
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم   2000 تومان  شماره 4343   پنج شنبه 11اردیبهشت 1399  6 رمضان 1441   30 آوریل 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با بیان اینکه کسی نمی تواند نام جعلی بر خلیج فارس بگذارد، گفت: رهبر معظم انقاب اسامی نسبت به خلیج فارس تعصب 
خاصی دارند؛ ایشان همیشه می فرمایند جزایر خلیج فارس باید با نام اصلی اش خوانده شود.به گزارش پایگاه اطاع رسانی سپاه، دریادار پاسدار »علیرضا تنگسیری« 
دیروز چهارشنبه با اشاره به روز ملی خلیج فارس اظهار داشت: خلیج فارس متعلق به ما ایرانیان است و جا دارد از کسانی که در طول تاریخ، جان خود را در این 
منطقه فدا کردند، یاد کنیم.فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی با بیان اینکه اهمیت خلیج فارس به نفت و گازش نیست، افزود: از سال ۱۲۰۵ تا 

۱۳۲۲ میادی پرتغالی ها به مدت ۱۱۷ سال با وجود مشقاتی که این منطقه به لحاظ جغرافیایی و جوی دارد در آن حضور یافتند.....

www.sobh-eqtesad.ir

دریادار تنگسیری: 
کسی نمی تواند نام جعلی بر خلیج فارس بگذارد

info@sobh-eqtesad.ir

سهام عدالت پشتوانه جیب ملت
روزهای آخر سال ۱۳۸۳ بود که با جمع همکاران آن زمان در 
روزنامه جمع بودیم و من در ادامه راهبرد فقرزدایی که روزی 
در وزارت اطاعات به آقای ریشهری دادم و ندیده گرفته شد، 
بحث تهیه و تدارک سهام عدالت را پیشنهاد کردم که قرار بود 
هاشمی رفسنجانی در انتخابات در مقابل احمدی نژاد بعنوان 
یک ایده راهگشــا در ایجاد کاهش ضریب جینی )کم کردن 
فاصله طبقاتی( از آن استفاده کند که در چند برنامه تبلیغاتی 
بدانها اشاره کرد اما در مقابل محمود احمدی نژاد که با شعار 
مبارزه با فساد به میدان مبارزات انتخاباتی آمده بود تاب نیاورد 
و فــرو ریخت. بعد از انتخاب محمود احمــدی نژاد دو ماهی 
نگذشته بود که شخصی از دفتر آقای سعید لو  معاون اجرایی 
ایشــان به نام آقای هزارخانی مامور شد جریان سهام عدالت 
پیشنهادی حقیر را بررسی و به دولت انتقال دهد. جلساتی با 
تیم اقتصادی دولت اول احمدی نژاد گذاشته شد و بعد از سه 
ماه که حقیر ابعاد طرح را توضیح دادم موضوع در دولت مطرح 
گردید. طرحی که من ارائه داده بودم فقیر و غنی نمیشناخت 
و قرار بود بدون رعایت مشــرب سیاســی و بضاعت اقتصادی 
همه کسانی که کارت ملی دارند از داشتن این سهام بهره مند 
گردند. در این طرح ۱۰۰ میلیون سهم با رقم ارزش هر سهم 
۱۰۰۰ ریال در نظر گرفته شــده بود که با تاســیس شرکتی 
به نام شــرکت ســرمایه گذاری ملت ایران همه ایرانیان را در 
این طرح مشــارکت می داد و مجلس شورای اسامی مجمع 
سهامداران آن را تشکیل میداد و نهایتا هر ۲ سال وفق قانون 
تجــارت هیات مدیره آن را هم مجلس بعد از دریافت گزارش 
هیات مدیره قبلی انتخاب می نمود و هیات مدیره مدیرعامل 
یا هیات عامل و حق امضاها را معرفی میکرد. دادســتان کل 
کشور برای همیشه سمت بازرس قانونی این شرکت را به عهده 
داشت. قرار بود در اولین اقدام در قانون بودجه بانک ملی ایران 
را با رقم یک ریال به این شــرکت واگذار نمایند و این شرکت 
وارد اقدامات سرمایه گذاری شده و هر سال هم شرکتهایی از 
تملک دولت بنا به صاحدید مجلس و با تقاضای هیات مدیره 
به این شرکت واگذار گردد به شکلی که تا سال ۱۳۹۰ ارزش 
هرسهم این شــرکت به رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان بالغ 
گردد و نهایتا مردم ایران همه در حدی به رقمی از ســرمایه 
دسترسی داشته و ریشه فقر را با کمک ارکان بالغ و دانشمند 
در امر سرمایه گذاریها از فقر نجات دهیم. صرف نظر از اینکه 
این شرکت چه اقدامات عظیمی از امور زمین مانده در اقتصاد 
را از جــای خود بر می کند اهداف سیاســی امنیتی عظیمی 
هم در این طرح نهفته بود که متاســفانه این طرح را به شکل 
کودکانه ای تخریب نموده و بشکل کنونی درآوردند. حقیر در 
نشستی که قبل از انتخابات مجلس در اسفند ماه ۱۳۹۸با دکتر 
احمدی نژاد داشــتیم از ایشان علت اجرا نشدن طرح را جویا 
شــدم که فرمودند: »» نگذاشتند ««. عرض کردم شما ایحه 
نبردید مجلس و ایشان  فرمودند مجلس موافق نبود و علت را 
متوجه نشدم. به نظر حقیر این طرح اگر با همان کیفیت در آن 
زمان اجرا شده بود امروز ما احدی از ایرانیان را در فقر نمیدیدم 
و مجبور نبودیم سهام ۵ میلون تومانی مردم را با فرمان رهبر 
معظم انقاب به بورس بیاوریم. خوشبختانه مقام معظم رهبری 
با فرمان خود تا حدی امکان ایجاد یک پشتیبانی ولو کوچک را 
برای جامعه ای که سهام عدالت گرفته فراهم فرمودند. معظم 
له با صدور اباغیه ای ضمن موافقت با درخواست رییس جمهور 
برای آزادســازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت 
در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده های کم  
درآمد، موارد ســه گانه ای را به عنوان امور ازم الرعایه در این 
واگذاری  ها مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: دولت 
هرچه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم ســریعتر 
از منافع سهام خود بهره مند شوند. ایشان در این اباغیه نکات 
مهمی را اشاره فرمودند که به اهم از آنها اشاره می کنم. بخشی 
از متن اباغیه رهبر معظم انقاب به این شــرح است:» انتظار 
این بود که توســط مســئولین مربوط در دولتهای مختلف با 
اجــرای دقیق مواد ۸ گانه اباغی ۱۲ تیــر ماه ۱۳۸۵ هرچه 
سریعتر مقدمات ازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری 
تعیین قیمــت آن به بورس فراهم گردیــده و آیین نامه های 
اجرایی تهیه و به اجرا درآید«. این یعنی حتی دولت احمدی 
نژاد هــم که ادعای طرفداری از مردم کم درامد را داشــت و 
تا سال ۱۳۹۲ بر کرســی قدرت جلوس داشت ظرف ۷ سال 
این اقدام بایسته را عملی نکرد. مقام معظم رهبری دستوری 
ســه بخشــی را صادر فرمودند: »» با توجه به تأخیری که در 
طول زمان نســبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش 
آمده است و به دلیل ضرورت بهره مندی هرچه سریعتر مردم از 
منافع سهام خود، ازم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات 
مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای ســه گانه را 
به عمل آورد««. با اجرای این دستور و اگر مجددا متولیان امر 
موضوع را به نوعی اصطاحا » نپیچانند « و اجازه دهند مردم 
از ســهامی که نصف و نیم بند به بخشــی از آنها داده شــده 
استفاده کنند، تا حد مزجاتی گشایشی در زندگی مردم فراهم 
خواهد آمد اما بهترین شــیوه برای توزیع سهام عدالت همان 
بوده که در طرح اولیه حقیر ارائه کردم باشد که در نظر افتد. 

و السام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه؛
مرز ترکیه فقط به روی کاا های ایرانی 

بسته است
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و ترکیه از بســته بودن مرز زمینی 
ترکیه از اواســط اسفند ماه تا کنون خبر داد و گفت: این درحالیست که 
مرز ترکیه فقط به روی کاا های ایرانی بسته است.اقتصادآناین - فاطمه 
اکبرخانی؛ مهرداد ســعادت دهقان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآناین 
درباره آخرین وضعیت تجارت ایران و ترکیه توضیح داد: مرز های ترکیه از 
اواسط اسفند ماه متاثر از بیماری کرونا به روی کاا های ایرانی بسته شد 
و تا کنون مرز زمینی این کشور باز نشده است.سعادت ادامه داد: البته از 
نیمه فروردین ماه تجارت دو کشور از طریق مسیر ریلی انجام می شود اما 
این خط ظرفیت کافی برای پوشش کل تجارت ایران و ترکیه را ندارد.او 
درباره علت بسته بودن مرز بیان کرد: مشکل خاصی برای بازگشایی مرز 
وجود ندارد و ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم اما نکته قابل توجه 
این اســت که سایر مرز های ترکیه برای ارتباط با دیگر کشور ها باز بوده 
و فقط بــرای تجارت با ایران کرونا را بهانه می کنند.رییس اتاق بازرگانی 
مشــترک ایران و ترکیه تصریح کرد: تا کنون جواب درســتی از طرف 
مقامات ترکیه مبنی بر علت باز نشدن مرز دریافت نکرده ایم؛ اما ایران و 
ترکیه سال ها است که بدون مشکل در همسایگی هم قرار دارند، بنابراین 
بهتر اســت با توجه به کاهش التهاب بیماری کرونا این بهانه جویی ها را 
کنار بگذارند.سعادت به تاش های اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در راستای 
راه اندازی مجدد تجارت دو کشور اشاره کرد و گفت: راننده ها و تجار ما در 
پی قطع ارتباط تجاری با ترکیه بسیار آسیب دیده اند و این فشار روی اتاق 
بازرگانی ایران و ترکیه بود اما این اتاق تشکلی است که برای این موضوع 
تاش بسیاری انجام داده و خوشبختانه نتیجه آن را هم که بازگشایی مرز 
ریلی بود دریافت کرده اســت.او اضافه کرد: در همین رابطه روز گذشته 
جلسه ای با سازمان توسعه تجارت داشتیم و این موضوع را مطرح کردیم و 
خواستار حل مشکات تجاری دو کشور شدیم، ضمن اینکه دوشنبه هفته 
آینده نیز قرار است با طرف ترک جلسه ای به صورت ویدئو کنفرانس در 

جهت حل مشکل تجاری دو کشور برگزار کنیم.

 افزایش نرخ ارز در سال99 دور 
از انتظار نیست

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به شرایط کنونی و همچنین 
کسری بودجه امسال اظهار کرد: افزایش نرخ ارز با این شرایط در سال۹۹ دور 
از انتظار نیست.اقتصادآناین - فاطمه اکبرخانی؛ محمد اهوتی در گفت و گو 
با خبرنگار اقتصادآناین ضمن تشــریح وضعیت تجارت خارجی کشور در 
سال۹۸ بیان کرد: در سال۹۸ پیش بینی این بود که شرایط سختی در انتظار 
تجارت خارجی کشور متاثر از تحریم های آمریکا خواهد بود و حجم صادرات 
با کاهش مواجه خواهد شد، اما خوشبختانه با وجود تاش صادرکنندگان 
و تعاملی که بین دولت و بخش خصوصی به وجود آمد شــاهد رشد ۱۴.۵ 
درصــدی صادرات به لحاظ وزنی بودیم.او ادامــه داد: البته صادرات از نظر 
ارزشــی حدود ۴درصد کاهش یافت که دلیل آن تعدیل پایه های صادراتی 
بود، ضمن اینکه در ماه پایانی سال با مشکل کرونا و در پی آن بسته شدن 
مرز ها مواجه شدیم که اگر این اتفاق رخ نداده بود قطعاً با رشد منفی صادرات 
مواجه نمی شدیم و حجم صادراتمان نیز افزایش می یافت.به گفته اهوتی، 
در نهایت پرونده صادرات در سال۹۸ با رقمی بیش از ۴۱ میلیارد دار بسته 
شد و صادرکنندگان توانستند در سالی که پیش بینی می شد به شدت آسیب 
ببینیم، صادرات را ۱۴درصد افزایش داده و حجم تجارت خارجی کشور را 
افزایش دهند.رییس کنفدراسیون صادرات درباره وضعیت صادرات سال۹۹ 
نیز بیان کرد: با توجه به تعطیلی فروردین ماه و بسته بودن بسیاری از مرزها 
از جمله مرز ترکیه )که ورود ما به اتحادیه اروپا از طریق این کشــور انجام 
می شود(، شــرایط تجارت خارجی کماکان مانند اسفند ماه بوده و شرایط 
تغییر چندانی نکرده است؛ ضمن اینکه در شرایط فعلی با توجه به کاهش 
زمان کار و افزایش هزینه ها به دلیل افت راندمان تولید و پرداخت حقوق و 
بیمه همچون سابق، تولیدکنندگان دچار مشکات بسیاری شده اند؛ از طرفی 
پیش بینی ها برای شرایط پس از کرونا این است که اوضاع بسیار متفاوت تر 
شده و شرایط زندگی تغییر خواهد کرد و این تغییرات بر روش زندگی مردم 
در روابط اجتماعی و تجارت خارجی همه کشــورها تاثیر خواهد گذاشت.

اهوتی تصریح کرد: همچنین با توجه به کاهش قیمت نفت، کاهش صادرات 
در بخش مشتقات نفتی امری طبیعی است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تاثیر کرونا بر تورم و کسری بودجه:

خطرات استفاده از منابع پایه پولی برای جبران کسری بودجه
 امکان ثبت نام جدید 

سهام عدالت وجود ندارد
رییس ســازمان خصوصی ســازی گفت: در حال حاضر امکان ثبت نام جدید برای دریافت ســهام عدالت وجود 
ندارد.،  علیرضا صالح، رئیس ســازمان خصوصی ســازی اظهار کرد: افراد برای اینکه سهام عدالتشان به نام آنها 
شــود تا بتوانند خرید و فروش کنند باید وارد ســایت خصوصی سازی شــوند و درخواست خود را ثبت کنند.او 
افزود: برای ثبت درخواست ۳۰ روز به افراد فرصت داده ایم به همین جهت توصیه می کنیم با مطالعه، درخواست 
خود را ثبت کنند زیرا اگر پشیمان شوند و بخواهند سهام خود را بازگردانند مشمول پرداخت مالیات می شوند.

صالح بیان کرد: در حال حاضر امکان ثبت نام جدید برای دریافت این ســهام وجود ندارد، مگر آنکه مقام معظم 
رهبری اجازه خاصی صادر کنند تا مجدد ثبت نام انجام شود.مردم با ورود به سامانه، سهام عدالت را به نام خود 
کنندرئیس خصوصی سازی گفت: افراد می توانند با وارد شدن به سایت سازمان خصوصی سازی و درج کد ملی 

سهام عدالت را به نام خود کنند.

 وزیر امور اقتصاد و دارایی:
سهامداران از فروش فوری و شتابزده 

خودداری کنند
آیت اه رییسی در نشست هم اندیشی با اصحاب تولید و فعاان کارگری مطرح کرد

 دستور ویژه برای بررسی مشکات جامعه کارگری

رییس قوه قضاییه با تأکید بر این که مســأله معیشــت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، 
به ســازمان بازرسی کل کشــور ماموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار 
گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکات حوزه کارگری تهیه کند.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه 
قوه قضاییه، آیت  اه سید ابراهیم رییسی که شب گذشته و در آستانه روز کارگر میزبان اصحاب تولید و 
فعاان کارگری بود، با تبریک روز کارگر و قدردانی از زحمات ارزشــمند کارگران، اظهار داشت: کارگران 
به  عنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به 

کارگر و حقوق کارگران بی  معناست.

زیرساخت های جهش تولید در کشور وجود دارد
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه زیرســاخت های اساســی جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان شعار سال نامگذاری شده است، در کشور وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت 
در کار، تــاش، همــت و مجاهدت نیروهای متخصص و به خصوص کارگران از جمله این زیرســاخت ها 
است.آیت  اه رییسی با بیان این که تحقق در جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع 
تولید و ســرمایه گذاری است، از قاچاق، واردات کااهای دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیات به 

تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیات به بخش دالی به عنوان موانع تولید یاد کرد.

در نظام خصوصی سازی و واگذاری ها باید تجدیدنظر شود
آیت  اه رییسی بر لزوم تجدید نظر در نظام خصوصی سازی و واگذاری ها تاکید کرد و گفت که مشکات 
واگذاری ها که اعتراض تولیدکننده ها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری دولت و هیات ویژه ساماندهی 
واگذاری ها که اخیراً از ســوی مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصی سازی از شکل سابق خارج 

شود.

احیای هزار واحد تولیدی با حمایت و مساعدت دستگاه قضایی
در ابتدای این نشســت، حجت اه عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع( که مدیریت این 
جلســه را بر عهده داشت، در سخنان کوتاهی با اشاره به فراهم بودن بسترهای جهش تولید در کشور با 
وجود متراکم ســرمایه، نیروی انســانی و دانش بازاریابی بر لزوم رفع موانع تولید تأکید کرد و با تقدیر از 
اقدامات قوه قضاییه در دوره مدیریت آیت اه رییسی در این زمینه، از احیای حدود هزار واحد تولیدی در 

طول یک سال گذشته با مساعدت دستگاه قضایی سخن گفت.

مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی مشکات کارگران
رییس قوه قضاییه در واکنش به نظرات و گزارش های حاضران در جلسه با تأکید بر این که مسأله معیشت 
و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دارد نهایتاً ظرف 
۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکات حوزه کارگری و 

مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آن ها چاره اندیشی شود.

بررسی مشکات کارخانه هپکو؛ پنجشنبه همین هفته
در این جلســه آیت اه رییســی با تعیین وقت برای رســیدگی فوری به مسائل و مشــکات دو تن از 
تولیدکنندگان، اعام کرد مشــکات کارخانه هپکو نیز روز پنجشــنبه همین هفته با حضور نمایندگان 
کارگری، استاندار استان مرکزی و مسئوان مربوطه در وزارت صمت، در دفتر رییس قوه قضاییه بررسی 

می شود.

اباغیه رهبر انقاب در موافقت با آزادسازی سهام عدالت
3

3

2

 حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی با صدور اباغیه ای ضمن موافقت با درخواست رییس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره 
به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده های کم درآمد، موارد سه گانه ای را به عنوان امور ازم الرعایه در این واگذاری ها 

مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع سهام خود بهره مند شوند.
متن اباغیه رهبر معظم انقاب به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
درپی تصمیم واگذاری درصدی از ســهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم 
درآمد، انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولتهای مختلف با اجرای دقیق مواد ۸ گانه اباغی ۱۲/۴/۱۳۸۵ هرچه سریعتر مقدمات ازم برای 
آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آیین نامه های اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط 
فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوســت، با آزادســازی ســهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می شود: دارندگان سهام 
عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.

مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی 
ازم ااجراست.نسبت به سهام باقیمانده در شرکت های سرمایه گذاری استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در 
شرکت های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه ی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.با توجه به تأخیری که در طول زمان نسبت به 
تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است، و به دلیل ضرورت بهره مندی هرچه سریعتر مردم از منافع سهام خود، ازم است دولت محترم هرچه 

زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه گانه فوق را به عمل آورد.
سّید علی خامنه ای
۹ اردیبهشت ۱3۹۹
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سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:گزیده خبر

 آمریکا تعرضی به آبهای سرزمینی ایران کند سیلی محکم دریافت می کند 
سخنگوی ارشد نیروهای مســلح به اشاره به تهدید اخیر ترامپ 
مبنی بر اینکه در صورت نزدیکی قایق های ایران به ناوهای آمریکا 
در منطقه خلیج فارس، به ناوهای این کشــور دستور شلیک داده 
اســت، تصریح کرد: آمریکایی ها حتما تجربه کــرده اند که اگر 
کوچکترین اقدام و تعرضی علیه آبهای سرزمین جمهوری اسامی 
و منافع مردم ما داشته باشند، سیلی ای محکم تر از قبل خواهند 
خورد؛ چراکه ما در بحث دفاع از کشورمان با کسی شوخی نداریم.

به گزارش ایسنا، سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح 
در برنامــه گفتگوی ویژه خبری به تشــریح عملکرد قرارگاه امام 
رضــا )ع( و اقدامات نیروهای مســلح در خصوص کرونا پرداخت 
و گفت: نیروهای مســلح با ورود بیماری ویروس کرونا به کشــور 
همزمان با بخش کشــوری، پیش از تشکیل قرارگاه امام رضا)ع( 
با هماهنگی با وزارت بهداشت ستادی تشکیل دادند و به نیازهای 
ســتاد ملی کرونای پاسخ داد.وی با اشاره به صدور فرمان تشکیل 
قرارگاه امام رضا)ع( از سوی فرماندهی کل قوا در تاریخ ۲۲ اسفند 
۱۳۹۸ خاطرنشان کرد: تا پیش از تشکیل قرارگاه، بخشی از توان 
نیروهای مســلح در حوزه مقابله با کرونا بکار گرفته شده بود، اما 
بعد از تشــکیل قرارگاه، نیروهای مسلح مانند دوران دفاع مقدس 
بــا تمام توان و ظرفیت به موضوع کرونــا ورود و در هماهنگی با 
ســتاد ملی کرونا اقدامات خود را پیگیری کردند.سخنگوی ارشد 
نیروهای مسلح همچنین  گزارشی از آخرین وضعیت بیمارستان ها 
و مراکز درمانی نیروهای مســلح ارائه کــرد و گفت: در مجموع 
نیروهای مســلح ۵۸ بیمارســتان ثابت دارند که از این تعداد ۵۴ 
بیمارستان پذیرش بیماران کرونایی داشته اند؛همچنین از ۶ هزار 
تخت بیمارستانی نیروهای مسلح، ۴۲۰۰ تخت آمادگی پذیرش 
بیمــاران کرونایی را داشــتند. عاوه بر این بیمارســتان ها ۱۳ 
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سیار در سراسر کشور برپا 
شد. تعداد ۲۰۲ نقاهت گاه  با ظرفیت ۲۱ هزار و ۷ صد تخت در 
سراســر کشور برپا شد که بخش کمی از این آن ها مورد استفاده 
قرار گرفت.ســردار شکارچی افزود: در ابتدای تشکیل قرارگاه امام 
رضا)ع( وعده آماده ســازی ۱۰ هزار تخت نقاهت گاهی دادیم اما 
این ظرفیت را افزایــش دادیم و امروز اعام میکنیم که نیروهای 
مســلح در صورت وجود ضرورت ظرفیت افزایش این تخت ها را 
دارند.وی با بیان اینکه در نیروهای مسلح در زمینه مقابله با ویروس 
کرونا ۳۱هزار ۸۵۰ نفر از کادر پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی را 
بکار گرفتیم، اظهار کرد: با توجه به تخصص کادر پزشکی و درمانی 
نیروهای مسلح، میانگین تعداد بهبود یافتگان در بیمارستان های 
نیروی های مسلح بیشتر از ســایر بیمارستان ها است. همچنین 
حدود ۶ هزار نفر سرباز پزشک، پیراپزشکی و پرستار بکار گرفته 

شــدند که از این تعداد برخی زودتر از موعد فراخوانده شــدند و 
بخشــی دیگر نیز کاما داوطلبانه با وجود پایان دوره خدمتشان، 
در بیمارستان های نیروهای مســلح ماندند و به ارائه خدمات به 
بیماران کرونایی پرداختند.سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره 
به تعداد افراد مبتا به کرونا در نیروهای مسلح گفت:  در نیروهای 
مســلح در حوزه سرباز تلفاتی نداشــتیم و تنها ۵۴ نفر از سرباباز 
مبتا شدند که همه بهبود یافتند. تعداد کمی از بازنشستگان که 
محرومیت های شیمیایی و مشکات ریوی داشتند فوت کردند و 
تعداد محدودی از کادر نیروهای مسلح درگیر بیماری شدند. ۴ نفر 
از کادر درمان نیروهای مسلح نیز بدلیل ابتا به کرونا فوت شدند.

ســردار شــکارچی تصریح کرد: یکی از ویژگی های کار نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی ایران این است که عاوه بر حفظ آمادگی 
خود برای مقابله با دشــمن، در سایر حوزه ها نیز برای خدمت به 
مردم وارد میشود؛ در در این راستا باید یادآور شد که کرونا نه تنها 
کوچکترین خدشه ای در آمادگی نیروهای مسلح وارد نکرده است 
بلکــه موجب ارتقای آمادگی های این نیروها در حوزه های دیگر 
نیز شده است.وی افزود: یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم کار 
آزمایشگاهی بود؛نیروهای مسلح در کنار خدمات درمانی، به دنبال 

تولید تجهیزات، انجام تحقیقات آزمایشــگاهی و تامین نیازهای 
خود و کمک به رفع نیازهای کشــور نیز بودنــد؛ مثا در وزارت 
دفاع طرف کمتر از ۱۰ روز تحقیقات و تولید کیت آزمایشــگاهی 
انجام شد و در حال حاضر هفته ای ۱۰ هزار کیت تولید میشود؛ 
این کیت ها در ابتدا در اختیار بیمارستانهای نیروهای مسلح قرار 
گرفت و مازاد تولید نیز در اختیار سایر بیمارستان ها قرار میگیرد.

ســخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشــاره به اقدامات انجام شده 
توسط نیروهای مسلح در زمینه رفع آلودگی های محیطی اظهار 
کرد: در مجموع ۳۷ هزار کیلومتر مربع توسط نیروهای مسلح رفع 
آلودگی و ضدعفونی محیطی انجام شد که کاری بی نظیر است؛ در 
این زمینه از توانمندی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی)ناجا( و بسیج 
بهره گرفته شد. یکی از کارهایی که از شیوع کرونا پیشگیری کرد 
همین کار ضدعفونی کردن محیط های عمومی بود که با هماهنگی 
ســتاد ملی کرونا انجام شد.سردار شکارچی درباره برخی حواشی 
ایجاد شــده در زمینه وارد شدن خســارات به دستگاه های عابر 
بانک حین ضد عفونی معابر عمومی توسط نیروهای مسلح گفت: 
دشمنان ما معموا مانند مگس روی زخم ها مینشینند؛ طبیعی 
است که در انجام ۳۷ هزار کیلومتر مربع ضدعفونی محیطی ممکن 

است تعداد کمی از دستگاه های عابر بانک آسیب ببیند اما کاری 
که انجام شده، بسیار عظیم است.وی درباره ظرفیت تولید ماسک 
و مواد ضد عفونی کننده در نیروهای مســلح اظهار کرد: ۴ هزار 
و ۷۲۰ کارگاه و واحد تولیدی محصوات بهداشــتی در نیروهای 
مســلح فعال شدند و روزانه ۵۰ هزار ماســک N۹۵ توسط سپاه 
تولید میشــود و ماسک یونی که برای اولین بار در کشور تحقیق 
و تولید شــد نیز روزانه ۲۰ هزار تولید داریم که توان تولید روزانه 
صد هزار قطعه از این ماسک در کشور وجود دارد. همچنین روزانه 
۵۰ هزار ماسک سه ایه تولید می شود. در مجموع  ظرف دو ماه 
گذشــته قریب به ۴۴ میلیون ماسک و ۲۱ میلیون لیتر مواد ضد 
عفونی کننده و ۲۰۷ میلیون جفت دستکش، ۲۰۰ دستگاه تنفس 
مصنوعی و ۲۲ هزار لباس محافظ در مجموعه نیروهای مســلح 
تولید شده است.سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: 
رفع نیازمندی های نیروهای مســلح و بخشی از نیازمندی های 
کشور از دســتاوردهای نیروهای مسلح در ایام درگیری کشور با 
ویروس کرونا است.ســردار شکارچی درباره میزان کشفیات انجام 
شده توســط نیروهای مسلح در موضوع کرونا گفت: تا کنون ۱۸ 
میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه ماسک، ۳۵۳میلیون جفت دستکش، ۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار  لیتر مواد ضدعفونی کننده و ۸۲ هزار قطعه 
ملزومات پزشکی اعم از لباس محافظ توسط سپاه، ناجا و بسیج در 
سطح کشور کشف و ضبط شده است.وی با اشاره به آمار تخلفات 
ثبت شده توسط پلیس فتا در موضوع کرونا در فضای مجازی نیز 
اظهار کرد: در موضوع کرونا پلیس فتا صددرصد در فضای مجازی 
فعال اســت و در این زمینه تاکنون ۳ هزار ۶۰۰ نفر توسط ناجا و 
بسیج دستگیر شده آمد و ۱۱۳۶ پرونده قضایی نیز تشکیل شده 
است.ســخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در فضای 
مجازی دشمنان با استفاده از عوامل خود که در داخل تعداد کمی 
هســتند، در تاش هستند دستاوردهای جمهوری اسامی را که 
عملکرد خوبی در مقایسه با سایر کشورها از جمله فرانسه انگلیس 
و آمریکا داشته اند، مورد هجمه قرار دهند؛ طبیعتاً دشمنی دشمن 
از بستر های مختلف بویژه فضای مجازی طبیعی است. بنا براین 
کسانی که ســردمدار این فضاسازی ها هستند نیز هم شناسایی 
می شــوند و هم قاطعانه با آنها برخورد میشود.سردار شکارچی در 
ادامه تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران بر شرا 
انجــام میدهند، در حوزه مقابله با کرونــا در خدمت مردم بودند؛ 
امروز طاب بسیجی عاوه بر کارهای فرهنگی و تخصصی خود، 
کار غســل و دفن بیماران کرونایی را داوطلبانه بر عهده کرفتند؛ 
این درحالیســت که در دنیا اینگونه نیست. ما حتی به جان باخته 

کرونایی در کشور مان احترام می گذاریم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور اعام کرد
کمک 4۵0 میلیون تومانی رهبر انقاب به 

زندانیان جرایم غیرعمد
مدیرعامل ســتاد دیه کشــور گفت: رهبر معظم انقاب به ســنت هر ساله به 
منظور حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد مبلغی معادل ۴۵۰ میلیون تومان به 
ســتاد دیه اهدا داشتند.به گزارش ایسنا به نقل از ستاد دیه کشور، سید اسداه 
جوایی با اعام این خبر اظهار کرد: به دلیل پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا 
در رمضان امسال اگرچه توفیق برپایی جشن های گلریزان را نداشتیم اما با این 
وجــود خیرین خداجو از وضعیت نزدیک به ۶ هزار محکوم غیرعمد غافل نبوده 
و در قالــب آیین های مجازی همیار این مجموعــه بوده اند، رهبر انقاب نیز به 
رسم هر ساله خودشــان با اهدای مبلغی بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان چراغ این 
سنت حسنه را روشــن فرمودند.وی ادامه داد: طبق گزارش معاونت مالی ستاد 
دیــه معظم له در دهه اخیر با اهدای مبلغ ۲ میلیارد و ۵۶۳ تومان زمینه آزادی 
بیش از هفتصد زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات 
رانندگی را فراهم نموده اند.جوایی گفت: افزون بر مبالغ اهدایی ویژه ماه مبارک 
رمضان، زندانیان جرایم غیرعمد در سفرهای استانی ایشان هم بی بهره نبوده و 
برای نمونه با کمک پنج میلیارد تومانی معظم له در ســفر استانی به کرمانشاه 
تعــداد ۲۴۰ محبوس غیرعمد و با اهدای مبلغ یک میلیارد تومانی  خودشــان 
در ســفر به بجنورد زمینه آزادی ۱۲۵ بدهــکار عائله مند را فراهم نموده اند.وی 
اظهار کرد: قابل توجه این که از فروردین ســال ۹۵ نیز به مناســبت میاد امام 
جواد علیه السام عاوه بر حمایت های معنوی رهبر فرزانه انقاب به ستاد دیه، 
پرداخــت مبالغ خیرین جهت تأمین بخشــی از بدهی زندانیان جرائم غیرعمد 
نیز در بخش پرداخت وجوهات شــرعی پایگاه اطاع رسانی دفتر رهبری فعال 
و از ایــن طریق تا به امروز هم جمع کثیری از بند رهایی یافته و به آغوش گرم 
خانواده های خویش بازگشته اند.مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: اقدامی که بر 
  www.leader.ir اساس آن هموطنان عزیز می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی
وجوهات زکات فطریه یا دیگر تبرعات شرعی مورد نظر خود را برای استخاص 

مددجویان این نهاد حمایتی اختصاص دهند.

رییس جمهور در جلسه هیات دولت مطرح کرد
پیروزی ما، پیروزی ملت است نه دولت

رییس جمهور با اشاره به مشکات کرونا برای سامت و شغل مردم بویژه کارگران 
و در عین حال تاش کارگران برای رفع نیازمندی های کشور گفت: نیازمندی 
های مردم به وفور در اختیار مردم بوده و این در ســایه تاش کارگران است.به 
گزارش ایسنا، حجت ااسام والمســلمین حسن روحانی صبح امروز در جلسه 
هیات دولت ادامه داد: تاش ما این بوده اســت که از ســامت مردم حراســت 
کــرده و نیازهای مردم را در بازار تامین کنیــم و بنگاه های تولیدی به فعالیت 

خود ادامه دهند.

اصل کار با مردم است
وی همچنین با بیان این که »منطقه ســفید به معنای عدم رعایت دستورالعمل 
های بهداشــتی نیست، در مناطق ســفید باید دستورالعمل اای پزشکی بیشتر 
رعایت شــود«  تصریح کرد: در مناطق زرد و قرمز با تاش باید آنها را به سفید 
تبدیل کنیم. اصل کار با مردم است و هیچ داروی مشخصی و واکسن هنوز وجود 
ندارد و باید مراقبت انجام شود.رییس جمهور با تبریک به همه کارگران، پزشکان، 
پرستاران و کشاورزان گفت: شاهد تولید محصوات کشاورزی خوبی هستیم. در 
مواد غذایی اگر بنا با واردات بود، امروز مواد غذایی براحتی در اختیار دیگران قرار 
نمی دهند، حتی اگر پول ازم وجود داشــت و مشکلی وجود نداشت؛ زیرا  همه 
کشورها چند برابر گذشته مواد غذایی و پزشکی ذخیره می کنند. دستگاه تنفس 
مصنوعی، ماسک و تجهیزات پزشکی را خودمان تولید می کنیم ولی اگر توانید 

نمی کردیم، معلوم نبود بتوانیم واردات داشته باشیم.

پیروزی ما، پیروزی ملت است نه دولت
وی با اشــاره به این که »امروز در جامعه آرامش نســبی وجود دارد« ادامه داد: 
مواد غذایی و بهداشــتی، تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد. مسئوان سایر 
کشــورها همه اقدامات ایران را زیر نظر داشــته و تشکر می کردند که ایران کار 
منسجم قوی برای مقابله با ویروس انجام داد. برخی سوال می کردند که چگونه از 
فاصله اجتماعی به فاصله هوشمند رسیدید؟ همه ایران را نگاه می کنند. پیروزی 
ما، پیروزی ملت اســت نه دولت.وی با بیان این کــه »ارز، ریال ، آب، برق و گاز 
را باید تامین کنیم«، ادامه داد: تورم ماهانه  فروردین نصف تورم ماهانه اســفند 
است و این به معنای حرکت خوب اقتصادی در کشور است. مردم به بازار پول و 
سرمایه اعتماد دارند. حضور مردم در بورس نشان اعتماد مردم است.در خارج از 
کشور تبلیغ می کنند که مردم به نظام ایران اعتماد ندارند ولی دروغ می گویند.

ملت ایران در حفاظت از خلیج فارس همیشه موفق بوده و خواهد بود
وی با اشاره به روز خلیج فارس و  اهمیت خلیج فارس برای جهان و ایران، گفت: 
اینجا همیشــه خلیج فارس است و خلیج فارس می ماند. آمریکا باید بداند اسم 
این خلیج، خلیج فارس اســت نه خلیج نیویورک و واشنگتن. آن ها نباید علیه 
ملت ایــران توطئه کنند. این ملت در حفاظت از خلیج فارس همیشــه موفق 
بوده و خواهد بود. نیروهای نظامی وانتظامی در حفاظت از خلیج فارس همیشه 

موفق بوده اند.

از رهبری تشکر می کنم
وی همچنین با اشــاره به سابقه توزیع سهام عدالت به مردم ، خاطرنشان کرد: 
از رهبری تشــکر می کنم. در این شرایط سخت هرچه بتوانیم دارایی های مردم 
را بروز و شــفاف کنیم و اختیار کار را به صاحبان آن برگردانیم، کار ارزشمندی 
شده است. دولت  به فکر ساماندهی به سهام عدالت بود. دولت به دنبال شفاف 
سازی سهام عدالت بود.در سال۹۴ مردم در سامانه ای ثبت نام کردند و مشخص 
شد هرکســی چه مقدار سهم دارد. ما دنبال آزادســازی سهام عدالت بودیم و 
مطرح شــد رهبری باید اجاره آزادسازی سهام عدالت را بدهند. من چند بار به 
ایشان در این زمینه توضیح دادم و در ۹۶ایحه آن را به مجلس فرستادیم. سه 
مکاتبه خدمت رهبری در چند ماه اخیر داشتم تا سهام عدالت آزاد شود و اهداف 
رهبری هم کاما رعایت شود. در اسفند، فروردین و اردیبهشت با رهبری مکاتبه 
داشــتم رهبری نکاتی را به من گفتند و تاکید داشتند تا چارچوبی برای آزادی 
سهام عدالت تهیه شود. این چارچوب تهیه شد و در نهایت ایشان موافقت کردند 
شورای عالی بورس آزادسازی را انجام دهد. موافقت رهبری یک قدم بسیار خوبی 
برای مردم است. حدود پنجاه میلیون نفر صاحب سهام عدالت هستند و حساب و 
کتاب این سهام روشن است. از شورای عالی بورس می خواهم در کوتاه ترین زمان 
ازم آیین نامه ها و مقررات ازم را تهیه کند. در سه نوبت سود این سهام به ازای 
یک میلیون تومان، به مردم پرداخت شده است.روحانی با بیان این که »مردم اگر 
تمایل داشته باشند می توانند سهم خود را نگه داشته و از سود آن بهره ببرند«، 

اظهار کرد: ارزش این سهام هر روز بیشتر می شود..

سخنگوی شورای نگهبان:
سینا کمالخانی نمی تواند به مجلس یازدهم راه 

پیدا کند
ســخنگوی شورای نگهبان گفت: ســینا کمالخانی منتخب تفرش نمی تواند به 
مجلس یازدهم راه پیدا کند.به گزارش ایســنا، عباســعلی کدخدایی سخنگوی 
شــورای نگهبان در این باره اظهار کرد: با توجه به اعام نظر رسمی وزارت علوم 
مدرک ســینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس به دلیل اینکه آن موسســه 
اعتبــار ندارد مدرک او هم اعتبار نــدارد و نمی تواند به مجلس یازدهم راه پیدا 
کند.در صورت عدم ورود کمالخانی به مجلس یازدهم آراء آن حوزه ابطال شده 
و در مرحله میان دوره ای مجلس فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهم از حوزه 

تفرش مجددا انتخاب خواهد شد.

جهانگیری: 
خلیج فارس راه را بر مداخله و شرارت سلطه 

گران می بندد
تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری در حســاب کاربری خود در توییتر 
نوشــت: خلیج فارس است نامی که تاریخ اجازه جعلش را نمی دهد و محلی که 
صلح و همزیســتی منطقه ای راه را بر مداخله و شــرارت سلطه گران می بندد.

اســحاق جهانگیری در این توییت افزود: دیروز روز ملی خلیج فارس است نامی 
که تاریخ اجازه جعلش را نمی دهد و محلی که صلح و همزیستی منطقه ای راه را 
بر مداخله و شرارت سلطه گران می بندد.جهانگیری تصریح کرد: خلیج همیشه 
فارس؛ میدان همزیستی و همکاری واقعی همه همسایگان است و دولت و ملت 

ایران همیشه آماده این کار بوده اند.

موسوی: 
خلیج فارس تا ابد فارسی و دریای صلح و 

دوستی با همسایگان باقی می ماند
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در توییتر، روز ملی 
خلیج فارس را گرامی داشــت.به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه در این 
توییت آوره است: »خلیج فارس سرچشمه فیاضی است که قرون متوالی، میزبانی 
گشاده رو و ســخاوتمند برای مجاوران خود فارغ از هر رنگ، نژاد و زبان بوده و 
هســت.این خلیج گرم و پر برکــت و از کانون های فرهنگ و تمدن کهن، تا ابد 

فارسی و دریای صلح و دوستی با همسایگانش باقی خواهد ماند.

مانوری:
  118 حزب دارای پروانه فعالیت

 در کشور داریم
تهران - ایرنا - مدیرکل سیاســی وزارت کشور با اشــاره به اینکه در سال ۹۸، 
احزاب کشــور ۴۹ کنگره حزبی برگزار کردند، گفت: در حال حاضر ۱۱۸ حزب 
دارای پروانه فعالیت در کشور داریم که گستره فعالیت ۸۷ حزب در سطح ملی 
و ۳۱ حزب در گستره استانی است.»حمید مانوری« دیروز چهارشنبه در اولین 
جلســه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ســال ۱۳۹۹ اظهار کرد: در سال ۹۸ 
مجموعا ۱۶ جلســه برگزار کردیم که ۲۵۲ مصوبه داشــتیم از این تعداد ۲۱۴ 
مصوبه مربوط به حوزه احزاب و گروه های سیاسی و ۳۸ مصوبه مربوط به حوزه 

تشکل های اقلیت های دینی بود.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: برای ۱۲۷ 
شهر سفید هیچ محدودیتی برای انجام 
مراســم مذهبی با رعایــت پروتکل های 

بهداشتی نگذاشته ایم.
به گزارش ایســنا، محمود واعظی پس از 
پایان جلســه هیئت دولت اظهار داشت: 
در شــرایط فعلی، بازار سرمایه، بازار ملی 
و بخش های مختلف که متوازن مدیریت 
شــود برای دولت مهم اســت، تا مردم 
خود انتخاب کننــد در کدام بازار تمایل 
به ســرمایه گذاری دارند تا سود مناسبی 
نصیب آن ها شــود.وی با بیان اینکه در 
گذشته برخی در بخش های مختلف مانند 
طا، سکه و ارز سرمایه گذاری می کردند، 
افزود: اقدامی که امروز در بازار انجام شده 
مورد حمایت دولت است و امیدواریم یک 
اطمینانی به مردم داده شــود که از یک 
طرف مردم ســود ببرنــد و از یک طرف 
کارآفرینان و صاحبان ســرمایه بتوانند 
بخشی از بنگاه های خودشان را در اختیار 
مردم قرار دهند و در کنار آن در کشــور 

توسعه و سرمایه گذاری بیشتری داشته 
باشــند.رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه 
داد: موضوع بورس و ســرمایه گذاری در 
آن مورد حمایت جدی دولت اســت و ما 
در ابتدا از خودمان شروع کردیم.واعظی با 
اشاره به اینکه تاکید رئیس جمهور همواره 
بر این موضوع است که ابتدا دستگاه های 
دولتــی اموال خود را واگذار کنند، گفت: 
دستگاه های دولتی، بنگاه ها و اموال خود 
را در اختیــار بورس قــرار دهند تا مردم 
بتوانند در این زمینه مشــارکت داشته 
باشند و خوشــبختانه براساس گزارش 
سازمان بورس در جلسه هیأت دولت باید 
گفت که بخش خصوصی نیز تمایل پیدا 
کرده تا بنگاه های خود را در بورس عرضه 

کند.وی با بیان اینکه امیدواریم این روند 
ادامه پیدا کند، افزود: شورای عالی بورس 
به عنوان یک مرجع عالی برای کنترل و 
هدایت به شمار می رود و اینکه صیانت از 
افرادی که در بورس وارد می شوند و دارای 
سهام هستند، به شکل مرتب نظارت دارند 
و ایــن نظارت مورد تاکید رئیس جمهور 
اســت.رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: 
تصمیم و اباغ مقــام معظم رهبری در 
روز گذشته در موضوع سهام عدالت یک 
تحول جدید برای بورس و مردم به شمار 
می رود.بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، واعظی ادامه داد: در ابتدا از طرف 
دولت و همه، از مقام معظم رهبری که در 
ماه مبارک رمضان هدیه خوبی به حدود 

۵۰ میلیون نفر که ســهام عدالت دارند، 
اهدا شــد تشکر می کنم و از اان وظیفه 
شورای عالی بورس و سازمان بورس است 
تا آزاد سازی را انجام دهد، تا وضعیت چه 
آن هایی که تمایل دارند سهام عدالت را 
نگهداری و چه آن هایی که می خواهند آن 
را جابه جا کنند و یا به فروش برســانند، 
مشخص شود.وی با اشاره به شرایط فعلی 
افزود: در شرایط فعلی که با ویروس کرونا 
مواجه هستیم و از لحاظ اقتصادی و دولت 
تاش می کند هم ســامت مردم و هم 
موضوع ویروس کرونــا را کنترل و اداره 
کند و به نوعی معیشــت مردم در زمینه 
تولید و کسب و کارها انجام شود، موافقت 
مقام معظم رهبری در زمینه سهام عدالت 
برای آن دسته مردمی که در هر شرایطی 
خسارت بیشتری دیده و یا توان اندوخته 
زیادی نداشتند کمک بسیار بزرگی در این 
زمینه خواهد کرد و ما نیز تاش می کنیم 
بتوانیــم هم بورس یــک روند معقول و 

طبیعی و سودده داشته باشد.

واعظی : 
 ۱2۷ شهر سفید محدودیت برگزاری 

مراسم مذهبی ندارند

تهران- ایرنا- فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران با 
بیان اینکه کســی نمی تواند نــام جعلی بر خلیج فارس 
بگــذارد، گفت: رهبر معظم انقاب اســامی نســبت 
به خلیج فارس تعصب خاصی دارند؛ ایشــان همیشــه 
می فرمایند جزایر خلیج فارس باید با نام اصلی اش خوانده 
شود.به گزارش پایگاه اطاع رسانی سپاه، دریادار پاسدار 
»علیرضا تنگسیری« دیروز چهارشنبه با اشاره به روز ملی 
خلیج فارس اظهار داشت: خلیج فارس متعلق به ما ایرانیان 
است و جا دارد از کسانی که در طول تاریخ، جان خود را 
در این منطقه فدا کردند، یاد کنیم.فرمانده نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقاب اسامی با بیان اینکه اهمیت خلیج 
فارس به نفت و گازش نیســت، افزود: از سال ۱۲۰۵ تا 
۱۳۲۲ میادی پرتغالی ها به مدت ۱۱۷ ســال با وجود 
مشقاتی که این منطقه به لحاظ جغرافیایی و جوی دارد 
در آن حضور یافتند و بعد انگلیسی ها و سپس آمریکایی ها 
در این منطقه حضور پیدا کردند که این اهمیت خلیج را 
نشان می دهد.تنگسیری تصریح کرد: این منطقه همیشه 
خلیج فارس بوده و همیشه نیز خواهد بود و ما ایرانیان باید 
تاریخ آن را بخوانیم.وی ادامه داد: در کشورهای مختلف 
دنیا به زبان خودشان از این خلیج با عنوان »فارس« نام 
برده شده است؛ مانند سینوس پارتیکوس، بحرالفارسی، 
بحر الفارس و...؛ لذا کســی نمی توانــد نام جعلی بر آن 
بگذارد.فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران خاطرنشان 

کرد: شــهدای بزرگی در این منطقه جــان خود را فدا 
کردند تا خلیج فارس، »خلیج فارس« باقی بماند و جزایر 
آن جزایر خلیج فارس باشد.تنگسیری یادآور شد: تمامی 
خلیج فارس متعلق به فارس بوده اســت. تا سال ۱۳۵۵ 
شمسی بحرین یکی از استان های کشور ما بود و »کوت« 
یا همان کویت به معنای خیمه گاه نادر بوده اســت که 
این نشان می دهد از قدیم، این منطقه خلیج فارس بوده 
و هیچ کس نمی تواند اســمش را عوض کند.وی با بیان 
اینکه ما چشم طمع به هیچ کشوری نداریم، تاکید کرد: 
ما اعتقاد داریم که کشــورهای منطقه می توانند دست 
دوستی به همدیگر بدهند و با همگرایی متعددی که با 
هم دارند، می توانند امنیت منطقه را برقرار و بیگانگان را از 

آن خارج کنند.فرمانده نیروی دریایی سپاه با گرامیداشت 
یاد شــهدایی که در منطقه خلیج فــارس جان باختند، 
عنــوان کرد: در خلیج فارس ما شــهدای نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســامی مانند ناخدا شــهید همتی، 
شــهدای نیروی دریایی سپاه، شهدای نفت فات قاره و 
همچنین شهدای مردمی را داریم؛ دریانوردانی که هنگام 
محاصره آبادان از سوی دشمن، با لنج های خود به کمک 
رزمندگان اســام می رفتند و مهمات، آذوقه و نفرات را 
به جبهه نبرد می رســاندند. کسانی که جان خود را فدا 
کردند تا این خلیج، خلیج فارس باقی بماند.تنگسیری 
افزود: اما شــهدایی که من ناظر فعالیت شان بودم یکی 
از آن ها، شهید رودکی اســت که زحمات بسیار زیادی 
را متحمل شــد و تمامی ساح هایی که هم اکنون روی 
شناورهای قدیمی نیروی دریایی سپاه قرار دارد حاصل 
تدبیر و زحمات ایشان بوده است.وی ادامه داد: شهدای 
گمنامی مثل شهید حسین شوخی، شهید غضنفر قنواتی، 
شهید هامون، شهید بهرام مزارعی و کسانی که خونشان 
در خلیج فارس ریخت، اگر کارهای بزرگی که این عزیزان 
کردنــد را یاد کنیم، به جایگاه آن ها پی می بریم.فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه در ادامه بیان داشت: رهبر معظم 
انقاب اسامی نســبت به خلیج فارس تعصب خاصی 
دارند. ایشان همیشه می فرمایند جزایر خلیج فارس را با 

نام اصلی اش نام ببرید.

