ربیعی:

عاوه بر کرونا باید بر ویروس تحریم هم غلبه کنیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی دولت با اعام خبر پرداخت تسهیات حمایتی ضدکرونایی از اردیبهشتماه ،گفت :مسیر موفقیت ما این است که با افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد بهم
بر ویروس کرونایی که بر ویروس تحریم نشسته است ،غلبه کنیم«.علی ربیعی» ظهر دیروز دوشنبه در نخستین نشست خبری حضوری با خبرنگاران در سال  ۹۹در
ساختمان ریاست جمهوری ،گفت :تمامی سیاستهای مقابله با کرونا با نظر وزارت بهداشت و کارشناسان سامت دنبال میشود ،هر گونه اتخاذ سیاست در بازگشاییها،
رفع محدودیتها مبتنی بر دیدگاه کارشناسی و نظر نهایی مسووان سامت است.سخنگوی دولت ادامه داد :خوشبختانه کارشناسان ما در حوزه سامت ،کارشناسان
در بهداشت محیط کار امروز با همکاری اتاق های ذیربط تشکلهای صنفی و اقتصادی و تولیدی در کنار هم.....
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صالح خبر داد؛

آزادسازی سهام عدالت در شهریورماه
معاون ادارهکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی:

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

یمنی ها هوشمند تر از سعودیهایند

3

پرداخت حق بیمه  ۱۰رسته
شغلی زیاندیده از کرونا

معاون ادارهکل وصول حق بیمه از برنامه ســازمان تامین اجتماعی برای مســاعدت در دریافت لیست و
حق بیمه  ۱۰رسته فعالیت اقتصادی آسیبپذیر از کرونا خبر داد.به گزارش دیروز دوشنبه سازمان تأمین
اجتماعی علی اشــراقی اظهار داشت ۱۰ :رسته از زیر بخشهای اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی که
براســاس برخی از تصمیمات در کارگروه معاونت اقتصادی رئیس جمهور در بررسی و مقابله با پیامدهای
اقتصادی ناشــی از ویروس کرونا احصا و به ســازمان تأمین اجتماعی اباغ شده است؛ میتوانند حق بیمه
سهم کارفرمایی ماههای اسفند  ،۹۸فروردین و اردیبهشت  ۹۹را با تأخیر پرداخت کنند.وی افزود :شماری
از کارفرمایان نیز که از امهال پرداخت حق بیمه استفاده میکنند ،بعد از اتمام دوره معین باید حداکثر تا
پایان تیرماه سال  ۹۹نسبت به تعیین تکلیف حق بیمه معوق شده سهم کارفرما بابت ماه های مزبور اقدام
و درصورت عدم توان پرداخت کامل.....

۱

ماجرای دونرخی شدن سود سپردههای بانکی
6

کدام تصمیمات بورسی تعلیق شدند؟
3

تهاتر مطالبات ۱۶شرکت دولتی
3

قاضیزاده هاشمی:

کرونا نباید باعث حذف سهمیه کاغذ مطبوعات شود
عضو ناظر مجلس در کارگروه کاغذ گفت :تعطیلی نشــریات کاغذی موجب نمیشــود که ســهمیه کاغذ
مطبوعات داده نشــود و به چاپ نرســند.کرونا نباید باعث حذف سهمیه کاغذ مطبوعات شودسید احسان
قاضیزاده هاشــمی ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،با بیان اینکه نشر کاغذی مطبوعات باید به سرعت پس از تعطیلی موقت
احیا شــوند ،اظهار کرد :حداکثر زمان تعطیلی نباید بیش از دو هفتــه به طول بینجامد ،چراکه بر اقتصاد
نشــریات و مطبوعات ،جامعه خبرنگاران ،روزنامهنگاران و اهالی مطبوعات تأثیرگذار است.او گفت :با توجه
به اینکه غالب دســت اندرکاران این حوزه در پوشش بیمهای دچار مشکل هستند و محل کسب و کارشان
در حوزه مطبوعات اســت ،نباید این حوزه تحت عنوان کاغذ به تعطیلی کشیده شود.قاضیزاده هاشمی با
بیان اینکه بخشــی از کســب و کارها از این هفته فعال شدهاند ،تصریح کرد :کرونا نباید موضوع یا بهانهای
برای تعطیلی نشریات باشد .در حال حاضر که محدودیتهای کرونایی به تدریج برداشته شده است یکی از
مهمترین اولویتها برای برداشتن محدودیتها حوزه مطبوعات است.عضو ناظر مجلس در کارگروه کاغذ بیان
کرد :در ایران مخاطبان خاص مطبوعات و نشریات وجود دارند و فعالسازی رسانههایی هم ضروری به نظر
میرسد .دولت باید حمایت کننده این دسته از مشاغل باشد و ضمناً اعتبارات و بودجه وزارت فرهنگوارشاد
اسامی مانند گذشته در زمینه نشریات و مطبوعات وجود دارد که هیچ دلیل و عذری برای فعالیت نداشتن
نشریات قابل قبول نیست.
در نامه وزیر فرهنگ به چهار عضو دولت مطرح شد؛

