواریم با بررسی های انجام شده و صحبت های 
صورت گرفته با وزیر بهداشت، در نیمه دوم ماه رمضان شاهد بازگشایی مساجد باشیم.

دادستان کل کشور گفت: قطعاً حضور در صحنه مبارزه با مواد مخدر می تواند آثار خوبی 
داشــته باشد؛ طبق گزارش اجمالی که داده شــد، در سال 9۸ هم در جهت کشفیات و 
هم در جهت کاهش تعداد شهدا، افزایش شناسایی و مصادره اموال و همچنین استرداد 
اموال قاچاقچیان، اقدامات کامًا مناسب بوده است.به گفته منتظری اساسی ترین نکته در 
حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر آن است که اساس و بنیان کار متناسب با شرایط باشد.

وی افزود: ُحســن آمار این است که متناسب با شرایط، می تواند جامع تر و کامل تر باشد. 
قانونی که چند ســال قبل برای این شرایط تصویب شده است، امروز نمی تواند نیاز ما را 

برطرف کند و باید با توجه به مجموعه مؤلفه هایی که در جامعه وجود دارد.

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: یاوه  گویی های آمریکا مبنی 
بر اینکه پرتاب ماهواره نور را مخالف قطعنامه ۲۲۳1 
می دانند حرفی نامربوط است. آمریکایی ها با خروج 
از توافق برجام مخالفت خود را با این قطعنامه نشان 
دادند.عاءالدین بروجردی در گفت و گو با خبرنگار 
سیاسی ایرنا گفت: دانشمندان ما با وجود تحریم های 
ظالمانه و گسترده آمریکا موفق شدند یک گام بلند 
بردارنــد و ماهواره نور برای نخســتین بار در تاریخ 
انقاب اســامی با موفقیت به فضا پرتاب شد.وی 
افزود: پرتاب ماهواره نور به فضا با تاش های سپاه 
پاسداران انقاب اسامی معادات منطقه را برهم زد 
و جمهوری اســامی را در مکانی رفیع تر در عرصه 
های مختلف قرار داد.عضو کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی با بیان 
اینکه پرتاب ماهواره نور به فضا نشــانه اســتقال 
جمهوری اسامی ایران است ادامه داد: با این اقدام 
ثابت شــد که اســتقال و تکیه بر توانمندی های 
ملی و بدون وابستگی به کشورهای بزرگ می تواند 
ضامن موفقیت های بسیار بیشتر نسبت به وابستگی 
به قدرت های بزرگ باشــد.بروجردی گفت: ما قبل 
از انقاب اســامی هیچ گونه محدودیتی در خرید 
و تامین  پیشرفته ترین ساحها نداشتیم اما چون 
وابسته بودیم اجازه برداشتن هیچ گام راهبردی مهم 
را به ایران نمی دادند.عضو کمیســیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شــورای اسامی افزود: 

عصبانیت آمریکایی ها و کشورهای غربی از سویی و 
خرسندی دوستان جمهوری اسامی ایران و جبهه 
مقاومت و کشــورهایی که که عاقه مند هســتند 
کشورهای مستقل قدرت بیشتری بگیرند از سوی 
دیگر نشــانه اهمیت این موفقیت بزرگ است.وی 
با بیان اینکه گام های بلندتری در راه اســت. گفت: 
راهبرد جمهوری اســامی ایران که توســط مقام 
معظم رهبــری به عنوان سیاســتگذار نظام طبق 
قانون اساســی ترسیم شده است،  رساندن ایران به 
جایگاهی است که در شأن ملت و کشور ما در منطقه 
و جهان باشد.بروجردی با تاکید بر اینکه سیاست ما 
همچنان دفاعی است، افزود: ما مخالف تجاوز به هر 
کشوری هستیم و اجازه نمی دهیم به هرگونه منافع 
ملی ما هم تجاوز شود چنانکه بارها نیز این موضوع 
را اعام کرده ایم.وی گفت: کشورهایی که در مسیر 

تحریم ایران حرکت می کنند بدانند که این روش 
ها نه تنها تاثیری در عزم جمهوری اســامی ایران 
برای پیشــرفت ندارد بلکه انگیزه ها را بیشتر کرده 
اســت که بتوانیم با تکیه بر دانشمندان جوان خود 
و بــا بهره گیری از عنایات الهــی به موفقیت های 
بیشتری نائل شویم.عضو کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی پرتاب 
ماهواره نور را از حقوق مســلم جمهوری اســامی 
ایران دانســت و افزود: این اقدام جزو حقوق مسلم 
ما و هر کشــور دیگری اســت که بتواند با تکیه بر 
توانمندی های ملی خود در مسیر پیشرفت و توسعه 
گام بردارند.وی افزود: یاوه گویی های آمریکا که می 
گوید اقدام ایران مخالف قطعنامه ۲۲۳1 شــورای 
امنیت ســازمان ملل متحد اســت حرفی نامربوط 
اســت.بروجردی ادامه داد:  آمریکایی ها با خروج از 
توافق برجام مخالفت خود را با این قطعنامه نشــان 
دادند و اروپایی ها نیز با عدم اجرای این توافق ثابت 
کردند که در پایبندی به این توافق ناتوان هستند.

وی گفت: کشورهای بزرگی همانند چین و روسیه 
اعام کردند که اقدام جمهوری اسامی ایران هیچ 
مخالفتی با قطعنامــه ۲۲۳1 ندارد.نماینده بروجرد 
در مجلس شورای اسامی افزود: پرتاب ماهواره نور 
باعث شد کشورهای منطقه امیدوار شوند که تکیه 
بر توانمندی های ملی بهتر از وابســتگی به قدرت 
های بزرگ اســت زیرا آنها فقط دنبال حفظ منافع 

انحصاری خود هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

یاوه گویی های آمریکا درباره ماهواره نور ادعایی نامربوط است



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 10اردیبهشت 1399  5 رمضان 1441  29 آوریل 2020اقتصاد کان

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4342 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

استانها جای خالی سهام عدالت در سفره مردم کرونازده
ســهام عدالت به جز یک برگه و سالی حدود ۲۰۰ هزار تومان، 
عایدی برای مردم نداشته است درحالی که می توان با آزاد سازی 
یا وثیقه ســازی آن باری را از دوش مردم آســیب دیده از کرونا 
برداشــت.به گزارش خبرنگار مهر، ویروس کرونا شرایطی را در 
اقتصاد جهان به وجود آورده که بســیاری از مشاغل، کم درآمد 
شده و حتی برخی به تعطیلی کشــیده شده است. این شرایط 
برای کشــور ما کمی ویژه تر است. دلیل آن هم این است که در 
چند سال گذشــته به جهت نوسانات نرخ ارز، تحریم، تورم، سو 
مدیریت و … فشارهای سنگینی به مردم وارد شده و سفره آنها 
سال به سال کوچک و کوچک تر شده است، در چنین شرایطی 
رکود ناشــی از کرونا تحمل را برای مردم سخت کرده است.در 
این شــرایط، ورود دولت ایران مانند تمام کشورهای دنیا برای 
حمایت از خانوار امری حتمی است اما با توجه به کسری بودجه 
و خطــر افزایش نقدینگی در صورت اســتفاده بی رویه از منابع 
بانک مرکزی، دقت در شیوه تأمین این منابع با توجه به زیست 
بوم ایران، امری است که در صورت عدم توجه به آن، کشور را در 
شرایط پسا کرونا به ورطه های خطرناکی خواهد کشاند.به اذعان 
کارشناســان، از جمله راهکارهای مؤثر و بی خطر برای حمایت 
دولت از معیشت مردم در شرایط فعلی آزادسازی و قابل معامله 
کردن سهام عدالت در بازار سرمایه است. سهام عدالت که بیش 
از ۱۴ ســال از تولد آن می گذرد، تا به امروز به جز ســالی صد 
و اندی هزار تومان عایده ای برای مردم نداشــته اســت و فعال 
کردن آن با روش هایی که در ادامه خواهد آمد می تواند باری را از 
دوش مردم بردارد، بنابراین ضرورت دارد دولت و مجلس هرچه 
ســریع تر فرایند استفاده از این روش را امکان سنجی، طراحی و 

عملیاتی کنند.

آزاد سازی سهام عدالت باید از سال ۹۵ اتفاق می افتاد
بر اســاس پیش بینی قانون، بعد از گذشت ده سال از تخصیص 
ســهام عدالت به مردم )از سال ۹۵(، این سهام آزاد شده و مردم 
می توانند از ارزش روز آن بهره مند شوند. اما ایحه مربوط به آزاد 
سازی که در سال ۹۶ به مجلس تقدیم شد، هنوز در بروکراسی 
اداری به دستور کار مجلس نرسیده است.در این باره علی قربانی، 
کارشــناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این 
ســوال که آیا زیر ساخت ها برای آزاد سازی سهام عدالت فراهم 
اســت یا خیر، گفت: در ســال ۹۶ مدیران ســازمان بورس در 
جلسات می گفتند که از ۷۰ میلیون ایرانی حدود ۱۰۰۰ نفر کد 
بورسی دارند که این تعداد سال گذشته به حدود ۱۲ میلیون کد 
بورسی رسیده بود که از این تعداد حدود ۱.۵ میلیون کد بورسی 
فعــال بود و بنابر این از لحاظ دانش مردم به بورس در شــرایط 
مناسبی قرار داریم.قربانی با بیان اینکه زیر ساخت ها فراهم است 
عنوان کرد: ممکن است زیر ساخت های انفورماتیک کشش ازم 
را نداشته باشد که این باید اصاح شود، کارگزاری ها باید تقویت 
شوند، دولت باید مجوز تأسیس کارگزاری های جدید را بدهد اما 
دست دست کردن و معطل کردن به دلیل نبود زیر ساخت کار 

اشتباهی است.

دولت فکری به حال 3۰ میلیون جامانده کند
به اعتقاد کارشناسان در شــرایط شیوع ویروس کرونا و کاهش 
درآمد بسیاری از مردم، ســهام عدالت می تواند واسطه ای برای 
بسته های معیشتی دولت به مردم شود. با توجه به وضعیت خزانه 
دولت و کسری بودجه که به سبب تخفیف های مالیاتی و کاهش 
قیمت نفت، شدت آن نیز بیشتر شده است و با توجه به وضعیت 
بانک ها به نظر می رســد راهی جز استفاده از دارایی هایی مانند 
سهام عدالت که در این سال ها تنها سود ناچیز آن نصیب مردم 
شده اســت، وجود ندارد.علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی 
شــریف و عضو هیأت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه عامه 
طباطبایی در این زمینه معتقد است، سهام عدالت نیز از مواردی 
است که می تواند نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی برای 
کرونا نیز می تواند از این محــل صورت بگیرد بدون اینکه هیچ 
فشــاری به پایه پولی بیاید.وی با بیان اینکه قبل از آزاد ســازی 
سهام عدالت، باید به نحوی فکری برای ۳۰ میلیون جامانده کرد 
گفت: در حال حاضر ارزش این ســهام حدود ۸ الی ۱۰ میلیون 
تومان شده و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ الی 
۴۰ میلیون تومان نصیبش شود. دولت می تواند شرکت های در 
لیســت واگذاری را در بورس عرضه کند و این افراد جامانده را 
نیز مشــمول کند در غیر این صورت فردی که در همان طبقه 
و وضعیت مالی اســت و به او ســهام عدالت تعلق نگرفته است 
احساس تبعیض شدیدی می کند و در صورت آزاد سازی سهام 
عدالت، تبعات و مشــکات اجتماعی ناگواری از جنس آبان ۹۸ 

دور از انتظار نیست.

شرکتهایی که حیات خلوت شده اند، شفاف خواهند شد

به اعتقاد مروی، آزادسازی و قابل معامله کردن سهام عدالت در 
بورس نه تنها کمکی مؤثر به معیشــت مردم در رکود اقتصادی 
ناشی از کروناست، بلکه می تواند منجر به بهبود وضعیت شرکتهای 
سهام عدالت شود. وی می گوید: اول اینکه این شرکت ها تنها به 
صورت اسمی برای مردم هستند درحالی که اختیار آنها در دست 
برخی وزرای دولتی یا خصولتی ها است و تبدیل به حیات خلوت 
شده است.»بسیاری از اوقات این شرکت ها به اصطاح، دوشیده 
شــده اند و در زمانی که نیاز به افزایش ســرمایه داشتند از آنها 
سود بیرون کشــیده شده است. بسیاری از این شرکت ها بخش 
واقعی اقتصاد هستند مانند بانک ها، پاایشگاه ها، پتروشیمی ها و 
… که این روش باعث شده به بخش واقعی آسیب برسد. به این 
طریق وقتی ما اینها را واگذار کنیم از عملکرد بد این شــرکت ها 
خالص می شــویم.«مروی معتقد اســت: نکته دوم این است که 
شرکت های دولتی معمواً عملکرد غیر قابل دفاعی دارند و زیان 
ده هســتند. یک دهه است می خواهیم شرکت ها را واگذار کنیم 
که ارتقا عملکرد داشــته باشند با توجه به اینکه شیوه خصوصی 
ســازی های اخیر هم قابل دفاع نبــوده این کمک می کند که با 
کمترین عوارض و فساد، واگذاری صورت گیرد و منافعش هم به 
خود مردم برسد و چون در سازوکار بورس است حرف و حدیثی 
نمی ماند در این صورت حمایت بزرگی از خانواده ها صورت گرفته 

است.

دو راهکار کارشناســی برای بهره مندی مردم از سهام 
عدالت در شرایط کرونا

برخی کارشناسان نیز معتقدند که آزاد سازی سهام عدالت برای 
۵۰ میلیون ایرانی کاری مشــکل و شاید در حال حاضر نشدنی 
اســت و راهکار دیگری که برای حل این مشکل ارائه می دهند، 
تنگ کردن حلقه آزاد ســازی و تخصیص آن به تعداد محدودی 

از افراد به شــدت آسیب پذیر است.در همین راستا سید محمد 
هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز 
پژوهش های مجلس و عضو هیأت علمی دانشــگاه خوارزمی در 
گفتگو با خبرنــگار مهر می گوید: می توان حداقل دو روش برای 
استفاده از سهام عدالت پیشنهاد داد. پیشنهاد اول این است که 
دولت اجازه فروش بخشی از سهام را به برخی از مشمولین بدهد.

وی ادامــه می دهد: افراد مشــمول ســهام عدالت دســته های 
مختلفی هستند برخی کارمندان دولت یا بازنشستگان هستند 
کــه به جهت حقوق بگیر بودن طبیعتــاً نباید در اولویت کمک 
قرار بگیرند. از طرفی برخی مشــاغل هستند که با احتمال باا 
می توانیم بگوییم که آسیب دیده اند. بنابراین می توانیم آنها را در 

اولویت بگذاریم و آزاد سازی سهام را با آنها آغاز کنیم.

سهام عدالت، می تواند به جای یارانه وثیقه اخذ تسهیات 
باشد

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره پیشنهاد دوم استفاده 
از ســهام عدالت به جهت کمک به معیشت می گوید: سیاست 
دیگر قابل طرح در این زمینه، استفاده از سهام عدالت به عنوان 
و ثیقه اخذ تســهیات برای اقشار هدف است. به این شکل که 
نسبتی از ارزش سهام اختصاص یافته به هر فرد، به عنوان وثیقه 
قابل قبول برای دریافت تســهیات درنظر گرفته شود.وی ادامه 
می دهد: یکی از مزایای این سیاست نسبت به سیاست پیشین، 
حفظ ســهام عدالت به عنوان دارایی خانوارهای مشمول طرح 
اســت. در حقیقت، با فروش سهام و صرف نمودن مبالغ حاصل 
از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تأمین برخی هزینه های 
جاری به فروش رســیده است. این در حالی است که با استفاده 
از این دارایــی به عنوان وثیقه، در نهایت این دارایی برای آینده 
خانوارهــا حفظ خواهد شد.سرپرســت معاونــت پژوهش های 
اقتصــادی مرکز پژوهش های مجلس با انتقــاد از روش کنونی 
دولت برای تســهیات می گوید: در حال حاضر پیشنهادی که 
روی میز دولت است این است که تسهیات حمایت از خانوار را 
به پشتوانه یارانه نقدی به مردم یارانه بدهد یعنی اگر تسهیات 
به کسی پرداخت شد و اقساط آن پرداخت نشد آن وام به تدریج 
از محل یارانه مســتهلک شود.ســبحانیان معتقد است: این در 
حالی است که بسیاری از یارانه بگیران اقشار بسیار آسیب پذیر 
و محروم هســتند. بنابراین عدم پرداخت کامل یارانه این افراد 
به بهانه عدم بازپرداخت تســهیات از سوی آنها، چالش هایی را 
ایجاد کند. اما اگر ســهام عدالت آنها پشتوانه وامی که پرداخت 
می کنیــم قرار بگیرد، اگــر این فرد تســهیات را برگرداند که 
دارایی اش پا برجاست اما اگر برنگرداند بانک صاحب این سهام 
خواهد شد.براین اساس به نظر می رسد باید هرچه سریع تر شیوه 
استفاده از سهام عدالت برای حمایت رفاهی از مردم بررسی شده 
و راهکارهای مناســبی برای آن طراحی شود تا ضمن کمک به 
معیشت مردم، با اهرم کردن کرونا، مشکات شرکت های سهام 

عدالت را نیز مترفع کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:
نیازمند اقدامات سریع دولت هستیم

دردومین نشســت خبری رئیس اتاق بازرگانی با اصحاب رســانه که با موضوع 
بیــداری اقتصادی و بصــورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، بر ضرورت تطبیق 
پذیری ســریع با شــرایط بحــران کرونا و هوشــمندی بنگاه هــای اقتصادی 
در این دوران تاکید شــد. مســعود گلشــیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
ضمــن تبریک فرارســیدن ماه مبــارک رمضان و ابــراز امیــدواری در بهره 
مندی از فیوضــات ماه رحمت الهی، گفت: در زمانی کــه کرونا تغییر پارادایم 
نظــام اقتصادی جهــان حاضر را رقم زده اســت، نیازمند هســتیم که  اهالی 
کســب و کار و حــوزه های اجتماعی بــا درک صحیح از پیامدهــای کرونا و 
 بســیجاندن تمامی ظرفیت های خود برای گــذار از این بحران تجهیز گردند. 

وی کوچــک تر شــدن ســفره هــای خانوارها، کاهــش قدرت خریــد و در 
نتیجه ســخت تر شــدن شــرایط بنگاه هــای اقتصــادی را از تبعــات تاثیر 
بحــران کرونــا در GDP کشــورها دانســت و تاکیــد کرد: در این شــرایط 
مــی طلبد در ســطوح حاکمیتی، فعــاان اقتصادی و خانوارها با هوشــیاری 
 و تطبیــق پذیــری ســریع، بحــران موجــود را به فرصــت تبدیــل کنند. 

و  هــا  در ســازمان  بحــران  تشــکیل ســتادهای  ادامــه  در  گلشــیرازی 
نهادهــای اجتماعــی ماننــد اتاق هــای بازرگانــی و انجمن هــا را ضروری 
 دانســت و بــر همراهی و تعامــل هر چه بیشــتر در این حــوزه تاکید کرد. 