دریادار تنگسیری: 
کسی نمی تواند نام جعلی بر خلیج فارس بگذارد
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گزیده خبر رئیس سازمان خصوصی سازی:

جزئیات ورود سهامداران عدالت به بورس
رئیس ســازمان خصوصی سازی با تشــریح جزئیات آزادسازی 
سهام عدالت گفت:سامانه سهام عدالت امروز رونمایی می شود و 
مردم ۳۰ روز فرصت دارند انتخاب کنند که مدیریت سهام شان 
را راســا انجام خواهند داد یــا خیر.علیرضا صالح در گفت و گو 
با خبرنگار مهر با اشــاره به موافقت رهبر انقاب با آزادســازی 
سهام عدالت گفت: سامانه سهام عدالت امروز رونمایی می شود 
و مردم تا ۳۰ روز فرصت دارند انتخاب کنند که آیا می خواهند 
راسا وارد بورس شوند یا خیر.وی توضیح داد: اگر مردم انتخاب 
کنند که مستقیم وارد بورس شوند، سهام شان را جدا کرده و به 
سپرده گذاری بورس می دهیم تا سهام را به نام خودشان کند؛ 
اما آنهایی که به سامانه وارد نشوند، به معنای آن است که قصد 
ندارند برای معامله سهام شأن، راسا وارد بورس شوند؛ بنابراین، 
مدیریت سهام این گروه از مردم از طریق شرکت سرمایه گذاری 
اســتانی خواهد بود و مردم ســهام آن شــرکت ها را می توانند 
خریداری کنند. در این صورت ســود مثل ســالهای قبل است 
و فرق در این اســت که یک شرکت سرمایه گذاری سهام مردم 

را مدیریت می کند.
وی تصریح کرد: افراد باید توجه داشــته باشند که وقتی سهام 
یک بار به نامشان شــد، دیگر نمی توانند برگردند و سهامشان 
را در شرکت سرمایه گذاری استانی بگذارند زیرا در این صورت 
مشمول مالیات می شوند و فقط یک دور از مالیات معاف هستند. 
بنابراین پیشــنهاد می کنیم افرادی باید وارد ســامانه شوند و 
سهامشان را در اختیار خودشان بگیرند که حتماً دانش و تجربه 

ازم برای حضور در بورس را دارند.

سامانه سهام عدالت ساعت 14 امروز آماده سرویس دهی 
می شود

رئیس ســازمان خصوصی سازی با اشــاره به زمان فعال شدن 
سامانه، گفت: سامانه آماده است و از هشت صبح امروز بارگذاری 

سرورها را آغاز کردیم، احتمااً ساعت ۱۴ امروز بارگذاری کامل 
می شود. در ســایت سازمان خصوصی ســازی بخشی را برای 
آمــوزش افراد در نظر خواهیم گرفــت.وی ادامه داد: تا ۳۰ روز 
مردم فرصت دارند که انتخاب کنند که آیا راسا می خواهند وارد 
بورس شوند یا خیر. هر ۱۰ روز هم گزارش گیری کرده و گزارش 

را به بورس می دهیم.

سهام چه شرکت هایی به مردم واگذار می شود؟
صالح در پاســخ به این سوال خبرنگار مهر که هر فرد سهام چه 
شرکتی را می تواند در اختیار بگیرد؟ گفت: ۳۶ شرکت بورسی 
و ۱۴ شرکت غیربورسی داریم؛ سهام شرکت های غیربورسی در 
شرکت سرمایه گذاری ســهام عدالت استان باقی می ماند و از 

طریق ســهام سرمایه گذاری استانی می توان ورود کرد تا اینکه 
به تدریج یکی یکی وارد بورس شــوند و ســهام آن افراد هم به 
تدریج جدا و به آنها داده می شــود.صالح گفت: همه سهامداران 
از هر ۳۶ شــرکت بورسی سهام دارند. در واقع دو نوع سهامدار 
داریم یک سری از مشموان تحت پوشش کمیته امداد هستند 
که تخفیف ۵۰ درصدی داشتند و سهامشان یک میلیون تومانی 
اســت و مابقی مشموان مردم عادی بودند که سهامشان ۵۳۰ 
هزار تومان بوده است. همه مشموان به یک میزان از شرکت ها 
ســهام را دارند این طور نبوده که فردی از یک شــرکت سهام 
داشته باشد و از شــرکت دیگر، سهام نداشته باشد.معاون وزیر 
امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: هر کسی در این ۳۰ روز اعام 
کند که خواهان مدیریت ســهام توسط خودش است، از طریق 

سپرده گذاری بورس، کد بورسی به فرد داده می شود. اما احراز 
هویت فرد، زمانی انجام می شود که قصد فروش سهام را داشته 
باشــد. بنابراین تا وقتی قصد فروش سهام خود را نداشته باشد، 

نیازی به مراجعه حضوری نیست.

آزادی عمل و مشوق برای کسانی که مدیریت سهام شان 
در اختیار شرکت های سرمایه گذاری استانی است

صالح افزود: افرادی که مدیریت ســهام را در اختیار خودشــان 
بگیرند نمی توانند بافاصله ســهام شــأن را بفروشند بلکه باید 
منتظر بمانند تا شــورای عالی بورس مکانیزم و دســتورالعمل 
فروش ســهام عدالت را بررسی و تصویب کند و شرایط و نحوه 
فروش مشخص شود؛ این افراد محدودیت هایی دارند؛ اما کسانی 
که مدیریت سهام شــأن توسط شرکت های ســرمایه گذاری 
اســتانی انجام شود، تشــویقی دارند و می توانند سهام شرکت 
ســرمایه گذاری اســتانی را خرید و فروش کنند و آزادی عمل 

بیشتری دارند.

بورس ایران به بزرگترین بورس دنیا تبدیل خواهد شد
وی اظهار داشت: از یک ماه آینده که سهام عدالت منتقل شود 
بورس ایران با ۶۰ میلیون ســهامدار مســتقیم و غیرمستقیم، 
بزرگترین بورس دنیا می شود. بورس قول داده که زیرساخت ها 

را فراهم کند.

مشمول کردن 30 میلیون جامانده نیاز به دستور رهبری 
دارد

صالح افزود: سهام عدالت ســال ۸۵ با مجوز رهبری ایجاد شد 
از این رو برای افزودن شــرکت ها و افزایش تعداد سهامداران و 
۳۰ میلیون جامانده از شمول سهام عدالت، نیاز به مجوز مجدد 

رهبر انقاب داریم.

 جزئیات وام 3میلیونی به بازنشستگان
 تأمین اجتماعی

رئیــس کانون کارگران بازنشســته و مســتمری بگیر ســازمان تامین اجتماعی 
میزان و زمان پرداخت وام های ضروری بازنشســتگان این ســازمان را اعام کرد.

به گزارش اقتصادآناین به نقل از فــارس، علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی درباره جزئیات وام های ضروری 
بازنشستگان، اظهار داشت: بازنشستگان کشوری هر ساله به میزان ۵ میلیون تومان 
وام می گیرند و با توجه به اینکه تعداد آنها کم اســت ۸۰ درصد  بازنشســتگان 
کشوری از این وام ها برخوردار می شوند.وی بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی 
۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشســته و مســتمری بگیر دارد که هر ساله به ۴۰ 
هزار نفر وام ۳ میلیون تومانی داده می شــود.رئیس کانون کارگران بازنشســته و 
مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی گفت:  با توجه به اینکه تعداد بازنشستگان 
تأمین اجتماعی زیاد است و درصد کمی از آنها هر ساله از این تسهیات برخوردار 
می شوند، بنابراین در حال مذاکره هستیم که میزان وام و تعداد بازنشستگانی که از 
آن بهره مند می شوند را در سازمان تأمین اجتماعی افزایش دهیم.وی بیان داشت: 
بر همین اســاس در صورت توافق تعداد وام ها را از ۴۰ هزار تا ۴۰۰ هزار در سال 
جاری می رسانیم و به هر بازنشسته نیز ۳ تا ۴ میلیون تومان وام پرداخت خواهیم 
کرد.دهقان کیا خاطرنشان کرد: با بانک رفاه و سازمان تأمین اجتماعی مذاکراتی از 
سوی کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی صورت گرفته است و احتمااً در 
صورت وجود زیرســاخت های ازم در خرداد ماه این وام ها به بازنشستگان تأمین 

اجتماعی پرداخت می شود.

وزیر راه و شهرسازی:
تمام شرکت های حمل و نقلی تا پایان 

اردیبهشت ماه بسته حمایتی دریافت می کنند
وزیر راه و شهرســازی اعام کرد: در روزهای آینده تمام شرکت های واجد شرایط 
پیامک دریافت بســته حمایتی را دریافت می کنند و پس از آن این شرکت ها به 
بانک های عامل معرفی می شوند تا مراحل پرداخت تسهیات انجام شود.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد اسامی در جمع خبرنگاران با اشاره به الزام رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در انواع شــقوق حمل و نقل اظهار داشــت: شرکت های 
هواپیمایی ملزم به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در داخل هواپیماها هســتند و 
تمام پروازها باید با ۶۰ درصد ظرفیت هواپیماها انجام شود.وی گفت: هر ایراینی 
که این پروتکل  را رعایت نکند متخلف است و سازمان هواپیمایی باید با این شرکت 
برخورد داشــته باشد.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه موضوع فاصله گذاری 
هوشمند در تمام شبکه های ریلی، هوایی و جاده ای ازم ااجرا است، گفت: جزئیات 
این پروتکل های بهداشتی به تمام شرکت ها اباغ شده است.وی درباره مشکاتی 

که در کنسلی پروازها ایجاد شده و مردم مطالباتی از برخی از شرکت ها دارند.

معاون حقوقی سازمان امور مالیات مطرح کرد؛
مالیات بر خانه های خالی اجاره بها را کاهش 

می دهد
معاون حقوقی ســازمان امور مالیاتی گفت: تعداد خانه های خالی در سطح شهر 
تهران رقم بسیار باایی است که اگر در چرخه استفاده عموم باشد تقاضا کاهش 
و عرضه مســکن اجاره ای افزایش می یابد و باعث می شود اجاره ها پایین تر آمده و 
رفاه بیشتری برای مصرف کننده فراهم شود.محمود علیزاده در مورد اخذ مالیات 
از خانه های خالی گفت: تعداد خانه های خالی در ســطح شــهر تهران رقم بسیار 
باایی اســت که اگر در چرخه استفاده عموم باشد تقاضا کاهش و عرضه مسکن 
اجاره ای افزایش می یابد و باعث می شــود اجاره ها پایین تر آمده و رفاه بیشــتری 
برای مصرف کننده فراهم شــود.وی ادامه داد: در این روند با شــهرداری و وزارت 
راه و مســکن جلســات متعددی برگزار کردیم و وزارت راه بحث آمادگی سامانه 
شناسایی خانه های خالی را باید انجام می داد. در مورد سایر موارد نیز از شهرداری ها 
کمک گرفتیم تا منویات قانون را اجرا کنیم.معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در 
مورد علت تاخیر در اخذ این مالیات گفت: چون شناسایی مسکن خالی به راحتی 
امکان پذیر نبود و این نیازمند پیاده سازی مکانیزم شناسایی بود که آن امکانپذیر 

شده است تا براساس قانون اجرا شود.

اهمیت اهداء خون در دوران کرونا
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان البرز گفت: به علت شیوع بیماری کرونا ، 
آمار اهداء کنندگان خون با کاهش شدید مواجه گردیده است از این روی اهمیت 
اهداء دوچندان شــده و باید همه در این زمینه پیش قدم شوندبه گزارش روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان البرز ، ناصر مقدم ، ضمن سپاس 
و قدر دانی از زحمات کادر درمانی کشــور در مقابله با ویروس کرونا ، با اعام این 
خبر اظهار داشــت : اهدای خون ســالم هدیه ای ارزشمند برای بیماران نیازمند 
اســت و در این شرایط سخت که کرونا مهمان ناخوانده این روزهای استان البرز 
است ، اهمیت آن دوچندان شده و باید همه در این زمینه پیش قدم شوند.مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان البرز افزود : به علت شیوع بیماری کرونا ، آمار 
اهداء کنندگان خون با کاهش شــدید مواجه گردیده است .لذا با توجه به اهمیت 
و ضرورت تامین خون مورد نیاز بیماران تااســمی ،سرطانی ،پیوند،کبدی و ... و 
لزوم پیشگیری از تبعات احتمالی آن شایسته است اصحاب محترم رسانه ی استان 
البرز همچون گذشته بصورت مستمر در خصوص ضرورت اهدا خون به شهروندان 

اطاع رسانی نمایند.

بهره برداری از ساختمان جدیدااحداث مرکز 
مدیریت راههای استان قم 

معاون فنی ونظارت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم خبرداد : 
با احداث و تجهیز مرکز جدید مدیریت راههای اســتان قم ، قابلیت رصد و پایش 
7۶ دستگاه تردد شمار ، ۶7 دستگاه دوربین کنترل سرعت ، 2۱ دستگاه دوربین 
نظارت تصویری ، بیست دستگاه تابلو پیام متغیر وثابت  ، یکدستگاه توزین درحال 
حرکت و... ....امکان پذیر شــد.به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان قم درراستای نظارت هرچه بهتر جهت افزایش ضریب ایمنی 
وتسهیل ترافیک سفرهای برونشهری  وهمچنین صیانت از زیرساختهای جاده ای 
، طرح احداث و تجهیز مرکز مدیریت راههای استان قم اجرا وبه بهره برداری رسید 
. معــاون فنی ونظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان قم ضمن 
اعــام خبر فوق افزود : مرکز جدید ااحداث مدیریت راههای اســتان با قابلیت 
رصد و پایش افزون بر ۴۰2  دســتگاه انواع سامانه های کنترل و نظارت جاده ای 

طراحی وتجهیز شد .

 وزیر امور اقتصاد و دارایی تشریح کرد:
سهامداران از فروش فوری و شتابزده 

خودداری کنند
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: با توجه به ارزش باای ســهام، سهامداران 
خود مدیریت ســهام خود را داشته باشند و از فروش آن خودداری کنند.به 
گزارش ایلنا، فرهاد دژ پسند در حاشیه جلسه هیات دولت در اشاره به خبر 
آزادسازی سهام عدالت گفت: به عنوان کارشناس توسعه ملی از مردمی که 
نمی توانند سهام خود را مدیریت کنند بگویم که از فروش فوری و شتاب زده 
آن خودداری کنند. زیرا ممکن است تعدادی از افراد سودجو با قیمتی بسیار 
پایین تر از ارزش واقعی سهام نسبت به خرید این اوراق امتیاز اقدام کنند و 
این بســیار خطرناک زیرا این سهام ارزشمند است.وی ادامه داد: با توجه به 
آنکه این سهام بسته به میزان سهامی که دارند از یک میلیون تومانی تا  ۴۰۰ 
هزار تومانی متناسب با ارزش آن سهام است. در واقع سود این سهم متناسب 
با نوســان خواهد بود به خصوص که شرکت هایی که در سبد سهام عدالت 
حضور دارند از شرکت های معتبر و قوی هستند.وی تاکید کرد: خوشحالیم 
که این آزادسازی صورت گرفته البته طبق دستورالعمل باید آن را به شرکت 
ســرمایه گذاری واگذار کرد و یا خود خانوار آن را مدیریت کند.دژپسند در 
پایان گفت: بر اساس این دستورالعمل تعیین می شود که در مرحله اول چند 
درصد سهام خواهند داشت. بنابراین یک تحول اساسی در دارایی های افراد 
به خصوص در این شــرایط که حدود ۵۰ میلیون نفر  در این سهام حضور 
دارند. معتقدم که فضای نشاط آموزشی در بازار سرمایه به طور قابل توجهی 
افزایش پیدا می کند که می تواند برای کسانی که مایل به پس انداز هستند 

سهام آنها را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.

سخنگوی سازمان برنامه:
لیست 2.2 میلیون متقاضی دیگر وام یک 

میلیونی تحویل بانک مرکزی شد
ســخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: ســازمان هدفمندسازی یارانه ها 
لیست دوم متقاضیان تسهیات قرض الحسنه یک میلیون تومانی را صبح 
امروز تحویل بانک مرکزی داد.به گزارش ایلنا، ســخنگوی سازمان برنامه و 
بودجه گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه ها لیست دوم متقاضیان تسهیات 

قرض الحسنه یک میلیون تومانی را صبح امروز تحویل بانک مرکزی داد.
مهــدی قمصریان در صفحــه خود در فضای مجازی نوشــت: ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها پس از دریافت فهرســت مرحلــه دوم متقاضیان 
تســهیات قرض الحســنه یک میلیون تومانی از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی با تنظیم آن مطابق فرمت درخواســتی بانک ها، فایل مربوطه را 
به تعداد 2.2۶۶.2۶۳ سرپرســت خانوار ســاعت ۱۰:2۵ صبح امروز تحویل 

بانک مرکزی داد.

بر اســاس آمارهای منتشــر شــده از 
نــرخ تــورم در فروردیــن ۱۳۹۹، نرخ 
تورم ســاانه کااهای غیــر خوراکی و 
خدماتی در مناطق روســتایی بیش از 
مناطق شــهری بوده اســت.به گزارش 
اقتصادآناین به نقــل از ایرناپاس، بر 
اســاس گزارش مرکز آمار از شــاخص 
قیمت مصرف کننده در فروردین ۱۳۹۹، 
نرخ تــورم ۱2 ماهه منتهی به فروردین 
۱۳۹۹ بــرای کل کشــور، ۳2.2 درصد 
بوده اســت. کمترین نرخ تورم ۱2 ماهه 
مربوط به اســتان فارس و برابر با 2۸.۵ 
درصد اســت. آذربایجــان غربی با نرخ 
تــورم ۱2 ماهه 2۹.7 درصــدی بعد از 
اســتان فارس قرار دارد. استان قم نیز با 
نرخ تورم ۳۰ درصدی، ســومین استانی 
است که پایین ترین نرخ تورم ۱2 ماهه 
را تجربه کرده است.طح عمومی قیمت ها 
در اســتان های ایام، لرستان و خراسان 
جنوبی، با سرعت بیشتری افزایش یافته 
است. این شاخص در استان ایام برابر با 
۳۹ درصد، در استان لرستان برابر با ۳7 
درصد و در استان خراسان جنوبی ۳۵.۵ 

درصد بوده است.

 نرخ تــورم 12 ماهــه منتهی به 
فروردین 1399 برای خانوارهای کل 

کشور

نــرخ تــورم ســاانه »خوراکی هــا و 
آشامیدنی ها و دخانیات« در کل کشور 
۳۶.۵ درصد اعام شــده و هرمزگان با 
۴۱.۹ درصد، بوشــهر با ۴۰.7 درصد و 
ایام بــا ۴۰.2 درصد رکــوردداران این 
بخش هســتند. تــورم »کااهای غیر 
خوراکی و خدماتی« نیز طی یک ســال 
گذشته در کل کشور ۳۰.۳ درصد بوده 
و اســتان های ایام با ۳۸.2، لرستان با 
۳7.۵ و خراسان جنوبی با ۳۴.۸ درصد 
بیشــترین نرخ تــورم در این گــروه را 
تجربه کردند.نرخ تورم مناطق روستایی 
در »کااهــای غیرخوراکی و خدماتی« 
۳2.2 درصد بوده که نسبت به میانگین 
کشــوری و نیز نرخ تورم این بخش در 
مناطق شهری، بیشــتر است. نرخ تورم 
»کااهای غیرخوراکــی و خدماتی« در 
مناطق شــهری ۳۰ درصد بوده اســت.

بررســی تورم ســاانه گروه های اصلی 
نشــان می دهد بیشترین نرخ مربوط به 
گروه حمل و نقل و ۴۶.۵ درصد اســت. 
نرخ تورم گروه حمل و نقل در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان بیش از سایر 

اســتان ها و برابر با ۵2.۵ درصد اســت. 
کمترین نرخ تورم نیــز مربوط به گروه 
ارتباطات اســت. نرخ رشد قیمت ها در 
این گروه، طی یک سال گذشته به طور 

میانگین ۱2.۹ درصد بوده است.

تغییرات قیمتی از اسفند تا فروردین
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کل کشــور 
در فروردیــن بــه 2.۱ درصد رســیده 
اســت. ســطح قیمت های فروردین ماه 
در اســتان های کردســتان و کهگیلویه 
و بویراحمــد با ۳.۸ نســبت به ســایر 
اســتان های کشور، بیشــتر بوده است. 
اســتان های خراســان رضوی و ایام با 
۳.۶ درصــد رتبه دوم بیشــترین نرخ 
تورم ماهانه قرار دارند. استان هرمزگان 
نیز با نرخ تــورم ماهانه ۳.۳ درصدی در 
جایگاه ســوم بیشترین نرخ تورم ماهانه 
در فروردین قــرار دارد.نرخ تورم ماهانه 
۱.۱ درصدی آذربایجان غربی، کمترین 
نرخ تورم ماهانه در بین استان های کشور 
اســت. تهران و همدان نیز به ترتیب با 
۱.2 و ۱.۳ درصد، اســتان های دیگری 

هســتند که کمترین نرخ تورم ماهانه را 
تجربه کرده اند.

کرونا و تفــاوت فروردین 1399 با 
1398

در تحلیل نرخ تورم نقطه به نقطه ازم 
است شوک اقتصادی کرونا را نیز در نظر 
بگیریم. تورم نقطــه به نقطه که میزان 
قیمت مصرف کننده  افزایش شــاخص 
نســبت به ماه مشابه سال قبل را نشان 
آثار  می دهــد، در فروردیــن امســال 
اقتصــادی کرونا را نیــز در خود جای 
داده اســت. البته محاسبه و تحلیل نرخ 
تورم نقطه  به نقطه در بین اقتصاددانان 
چندان پذیرفته  شده نیست. با این حال، 
از آنجایی که احتمااً تأثیر کرونا بر سطح 
عمومی قیمت ها با اســتفاده از آن قابل 
بررسی اســت، می تواند مفید باشد.نرخ 
تورم نقطه ای کل کشور در فروردین سال 
جاری ۱۹.۸ درصد بوده است. استان های 
هرمزگان، ایام و تهران، بیشترین تورم 
نقطه به نقطه را به ترتیب با 27.۴، 2۳.۳ 
و 22.۹ درصد تجربه کردند. کمترین نرخ 
تورم نقطه ای مربوط به استان کردستان، 
با نرخ ۱۴ درصد است. استان های بوشهر 
و اردبیــل نیز به ترتیب با نرخ های ۱۵.2 
و ۱۵.۶ درصدی، قبل از کردســتان قرار 

دارند.

رابطه تورم استانی و میزان 
شیوع کرونا

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی اعام کرده 
اســت اگر دولت برای جبــران ضررهــای کرونا به 
سراغ اســتفاده از منابع پایه پولی برود این اقدام در 
بلندمدت تبعات تورمی خواهد داشــت.اقتصادآناین 
– صبا نوبری؛ بــه گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
اقتصاد ایران حتی پیش از شــیوع ویروس کرونا هم 
در معرض کســری بودجه قرارداشت اما این ویروس 
و تبعــات آن می تواند از دو کانــال افزایش هزینه ها 
و کاهش درآمد دولت این کســری بودجه را شــدت 
ببخشد.افزایش هزینه ها خود را از دو طریق افزایش در 
هزینه های بخش سامت و درمان و هزینه های دولت 
برای جبــران زیان فاصله گــذاری اجتماعی و بهبود 
وضعیت رفاهی خانوار نشــان خواهــد داد.مهم ترین 
کانال های کاهش درآمد دولت در ســال ۹۹، کاهش 
قیمت نفت و نصف شــدن درآمدهای نفتی کشور با 
رسیدن به قیمت بشــکه ای 2۰ تا ۳۰ دار و کاهش 
درآمدهای مالیاتی اســت که خود رییس ســازمان 
امور مالیاتی پیش بینی کرده است که حدود ۴۰هزار 
میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کشــور در سال 
۹۹ محقق نخواهد شد.کارشناســان برای جبران این 
کسری درآمد راه های بسیاری را پیشنهاد می کنند اما 
معموا اولین و مهم ترین راهی که دولت به سراغ آن 
می رود اســتفاده از منابع پایه پولی است که البته پر 

مخاطره ترین آن ها هم محسوب می شود.