خسارت بیش از  9۷6میلیارد تومانی کرونا به بخش فرهنگ،
هنر و رسانه
تهران  -ایرنا  -وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی طی نامههایی جداگانه به معاون اول رئیس جمهور ،رئیس
دفتر رئیس جمهور ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رئیس جمهور با اعام خسارت بیش
از  ۹۷۶میلیارد تومانی کرونا به بخش فرهنگ ،هنر و رســانه کشور ،خواستار مساعدتهای هر چه سریعتر
دولتِ به مشاغل آسیبپذیر فرهنگ ،هنر و رسانه کشور شد.براساس اعام وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی،
در نامه ســید عباس صالحی به اســحاق جهانگیری ،محمود واعظی ،محمدباقر نوبخت و محمد نهاوندیان
آمده اســت«:همانگونه که مستحضرید روزهای رونق کســبوکارهای فرهنگی ،هنری و رسانهای کشور ،با
آغاز بحران همهگیری بیماری کرونا به گونهای دیگر رقم خورد ،چنانچه روند رکود و کسادی در سال جاری
نیز تدوام یافته اســت .باتوجه به نگاه همدانه و متعهدانه دولت و در راس آن ریاست جمهوری برای بهبود
محیط کســب و کارها و ضرورت انجام اقدامات حمایتی در این بخش ،سپاسگذار خواهد بود مطابق دستور
جنابعالی و باتوجه به ویژگی شــغلی هنرمندان و فعاان فرهنگی که عموما از جمله آسیبپذیرترین اقشار
جامعه هستند ،عنایت ویژهای به منظور کاستن حداقلی از فشار مالی و معیشتی آنان صورت پذیرد .در این
نامه تاکید شده است :میزان خسارت وارده این بخش تا پایان فروردین ماه جاری بالغ بر  ۹,۷۶۰,۹۲۱میلیون
ریال ،معادل  ۹۷۶میلیارد تومان برآورد و نیز حمایتهای پیشنهادی صندوق اعتباری هنر در سه بخش حق
بیمه ،ســرانه درمان و جبران خسارت بیکاری پیشبینی شــده است که شامل  ۲۱۸,۷۸۹,۶۵۹,۵۰۰ریال
حق بیمه برای  ۳۵۵۰۰نفر از اعضای صندوق ۱۳۷,۷۶۸,۴۰۰,۰۰۰ ،ریال سرانه درمان برای  ۷۸۱۰۰نفر از
اعضا و  ۱,۴۳۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال برای جبران خسارت بیکاری هنرمندان میزان در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

خدمات کوید  19در کشور رایگان انجام شده است
تهران  -ایرنا  -رئیس مرکز مدیریت شــبکه وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه
خدمات مقابله با کوید  ۱۹در کشورهای اروپایی  ۱۵۰یورو و در آمریکا  ۲۰۰دار برای مراجعه کننده
هزینه دارد ،گفت :جمهوری اســامی با وجود تحریم و همه فشــارهای اقتصادی همه این خدمات
را رایگان انجام داده اســت.به گزارش ایرنا ،جعفرصادق تبریزی دیروز دوشنبه در نشست پیشگیری
از بیماری کرونا در جمعیت روســتایی و عشایر کشــور که با حضور معاون توسعه روستایی ریاست
جمهوری در وزارت میراث فرهنگی برگزار شــد ،افزود :وزارت بهداشت از همان روزهای اول در قالب
بسیج ملی کارخود را آغاز کرد و  ۶کار اصلی در این بسیج ملی انجام شد.

رییس قوه قضاییه:

جهش تولید نسخه شفابخش اقتصاد کشور در پساکروناست
رئیس قوه قضاییه گفت :بیشترین دغدغه دوران پساکرونا مربوط به مسائل
و مشــکات اقتصادی است که بهنظر ما اســتراتژی جهش تولید ،داروی
شفابخش و نســخه قابل اعتماد برای درمان آن است.به گزارش ایسنا به
نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ،آیتاه سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح
دیروز شورای عالی قوه قضاییه با تبیین عوامل زمینهساز برای ظهور منجی
عدالتگستر ،اظهار داشت :دستگاه قضایی به عنوان مسئول اجرای عدالت،
باید عدالت در همه شئون به ویژه عدالت در کرامت انسانی را مورد توجه
قرار دهد.رئیس قوه قضاییه افزود :عدالت در کرامت انسانی از اولویتهای
دستگاه قضا در سال  ۹۹است که پیگیری آن یک توصیه اخاقی نیست،
بلکه یک الزام برای همه اجزای قوه قضاییه است که ابعاد مختلف کرامت
انســان را بهگونهای پاس دارند تا برای مردم محســوس و ملموس شود.
آیتاه رئیســی با قدردانی از رهبر فرزانه انقاب برای بسیج همگانی در
کمک مومنانه به آحاد جامعه به ویژه نیازمندان و فقرا ،از نهادهای انقابی
همچون بنیاد مستضعفان نیز برای حرکت ارزشمند در این مسیر و توجه
خاص به خانوادههای زندانیان نیازمند تقدیر کرد و متذکر شــد :درســت
است کسی که جرمی انجام داده باید مجازات شود اما خانوادههای آنها باید
مورد التفات و حمایت قرار گیرند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به دغدغههای
مهم دوران پساکرونا ،اظهار داشت :بیشترین دغدغه دوران پساکرونا مربوط
به مسائل و مشــکات اقتصادی است و بهنظر ما استراتژی جهش تولید،
داروی شفابخش و نسخه قابل اعتماد برای درمان آن است.آیتاه رئیسی
با بیان اینکه ممکن اســت برخی بگویند چگونه از همین آغاز ســال و با
مشــکاتی که به وجود آمده ،میتوان جهش اقتصادی را تحقق بخشید؟،
اظهار داشت :مردم با همدلی در مواجهه با ویروس منحوس کرونا نمونهای
عینی از امکان تحقق جهش تولید حتی با وجود بیماری کرونا را به نمایش
گذاشتند که این حرکت ریشه در سبک زندگی اسامی و ایرانی مردم دارد.
رئیس قوه قضاییه گفت :در نخستین روزهای شیوع کرونا ،کشور با کمبود
اقام بهداشتی همچون ماسک ،دستکش و مواد ضدعفونی کننده مواجه
شد اما با حضور مردم در صحنه ،کارگاههای تولیدی در مساجد و مدارس
برپا شــد و خط تولید بســیاری از کارخانهها تغییر کرد تا اقام موردنیاز
کادر درمانی که در خط مقدم نبرد با بیماری بودند تأمین شــود.آیتاه
رئیســی با بیان اینکه دولتمردان و مســئوان باید برای انجام کارهای

وزارت اقتصاد:

عرضه سهام شرکتهای دولتی در
بورس ادامه مییابد
تهران -ایرنا -وزارت امور اقتصادی و دارایی اعام کرد :واگذاری سهام
بنگاههای دولتی در بورس در دســتور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی دیروز دوشــنبه با انتشار اطاعیه ای
اعام کرد :در جلســه روز شنبه شورای عالی بورس ،عاوه بر تغییر
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار ،مقررات وضع شــده از سوی
هیات مدیره این سازمان که در  ۲۰فروردین ماه جاری در خصوص
اصاح زیر ســاخت های بازار سرمایه وضع شده بود ،تعلیق شد.بر
اساس این گزارش ،متاسفانه برخی رسانه های عمومی ،تعلیق این
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را به اشتباه به عنوان
تعلیق واگذاری عرضه اولیه های بنگاه های دولتی از سوی شورای
عالی بورس منعکس کردند.اما همانگونه که در اظهارات وزیر اقتصاد
تصریح شده است ،عرضه اولیه سهام بنگاه های دولتی در بورس بر
اساس دستور رییس جمهوری به طور جدی در دستور کار وزارت
امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

بزرگ در دوران پســاکرونا نیز همچون دوران شیوع کرونا از سرمایههای
مردمی و ظرفیتهای اجتماعی اســتفاده کنند ،خاطرنشــان کرد :اولین
گام برای انجام هر کاری اراده ملّی اســت که در مواجهه با کرونا شــاهد
بروز و ظهور آن بودیم و مردم در هر کوی و برزن با احســاس مســئولیت
وارد عرصه تولید و خدمت شــدند.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از
سخنانش با تبریک  ۲۹فروردین و روز ارتش اظهار داشت :برخاف ارتش
آمریکا که در منطقه مشغول تجاوزگری ،خونریزی و فساد است ،نیروهای
مسلح جمهوری اســامی و به ویژه ارتش ما در کنار مردم از زندگی آنها
گرهگشایی میکنند.آیتاه رئیسی همچنین به وضعیت ناگوار حقوق بشر
در شــرایط شــیوع بیماری کرونا در زندانها و جوامع غربی اشاره کرد و
گفت :قوه قضاییه ایران اسامی برای حفظ سامتی زندانیان در برابر کرونا
به هزاران نفر از آنها مرخصی اعطا کرد که این کار مبتنی بر قانون اساسی
و آموزههای دینی و رأفت اســامی بــود .رئیس قوه قضاییه در مقابل به
عملکرد بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر به ویژه آمریکا در مواجهه
با بیماری کرونا اشــاره کرد و گفت :امروز بسیاری از کشورهای غربی که
درگیر کرونا هستند ،بهجای توجه به مردم خود ،توطئه کردند تا زندانهای
ایران را بیثبات نشان دهند اما با عنایت خداوند ،دسیسههای آنها شکست
خورد و امروز زندانهای ما از امنیت و ســامت کامل برخوردارند.رئیسی
تصریــح کرد :امروز ما در جایگاه مدعی حقوق بشــر قرار داریم و آنها در
جایگاه متهم نشستهاند و کسانی که مسائل جهانی را رصد میکنند ،خوب
اســت وضعیت حقوق انسانها در جوامع غربی و ایران در ایام شیوع کرونا
را بررســی کنند تا تفاوت نگاه انسانی و اسامی به جامعه با نگاه غربی و
غیرمسئوانه به مردم عیان شود .در این جلسه ،دکتر زارعپور رئیس مرکز
آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با اشاره به اباغ آیین نامه تعرفه حق الوکاله،
حق المشاوره و هزینه ســفر وکای دادگستری از راهاندازی سامانه ثبت
قراردادهای وکالت خبر داد و گفت که این ســامانه موجب شفاف سازی
فعالیتهای مالی وکا و موکان آنها خواهد شد.همچنین در این نشست و
در پاسخ به تدبیر رهبر معظم انقاب مبنی بر کمک مومنانه به نیازمندان
و آسیبدیدگان از بیماری کرونا ،مسئوان عالی قضائی کشور ۲۰ ،درصد
از حقوق ماهانه خود را به مدت ســه ماه به کمک وحمایت از نیازمندان و
آسیبدیدگان این بیماری اختصاص دادند.