دبیــر شــورای گفتگوی دولــت و بخش خصوصــی بســیجاندن امکانات در 
ســطح دولــت، بنگاه هــای اقتصــادی و خانــوار و تطبیق پذیری ســریع را 
 موجــب عبــور موفق از ایــن بحــران و تبدیل تهدیــد به فرصت دانســت. 

گلشــیرازی در ادامه بر ضرورت انجام اقدامات حمایتی عاجل توسط دولت در 
عرصه های مختلف از جمله حفظ نیروی انسانی، زنجیره تامین و حمایت مالی 
مســتقیم و بی واســطه به بنگاه های اقتصادی تاکید کــرد و گفت: در صورت 
گسیل حمایت مالی دولت به بنگاه های اقتصادی شاهد این حجم از متقاضیان 
 بیمــه بیکاری دوران کرونــا و تبعات اجتماعی این بیکاری هــا نخواهیم بود. 

وی کم توجهی به بحران کرونای صنعتی و عدم اتخاذ تدابیر ازم متناســب با 
سطح این بحران توسط دولت را موجب ایجاد تبعات جبران ناپذیری بر اقتصاد 
کشور دانســت و گفت: بیداری اقتصادی عبارتی است که باید در تمامی بسته 

های حمایتی دولت لحاظ شود. 

 اهداف کلی معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی البرز

معرفی گروه سامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد:
 معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی البرز، مراکز بهداشت شهرستان ها و 
مراکز خدمات جامع سامت تابعه این استان با هدف سازماندهی، برنامه ریزی و 
اجرای هدفمند برنامه های سامت روان، سامت اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد 
فعالیت می کنند تا براســاس اولویت ها و نیازهای کشوری، استانی و منطقه ای 
و مطابق اجزا و ظرفیت های نظام مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه و برنامه 
های نظام تحول سامت با در نظر گرفتن مشکات روانی، اجتماعی و اعتیاد و 
عوامــل موثر بر آن و با جهت گیری ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز در 
مناطق و جمعیت تحت پوشش شهری و روستایی سیاست گذاری، برنامه ریزی، 

اقدام، پشتیبانی و پیگیری نمایند.

معرفی مراکز ارائه خدمات سامت روان
در تمام خانه های بهداشت و پایگاه های سامت استان البرز، خدمات آموزشی 
و درمانی در زمینه ســامت روان و بیماری های اعصاب و روان به عموم مردم 
ارائه می شود. چناچه افرادی نیاز به خدمات تخصصی تر داشته باشند از طریق 
سیســتم ارجاع به مراکز خدمات جامع سامت معرفی می شوند، این خدمات 
شامل آموزش و درمان های غیردارویی )مشاوره فردی و گروهی( است که توسط 
روانشناس ارائه خواهد شد.خدمات تخصصی دارویی توسط روانپزشک یا پزشکان 
دوره دیده در مراکز تخصصی براساس سیستم ارجاع و با تعرفه های دولتی ارائه 
می شود.مراکز کاهش آســیب به مصرف کنندگان مواد مخدر خدمات رایگان 
مانند ارائه سرنگ و سر سوزن،  کاندوم، مراقبت از زخم، غذای گرم و سرد، چای، 
لباس، اســتفاده از حمام، خدمات روانشــناختی و آموزش در مناطق حصارک 
پایین، کاک، مهرشهر، فردیس و نظرآباد ارائه می نماید. در برنامه ی اختاات 
ســوء مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر، پس از ورود مراجع به مراکز خدمات 
جامع ســامت وی توسط مراقبین سامت غربالگری اولیه انجام می شود و در 
صورت مثبت شــدن نتیجه غربالگری، فرد جهت ارزیابی تکمیلی به کارشناس 
سامت روان ارجاع می شود تا پس از نمره گذاری و تعیین سطح خطر پایین، 
متوســط و باا، مداخات مختصر و پیشرفته انجام شــود.برنامه پیشگیری از 
خشــونت خانگی )پیشگیری از همسر آزاری و بدرفتاری با کودک( با غربالگری 
گروه هدف وارائه خدمات توانمند سازی برای افراد غربال مثبت در مراکز خدمات 

جامع سامت به صورت رایگان انجام می شود.

پیام شهردار قم به مناسبت روز ملی شوراها
به گزارش روابط عمومی شــهرداری قم ، دکتر ســید مرتضی سقاییان نژاد در 

پیامی فرا رسیدن نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها را تبریک گفت.
متن پیام شهردار قم به این شرح است: 

بسمه تعالی
شوراها، تألو نقش شهروندان در تعیین سرنوشت شهر

مشورت و مشاوره جدای از بُعد عقلی، از ارکانی است که دین مبین اسام برای 
آن ارزشــی قابل توجه قائل شده است و مؤمنان را به استفاده از آن برای انجام 
امور ُخرد و کان خود ســفارش کرده است و آن را یکی از راه های پیشگیری و 

مبارزه استبداد و یا به تعبیر امروزی دیکتاتوری دانسته است.
افروخته نگاه داشــتن چراغ پرفروغ خدمت برای تمامــی این عزیزان در طول 
دوران عضویت در شــورای اسامی شهر و خدمت به مردم و شهروندان امانتی 
ارزشــمند و توفیقی الهی اســت.ضمن آرزوی قبولی طاعــات و عبادات در ماه 
پرفضیلت رمضان و عرض تبریک به مناســبت فرا رســیدن ۹ اردیبهشت ماه، 
سالروز تشکیل شوراهای اسامی شهر به اعضای محترم شوراهای اسامی شهر 
درسراسر کشور و به ویژه خادمین شهر کریمه اهل بیت علیهاالسام در شورای 
اسامی شــهر مقدس قم که خالصانه برای اعتای زندگی شهروندی در تاش 
هستند، صمیمانه از همراهی های ریاست محترم و اعضای فرهیخته شورا تقدیر 
و تشــکر می نمایم.امیدوارم در ظل توجهــات حضرت ولی عصرعجل اه تعالی 
فرجه شــریف و در سایه سار وایت نائب بر حق ایشان، حضرت آیت اه العظمی 
امام خامنه ای مدظله العالی و در پرتو عنایات کریمانه ملیکه قم حضرت فاطمه 
معصومه علیهاالسام با کوشش، تاش و همدلی شاهد پیشرفت و اعتای بیش 

از پیش این خطه بهشتی باشیم.
سیدمرتضی سقاییان نژاد
شهردار قم

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون اعام کرد:
پرداخت بیمه بیکاری کرونا در انتظار تخصیص 

بودجه
تهران - ایرنا- مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: با توجه به شــرایط خاص موجود منتظر اعام و تخصیص اعتبار 
ســازمان برنامه و بودجه کشور در ارتباط با موضوع پرداخت مقرری بیمه بیکاری 
مشــموان هستیم.بیکاری، یکی از تبعات اقتصادی شیوع کروناست که به واسطه 
اعمال محدودیت های ترددی و تعطیلی کسب وکارها، دامن گیر بخش قابل توجهی 
از نیروی کار کشور می شود.در شرایط عادی، چنانچه کسی شغل خود را از دست 
بدهد و مانند مشــموان قانون کار، سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخته باشد، 
می تواند ضمن درخواست استفاده از بیمه بیکاری در ادارات کار و پس از طی مراحل 
اداری، تا سقف ۸۰ درصد حقوق ماهانه خود را به عنوان مستمری در دوره بیکاری 
دریافت کنند.این مبلغ از صندوق بیکاری بیمه تأمین اجتماعی و در ازای سه درصد 
حق بیمه ای که به نام کارگر در دوره اشتغال پرداخت شده، به حساب کارگران واریز 
می شود. اما کسانی که در دوره کرونا بیکار شده اند و از بیمه بیکاری محروم بوده اند، 
شرایط متفاوتی دارند و باید به دنبال استفاده از نوع تازه ای مستمری بیکاری باشند 
که دولت در نظر گرفته است.دولت برای حمایت از معیشت کسانی که بااجبار در 
دوره شیوع کرونا کار خود را از دست داده اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 

که با تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی خواهد شد.

با گذشــت یک ماه از شروع ســال ۹۹ کرونا بر 
جنبه های مختلف اقتصاد کشــور اثرات زیادی 

گذاشته است و بر برخی هم بی اثر بوده است.
اقتصادآنایــن – صبا نوبری؛ با شــیوع ویروس 
کرونا از اوایل اســفندماه و تعطیلی بســیاری از 
کسب وکارها مشــکاتی هم برای اقتصاد کشور 
به وجود آمد.البته بسیاری از کارشناسان معتقد 
هستند که اگر شرایط فعلی ادامه دار نباشد این 
تاثیرات هم مقطعی خواهند بود و به زودی تمام 
می شوند ولی بســیاری هم معتقدند رکودی که 
گریبانگیر اقتصاد جهانی شده است تاثیر خودش 
را بــر اقتصاد ایران هم خواهد گذاشــت.در کنار 
تحریم های شــدیدی که مدت ها اســت اقتصاد 
ایران را درگیر خود کرده قطع مبادات تجاری با 
کشورهایی که با وجود تحریم ها با ایران در ارتباط 

بودند ضربه زیادی به اقتصاد وارد کرده است.

رکود به سراغ بازار مسکن آمد
آخرین اطاعات ســامانه رهگیری معامات در 
تهران نشــان می دهد که رکود حاصل از شیوع 
کرونا در فروردین ماه امسال حجم فروش مسکن 
را به شدت کاهش داده و به کمتر از ۱۲۵۰واحد 
مسکونی رسانده اســت که بی سابقه بوده است.

حجم فروش مســکن در فروردین ماه نسبت به 
اســفند ۹۸ ۸۶درصد کاهش یافته اما قیمت ها 
هم کاهشی بوده است بطوری که متوسط قیمت 
هــر آپارتمان در فروردین ۹۹ با ۲درصد کاهش 
به از ۱۵میلیون ۶۰۰هزار تومان به ۱۵میلیون و 

۳۰۰هزار تومان رسیده است.

تورم همچنان کاهشی است
نــرخ تورم کل کشــور در فروردین ماه ۹۹ برابر 
۳۲.۲درصد بود که نســبت به اســفندماه ۹۸، 
۲.۶درصد کاهش یافته اســت. البته برای اینکه 
کرونا بتواند تاثیر خود را بر تورم بگذارد باید زمان 
بیشــتری بگذرد اما برخی هم معتقدند که این 

ویروس تاثیر تورمی نخواهد داشت.
البته از این موضوع که کاهش تقاضا در این مدت 
به دلیل شــیوع ویروس از عوامل اصلی کاهش 
فشار تورم در فروردین ماه بوده است نباید غافل 
شد اما هجوم مردم برای تهیه برخی اقام مثل 
خوراکی ها قیمت آن ها را افزایش داده است.باید 
توجه کرد که در اولین ماه ســال ۹۹ دهک های 

کم درآمد بیشــترین تورم را تجربه کردند که با 
توجه به اینکه تعطیلی ناشــی از کســب وکارها 
بیشترین آســیب را به قشر ضعیف و کم درآمد 
جامعه وارد کرده اســت این موضــوع می تواند 

مشکل آفرین باشد.

کرونا 643هزار نفر را بیکار کرد
بنابر اعام مدیرکل امور بیمه شــدگان سازمان 
تامین اجتماعی تا کنون ۶۳هزار نفر در ســامانه 
بیمه بیکاری کشــور ثبت نام کردند که نشــان 
می دهد کرونا تاثیر زیادی بر بیکاری افراد داشته 
است.البته دولت برنامه دارد که با پرداخت بیمه 
بیــکاری به این افراد این مشــکل را برای آن ها 
جبران کند اما مشــخص نیست که چند درصد 
از افرادی که ثبت نام کردند مشمول دریافت این 

مقرری بشوند.

درآمدهای  تومانی  4۰هزارمیلیارد  کاهش 
مالیاتی

رییس ســازمان امور مالیاتی چندی پیش اعام 

کــرد که در خوشــبینانه ترین حالــت از مبلغ 
۱۸۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که برای 
ســال ۹۹ در قانون بودجه تعیین شــده است، 
۱۴۰هزار میلیارد تومان قابل وصول خواهد بود 
۴۰هزارمیلیارد دیگر محقق نخواهد شد البته به 
این شــرط که میزان تاثیر کرونا بر کسب وکارها 
به همین مقدار فصل بهار باشد.در شرایطی که 
دولــت به دایل مختلــف از جمله تحریم ها در 
معرض خطر کســری بودجه قرار دارد این خبر 
می تواند نگران کننده باشد زیرا با چشم پوشی از 
درآمدهــای نفتی دولت امید خود را به وصول و 

افزایش درآمدهای مالیاتی بسته بود.

بازار ارز در انتظار پایان اردیبهشت
مجید شــاکری، یک کارشــناس اقتصادی در 
گفت وگو با خبرنــگار اقتصادآناین در رابطه با 
تاثیــر کرونا بر بازار ارز گفت: بازار فعا در انتظار 
است تا ببیند کرونا تا چه زمانی مهمان ما خواهد 
بود به نظر من در پایان اردیبهشــت ماه و اوایل 
خرداد اســت که بازار واکنش خود را به اتفاقات 

پیش آمده نشان خواهد داد.بررسی ها هم نشان 
می دهد که دار نوســان زیادی را در این مدت 
تجربه نکرده اســت و در محــدوده ۱۵۵۰۰تا 

۱۵۷۰۰تومان باقی مانده است.

کرونا تقاضای بیمه عمر را باا برد
با شــیوع ویــروس کرونا در صنعــت بیمه هم 
تغییراتی به چشم خورده است. به دلیل شرایطی 
کــه این ویروس به وجود آورده اســت تقاضاها 
برای بیمه عمر و درمان باا رفته است.همچنین 
رییس کل بیمه مرکزی مدتی قبل خبر داد که 
بیمه نامه های شخص ثالث به طور خودکار تمدید 
می شوند و افراد تا ۱۵اردیبهشت ماه مهلت دارند 
که حق بیمه های خــود را پرداخت کنند.البته 
یک کارشــناس بیمه به خبرنگار اقتصادآناین 
گفت که تبعات اصلــی کرونا بر صنعت بیمه را 
در درجه اول باید ۹ ماه دیگر بررسی کرد اما آمار 
فروردین ماه هم خیلی اطاعات دقیقی به دست 
ما نمی دهند زیرا ۱۵ روز این ماه که تعطیل بوده 
اســت و ۱۵روز دیگر هم به دلیل فاصله گذاری 
اجتماعی اقدامی صورت نگرفته است پس اولین 
تاثیرات در اواخر اردیبهشت ماه خود را در آمارها 

نشان خواهند داد.

اقتصاد کشور پس از شیوع کرونا

رییــس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای خطاب به رییس 
کل بانک مرکزی، از تصمیم اخیر این بانک درباره حذف 
تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات در سال های ۹۸ و ۹۹، 
انتقاد کرده اســت.به گزارش ایسنا، بر اساس اطاعات 
ارائه شده از ســوی اتاق بازرگانی ایران، در نامه ای که 
غامحسین شافعی، خطاب به عبدالناصر همتی نوشته، 
این اقدام بانــک مرکزی، بر خــاف توافقات دولت و 
بخش خصوصی اعام شــده و رییس اتــاق بازرگانی 
هشدار داده، در صورت تغییر نکردن این تصمیم، زیانی 
هنگفت به صادرکنندگان کشــور وارد خواهد شــد.در 
بخشــی از این نامه آمده اســت: آنچه در اباغیه اخیر 
بانک مرکزی مشهود است، حذف تعدیل ۲۰ درصدی 
برای صادرات سال های ۹۸ و ۹۹ است که این تصمیم 
برخــاف توافقات صورت گرفته در جلســه فی مابین 
نماینــدگان محترم بانک مرکزی، ســازمان توســعه 

تجارت ایران، ســازمان امور مالیاتــی و اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران بــوده و درنهایت، از 
یک سو، سلب اعتمادبخش خصوصی و صادرکنندگان 
نسبت به سیاســت های محترم دولت و بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایــران را موجب خواهد شــد و از 
ســوی دیگر باعث دلســردی صادرکنندگانی می شود 
که در دوران ســخت تحریم و علی رغم محدودیت های 
بی سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را 
به کشــور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش های 
مرتبط با نقل وانتقال پول و تأمین نیازهای ارزی کشور 
را برطرف کنند.شافعی در بخش دیگری از صحبت های 
خود از عطف به ماســبق کردن برخی دستورالعمل ها 
از ســوی بانک مرکزی انتقاد کرده و اجرای تعدیل ۲۰ 
درصدی برای صادرات را یکی از اصلی ترین راهبردهای 
موجود برای حمایــت از صادرکنندگان در نظر گرفته 

اســت.طبق گفته های رییس اتاق بازرگانی، تعدیل در 
نظر گرفته شده برای پوشــش نرخ های پایه صادراتی 
به دلیل عدم امکان قیمت گذاری دقیق، افزایش هزینه 
حوالجات ارزی به دلیل تحریم های تحمیلی، عدم امکان 
اســتفاده از سیستم بانکی و مواردی از این دست بوده 
و در صورت حذف آن، صادرکنندگان در ســال جاری 
با مشکات جدی مواجه خواهند شد.به گزارش ایسنا، 
بر اســاس گزارش های منتشر شده، ایران در سال ۹۸، 
بیش از ۴۱ میلیارد دار صادرات غیرنفتی داشــته که 
هرچند از نظر ارزشــی در قیاس با ســال قبل کاهش 
نشان می دهد اما از نظر وزنی افزایش قابل توجه داشته 
است.با گســترش تحریم های یک جانبه دولت ترامپ، 
علیه اقتصاد ایران، دولت اعام کرد بخش قابل توجهی 
از نیاز ارزی خود در ســال های اخیر را با اســتفاده از 

صادرات غیرنفتی تامین کرده است.

اعتراض رییس اتاق ایران به رییس کل بانک مرکزی

برخافتوافقاتدولتوبخشخصوصیعملمیکنید



4روزنامه اقتصادی ، سياسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ايران چهارشنبه 10اردیبهشت 1399  5 رمضان 1441  29 آوریل 2020نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4342 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

سه سناريو برای بازگرداندن نفت به ۳۰ داراستانها
قیمت نفت در هفته ها و روزهای اخیر تحت تاثیر اشــباع عرضه 
و افــت همزمان تقاضا به دلیل شــیوع پاندمی کرونا به محدوده 
قیمت باورنکردنی سقوط کرده و حتی نفت آمریکا هفته گذشته 
برای نخستین بار منفی شد.به گزارش ایسنا، آسیا خانه ۶۰ درصد 
از جمعیت جهان و بزرگترین مصرف کننده انرژی شــامل نفت، 
زغال سنگ و منابع تجدیدپذیر است. همچنین سومین مصرف 
کننده بزرگ گاز طبیعی پس از اروپا و آمریکای شــمالی است. 
همچنان که گاز بیشــتری به شــکل LNG یا از طریق خط لوله 
عرضه می شود، این منطقه بزودی به بزرگترین مصرف کننده گاز 
طبیعی تبدیل خواهد شد. با وجود این که منطقه آسیا- اقیانوسیه 
بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان اســت، تنها ۲.۸ درصد از 
ذخایر جهانی نفت را در اختیار داشته و روزانه ۷.۶۳ میلیون بشکه 
در روز نفت تولید می کند در حالی که ۳۵.۸ میلیون بشــکه در 

روز مصرف دارد و این رقم بزرگی است که روزانه وارد می کند.