محاسبات مرکز  پژوهش های مجلس نشان می دهد به 
ازای هــر ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی در 
سال ۹۹، نقدینگی 2.۵درصد رشد خواهد داشت که 
البته مشخص نیست آثار تورمی حاصل از این افزایش 
نقدینگی چه زمانی خودش را در اقتصاد کشور نشان 
بدهد.عاوه بر آن به دلیل کاهش تقاضای چشمگیری 
که در سال ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد آن 
خواهیم بود آثار تورمی خود را نشــان نخواهند داد و 
همپای رشد نقدینگی رشدی نخواهد داشت.در واقع 
در ســال ۹۹ سرعت گردش پول به دلیل این کاهش 
تقاضا به پایین ترین ســطح خود خواهد رسید ولی با 
گذشت زمان در سال های آینده و بازگشت تقاضا به 
میزان قبلی خود شاهد این افزایش تورم خواهیم بود.

کرونا چگونه بر عرضه و تقاضای کل اثر گذاشت؟
عوامل موثر بــر کاهش تقاضــای کل در اقتصاد به 

۴دلیل اتفاق افتاده است:
۱-به دلیل ماحظات بهداشــتی تمایل  خانوار برای 

استفاده از بخش های خدماتی کمتر شده است.
2-کاهش درآمد خانوار به  دلیل تعطیلی کسب وکارها 

منجر به کاهش تقاضای آن ها شده است.
۳-به دلیل عدم وجود اطمینان نســبت به وضعیت 
آینده، خانوارها ترجیح می دهند که ســرمایه خود را 

پس انداز کرده و کمتر خرید کنند.

۴-به دلیل ماحظات بهداشــتی طرف های تجاری، 
صادرات هم کاهش یافته است.

در اولین گام بخش های خدماتی مثل خرده فروشی 
و عمده فروشی ،حمل و نقل، هتلداری، رستوران ها و 
بنگاه های کوچک خدماتی بیشترین ضرر را متحمل 
شــدند به طوری که بــه گزارش بانــک مرکزی در 
هفته دوم اســفند ۹۸ نســبت به هفته اول آن مبلغ 
تراکنش های اصناف حمل ونقل و پوشــاک به ترتیب 
2۸.۵ و 27 درصد کاهش یافت که شــوک بزرگی به 
بخش خدماتی بــود.در خصوص کاهش صادرات هم 
باید گفت که براســاس اعام گمرک میزان صادرات 
داری کشور در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال 

قبل نزیدک به ۳۰درصد کاهش یافته است.
عاوه بر شــوک وارده شــده به بخش تقاضا، بخش 
عرضــه اقتصاد هم به دلیل موارد زیر دچار مشــکل 

شده است:
۱-تعطیلی اجباری بخش هــای عمده  خدمات مثل 

فعالیت های تفریحی،گردشگری، ورزشی و...
2-افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه

۳-آسیب دیدن زنجیره تولید کااها
مرکــز پژوهش هــای مجلس اعام کرده اســت که 
آثار میان مدت شــرایط فعلی بر اقتصاد ایران کاهش 
پس انداز و ســرمایه گذاری و به تبع آن کاهش مجدد 

تولید خواهد بود.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تاثیر کرونا بر تورم و کسری بودجه:

خطرات استفاده از منابع پایه پولی برای جبران کسری بودجه

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت پزشکی بینا چشم تهران سهامی خاص

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی )عادی سالیانه( که در ساعت 9 صبح مورخ 
1399/02/20 در دفتر مرکزی شــرکت آدرس تهران،یوسف آباد 
خیابان جهان آرا خیابان شهید حسین پور)33( پاک 36 طبقه 1 
کدپستی 1438983181تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
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نفت در انتظار فصل سرمانگـــاه
تحلیل گران بر این باورند که احتمال در نیمه دوم 
سال جاری شاهد بازگشــت تعادل به بازار نفت 
خواهیــم بود و کاهش تولیــد در ماه های پیش 
رو تاثیــر چندانی در افزایــش قیمت ها نخواهد 
داشــت. به گــزارش اقتصاد آناین، کشــورهای 
تولیدکننده نفت در انتظار فرارســیدن ماه آینده 
میادی و اجرایی شدن توافق کاهش تولید نفت 
به منظور بازگشــت تعادل  به قیمت ها هستند.

اما اغلــب تحلیل گران بازار نفت بر این باورند که 
حتی کاهش تولید ١٠ میلیون بشــکه ای که از 
اول ماه می قرار اســت عملیاتی شود نیز چندان 
راهگشــا نخواهد بود. در این خصوص الکساندر 
نواک وزیر انرژی روسیه معتقد است با وجود آغاز 
قرارداد جدید کاهش تولید در این هفته، قیمت 

نفت افزایش چندانــی در آینده نزدیک نخواهد 
داشت و دلیل آن باا بودن موجودی نفت جهان 
است.نواک گفت: بازار نفت احتمااً در نیمه دوم 
سال جاری میادی کم کم متعادل می شود چون 
انتظار می رود با برداشــته شدن محدودیت های 
سفر، تقاضای نفت افزایش یابد و عرضه آن هم با 
آغاز قرارداد جدید کاهش تولید پایین می آید. وی 
ادامه داد روسیه عقیده دارد نتیجه قرارداد جدید 
کاهش تولید بســتگی به ســرعت بهبود اقتصاد 
جهان دارد که باعث تقاضــای بااتر برای منابع 
انرژی می شود. نواک همچنین گفت فعالیت های 
اقتصادی در چین همین حاا هم افزایش یافته و 
امیدواریم سایر اقتصاد ها به زودی شاهد تحوات 
مثبتی باشــند ولی هشــدار داد:» نباید منتظر 

باشیم قیمت نفت در آینده نزدیک افزایش زیادی 
داشته باشــد چون در حال حاضر نفت بسیاری 
در بازار وجود دارد«.وی همچنین بیان داشــته 
اســت: فشار بر روی بازار آسیب پذیر نفت تا آغاز 
قــرارداد کاهش تولید در مــاه می و آغاز کاهش 
تولید کشــورهای خارج از اتحاد اوپک پاس و تا 
پایان برداشته شدن محدودیت های رفت و آمد 
ادامه دارد. وی با اشاره به منفی شدن قیمت نفت 
آمریکا و کمبود ذخایر نفتی گفت ازم نیســت 
شرایط را وحشتناک جلوه بدهیم. کشورهای عضو 
اوپک پاس بازار نفت را از نزدیک زیر نظر دارند 
و تمام ابزارهای ازم برای عکس العمل مناســب 
را در اختیار دارند. از ســوی دیگر محمد ارکب، 
وزیر انرژی الجزایر و رئیــس دوره ای اوپک می 

گوید:» قــرارداد کاهش تولید اوپک و متحدانش 
و برداشته شــدن تدریجی محدودیت های رفت 
و آمد در سراسر جهان باعث بهبود قیمت نفت و 
افزایش آن تا 4٠ دار در هر بشــکه در نیمه دوم 
2٠2٠ می شود«.همچنین گفتنی است، دمیتری 
پسکوف، مشــاور وادیمیر پوتین هفته گذشته 

گفته بود شرایط فعلی بازار نفت با کاهش شدید 
قیمت آن بسیار سخت است ولی نباید بازار نفت 
را تنهــا به خاطر تحوات یــک روز یا یک هفته 
قضــاوت کرد. وی گفت باید صبــر کرد و بازار را 
پس از اجرایی شدن قرارداد جدید کاهش تولید 

از اول ماه می به دقت بررسی کرد.

چانه زنی غول های نفتی و دولت ها بر سر 
تقسیم کاهش تولید

غولهای نفتی با دولتها از قزاقســتان و جمهــوری آذربایجان گرفته تا آنگوا 
و نیجریه، بر ســر مشــارکت در کاهش تولید که به مشــکات ناشی از افت 
قیمتها و کاهش فروش سوخت این شرکتها در بحبوحه پاندمی کرونا اضافه 
می کند، ســرگرم چانه زنی هســتند.به گزارش ایسنا، غولهای نفتی معموا 
از کاهش چشمگیر تولید که از ســوی کشورهای عضو اوپک شامل نیجریه 
صورت گرفته اســت، معاف بودند و هرگز محدودیتی در کشورهای خارج از 
اوپک مانند قزاقستان تجربه نکرده بودند و تولیدشان تحت بندهای ویژه توافق 
شده با دولتها حمایت می شد.اما در پی توافق اخیر کاهش تولید ۹.۷ میلیون 
بشکه در روز که میان اوپک و متحدانش معروف به گروه اوپک پاس صورت 
گرفتــه و طبق آن هر یک از اعضــای این گروه به منظور تقویت قیمتها باید 
تولیدش را 2۳ درصد کاهش دهد، توافقنامه های اشتراک تولید میان دولتها 
و غولهای نفتی به کنار گذاشته است.چنین کاهش تولید بی سابقه ای که قرار 
اســت از اول ماه مه اجرا شــود، در اکثر کشورهای مشارکت کننده در توافق 
اوپک پاس بدون مشارکت غولهای نفتی ممکن نیست. جمهوری آذربایجان 
از کنسرســیومی که در راس آن شرکت BP قرار دارد، درخواست کرده است 
تولید فراســاحلی را کاهش دهند و قزاقســتان با غولهای نفتی برای کاهش 
تولید به توافق نزدیک شــده است.برنارد لونی، مدیرعامل شرکت BP روز سه 
شــنبه اظهار کرد که ما انتظار داریم حجم تولید در ســه ماهه دوم به دلیل 
توافق کاهش تولید اوپک پاس کمتر شود.شــرکتهای BP، رویال داچ شل، 
توتال و انی در ســالهای اخیر که تاش کرده اند سرمایه گذاران را با عملکرد 
قوی و سود نقدی چشــمگیر جذب کنند و فشارهای شدید از سوی فعاان 
تغییرات جوی را جبران کنند، رشد مداوم تولید را نشان داده اند.هنوز پیش 
بینی کاهش دقیق تولید امکان پذیر نیســت زیرا غولهای نفتی و بسیاری از 
دولتها همچنان ســرگرم مذاکرات دشــواری هستند. این کاهش تولید برای 
هر غول نفتی ممکن اســت به صدها هزار بشکه در روز یا معادل پنج تا ١٠ 
درصد تولیدشان با توجه به فعالیتی که در کشورهای گروه اوپک پاس دارند، 
بالغ شــود. این شرکتها در آمریکا و کانادا هم با کاهش تولید مواجه هستند.

 BP تحلیلگران بانک بارکلیز اظهار کرده اند که تولید سه ماهه نخست شرکت
یک درصد کمتر از میزان مورد پیش بینی آنها بوده و بر مبنای ســاانه سه 
درصد کاهش داشــت. جیسون گمل از بانک جفریز هم پیش بینی کرده که 
تولید ســه ماهه دوم BP از این هم کمتر خواهد شــد.جمهوری آذربایجان از 
کنسرسیوم شرکتهای نفتی درخواست کرده است تولیدشان را ۸٠ هزار بشکه 
در روز کاهش دهد که به کاهش تولید شــرکت BP به میزان ۳٠ هزار بشکه 
در روز منجر خواهد شــد.یک مقام بلندپایه آذری به رویترز گفت: ما پیش از 
این که این شرکتها در سال ١۹۹4 وارد کشورمان شوند، هرگز چنین اقدامی 
نکرده بودیم.مدیرعامل شــرکت BP اظهار کرده که این شــرکت همچنین با 
روسیه که در آنجا 2٠ درصد سهام غول نفتی روسنفت را در اختیار دارد و با 
آنگوا و در خاورمیانه سرگرم مذاکره است.دولت قزاقستان در آستانه توافق با 
اپراتورهای خارجی میادین نفتی کاشاگان و چنگیز برای کاهش تولیدشان به 
میزان 22 درصد از ماه مه است.شرکتهای اکسون موبیل، شورون، توتال، انی و 
شل ۶٠ درصد از تولید قزاقستان که به ١.۷ میلیون بشکه در روز می رسد را 
تولید می کنند و سهم این کشور برای کاهش تولید ۳۸٠ هزار بشکه در روز 
تحت توافق اوپک پاس بدون مشارکت غولهای نفتی غیرممکن خواهد بود. 
دولت قزاقستان در دو هفته گذشته سرگرم مذاکره با این شرکتها بوده است.به 
گفته هفت منبع آگاه، در نیجریه هم شل و سایر غولهای نفتی با شرکت ملی 
نفت نیجریه در خصوص کاهش تولید نفت در خشکی و دریا سرگرم گفت و 
گو هســتند. صادرکنندگان نیجریه و غرب آفریقا اکنون چاره ای بجز کاهش 
صادرات ندارند.شرکتهای شل و توتال باید در 2۸۵ هزار بشکه در روز کاهش 
تولید از سوی عمان سهیم شوند در حالی که عراق همچنان سرگرم مذاکره 
با غولهای نفتی مانند اکسون و BP در خصوص تقسیم سهمیه کاهش تولید 
خود به میزان یک میلیون بشکه در روز است.بر اساس گزارش رویترز، فراتر از 
اوپک پاس، بیش از ۶٠٠ هزار بشکه در روز کاهش تولید تاکنون در آمریکا، 
۳٠٠ هزار بشــکه در روز در کانادا و 2٠٠ هزار بشــکه در روز در برزیل اعام 

شده که غولهای نفتی حضور فعالی در این کشورها دارند.

 نفت  ایران به قیمت 22 سال قبل
قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران )پایه سبد نفتی اوپک( در 4 ماه نخست 
ســال 2٠2٠ میادی با ۸۳.۳ درصد کاهش از حدود ۶٠ دار به نزدیک ١٠ 
دار رسید.به گزارش اقتصادآناین؛ روند نزولی بهای جهانی نفت که در پی 
مازاد عرضه و رکود اقتصادی ناشــی از کاهش تقاضا از همه گیری ویروس 
کرونا شتاب گرفته، پس از آن که قیمت هر بشکه نفت پایه برنت را به کمتر 
از 2٠ دار رساند، نرخ هر بشکه نفت سنگین ایران را نیز در پایان معامات 
روز دوشــنبه به ١٠ دار و ۳۷ سنت کاهش داد که پایین ترین نرخ در 22 

سال گذشته محسوب می شود.

افزایش 9.۵ درصدی مصرف برق نسبت به 
سال گذشته

تهران- ایرنا- روند مصرف برق در کشــور گرچه نسبت به یکشنبه که مرز چهل 
هزارمگاوات را گذراند، کاهش یافته اما نســبت به ســال گذشته با افزایش ۹.۵ 
درصدی همراه است.براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 
میزان مصرف برق کشور روز گذشته به ۳۹ هزار و 2۶4 مگاوات رسید این میزان 
گرچه نسبت به یک شنبه گذشته که چهل هزار و 2۵١ مگاوات بود کاهش نشان 
می دهد اما نسبت به مدت مشابه پارسال که ۳۵ هزار و ۸۷۳ مگاوات بود افزایش 
یافته است.بررســی روند مصرف برق در اردیبهشــت ماه پارسال بیانگر آن است 
که میزان مصرف برق از ابتدای اردیبهشــت ماه تا نهمین روز آن بین حداقل ۳۳ 
هــزار تا حداکثر۳۵ هزار مگاوات بوده و در این بازه زمانی هیچگاه به بیش از ۳۶ 
هزار مگاوات نرسیده بود. اما امسال در فاصله زمانی ابتدای اردیبهشت تا روز نهم 
آن روند مصرف از حداقل ۳۷ هزار مگاوات آغاز شــده تا در روز ششم اردیبهشت 
به بیش از چهل هزار مگاوات رســیده است .روند مصرف برق گرچه از روز ششم 
اردیبهشــت ماه کمی کاهش یافته اما نســبت به مدت مشابه پارسال همچنان 
افزایشی بوده و در بازه ۳۹ هزارمگاواتی باقی مانده است.روند افزایشی مصرف برق 
در شرایطی است که کشورمان از اسفندماه پارسال با شیوع گسترده بیماری کرونا 
مواجه شده و در این اثر بسیاری از کسب و کارها با رکود مواجه شدند.اما بعد از 
تعطیات نوروز پیش بینی ها حاکی از آن بود که با فروکش کردن موج بیماری 

در اردیبهشت ماه روند مصرف برق افزایشی شود ک.

همزمان با روز ملي صنعت برق:
71درصد مصرف انرژي استان زنجان در بخش 

مولد مصرف مي شود
 مهنــدس علیزاده مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروي برق اســتان زنجان نقش 
صنعت برق در رونق اقتصادي ، جهش تولید و ارتقاء آســایش ورفاه اجتماعي را 
حیاتي عنوان کرد.به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان،دهم اردیبهشت ماه به عنوان روز صنعت برق گرامي داشته مي شود وبهمین 
مناســبت مدیرعامل این شرکت در گفتگو با اصحاب رسانه وضعیت تامین برق و 
فعالیت هاي شاخص این صنعت را در سطح استان تشریح کرد.علیزاده با بیان این 
مطلــب اینکه صنعت برق نقش زیر بنایي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي دارد گفت: 
در ســالي که به فرموده رهبر فرزانه انقاب، »سال جهش تولید« نامگذاري شده 
است ، صنعت برق عامل کلیدي در توسعه صنعتي محسوب مي شود و در جهت 
حمایت از رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار تاش صنعت برق دوچندان نیز شده 
است چراکه صنعت برق به عنوان پایه ي اصلي در زیر ساخت تولید وظیفه سنگیني 
بر عهده دارد. وي تعداد مشترکان برق استان زنجان را بیش از 4۵۶هزار مشترک 
برشمرد و افزود: ١٠٠درصد جمعیت شهري و بیش از ۹۹ درصد جمعیت روستایي 
استان که شامل۸۹4 روستا از مجموع ۹١4 روستا و ۳ روستا با بهره مندي از انرژي 
خورشیدي و درکل تمام روستاهاي بااي ده خانوار از نعمت برق برخوردارند.وي 
میزان مصرف انرژي بخش مولد در بخش هاي صنعت و کشــاورزي را بیش از ۷١ 

درصد کل انرژي توزیع شده استان برشمرد .

صادرات نفت اوپک افزایش یافت
صادرات نفت اوپک در ماه میادی جاری بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش 
یافته و به بااترین حد از دسامبر سال 2٠١۸ رسید.به گزارش ایسنا، آمار شرکت 
پترو لجستیک نشــان داد که افزایش صادرات نفت اوپک در آوریل که بااترین 
رکورد صادرات نفت این گروه در یک ســال و نیم گذشته بوده است، تحت تاثیر 
افزایش عرضه از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی روی داده است. 
کویت که یکی دیگر از متحدان عربستان سعودی در منطقه خلیج فارس است 
هم صادراتش را در آوریل به بااترین رکورد چند ســاله رساند، در حالی که این 
کشورها تحت پیمان جدید اوپک پاس موافقت کرده اند تولیدشان را از ابتدای 
ماه میادی آینده محدود کنند.کویت که چهارمین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک 
است، هفته گذشته اعام کرد کاهش میزان عرضه نفت به بازارهای بین المللی 
را آغاز کرده اســت.طبق گزارش تحلیلی شرکت پترو لجستیک، پس از انحال 
پیمان قبلی کاهش تولید اوپک پاس و امتناع روسیه از پذیرش پیشنهاد اوپک 
برای کاهش تولید ١.۵ میلیون بشــکه در روز برای مقابله با افت تقاضای ناشی 
از پاندمی کرونا، اعضای اوپک افزایش صادرات نفت را آغاز کردند.تا اواخر مارس 
بااترین حجم صادرات مربوط به عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی 
بود. از اوایل آوریل بسیاری از کشورهای عضو اوپک میزان عرضه خود را باا بردند. 
عرضه نفت عربستان سعودی از مرز ١2.۳ میلیون بشکه در روز گذشت و صادرات 
نفت کویت، نیجریه و امارات در نیمه دوم مارس به شکل مشابهی افزایش داشت.

بر اساس گزارش اویل پرایس، با نزدیک شدن به زمان آغاز اجرای پیمان جدید 
کاهش تولید اوپک پاس، عربســتان سعودی به بازار اعام کرده است که پیش 
از آغاز اجرای این توافق، کاهش تولید نفت خود را آغاز کرده اســت.با این حال 
تحلیلگران معتقدند که کاهش تولید حدود ۹.۷ میلیون بشکه در روز توسط گروه 
اوپک پاس در ماههای مه و ژوئن بسیار دیرهنگام و بسیار اندک خواهد بود به 
خصوص که افت فعلی تقاضا حدود ۳٠ میلیون بشکه در روز برآورد شده که سه 

برابر کاهش تولید توافق شده میان اوپک و متحدانش است.

 چین امسال 10 میلیون تن نفت کوره 
کم گوگرد صادر می کند

منابعی اعام کردند که چین امســال ١٠ میلیون تن نفت کوره با گوگرد بسیار 
پایین روانه بازارهای جهانی می کند.به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز از سنگاپور 
و پکن، ۶ مقام صنعتی روز سه شــنبه )نهم اردیبهشت ماه(ا عام کردند که چین 
 )VLSFO( قرار است نخستین ســهمیه صادرات نفت کوره با گوگرد بسیار پایین
خود از مجموع ١٠ میلیون تن محموله درنظر گرفته شــده برای سال 2٠2٠ را 
ارســال کند.این سهمیه ها که در پی سیاســت پکن در ماه ژانویه به منظور ارائه 
تســهیات مالیاتی برای افزایش تولید داخلی این ســوخت به وجود آمد، راه را 
برای پاایشگاه های چینی با هدف تامین تقاضای بازار سوخت دریایی ساانه ١2 
تا ١4 میلیون تنی هموار می کند.این سهمیه ها به چهار شرکت دولتی سینوپک، 
سی ان پی سی، شرکت نفت فات قاره چین )CNOOC( و سینوکم و همچنین به 
پاایشگاه خصوصی پتروشیمی ژجیانگ )ZPC( ارائه می شوند.وزارت تجارت چین 
و شرکت های دولتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.چین پس از مدت ها 
در ماه ژانویه معافیت مالیاتی  صادرات ســوخت پاک تر کشتی ها را تصویب کرد و 
راه را برای افزایش تولید پاایشــگاه ها و حضور محصوات چین در میان رقیبانی 
همچون سنگاپور و کره جنوبی را هموار کرد.به گفته منابع انتظار می رود، سینوپک 
4 میلیون و 2۹٠ هزار تن، سی ان پی سی دو میلیون و ۹۵٠ هزار تن، سی ان اواوسی 

۸۶٠ هزار تن، و سینوکم ۹٠٠ هزار تن از این سهمیه  را به خود اختصاص دهد.
به گفته دو منبع، شــرکت غیر دولتی زی پی ســی نیز یک میلیــون تن از این 
ســهمیه بندی را دریافت خواهد کرد.وزارت بازرگانی چین روز سه شــنبه )نهم 
اردیبهشــت ماه( در بیانیه ای اعام کــرد که این وزارتخانه از یکــم ماه مه )١2 
اردیبهشت ماه( مجوز صادرات نفت کوره کم گوگرد را هم صادر می کند.یک تاجر 
بزرگ سوخت سنگاپور گفت: این تنها مرحله نخست است.دو منبع اعام کردند 
که در صورت نیاز، ممکن است دولت چین پنج میلیون تن نفت کوره کم گوگرد 

را در سهمیه دوم امسال ارائه دهد.

نفت آمریکا ١4 درصد گران شد؛
روی خوش قیمت نفت به مشوق های دولتی

تهران – ایرنا – قیمت نفت که در روزهای گذشته با کاهش همراه شده بود،  امروز به دنبال اعام مشوق های دولت آمریکا 
و همچنین امضای قرارداد اجاره مخازن ذخیره سازی نفت این کشور با تولیدکنندگان نفت،  با افزایش قیمت همراه شد.