صحنه های جنگ در یمن در حالی با اشــک و خون غیر نظامیان
یمنی در جریان گزارش اســت که مکافات ناشی از شهید نمودن
 ۱۶هــزار یمنی و ویــران کردن بیش از  ۴۰۰هزار ســرپناه در
یمن گلوی آل ســعود را به چنگال گرقته و در حال فشردن است.
پایگاه خبری العهد اینگونه گزارش میدهد که بر اســاس آمار این
مرکز ،پس از گذشــت بیش از پنج سال تحمیل جنگ ،ملت یمن
همچنان در معرض انواع جنایات وحشیانه و محاصره ظالمانه رژیم
آل ســعود و متحدان غربیاش مجبور به مقاومت و طراحی برای
مضمهل کردن اراده دشمنان خونخوار خویش است .آمارها نشان
میدهند که طی بیش از پنج ســال جنگ ،بیش از  ۱۶هزارنفر از
مردم بیدفاع یمنی از جمله نزدیک به  ۴هزار کودک شهید و بیش
از  ۲۵هــزار نفر هم جراحت های عمیق دیده اند .در این مدت در
حمات مستمر جنگنده ها و حمات موشکی و توپخانه عربستان
و متحدانش ،تخریب  ۱۵فرودگاه ۱۴ ،بندر ۷۵۰ ،شبکه آبرسانی،
 ۲۷۰۰پل و جاده ۱۸۰۰ ،تأسیسات و مرکز دولتی و نزدیک ۲۰۰
نیروگاه و پســت برق و همچنین  ۹۵۰مســجد ۳۶۰ ،تأسیسات
گردشگری ۳۵۰ ،بیمارســتان و تأسیسات بهداشتی ۱۳۰ ،مرکز
ورزشی ۱۰۰۰ ،مدرســه و مرکز آموزش ۴۰ ،مؤسسه رسانهای،
 ۷۵مرکز دانشگاهی ۲۲۰ ،آثار و مرکز تاریخی و نزدیک به ۵۰۰۰
مزرعه ویران شــده است .حال و با این عقبه آل سعود که سالیانه
نزدیک به  ۸۰میلیارد دار هزینه تحمیل جنگ به یمن داشته و با
شرایط اقتصاد کرونایی توان ادامه از این رژیم خونخوار سلب شده
است و بنیه مقابله با تدابیر و برنامه ریزی های رزمندگان یمنی را
ندارد تقاضای آتش بس را مطرح نموده است که مسئولین یمنی
این ادعای سعودی را فریب و حیله برای نفس تازه کردن اقتصادی
میدانند .همه جهان میدانند که آل ســعود به طمع حاکم کردن
نوکران خود چنین جنگی را به مردم یمن تحمیل نموده اســت و
مفهوم آتش بس موقت بدان معنی است که از شرایط کنونی نفس
گیر حجاز از حمات و تدابیر جنگی یمنی ها درمانده شــده این
ادعا را مطرح میکند .اینکه در جنگ نابرابر آل سعود با یمن آتش
بس برقرار شــود و طرفین از حمله علیه یکدیگر دست برداشته و
خون مردم اعم از نظامی و غیر نظامی به زمین نریزد محل استقبال
جهان اســام است .آنچه در این جنگ تحمیلی به دو طرف زیان
وارد کرده همه و همه ثروت جهان اســام بوده که روزی باید در
خدمت توسعه فرهنگ صالحان قرار گیرد اما اینکه یک طرف حیله
گری پیشه کرده تا از شرایط نامطلوب خویش جان سالم بدر ببرد
طبعا برای طرف مقابل پذیرفته نیســت اگر چه که «محمد علی
الحوثی» ،عضو شــورایعالی سیاسی در یمن در صفحه توییتری
خود هشدار داده است که :ما در پاسخ به نامه «مارتین گریفیث»
نماینده ویژه سازمان ملل در یمن پیامی برای او فرستاده بر تمایل
خود برای برقراری صلح تأکیــد و از تاشهای وی در این زمینه
حمایــت کردیم و به نماینده ســازمان ملل اعام کردیم بهخاف
دورههای گذشــته که مذاکرات متکی بر تاکتیکهایی بدون راه
حلهای نهایی و کامل بوده است و همواره به شکست میانجامید
بر ضرورت اینکه در دیداری که وی مقدمات برگزاری آن را فراهم
میکند امضای توافق و علنی کردن آن را شاهد باشیم تأکید داریم.
«مارتین گریفیتث» نماینده ویژه سازمان ملل در یمن اعام کرد
که در ســایه ثبــت اولین مورد از ابتا به ویــروس کرونا در یمن
طرحی برای برقراری آتش بس در این کشور ارائه کرده که شامل
۳بند است :اول توقف آتشبس شامل همه یمنیها میشود .دوم
اقدامات اقتصادی و انسانی در جهت کاهش مشکات مردم یمن
باید صورت گیرد .روند سیاسی برای توقف جنگ باید از سر گرفته
شــود .اگر چه که «محمد عبدالســام» رئیس تیم مذاکرهکننده
دولت صنعا در یمن گفته ائتاف سعودی مبنی بر اعام آتشبس
یکجانبه صرفاً یک تقلب و فریبکاری و گمراه کردن جهان اســت.
چرا که اگر اراده واقعی برای صلح وجود داشــت ،شــورای امنیت
مصوبه صریحی مبنی بر متوقف کردن جنگ بیهوده و برداشــتن
محاصره صادر میکرد .شــرایط امروز یمن با پدیدار شــدن سایه
کرونا با همیشــه متفاوت است و همه کشورهای اسامی از جمله
دولت ایران وظیفه دارنــد تاش دیپلماتیک خود را برای متوقف
کردن این ضایعه عظمی علیه بدنه باد اسامی اقدام جدی بعمل
آورند تا در این شرایط جهانی از مضاعف شدن درد بر پیکره جهان
اسام بکاهند.
والسام