وابستگی باای آسيا به واردات نفت و تنگه هرمز
در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۸ درصد از تقاضای نفت آسیا-اقیانوسیه 
)۲۸.۱۷ میلیون بشــکه در روز( وارد شد که از این میزان، ۲۰.۷ 
میلیون بشــکه در روز یا معــادل ۷۳ درصد از طریق تنگه هرمز 
ترانزیت شــد که شاهراه بســیار باریکی است که خلیج فارس را 
به آبهای آزاد متصل می کند و مســیر مهمی برای امنیت انرژی 
جهانی و تجارت بین المللی به شــمار می رود. این مســیر برای 
شــکوفایی اقتصادی کشــورهای ژاپن، چین، هند، کره جنوبی، 
ســنگاپور و تایوان و کشورهای دیگر آســیایی که به این تنگه 
اتکای زیادی دارند، اهمیت فراوانی دارد.هرگونه اختال در تردد 
از طریق تنگه هرمز که گلوگاه مهمی برای تجارت و نفت اســت، 
باعث تاخیر قابل توجه در تامین نفت شده و فضای بازار را به کلی 
تغییر می دهد. اگرچه گزینه های دیگری وجود دارند اما بســیار 
طوانی تر و پرهزینه هســتند. همچنین هرگونه اختال در تردد 
از طریق این تنگه نفتکش ها را در معرض دزدی از ســوی دزدان 
دریایی، حمات تروریســتی و ناآرامیهای ژئوپلیتیکی و ســوانح 

کشتیرانی قرار می دهد که باعث بروز لکه های نفتی می شوند.

سه سناريويی كه ممکن است قيمت نفت را بااتر ببرد
بر اســاس گزارش اویل پرایس، از میان بســیاری از سناریوهای 
احتمالی که ناظران بازار مورد بررسی قرار داده اند، سه سناریو از 
بیشترین احتمال برای باا بردن قیمت نفت برخوردارند که اولی 
بر مبنای عوامل بنیادین بازار و دومی فاجعه طبیعی و ســومی، 

دخالت انسانی است.

عوامل بنيادين
اکنون روشــن شده که تقاضای جهانی به میزان قابل توجهی 
بســیار کمتر از عرضه است. حتی توافق تاریخی اوپک پاس 
برای کاهش تولید برای متوازن کردن بازار کافی نخواهد بود. 
تا زمانی که عرضه به میزان قابل توجهی بااتر از تقاضا مانده، 
قیمــت نفت در محدوده ۲۰ دار یا پایین تر خواهد ماند. برای 
بازگشــت بازار به تعادل، تولید نفت باید به میزان چشمگیری 

کاهش پیدا کند یا تقاضا احیا شــود.اگر تولیدکنندگان اوپک 
پاس و سایر تولیدکنندگان مانند شرکتهای نفت شیل آمریکا 
تصمیم بگیرند که تولیدشــان را به مدت چند ماه تا زمانی که 
از مازاد عرضه در بازار کاســته شود، حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون 
بشــکه در روز کاهش دهند، قیمت نفت باید بهبود پیدا کند. 
کاهش فوری تولید برای کل صنعت نفت مثبت خواهد بود و 
با این میزان کاهش، قیمت نفت در مدت نســبتا کوتاهی به 
محدوده ۳۰ تا ۵۰ دار در هر بشــکه بازخواهد گشــت.با این 
حال تولیدکنندگان خارج از اوپک پاس برای مشــارکت در 
پیمــان جدید کاهش تولید این گــروه تردید دارند و احتماا 
گروه اوپک پاس با اســتراتژی فعلی خود برای کاهش تولید 
حدود ۹.۷ میلیون بشکه در روز تنها خواهد ماند. دنیا همچنان 
مازاد عرضه عظیم نفت را تجربه می کند و قیمتها تا زمانی که 
بازار تعادل جدیدی پیدا کند، پایین خواهند ماند. با رســیدن 

ظرفیت مخازن جهانی نفت به محدودیتشان، تعطیلی برنامه 
ریزی نشــده تولید به صنعت نفت به خصوص تولیدکنندگان 
شــیل آمریکا آســیب خواهد زد.بســیاری از تولیدکنندگان 
کوچکتر ناچار خواهند شــد به طور موقت کسب و کارشان را 
تعطیل کنند در حالی که سایرین برای همیشه از این کسب و 
کار خارج خواهند شد. در حالی که دنیا به انتظار بهبود تقاضا 
برای نفت پس از ضعیف شــدن پاندمی کرونا نشســته است، 

قیمت نفت برای مدت طوانی پایین خواهد ماند.

فاجعه طبيعی
دومین سناریو این است که بیماری کووید ۱۹ به زنجیره تامین 
به خصوص پایگاه های تولید نفت یا پاایشگاه مستقیما ضربه بزند 
و باعث توقف بخشــی از فعالیتهای تولید و پاایش شود. چنین 
رویدادی بافاصله قیمت نفت را به محدوده ۳۰ دار برمی گرداند. 
اگر شــیوع بیماری کووید ۱۹ تا هفته ها ادامه پیدا کند، احتماا 
قیمت نفت بدون توجه به مازاد عرضه به بیش از ۴۰ دار در هر 
بشــکه صعود خوهد کرد. با این حال چنین عمر چنین افزایش 
قیمتــی کوتاه خواهد بود زیرا تقاضا پایین مانده و تولید احتماا 

از سرگرفته می شود.

مداخله انسانی
در ماه ســپتامبر ســال ۲۰۱۹ تاسیســات نفتی عربستان 
ســعودی هدف حمله قرار گرفت که باعــث اختال قابل 
توجهی در روند عرضه نفت این کشور شد. این کشور باعث 
جهش یکباره قیمت نفت و نوسان شدید معامات شد. در 
پی این حمات و حمات مشــابهی که در گذشــته انجام 
گرفته و روی قیمتها تاثیر گذاشــته است، سومین سناریو 
مداخله انســانی خواهد بود. اگر آمریکا به مداخاتشان در 
خلیج فارس ادامه دهد و باعث تشــدید تنش در منطقه و 
مسدود شدن تنگه هرمز شود، این اتفاق به صادرکنندگان 
نفت خاورمیانه ای لطمه خواهد زد و تاثیر قابل توجهی روی 

بازار جهانی نفت خواهد گذاشت.

رشد 5.2 درصدی مشترکین برق استان البرز
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان البرز از رشد ۵.۲ 
درصدی مشــترکین برق در استان خبر داد.بهنام بیات 
در خصــوص اقدامات ازم برای گذر از پیک تابســتان 
جاری و نیز اقدامات شاخصی که سال قبل انجام شده 
است، اظهار کرد: در سالی که گذشت بیش از ۶۰ هزار 
مشترك به تعداد مشترکین شــرکت توزیع نیروی برق البرز افزوده شده است.

وی در ادامه با اشــاره به رشد ۹ درصدی مصرف برق در بخش تجاری، گفت: در 
بخش خانگی نیز رشــد ۳.۵ درصدی را شــاهد هستیم که ازم است با استفاده 
پتانســیل خوب این دو بخش در زمینه پیک سایی، استفاده کافی صورت گیرد.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان البرز گفت: در سال گذشته برای اولین بار 
در کشــور شاهد کاهش تلفات ۲.۱ درصدی در شرکت توزیع نیروی برق استان 
البرز بودیم که این امر پســنده ای است و ازم است این مهم تداوم یابد.به گفته 
بیات در سال گذشته این شرکت با ۹۹ درصد وصول موفق به کسب رتبه سوم از 
نظر وصول مطالبات در بین تمامی شرکت های توزیع نیروی برق کشور نائل شده 
اســت.وی در بخش دیگری با اشاره به رشد ۵.۲ درصدی مشترکین برق استان 
البرز در سال ۹۸ نسبت به سال های قبل افزود: این مهم از رقم متوسط کشوری 
که ۳.۲ درصد است نیز بیشتر بوده است.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز 
از درآمدزایی ۱۸۰ میلیارد ریالی از طریق تهاتر در سطح استان طی سال گذشته 
 خبر داد و گفت: در ســال جدید این رقم باید به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال برسد.

تاکید مدیرعامل آبفا اصفهان بر استمرار 
خدمات رسانی 

مدیرعامل آبفا استان اصفهان از مدیران و کارکنان این شرکت خواست با رعایت 
تمام پروتکل های بهداشتی در جهت تحقق شعارانسجام سازمانی، توانمندسازی 
و ارتقای خدمات تاش کنند. مهندس هاشم امینی در نشست بررسی راهکارهای 
درآمدی بخش مشــترکین تصریح کرد: هرچند شیوع ویروس کرونا باعث بروز 
مشکات زیادی در جهان شده است، اما این مسئله باعث نمی شود تا ما در ارائه 
خدمات خود به مشــترکین کوتاهی کنیم.وی با اشاره به این که باید به سبک 
زندگــی همراه با کرونا عادت کنیم افزود: دنیا با این موضوع کنار آمده که افراد 
باید ضمن حفظ سامتی خود، به کارهای روزمره و وظایف شغلی شان بپردازند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در عین حال با اشاره به افزایش 
مصرف آب به علت شرایط ویژه بهداشتی گفت: با توجه به این که هنوز سامانه 
دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار بهره برداری نشده و فصل تابستان نیز در 
پیش است، برنامه ریزی برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی مشترکین تحت 
پوشش در دستور کار قرار گرفته است. وی در بخش دیگری از سخنانش حوزه 
خدمات مشترکین را خط مقدم جبهه خدمت رسانی به مردم دانست و با اشاره 
به ادغام شــرکت های آبفای شهری و روستایی گفت: باید از فرصت ایجاد شده 
برای انسجام بیشتر و ارتقایخدمات به مردم استان پهناور اصفهان استفاده کرد.

بیش از16000کاربر خدمات توزیع برق را از 
طریق گوشي همراه انجام مي دهند

بــه گزار ش دفتر روابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق اســتان زنجان ، در 
فروردین ماه سال جاري بدنبال توسعه خدمات غیر حضوري از سوي این شرکت 
در بسترهاي تلفن ثابت،وب سایت،گوشي همراه و اپلیکیشن هاي بانکي و درگاه 
هاي صنعت برق کشور ؛ آمار بهره مندي مشترکان برق از خدمات غیر حضوري 
رشد چشمگیري پیدا کرد.شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان با داشتن بیش 
از ۴۵۶ هزار مشــترك برق جزء بزرگترین دستگاه هاي خدمات رسان استان از 
نظر جامعه آماري است که نقش بسزایي در کنترل رفت و آمدهاي درون شهري 
و ارتقاء سطح کیفي زندگي شــهري و روستایي و آسایش و رفاه جامعه دارد.در 
این میان با شیوع بیماري کرونا در کشور و لزوم فاصله گذاري اجتماعي در قطع 
زنجیره انتقال ویروس کووید ۱۹ ، نقش خدمات غیر حضوري پر رنگ تر شــد و 
با تدابیري که از ســال هاي گذشــته در این شرکت اندیشه شده بود و در چشم 
انداز ۱۴۰۴ خود نیز یکي از استراتژي هاي اصلي را به صفر رساندن مراجعه مردم 
براي دریافت خدمات برق تعریف کرده اســتو یکي از برنامه هاي چشم انداز یاد 
شده ایجاد زیر ساختهاي مناسب در زمینه استفاده از گوشي هاي هوشمند است 
که از جمله آنها راه اندازي سامانه برق زنجان »سبز« بر روي گوشي هاي همراه 
و دریافت خدمات برق اســت.تاکنون ۱۶۰۰۰ کاربر فعال در حال استفاده از این 
سامانه مي باشند که باز هم جا دارد تا تمام مشترکان برق با نصب این اپ موبایلي 
که قابل دریافت از کافه بازار و وبسایت شرکت به آدرس www.zedc.ir است از 
مزایاي فراوان آن بهره مند شوند.گفتني است طي یک ماه اخیر عاوه بر سامانه 
برق زنجان تعداد ۲۶۹۰۶۱ خدمت موفق مربوط به توزیع برق زنجان در ســایت 
خدمات غیر حضوري صنعت برق کشور ساپا www.saapa.ir ثبت شده است .

دومین قربانی بزرگ ریزش نفت 
ورشکسته شد

غول حفاری دایاموند آفشــور با درخواســت حمایت در برابر ورشکستگی، 
دومین قربانی بزرگ ســقوط بازار نفت پس از شرکت وایتینگ پترولیوم در 
آمریکا شــد.به گزارش ایسنا، شــرکت حفاری دایاموند که کوهی از بدهی 
دارد، اعام کرده که تقاضا برای حمایت از ورشکســتگی ناشــی از سقوط 
بی ســابقه قیمت های نفت بوده و وخامت وضعیت صنعت نفت در ماه های 
اخیر شدت گرفته است.بر اســاس گزارش بلومبرگ، حداقل هفت شرکت 
نفتی در آمریکای شــمالی از ابتدای امســال پیش از این که شاخص وست 
تگزاس اینترمدیت هفته گذشته منفی شود، اعام ورشکستگی کردند. این 
امر باعث شده اســت طلبکاران برای پیگیری مطالباتشان دست نگه دارند 
زیرا نمی خواهند داراییهایی را مصادر کنند که در بحبوحه نابودی تقاضا بر 
اثر شــیوع پاندمی کرونا عما هیچ ارزشی ندارند.شرکت دایاموند اعام کرد 
تــاش کرده که برای جلوگیری از فاجعه و اجتناب از ورشکســتگی تاش 
کرده اســت که استقراض کند اما موفق نشده است. عدم مزیت این شرکت 
نسبت به سایر شــرکتهای حفاری، تمرکز روی فعالیت حفاری فراساحلی 
بود که بســیار گرانتر از حفاری در خشــکی اســت و زیانهای مالی را برای 
شــرکتهایی که در این حوزه متمرکز بوده اند، شــدیدتر کرده است.ناظران 
بازار پیش بینی می کنند که ورشکستگیهای بیشتری در راه است. شرکت 
مشــاوره ریستاد انرژی هشــدار داده که اگر قیمت نفت حدود ۲۰ دار در 
هر بشکه بماند، ۵۳۳ شــرکت نفتی آمریکایی ورشکسته خواهند شد.آرتم 
آبراموف، مدیر تحقیقات شــیل در ریستاد انرژی اوایل ماه جاری اظهار کرد 
بود نفت ۳۰ داری کاما بد اســت و زمانی که نفت به ۲۰ دار یا حتی ۱۰ 
دار سقوط کند، یک کابوس به معنای واقعی خواهد بود. در نفت ۱۰ داری 
تقریبا همه شــرکتهای اکتشاف و تولید آمریکایی که بدهی سنگین دارند، 
خواستار حمایت در برابر ورشکستگی طبق قوانین این کشور خواهند شد.در 
نظرسنجی هفته گذشته شرکت »موتلی فول« از کارشناسان انرژی درباره 
شــرکتهایی که احتماا خواستار حمایت در برابر ورشکستگی خواهند شد، 
نام دایاموند آفشور به چشم می خورد. سه شرکت دیگر که بیشتر در معرض 
ورشکستگی هستند، چساپیک انرژی، اکسیدنتال پترولیوم و کالون پترولیوم 
هستند.طبق گزارش جمعه گذشته شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار 
دکلهای حفاری نفت آمریکا در آوریل بیشــترین کاهش را از ســال ۲۰۱۵ 
داشته است و شرکتهای حفاری شمار دکلهای نفت و گاز را به رکورد پایینی 
کاهش داده اند. شرکتهای حفاری شمار دکلهای نفت را در هفته منتهی به 
۲۴ آوریل، ۶۰ حلقه کاهش دادند و شمار آنها را به ۳۷۸ حلقه رساندند که 

پایینترین میزان از ژوییه سال ۲۰۱۶ بوده است.

تهران- ایرنا- محدودیت ذخیره ســازی نفت در جهان و 
احتمال سرریز شدن این مخازن تا چهار هفته دیگر باعث 
کاهش ادامه دار قیمت نفت در معامات آن شــده است.

بانک گلدمن ســاکس پیش بینی کرده که بازار جهانی 
نفت حداقل سه تا چهار هفته دیگر با محدودیت ظرفیت 
مخازن نفت رو به رو می شــود.این موضوع باعث خواهد 
شد تا ۲۰ درصد تولید نفت جهان متوقف شود.زیرا زمانی 
که جایی برای نگهداری نفت و خریداری برای آن وجود 
نداشته باشــد تولیدکنندگان نفت ناچار می شوند تنها 
برای تقاضای موجود نفــت تولید کنند و از آنجایی که 
تقاضای نفت تحت تاثیر شــیوع کرونا با کاهش همراه 
بوده، تولید نیز کم می شــود.همچنین از خاورمیانه نیز 
خبر می رسد که فجیره به عنوان بزرگترین مرکز ذخیره 
نفت خاورمیانه پر شده و حدوددو هفته، بسته شده است.

با توجه به این موارد هر روزی که به ۱۹ آوریل )سررسید 
تحویل معامات آتی برای ماه ژوئن( نزدیک شویم باید 
منتظر کاهش بیشتر قیمت ها در بازار طای سیاه باشیم.

با توجه به اینکه اغلب مخازن ذخیره سازی در خشکی 
پر شــده و حتی نفتکش ها نیز از نفت سرریز هستند، 
دیگــر جایی برای نفت تولیدی نخواهد بود و نفت بدون 
مشــتری روی دست تولیدکنندگان می ماند.  موضوعی 
که باعث شــد تا در هفته گذشته قیمت نفت آمریکا به 
زیر صفر رود و حتی به منفی ۳۷ دار در هر بشــکه نیز 
برســد.  اما این تمام ماجرا نیســت. عاوه بر نفت خام، 
وضعیت فرآورده های نفتی نیز حــال روز خوبی ندارد.   
مخازن بنزین پاایشــگاه هــا و مراکز نگهداری در حال 
پر شدن است.موضوعی که می تواند فرآیند تولیدی در 
پاایشــگاه ها را متوقف کرده و جهان را با بحران جدید 

کمبود گازوییل مواجه کند.بــا توجه به این موارد نفت 
برنــت ۵.۲ درصــد از ارزش خود را از دســت داد و ۱۸ 
دار و ۹۵ ســنت به فروش رسید.نفت آمریکا اما روندی 
سقوط را با شتاب بیشــتری تجربه کرد و ۱۳.۶ درصد 
ارزان شــد. با این کاهش قیمت نفت شاخص آمریکا به 
۱۱ دار و ۴ سنت در هر بشکه رسید.  این امر به دنبال 
تولید بیش از اندازه نفت در سطح جهان و جنگ قیمت 
ها میان روسیه و عربستان و کاهش تقاضای جهانی آن 
تقریبا ۳۵ میلیون بشکه چیزی در حدود یک سوم تولید 
صورت گرفته است.با توجه به حجم ذخیره سازی ها به 
نظر می رسد حتی با اجرای توافق کاهش تولید از دو روز 
دیگر،  نباید انتظار داشت که قیمت نفت به این زودی ها 
با افزایش همراه شود زیرا اکنون برای مدت ها نفت برای 

مصرف در دنیا تولید و ذخیره شده است.