قیمت نفت که ابتدای ســال جاری میادی تا کنون بیش از ۷٠ درصد از ارزش خود را از دست داده، در هفته های اخیر 
و به دنبال پرشــدن مخازن ذخیره ســازی نفت در جهان و افزایش بی سابقه ذخیره نفت  و فرآورده بر روی آب با کاهش 
همراه بود. در این میان تولیدکنندگان آمریکایی بیش ازبقیه تولیدکنندگان در جهان با مشــکل مواجه بودند. مشــکل 
برای تولیدکنندگان در خشکی بیشتر هم بود و زنگ خطر تعطیلی صنایع نفت آمریکا را به صدا در آورد.تولیدکنندگان 
آمریکایی در روزهایی که تقاضا برای نفت در بحران کرونا به کمترین میزان رســیده است، حاا با توجه با کمبود فضای 
برای نگهداری نفت بدون مشــتری مواجه شــده و در حال انتقال تولیدشان به ذخایر استراتژیک آمریکا هستند. تا آنجا 
که بر اساس گزارش ها، از ابتدای ماه میادی جاری تاکنون ١.١ میلیون بشکه نفت به مخازن ذخایر استراتژیک تحویل 
داده شده است.همچنین اعام شده که وزارت انرژی آمریکا، قراردادهایی برای اجاره حدود 2۳ میلیون بشکه از ظرفیت 
ذخایر اســتراتژیک با تولید کنندگان نفت این کشــور را نهایی کرده و شرکت ها می توانند تا مارس 2٠2١ از این مخازن 
برای نگهداری نفت تولیدی خود استفاده کنند البته مقداری از این نفت به عنوان هزینه نگهداری به دولت می رسد.رییس 
جمهور آمریکا نیز هفته گذشته اعام کرد که ما اجازه نمی دهد صنعت نفت و گاز آمریکا سقوط کند.وی به وزیر انرژی 
و وزیر خزانه داری دســتور داد که طرحی را تهیه کنند تا منابع مالی ازم برای این شرکت های مهم فراهم شده و حفظ 
مشاغل این صنعت تضمین شود.ترامپ همچنین برنامه هایی برای پر کردن ذخایر نفت استراتژیک آمریکا را اعام کرده 
که حدود ۷۷ میلیون بشکه را از بازار جمع خواهد کرد.با توجه به این موارد،  قیمت نفت آمریکا امروز با حدود ١4 درصد 

افزایش به ١4 دار و ۵ سنت در هر بشکه رسید.

سقوط بی سابقه ذخایر ارزی عربستان درپی کاهش قیمت نفت
درپی ســقوط قیمت نفت، ذخایر ارزی عربســتان با کاهش بیش از ١٠٠ میلیارد ریال )2۷ میلیارد دار( در ماه مارس، به 4۶4 
میلیارد دار رســیده که کمترین میزان از سال 2٠١١ اســت.به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی عربستان سعودی دارایی های 
خالص خارجی خود را در ماه مارس به سریعترین شکل ممکن از دست داده است به طوری که حداقل از سال 2٠٠٠ این امر بی 
سابقه بوده است و شدت خسارت وارد شده به منابع مالی عمومی را درپی سقوط قیمت نفت نشان می دهد.به گزارش تسنیم، بر 
اساس این گزارش، با کاهش بیش از ١٠٠ میلیارد ریال )2۷ میلیارد دار( در ماه مارس، این ذخایر به 4۶4 میلیارد دار رسیده 
اســت که کمترین میزان از سال 2٠١١ است.این در حالی است که هفته گذشته، محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان اعام 
کرد که این کشور در طی کل سال، فقط ١2٠ میلیارد ریال ذخایر ارزی خود را کاهش خواهد داد.بزرگترین صادرکننده نفت در 
جهان با وجود کم کردن هزینه های خود، مجبور خواهد بود که برای مقاومت در برابر رکود تاریخی بازار فروش کااها، از ذخایر 
ارزی خود بیشتر استفاده کند و بر روی بدهی تکیه کند چرا که فروش نفت خام اکثر درآمد دولت عربستان را تشکیل می دهد.

قیمت نفت خام برنت در ماه مارس بیش از ۵٠درصد سقوط کرد و از آن زمان تا کنون باز هم کاهش یافته است به طوری که هر 
بشکه از این نفت حدود 2٠ دار معامله می شود. این میزان قیمت نفت، بسیار کمتر از ۷۶.١ داری است که به گفته صندوق 
بین المللی پول، عربستان برای تعادل در بودجه خود به آن نیاز دارد.عربستان سعودی که به منظور مهار شیوع ویروس کرونا، 
کســب و کارها را تعطیل کرده است و به شدت تحت فشار قرار دارد، از کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش تولید بی سابقه 
ای که توســط اوپک و متحدانش توافق شده است، نیز مورد آسیب قرار گرفته است.وزیر دارایی عربستان گفته است که دولت 
این کشور امسال بیش از آنچه پیش بینی شده از ذخایر خود استفاده نخواهد کرد چرا که قصد دارد امسال 22٠ میلیارد ریال 
وام دریافت کند تا شــوک وارد شده به بودجه خود را خنثی کند.براساس اطاعات جمع آوری شده توسط بلومبرگ، عربستان 
سعودی امسال تا کنون دو بار از بازارهای بین المللی اوراق قرضه بهره برداری کرده و در کل ١۹ میلیارد دار از سرمایه گذاران 

محلی و بین المللی وام گرفته است.

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

دوم
ت 

نوب مناقصه شماره : 99-01

 آگهی اعان نظریه کمسیون تشخیص 
ماده 12 قانون زمین شهری

) نوبت دوم (
کمسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری به موجب نظریه شماره 
308-98ک مــورخ 98/11/28 پاک 1151 فرعــی از 322 اصلی به 
 مساحت 56979/77 متر مربع ، به نشانی شهرستان ساوجباغ-بخش 
چندار-آجین دوجین به اســتناد ماده 3 قانون زمین شــهری موات 
تشخیص و اعام نموده است ، لذا به اســتناد مصوبه مورخ 70/11/20 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله 10 روز به 
اطاع مالک و صاحب سایر حقوق قانونی پاک مطروحه می رساند تا در 
صورت اعتــراض احتمالی به نظریه صادره مراتب اعتراض خود را ظرف 
مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند 
، بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مذکور این نظریه قطعی 

و ازم ااجرا است .
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

آگهی اعان نظریه کمیسیون تشخیص 
ماده 12 قانون زمین شهری

) نوبت دوم (
کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری به موجب نظریه شماره 
02-99ک مورخ 99/1/28 پاک ثبتی 205 فرعی، قطعه 73 تفکیکی، 
مفروزی از پاک 124 فرعی از 167 اصلی به مساحت 1500 مترمربع، 
به نشانی سه راه کیانمهر، اراضي بزقش آباد را موات تشخیص و اعام 
نموده است. لذا به اســتناد مصوبه مورخ 70/11/20 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مراتــب در دو نوبت و به فاصله 10 روز  به اطاع مالک 
و صاحب ســایر حقوق قانونی پاک مطروحه می رساند تا در صورت 
اعتراض احتمالی به نظریه صادره مراتب اعتراض خود را ظرف مدت 
3 ماه از تاریخ انتشــار آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند. 
بدیهی اســت در صورت اعتراض در مهلت مذکور این نظریه قطعی و 

ازم ااجرا است.
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

 کاهش ١٠میلیون بشکه ای راه گشا نیست
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گزیده خبر با وجود گذشت بیش از دو ماه از شیوع کرونا

سرنوشت پروازهای کنسل شده و پول مردم به کجا رسید؟
با وجود دســتور وزیر راه و شهرســازی برای بازگشت بهای 
بلیت کنســل شــده هواپیما و قطار، برخی هنوز پولشان را 
دریافت نکرده اند. ســخنگوی سازمان هواپیمایی در این باره 
اعام کرده که ایراین های داخلی باید بهای بلیت اســترداد 
شــده را بازگردانند و درحال پیگیری این مســئله از طریق 
ایراین های خارجی نیز هستیم.به گزارش ایسنا، در حالیکه 
پنجم اسفند ماه سال گذشــته وزیر راه و شهرسازی دستور 
داد در پی شــیوع ویروس کرونا هزینه کنسلی بلیت هواپیما 
و قطار از مردم دریافت نشــود تا آنهــا بتوانند بدون جریمه 
بلیتشان را کنسل کنند، برخی هنوز بهای بلیت پروازهایشان 
را نگرفته اند که مربوط به ایراین های داخلی و خارجی است.

محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی عصر روز دوشنبه پنجم 
اســفند ماه در این باره اظهار کرد: در پی شیوع ویروس کرونا 
در حوزه هواپیمایی و ریلی مــردم می توانند بدون پرداخت 
هزینه بلیت سفرهایشان را کنســل کرده یا به زمان دیگری 
موکول کنند. البته کســی نباید نسبت به این موضوع نگرانی 
داشــته باشد و اگر تمایل نداشته باشد می تواند بلیت خود را 
به اپن تبدیل کند تا هر موقع خواســت به سفر برود. پس از 
این دســتور، ســازمان هواپیمایی نیز از الزامی بودن استرداد 
بلیت هواپیما توسط ایراین های داخلی بدون دریافت جریمه 
از تاریخ مذکور تا اطاع ثانوی خبر داد.این در حالیســت که 

برخی تاکنون نتوانســته اند بهای بلیت خود را که از ایراین 
هــای داخلی یا خارجی تهیه کرده بودنــد دریافت کنند. به 

عنوان مثال یکی از مسافران که بلیت پرواز خود را از شرکت 
هواپیمایی ایرعربیا به مقصد کاتماندو خریداری کرده، آژانس 

مسافرتی به او اعام کرده که این شرکت هواپیمایی خارجی 
به جای بهای بلیت یک ووچر اعتباری )بلیت اعتباری هواپیما( 
به او می دهد که تا یک ســال مــی تواند به ازای این مبلغ با 
این ایراین به هر مقصدی پــرواز کند. همچنین یکی دیگر 
از مســافران که بلیت پرواز تهران به کوآاامپور را از شرکت 
ماهان خریداری کرده بود، تا کنون نتوانســته از این ایراین 
بهای بلیــت خود را دریافت کند و در پیگیری های خود این 
پاسخ را از مسئوان این شرکت هواپیمایی دریافت کرده که 
وجــه مورد نظر به او بازگردانده خواهد شــد.در همین رابطه 
رضا جعفرزاده، ســخنگوی سازمان هواپیمایی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: در پروازهای داخلی، شرکت های هواپیمایی 
باید بهای بلیت مســافران را به مقاصد داخلی و خارجی پس 
دهند و این کار در حال انجام اســت. همچنین اگر مسافری 
شکایت دارد، می تواند آن را به سازمان هواپیمایی اطاع دهد 
تا مطالباتش را هر چه ســریعتر پیگیری کنیم.وی همچنین 
در خصوص بازگشت بهای بلیتهایی که مردم از ایراین های 
خارجی خریداری کرده اند توضیح داد که گرچه ایراین های 
خارجی تابع قوانین یاتا هستند، اما سازمان هواپیمایی پیگیر 
کنســلی پروازهای خارجی بوده و درصدد است تا به زودی از 
طریق شرکتهای هواپیمایی خارجی بهای بلیت پرواز مسافران 

ایرانی را به آنها بازگرداند.

امضای تفاهم نامه همکاری های فناورانه میان 
ایران خودرو و جهاد دانشگاهی

تهران- ایرنا- تفاهم نامه گسترش همکاری های فناورانه با هدف توسعه استقال 
صنعتی کشــور ، جلو گیری از خروج ارزو کاهش آایندگی و مصرف ســوخت 
میان گروه صنعتی ایران خودرو و جهاد دانشــگاهی به امضا رســید.به گزارش 
دیروز چهارشنبه ایران خودرو، »فرشاد مقیمی« مدیر عامل این گروه صنعتی در 
مراسم امضای تفاهم نامه گفت: بومی سازی کاتالیست خودرو و تامین آلیاژ ها و 
فلزات گرانبها در تولید کاتالیست، یکی از نیازهای اساسی صنعت خودرو کشور 
و از مهمترین اولویت های همکاری دو طرف است .وی با اشاره به نهضت داخلی 
سازی قطعات با تکنولوژی پیشــرفته، افزود : سبک سازی خودرو با استفاده از 
آلیاژ های خاص به منظور کاهش مصرف سوخت و آایندگی ها با همکاری جهاد 
دانشگاهی در دستور کار قرار دارد .مقیمی، توسعه پلتفرم الکترونیک خودرو را 
از دیگر اولویت های همکاری میان این خودروساز و جهاد دانشگاهی برشمرد و 
خاطرنشان کرد: دراین حوزه نیاز به فناورهای جدید با همکاری جهاد دانشگاهی 
داریم تا بتوانیم وابســتگی صنعت خودروی کشور را دراین حوزه کاهش دهیم.

مدیرعامــل گروه صنعتی ایــران خودرو ادامه داد: ۱۵ درصد بهای تمام شــده 
خودروها مربوط به برق و الکترونیک اســت که این میزان تا سال ۲۰۴۰ به ۴۰ 
درصد خواهد رســید.وی تاکید کرد: در حوزه طراحی و تولید خودرو های برقی 
و هیبریدی گام های خوبی برداشــته شــده، اما برای توسعه آن نیازمند دانش 

فناورانه جهاد دانشگاهی هستیم .

مدیر نظارت مجتمع سرب نخلک خبر داد:
 تحقق جهش تولید با احداث کارخانه

 1800 تنی
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، عارف باقری؛ 
مدیر نظارت مجتمع معدنی ســرب نخلک با بیان این مطلب گفت: با توجه به 
قدمت ۶۳ ساله و فرسودگی سازه ها و دستگاه های خط تولید کارخانه فرآوری 
قدیمی این مجتمع و عدم برخورداری ســازه آن از شــرایط استاندارد و ایمنی 
ازم، راهبر این مجتمع از اواســط اسفند ماه سال ۹۸ و پس از اخذ مجوزهای 
ازم اقــدام به تخریب کارخانه قدیمی و احداث کارخانه فرآوری جدید در محل 
مجتمع معدنی سرب نخلک با ظرفیت تولید ساانه ۱۸۰۰ تن محصول کنسانتره 
ســرب کرد.مدیر نظارت مجتمع معدنی سرب نخلک بیان کرد: ظرفیت تولید 
این مجتمع در حال حاضر با وجود کارخانه قدیمی ساانه ۱۲۰۰۰تن محصول 
کنســانتره بوده که پس از احداث کارخانه جدید به ۱۳۸۰۰ تن ارتقا می یابد.

باقــری افزود: این کارخانه با بروزترین تکنولوژی با هدف کاهش مصرف انرژی، 
افزایش راندمان و حفظ محیط زیســت در حال احداث اســت که در زمینی به 
مســاحت ۴۵۰ متر مربع و با ســرمایه گذاری ۷۰ میلیارد ریالی راهبر مجتمع 
تاکنون با پیشــرفت ۴۰ درصدی همراه می باشــد که مراحل عملیات اجرایی 
این پروژه شامل برپایی سوله ، آرماتور بندی و احداث فونداسیون آسیای گلوله 
ای، نصب پلتفرم تجهیزات، همچنین خرید ماشــین آات و انتقال آن به محل 
مجتمع تا کنون صورت پذیرفته اســت.در ادامه باقری تصریح کرد: با راه اندازی 
این کارخانه ۱۵ نفر نیروی کار به صورت مســتقیم مشغول به کار خواهند شد 
همچنین برنامه ریزی ساخت این کارخانه یکساله بوده که مطابق با منویات مقام 
معظم رهبری و نام گذاری امسال به نام “جهش تولید”، پیش بینی می شود با 
به کارگیری حدود ۹۰ درصد تجهیزات و تکنولوژی ساخت داخل کشور، در بازه 

زمانی کوتاه تر و تا پایان شهریور ماه سال جاری به بهره برداری برسد.

رئیس کمیته امداد امام خمیني)ره( در آئین بازگشایی شرکت سایپاگام:
گروه سایپا الگوي موفق اشتغال و کارآفریني 

در کشور است
رئیس کمیته امداد امام خمیني)ره( گفت: گروه خودروســازي ســایپا با جذب 
نیرو و اســتفاده از ظرفیت مددجویان کمیته امداد و ســایر نهادهاي حمایتي، 
الگویي موفق و برگزیده را براي همه شــرکت هاي کشــور ترسیم کرده است.به 
گزارش سایپانیوز؛ سیدمرتضي بختیاري در مراسم راه اندازی مجدد و بازگشایی 
شرکت سایپاگام افزود: گروه خودروسازي سایپا یکي از تولیدکنندگان پویا، زنده 
و موفق در ســطح کشور محسوب مي شود که با استفاده از ظرفیت هاي موجود 
در داخل، رونق تولید را محقق کرده است.وي تصریح کرد: ابتکار مدیریت گروه 
خودروسازي سایپا در استخدام و اشتغال زایي براي مددجویان کمیته امداد امام 
خمیني)ره( و سایر نهادهاي حمایتي کشور، اقدامي ارزشمند و قابل تقدیر است.

به گفته بختیاري مددجویاني که به اســتخدام شــرکت سایپاگام درآمده اند، با 
کسب آموزش و تخصص ازم در این مجموعه، از نظر بهره مندی از حقوق و مزایا، 
خدمات بیمه درماني و تکمیلي و سایر مزایاي شغلي در شرایط برابر با دیگران 
هســتند.رئیس کمیته امداد امام خمیني)ره( گفت: بسیاري از نیروهاي انساني 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستي تحصیات و مهارت هاي فني باایي دارند 
و مدیریت گروه خودروسازي سایپا با شناخت این موضوع و در راستای عمل به 

مسئولیت اجتماعی خود، نسبت به این حرکت خداپسندانه اقدام کرده است.

 دست یابی به دو رکورد تولید در مجتمع
 فواد سبا 

در نخســتین ماه از ســال جهش تولید، کارکنان بلندهمت واحدهای احیا 
مســتقیم شهید شهبازی و نورد گرم فواد ســبا با تولید ۱۲۹ هزار و ۴۶۰ 
تن آهن اســفنجی و ۱۲۷ هــزار و ۱۹۷ تن کاف گرم گام موفقیت آمیزی 
در مســیر دست یابی به اهداف ساانه این مجتمع برداشتند. بهمن خلیلی، 
مدیر عملیات مجتمع فواد ســبا بــا اعام این خبر افــزود: رکورد قبلی 
تولید آهن اســفنجی در این مجتمع مربوط به مردادماه ســال ۱۳۹۸ و به 
میــزان ۱۲۸ هزار تن و رکورد پیشــین تولید کاف گرم در این خط تولید 
 مربوط به آذرماه ســال گذشــته و به میزان ۱۲۰ هزار و ۱۷۲ بوده اســت.

وی ادامــه داد: کســب ایــن موفقیت های ارزشــمند با در نظــر گرفتن 
حفــظ ســامت همکاران در شــرایط ســخت شــیوع بیمــاری کووید 
 ۱۹ بــرگ زریــن دیگری بــر افتخــارات فــواد مبارکه افزوده اســت.

خلیلی افزود: یکی از دایل ثبت این رکوردهای درخشــان همدلی و وفاق 
مدیریت و کارکنان مجتمع فواد ســبا در کلیۀ سطوح بوده است. از دایل 
دیگری که موجب دســتیابی به این موفقیت ها شــده اســت می توان به 
بهره گیری اثربخش از کلیۀ ظرفیت های ایجادشده، افزایش سرعت تولید و 
کاهش هم زماِن توقفات و خرابی های اضطراری با استفاده از تجارب ارزشمند 
تمامی کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایۀ سازمان اشاره کرد. ضمن این که 
هماهنگــی خطوط تولید، رعایت اصل مشــتری مداری، کاهش ضایعات و 
حذف حداکثری تولیدات نامنطبق با سفارش نیز در ثبت این رکورد تولید، 

غیرقابل انکار است.

 نامه رییس اتاق بازرگانی ایران به وزیر راه و شهرسازی؛
 از ورود کامیون های ترکیه به کشور جلوگیری شود

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در اقدامات اخیر دولت ترکیه با بستن مرزهای خود 
از سوم اسفند ماه ۹۸ بر روی رانندگان و ناوگان ایرانی به بهانه شیوع کرونا باعث گردیده تا 
۸۹ درصد شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی به تعطیلی کشیده شوند.به  گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، غامحســین شافعی در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی درخواست 
کرد در صورت عدم امکان تردد کامیون های ایرانی به داخل ترکیه، با اقدام متقابل و مشابه 
مبتنی بر دستورالعمل های وزارت بهداشت، از ورود کامیون های ترک به کشور بطور کامل 
جلوگیری بعمل آید. در این نامه آمده است:احتراما همانطور که مستحضر هستید حمل و 
نقل بین المللی جاده ای کشور به ویژه شرکت های کریری فعال در حوزه کارنه تیرکه بالغ 
بر ۴۵۰ شــرکت و نزدیک به ۱۵ هزار راننده را تحت پوشــش خود قرار می دهد. متاسفانه 
در اقدامات اخیر دولت ترکیه با بستن مرزهای خود از سوم اسفند ماه ۹۸بر روی رانندگان 
و ناوگان ایرانی به بهانه شــیوع کرونا باعث گردیده تا ۸۹ درصد شــرکت های حمل و نقل 
بین المللی ایرانی به تعطیلی کشیده شوند.این در صورتی است که ناوگان حمل و نقل بین 
المللی جاده ای ترکیه کماکان از مرزهای بازرگان و پلدشت مورد پذیرش واقع و در برگشت 
نیز با بارگیری مجدد مبادرت به خروج می نمایند. بدیهی است این اقدامات موجب نگرانی 
و اعتراض شدید شرکت های حمل و نقل و رانندگان را در پی داشته به طوری که ترک ها 
با زیرکی شــرایط کووید- ۱۹ را به یک فرصت استراتژیک کوتاه و بلندمدت مبدل ساخته 
اند.انتخاب مسیر جایگزین برای دور زدن ترکیه به سمت اروپا از طریق دریای سیاه با بسته 
بودن مرز گرجستان و عدم پذیرش رانندگان ایرانی در آن کشور عما ناممکن و تنها مسیر 
از طریق روســیه خواهد بود که آن نیز شرایط و هزینه های خاص خود را دارد.بدون شک 
حمل و نقل کاا با ناوگان خودی هزینه کمتری را برای وارد یا صادر کننده ایرانی خواهد 
داشت ولی در شرایط فعلی وابستگی تحمیلی به ناوگان ترکیه در حوزه جاده ای ضربه های 
بدی را به چرخه اقتصاد ملی وارد می ســازد و تبعات منفی متعددی دیگری از جمله چند 
برابر شدن کرایه حمل، نابسامانی قیمت تمام شده کاا در بازار داخلی، رکود ، عدم امکان 

رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و باا رفتن نرخ تورم دو رقمی را پدیدار می سازد.

مدیرمخابرات منطقه گلستان: 
 ارائه سرویس با کیفیت به مشتریان

درجلســه ای که  با حضور مهندس غامعلی شــهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ، 
مهندس حمید ذبیحی معاون شبکه ، مهندس امیرخانلو مدیریت تجاری ، مهندس کبیر 
مدیر مخابرات گرگان و کارشناسان این بخشها تشکیل شد در خصوص واگذاری سرویس 
tth بحث و تبادل نظر گردید.مدیرمخابرات منطقه گلستان با اشاره به جدید بودن سرویس 
tth و اهمیــت آن گفت : چون این نوع ســرویس  اینترنت از ســرعت و کیفیت باایی 
برخورداراســت باید رویکردهای مناسبی برای ارتقاء و توسعه آن  داشته باشیم.وی از لزوم 
بازنگری در فرآیند بازاریابی ، فروش و ثبت نام سرویس tth نیز سخن گفت و افزود : اگر از 

لحاظ زمانی در تحویل این سرویس مشکلی وجود دارد باید آسیب شناسی شود.

رحمانی مطرح کرد؛
برنامه ریزی وزارت صنعت برای کاهش ارزبری 3.3 میلیارد داری

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رویکرد داخلی سازی در سال »جهش تولید« با جدیت هر چه تمام تر دنبال خواهد 
شد و داخلی سازی و کاهش ارزبری حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دار انواع قطعه و تجهیزات در دستور کار است.به گزارش روز 
سه شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت ، »رضا رحمانی« در جلسه اقتصاد مقاومتی وزارتخانه که با محوریت بررسی اقدامات سال 
۹۸ و بررسی بخشی از برنامه های سال ۹۹ برگزار شد، به برنامه سه ساله وزارتخانه در خصوص داخلی سازی بیش از ۱۰ میلیارد 
دار انواع واردات کاا و تجهیزات در قالب برنامه نهضت ساخت داخل اشاره کرد.وی افزود: برنامه نهضت ساخت داخل دستاوردهای 
خوبی در سال ۹۸ داشته و افزون بر سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دار داخلی سازی در حوزه های مختلف صنعتی و صنایع معدنی کشور 
تحقق یافته است.رحمانی اضافه کرد: در راستای برنامه ساخت داخل، اقدامات بسیار خوبی در سطح کشور انجام شده و حرکتی شکل 
گرفته که ثمرات آن در آینده می تواند عاوه بر خودکفایی به توسعه پایدار صنعتی کشور نیز کمک شایان توجهی کند.وزیر صنعت 
بیان داشت: این برنامه مورد تاکید ویژه رهبر معظم انقاب، حمایت های رئیس جمهوری، سایر مسووان ارشد دولت و همه دلسوزان 
نظام است و به هیچ عنوان در تحقق اهداف آن کوتاه نخواهیم آمد.وی گفت: یکی از برنامه های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
طول سال گذشته و همچنین امسال، فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای صنعتی و احیای واحدهای راکد است که در همین زمینه 

راه اندازی مجدد دو هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل در سال جهش تولید در دستور کار قرار دارد.