معاون ادارهکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی:

حق بیمه  ۱۰رسته شغلی زیاندیده از کرونا پرداخت میشود

معاون ادارهکل وصول حق بیمه از برنامه سازمان تامین اجتماعی برای مساعدت در دریافت لیست و حق بیمه  ۱۰رسته فعالیت اقتصادی آسیبپذیر از کرونا خبر داد.به گزارش
دیروز دوشنبه سازمان تأمین اجتماعی علی اشراقی اظهار داشت ۱۰ :رسته از زیر بخشهای اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی که براساس برخی از تصمیمات در کارگروه معاونت
اقتصادی رئیس جمهور در بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا احصا و به سازمان تأمین اجتماعی اباغ شده است؛ میتوانند حق بیمه سهم کارفرمایی ماههای
اسفند  ،۹۸فروردین و اردیبهشت  ۹۹را با تأخیر پرداخت کنند.وی افزود :شماری از کارفرمایان نیز که از امهال پرداخت حق بیمه استفاده میکنند ،بعد از اتمام دوره معین باید
حداکثر تا پایان تیرماه سال  ۹۹نسبت به تعیین تکلیف حق بیمه معوق شده سهم کارفرما بابت ماه های مزبور اقدام و درصورت عدم توان پرداخت کامل حق بیمه سهم کارفرمایی
ماههای یادشده میتوانند نسبت به پرداخت تدریجی (تقسیط بدهی) حداکثر تا پایان سال  ۹۹اقدام کنند.وی تصریح کرد :حق بیمه سهم کارفرمایی ماههای معین در صورت ارسال
صورت مزد ،حقوق ماهیانه و پرداخت میزان حق بیمه تعیین شده ( ۷درصد سهم بیمه شده  ۳ +درصد بیمه بیکاری) وفق ماده ( )۳۹تامین اجتماعی (هر ماه تا آخرین روز ماه بعد)،
مشمول جرایم تاخیر پرداخت نخواهد بود و واحدهای اجرایی تابعه باید نسبت به دریافت لیست حقوق و مزد کارگاههای مزبور به همراه حق بیمه متعلقه در ماههای معین با رعایت
دستور اداری صادره اقدام کنند .معاون اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت :فهرست فعالیتها و زیربخشهای اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی آسیبپذیر از
کرونا که از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به این سازمان اباغ شده است ،مبنای اعمال تمهیدات مورد اشاره در این دستور اداری است.اشراقی یادآور شد :مراکز تولید و توزیع
غذاهای آماده اعم از رستورانها ،بوفهها ،طباخیها ،تاارهای پذیرایی ،قهوهخانهها ،اغذیه فروشیها ،مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها ،هتل آپارتمانها ،مجتمعهای جهانگردی
و گردشگری ،مهمانپذیرها ،مهمانسراها ،مسافرخانهها ،زائرسراها ،مراکز بومگردی ،مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی ،حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و
برون شهری اعم از هوایی ،جادهای ،ریلی و دریایی ،دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ،تولید و توزیع پوشاک ،تولید و توزیع کیف و کفش ،مراکز توزیع آجیل ،خشکبار ،قنادی،
بستنی و آبمیوه ،مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی ،مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی ،مراکز تولید ،توزیع و فروش صنایع دست از جمله فعالیتها و زیربخشهای اقتصادی
و صنوف تولیدی و خدماتی آسیبپذیر از کرونا براساس بخشنامه صادره از سوی سازمان به شماره  ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۷۷۴مورخ  ۲۶/۱۲/۹۸است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