قیمت طای سیاه، قربانی سرریز مخازن نفتی 

               فراخوان ارزيابی کیفی مناقصه عمومي )يك مرحله ای(

روابط عمومی شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد

شركت ملي گاز ايران
شركت پاايش گاز شهيد 
)S.G.P.C( هاشمي نژاد

1- شــماره و موضوع مناقصه: مناقصه شــماره ۹۸۰۸۳۸ )تامین مواد غذایي و مدیریت طبخ و توزیع و اداره رســتوران پاایشــگاه و شــهرك براي مدت یک ســال( با شماره فراخوان 
۲۰۹۹۰۹۲۱۳۴۰۰۰۰۰۳ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(.

2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي-کیلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/ سرخس-شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد.
3- شــرايط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي گواهینامه صاحیت اداره کار و اموراجتماعي درکد فعالیت آشپزخانه و رستوران که در ارزیابي کیفي مرتبط، امتیاز ازم را وفق معیارهاي 

اعام شده کسب نمایند.
 4- مهلــت و آدرس دريافت اســناد: حداکثر تا ســاعت ۱۴ مــورخ ۹۹/۰۲/۲۴ ، متقاضیــان می توانند از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت)ســامانه ســتاد( به آدرس
htps://www.setadiran.ir اسناد استعام ارزیابی  کیفی را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند، ازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله ارزیابی کیفی )از دریافت و تحویل 
اسناد استعام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه( و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، بدیهی است 

اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی به مناقصه گران تایید شده از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعام ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت ۱۴  مورخ ۹۹/۰۳/۰۷ استعام ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز در سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
5 -  ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ ۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )نه میلیارد و دویست میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعام شده در آیین نامه تضمین معامات دولتي مي باشد.

6- زمان گشايش پاكت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰:۱۵ مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل ۳ پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت.

شماره مجوز: 1399.545نوبت اول

فراخوان  جهت برگزاری تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای 

» خرید تجهیزات ایستگاههای پایش   بیومانیتورینگ )پایش زیستی(
»)online( کیفیت رودخانه کرج دراستان البرز به صورت برخط

شرکت آب منطقه ای استان البرز

 شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهــت برگزاری  تجدیدمناقصه 
 عمومــی یک مرحلــه ای » خریــد تجهیزات ایســتگاههای پایــش   بیومانیتورینگ 
)پایش زیستی(کیفیت رودخانه کرج دراستان البرز به صورت برخط )online(« از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل 
 دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد.ازم اســت مناقصه گــران در صورت عدم 
عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 99/2/9می 

باشد.اطاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 9 صبح مورخ99/2/13
مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 9 صبح مورخ 99/2/23

زمان بازگشایی پاکات: ساعت10 مورخ99/2/23 
اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امــام خمینی)ره(-
 روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقه ای البرز- کد پســتی

 3186717598-تلفن310-320- 02633332300
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 27313131- 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 -021

ول
ت ا

نوب مناقصه شماره : 99-01

در حالی که ســقوط قیمت نفت عمده 
توجهــات را به خود جلب کرده اســت، 
ریزش قیمــت محموله هــای تک گاز 
طبیعی مایع )LNG( در آســیا به حدی 
شــدید بوده که تبعات دیرپایی خواهد 
داشــت.به گزارش ایسنا، قیمت هر یک 
 )mmBtu( میلیون واحد حرارتی بریتیش
محموله هــای تک LNG بــرای تحویل 
به شمال آســیا در هفته منتهی به ۲۴ 
آوریل، بــه ۱.۹۵ دار نزول کرد و برای 
نخستین بار پایین دو دار بسته شد.این 
 LNG قیمت افت ۷۱.۳ درصدی قیمت
از اوجش در اکتبر ســال گذشــته که 
۶.۸۰ دار بود را نشــان می دهد و بدتر 
از کاهش ۷۰.۱ درصدی بهای معامات 
نفت برنت اســت که از اوج ۷۱.۷۵ دار 
در هشتم ژانویه امسال به ۲۱.۴۴ دار در 
۲۴ آوریل نزول کرد.یکی از عجیب ترین 
پیامدهــای افت قیمــت محموله های 

تک LNG در بازار آســیا این اســت که 
آنها اکنون بــه اندازه بهای معامات گاز 
طبیعی آمریکا پایین هستند. این مقایسه 
شاید مانند مقایسه سیب با پرتقال باشد 
اما هدف تاکید روی این موضوع اســت 
که نخســتین قربانیان ســقوط قیمت 
LNG، صادرات آمریکا به آســیا خواهد 
بود.گاز طبیعی آمریکا در ۲۴ آوریل در 
۱.۷۵ دار به ازای mmBtu بســته شــد 
که بااتــر از رکورد پاییــن اخیر ۱.۵۰ 
دار بود اما همچنــان پایین تراز رکورد 
۲.۹۱ دار پیش از فرا رسیدن زمستان 
نیمکره شمالی در پنجم نوامبر بود.قیمت 
آمریکا برای تحویل بــه خط لوله هاب 
هنری در ایالت لوییزیانا بوده و با قیمت 
محموله های تک LNG بازار آسیا کاما 
متفاوت است.مشــخص ترین تفاوت گاز 

طبیعی آمریکا این است که شامل هزینه 
حمل به تاسیســات مایع سازی، فرآیند 
مایع ســازی و حمل از خلیج آمریکا به 
آسیا نیست.طبق گزارش آژانس قیمت 
گذاری آرگــوس، مایع ســازی حدود 
ســه دار به ازای واحد mmBtu هزینه 
دارد و هزینــه حمل از خلیج آمریکا در 
حــال حاضر بین ۶۰ ســنت برای ژاپن 
و ۸۱ ســنت برای چین اســت. با این 
نرخ، صــادرات LNG آمریکا به چین در 
پاییــن حدود ۵.۵۶ دار بــه ازای واحد 
mmBtu ضــرر می کند.البته قیمت های 
فعلی محموله های تــک LNG در بازار 
آسیا پایین قیمت ســودآوری بسیاری 
از صادرکننــدگان از جمله اســترالیا و 
صادرکنندگان آســیایی مانند مالزی و 
اندونزی اســت. اما مســئله این جاست 

اســترالیایی  محموله های  اگرچــه  که 
در قیمتهــای فعلی ضــرر می کنند اما 
ضررشان در مقایســه با صادرکنندگان 
پروژه های  اســت.اکثر  کمتر  آمریکایی 
LNG اســترالیا به قیمت حدود سه دار 
برای ســودآوری نیاز دارنــد با این حال 
با توجه به هزینه باای توقف و ســپس 
 ،LNG ازسرگیری واحدهای مایع سازی
احتماا اپراتورهای اســترالیایی با وجود 
ایــن که زیــان ده شــده اند، تمایلی به 
تعطیلی فعالیتشــان ندارند.با وجود این 
که تاسیسات LNG آمریکا هم در صورت 
تعطیلی با زیان روبرو می شــوند اما در 
مقایسه با رقیبانی مانند استرالیا و قطر 
که بزرگترین تولیدکنندگان LNG جهان 

هستند، انعطاف پذیری بیشتری دارند.
بر اســاس گزارش رویترز، برخاف نفت 
خام که صادرکنندگانــی مانند اوپک و 

متحدانش موافقت کرده اند.

ارزانی گاز روی دست نفت زد

آخرین وضعیت صادرات گاز ایران
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران گفت: در حال حاضر ایران به عراق و 
ارمنســتان صادرات گاز دارد و طبق پیش بینی های صورت گرفته تا خرداد ماه 
صادرات گاز به ترکیه نیز از سر گرفته خواهد شد.مهدی جمشیدی دانا در گفتوگو 
با ایســنا، با بیان اینکه صادرات گاز به ترکیه به دلیل انفجار خط لوله ای که گاز 
ایــران را به ترکیه وارد می کرد،  از دوازدهم فروردین متوقف شــد، اظهار کرد: از 
آن زمان تاکنون همچنان صادرات قطع است و تا زمان رفع مشکل صادرات آغاز 
نخواهد شــد.وی با تاکید بر اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا شرکت ترکیهای 
که طرف قرارداد ما اســت،  عملیات بازســازی را به کندی پیش می برد، تصریح 
کرد: درخواست خود را به طرف ترکیه ای برای بازدید از محل انفجار ارسال کرده 
و منتظر پاســخ آنها هستیم.مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران افزود: پیش 
بینی میشود که تا آخر خردادماه عملیات تعمیرات انجام شود.جمشیدی دانا درباره 
وضعیت صادرات گاز ایران به دیگر کشــورها نیز، گفت: در حال حاضر روزانه ۳۰ 
میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر میشود. به ارمنستان نیز صادرات جزئی در 
قالب تهاتر گاز با برق داریم.گفتنی است، خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه در 
بامداد روز ۱۲ فروردین سال جاری برای یازدهمین بار در ۱۵ سال گذشته منفجر 

شد.  امری که جریان گاز را بین ایران ترکیه متوقف کرده است.
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گزیده خبر تداوم جنگ تجاری؛

 آمریکا صادرات به چین را محدود کرد
تهران- ایرنــا- آمریکا اعام کرده کــه محدودیت های جدیدی 
را علیــه صادرات به چین وضع می کند تا مانع دســتیابی ارتش 
آن کشــور به تجهیزات تولیدی نیمه هادی و فناوری های دیگر 
شــود.به گزارش خبرگزاری رویترز، مقررات جدید شامل کسب 
مجوز از ســوی صادرکنندگان آمریکایی برای فروش اقام خاص 
به شــرکت هایی در چین اســت که از ارتش این کشور حمایت 
می کنــد هر چند که چنین تولیداتی کاربرد غیرنظامی داشــته 
باشــد.مقررات جدید همزمان با وخامت روابــط آمریکا و چین 
با شــیوع ویروس کرونا تهیه شــده اســت.این مقررات که برای 
بازرســی عمومی ارسال شــده و امروز سه شنبه در مجله رسمی 
دولت فدرال موســوم به فدرال رجیستر منتشر می شود می تواند 
به صنایع نیمه هادی و فــروش قطعات هواپیمایی غیرنظامی به 
چین آسیب برســاند.این تغییرات همچنین اقامی را که نیاز به 
دریافت مجوز دارند گســترش می دهد و  بر صادرات به روســیه 
و ونزوئا نیز تاثیر می گذارد اما بیشــترین پیامد آن بر تجارت بر 
چین اســت.ویلبر راس وزیر بازرگانــی آمریکا در بیانیه ای گفت: 
مهم اســت که به پیامدهای مراودات تجاری با کشورهایی که در 
تغییر کاربری کااهای خریداری شده از آمریکا به ابزارهای نظامی 
سابقه دارند، توجه داشته باشیم.کویین ولف وکیل تجاری آمریکا 
نیز گفت: تغییر مقررات صادرات به چین در واکنش به سیاست 
تلفیق نظامی-غیرنظامی و به عبارتی استفاده از تجهیزات نظامی 
برای اقام غیرنظامی انجام شده است.وی گفت: تعاریف مقرراتی 
اســتفاده نظامی، گســترده اســت و از خرید تجهیزات از سوی 

نهادهایی همچون ارتش آزادیبخــش خلق)چین( فراتر می رود.
وولف افزود: اگر یک شــرکت خودروســازی در چین یک وسیله 

نقلیه نظامی را تعمیر کند، این شــرکت یک کاربر نهایی نظامی 
اســت حتی اگر کاای صادر شــده به آن برای بخش دیگری از 

فعالیت تجاری استفاده شود.وی توضیح داد: کاربر نهایی نظامی به 
سازمان های نظامی محدود نمی شود و حتی می تواند یک شرکت 
غیرنظامی باشــد که اقداماتش حمایت از استفاده از یک کاای 
نظامی را هدف قــرار می دهد.مقررات جدید آمریکا همچنین از 
شرکت های این کشــور می خواهد درباره همه صادرات به چین، 
روســیه و ونزوئا صــرف نظر از ارزش آنها شفاف ســازی کنند.

داگ جیکبسون وکیل تجاری واشــنگتن گفت: واضح است که 
ایــن مقررات بیش از پیش انواع کااهای صادراتی آمریکا به این 
کشورها و مصرف کنندگان آنها را مشخص می کند.یکی دیگر از 
موارد تغییر در مقررات، حذف استثناهای مجوز غیرنظامی برای 
واردکنندگان چینی و اتباع آنها و سایر کشورها از جمله اوکراین 
و روسیه است. این استثناها در مورد مدارهای مجتمع، تجهیزات 
ارتباط از راه دور، رادار، رایانه های پیشــرفته و ســایر اقام است.

دولت آمریکا همچنین پیشــنهاد تغییــر در مقرراتی را داده که 
شــرکت های خارجی را وادار می کند برای انتقال برخی کااهای 
آمریکایــی به چین نه فقط از دولت متبــوع خود بلکه از آمریکا 
مجوز بگیرند.نماینــده وزارت بازرگانی آمریــکا گفت هنوز این 
وزارتخانه نمی داند مجوز برای صادرات دوباره چه تاثیر اقتصادی 
خواهد داشت.اعمال مقررات محدودکننده سختگیرانه در آمریکا 
علیه چین دســتکم از سال گذشته مطرح بوده اما همان گونه که 
رویترز اوایل ماه جاری میادی گزارش داد مقام های ارشد دولت 
ترامپ از اواخر ماه مارس )اسفند-فروردین( تصمیم گرفتند آنها 

را اجرایی کنند.

 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اعام کرد:
پوشش 2.3 میلیارد داری صادرات اعتباری 

کشور در سال 98
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه صادرکنندگان در سال 
۹۹ از حمایت های بیشتری برخوردار هستند، گفت: صندوق ضمانت صادرات 
ایران سال گذشــته ۲,۳ میلیارد دار از صادرات اعتباری کشور را پوشش داد 
و امســال این صندوق از صادرکنندگان بیش از گذشته حمایت خواهد کرد.به 
گزارش ایلنا از وزارت صمت، افروز بهرامی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران 
در این شــرایط حتی سطح پوشش ریسک ها را افزایش و فرانشیزها را کاهش 
داده و با توجه به اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران یک مؤسسه بیمه اعتبار 
صادراتی )ECA( اســت، ریسک های سیاســی و تجاری صادرکنندگان را بیمه 
می کند.مدیرعامــل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: صادرکنندگان در 
روند صادرات خود به خصوص در شــرایط تحریمی ممکن است با ریسک های 
سیاســی و تجاری متعــددی مواجه و بابت وصول مطالبــات خود که حاصل 
صادرات کاا و خدمات فنی و مهندســی اســت نگرانی هایی داشته باشند که 
صندوق ضمانت صادرات می تواند این موارد را تســهیل کند.وی تصریح کرد: 
صندوق ضمانت صادرات ایران ســال گذشــته ۲,۳ میلیــارد دار از صادرات 
اعتباری کشور را پوشــش داد یعنی تحت پوشش بیمه نامه های این صندوق 
۲.۳ میلیارد دار صادرات از کشور انجام شد.بهرامی بیان کرد: با توجه به اعمال 
تحریم سیستم بانکی کشــور ضمانت نامه های پیمانکاران ایرانی برای شرکت 
در مناقصه هــای بین المللی پذیرفته نمی شــد.وی ادامه داد: ضمانت نامه های 
پیمانکاران مثل ضمانت نامه های حســن انجام کار، پیش پرداخت و شــرکت 
در مناقصه مبتنی بر قرارداد اســت.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران 
گفت: صندوق در این حوزه به نوعی جایگزین سیســتم بانکی شــد و توانست 
با صدور ضمانــت نامه های مزبور موانع صادرات خدمات فنی و مهندســی را 
در کشــور برطرف کند.وی افزود: امسال صندوق ضمانت صادرات ایران تاش 
دارد حمایت های خود را از صادرکنندگان گســترش دهد حتی سطح پوشش 
ریســک ها را افزایش و فرانشیزها را کاهش داده است.بهرامی بیان داشت: این 
صندوق پنج درصد فرانشیز ریسک های تجاری را کم و ۹۵ درصد ریسک های 

تجاری صادر کننده را پوشش می دهد.

پنج مرز با عراق باز است
با باز شدن مرز شوشمی پاوه، در حال حاضر پنج مرز ایران باز است.به گزارش 
ایســنا، از زمان شــیوع ویروس کرونا، تجارت کاایی و رفت و آمد مسافری در 
مرزها با مشکاتی مواجه شــد که از جمله آن می توان به مرزها با عراق اشاره 
کرد که در بخش های مختلف بارها باز و بسته شده و با اختاف نظرهایی همراه 
بوده اســت.از مدت ها پیش مرزهای عربی با عراق بســته شده ولی  مرزهای با 
اقلیم کردستان عراق نیز به تدریج باز و فعال شده است.آخرین اطاع از وضعیت 
مرزهای عراق از لطیفی- ســخنگوی گمرک ایران- از این حکایت دارد که سه 
مرز تمرچین پیرانشــهر، باشماق مریوان و پرویز خان کرمانشاه بدون توقف در 
حــال فعالیت بوده و مــرز بانه نیز از چندی پیش باز اســت.به گفته وی، مرز 
شوشــمی پاوه نیز از امروز باز شده  و در مجموع اکنون پنج مرز ایران با عراق 
باز است.اما مرزهای عربی از جمله چذابه، شلمچه و مهران همچنان بسته است 
و رایزنی برای باز شــدن آنها ادامه دارد، این در حالی اســت که در این رابطه 
پیشنهادهایی از سمت ایران و عراق مطرح شده است؛ ایران پیشنهاد بازگشایی 
یک روز در میان یا چند روز در هفته را با رعایت پروتکل های بهداشتی مطرح 
کرده اســت اما ظاهرا عراقی ها نپذیرفتند و پیشنهادهای آنها فقط یک روز در 

هفته است که از نظر ایران عملیاتی نیست.

 تولید سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷/
افت 50 درصدی تولید دوگانه سوزها

براســاس آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید 
خودروهــای دوگانه ســوز در طول ســال ۹۸ نســبت به ســال ۹۷، با وجود 
اینکه پیش بینی می شــد در نیمه دوم ســال به دنبال افزایش قیمت بنزین و 
ســهیمه بندی شدن آن، افزایش یابد اما با افت حدود ۵۰ درصدی مواجه شده 
اســت.به گزارش ایسنا، براساس این گزارش، در طول سال گذشته، در مجموع 
۱۹ هزار و ۷۷۵ دستگاه انواع خودروهای دوگانه سوز در کشور تولید شده است 
که در مقایسه با آمار تیراژ تولید سال ۹۷ خودروهای دوگانه سوز، افت حدود ۵۰ 
درصدی تولید آن ها را نشــان می دهد.این در حالی است که زمانی که آبان ماه 
سال گذشته بنزین سهمیه بندی و قیمت آن رشد کرد، تصورها براین اساس بود 
که این صعود قیمتی، تقاضا برای خودروهای گازســوز و دوگانه سوز را افزایش 
دهد و مشــتریان به دلیل فاصله قیمیت ایجاد شده مابین قیمت بنزین و گاز، 
بیشــتر تمایل به خودروهیا دوگانه سوز و گازسوز داشته باشند؛ بنابراین انتظار 
می رفت که تیراژ تولید این دســت خودروها افزایش یابد اما آمار سال گذشته 
خودروســازان کشور نشان می دهد تولید دوگانه سوزها بسیار اندک بوده است.