 معاون وزیر خبر داد:
پرداخت تسهیات صادراتی براساس میزان صادرات

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در بسته حمایت از صادرات 
غیرنفتی سال ۱۳۹۸ در خصوص پرداخت تسهیات با نرخ های ترجیحی به صادرکنندگان، از انجام هماهنگی با معاونت 
طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استفاده صادرکنندگان از منابع و اعتبارات موجود در تبصره ۱۸ قانون 
بودجه خبر داد.معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در بسته 
حمایت از صادرات غیرنفتی ســال ۱۳۹۸ در خصوص پرداخت تسهیات با نرخ های ترجیحی به صادرکنندگان، از انجام 
هماهنگی با معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استفاده صادرکنندگان از منابع و اعتبارات موجود 
در تبصره ۱۸ قانون بودجه خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در این خصوص 
اظهار داشت: در تاش هستیم تا فرآیند پرداخت تسهیات صادراتی از محل منابع ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی به 
صورت برخط و از طریق سامانه انجام شود ضمن آنکه اهلیت صادرکنندگان متقاضی صرفا توسط سازمان توسعه تجارت 
ایران و براساس شــاخص های موجود مشخص خواهد شد.وی میزان صادرات را یکی از شاخص های پرداخت تسهیات 
ذکر کرد و افزود: صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام 

نکرده اند، امکان دریافت تسهیات با نرخ ترجیحی و رقابتی را نخواهند داشت.

آگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه با استناد به بند 1 مصوبه شماره 44 شورای محترم اسامی شهر کرمانشاه در نظردارد  نسبت 
به اجاره تعداد 3 جایگاه تک منظور گاز CNG خود در سطح شهر کرمانشاه از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکتهای مجاز بهره بردار 
مورد  تایید شرکت محترم پخش فرآورده های نفتی ایران بشرح ذیل اقدام نماید.لذا متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند جهت کسب 

اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده ازساعت 8 صبح مورخه 99/2/11 به سامانه setadiran.ir مراجعه فرمایند.
ضمناً شماره های تماس با سازمان 34271626و34278565-083 داخلی)17( می باشد.

شرایط مزایده:
1- مدت اجاره جایگاهها از تاریخ عقد قرارداد )99/3/1( به مدت سه سال شمسی می باشد.

2- سازمان از قبول پیشنهاد قیمت شرکتهایی که جزء لیست شرکتهای مجاز بهره برداری اعام شده توسط شرکت محترم پخش فرآورده 
های نفتی ایران نباشند معذور خواهد بود.

3- روند تکمیل مدارک مزایده بشرح ذیل می باشد:
محتویات پاکت )الف(: اصل فیش سپرده شــرکت در مزایده به مبلغ 300/000/000 ریال واریز شده به حساب فراگیر 1892021690 نزد بانک 

تجارت شعبه زمزم )کد18920( به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه
 محتویات پاکت) ب(:تصاویر اساسنامه ,آخرین تغییرات شرکت، وفرم مهر و امضاء شده شرایط مزایده و پیش نویس قرارداد

 محتویات پاکت )ج(: فرم تکمیل شــده قیمت پیشنهادی همراه با مهر و امضاء,خوانا و بدون قلم خوردگی)از حیث عدد و حروف مشخص و 
بدون ابهام(

4- ضمنآ آخرین مهلت ارسال و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه تدراکات الکترونیکی دولت)setadiran.ir( ساعت 1200 روز سه شنبه مورخه 
99/2/23 می باشد.

5- ضمانت حسن انجام تعهدات قرارداد اجاره, مبلغ 5/000/000/000 ریال )بابت هر جایگاه( می باشد که در قالب ضمانت نامه بانکی ودر زمان 
عقد قرارداد از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

6- سپرده نفر اول در صورت انصراف به نفع سازمان ضبط و مورد مزایده به نفر دوم واگذار و این شرط برای برنده نفر دوم نیز پابرجا خواهد بود.
7- سپرده برندگان اول و دوم مزایده پس از انعقاد قرارداد و سایر شرکت کنندگان 30 روز بعد از برگزاری مزایده استرداد خواهد شد.

8-کلیه هزینه های برگزاری مزایده شامل کارشناسی،درج آگهی و غیره بعهده برندگان مزایده خواهد بود.
9- پس از بازگشائی پاکتها توسط اعضاء کمیسیون، برندگان مزایده برابر مقررات اعام خواهند شد.

10- به پیشنهادات مخدوش وفاقد مدارک ازم و یا خارج از وقت مقرر,ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

12- شرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامات دولتی وکشوری می باشند
13- شــرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه توسط شرکت 

کننده می باشد.
14- قرارداد پیوست مدارک مزایده بصورت پیش نویس بوده و سازمان مجاز به  هرگونه تغییر و یا اصاح در محتوای آن در زمان انعقاد قرارداد 

می باشد. 
زمان و مکان برگزاری جلسه کمیسیون مزایده :

راس ساعت 15بعدازظهر  روز سه شنبه  مورخه 99/2/23در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه خواهد بود

نام ردیف
جایگاه

مدت 
اجاره

قیمت پایه 
کارشناسی 

اجاره)ماهیانه(- ریال

مبلغ تضمین 
قرارداد- ریال

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مزایده- ریال

شماره آگهی 
مزایده در سامانه 
setadiran.ir

تاریخ انتشارآگهی 
مزایده 

setadiran.ir درسامانه

360/000/0005/000/000/000300/000/000509905004800000199/2/11سه سالگلشن1

390/000/0005/000/000/000300/000/000509905004800000299/2/11سه سالوکیل آقا2

220/000/0005/000/000/000300/000/000509905004800000399/2/11سه سالفدک3

جناب آقای مهندس  جهانبخش شکری
 رییس هیئت مدیره گروه بازرگانی و صنعتی شکری 
و رییس خانه صنعت ،معدن وتجارت استان کرمانشاه

درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده ازخداوند متعال برای روح پاک آن مرحومه علو درجات و مغفرت 

الهی، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل آرزومندم.
بهاری نماینده روزنامه صبح اقتصاد در استان کرماشاه
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۹ بانک آماده پذیره نویسی سهام )ETF(گزیده خبر
وزارت اقتصــاد اعام کرد: بانک های ملی، ســپه، مســکن، 
کشــاورزی، رفاه کارگــران، ملت، تجارت، صــادرات و قرض 
الحسنه مهر ایران منتخب واگذاری واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله )ETF( شدند.به گزارش 
ایِبنا به نقل از شــبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران )شادا(، 
در اطاعیه شــماره دو آمده اســت: این بانــک ها به عنوان 
بانــک های منتخب از تاریخ ۱۴ لغایت ۳۱ اردیبهشــت ماه، 
آماده پذیره نویســی متقاضیان خریداری واحد های سرمایه 
گذاری صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله )ETF( هستند.

وزارت اقتصاد در این اطاعیه به شهروندان اکیدا توصیه می 
کند، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، جهت پذیره 
نویســی از طریق درگاه های غیر حضوری این بانک ها اقدام 

کنند.وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطاعیه شماره ۲ 
واگذاری واحد های ســرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله )ETF( )واسطه گری مالی یکم(، مشخصات درگاه 
هــای غیر حضوری و حضوری بانک های منتخب کشــور را 
جهت پذیره نویسی اعام کرد.این اطاعیه بانک های منتخب 
را شامل بانک ملی، سپه، مســکن، کشاورزی، رفاه کارگران، 
ملت، تجارت، صادرات ایران و قرض الحسنه مهر ایران اعام 
کرده است.وزارت اقتصاد در این اطاعیه با اعام اینکه امکان 
پذیره نویسی به صورت حضوری در شعب بانک های یاد شده 
نیز وجود دارد، به شهروندان اکیدا توصیه می کند، به منظور 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، جهت پذیره نویسی از طریق 

درگاه های غیر حضوری این بانک ها اقدام کنند.

پیام مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
به مناسبت روز جهانی کارگر

پیام تبریک مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در 
روز جهانی کارگر و بزرگداشــت مقام کارگر  بســم اه 
الرحمن الرحیم  لیَس لِانسان اّل ماَسعی )قرآن کریم- 
سوره نجم(  »کارگران« از مهم ترین سرمایه های انسانی 
هستند، عناصری مولد و خاق که با کمک دست های 
هنرمند و بازوان ســترگ خویش چرخ تولید کشــور را به حرکت درمی آورند و 
یازدهم اردیبهشــت ماه، روز جهانی کارگر، فرصت مغتنمی است برای سپاس و 
قدردانی از انسان های شرافتمندی که قوه ابتکار و توان خود را مصروف آبادانی و 
پیشرفت میهن اسامی خود می کنند، عزیزان گران قدری که مصداق مجاهدان 
درراه خدا هســتند.نیک می دانیم کار متعهدانه سنگ بنای توسعه و پیشرفت 
هر کشوری اســت و محور اصلی کار، سرمایه های انسانی هستند. توجه به این 
سرمایه های بی بدیل، پاسداشت خدمات و تاش در جهت مراقبت هر چه بیشتر 
از آن ها موفقیت و تعالی کشــور را تضمین و تثبیت خواهد کرد و در سالی که 
مزین به شــعار »جهش تولید« است، بدون شک مهم ترین عنصر عرصه تولید 
یعنی »کارگر« نقش محوری در تحقق اهداف عالیه کشور ایفاء می کند.اینجانب 
و تمامی همکاران بنده در اقصی نقاط کشــور افتخار داریم که به عنوان خانواده 
بزرگ بانک توســعه تعاون در خدمت عزیزان هموطنی هســتیم که در کسوت 
کارگری، خدمات ارزنده ای را درراه پیشــبرد و ســرافرازی میهن اسامی ارائه 
می نمایند و خرســندیم به تاش گرانی خدمت رسانی کنیم که مأموریت بزرگ 
ایشان توسعه و آبادانی کشور است.بانک توسعه تعاون همواره و به عنوان یکی از 
ارکان بخش تعاون کشور در تاش است که با اتکا به تمامی امکانات، زیرساخت ها 
و ظرفیت هایش و نیز بهره گیری از فرصت های ممکن، طیف متنوعی از خدمات 
را به جامعه هدف و ازجمله کارگران ســخت کوش و شریف این مرزوبوم عرضه 
کند.فرارســیدن روز کارگر، روز تجلیل از پیشتازان توسعه و پیشرفت در سال 
»جهش تولید« را به تمامی کارگران خاق و پرتاش ایران اسامی تبریک عرض 

می کنم .

موافقت صندوق توسعه ملی با استمهال 
اقساط به دلیل کرونا

هیات عامل صندوق توســعه ملی با اســتمهال ســه 
ماهه در بازپرداخت اقســاط تسهیات اعطایی از محل 
قراردادهــای عاملیــت ارزی و ریالــی، موافقت کرد.

بــه گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات، این 
تصمیم در پی مکاتبه رییس شورای هماهنگی بانک ها 
و رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی مبنی بر مساعدت و حمایت 
از تســهیات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی به دلیل« شرایط به 
وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا« گرفته شد.بر این اساس، افزایش دوران 
بازپرداخت اقســاط؛ شامل مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا بوده و حداکثر در 
سقف اختیارات هیات عامل صندوق )حداکثر افزایش دو ساله دوره تامین مالی 
با احتساب افزایشات احتمالی قبلی حسب درخواست های ارسالی بانک( امکان 
پذیر است.این اقدام به منظور مساعدت و حمایت از تسهیات گیرندگان حقیقی 
و حقوقی خواهان استفاده از این امکان که اقساط تسهیات دریافتی آنها اعم از 
ارزی و ریالی طی ماههای اسفند 98 و شش ماهه اول سال ۱۳99 سررسید می 
شــود، انجام خواهد شد.این گزارش می افزاید: از این دسته از مشتریان پس از 
پایان دوره بازپرداخت، به نحوی که اقســاط مذکور به پایان دوره قرارداد منتقل 
شده و به واسطه تمهیدات یاد شده در دوره مذکور جریمه دریافت نشود، اقساط 
دریافت خواهد شــد.گفتنی است هر تقاضا می بایست از سوی بانک عامل برای 

صندوق توسعه ملی ارسال شود.

حجت اله صیدی:
 بازدهی ETFها بیشتر از 18 درصد

 خواهد بود
حجت اله صیدی گفت: بانک صادرات ایران در عملیات 
بازار باز فعال اســت و از زمان راه اندازی این بازار تا به 
امروز، حدود ۳٠ هــزار میلیارد تومان عرضه و معامله 
داشته ایم.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران 
بــه نقل از ایلنا، صیدی درباره میزان فعالیت این بانک 
در عملیات بازار باز و انتشار اخباری مبنی بر عدم استقبال بانک ها از فعالیت در 
این بخش اظهار کرد: بانک صادرات در عملیات بازار باز فعال است و در مدت راه 
اندازی این بازار تا به امروز چیزی حدود ۳٠ هزار میلیارد تومان عرضه و معامله 
داشته ایم.وی افزود: ممکن است نیاز به نقدینگی برای برخی از بانک ها حل شده 
باشد اما هنوز هم برخی از بانک ها به نقدینگی نیاز دارند از اینرو معامات در بازار 
بازار انجام می شود.مدیرعامل بانک صادرات در خصوص نرخ بازدهی صندوق های 
سرمایه گذاری بانکی و بیمه ای قابل معامله در بورس گفت: طبیعتا انتطار می رود 
سود این ETFها بیشتر بازده بدون ریسک باشد. نرخ بازده بدون ریسک در حال 
حاضر بین ۱٥ تا ۱8 درصد اســت و قطعا بازدهی صندوق بیشــتر از این اعداد 
خواهد بود.مدیرعامل بانک صادرات همچنین درباره انتشــار تحلیل هایی مبنی 
بر تفاوت های صندوق های ســرمایه گذاری معامله پذیر در ایران و سایر کشورها 
گفت: بازدهیETFها در همه جای دنیا مبتنی بر دارایی های آن صندوق اســت 

که در ایران هم همین روال پیش می رود.  

دنیای امروز و ارتباطات نیازمند باورهای 
دیجیتال است

سیدمحمدحسین استاد، 
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین

تحولت تکنولوژی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی می بایســتی موجب ایجاد باور 
و افزایش اثرگذاری روابط عمومی ها در تمامی ارکان های حاکیمتی و سازمانی شود.

سیدمحمدحسین اســتاد، مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین در آستانه برگزاری 
هفته روابط عمومی با بیان این مطلب افزود: امروزه با توجه به هوشمندتر شدن جوامع 
بشــری و ارتقای نسبی سطح سواد رســانه ای افراد جامعه، مدیران بیش از گذشته 
نیازمند بکارگیری روابط عمومی های حرفه ای هستند تا ضمن برقراری نوعی تعادل 
و تعامل دوسویه مابین سازمان و مخاطبان، بهره کافی از ظرفیت های ایجاد شده در 
فضای مجازی را برای سازمان خود به ارمغان بیاورند.استاد در ادامه گفت: دنیای امروز 
و ارتباطات نیازمند باورهای دیجیتال اســت و در آینده ای نزدیک شاهد آن خواهیم 
بود که شــبکه های اجتماعی با ارایه امکانات متنوع جایگزین بسیاری از خدمات در 
حوزه های مختلف از جمله حوزه بانکداری خواهند شد.وی ادامه داد: متاسفانه وجود 
سیاست های دوگانه در خصوص استفاده از برخی از شبکه های اجتماعی موجب آن 
شــده تا کاربران نتوانند اســتفاده حداکثری را از ظرفیت های فضای مجازی داشته 
باشند و بهتر اســت این خا از سوی نهادهای حاکمیتی برطرف شود تا کابران هر 
چه زودتر از سردرگمی که در آن قرار گرفته اند خارج شوند.مدیر روابط عمومی بانک 
ایران زمین در ادامه و در خصوص نقش روابط عمومی ها به منظور کاســتن از تبعات 
این سیاست ها گفت: امروز دیگر نمی توان به افکارعمومی گفت که از کجا و چگونه 
اخبار خود را دریافت کنند و این موضوع در حالی رقم خورده که متاســفانه منابع 
غیررسمی در حال میدان داری بوده و هر روزه بر تعداد اخبار و اطاعات غلط که در 
جامعه منتشر می کنند.می افزایند و در این بین روابط عمومی ها به عنوان منابع اصلی 
اخبار می توانند با فعالیت مناســب خود این مشکات را برای مردم نمایان و از بروز 
آسیب های جدی به اقشار مختلف جامعه جلوگیری کنند.وی در ادامه ضمن تاکید بر 
ارتقای جایگاه روابط عمومی در سازمان و جامعه گفت: شناسایی جاده مشخص برای 
روابط عمومی ها به منظور توسعه فعالیت ها و ارتقای جایگاه خود در جامعه و سازمان 

با تدبیر، بررسی و دریافت مشاوره های صحیح هموار و به راحتی میسر خواهد شد.

براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک هـا و مؤسسـات اعتباری 
غیربانکی که نسبت مجموع تســهیات اعطایی آنها در هر 
استان به مجمـوع سـپرده های آنهـا در همان استان کمتر از 
٥٠درصد  باشد، موظفند تا پایان سـال ۱۴٠٠، نسبت مذکور 
را به حداقل ٥٠درصــد ارتقاء دهند.به گزارش اقتصادآناین 
به نقل از فارس، در بخشــنامه ای که از ســوی بانک مرکزی 
به بانک ها اباغ شــده اســت، ضوابط جدیدی برای مصرف 
ســپرده ها در هر استان تعیین شــده است.در این بخشنامه 
خطاب به بانک ها و موسسات اعتباری آمده است: همان گونه 
که مســتحضرند؛ در تخصیص و هدایــت منابع بانکی لزم 
اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین 
مالی توأمان طرح های توسعه ای ملی و منطقه ای مدنظر قرار 
گیرد، لذا در عین حال کـه بایـد ضـمن رعایت و نظرداشت 
ماحظات و عمومات تخصیص منابع، نسبت به تأمین مالی 
طرح های ملی و تکالیف بودجـــه ای اهتمـام شود، نیازهای 
تأمین مالی منطقه ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد.

این در حالی است که وفـق مکاتبـات متعـدد واصله از مقامات 
عالی اســتان های مختلف به ویژه مناطــق کمتر برخوردار، 
تخصـیص منـابع در برخـــی اسـتانها بـا منـابع سپردهای 
تجهیز شده در همان استان تناسب نداشته و برخی از بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربـــانکی بخـش انـــدکی از منابع 
سپردهای جمع آوری شده در استان ها را به صورت تسهیات 

در استان متبوع مصروف نموده اند.بـر همـین اسـاس، مراتب 
در جلســه مورخ /۲٥/۱ ۱۳99 هیأت عامــل بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایـــران مطـرح و بـــه شـرح ذیـل اتخاذ 
تصمیم شد: ۱- با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرح های ملی 
و نیز انجام تکالیف بودجه های سـنواتی، بانک هـا و مؤسسـات 
اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیات اعطایی آنها در 
هر استان به مجمـوع سـپرده های آنهـا در همان استان کمتر 
از ٥٠ درصد می باشد، موظف هستند در یک بازه زمانی معین 
حداکثر تا پایان سـال ۱۴٠٠ ، نسبت مذکور را به حداقل ٥٠ 
درصد ارتقاء بخشند. به گونه ای که حداقل ٥٠ درصد منـابع 
سـپردهای قابـل تخصیص در هر استان باید به همان استان 
اختصاص یابد. ۲- به بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی 
توصیه می گردد اختیـــارات واحـدهای اسـتانی خـود را در 
زمینـــه تخصیص منابع با توجه به افزایش ســطح عمومی 
قیمت ها افزایش داده و نمایندگان واحدهای استانی بانک هـا 
و مؤسســات اعتباری غیربانکی به صورت فعال در جلسات 
کمیسیون هماهنگی بانک ها مشارکت کنند.با عنایت به موارد 
فوق الذکر، خواهشمند است دســتور فرمایند مراتب به قید 
تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شـماره ۱۴9۱٥۳ 9٦ /مورخ 
۱٦/٥ /۱۳9٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسســه 
اعتباری غیربانکی اباغ شده و بر حســـن اجرای آن نظارت 

دقیق و مؤثر به عمل آید.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک ها پول نقد از مردم 
دریافت نمی کنند، اما اگر ویروس کرونا تا زمان طولنی کشور 
را درگیر خود کند، مردم ناگزیر به اســتفاده از پول نقد خود 
می شوند.به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا در دنیا تمامی 
کشــورها را درگیر خود کرده و زندگی بســیاری از افراد را به 
چالش کشیده است.دستورالعمل های ضدکرونایی نیز این روزها 
از ســوی سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت کشورها و 
دولت ها اعام و اعمال می شــود تا سرعت شیوع این ویروس 
را کاهش دهد.تمامی فعالیت هایی که با حجم زیادی از مردم 
ســر و کار دارد، می تواند به شــیوع این ویروس کمک کند و 
بــه همین دلیل محدودیت هایی از ســوی دولت ها برای این 
فعالیت ها اعمال می شود.چرخش اسکناس در میان مردم، با 
توجه به قطعی بودن آلودگی، یکی از مهم ترین عوامل شیوع 
ویروس کرونا اعام شــده و بانک مرکزی ایران نیز از روزهای 
ابتدایی شــیوع این ویروس در کشور با اعمال سیاست هایی 
سعی در جلوگیری از چرخش اسکناس در کشور داشته است.

اما این سیاست ها در مقابل می تواند به آسیبی هم تبدیل شود، 
چراکه بر اساس اعام بانک مرکزی، بانک ها پول نقد از مردم 
نمی گیرند و در صورت ضرورت باید با حفظ ضوابط بهداشتی 
باشد، اما همین امر سبب شده یا پول های نقد مردم بااستفاده 
بماند، یا در بین مردم بچرخد که این خود می تواند به گسترش 
ویروس کرونا کمک کند.تعداد دستگاه های خوددریافت بانک ها 

در مقایسه با حجم اسکناسی که در کشور وجود دارد، بسیار 
پایین است و با وجود اینکه برخی بانک ها شعب مشخصی را 
برای دریافت پول نقد مشخص کرده اند، بازهم به نظر می رسد 
که پاسخگوی حجم اســکناس در گردش بین مردم نباشد.

محققان می گویند با توجه به قطعی بودن آلودگی اسکناس ها 
به طیف وســیعی از میکروارگانیســم ها به نظر می رسد عدم 
تماس با پول، روشــی بسیار ساده تر و منطقی تر از ضدعفونی 
کردن آن  است.دولت چین در پی افزایش شدید آمار مبتایان و 
مرگ و میرهای ناشی از بیماری کرونا بسیاری از اسکناس های 
رایج را نابود کــرد که دلیل این امر را برخی غیرممکن بودن 
ضدعفونی کردن پــول بیان کردند. همچنین تمامی بانک ها 
موظف شــدند تمام پول های صندوق ها را با اشعه ی ماورای 
بنفش و دمای بال ضدعفونی کرده، ســپس در اتاقی به مدت 
۱۴ روز نگهداری کنند و بعد از آن در اختیار مشــتریان خود 
قرار دهند، اما براســاس شواهد موجود، دلیل علمی برای این 
فرآیند وجود ندارد.براساس آن چه در صفحه اطاعات مربوط 
به کرونای دانشــکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
موسسه ملی تحقیقات ســامت آمده است، به دلیل این که 
ضدعفونی کردن پول در خانه امکان پذیر نیســت و از طرفی 
این ویروس نهایتا تا 9 روز قادر است روی سطوحی مانند پول 
زنده بماند، توصیه شده در مواردی که پول، آلوده یا مشکوک 

بود، حداقل به مدت 9 روز در پاکتی جداگانه نگهداری شود.