بروجردی با اشاره به نخستوزیری الکاظمی

عراق باید برای خودش بعنوان یک کشور
مستقل تصمیمگیری کند
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی با
ابراز امیدواری از تشکیل هرچه سریعتر کابینه دولت جدید عراق گفت :جمهوری
اسامی ایران معتقد است که باید عراق بعنوان یک کشور مستقل برای خودش
تصمیمگیری کند .ما با دخالتهای غیرقانونی به شدت مخالف هستیم.عاءالدین
بروجردی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به نخست وزیری الکاظمی در دولت عراق
اظهار کرد :روابط جمهوری اســامی ایران و عراق به عنوان دو کشــور همسایه
با مشــترکات فراوان فرهنگی و مذهبی و ارتباطات بســیار خوب در سالهای
اخیر به یکدیگر گره خورده و مبتنی بر افراد نیست ،گرچه افراد میتوانند نقش
مثبتتری را در تقویت روابط داشــته باشند.این عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس شورای اســامی ادامه داد :عراق به عنوان یک کشور
مســتقل باید برای خودش تصمیمگیری کند .ما به شدت مخالف دخالتهای
غیرقانونی به خصوص حضور نیروهای آمریکایی در عراق هســتیم کما اینکه
مجلــس عراق هم تصویب کرد که نیروهای خارجی از این کشــور بیرون روند،
لذا وجود پایگاههای آمریکایی و آوردن تجهیزات به معنای عدم رعایت تمامیت
ارضی و صیانت و حاکمیت عراق است.بروجردی خاطرنشان کرد :ما برای آقای
الکاظمــی آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم بتوانند هرچه ســریعتر کابینه
مطلوب خود را تشکیل دهند و مجلس هم رای اعتماد دهد و ما شاهد حل این
مشکل در این مقطع حساس عراق باشیم.

ظریف و اوروف درباره تحوات افغانستان و
یمن گفتوگو کردند
تهــران -ایرنا -وزیر امور خارجه درباره آخرین تحوات افغانســتان و همچنین
رخدادهای اخیر در صحنه تحوات یمن و لزوم آتش بس پایدار در این کشور با
همتای روس خود گفتوگو و تبادل نظر کرد.به گزارش دیروز دوشنبه اداره کل
اطاعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه با سرگئی اوروف وزیر امور خارجه روسیه در خصوص آخرین تحوات
بحران سیاسی در افغانستان ،خصوصا روند صلح در این کشور و همچنین رخداد
های اخیر در صحنه تحوات یمن و لزوم آتش بس پایدار در این کشور گفتوگو
و تبــادل نظر کردند.آخرین وضعیت شــیوع کرونا در منطقه و جهان و راههای
جمعــی مقابله با آن نیز از دیگر موضوعات مورد گفتوگو در این تماس تلفنی
بود.وزیر امور خارجه صبح امروز نیز در گفتوگوهای تلفنی جداگانه با همتایان
قطری و ترک خود ،درباره آخرین وضعیت بحران سیاسی افغانستان به ویژه روند
صلح در این کشــور گفتوگو کرده بود .وی دیروز نیز با حیف اتمر سرپرســت
وزارت امور خارجه افغانستان ،لزوم وحدت در بین گروههای مختلف این کشور،
برقراری صلح و ثبات در افغانستان و همچنین گسترش همکاریهای دوجانبه را
مورد تاکید قرار داد.همچنین ظریف شامگاه دیروز در گفتوگو با آنتونیو گوترش
دبیرکل ســازمان ملل متحد ،ضمن حمایت از تاشهای دبیرکل برای برقراری
آتشبس در یمن و با بیان اینکه بحران یمن راهحل نظامی ندارد ،برقراری آتش
بس پایدار را مقدمهای برای آغاز روند سیاسی حل و فصل بحران یمن خواند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش:

نقش رسانههای تصویری بر کسی پوشیده
نیست
تهران -ایرنا -فرمانده نیروی هوایــی ارتش در بازدید از فرماندهی آموزشهای
هوایی شــهید خضرایی ،این مجموعه را خاســتگاه و مرکز پــرورش کارکنان
متخصص نیروی هوایی ارتش خواند و گفت :امروز نقش رســانههای تصویری
بر کســی پوشیده نیســت.به گزارش پایگاه اطاعرسانی ارتش ،سرتیپ خلبان
عزیز نصیرزاده دیروز دوشــنبه با حضور در فرماندهی آموزشهای هوایی شهید
خضرایی ،از روند پیشــرفت پروژه در حال انجام محتواسازی آموزشی در بستر
صوت و تصویر ،بازدید کرد.فرمانده نیروی هوایی ارتش ضمن ابراز خرســندی
از روند پیشرفت فعالیتهای صورت گرفته ،اظهار داشت :امروزه نقش و اهمیت
رســانههای تصویری بر کســی پوشیده نیســت و تبدیل و بهروز رسانی کتب
آموزشی به فیلمهای آموزشی ،اقدامی ارزنده است که میتواند هم برای کارکنان
جوان تحت آمــوزش و هم برای کارکنان فارغالتحصیــل که در مجموعههای
مختلف نیرو در حال انجام وظیفه هســتند مورد اســتفاده قرار گیرد.نصیرزاده
با بیان اینکه فرماندهی آموزشهای هوایی شــهید خضرایی خاســتگاه و مرکز
پرورش کارکنان متخصص نیروی هوایی اســت ،عنوان کرد :نقش و اهمیت این
فرماندهی در تربیت نیروی انســانی و آیندهســازان نیروی هوایی غیرقابل انکار
اســت.وی خاطرنشان کرد :استادان و مسئوان این مجموعه آموزشی در به روز
رسانی مطالب آموزشی با استفاده از تکنیکها و تکنولوژیهای جدید آموزشی
همواره پیش قدم هستند.