آنطور که به نظر می رســد، خودروهای سواری دوگانه سوز و پایه گازسوز تولید 
شده در کشور طی سال گذشته، اکثرا متعلق به شرکت ایران خودرو اختصاص 
داشــته و سایپا گویا تولیدی در این زمینه نداشــته است. بر این اساس، ایران 
خودرو در ســایت خراسان خود ۱۰ هزار و ۴۳ دستگاه پژو ۴۰۵ دوگانه سوز را 
به تولید رسانده و نسبت به سال ۹۷، بیش از ۲۵ درصد کاهش تیراژ را تجربه 

کرده است.

بوئینگ هشدار داد:
بازگشت صنعت هواپیمایی به شرایط قبل از 

کرونا سال ها طول می کشد
مدیرعامل بوئینگ، دیویــد کالهون، در اجاس آناین ســهامداران این غول 
هوانوردی هشدار داد: مدتی طول خواهد کشید تا به شرایط سودآوری برگردیم.

به گزارش سی ان بی سی، مدیرعامل بوئینگ، دیوید کالهون، در اجاس آناین 
سهامداران این غول هوانوردی هشدار داد: مدتی طول خواهد کشید تا به شرایط 
سودآوری برگردیم. این وضعیت مشابه هیچ چیزی که تا به حال تجربه کرده ایم 
نیست.به گزارش اقتصادآناین به نقل از مهر، کالهون هشدار داد: سال ها طول 
خواهد کشید تا این وضعیت به شرایط قبل از پاندمی بازگردد. ما در وضعیتی 
غیرقابل پیش بینی هستیم که به سرعت تغییر می کند و نمی توان تخمین زد 
چه موقع اوضاع تثبیت خواهد شد.او پس از همه این هشدارها گفت: وقتی هم 
که شرایط بهتر شود، بازار ما بســیار کوچک تر شده و نیازهای سرمایه گذاران 
متفاوت خواهند بود.او تنها دو روز قبل از اعام نتایج عملکرد سه ماهه شرکت 
بوئینگ هشــدار داد: ما مجبور هســتیم در ۶ ماه آینــده پول قرض بگیریم و 
هزینه های خود را از راه های دیگری پایین بیاوریم.پاندمی کرونا باعث شده است 
که ترافیک هوایی در آمریکا ۹۵ درصد نسبت به سال گذشته افت داشته باشد. 

در انگلستان هم ترافیک هوایی با افتی ۹۰ درصدی روبرو شده است.

دکتر غریب پور اعام کرد:
 بررسی وضعیت زیرساخت های معادن مناطق 

کمتر برخوردار
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعام کرد: این سازمان، ۲ طرح 
پتانسیل یابی معدنی در استان های کمتر برخوردار را در 
حال اجرا دارد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، دکتر خداداد غریب 
پور امروز در جلسه پایش طرح های پتانسیل یابی معدنی 
در استان های کمتر برخوردار کشور ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ایمیدرو با 
اجرای این طرح ها، درصدد بررسی وضعیت استان های کم برخوردار اما دارای معدن 
است تا بتواند نسبت به توسعه آنها و در عین حال تکمیل زنجیره فلزات اقدام کند.

وی افزود: »طرح مطالعات اولیه مناطق کمتر برخوردار« توسط بخش خصوصی و 
»طرح انجام خدمات پتانســیل یابی معدنی« با نظارت شــرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی و توسط شرکت خصوصی اجرا می شود.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره 
به طرح مطالعات اولیه مناطق کمتر برخوردار، گفت: در این طرح، ۱۲ استان شامل 
اردبیل، ایام، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بلوچستان، 
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، کرمان، هرمزگان و کردستان با جمعیت 
حدود ۱۴ میلیون نفر توسط یک شرکت خصوصی مورد بررسی قرار می گیرند.وی 
افزود: در طرح مذکور، مواد معدنی مختلف شامل سنگ آهن، بوکسیت، مس، طا، 
نقره، سیلیس، منگنز، منیزیت، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، سنگ های تزئینی، 

آهک، زغال سنگ، تیتانیوم، نیکل، قلع و غیره بررسی می شوند.

معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرد:
فواد مبارکه ضمن حضور در جبهۀ تولید 

به خوبی از سامت کارکنان صیانت کرده است 
حمیدرضــا عظیمیان مدیرعامل شــرکت فواد مبارکه 
در جلســه ای که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور دکتر 
اســحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، وزیر 
صمــت و معاونان این وزارتخانه برگزار شــد، گزارشــی 
از دســتاوردهای فواد مبارکه در حوزۀ تــداوم تولید و 
اقدامات مدیریت شــرکت برای حفظ سامت کارکنان در مقابل ویروس کرونا ارائه 
کرد. به گزارش خبرنگار فواد، در جریان این جلســه، معاون اول رئیس جمهوری 
پس از اســتماع این گزارش، ضمن ابراز خرسندی از تدابیر این شرکت برای حفظ 
سامت نیروی انسانی تصریح کرد: فواد مبارکه ضمن حضور در جبهۀ تولید به خوبی 
از ســامت کارکنان صیانت کرده است. وی با تأکید بر اهمیت تولید برای کشور، 
خاطرنشــان کرد: برای ما اهمیت داشت که بدانیم فواد مبارکه به عنوان یک مرکز 
بزرگ صنعتی و با توجه به تعداد زیاد کارکنانی که در آنجا مشغول به کار هستند 
و نیز ضرورت حفظ تولید، چه تدابیری اتخاذ کرده که در این شرایط ویژه به جهت 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، با مشکل اساسی و بحران روبه رو نشده است. اکنون 
پس از شنیدن گزارش اقدامات خوب صورت گرفته از آقای مهندس عظیمیان، جا 
دارد از ایشان و دیگر همکارانشان در فواد مبارکه به جهت پیش بینی ها و مراقبت های 
صورت گرفته و ادامۀ حضور در جبهۀ تولید و کمک به چرخ اقتصاد کشور تشکر کنم. 
وی در ادامه افزود: ازجمله موارد مهمی که به نظر من در خصوص مقابله با شــیوع 
بیماری کرونا و کاهش تبعات ناشــی از آن اولویت دارد، رسیدگی فوری و اورژانسی 
به گروه هایی است که آسیب پذیری بیشتری دارند. در مورد بیماری کرونا هم نباید 
ساده اندیشی کرد و آن طور که مشخص شده تا این لحظه در جهان برای مقابلۀ قطعی 
با این ویروس، راهکار قطعی علمی پیدا نشده است؛ بنابراین تصور اینکه مثا تا یک 

ماه آینده این موضوع خاتمه پیدا خواهد کرد، تصور درستی نیست. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به برنامه ریزی 
این وزارتخانه برای فعال سازی واحدهای راکد در سال 
جهش تولید، گفت: امسال راه اندازی مجدد ۲۲۰۰واحد 
صنعتی تعطیل در دســتور کار قــرار دارد.به گزارش 
اقتصادآناین به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: با توجه 
به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در شناســایی 
واحدهای راکد و فعال زیــر ظرفیت در داخل و خارج 
شهرکها و نواحی صنعتی کشور، در طول سال گذشته 
شرایط برای احیای ۱۵۹۲ واحد صنعتی مهیا شد.وی 
ادامه داد: مجموع نیاز مالی ۲۲۰۰ واحد صنعتی مدنظر 
برای احیا و بازگشــت به چرخــه تولید، حدود ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان برآورد می شود.رحمانی تصریح کرد: در 
فرآیند فعال سازی واحدهای راکد، عارضه یابی واحدها 
و شناسایی موانع و مشکات آنها، تامین نیازمندی ها از 
قبیل منابع مالی مورد نیاز، رفع موانع قانونی، هماهنگی 
با دســتگاه هــای اجرایی مرتبط و تامیــن مواد اولیه 

مدنظر اســت.وزیر صمت با اشاره به تاکید مقام معظم 
رهبری در خصوص توجه بــه بازار ۸۰ میلیونی داخل 
کشــور در سال جهش تولید، گفت: امسال برنامه فعال 
سازی ظرفیت خالی واحدها با هدف توجه به ظرفیت 
های موجود در داخل در صنایع منتخب شامل یخچال 

و فریزر، لباسشــویی، تلویزیون، خــودرو، نخ، پارچه و 
پوشاک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، کفش، 
شیرینی و شکات، لبنیات و استیک مورد نظر است.

رحمانی تصریح کرد: در صنایع یاد شده متوسط میزان 
بهره برداری از ظرفیت های موجود، حدود ۵۲,۵ درصد 
برآورد می شــود که سعی خواهیم نمود با فعال سازی 
ظرفیت های خالی، این رقم را به بیش از ۶۵,۵ درصد 
برســانیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعمیق ساخت 
داخل را یکی از اهرم های موثر در احیا و فعال ســازی 
برخی صنایع و واحدهای صنعتی در کشور توصیف کرد 
و گفت: در ســال ۹۸ بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
یورو کاا در کشــور داخلی سازی شده و با این میزان، 
شــاهد کاهش ارزبری بودیم و حتماً این روند در سال 
جهــش تولید نیز تداوم خواهد داشــت و برای داخلی 
سازی حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو برنامه ریزی 

شده است.

برنامه ریزی برای راه اندازی ۲۲۰۰واحد صنعتی تعطیل

انجمن تولیدکنندگان فــواد ایران در نامه ای 
خطاب به رضــا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت )صمــت( و رییس کارگروه تنظیم بازار 

نسبت به کاهش صادرات فواد در صورت تداوم 
رویــه های فعلی و محدودیت هــای مقرراتی و 
اجرایی ستاد تنظیم بازار و این وزارتخانه هشدار 
داد.به گزارش ایسنا، بهرام سبحانی- رییس هیات 
مدیره انجمن تولیدکنندگان فواد ایران- در این 
نامه با اشــاره به میزان صــادرات آهن و فواد 
کشور در سال ۱۳۹۸ که به بیش از ۱۱ میلیون 
تن و به ارزش حدود ۳.۵ میلیارد دار رســیده 
بود؛ تصریح کرده اســت که اگر محدودیتهای 
مقرراتی و اجرایی ســتاد تنظیم بازار و وزارت 
صنعتف معدن و تجــارت نبود، فرصت طایی 
صادرات فواد کشور قبل از تشدید تحریم های 

آمریکا نیز از دســت نمی رفت و اکنون شــاید 
شاهد حدود ۵ میلیارد دار صادرات فواد کشور 
بودیم.این انجمن اعام کرده اســت که در سال 
جدید و باتوجه به اینکه قیمت نفت به کمترین 
میزان خود در شش سال اخیر رسیده و صادرات 
نفت و مشتقات نفتی کشور هم کاهش شدیدی 
داشته است، چشم امید مردم و مسئولین برای 
ورود ارز به کشــور و تنظیم بازار آن، به صنایع 
معدنی و در صدر آن، آهن و فواد دوخته شده 
است. این در حالی است که عاوه بر تحریم ها، 
بحران کرونــا نیز محدودیت های خارجی پیش 
روی صادرات فواد ایران را به حداکثر رســانده 

است.با این وجود،  انتظار انجمن تولیدکنندگان 
فواد ایران این اســت که نظام تصمیم گیری 
داخلی کشور، با درک و توجه به این مولفه ها، 
تسهیل فرآیندها و حذف مقررات محدودکننده 
توسعه صادرات را در دستور کار عملیاتی جدی 
قرار دهد؛ حــال آنکه برعکس، صادرات فواد و 
گــذر از فرآیندهای محدود کننده متعدد آن از 
جمله دریافت مجوزهــای محموله به محوله و 
همچنین الزام به عرضه های سنگین در بورس 
کاا، از سخت ترین امور واحدهای تولیدی شده 
استدر متن این نامه ضمن اعام خطر نسبت به 
کاهش صادرات و درآمد ارزی فواد کشــور در 

صورت تداوم رویه های فعلی، آمده اســت که با 
عنایت به افزایش تولید کارخانه های فوادی از 
یک سو و رکود پروژه های صنعتی و ساختمانی 
بر اثر بحران کرونا از ســوی دیگر، خواهشمند 
اســت تدابیری اتخاذ فرمایید کــه: -  تمامی 
محدودیت های صادراتی آهن و فواد کشور از 
جمله موارد فوق الذکر به فوریت مرتفع شود.-   
توســعه صادرات به عنوان یکی از اهداف اصلی 
کارگروه تنظیم بازار )حداقل در خصوص فواد( 
در اولویت قرار گیرد.-   همانند سایر کشورهای 
فوادســاز دنیا، مشوق های صادراتی وضع و به 

سرعت اجرایی شود.

انجمن فواد هشدار داد
احتمال کاهش 
صادرات فواد 
ایران
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جای خالی چک های الکترونیکی در روز های کروناییگزیده خبر
با شــیوع کرونا در کشــور ازمه کاهش مراجعه به بانک ها، 
الکترونیکی شدن چک هاست که بانک مرکزی تاکنون اقدامی 
انجام نداده اســت.الکترونیکی شدن چک های بانکی ازمه 
کاهــش مراجعات به بانک هابه گزارش خبرنگار بورس،بانک 
و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون اصاح 
صدور چک در آبان ســال ۹۷ توسط مجلس شوای اسامی 
تصویب شــد که یکــی از مواد این قانــون  راه اندازی چک 
الکترونیک توســط بانک مرکزی بود. مقرر شد ظرف مدت  
یک ســال یعنی تا ۲۱/ ۰۹/ ۹۸ بانک مرکزی زیرساخت های 
ازم بــرای صدور چک الکترونیکی را فراهم کند اما حدود ۵ 
ماهی از قــول بانک مرکزی می گذرد و هیچ خبری از چک 
الکترونیک در بانک ها نیست.ازم به ذکر است در طول این 
فرصِت یک ســاله، بانک مرکزی پیش نویسی را منتشر و از 
صاحب نظران خواست تا نظراتشان را درباره راه اندازی هر چه 
بهتر و موثرتر چک الکترونیک ارائه کنند.با شیوع و گسترش 
ویروس کرونا، در چنین شرایطی که مراجعه به بانک ها امری 
بسیار خطرناک  و پرریســک است، خدمات غیر حضوری و 
الکترونیکی نقش بسیار مهمی در قطع این زنجیره کرونایی 
دارد.با اینکه بســیاری از بانک ها ســعی در گســترش ارائه 
خدمات غیرحضوری و الکترونیکی دارند, خدمات مربوط به 
چک از غافله جا مانده و به صورت حضوری  به مردم ارائه می 
شوند. در حالی که کافیست نگاهی به آمار چک های مبادله 
شده در ماه های مختلف بیندازید تا متوجه شوید که خدمات 
چک یکی از پرمتقاضی ترین خدمات شبکه بانکی کشور است.

برخی از کارشناسان مطرح اقتصادی در این باره می گویند: 
اگــر قانون مربوط به چک های الکترونیک اجرا شــوند, می 
توانیم امیدوار باشــیم که آمار چک های برگشتی به مراتب 
کاهش می یابد و در این شرایط حساس  تأثیر چشمگیری در 

کاهش مراجعات حضوری به بانک ها خواهد داشت.

الکترونیکی شــدن چک های بانکــی ازمه کاهش 
مراجعات به بانک ها چک الکترونیک چیست؟

چک الکترونیکی یک ابزار نوین پرداخت متشــکل از امنیت، 
ســرعت اســت و دارای فرآیند بازدهی تمام تراکنش های 

الکترونیکی مشابه و همراه با زیرساخت قانونی گسترش یافته 
صحیح اســت که  قابلیت جایگزینی با چک های کاغذی در 

فرآیندهای تجاری را دارد.

بدقولی بانک مرکزی مربوط به ضعف زیر ساخت نبود
هوشنگ ابراهیمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با 
خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، در این باره اظهار کرد: به نظر نمی رســد تعلل در راه 
اندازی چک الکترونیک مشــکل پیش ساختی داشته باشد 
زیرا بانک مرکزی ســامانه مخصوص چک های الکترونیک 
را معرفی هم کرده اســت.وی ادامه داد: این مســئله درست 
است که بانک مرکزی به قول خود عمل نکرد اما باید در نظر 
بگیریم که بانــک مرکزی بیماری کرونا را پیش بینی نکرده 

بود. عاوه بر آن در این وضعیت که ویروس کرونا در سراسر 
کشور گسترش یافته اســت, بانک مرکزی کنار مردم مانده 
است و اقدامات تاثیرگذاری برای آرامش مردم در نظر گرفته 
اســت.ابراهیمی گفت: تعداد مبادات چک در یک ماه بسیار 
بااســت, از این جهت بهتر بود بانک مرکزی توجه ویژه ای 
به الکترونیکی شــدن خدمات چک کند زیرا خدمات مربوط 
به چک باعث مراجعه افراد به شــعب بانکی می شود. بانک 
ها از یک سو ســعی بر کاهش مراجعه به شعب بانکی دارند 
و از سویی دیگر شــرایط را برای  این کار فراهم نمی کنند.

این کارشــناس اقتصادی در پایان بیــان کرد: خدمات چک 
الکترونیک می تواند از خرید و فروش دسته چک و گم شدن 
دســته چک جلوگیری  کند و موجب تســهیل وصول چک 
شــود.گفتنی اســت طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، 

تنها در بهمن ماه سال گذشــته ۶/۸، میلیون فقره چک در 
کشور مبادله شده که برای تمامی مسائل آن از جمله وصول، 

برگشت زدن و ... مشتری باید به بانک مراجعه می شد.