راه بانک مســکن در مسیر کمک و پشتیبانی و حمایت 
از جهش تولید مسکن و همین طور رونق این بخش با 
تمام توان مجموعه ی بانک ادامه پیدا می کند.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، در پی درگذشــت 
مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک 
مسکن، دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در حکمی نادر قاسمی عضو هیأت مدیره این بانک را به 
عنوان سرپرست بانک مسکن منصوب کرد.نادر قاسمی 

یکی از قدیمی ترین مدیران و اعضای خانواده ی بزرگ 
بانک مسکن است که در سال های اخیر در هیأت مدیره 
این بانک مســوولیت کمک به نظام تامین مالی مسکن 
را بر عهده داشته است.قاسمی همچون مرحوم رحیمی 
انارکی با بیش از ۳٠ سال سابقه خدمت در بانک مسکن 
فعالیت خود را از مراحل پایین مسوولیت در بانک آغاز 
کــرد و به تدریج با انعکاس و ثبت توانایی های خود در 
این حوزه توانست مراحل رشد و ارتقا بیشتر مسوولیت 
را تجربه کند.سرپرست جدید بانک مسکن روز گذشته 
درباره ی حکم خود به خبرنگار هیبنا گفت: اواخر سال 
گذشته و اوایل امســال به واسطه مسوولیتم در هیأت 
مدیره بانک مسکن، از نزدیک با دغدغه ها و تاکیدهای 
مرحوم رحیمی انارکی بابت کمک بانک مسکن به جهش 
تولید و نجات مسکن از رکود در جریان بودم و به خوبی 
نسبت به اهمیت سیاست های اعتباری سال 99 بانک 
مسکن اشراف دارم. مجموعه هیأت مدیره بانک مسکن 
در ســال جدید به پیروی از مدیرعامــل فقید،مرحوم 

رحیمی مصمم است همه اختیارات ، ابزارها و سیاست 
های قابل اجرا در نظام تامین مالی مســکن را در جهت 
پویاسازی و سرمایه گذاری ساختمانی به کار ببندد.وی 
در ادامه اظهار داشت: من نیز به عنوان عضوی از خانواده 
بزرگ بانک مســکن حساسیت ها و اهمیت مسوولیت 
جدیدی که وزیر اقتصادی بر عهده ام قرار داده اســت 
را بــه خوبی درک می کنم و تاشــم ایــن خواهد بود 
همچنان نقش اصلی بانک مسکن در حوزه تامین بانکی 
بخش مســکن و ساختمان را هرچه بهتر و پررنگ تر از 
سال های گذشته ایفا و محقق کنم و آرمانهای مرحوم 
رحیمی انارکی را به کمک مدیران و کارکنان به نتیجه 
برسانیم.نادر قاسمی عضو هیأت مدیره و سرپرست جدید 
بانک مســکن در ادامه گفتگو با خبرنگار هیبنا تصریح 
کرد:هیات مدیره بانک،مدیران ارشــد،مدیران و تمامی 
کارکنان صدیق و پرتاش بانک کما فی سابق تمام توان 
خود را درجهت تحقق منویات مرحوم رحیمی انارکی ، 

در تامین مسکن مردم عزیز کشور بکار می گیرند.

نادر قاسمی عضو هیأت مدیره و سرپرست جدید 
بانک مسکن:

راه بانک مسکن در 
مسیر جهش تولید 
ادامه پیدا می کند

براساس بخشنامه بانک مرکزیمشکلی به نام اسکناس!
بانک ها باید نیمی از سپرده های هر استان را در همان استان مصرف کنند
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نگـــاه

حمله عامل انتحاری در کابل 3 کشته و 1۵ 
زخمی بر جای گذاشت

ســخنگوی وزارت کشور افغانستان دیروز )چهارشنبه( اعام کرد، در جریان یک 
حمله تروریســتی در کابل، پایتخت این کشور دست کم سه تن کشته و ۱۵ تن 
دیگر زخمی شدند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، طارق آریان، 
سخنگوی وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای رسمی گفت: صبح امروز یک عامل 
انتحاری خودش را در بین غیرنظامیان در بخش »رشخور« منطقه »چارآسیاب« 
واقع در کابل منفجر کرد.تاکنون هیچ ســازمان یا گروهی مسئولیت این حمله 
را برعهده نگرفته اســت؛ حمله ای که در ماه مبارک رمضان صورت گرفته است.

بر اســاس گزاش خبرگزاری طلوع، این انفجار در ورودی یک از ســاختمان های 
فرماندهی عملیات ویژه رخ داد.این حمله چند روز پس از حمله شــبه نظامیان 
طالبان در بخش مرکزی کشور صورت گرفت؛ حمله ای که در آن دست کم جهار 
نیروی امنیتی جان خود را از دســت دادند.آمریکا و جنبش طالبان دو ماه پیش 
در اقدامی برای متوقف کردن جنگ چندین ساله در افغانستان به توافقی دست 
یافتنــد. اما همزمان با به تعویق افتادن مذاکرات ماه مارس میان کابل و جنبش 
طالبان به دلیل پاندمی کرونا، درگیری ها میان دولت افغانستان و این شبه نظامیان 

ادامه یافته است.

 ترکیه از دستگیری عامل بمب گذاری 
عفرین خبر داد

استانداری »هاتای« ترکیه اعام کرد که عامل انفجار تروریستی روز )سه شنبه( در 
عفرین سوریه دستگیر شده است.به گزارش ایسنا،  به نقل از خبرگزاری آناتولی، 
استانداری هاتای ترکیه طی بیانیه ای اعام کرد: عاملی که خودروی بمب گذاری 
شــده را به محل انفجار تروریســتی امروز در عفرین ســوریه برده بود، دستگیر 
شد.اســتانداری هاتای همچنین از خاموش شــدن حریق ایجاد شده در محل 
انفجار و بازداشت راننده خودروی بمب گذاری شده خبر داده است.بر اساس این 
گزارش، مداوای زخمی های این حمله در بیمارستان های عفرین و استان هاتای 
ترکیه ادامه دارد.وزارت دفاع ترکیه پیش تر اعام کرد، در پی انفجار تانکر سوخت 
بمب گذاری شده در شهر عفرین سوریه، دست کم ۴۰ تن از جمله ۱۱ کودک جان 

باختند. این حمله بیش از ۴۰ زخمی برجای گذاشته است.

دیپلمات روس: 
 پوتین، اسد را دوست دارد و ما فقط 

با او کار می کنیم
یک منبع دیپلماتیک روسیه درباره آنچه از آن هجمه رسانه ای روسیه به بشار اسد 
و رهبری سوریه خوانده شده، گفت: این اظهارات صحیح نیست و روسیه نظرات 
متعددی درقبال وضعیت ســوریه دارد و هیچ هجمه ای وجود ندارد.به گزارش 
ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم ،این دیپلمات روس در گفت وگوی 
خود خاطرنشان کرد:  مهم موضع رسمی روسیه است که حامی سوریه است.وی 
فاش کرد که وادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه بشار اسد را شخصاً دوست 
دارد و براساس پروپاگاندای غربی که می گوید او دیکتاتور است به اسد نمی نگرد.

بنا بر تاکید این دیپلمات، روســیه تنها با راس قدرت یعنی بشار اسد در سوریه 
تعامل می کند و مداخله روســیه در سوریه در چارچوب حاکمیت سوریه است. 
روسیه حاکمیت سوریه را نقض نکرده و چیزی را به دمشق تحمیل نمی کند و 
مداخله ای در ریز تصمیم گیری های سوریه ندارد.این دیپلمات روس می افزاید: 
میان تعامل روســیه با هم پیمانانش وتعامل کشورهای غربی تفاوت وجود دارد، 

آن کشورها مواضع خود را براساس منافع خود به طور مداوم تغییر می دهند .

تحلیل فارن پالسی
سه سناریو درباره غیبت اسرارآمیز کیم 

جونگ اون
»آمریکا و کره جنوبی باید خود را برای همکاری آماده کنند، خواه کیم مرده باشد، 
زنده باشد و یا دوباره ظاهر شود.«به گزارش ایسنا، فارن پالسی در تحلیلی از شرایط 
کنونی کره شمالی و غیبت اسرار آمیز رهبر این کشور آورده است: »شایعات اخیر 
در مورد وضعیت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و سامت او یک برگ برنده 
در سیستم کره شمالی است. هر گاه یکی از رهبران کره شمالی در اتظار عمومی 
برای مدتی طوانی غایب باشند اظهر نظرها شروع می شود. رهبر کنونی در اواسط 
دهه ۳۰ زندگی خود است اما به وضوح مشکات جسمانی دارد و دو هفته است 
که نیست. برای اولین بار از سال ۲۰۱۱ کیم جونگ اون در مراسم رسمی و ملی 
۱۵ آوریل  مراسم یادبود پدربزرگ و بنیانگذار کشور نبود.منابع رسمی در پیونگ 
یانگ درباره وضعیت کیم سکوت کرده اند البته این در رژیم اسرار آمیز کره شمالی 
چندان عجیب نیســت. شاید او در حال گذراندن دورن نقاهت از یک بیماری یا 
عمل جراحی باشد، یا خودش را از ترس کروناویروس پنهان کرده باشد. این کشور 
ممکن است برای سازماندهی مجدد پس از شکست های اخیر و پس از انتخابات 
پارلمانی کره جنوبی و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به زمان 
نیاز داشته باشد یا شاید دستگاه تبلیغات برای چونگی توضیح بیماری و یا مرگ 
کیم با چالش روبروست.از دیدگاه سیاسی اگرچه هشیاری درباره برخی گزارش ها 
مهم است اما ازم است برای سناریوهای خاص و جدی نیز آماده بود. کیم باید به 
زودی ظاهر شود، به خصوص در شرایط کنونی کشورش. در غیراین صورت مرگ 
و یا ناتوانی او باید تایید و اعام شود. چالش ها و انتظارات از پاسخ متحدان به هر 
یک از این سناریوها قابل حدس نیست. سرنوشت رهبر کره شمالی هر چه باشد 

همکاری میان آمریکا و کره جنوبی ضروری است.

 سناریوی اول: کیم با سامت کامل ظاهر شود
سناریوی اول این است که پس از بهبود کامل یا دیگر امور، کیم به عنوان رهبر 
کره شمالی دوباره ظاهر شود. رویارو با سیاست همیشگی کره شمالی، آمریکا و 
کره جنوبی ازم است استراتژی و رویکرد خود در قبال پیونگ یانگ را هماهنگ 
کننــد. باید از تشــدید رویارویی نظامی جلوگیری شــود و فرصت هایی برای از 
سرگیری دیپلماسی فراهم شود. رئیس جمهور ترامپ سرگرم کمپین انتخاباتی و 
پاندمی کروناویروس در آمریکاســت. در عوض مون جائه این، رئیس حمهور کره 
جنوبی مصمم به تشدید همکاری های دو کره با پشت سرگذاشتن پاندمی کرونا 
در کشــورش و پیروزی حزب مون در انتخابات پارلمانی اســت. مون در دیدار با 
مشاورش در سالگرد نشست دو کره تصریح کرده که همکاری در سامت عمومی 
با کره شمالی از ضروری ترین امور است. در حالیکه سئول به دنبال فرصت برای 
بهبود روابط با پیونگ یانگ است اما باید دید که آیا کره شمالی هم حاضر است 
به درخواست سئول پاسخ مثبت بدهد یا خیر.اما اگر پروژه مرزی دو کره نیازمند 
کاهش تحریم ها یا کوتاه آمدن از نگرش هماهنگ شده غیرهسته ای شدن باشد، 
ائتاف آمریکا-کره جنوبی با آزمون تازه ای روبرو خواهد شد. اگر کره ای ها بتوانند 
با باز کردن دفتری در کائه سونگ و از سرگیری تبادات فرهنگی و انسان دوستانه 
بتوانند همکاری موفقی داشته باشند و خط آهن دو کره حرکت خود را آغاز کند 
و ارتباط جاده ای صورت گیرد، دیپلماسی امکان پذیر خواهد بود.به هر حال اگر 
دولت مون بخواهد پروژه های اقتصادی بزرگتری نظیر مجتمع صنعتی کائه سونگ 
یا تورهای کره شــمالی را داشته باشد این تاش ها با تحریم های سازمان ملل و 
آمریکا در تضاد خواهند بود. واشنگتن می خواهد پیونگ یانگ گام های جدی در 
خلع ساح هسته ای بردارد تا توجیه درستی برای تخفیف تحریم ها باشد. آمریکا 
و کره جنوبی ازم است برای حمایت موقر از دیپلماسی معنادار با پیونگ یانگ و 

ممانعت از تاکتیک های انحرافی پیونگ یانگ در یک مسیر حرکت کنند.

سناریوی دوم: کیم غایب بماند
دومین سناریو این است که کیم غایب بماند و نتواند برای مدتی نامعلوم کنترل 
کشور را داشته باشد و به این ترتیب عدم اطمینان درباره ثبات کره شمالی قوت 
خواهد یافت.معتمد نزدیک کیم یعنی خواهرش کیم یو جونگ می تواند به عنوان 
رهبــر موقت فعالیت کند یا دعوای قدرت رخ می دهــد چرا که چندان معمول 
نیســت زنی در اوایل دهه ۳۰ عمرش رهبری کشــور را در کره شــمالی داشته 
باشد. تا وقتیکه تایید رســمی از سوی پیونگ یانگ وجود نداشته باشد، حدس 
ساختار رهبری چندان ساده نیست و حتی موقعیت رهبر موقت نیز معلوم نیست. 
کشورهای همسایه باید رویکرد انتظار را تا دستیابی به مدرکی درباره دینامیک 
داخلی کره شــمالی در پیش بگیرند.ســئول و واشنگتن باید در این موقعیت به 
تبادل اطاعات بپردازند، پیونگ یانگ شاید دست به آزمایش های موشکی بزند تا 
قدرت خود را نشان دهد. اگر کیم یو جونگ قدرت را دست بگیرد کره شمالی باید 
به همین مانورهای نظامی ادامه داده و به آزمایش موشکهای کوتاه برد کشور در 
راستای استراتزی برادرش آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نوامبر در 
آمریکا ادامه دهد. به هر حال از آنجا که بزرگان کشور سعی خواهند داشت خود را 
نشان دهند و در این دولت نوین جایگاهی پیدا کنند، دستور کارهای آزمایش های 
نظامی و ســاخت تسلیحات بیشتر و لفاظی های بیشتر علیه کره جنوبی، ژاپن و 
آمریکا دور از انتظار نخواهد بود.در این شرایط  ائتاف نباید ضعیف و غیر معتبر 
به نظر برسد. واشنگتن و سئول باید سریعا مذاکرات درباره توافق اقدامات ویژه و 
تقسیم بودجه دفاعی برای میزبانی از نیروهای آمریکایی در کره جنوبی را نهایی 
کنند. اگر پیونگ یانگ به آزمایش موشــکی ادامه دهد، ژاپن و کره جنوبی باید 
اختافات را کنار بگذارند و به تبادل اطاعات بپردازند. ائتاف نیازمند آمادگی و 
بازدارندگی اســت، باید هشیار باشند و نمایش قدرت را سوءتعبیر نکنند چرا که 
هدف فقط رقبا و افکار عمومی کره شمالی است نه آمریکا، کره جنوبی و یا ژاپن.

سناریوی سوم: کیم مرده و یا ناتوان از کشورداری است
سومین سناریو این است که تایید شود کیم جونگ اون مرده یا قادر به کشورداری 
نیســت. باید دید کیم کسی را به عنوان جانشین انتخاب کرده یا فردی با اعتبار 
هســت که بتواند کشور را در دست بگیرد اما در هر حال فروپاشی کشور چندان 
محتمل نیســت، چون منافع خاندان کیم و نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی 
کره شمالی همپوشانی دارند.این سناریو فرضیات زیادی برای جنگ قدرت میان 
جناح های داخلی ایجاد می کند؛ بازیگران بین المللی را در ســوء تفاهی از شرایط 
داخلی کره شمالی گیر می اندازد. نامزد احتمالی برای کسب قدرت خواهر کیم 
و کیم پیونگ ایل، عموی اوست که به رغم در تبعید بودن برای دهه ها به عنوان 
سفیر در کشورهای اروپایی سال گذشته به کشور بازگشت و از حمایت نخبگان و 
سران هم نسل خود برخوردار است.یک اسب سیاه از خاندان کیم، مقام های حزب 
کارگر یا ژنرال های ارتش به خصوص اگر تفاهم جمعی از تدارکات رهبری وجود 
داشته باشد، بااخره ظهور خواهد کرد. حتی اگر خواهر کیم به عنوان رییس ظاهر 
شود معلوم نیست چه مدت می تواند قدرت را حفظ کند.پکن به احتمال زیاد به 
تصمیم کره شــمالی در مورد رهبری و جانشــینی و انتقال قدرت بدون دخالت 
مستقیم حمایت خواهد کرد و شاید کمک های انسان دوستانه برای جلوگیری از 
خروج آوراگان و هجوم آنها به مرزها در زمان بی ثباتی در کره شمالی روانه این 
کشور کند، در حالیکه پکن به سرعت دست به اقداماتی می زند، واشنگتن و سئول 

باید نزدیک هم باشند و به طور دائم با یکدیگر رایزنی کنند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل:

تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران خاف قطعنامه ۲۲۳۱ است
نیویورک- ایرنا- نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تکاپوی 
رژیــم آمریکا برای تمدید محدودیت تســلیحاتی ایران را خاف 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دانست و گفت: این ادعا که هنوز در 
برجام حضور دارند یک طنز بی سابقه تاریخی و ناپذیرفتنی است.

مجید تخت روانچی دیروز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با 
خبرنگار ایرنا، درباره موضع ایران درباره تکاپوی رژیم آمریکا برای 
تمدید محدودیت های تسلیحاتی ایران که در ماه اکتبر پایان می 
یابد، این مطلب را مطرح کرد.وی افزود: آمریکا با خروج از برجام، 
هم قطعنامه ۲۲۳۱ و هم تعهداتی که توسط برجام قبول کرده بود 
را نقض کرد.این موارد، تعهدات بین المللی آمریکا اســت و ربطی 
به دولت این کشور ندارد که چه کسی بر سر کار باشد. همچنین 
برجام، از طریق قطعنامه ۲۲۳۱ بخشی از حقوق بین الملل شده 
است و به هیچ پذیرفتنی نیست که آمریکایی ها بگویند چون این 
توافق توسط دولت دیگری امضا شده و اان دولت دیگری بر سر 
کار است، می توانند از آن خارج شوند.نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل متحد ادامه داد: نکته دوم این اســت که دولت فعلی آمریکا 
تــاش می کند محدودیت های نظامی که در این قطعنامه وجود 
دارد که به ناحق از ابتدا این محدودیت ها علیه کشــور ما اعمال 
شــد و براساس قطعنامه قرار است در اکتبر سال جاری لغو شود، 
به تعویق افتد.تخت روانچی اضافه کرد:مطابق آنچه که درخبرها 
آمده اســت، آمریکایی ها تاش دارند از طریق یک قطعنامه این 
کار را انجــام دهند که این کار خاف قطعنامه ۲۲۳۱اســت.وی 
تشــریح کرد: آمریکا خود مرتکب نقض یک قطعنامه شده است 
که در تاریخ ســازمان ملل بی سابقه است یک عضو دائم شورای 
امنیت که خودش قطعنامه ای را تصویب کرده اســت، خود ناقض 
آن باشد و عاوه بر آن، بخواهد کشورهای دیگر را هم به نقض آن 
وادار ســازد.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد: 
اعضای شورای امنیت باید توجه کنند هر حرکتی در جهت مقابله 
با رفع محدودیت های تسلیحاتی ایران، خاف قطعنامه ۲۲۳۱ این 
شورا است.تخت روانچی یادآور شد: خبرهای جدیدی مطرح شده 
اســت که آمریکایی ها در حال فکر کردن به این مســاله هستند 
که اگر حرکتشان به نتیجه نرســید، خودشان دوباره وارد میدان 
شوند و بگویند ما عضو برجام هستیم، این یک طنز تاریخی است 
که در ســازمان ملل متحد مطرح می شود.وی خاطرنشان کرد: 
آمریکایی ها وقتی از برجام خارج شــدند، در بیانیه کاخ سفید در 
هجدهم اردیبهشت ۹۷ به صراحت آمده است که  »آمریکا تصمیم 
گرفت به مشارکت خود در برجام خاتمه دهد«، حتی کلماتی که 
استفاده شده، کلماتی است که در برجام آمده است.نماینده دائم 
ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد: ۲ سال پیش در بااترین 

ســطح این مســاله را مطرح کردند، اان می خواهند بگویند که 
عضوی از برجام هســتیم که یک مساله عجیبی است و از طرف 
کل جامعه بین المللی این حرف مردود است.تخت روانچی افزود: 
آمریکایی ها در یک زمان احساس کردند که به مشارکت خودشان 
پایان دهند و در یک زمان دیگر احســاس می کنند که باید به آن 
برگردنــد و از این طریق برای رســیدن به یک هدف دیگری که 
بازگشت تحریم ها اســت، استفاده کنند.وی تصریح کرد: این کار 
هم به طور کامل، خاف حقوق بین المللی است و از نظر سیاسی 
هم جامعه بین المللی نمی پذیرد که آمریکایی ها بخواهند وارد این 
وادی شوند.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد درباره اینکه 
با توجه به محتوای برجام آیا آمریکایی ها می توانند وارد فرایندهای 
موجود در آن شوند، هم گفت: آنها این حق را ندارند که بخواهند 
از این طریق وارد شــوند که کل برجام را از بین ببرند یا بخواهند 
تحریم های قطعنامه های گذشــته را برگردانند، اینها تاش های 
بیهوده ای اســت که دولت آمریکا انجــام می دهد.تخت روانچی 
افزود: در خود آمریکا هم کسانی که در حوزه بین المللی و حقوقی 
کارکرده اند، این ایده دولت آمریکا را رد می کنند و آن را دستاویز 
طنز ساخته اند. البته آمریکایی ها تاش می کنند دست به هر کاری 
بزنند تا مردم ایران به حقوقشان نرسند اما همانگونه که گفتم از 
نظر حقوقی و سیاســی این کار کاما غلط اســت و به هیچ وجه 
این حق را ندارند تا از این وسیله برای محروم کردن ایران از حق 
طبیعی خود اســتفاده کنند.جمهوری اسامی ایران و گروه ۵+۱ 
در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ پس از مذاکرات طوانی به توافقی موســوم 

به برنامه جامع اقدام مشــترک)برجام( دست یافتند که از آن به 
توافق هســته ای ایران هم یاد می شــود.پس از آن، در ۲۹ تیرماه 
همان سال، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 
شماره ۲۲۳۱، عاوه بر تایید برجام، قطعنامه های تحریمی پیشین 
خود را لغو کرد اما در پیوســت ب، محدودیت هایی برای خرید و 
فروش تسلیحاتی و همچنین محدودیت مسافرتی برای برخی از 
اشخاص حقیقی وضع کرد.این محدودیت ها در ۲۷ مهرماه امسال 

به پایان می رسد.

ماهواره نور۱
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد در پاسخ به این سوال 
که آمریکایی ها و دو کشــور اروپایی در قبــال پرتاب ماهواره نور 
موضع گیری کردند و آن را با قطعنامه ۲۲۳۱ ناســازگار دانستند 
هم گفت: برای نخســیتن باری نیست که آمریکایی ها در ارتباط 
با فعالیت های موشکی ما اظهار نظر می کنند.تخت روانچی افزود: 
آمریکایی ها با هر حرکتی که ایران را به توانایی های ســطح باای 
فناروی برساند، مخالف هستند چه در حوزه نظامی یا غیر نظامی 
باشد؛ به نظر می رسد با هر پیشــرفت ایران مخالفت دارند.وی با 
رد ادعای آمریکایی ها تصریح کرد: این ادعا به هیچ وجه درســت 
نیســت، قطعنامه ۲۲۳۱ به صراحت می گوید »موشک هایی که 
برای حمل کاهک هسته ای طراحی شده است«، موشک هایی که 
ایران آزمایش می کند برای حمل کاهک اتمی طراحی نشده است 

چرا که به طور کلی کاهک اتمی در ایران وجود ندارد.

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد یادآور شــد: آژانس بین 
المللــی انرژی اتمی بارها تایید کرده اســت که فعالیت های ایران 
کاما صلح آمیز است و موشک های ما هم برای این منظور طراحی 
نشده است. از این رو قطعنامه به هیچ وجه مانعی برای فعالیت های 
ما نیســت. چه این فعالیت ها در ارتباط با امور نظامی باشد یا غیر 
نظامی، هیچ ایرادی ندارد.تخت روانچی ادامه داد: کســانی که این 
ادعا را مطرح می کنند به دنبال اهداف خودشان هستند، چه آمریکا 
و چه یکی دو کشورهای اروپایی؛ همواره پاسخ ما همین بوده است. 
قطعنامه های قبلی شورای امنیت با توافق در برجام و تصویب ۲۲۳۱ 
باطل شــده و متن این قطعنامه هم بســیار صریح است.وی اضافه 
کرد: اینها ادعاهایی دارند که بر اساس یک توافقی که بین تعدادی 
از کشــورها بوده، کار ایران خاف قطعنامه اســت، اینکه خودشان 
دور نشسته اند و حرفی زده اند، بعد هم بگویند که این حرف ما در 
قطعنامه منعکس شده است، پذیرفتنی نیست. نه ما کاهک اتمی 
داریم و نه موشک های ما برای این منظور طراحی شده اند؛ در نیتجه 

فعالیت های ما به هیچ وجه با قطعنامه مغایرت ندارد.

خط بطان بر طرح گروه بین المللی بحران
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به این سوال که 
اخیرا گروه بین المللی بحران پیشنهاد خطی برای گفت وگو بین 
مقامات نظامی دو کشور مطرح کرده است، تا چه حد این مساله 
عملی است در حالیکه به تازگی رئیس جمهوری آمریکا برای حمله 
به قایق های ایرانی هم تهدید کرده اســت، گفت: اصا قابل طرح 
نیست.تخت روانچی افزود: دلیل آن هم این است که سیاست های 
نظامی آمریکا در ارتباط با ایران سیاســت خصمانه ای بوده است، 
در طول ســال های گذشته و به ویژه شهادت سردار سلیمانی که 
یک کار کاما خاف حقوق بین المللی هم بود، بار دیگر خصومت 
خود را نشان دادند.وی خاطرنشان کرد: بنابراین اصا اینکه بخواهد 

صحبتی بین نظامیان دو کشور انجام شود، موضوعیتی ندارد.