موضع گیری بادامچیان و میرسلیم درباره
ریاست مجلس یازدهم
دبیرکل و رئیس شــورای مرکزی حزب موتلفه در توییت های جداگانه ای،
نسبت به جایگاه ریاست مجلس یازدهم و همچنین وظایف نمایندگان این
مجلس موضع گیری کردند.به گزارش ایسنا ،سیدمصطفی میرسلیم منتخب
مردم تهران در مجلس یازدهم در توییتی نوشــت:نمایندگان مجلس برای
خدمت مخلصانه به مردم انتخاب شــده اند و هیئت رئیســه خدمتگزاران
آنهاینــد و رئیس مجلس خادم قســم خورده آن هیئــت .این مقام جای
برتری جویی نیست ولی آن خدمت ،افتخار است.اسداه بادامچیان دبیرکل
حزب موتلفه نیز در توییتی نوشت:جهاد و صمیمیت و خدمت باید در رفع
مشــکات اقتصادی حاصل از کرونا بکارگرفته شــود .از منتخبین مجلس
یازدهم درخواســت می کنیم برای برنامههای پساکرونا تدبیر و تفکر کنند.
بودجه نویسی نیاز به بازنگری دارد و باید از حاا در تنظیم بودجه ،متناسب
باوضعیت کشوراقدام کرد.

دیدار سفرای چند کشور در تهران
با وزیر امور خارجه
ســفرای برخی کشــورها در ایران صبح دیروز بــا محمد جواد ظریف
دیدار کردند.به گزارش ایسنا ،سفرای جدید جمهوری چک ،جمهوری
بلغارستان ،جمهوری خلق کره و جمهوری نیکاراگوئه در کشورمان صبح
امروز و در آغاز ماموریت شــان در ایران با محمد جواد ظریف دیدار و
رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه جمهوری اسامی
ایران کردند.
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عاوه بر کرونا باید بر ویروس تحریم هم غلبه کنیم

تهران -ایرنا -ســخنگوی دولت با اعام خبر پرداخت تسهیات
حمایتی ضدکرونایی از اردیبهشتماه ،گفت :مسیر موفقیت ما این
است که با افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد بهم بر ویروس کرونایی
که بر ویروس تحریم نشسته است ،غلبه کنیم«.علی ربیعی» ظهر
دیروز دوشنبه در نخستین نشست خبری حضوری با خبرنگاران در
سال  ۹۹در ساختمان ریاست جمهوری ،گفت :تمامی سیاستهای
مقابله با کرونا با نظر وزارت بهداشت و کارشناسان سامت دنبال
میشود ،هر گونه اتخاذ سیاست در بازگشاییها ،رفع محدودیتها
مبتنی بر دیدگاه کارشناسی و نظر نهایی مسووان سامت است.
سخنگوی دولت ادامه داد :خوشــبختانه کارشناسان ما در حوزه
سامت ،کارشناسان در بهداشت محیط کار امروز با همکاری اتاق
های ذیربط تشکلهای صنفی و اقتصادی و تولیدی در کنار هم
انبوهی از پروتکلهای بهداشتی را تولید کردند.ربیعی افزود :ما از
این پس کار در کارخانهها ،صنوف و حتی شــیوه کار در ادارات را
مبتنی بر پروتکلها خواهیم گذاشــت این امری است که نیازمند
همکاری ،آموزشپذیری ،نظارت و کنترل دســتگاههای بازرسی
ماست.وی گفت :این پروتکلها در اختیار اسناد مختلف قرار گرفته
است؛ فکر می کنیم موفقیت این سیاستها در گرو همکاری کامل
واحدهای صنفی با این پروتکلها است.ربیعی ادامه داد :همکاری
کامل و رعایت شهروندان ازمه دنبال کردن سیاست حفظ جان
و سامت و در کنار آن حفظ جان و معیشت مردم است ،ما برای
حفظ سامت و جان مردم برابر کرونا و عوارض و تبعات اقتصادی
و اجتماعی آن ،از جان مردم مقابل کرونا و تبعات ناشی از فشار و
سنگینی کرونا بر اقتصاد باید محافظت کنیم.
پیشبینی  ۵سناریو برای مقابله با کرونا
ربیعــی ادامه داد :دولت در کنار موفقیتهــای هر یک از آنان از
سناریویی که با وضعیت فرهنگی ایران سازگاری بیشتری داشته
باشــد را دنبال می کند که در این میان پنج ســناریو در جلسه
گذشته ســتاد ملی مبارزه با کرونا مشخص شده است.سخنگوی
دولت اضافه کرد :آخرین پیشرفتهایی که در دنیا صورت گرفته را
به کار خواهیم گرفت که خوشبختانه در برخی از آنها ،ایران پیشرو
است .انتخابی را میکنیم و این انتخاب را به جامعه عرضه میکند
و همکاری جامعه برای اجرای این انتخاب فناورانه را خواهد طلبید
که آموزشهای ازم به موقع خودش اعام میشود.