حذف کاغذ از بین مردم, نتیجه الکترونیکی شدن چک
زهرا مدنی یکی از کارمندان بانکی و کارشناس ارشد اقتصادی 
در گفت و گو باخبرنــگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تعلل بانک مرکزی و 
عملیاتی نشــدن چک الکترونیک اظهار کرد: بانک مرکزی 
موفق به عملیاتی شــدن چک الکترونیک نشــد اما امسال 
فرصت دارد تا زیرســاخت های ازم جهت اجرایی شــدن 
چک های الکترونیــک فراهم کند.وی ادامه داد: الکترونیکی 
شــدن چک ها باید از خیلی وقت پیش اجرا می شــد زیرا 
مبادات مربوط به چک بیشــترین مراجعه بانکی را دارد  و 
در حال حاضر که ویروس کرونا  باعث شده تا مردم در خانه 
های خودشــان بمانند الکترونیکی و مجازی شدن چک ها 
می توانســت کمک شــایانی در از بین بردن این ویروس یا 
حداقــل جلوگیری از گســترش آن کند.مدنــی بیان کرد: 
الکترونیکی شــدن چک ها می تواند موجب حذف کاغذ در 
بین مردم باشد.از طرفی حذف کاغذ به زنده ماندن طبیعت 
کمــک می کند و از طرفی دیگر جعل چک بانکی بشــدت 
سخت و غیر ممکن می شود و می تواند از کاهبرداری های 
ممکن جلوگیری کند.وی در پایان گفت: امکان انتقال چک 
های الکترونیک بسیار آسان است. همچنین انتشار چک های 
الکترونیکی عاوه بر دســتاوردهای اقتصادی، می تواند جان 
بســیار از افراد و کارمندهای بانک را نجــات دهد.حال باید  
منتظــر ماند و دید که بانک مرکزی در این روزهای کرونایی 
بــرای کاهش مراجعات مردمی به بانک ها و  نیز ممانعت  از  
متضرر شــدن مردم در حوادثی مانند آنچه در ابتدا ذکر شد، 
عــزم خود را برای راه اندازی چــک الکترونیک جزم خواهد 
کرد یا خیر؟البته باید به این مســئله هم توجه کرد که بانک 
مرکزی در این ایام کمک های شــایانی به مردم جهت آسان 
تر شــدن شرایط زندگی و معیشتی از جمله وام یک میلیون 

تومانی کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از کارگران 
نمونه استان خوزستان تقدیر نمود

مراسم سی و یکمین جشــنواره امتنان از کارگران 
و گروه های کار و واحدهای نمونه استان خوزستان 
به صورت ارتباط ویدئوکنفرانسی با حضور مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون برگزار شــد.حجت اله مهدیان 
رئیس هیــات مدیــره و مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون در ارتباط ویدئوکنفرانســی با مراسم سی و یکمین جشنواره امتنان 
از کارگــران، گروه های کار و واحدهای نمونه اســتان که به همت اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و ستاد بزرگداشت هفته کارگر 
برگزار گردید اظهار داشــت: کارگران و نیروهای انسانی شاغل در واحدهای 
تولیدی و صنعتی مهم ترین رکن فرآیند تولید محسوب می شوند که تکریم 
و امتنان از این عزیزان می تواند تا حدی پاسخگوی تاش ها و زحمات آن ها 
باشــد.وی با اشــاره به اهمیت راهبردهای اقتصادی کشور در سال جهش 
تولیــد گفت: تأمین ســرمایه و منابع مالی موردنیــاز واحدهای تولیدی از 
مهم ترین ابعاد ایجاد شــرایط بهینه تولیــد در واحدهای صنعتی و تعاونی 
می باشد، ازاین رو بانک توســعه تعاون در راستای تأمین مالی کارآفرینان و 
تولیدکنندگان، توان تســهیاتی و اشتغال زایی خود را معطوف به حمایت 
مالی از این واحدها نموده است.مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه گفت: 
حضور بانک توســعه تعاون در طرح های ملی به عنوان بانک عامل طرح های 
توسعه ای و اشــتغال زایی فرصت های مناسبی را برای بهره مندی واحدهای 
تولیدی صنعتی و کشاورزی و خدمات وابسته ایجاد نموده است و واحدهای 
اقتصادی اســتان با ارائه طرح ها به دستگاه های اجرایی استان خوزستان و 
ارائه معرفی نامه به بانک می توانند از تسهیات توسعه ای و اشتغال زایی بانک 

توسعه تعاون استفاده نمایند.

 حجت اله صیدی:
رشد نرخ »وبصادر« به دلیل فاصله آن از 

ارزش ذاتی بانک صادرات ایران است
مدیرعامــل بانک صادرات ایران درباره علت رشــد 
»وبصــادر« در بورس گفــت: ارزش ســهام بانک 
صادرات ایران با ارزش ذاتی فاصله دارد و رشدهای 
اخیر اتفاق عجیبی نیســت.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران به نقل از پایگاه خبری تحلیلی 
»بورس ۲٤«، حجت اله صیدی در مراســم رونمایی از ســامانه جامع ثبت 
اطاعات مشتریان )سجام(، در توضیح دلیل رشد ارزش سهام بانک صادرات 
گفت: ارزش سهام بانک با توجه به ۲٣۰ هزار میلیارد تومان سپرده در اختیار 
و حدود ٣۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی با ارزش واقعی خود فاصله دارد. در 
واقــع »وبصادر« با ارزش بازاری در حدود ۲۲ هزار میلیارد تومانی که دارد، 
با اقبال مواجه شده است.او در حاشیه این مراسم در خصوص عملکرد سال 
مالی ۹۸ بانک صادرات ایران و برنامه های ســال مالی ۹۹ به خبرنگار بورس 
۲٤ گفت: سال مالی۹۸ را همان طور که پیشتر اعام کردیم با سود خواهیم 
بست، اما ســال ۹۹ قدری برای ما سخت خواهد بود اما برنامه ما همچنان 
تداوم سودآوری بانک و کاهش زیان است.صیدی ادامه داد: در سال ۹۹ باید 
دید دو ســه ماه پیش رو شرایط به چه شکل رقم خواهد خورد؟ چرا که با 
توجه به شیوع بیماری برای بازپرداخت وام ها، ٣ماه استمهال در نظر گرفته 
شده و سیستم بانکی در مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به کسب 
و کارها باید پرداخت کنند که ســهم ما در این بین حداقل ۸ هزار میلیارد 
تومان است که ٣ هزار میلیارد تومان پنج شنبه گذشته بابت وام یک میلیون 
تومانی پرداخت کردیم. البته بر اســاس برنامه ای که برای سال ۹۹ در نظر 

گرفتیم، حرکت خواهیم کرد.

در طرح خرید آناین اقساطی بانک پاسارگاد؛
 به پشتوانه سپرده خود، آناین و اقساطی 

خرید کنید
سپرده گذاران بانک پاسارگاد، در طرح خرید آناین 
اقســاطی، می توانند به پشــتوانه ی ســپرده خود، 
به صورت آناین و اقســاطی خرید کنند.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاســارگاد، در طرح خرید آناین 
اقساطی بانک پاسارگاد، مشتریان دارای سپرده های 
قرض الحسنه جاری بدون دسته چک و سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 
و بلندمــدت، این امکان را دارند که پس از عضویت در طرح و وثیقه نمودن 
ســپرده خود، تا سقف ۹۰ درصد مبلغ سپرده، به صورت »اقساطی«، »طبق 
شرایط توافقی با فروشگاه« و »بدون پرداخت کارمزد به بانک«،کاا یا خدمات 
موردنظر خود را از فروشگاه های آناین طرف قرارداد با بانک خریداری کنند.

بر اســاس این خبر، در این طرح سپرده گذاران ضمن بهره برداری بیشتر از 
سپرده ی خود، می توانند کاای مورد نظر را با پرداخت اقساط انعطاف پذیر 
مطابق با شرایط خود، تهیه کنند.هم وطنان می توانند برای کسب اطاعات 
بیشتر با مرکز مشاوره و اطاع رسانی بانک پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ تماس 
htps:// در سایت این بانک به آدرس CRM حاصل کرده و یا به ســامانه

www.bpi.ir/crm مراجعه کنند.

طی حکمی از سوی فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی
نادرقاسمی ایمنی با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست جدید بانک مسکن معرفی شد

به گزارش پایــگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی 
درگذشت نابهنگام رحیمی انارکی مدیرعامل قبلی 
بانک مســکن، طی حکمی نادرقاسمی ایمنی رابا 
حفظ سمت عضو هیات مدیره به عنوان سرپرست 
جدید بانک مسکن معرفی کرد.در متن این حکم آمده است:امید است با 
اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصــول قانون مداری،اعتدال گرایی و 
منشــور اخاقی دولت تدبیر و امید، در انجام ماموریت ها و وظایف موفق 
و موید باشید.قاســمی ایمنی سرپرست جدید بانک مسکن وعضو هیات 
مدیره نزدیک به ٣٣ سال است که در این بانک فعالیت می کند و پیش از 
این مدیر امور اعتبارات بانک بوده و قبل از آن نیز ریاست ادارات مختلف 
بانک مســکن از جمله اداره کل طرح و برنامه ، اداره کل ارزیابی عملکرد، 
اداره کل امور شــعب و مدیریت مناطق،ریاست شعب و مناصب مختلف 

بانک را برعهده داشت.

  شرایط تایید صاحیت مدیران بانک ها 
اعام شد

بانک مرکزی دســتورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صاحیت حرفه ای مدیران 
موسســات اعتباری را به شبکه بانکی کشور اباغ کرد.به گزارش ایلنا و به نقل از 
پژوهشکده پولی و بانکی، طبق بند »ت« ماده ۲۱ »قانون احکام دایمی برنامه های 
توسعه کشور« مصوب سال ۱٣۹۵ مقرر شده است که »انتخاب مدیرعامل و هیأت 
مدیره بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صاحیت حرفه ای 
و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل 
دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی 
مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک 
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب 
شــورای پول و اعتبار تعیین می شود«.بر این اساس بانک مرکزی »دستورالعمل 
نحوه  احراز و لغو تأییدیه صاحیت حرفه ای مدیران مؤسســات اعتباری« که در 
یکهزار و دویسـت و هشـتاد و هشـتمین جلسـه شورای پول و اعتبار به تصویب 
رسیده است، را اباغ کرده است که اهم نکات و موارد مطروح در این دستورالعمل 

عبارت است از:
الف( احصای شــرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی ســمت مدیریتی در 

مؤسسات اعتبـاری که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
۱. نداشتن سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی و مشاوره ای در شرکت های تابعه 
مؤسسـه اعتباری و سایر شرکت ها )کلیه شرکت ها اعم از شرکت های متعلق به 

مؤسسه اعتباری و غیر آن ها(
۲. ممنوعیت مدیرعامل مؤسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب 

رییس هیأت مدیره همان مؤسسه اعتباری؛
٣. نداشتن ســمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت مدیره سایر شرکت هایی که 
تمام یا بخشـــی از ســـرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی 
غیردولتی باشــد اعم از آنکه ســمت های مزبور، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص 

حقوقِی سهامدار شرکت باشد؛ 
٤. داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی؛

۵. دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و حداکثر 
سن ۷۵ سال برای اعضـای هیأت مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه. در مؤسسه 
اعتباری غیردولتی بررسی صاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر 
در این بند باشــد منوط به تأیید رییس کل بانک مرکزی، امکان پذیر اســت. در 
خصوص شــرط ســنی موضوع این بند، حداکثر ســن داوطلبان تصدی سمت 

مدیریتی در مؤسسـه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است.
۶. عدم شــمول »قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان« و اصاحات بعدی 

آن بر داوطلب.
۷. داشــتن گواهینامه حرفه ای بانکداری اخذشده از مؤسسات مورد تأیید بانک 

مرکزی که از ابتـدای سال ۱٤۰۰ ازم ااجرا می شود.
ب( تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمت های 

مدیریتی و نحوه رسـیدگی بـه آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات؛
ج( تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلســه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی 
همچون سابقه و عملکرد گذشـته داوطلب در سمت های مدیریتی در شبکه بانکی؛ 
میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در 
آن دارد به لحاظ مواردی چون شــاخص های ثبات و سامت، صورت های مالی و 
همچنین میزان آگـاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت 
ریسک و نظام اعتبارسنجی؛ برنامه کاری آتـــی داوطلـب در مؤسسـه اعتباری 
متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی، بهبود وضعیت صورت های مالی، رفع 
ایرادات و اشــکاات مندرج در نامه مدیریت، گزارش حسابرســی و گزارش های 

نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصـی داوطلـب در خصـوص بانکداری.
د( تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تأیید 

صاحیت خود اعتراض داشته باشد؛
ه( بیان ترتیبات لغو تأییدیه صاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری؛

دو بانــک از بانک هــای وابســته بــه 
نیروهای مســلح تا پایان اردیبهشــت 
ماه به بانک ســپه ملحق می شوند که 
گفته می شــود بانک حکمت ایرانیان و 
قوامین خواهند بود، ســایر بانک ها نیز 
در مرحله ارزش گذاری دارایی ها هستند 
تا به بانــک ســپه بپیوندند.به گزارش 
ایســنا، پروژه ادغام بانک های وابسته به 
نیروهای مسلح در بانک سپه از بیش از 
یک ســال پیش کلید خورده و در این 
مدت نیز اقدامات مقدماتی آن در حال 
انجام بود، اما گفته می شود که اکنون در 
گام پایانی خود قــرار دارد.جریان ادغام 
بانک ها انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، 
مهر اقتصاد و موسســه مالی و اعتباری 
کوثر در بانک سپه از ماه های پایانی سال 
۱٣۹۷ آغاز شــد و در سال گذشته نیز، 
در تابلوی این بانک ها عبارت وابسته به 

بانک سپه درج شده است.البته پیش از 
این گفته شده بود که ممکن است ادغام 
این بانک ها تا پایان سال گذشته نهایی 
شود، اما با توجه به شرایط خاص شیوع 
ویــروس کرونا، وضعیت کشــور کمی 
پیچیده شــد و اکنــون اقدامات نهایی 
ادغام این بانک ها در حال انجام اســت.

محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک 
سپه در روزهای گذشته از نزدیک شدن 
ماموریت ملی ادغام به ایســتگاه پایانی 
خود خبر داد و گفت که تمام ارکان بانک 

سپه آماده برگزاری مجامع نهایی ادغام 
چهار بانک و یک موسسه مالی وابسته 
به نیروهای مســلح اســت.وی افزود: با 
توجه به اقدامــات صورت گرفته انتظار 
داریم در صورت کسب مجوز از مراجع 
ذی ربط تا پایان اردیبهشت ماه حداقل 
دو بانک از مجموع بانک ها و موسســه 
مالی وابســته به نیروهای مسلح رسما 
به بانک سپه ملحق شــوند.عبدالناصر 
همتی، رئیــس کل بانک مرکزی نیز در 
روزهای گذشته در پستی اینستاگرامی 

اعام کرد که ادغام بانک های وابســته 
به نیروهای مســلح در هفته های آینده 
نهایی می شود.پیگیری های ایسنا حاکی 
از آن اســت که دو بانکی که قرار است 
تا پایان اردیبهشت به بانک سپه ملحق 
شــوند، بانک های حکمــت ایرانیان و 
قوامین اســت که کارهای ارزش گذاری 
دارایی های آن ها تقریبا به پایان رسیده 
اســت.بانک های مهر اقتصاد و انصار و 
موسســه مالی کوثر نیز پــس از انجام 
ارزش گذاری دارایی ها توسط قوه قضاییه 
به بانک ســپه ملحق می شوند، در واقع 
زیرساخت های ادغام این بانک ها فراهم 
شــده و برای الحاق به بانک ســپه در 
انتظار ارزش گذاری دارایی ها هستند که 
به نظر می رسد این بانک ها نیز در آینده 
نه چندان دور به بانک سپه ملحق و این 

پروژه ادغام نهایی شود.

آخرین وضعیت ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح

حکمت و قوامین به زودی به 
سپه می پیوندند

تهران- ایرنا- رییــس کل بانک مرکزی در خصوص 
تســهیل خدمات پرداخــت ُخرد به مردم با شــکل 
اســتاندارد و یکپارچه در بانک ها توضیحاتی را ارائه 
کرد.»عبدالناصر همتی« دوشــنبه شــب با انتشــار 
مطلبی در صفحه شــخصی اینستاگرام خود در مورد 
تســهیل خدمات پرداخت ُخرد به مردم به شــکل 
اســتاندارد و یکپارچه در بانک ها، نوشت: در راستای 
تسهیل خدمات پرداخت ُخرد، یک جلسه هم اندیشی 
با مســؤوان حوزه فناوری بانک ها داشــتم.»در این 
جلسه،بحث مبسوطی درخصوص مبانی پرداخت های 
بدون تماس و کلیات اســتانداردهای پرداخت ُخرد و 

کیف الکترونیکی پــول، انجام گرفت. از دغدغه های 
مهم،جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پول شــویی 
و تقلب بود.«همتی در ادامه نوشته که »نگرانی خلق 
پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف 
پــول در بانک ها و تقلب و اقدامات پولشــویی نیز از 
طریق اعمال نظارت های ازم، قابل تأمین اســت.«به 
گفته رییس کل بانــک مرکزی، »با توجه به اهمیت 
موضوع و در جهت  تسهیل خدمات پرداخت ُخردبه 
مردم به یک شکل استاندارد و یکپارچه، قرار شد در 
اســرع وقت، بررسی های کارشناســی انجام و اسناد 

متناظر به کلیه بانک ها و ذینفعان اباغ شود.«

برنامه جدید بانک مرکزی برای پرداخت های خرد

۵ ماه از وعده بانک مرکزی گذشت

رونمایی از سامانه »پیکاپ« در شعب منتخب بانک آینده
رونمایی از ســامانه »پیکاپ« )پیشــخوان کارگزاری در بازار پول( در 
شعب منتخب بانک آینده، طی مراسمی با حضور دکتر محمد فطانت، 
مدیرعامل؛ دکتر حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه )سمات( و جمعی از مدیران ارشد بانک آینده، انجام 
شد.با راه اندازی سامانه ای به نام »پیکاپ« )پیشخوان کارگزاری در بازار 
پول( در شعب منتخب بانک آینده و احراز هویت نهایی در سامانه »سجام«؛ فعاان بازار سرمایه در 
هیچ یک از مراجعات بعدی خود به نهادهای مالی اعم از: کارگزاری ها، صندوق های سرمایه گذاری، 
شــرکت های تأمین ســرمایه و ...، نیاز به احراز هویت مجدد، نخواهند داشت. امکان دریافت کد 
بورس، دریافت کاربری کارگزاری بانک آینده، تغییر کارگزار ناظر و ...، از جمله دیگر امکانات سامانه 
»پیکاپ« به شمار می رود.دکترمحمد فطانت مدیرعامل بانک آینده ضمن تأکید بر ارزش آفرینی هر 
چه بیش تر برای مشتریان بازار سرمایه، اظهار داشت: تاش ما بر آن است که این خدمت برای تمام 
٤ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که در حال حاضر، به عنوان مشــتری، عضوی از خانواده بزرگ بانک 
آینده، به شمار می آیند، به صورت فراگیر عملیاتی شود و طبیعتاً در صورت تمایل، برای هر یک از 
هم وطنان عزیز که به جمع مشتریان بانک بپیوندند، بافاصله این امکان، فراهم خواهد بود تا ضمن 

دریافت کد بورسی خود، وارد بازار سرمایه کشور شوند.