واکنش به تهدید نظامی ترامپ
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد درباره تهدیدهای ترامپ 
هم گفت: در طول ۴۰ ســال گذشته مردم ایران نشان داده اند که 
در مقابل تهدید، عقب نشینی نمی کنند و در عمل نشان داده اند 
در مقابل کسانی بخواهند با پرخاش، اهانت و تهدید صحبت کنند، 
می ایستند.تخت روانچی افزود: در چارچوب مقررات بین المللی در 
خلیج فارس که در نزدیکی سرزمین ما و آبهای ما است، گشت زنی 
داریم و امنیت این آبراه را در طول سالها حفظ کرده ایم و خواهیم 

کرد.

 توافق الکاظمی با احزاب شیعه عراق 
درباره ساختار کابینه

منابع سیاســی آگاه اعام کردند که رهبران گروه های شــیعه عراق بر سر ادامه 
ماموریت مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر مکلف عراق به توافق رسیده اند تا در 
ازای آن، وی تعدادی از اســامی نامزدها برای تصدی پست های وزارتی در دولت 
آتی را تغییر دهد.به گزارش ایســنا، به نقل از شفق نیوز، در حالی که الکاظمی با 
إعمال فشارهایی که با هدف »از بین بردن« دولت است، مخالفت کرده، اما کردها 
اصرار دارند که نامزد خود را در کابینه جدید بر اســاس سهمیه انتخاباتی تعیین 
کنند.منابع سیاسی و رسانه ها می گویند، نشستی که در منزل هادی العامری، رهبر 
ائتاف الفتح ســه شنبه شب با حضور رهبران ارشد احزاب سیاسی شیعه برگزار 
شد، به اتفاق نظر بر سر ادامه ماموریت الکاظمی انجامید، اما به این شرط که وی 
برخی از اسامی نامزدها )از سهم شیعیان( را در کابینه خود جایگزین شخصیت های 
دیگری با انتخاب فراکسیون های شــیعه کند.از سوی دیگر، منابع عراقی بامداد 
امروز )چهارشنبه( از جزئیات سهمیه فراکسیون های سیاسی در ساختار دولت آتی 
که الکاظمی به آن دست یافته  است، خبر دادند.اخبار گشایش در تشکیل دولت 
جدید بعد از آن مطرح می شــود که اخباری از »امتیازدهی های فراکســیون های 
کرد و ســنی« به نفع تشکیل دولت منتشر شــد.کاظم الصیادی، نماینده عراقی 
بامداد امروز در فیس بوک نوشــت: نشست الکاظمی با فراکسیون های سیاسی در 
خانه هادی العامری با توافق بر ســر سهم  فراکسیون ها در دولت آتی پایان یافت 
و مقرر گشت وزارت خانه های برق، بهداشت و منابع آبی به فراکسیون »سائرون« 
سپرده شود و وزارت کشور، ارتباطات و حمل و نقل در اختیار فراکسیون »فتح« 
قرار بگیرد.همچنین تصمیم برآن شــد که وزارت نفت به فراکسیون »حکمت« و 
وزارت خارجه به فراکســیون »دولت قانون« و وزارت آموزش عالی به فراکسیون 

»النصر« سپرده شود.

صلیب سرخ جهانی:
  1۷ میلیون یمنی به آب بهداشتی

 دسترسی ندارند
تهران - ایرنا - »کمیته بین المللی صلیب سرخ« در صفحه خود در شبکه اجتماعی 
توئیتر نوشت: همزمان با تاش های جهانی جهت مقابله با شیوع »ویروس کرونا«، 
۱۷میلیون یمنی به آب شرب بهداشــتی دسترسی ندارند و از این وضعیت رنج 
می برند.به گزارش دیروز )چهارشنبه( خبرگزاری »آناتولی«، صلیب سرخ جهانی 
در توئیــت خود افزود: ما باید بیش از هر زمان دیگری اهمیت تامین آب تمیز و 
رســاندن آن به شهروندان یمنی به ویژه با توجه به خطر گسترش ویروس کرونا 
در این کشور را درک کنیم . کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی اضافه کرد: از 
مجموع ۲۹ میلیون نفر جمعیت یمن بیش از ۱۷ میلیون نفر از آنها به آب شرب 
بهداشتی و لوله کشی دسترســی ندارند .دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه 
سازمان ملل نیز دیروز هشدار داد که ویروس کرونا احتماا در یمن انتشار یافته، 
بدون آنکه مقامات این کشــور بتوانند آن را شناسایی کنند.وزارت بهداشت یمن 
دو روز پیش اعام کرد: یک نفر که در اســتان »حضرموت« این کشور به ویروس 
کرونا مبتا شــده بود، از این بیماری بهبود یافتــه و تاکنون مورد جدید ابتا به 
کرونا در این کشور مشاهده نشده است.وضعیت بهداشت در یمن به دلیل جنگ 
شش ساله تحمیل شــده از سوی عربســتان و امارات علیه این کشور به شدت 
رو به وخامت گذاشــته است و همین امر باعث شــده تا سازمان های امدادرسان 
بارها نســبت به پیامدهای وخیم ناشی از شــیوع ویروس کرونا و همچنین سایر 
بیماری های واگیردار همچون مااریا در این کشور هشدار بدهند.این جنگ شش 
ساله یمن را با یکی از بدترین بحران های انسانی در جهان مواجه کرده، به گونه ای 
که هم اکنون ۸۰ درصد ساکنان این کشور نیازمند کمک های بشردوستانه هستند 

و هم اکنون میلیونها نفر در یمن در آستانه بحران گرسنگی قرار گرفته اند.

بحــران اقتصادی و افزایــش قیمت ها 
در لبنــان بر مــردم این کشــور تأثیر 
گذاشــته و موجــب انفجــار اوضاع در 
طرابلس در شــمال لبنــان و صیدا در 
جنوب شده اســت.به گزارش ایسنا، به 
نقــل از روزنامه رأی الیوم، طرابلس روز 
سه شنبه شاهد تشییع جنازه جوانی بود 
که طی درگیری های اخیر میان ارتش 
و معترضــان در میــدان »عبدالحمید 
کرامی« کشته شــد.اعتراضات گسترده 
در طرابلس در شــمال لبنان به سرعت 
به جنوب این کشــور و مشــخصا شهر 
صیدا منتقل شــد. معترضان به بانک ها 
در این کشــور در اعتــراض به وضعیت 
اقتصادی حملــه کردند و طی درگیری 
نیروهای امنیتی بــا معترضان تعدادی 
همچنین  معترضــان  شــدند.  زخمی 
کوکتل مولوتف هایی را به سمت شعبه 
بانک مرکزی در صیــدا پرتاب کردند.

طرابلس ســه شــنبه شــب نیز شاهد 
درگیری های شــدید میــان معترضان 
لبنانی و نیروهای امنیتی بود. نیروهای 
امنیتی از گاز اشــک آور بــرای متفرق 

کردن معترضان استفاده کردند. شماری 
از تظاهرکنندگان به خودروهای نظامی 
و امــاک عمومی حمله کردند.شــهر 
المیناء در مجاورت با طرابلس نیز شاهد 
تنش های امنیتی و درگیری هایی بود و 
معترضان شیشه بانک ها را شکستند.به 
گفته ارتش لبنان، طــی درگیری های 
طرابلــس و دیگر مناطــق ۵۴ نظامی 
زخمی شدند. ۱۳ معترض نیز به دلیل 
اقدامات آشــوبگرانه و به آتش کشیدن 
سه بانک بازداشت شدند.در بیروت نیز 
صدها تن از منطقه »کورنیش المزرعه« 
به ســمت منطقه »المتحف« رفته و در 
اعتراضات علیه وضعیت اقتصادی شرکت 
کردند.طی درگیــری میان معترضان و 
نیروهــای ارتش در منطقــه »الضبیه« 
در شــرق بیروت پنج تن زخمی شدند.

از ســوی دیگر منابع می گویند جریان 
»المســتقبل« می خواهد بــا همکاری 
حــزب »القــوات اللبنانیــه« و حزب 

»سوســیال ترقی خواه« حملــه ای را با 
سوءاستفاده از خشم مردم آغاز کند.به 
نظر می رســد به دنبال تحرکات دولت 
برای آغاز پرونده های فســاد و در رأس 
آن پرونده حواله های مالی از بانک لبنان 
برخی از این گروه ها در حالت آماده باش 
هســتند.دولت لبنان تأکیــد کرده که 
خشــم معترضــان را درک می کند. در 
همین راستا، حسان دیاب، نخست وزیر 
لبنان در این بــاره گفت: کاما طبیعی 
است که مردم به خیابان ها بیایند به ویژه 
بعد از اینکه شــاهد تاش های سیاسی 
برای ممانعت از بــاز کردن پرونده های 
فساد هستند.دیاب گفت: ما فریاد مردم 
علیه سیاست هایی که کشور را به اینجا 
رسانده درک می کنیم. ما با ایجاد تنش 
در ثبــات امنیتی مخالفیــم. دولت در 
این راستا دست بسته نمی نشیند.دیاب 
گفت: تجاوز به اماک دولتی و خصوصی 
و هدف قرار دادن ارتش نشــان می دهد 

برخی بــرای برهــم زدن ثبات امنیتی 
نیت شــوم در ســر دارند.در این راستا 
دیاب تماسی را از ژان ایو لودریان، وزیر 
خارجه فرانسه دریافت کرد.لودریان در 
این تماس از برنامه دیاب برای اصاحات 
حمایت و بر آمادگی فرانسه برای کمک 
به لبنان با همکاری صندوق بین المللی 
پول تأکید کرد.لودریان گفت که فرانسه 
قصد دارد از نشست »گروه بین المللی 
حمایت از لبنان« به محض پایان تدابیر 
منع تردد بــه دلیل کرونا میزبانی کند.

در همین حال سفارت آمریکا در بیروت 
از اوضــاع خشــونت آمیز در لبنان ابراز 
نگرانــی کرد.در بیانیه این ســفارتخانه 
آمده است: احساس ناامیدی مردم لبنان 
درباره بحران اقتصادی را باید درک کرد. 
خواسته های معترضان »موجه« است اما 
حوادث خشونت آمیز و تهدیدات و حمله 
به اماک بسیار »نگران کننده« است و 
باید متوقف شود.سفیر آمریکا در لبنان 
بعد از دیدار بــا دیاب گفت: ما خواهان 
برخورد مسالمت آمیز و خویشتن داری از 

سوی همگان هستیم.

لبنان در آتش اعتراضات
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آژانس فضایی آمریکا)ناســا( در پی آن است تا یک ماهواره به مدار کره 
ماه بفرســتد که قادر است با تاباندن نور لیزر به کشف آب های منجمد 
در زیر دهانه های ســطح ماه بپردازد.ناسا قصد دارد ماهواره کوچکی را 
سوار بر یکی از قدرتمندترین موشک های تاکنون ساخته شده به سمت 
کره ماه پرتاب کند تا یخ های مخفی درون دهانه های برخوردی ســطح 
ماه را شــکار کند. اعماق این دهانه ها که در نزدیکی قطب های ماه قرار 
دارند، هرگز تابش نور نور خورشــید را حــس نکرده اند، بنابراین مکان 
مناســبی برای جستجوی یخ-آب هستند.جدیدترین ماجراجویی ناسا، 
ارســال اولین زن و یک مرد دیگر به ماه است. با وجود این واقعیت که 
بشریت برای اولین بار در سال ۱۹۶۹ از سطح ماه بازدید کرد، اما تکرار 
این اتفاق هنوز یک چشم انداز فوق العاده چالش برانگیز و پرهزینه است.

بنابر گزارش ها "دانشــگاه آکسفورد"، شــرکت "مدرنا" ، "جانسون و 
جانسون" و دو شرکت "پی فایزر" و "بایو ان تک" که این دو شرکت با 
یکدیگر همکاری کرده اند در حال توسعه واکسن ویروس کرونا هستند.

در این میان چهار شرکت ظاهرا جلوتر از دیگران با یکدیگر رقابت دارند. 
خبر واکسن "موسسه جنر دانشگاه آکسفورد این هفته در سرخط خبرها 
بود زیرا ممکن اســت چند میلیون دوز از آن اوایل ماه ســپتامبر آماده 
شــود.یک مطالعه در آمریکا نشان داد که میمون های مبتا به کرونایی 
که واکسن ویروس کرونای توسعه یافته توسط دانشگاه آکسفورد به بدن 
آنها تزریق شده بود بدنشان در برابر ویروس مقاومت نشان داده و چهار 
هفته پس از تزریق کاما ســالم بودند. اگرچه جان ســالم به در بردن 

میمون ها الزاماً تضمین نمی کند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، تغذیه زالو از خون های ناسالم و واردات 
زالوی غیر بهداشــتی این موجودات ارزشــمند را از چالش های این حوزه 
دانست و گفت: به منظور ساماندهی فعالیت در زمینه پرورش زالوهای طبی 
و ورود شرکت های دانش بنیان در این زمینه نسبت به تشکیل کمیته ملی 
زالوی طبی اقدام کردیم.وی با بیان اینکه تجارت زالو و فرآورده های آن دارای 
گردش مالی قابل توجهی اســت و هر عدد از این گونه ارزشمند در برخی 
مراکز درمانی اروپا تا ۱۰ یورو به فروش می رسد، ادامه داد: بر خاف بسیاری 
دیگر از روش های این حوزه از درمان، با توجه به تماس مستقیم این موجود 
)زالو( با خون انســان، باید تولید و تکثیر و  روش های درمانی مرتبط با آن 

منطبق با اصول بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده بین المللی باشد.

ناسا شکارچی آب به ماه 
می فرستد

رقابت 4 واکسن کرونا جلوتر از 
سایرین برای نجات جهان

تشکیل کمیته ملی زالوی طبی از 
سوی ستاد گیاهان دارویی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

صف توزیع برنج رایگان در مقابل کلیسای جامع "سنت جوزف" در شهر "هانوی" پایتخت ویتنام

نظر مثبت ادموندز درباره تسا مدل Y جدید
نشــریه ادموندز از چند هفته پیش بررسی بلندمدت تسا مدل Y را شــروع کرده است. این رسانه ویدئویی از بازخوردهای 
اولیه این خودروی الکتریکی را منتشــر کرده و گفته بود که اطاعات بیشــتری را در آینده ارائه خواهد کرد.ادموندز از آن 
زمان تاکنون مدت بیشــتری را با کراس اوور جدید تسا سپری کرده است. این خودرو از نوع دو موتوره چهار چرخ محرک 
پرفورمنس با پکیج ارتقایی پرفورمنس بوده و همچنین به قابلیت خودران کامل مجهز شــده است. ظاهراً تیم ادموندز کامًا 
تحت تأثیر مدل Y قرار گرفته اســت. این تحت تأثیر قرار گرفتن به حدی بوده که آن ها گفته اند مدل Y خودرویی بســیار 
متقاعدکننده برای اکثر افراد است.اما دلیل این ادعا چیست؟ ادموندز می گوید دلیل این کار ترکیب بسیار خوب پرفورمنس، 
قیمت و تکنولوژی اســت. البته تیم بررسی این خودرو می گوید ای کاش مدل Y از متریال بهتری در کابین استفاده می کرد 
و دید عقب بهتری داشت.نکته جالب اینکه ادموندز در بررسی اولیه خود بخشی را تصحیح کرده است. در آن ویدئو از عدم 
خم شــدن صندلی های عقب تســا مدل Y انتقاد شده بود اما برخی افراد گفتند این اطاعات درست نبوده و ادموندز هم با 

انتشار ویدئویی به این نظرات پاسخ داد.

دوومیدانی روی ریل تغییرات!
دوومیدانی در ماه های اخیر تغییرات زیادی به خود دیده اســت؛ تغییراتی که حرکت در یک مســیر را کند می کند و این رشــته 
المپیکی را در ســردرگمی قرار می دهد.به گزارش ایســنا، تغییرات دوومیدانی در یک ســال اخیر برای این رشته المپیکی حواشی 
زیادی را به وجود آورده اســت که یکی از دایل اصلی آن در پیش بودن انتخابات ریاســت این فدراســیون اســت. پایان ریاست 
مجید کیهانی و انتخاب ایرج عرب به عنوان سرپرســت، انتصاب پژمان معتمدی به جای هاشــم صیامی در پست سرپرست دبیری 
فدراســیون، برگزاری مجمع و انتخاب افشــین داوری به عنوان رئیس، ملغی شــدن مجمع و تاکید بر برگزاری مجدد آن، انتخاب 
مهدی مبینی به عنوان سرپرست فدراسیون، تغییر در روسای هیات های دوومیدانی اردبیل و آذربایجان شرقی و استعفای معتمدی 
تغییراتی است که از ۲۴ مهر ۹۸ آغاز شده و ادامه داشته است.این تغییرات در روند برنامه ریزی و آماده سازی ورزشکاران هم بی تاثیر 
نیســت چرا که نمی توان برنامه ریزی بلند مدتی را انجام داد، در نتیجه تصمیمات مقطعی و موقتی است و شاید نتوان انتظار نتایج 
خوبی داشت.هادی سپهرازد، مربی و کارشناس در مورد وضعیت دومیدانی به ایسنا گفت: "فدراسیون بعد از مسابقات قهرمانی آسیا 

وارد بحث های انتخاباتی زودهنگام شد و تمرکز ازم برای برنامه ریزی و هدایت کار از بین رفت. 

صَعب  است کار چارهٔ این کار چون کنمعاشق شدم ه ان بت عیار چون کنم ر بار صبر داشتم این بار چون  کنمر عمر خویش باخته ام عشق چند بار جان را ه دست هجر گرفتار چون  کنمدل را ه بند عشق گرفتار کرده ام بیهوده صبر ر غم و تیمار چون  کنمگوید مرا ه ر غم و تیمار صبر کن
کاره تدبیر آن عقیق شَّکربار چون کنمگر گیرم آن دو زلف و بگیرم مُ با جان دیده وحشت و آزار چون  کنمجان است و دیده ان بت خورشید رخ مرا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

در شــرایطی که تکلیف بســیاری از جشنواره های 
سینمایی مهم دنیا مشخص شــده و برخی از آن ها 
بــه تعویق افتاده یا کا لغو شــده اند، هنوز خبری از 
جشنواره جهانی فیلم فجر نیست ولی شنیده می شود 
تاش هــا بر این اســت که این رویداد لغو نشــود.به 
گزارش ایســنا، جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری 
محمدمهدی عسگرپور قرار بود از ۲۸ فرودین تا پنجم 
اردیبهشت امســال یعنی پیش از شروع ماه مبارک 
رمضان برگزار شود، اما شیوع ویروس کرونا این رویداد 
را هم مثل خیلی دیگر از اتفاقات کشــور و جهان در 
تاریخ مشخص خود لغو کرد. نیمه اسفندماه سال قبل 
خبر تغییر زمان برگزاری جشنواره جهانی فجر منتشر 
و اعام شد »به دلیل محدودیت های به عمل آمده در بیشتر کشورهای درگیر و در پی هماهنگی 
با ریاست سازمان سینمایی و رایزنی با فیاپف )فدراسیون جهانی اتحادیه های تهیه کنندگان فیلم(، 
تصمیم برآن شــده که با هدف هرچه باشکوه تر برگزار شدن جشنواره جهانی فیلم فجر به عنوان 
مهم ترین رویداد بین المللی سینمای ایران، این جشــنواره در نیمه دوم خرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار 
شــود. «این تاریخ در شرایطی تعیین شده بود که تصور می شد وضعیت همه گیری ویروس کرونا 
با گذشت زمان بهبود یابد، اما حاا که به روزهای پایانی دهه اول اردیبهشت ماه رسیده ایم چندان 
امیدی به عادی شدن شرایط تا خردادماه نیست و حتی بازگشایی احتمالی سینماها در عید فطر 
هم با واکنش مثبتی همراه نبوده است. ضمن اینکه جدا از وضعیت داخلی، با توجه به بین المللی 
بودن این جشنواره باید شرایط کشورهای دیگر و مهمانانی که احتماا قصد حضور در این جشنواره 

را دارند هم باید مدنظر قرار داد.

سووشون
سووشــون روایت عشــق و فداکاری است. روایت 
یوسف ها که برای استقال این مرز و بوم جنگیدند، 
روایت ســیاوش هایی که خونشان به ناحق زمین را 
سرخ کرد و روایت زری هایی که تا ابد داغی بر سینه 
خواهند داشــت، به رنگ خون، به لطافت عشــق و 
از جنس فداکاری.داســتاِن سووشون در بحبوحه ی 
جنگ جهانی دوم روایت می شود، آنگاه که نیروهای 
انگلیسی وارد مرزهای جنوبی ایران شده اند و سوای 
از اعــاِم بی طرفی ایران، بــدون خون و خونریزی 
مملکت را تصاحب کرده اند.مدخل ورودی داســتان 
قطعــه ای اســت کوچک از تمــاِم آنچــه خواننده 
می بایست تا انتها بداند. جشن عروسی دختر حاکم 
اســت و همه دعوت شده اند. زری و یوســف هم که کاراکترهای پیش برنده ی داستان هستند 
در این جمع حاضرند. یوســف با دلخوری و زری با نگاهی نقادانه مجلس را از نظر می گذرانند. 
ناهمگونــِی مجلس عقد از همان ابتدا توی ذوق می زند! مدعوین که نیمی بیگانه اند با لهجه ی 
غریب خود مضحکه ای به پا کرده اند. خوش خدمتی صنف نانوا بیشــتر از همه چشــم ها را به 
خود می خواند. نان ســنگکی به آن بزرگی آن هم در میانه ی قحطی، درســت وقتی که نیمی 
از مردم شــهر نان خشکی ندارند که سق بزنند.یوسف اربابی است آگاه، تحصیلکرده در فرنگ 
و ســرد و گرم روزگار چشــیده است. با دیدن این شــوربا ذهنش بهم می ریزد، او که همیشه 
در مقاِم معلم و مراقِب رعیتش بوده نمی تواند این قبیل بزرگنمایی ها را تاب بیاورد. ســخنانی 
که بین یوســف معترض و زری رد و بدل می شــود نمونه ای تکرار شونده است که تا یک سوم 

انتهایی داستان ادامه می یابد.

تئودور هرتسل
تئودور هرتزل  یا هرتسل  متولد سال ۱۸۶۰ میادی در 
شهر پســت )Pest( مجارستان و در یک خانواده یهودی 
بود. وی فرزند دوم جانت و جاکوب هرتزل  بود. خانواده 
آنهــا به زبان آلمانی تکلم نمــوده و پایبند به اعتقادات 
مذهبی نبودند. وی در دوران مدرسه نتوانست در حوزه 
علوم به موفقیتی نائل آید و بعدها عاقه زیادی به شعر 
و علوم انسانی نشان داد. این عاقه باعث شد که صاحب 
یک شــغل موفق در حوزه روزنامه نگاری شود. »تئودور 
هرتزل«، دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه وین بود. 
زبان مادری وی، آلمانی و عبری بود.هرتســل در دوران 
کودکی و نوجوانی اش هیچ عاقه ای به معنویات یهودی 
نداشت. این امر را می توان ناشی از پرورش خانوادگی وی 
دانســت زیرا والدین وی هیچ نوع دلبستگی به آداب و رسوم یهودی نداشتند.مادر وی بیشتر بر سنت 
انسان گرایانه فرهنگ آلمانی توجه داشت و پسر خود را نیز بر اساس آموزه های فرهنگ آلمانی پرورش 
می داد. وی به عنوان یک » پســر یهودی کاما بی ایمان، ضد سنت و سکوار « پرورش یاقت که دین 
را به کل رد می نمود و همیشه با یک » بدبینی تمسخرآمیز « راجع به یهودیت سخن می گفت. وی با 
نگاهی تحقیرآمیز به دین نگاه کرده و آن را پدیده ای نامتمدن می نامید. به نوشته الون )Elon(، حتی پس 
از عاقه مندی هرتسل به » مسأله یهود « می توان رگه هایی از خودتحقیری یهودی را در نوشته های وی 
مشاهده نمود.در سال ۱۸۹۴ میادی، آلفرد دریفوس، یک سروان یهودی افسر ستاد در ارتش فرانسه، 
به جرم جاسوسی برای آلمان به محاکمه کشانده شد. ماجرای دریفوس و محاکمه جنجالی او به کمک 
گزارش های مطبوعات و اظهارنظرهای مقامات ارتش فرانسه در مورد یهودیان آن چنان باا گرفت که 

روزنامه نگاران کشورهای مختلف برای تهیه گزارش به سالن دادگاه کشانده می شدند.

جشنواره ی جهانی فیلم فجر چگونه برگزار می شود؟