پرداخت 9۷49 هزار میلیارد ریال 
تسهیات بانکی در سال 98

تســهیات پرداختی بانک ها طی ۱۲ ماهه ســال ۱٣۹۸ به بخش های 
اقتصادی مبلغ ۹۷٤۹.۹ هزار میلیارد ریال اســت که در مقایسه با دوره 
مشابه ســال قبل مبلغ ۲۰۱۲.۶ هزار میلیارد ریال )معادل ۲۶ درصد( 
افزایش داشته است.به گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، 
جدول ۱ بیانگر هــدف از دریافت تســهیات پرداختی در بخش های 
اقتصادی طی ۱۲ ماهه ســال ۱٣۹۸ است. سهم تسهیات پرداختی در 
قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال 
جاری مبلغ ۵۲۶۱.٤ هزار میلیارد ریال معادل ۵٤ درصد کل تسهیات 
پرداختی می باشــد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵.۹٤۱ 
هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۸ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیات 
پرداختی بابت تأمین ســرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ 
ماهه سال جاری معادل ٣.۲۱۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از 
تخصیص ٤۱.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه 

بخش های اقتصادی )مبلغ ۵۲۶۱.٤ هزار میلیارد ریال( است.
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گزیده خبر

مخالفت الکاظمی با اعمال فشارها درباره 
تشکیل دولت

نخســت وزیر مکلف عراق ضمن مخالفت با اعمال فشــار گروه های سیاسی 
درباره تشــکیل دولت، از تمام گروه ها خواست منافع ملی را در اولویت قرار 
دهند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری المعلومه، مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر مکلف عراق در توئیتی اعام کرد: مسئولیتی که در این شرایط 
سخت و در سایه چالش های اقتصادی و بهداشتی و امنیتی برعهده گرفته ام 
یک مســئولیت ملی است. دولتی که برای تشکیل آن تاش می کنم باید با 
این بحران ها مقابله کند.وی از همگان خواست منافع عراق را در اولویت قرار 
دهند. الکاظمی گفت: من تنها زمانی فشــارها را قبول می کنم که در جهت 
حمایت از دولت باشد نه در جهت نابودی دولت.مصطفی الکاظمی همچنین 
در دیــدار با جعفر صادق عاوی، وزیر بهداشــت درباره روند مقابله با کرونا 
در این کشور بحث و گفتگو و بر اهمیت پایبندی شهروندان به توصیه های 
وزارت بهداشــت تأکید کرد.الکاظمی همچنین با علی العاق، رئیس بانک 
مرکزی دیــدار و درباره وضعیت اقتصادی و مالی در ســایه مقابله با کرونا 
و پایین آمدن قیمت نفت بحث و تبــادل نظر کرد.الکاظمی گفت: عراق با 
بحران اقتصادی جدی و خطرناکی روبروست و باید از طریق طرح ها و تدابیر 

کارآمد با آن مقابله کرد.

سازمان ملل: 
برای ۷00 میلیون فقیر در جهان 90 

میلیارد دار نیاز است
مقام ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل اعام داد، یک بودجه ۹۰ میلیارد 
داری می تواند باعث تامین درآمد، غذا و تدابیر بهداشتی-درمانی ویژه دوران 
شیوع کرونا برای ۷۰۰ میلیون نفر از آسیب پذیرترین و فقیرترین مردم جهان 
شود؛ این مبلغ تنها معادل یک درصد از هشت تریلیون داری است که ۲۰ 
کشــور ثروتمند اول جهان به عنوان بسته ای برای حمایت از اقتصاد جهانی 
به کار گرفته اند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مارک 
لوکاک، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و امدادرسانی، 
در اظهاراتی ویدیویی گفت، اکثر کارشناســان معتقدند اوج شیوع بیماری 
کووید ۱۹ هنوز دامن فقیرترین بخش های جهان را نگرفته است اما این اوج 
ممکن اســت طی سه تا شش ماه آینده رخ دهد.او هشدار داد، حدود ۷۰۰ 
میلیون نفر معادل ۱۰ درصد از جمعیت جهان در طبقه آسیب پذیرترین ها 
قرار داشــته و در حدود ۳۰ تا ۴۰ کشوری که تا کنون کمک بشردوستانه 
دریافــت کرده اند متمرکز بوده و این گروه با تداوم شــیوع ویروس و اعمال 
تدابیر محدودیت آمیز و قرنطینه اجباری از سوی دولتها با هدف مقابله با آن، 
با افت شدید درآمدشان مواجه خواهند شد.لوکاک خاطرنشان کرد: اگر شما 
دنبــال این بودید که از آنها در برابر این افت شــدید درآمد محافظت کنید 

احتماا می توانستید با یک بودجه حدود ۶۰ میلیارد دار این کار را بکنید.
وی ادامــه داد: با بودجه ای حدودا ۳۰ میلیــارد داری نیز فقیرترین مردم 
جهان که با تهدید گرسنگی روبرو هستند می توانند غذا به دست بیاورند و 
در عین حال تدابیر بهداشتی ازم برای آنها در راستای مقابله با شیوع کووید 

۱۹ نیز تامین می شود.

شینزو آبه:
 اخبار مربوط به کیم جونگ اون را دنبال 

می کنیم
نخســت وزیر ژاپن دیروز )سه شــنبه( گفت، از گزارش هایی درباره وضعیت 
جسمانی کیم جونگ اون مطلع است و از نزدیک تحوات را دنبال می کنند.

به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری رویترز، این اظهارات شــینزو آبه، 
نخست وزیر ژاپن در جلسه پارلمان کشورش مطرح شد.شایعات و گمانه زنی 
درباره وضعیت کیم جونگ اون بعد از آن به راه افتاد که او در مراســم ۱۵ 
آوریل به مناسبت سالروز تولد بنیانگذار کره شمالی شرکت نکرد. از آن زمان 
رهبر کره شمالی در انظار عمومی دیده نشده است و شایعاتی درباره جراحی 

قلب او منتشر شده است.

تاکید روسای جمهوری اسامی ایران و 
کرواسی بر گسترش مناسبات 2 کشور

تهران- ایرنا- روســای جمهوری ایران و کرواســی روز دوشنبه در گفت وگوی 
تلفنی ضمن تاکیدبر گســترش و تعمیق مناســبات، بر ضرورت همکاری همه 
کشورها برای مقابله با ویروس کرونا که تقریبا همه را درگیر کرده است، تاکید 
کردند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، روسای جمهوری ایران 
و کرواســی همچنین ضمن ابراز همدردی با مردم دو کشــور در شرایط سخت 
درگیری با بیماری کرونا، اشتراک تجربیات و توانمندی ها در جهت مقابله با این 
بیماری را ضروری خواندند.روســای جمهوری دو کشور همچنین در این گفت 
وگوی تلفنی، ضرورت همراهی و یاری همه کشورهای جهان در شرایط سخت 
امــروز و مقابله با رفتارهای یکجانبه گرایانه برخی کشــورها را مورد تاکید قرار 
دادند.حجت ااسام والمسلمین دکتر حسن روحانی، با اشاره به رفتار غیرقانونی، 
غیرمنطقی و غیر انســانی آمریکا در خروج از برجام و وضع تحریم ها و فشــار 
حداکثری علیه ملت ایران، گفت: تداوم این رفتار، اقدامی ضد بشــری اســت و 
ایران انتظار دارد کشــورهای اروپایی بــا این گونه رفتارها مقابله کرده و مواضع 
جدی اتخاذ کنند.رئیس جمهوری کرواسی نیز در این گفت وگوی تلفنی با اشاره 
به روابط خوب دو کشــور و اهمیت گسترش و تعمیق مناسبات با ایران، گفت: 
ایران به عنوان کشوری با تمدن دیرینه و جایگاه ممتاز در منطقه از اهمیت ویژه 
ای برای کرواسی برخوردار اســت. »زوران میانوویچ« اقدام آمریکا در افزایش 
تحریم و فشار علیه ایران در این شرایط سخت را  غیر انسانی و نادرست خواند.

هشدارگوترش: 
تشدید فعالیت  افراطگران در فضای مجازی 

در دوران شیوع کرونا 
دبیرکل سازمان ملل هشدار داد، گروه های افراطگر در حال سواستفاده از شرایط 
قرنطینه اجباری اعمال شده از بابت مقابله با شیوع کرونا و تشدید تاش هایشان 
در شــبکه های اجتماعی برای اشــاعه نفرت و جذب کاربران جوانی که اکنون 
زمان بیشــتری را در فضای مجازی ســر می کنند، هستند.به گزارش ایسنا،  به 
نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اظهار 
کرد، حتی قبل از آنکه کروناویروس گسترش یابد از هر پنج فرد جوان یک نفر 
از تحصیــل،  آموزش یا کار محروم و از هر چهار نفر یک نفر نیز از خشــونت یا 
درگیری تاثیر پذیرفته است. او همچنین اظهار تاسف کرد از این که در هر سال 
۱۲ میلیون دختری که هنوز در ســن کودکی هســتند، مادر می شوند.گوترش 
در صحبتهایش خطاب به یک نشست شــورای امنیت سازمان ملل با موضوع، 
جوانان،  صلح و امنیت گفت: این نارضایتی ها و به طور صریح، کوتاهی های عوامل 
مســتقر در قدرت در رسیدگی به این مسائل باعث افول هرچه بیشتری اعتماد 
به تشــکیات و نهادهای سیاسی می شود.او بیان داشت: وقتی چنین چرخه ای 
مســتقر می شــود کار برای گروه های افراطگر به منظور بهره برداری از خشم و 
ســرخوردگی افراد بسیار آسانتر و ریسک به افراط کشــیده شدن باا می رود.

دبیرکل سازمان ملل ادامه داد: به رغم وجود این چالشها افراد جوان همچنان در 
حال یافتن راه هایی برای تعامل و حمایت از یکدیگر و مطالبه و پیشبرد تغییر از 
جمله در مبارزه با ویروس کووید ۱۹ هستند.گوترش همچنین گفت، جوانان در 
کشورهایی نظیر کلمبیا، غنا، عراق و چند کشور دیگر به امدادرسانها پیوسته اند 
تــا محموله ها و کمکها را تحویل نیروهای بهداشــت و درمان مســتقر در خط 
مقدم مبارزه با کرونا و مردم نیازمند داده و در ضمن حفظ تدابیر فاصله گذاری 

اجتماعی ارتباطات را میان جوامع حفظ می کنند.

اردوغان: 
محموله کمکهای پزشکی ترکیه امروز به 

آمریکا فرستاده می شود
رئیس جمهور ترکیه اظهار کرد، کشورش امروز سه شنبه محموله ای از تجهیزات 
پزشــکی شامل البسه محافظ و ماســک را به آمریکا می فرستد تا به این کشور 
در تاشــش برای مقابله با شــیوع کروناویروس کمک کند.به گزارش ایسنا، به 
نقــل از خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه در پی 
برگزاری یک نشست کابینه دولتش در گفتگو با خبرنگاران گفت: در زمانی که 
حتی کشــورهای توسعه یافته خواستار حمایت های ترکیه هستند ما به گستره 
جغرافیایی وسیعی از بالکان گرفته تا آفریقا پیشنهاد کمک و پشتیبانی داده ایم.

اردوغان ادامه داد: ما قرار است در جدیدترین اقداممان روز سه شنبه کمک های 
پزشــکی متشکل از ماسک های جراحی، ماسکهای ان ۹۵، البسه محافظ و ضد 
عفونی کننده را به آمریکا بفرســتیم.به گفته رئیس جمهور ترکیه، این محموله 
قرار اســت از طریق یک هواپیمای نظامی این کشــور تحویل آمریکا داده شود.

اردوغان در ادامه صحبتهایش عنوان کرد، از روز جمعه اول مه قرنطینه سه روزه 
در ۳۱ شهر ترکیه اعمال خواهد شد و محدودیتهای قرنطینه ای مربوط به آخر 
هفته ها در این کشــور نیز تا بعد از عید فطر در اواخر ماه مه ادامه پیدا خواهد 
کرد. اردوغان وعده داد به زودی برنامه زمانی برای بازگشــت به وضعیت عادی 

در ترکیه اعام شود.

 رهبر کره شمالی در حال رتق و فتق
 امور کشور است

پکن-ایرنا- وزارت وحدت کره جنوبی اعام کرد که »کیم جونگ اون« رهبر 
کره شمالی بر اساس گزارش های موجود به طور معمول در حال رتق و فتق 
امور کشور است.به کزارش ایرنا، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز سه شنبه 
به نقل از این وزارتخانه آورده اســت رسانه های کره شمالی روزانه گزارش 
هایی درباره رهبر کره شــمالی و رسیدگی او به مسایل کشوری منتشر می 
کنند.همزمان »کیم ایون چول« وزیر وحدت کره جنوبی هم در مصاحبه ای 
تاکید کرد که بر اساس گزارش این رسانه ها ، شرایط عادی به نظر می رسد 
و رهبر کره شمالی زمام کار را در اختیار دارد.اگرچه کیم در دو هفته گذشته 
در ماء عام ظاهر نشده است اما رسانه های کره شمالی برنامه کاری روزانه 
وی را همچنان منتشر می کنند.وزیر وحدت کره جنوبی تصریح کرد که پس 
از حضور رهبر کره شمالی در نشست دفتر سیاسی، رسانه های کره شمالی 
همــواره برنامه های کاری »کیم جونگ اون« را منتشــر کرده اند و اوضاع 
کشور طبق معمول در جریان است.رسانه های کره شمالی این روزها درباره 
مکان رهبر کره شمالی و سامت وی گزارشی نداده اند اما اخبار مربوط به 
ارســال هدایای مردمی و نامه های دیپلماتیک از سوی وی را منتشر کرده 
اند.در این مدت رســانه های غربی و منطقه گزارش هایی در باره رهبر کره 
شــمالی منتشر و احتمااتی چون عمل جراحی ، زخمی شدن در آزمایش 
موشــکی ، مرگ مغزی و حتی درگذشت کیم جونگ اون منتشر کرده اند 
که صحت هیچیک تایید نشده است.خبرگزاری کره شمالی دیروز دوشنبه 
گزارش کرد که رهبر کره شــمالی یک پیام تبریک برای رییس جمهوری 

آفریقای جنوبی ارسال کرده است. 

ترامپ: 

تحقیقات جدی درباره عملکرد چین در قبال کرونا انجام می شود
نیویــورک- ایرنا- رئیس جمهوری آمریــکا در حالیکه اقدامات 
دولت خود را در مقابله کرونا موفقیت آمیز توصیف می کرد، گفت: 
چین باید به خاطر شیوع کرونا پاسخگو نگهداشته شود و ما در 
حال انجام تحقیقات جدی در این زمینه هســتیم.دونالد ترامپ 
عصر دوشــنبه و پس از ۲ روز وقفه در برگزاری نشست  خبری 
روزانــه خود که پس از اظهــارات غیرتخصصی برای ضدعفونی 
کردن داخل بدن یا اســتفاده از نور و گرما بــرای از بین بردن 
ویــروس در درون بــدن رخ داد، این مطلــب را مطرح کرد.وی 
در پاســخ به اینکه چگونه چین را پاسخگو نگه خواهید داشت، 
افزود: راه های زیادی وجود دارند تا چین را پاســخگو نگهداریم. 
ما در حال انجام یک تحقیق جدی هســتیم. ما نسبت به چین 
خوشحال نیستیم. ما نسبت به همه اینها خوشحال نیستیم چرا 
که معتقدیم آنها می توانستند به عنوان منبع این ویروس، بسیار 
سریع آن را متوقف کنند تا به دیگر مناطق جهان گسترش نیابد.

رئیس جمهــوری آمریکا ادامه داد: ما فکر می کنیم که آنها باید 
پاسخگو باشــند. ما در زمان مناسب به شما اطاع خواهیم داد 
اما ما در حال انجام تحقیقات بسیار جدی هستیم.ترامپ درباره 
بازگشایی اقتصاد آمریکا هم گفت: هرکاری که بتوانیم برای بهبود 
بیمــاران و بازگرداندن تدریجی کشــور انجام می دهیم تا مردم 
دوباره به کارشان بازگردند. آنها می خواهند به سر کار برگردند و 
به زودی به کار خود برخواهند گشت.وی افزود: تضمین سامت 
اقتصاد ما برای اطمینان از ســامت ملت ما بســیار مهم است. 
واضح است که استراتژی تهاجمی ما برای کاهش این همه گیری، 
کارایی داشته اســت و موجب نجات جان های بی شماری شده 
اســت. برای کسانی که مبتا هســتند، ما اقدامات بی سابقه ای 
در بااترین ســطح مراقبت نسبت به سایر جهان انجام داده ایم.

رئیــس جمهوری آمریکا ادامه داد: اکنون ایاات متحده بیش از 
۵.۴ میلیون آزمایش کرونا تقریبا دو برابر تعداد آزمایش شده در 

کشورهای دیگر انجام داده است.

مخالفت با تعویق انتخابات
ترامپ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جو بایدن گفته است، به 
دنبال تعویق انتخابات ریاست جمهوری هستید، گفت: من هرگز 
حتی فکرش را هم نکرده ام تا تاریخ انتخابات تغییر یابد. چرا این 
کار را انجام دهم؟ ســوم نوامبر)۱۳ آبان(. عدد خوبی است.وی 

افزود: نه، من منتظر انتخابات هســتم. این تنها یک پروپاگاندا 
است. نه از ســوی او بلکه از سوی تعداد زیای از کسانی که این 
بیانیه های اندک را می نویسند. همواره می بینم که این بیانیه ها 
از سوی طرفداران جو بایدن، »جو خواب آلود« ساخته می شود. 
او این بیانیه ها را تهیه نمی کند اما کســانی که این کار را انجام 
می دهند می گویند او گفته است. بگذارید بداند که من هرگز به 
این مساله فکر نکرده ام.رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این 

ســوال که »کمیته اطاعات ســنای آمریکا به صورت دو حزبی 
گزارشی را منتشر کرده اســت که نتیجه گیری می کند روسیه 
در انتخابــات ۲۰۱۶ دخالت کرده اســت. آیا با این جمع بندی 

موافقید؟« هم گفت:من این گزارش را ندیده ام.

پیش بینی ۶۰ تا 7۰ هزار جان باخته
ترامپ درباره تعداد جان باختگان ناشــی از کووید-۱۹ هم گفت: 
ما تعداد زیادی از مردم را از دســت دادیم اما اگر به پیش بینی 
نخستین نگاه کنید، رقمی معادل ۲.۲ میلیون نفر بود. ما شاید 
به رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر برســیم. این به روشــنی بسیار 
کمتر از رقم اولیه اســت.وی افزود: فکر می کنم تصمیمات واقعا 
خوبی اتخاذ کرده ایم. بزرگترین تصمیم بستن مرزها یا ممنوعیت 
ورود کسانی بود که از چین به آمریکا می آمدند. هرچند نمی شد 
به آمریکایی ها گفت که به کشــورتان بازنگردید و آنها به کشور 
آمدند.بر اســاس آخرین گزارش های منتشر شده، تا این ساعت 
تعداد ۹۸۰ هزار و هشــت نفر از مبتایان کووید-۱۹ در آمریکا 
شناســایی شــده اند و تعداد ۵۵ هزار و ۶۳۷ نفر هم در اثر این 

بیماری جان باخته اند.

کره شمالی
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا کیم جونگ 
اون رهبر کره شــمالی به نامه ماه مارستان پاسخ داده است، هم 
گفت: نمی توانم در این باره دقیقا چیزی بگویم. من فقط آرزوی 
سامتی برای او دارم. من رابطه خیلی خوبی با کیم جونگ اون 
داشــته ام.ترامپ افزود: اگر من رئیس جمهوری نمی بودم، شما 
اکنون با کره شمالی در جنگ می بودید. اگر من رئیس جمهوری 
نمی شــدم، این چیزی بود که او انتظارش را داشت. امیدوارم که 

حال او خوب باشد.

آمریکا در راستای متحد کردن کردها و راه اندازی یک 
دولت مدنی مشــترک و یک هیات یکپارچه کرد برای 
حضــور در مذاکرات بین المللی درباره بحران ســوریه، 
دیدارهای خود با فرماندهان گروه های سیاسی کرد در 
سوریه را افزایش داده است.به گزارش ایسنا، به نوشته 
روزنامه فرامنطقه ای الشــرق ااوســط، ویلیام روباک، 
فرســتاده ویژه آمریکا به سوریه در ماه جاری میادی 
با مشــارکت مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای ســوریه 
دموکراتیک )قســد( دو دوره مذاکــره با رهبران حزب 
اتحاد دموکرات سوریه و جنبش جامعه دموکرات از یک 
سو و ریاست شورای ملی کردها )اپوزیسیون سوریه( از 
سوی دیگر داشــت، همچنین دو روز قبل، دو نشست 
جداگانه با نمایندگان ائتاف ملی کردســتان و حزب 
ترقی خواه کردها داشت.برخی منابع آگاه اظهار داشتند، 

در این نشســت ها که برای نزدیک کردن رویکردهای 
طرف های سیاســی کرد درباره حمله ترکیه و کنترل 
نیروهای این کشــور بر دو شهر راس العین در حسکه 
و تل ابیض در رقه برگزار شــد، بحث های داغی شکل 
گرفت، اما این تاش ها با سخت گیری ها و پافشاری های 
طرف های سیاسی متوقف گشت و این امر موجب شد 
سفیر آمریکا نشســت های خود را بر دو طرف مخالف 
یعنی حزب اتحاد دموکرات و شورای ملی کردها متمرکز 
کند.پیشتر عبدی از یک گشایش قریب الوقوع در این 
مذاکرات سخن گفته بود، اما برخی منابع دستیابی دو 
طرف به توافقی نهایی را بعید دانستند زیرا بحث ها هنوز 
درباره برخی مشکات موجود ادامه داشته که از جمله 
مهمترین آنها مساله زندانیان سیاسی وابسته به احزاب 
شورای ملی، موضعگیری درباره دخالت های منطقه ای 

و بین المللــی در منطقه و گفتگو با دمشــق خارج از 
چارچوب های اپوزیسیون سوریه است.برخی رهبران نیز 
ابراز امیدواری کردند توافق نهایی حاصل شود که در آن 
دمشق درمورد اصل سهمیه بندی های سیاسی تسلیم 
دولت خودمختار شده و منصب ها بر اساس رویکردهای 
حزبی تقســیم شــوند.برخی منابع احتمــال دادند، 
پست های حاکمیتی میان دو حزب اصلی یعنی حزب 
اتحاد ســوریه و حزب دموکرات کردستان تقسیم شود 
و یک فرماندهی مشــترک برای نیروهای نظامی شکل 
بگیرد و نقشــه اســتقرار نیروهای هر گروه در مناطق 
مشخصی ترسیم شود تا مســؤولیت میان فرماندهان 
نیروهای سوریه دموکراتیک، تحت حمایت ائتاف ضد 
داعش و نیروهای پیشمرگ روژآوا، تحت حمایت اقلیم 

کردستان عراق تقسیم شود. 

تاش های آمریکا برای اتحاد کردها در شرق فرات

شاید از چین بابت کرونا خسارت بگیریم

وزیر اقتصاد آلمان دیروز )دوشــنبه( از 
۱۶ دولت فدرال این کشــور درخواست 
کــرد، بــه آرامــی بــرای برداشــتن 
محدودیت هــای مقابله بــا کرونا اقدام 
کنند تا از گسترش بیشتر این بیماری 
کــه می تواند اعام مجدد قرنطینه را به 
دنبال داشته باشــد، جلوگیری شود.به 
گزارش ایسنا، در حالی که آنگا مرکل، 

صدراعظم آلمان برای برداشتن سریع تر 
محدودیت های مقابله با کرونا از ســوی 
گروه های تجاری تحت فشار است، پیتر 
آلتمایر، وزیــر اقتصاد آلمان اظهار کرد: 
به عنوان فردی که به تصمیمات مبتنی 
بر واقعیت اعتقــاد دارم، به همه توصیه 
می کنم که برای جلوگیری از لغو کاهش 
محدودیت هــا، با احتیاط بســیار ادامه 

دهند.وزیــر دفاع آلمــان و رهبر حزب 
مرکل نیز امروز گفت: باید به یاد داشته 
باشید که کاهش محدودیت ها با ۲۰۰۰ 
مبتای تازه در هر روز بسیار خطرناک 
است.آمار پایین مرگ و میر در آلمان به 
دلیل شــیوع کرونا تا حدودی به اعمال 
سختگیرانه و به هنگام قرنطینه ربط داده 

می شود.

وزیر اقتصاد آلمان: 

محدودیت ها را 
باید با احتیاط 
برداشت
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محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران موفق به تولید شــربت گیاهی با مواد موثر شیرین بیان، 
آویشن باغی و عسل شدند که این شربت در درمان بیماری های ویروسی 
از جمله آنفلوآنزا و برخی انواع کرونا ویروس نظیر "ســارس" موثر است.

 Glycyrrhiza  این شــربت از مواد موثره  شــیرین بیان با نام علمــی
glabra و نام عمومی Licorice در شــرکت ما فرموله  شــده است و 
در ساخت آن اندیکاسیون تنفسی شیرین بیان مد نظر قرار گرفته است 
نام عمومی Thyme جهت تقویت اثرات و از مواد موثرهی گیاه انیسون 
با نام علمــی Pimpinella anisum  و نام عمومی Anise  به عنوان 
عطــر و طعم دهنده و تقویت کننده اثرات دارو و از عســل به عنوان یک 

شیرین کننده طبیعی در ساخت آن استفاده شده است.

نتایج یک پژوهش با بررســی ایجاد ایمنی در بدن مبتایان کووید 
۱۹ نشان می دهد که سطح آنتی بادی علیه SARS-COV2 )عامل 
بیماری کروناویروس 2۰۱۹ یا کووید۱۹( در بعضی از بیماران بهبود 
یافته غیر قابل تشــخیص است.پژوهشگران در کشور چین، میزان 
آنتــی بادی علیه SARS-COV2 را در بدن ۱۷۵ بیمار بهبود یافته 
اندازه گیری کرده اند. تمام افراد بررســی شــده با تشخیص عفونت 
خفیف )mild( در بیمارستان بستری شده بودند و سطح آنتی بادی 
در بدن آنها در هنگام ترخیص اندازه گیری شــده است.حدود ۳۰ 
درصد بیماران پس از بهبودی، سطح آنتی بادی بسیار پایینی علیه 
SARS-COV2 داشــته اند و در این میان ۶ درصد نیز دارای سطح 

غیرقابل تشخیص آنتی بادی بودند. 

یک کلید فلزی آنتی میکروبیال برای دوری از لمس اشــیایی نظیر 
عابر بانک ها که به طور بالقوه می توانند آلوده باشــند، ساخته شده 
اســت.اجتناب از لمس برخی از سطوح هنگام بیرون آمدن از خانه 
و حاضر شــدن در ماء عام دشوار است. صفحه نمایش های لمسی 
در فروشــگاه ها، دســتگاه های پرداخت الکترونیکی، صفحه کلید 
دســتگاه های خودپرداز یا حتی دستگیره درها و غیره؛ همه ما هر 
روزه در معرض تماس با سطوح بالقوه آلوده هستیم.اکنون یک قطعه 
فلزی شــبیه به کلید موســوم به "CLEANKEY" به معنی "کلید 
تمیز" که یک ابزار ضد میکروبی از جنس برنج اســت، این امکان را 
می دهد که دکمه های آسانسور، دستگیره درها و غیره را بدون تماس 

مستقیم دست، استفاده کنیم.

تولید شربت گیاهی برای درمان 
بیماری های ویروسی

آیا پس از ابتا به کووید 19 در 
بدن ایمنی ایجاد می شود؟

اجتناب از لمس اجسام آلوده با 
یک کلید ضد میکروب

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 اعضای باندهای آدم کشی و خافکار در زندانی در السالوادور
 در پی افزایش ناامنی در پی شیوع ویروس کرونا

لو رفتن طراحی احتمالی نسخه تولیدی نیسان آرییا
نیسان در نمایشگاه خودروی توکیو 2۰۱۷ از کانسپت IMx رونمایی کرد و این عمل حاکی از معرفی یک شاسی بلند الکتریکی در آینده 
بود. کانسپت یا شده در سال 2۰۱۹ به فرم کانسپت آرییا درآمد و البته این خودروی مفهومی از طراحی نزدیک تری به خط تولید سود 
می برد. حاا به آوریل 2۰2۰ می رسیم و به نظر می رسد نسخه تولیدی این خودرو پدیدار شده است.به نظر می رسد آرییا در نمای جلو 
از قطعات مستطیلی استفاده کرده است. سپر هم کمی متفاوت بوده تا قاب بکسل را در خود جای دهد. این در حالی است که نسخه 
مفهومی آرییا فاقد چنین ویژگی ای بوده و نیسان آن را حذف کرده بود تا ظاهر یکدست تری برای سپر ایجاد شود.پروفایل جانبی هم 
تغییراتی داشــته به گونه ای که درگاه شــارژ خودرو کمی به سمت جلوی گلگیر رفته است. بنا به دایلی در تصاویر پتنت منتشر شده 
آرییا بدون آینه های جانبی دیده می شود اما قطعاً این آینه ها در نسخه تولیدی وجود خواهند داشت. البته در برخی کشورها استفاده از 
دوربین ها قانونی شده و اگر نیسان بجای آینه های سنتی از دوربین ها استفاده کند سورپرایز نخواهیم شد.به جز آینه ها و محل درگاه شارژ 
تغییر خاصی در پروفایل جانبی دیده نمی شود هرچند احتمال دارد رینگ ها کوچک تر از نمونه های 2۱ اینچی موجود در نسخه مفهومی 
باشند. ما همچنین متوجه وجود آنتن روی سقف و حسگر پارک جانبی شدیم که این امر می تواند بر تولیدی بودن خودرو صحه بگذارد.

 کنعانی زادگان: پیشنهاد 7 برابری دارم اما نمی خواهم دوباره اشتباه کنم
مدافع ملی پوش پرســپولیس با اعام اینکه پیشنهاد خارجی مناسبی دارد از عاقه خود برای تداوم حضور در این تیم و جبران 
گذشته خبر داد.به گزارش »ورزش سه«، محمد حسین کنعانی زادگان با اشاره به پیروزی تیمش در رای کمیته استیناف، این 
موضوع را حق قانونی تیمش عنوان کرد. مدافع 2۶ساله پرسپولیس که مدعی است دلش برای فوتبال و خصوصا یزله اش تنگ 
شده به ورزش سه می گوید: تقریبا دو ماه است که با تیم تمرین نمی کنم اما به صورت انفرادی با مربی بدنساز و اختصاصی تمرین 
می کنم. یک سالن ورزشی را در اختیارم گذاشته و در خانه هم یک سری تمرینات را دنبال می کنم. به صورت تیمی خب هیچ 
تیمی تمرینات را دنبال نمی کند و به این واسطه از شرایط کاما دور هستیم. شرایط بدنی ام اما خوب است و اان منتظر هستیم 
یا پرسپولیس را به عنوان قهرمان انتخاب کنند یا اینکه لیگ را هر چه زودتر شروع کنند تا بتوانیم قهرمانی مان را جشن بگیریم.

وی ادامه داد: برنامه های فوتبال مسلما بعد از این موضوع خیلی فشرده تر خواهد بود. ما بازی های باقیمانده لیگ، جام حذفی و 
لیگ قهرمانان را داریم و البته باید به آن دیدارهای ملی را هم اضافه کرد. فشار زیادی خواهد بود و مسلما درصد آسیب دیدگی 

را زیاد خواهد کرد و باید تدبیری برای این منظور دیده شود.

خواه مسعود سعد را بنواختشاه بهرامشاه بن مسعود وز خرد قدر فضل او بشناختاز کرم حق شعر او بگزارد کس ه  چوگان فضل  گوی نیاختکز سواران فضل بهتر از او ختزّر کانی بیافت وقت سخن زّر طبعی ه ر سخن بگدا ر سخن رُّ چو او ه یارد ساختر سخن زر چو او ه داند یافت دل ز بیهوده ا همه رداختا معزی قصایدش بشنید

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران که معتقد 
است نمایشگاه مجازی کتاب عما محدود کردن ناشران 
است می گوید: اگر توانستند المپیک را اینترنتی برگزار 
کنند، می توانند نمایشــگاه کتاب را هم به طور عادانه 
اینترنتی برگزار کنند.هومان حسن پور در این باره اظهار 
کرد: اصا قرار به برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب نبوده  
است. شورای سیاست گذاری نمایشــگاه کتاب باید در 
این بــاره تصمیم بگیرد و تا کنــون اصا این موضوع در 
شورای سیاست گذاری مطرح نشده است. جایی، کسی، 
پیشــنهادی داده اســت و دلیلی ندارد که بر مبنای آن 
پیشــنهاد از دیگران نظرسنجی کنیم.او افزود: اصا چه 
کسی گفته است که نمایشــگاه کتاب برگزار نمی شود. 
نمایشگاه کتاب فعا بنا بر تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا متوقف شده است، اما شاید برگزار شود. یک 
عده  ایده ای برای برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل مجازی دارند و دنبال ایده شان هستند. ولی اان در 
شرایطی هستیم که ناشر و کتاب فروش در فشار زیادی هستند و باید به فکر این بود که چطور می شود 
مشــکات آن ها را برطرف کرد. درحالی که این حرف ها باعث می شود تمرکز مدیریت بحران کرونا از 
وزارت ارشاد گرفته شود. نمایشگاه کتاب به این علت برگزار می شد که کتاب ویترینی نداشت، در واقع 
می خواستند مشکل کتاب نخواندن را حل کنند. اما وقتی کسی در دنیای مجازی بخواهد کتاب بخرد، 
همه ناشران را چک نمی کند، بلکه کتاب های مدنظرش را جست وجو می کند و از ناشران معروف می خرد 
و تمام می شــود. درحالی که صحبت از نمایشــگاه کتاب، صحبت از دوهزار ناشر است، در حالی که در 
نمایشــگاه مجازی دوهزار ناشر نهایتا به ۱۰۰ تا 2۰۰ ناشر محدود می شوند. در حالت عادی هم که از 

همین ناشران خرید می شود، پس تکلیف ناشری که تازه شروع به کار کرده چه می شود.

خانواده تیبو
رمان چهارجلدی خانواده تیبو اثر ماندگار روژه مارتن 
دوگار بــه چاپ هفتم رســید.این رمان به بررســی 
رویدادهای تاریخی فرانسه در سال های ابتدایی قرن 
بیســتم و سال های آغاز جنگ جهانی اول می پردازد. 
صاحب نظران این اثــر بزرگ، را یکی از ده رمان برتر 
قرن بیستم دانسته اند.…رمان خانواده تیبو زندگی دو 
نسل از خانواده ای اشرافی و فرهیخته را در سال های 
ابتدای جنگ جهانــی دوم، توصیف می کند. نگارش 
رمان خانواده تیبو، برای روژه مارتن دوگار جایزه نوبل 
ســال ۱۹۳۷ را به ارمغان آورد. روژه مارتن دوگار در 
جلدهای سوم و چهارم این رمان چهارجلدی، اتفاقات 
جنگ جهانی را درکشور فرانسه نوشته که ارزش مطالعات فرهنگی و تاریخی این کتاب را دوچندان 
کرده است تا حدی که از رمان خانواده تیبو به نام یک سند تاریخی ارزشمند یادکرده اند.روژه مارتن 
دوگار نویســنده این اثر درباره نگاه خود به نویسندگی در مراسم دریافت جایزه نوبل گفته است: 
رمان نویس حقیقی کسی است که می خواهد همیشه در شناخت انسان پیش تر برود و در هریک 
از شخصیت هایی که می آفریند زندگی فردی را آشکار کند، یعنی نشان دهد که هر موجود انسانی 
نمونه ای  اســت که هرگز تکرار نخواهدشد. اگر اثر یک رمان نویس بخت جاودانگی داشته باشد، به 
یمن کمیت و کیفیت زندگی های منحصربفردی است که توانسته است به صحنه بیاورد. اما این به 
تنهایی کافی نیست. یک رمان نویس حرفه ای بایستی زندگی کلی را حس کند. یک اثرخوب، باید 
نشان دهنده جهان بینی خاص یک نویسنده باشد. هرکدام از آثار یک رمان نویس خوب همواره کم 

و بیش در اندیشه هستی و ماورای هستی است و شرح زندگی هریک از انسان ها است.

کارل فریدریش گاوس
کارل فریدریــش گاوس )۳۰ آوریــل ۱۷۷۷ – 2۳ 
فوریه ۱۸۵۵( ریاضیدان، ستاره شــناس و فیزیک دان 
آلمانی بود. به دلیل تحقیقات و دستاوردهای بی مانند 
و بی شمار گاوس، به او لقب »شاهزادهٔ ریاضی دانان« 
داده اند. گاوس در شاخه های مختلف ریاضی تأثیرات 
تأثیرگذارتریــن  از  را  او  عمیقــی گذاشته اســت و 
ریاضیدانــان تاریخ می دانند. او مدتی مدیر رصدخانه 
گوتینگن بوده است.گرچه گاوس شاهزاده ریاضیدانان 
نامیده شده است، اجداد او از شاهی و شاهزادگی بسیار 
فاصله داشتند. از پدر و مادری فقیر در خانه ای حقیر 
در شهر براون شــوایگ در آلمان در تاریخ ۳۰ آوریل 
۱۷۷۷ تولــد یافت. به گفته خود گاوس، مادرش روز 
دقیق تولدش را به خاطر نداشــت. او فقط می دانســت که چهارشنبه هشت روز قبل از عید پاک 
بوده اســت.پدربزرگ پدری او دهقان فقیری بود که در ســال ۱۷۴۰ در شهر براونشوایگ مستقر 
گردید و در این شــهر با شغل باغبانی زندگی را به ســختی می گذراند. دومین نفر از سه پسر او 
به نام گرهارت دیدریش که در ســال ۱۷۴۴ متولد شــد، پدر گاوس بود. غیر از این افتخار بزرگ 
زندگی گرهارت، که گاهی باغبان، زمانی محافظ قلعه شــهر و زمانی آجرپز بود، بدون هیچ واقعه 
قابل ماحظه ای سپری شــد.چهره ای که از پدر گاوس حفظ شده است مردی درستکار است که 
راستی و شرافت در او به درجه وسواس رسیده بود. اندامی سنگین داشت و سختگیری او نسبت 
به پسرش گاهی تا درجه وحشی گری پیش می رفت و کام او نیز به قدر دستش سخت و سنگین 
بود. درســتی و استقامت او موجب تسهیل کار وی در امر معاش گردید، لیکن این سهولت هرگز 

تا مرحله آسایش نرسید.

نمایشگاه کتاب هم مجازی می شود