باید بر ویروس کرونا و تحریم غلبه کنیم
ربیعی افزود :در جامعهای که نیازمند آن هستیم درخواست می
کنیم در کنار هم باشیم و با افزایش سرمایه اجتماعی و در کنار هم
بتوانیم با ویروس کرونایی مقابله کنیم که بر ویروس تحریم نشسته
و بحران مضاعفی را برای ما ایجاد کرده اســت ،بر هر دو ویروس
غلبه کنیم .این مســیر موفقیت ماست .سخنگوی دولت با بیان
اینکه در پاسخ به فرمایش رهبر انقاب جلساتی به ریاست معاون
اول رییسجمهــوری با نهادهای عمومی از جمله ســتاد اجرایی
فرمان امام (ره) ،بنیاد مســتضعفان ،سپاه ،سازمانهای مردمنهاد،
کمیته امداد ،سازمان بهزیستی و وزارت رفاه برگزار شد ،ابراز کرد:
در این جلسات پنجره واحدی از خدمات حمایتی با حفظ هویت
ســازمانی طراحی شد و در همه استانها هم ستادهایی با همین
عنوان تشکیل میشود.

رسانه ای ما بوده است ،اما از همین جا حمایت خود را مجدد
اعام میکنیم.ربیعی بیان با اشاره به اجرای پویش «در خانه
بمانیم» در کشــور گفت :اگر چه مسابقات ورزشی در کشور
تعطیل شده است ،اما ورزشکاران در این مدت در خانه نماندند
و در جامعه حاضر شــدند عاوه بر کمک به اجرای طرحهای
دولــت در دوران کرونا تمرین های ورزشــی خود را نیز انجام
دادند که از آنها تشکر میکنیم.

بخشی از منابع مالی آزاد شــده ایران صرف دارو و اقام
مورد نیاز مردم میشود
ربیعی با بیان اینکه حمله  ۱۱سپتامبر ناشی از اقدام جریانهای
افراطی مورد حمایت آمریکا بود ،یادآور شد :همان زمان نیز اعام
شد که القاعده این حمله را انجام داد .اینکه به آن بهانه بخواهد پول
ایران را مصادر کنند ،نشاندهنده سیاست و خوی استکباری دولت
آمریکا است .همه تاش خود را میکنیم این منابع را منتقل کرده
یا تبدیل به داروی و کاای مورد نیاز مردم در شرایط فعلی کنیم.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییسجمهوری افزود :آزاد شدن منابع
و امکان عمل کردن بر برخی از منابع که تاکنون آمریکا با فشار بر
آنهــا ،اجازه عمل کردن به آنها را نمیداد ،امیدواریم بتوانیم از آن
منابع بــرای دارو و زندگی مردم به ویژه غذا ،خوراک و نهادههای
کشاورزی استفاده کنیم.ربیعی درباره طرح یک ادعای از سوی یک
رسانه فارسی زبان خارج نشین مبنی بر اظهارات رییسجمهوری
در جلسه شورای عالی امنیت ملی به ایرنا پاسخ داد :منبع این خبر
یک رسانه پتروداری است که آنرا واقعا رسانه نمیدانم بلکه یک
موسسه خبری عملیات روانی است که با پول مشخص یک کشور
ایجاد شده و با پول و سیاست سازمانهای اطاعاتی اداره میشود.
سال  ۹۸شفافترین و روشنترین سال برای اختصاص ارز
یارانهای به کااها بود
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره انحراف  ۴و  ۸دهم میلیارد داری-
مربــوط به ارز  ۴۲۰۰تومانی برای تامین کااهای اساســی -در
گزارش دیوان محاســبات درباره تفریغ بودجه سال  ،۹۷گفت :در
فروردین ســال  ۱۳۹۷وقتی نرخ واحد  ۴۲۰۰تومان اعام شــد،
هر گونــه مبادله ارز به نرخ دیگری ممنوع شــد ،در آن دوران با
توجه بررسیهای اقتصادی زیادی که صورت گرفت برای آن زمان
کارســاز بود تا اوایل مرداد  ۹۷که دولت در مصوبه ای اختصاص
ارز  ۴۲۰۰تومان را محدود کرد .یک حجم از واردات با همین نرخ
واحد صورت گرفته بود ،جای تعجب اســت که اظهار بی اطاعی
می کنند -همه دستگاههای نظارتی هم مطلع بودند و ارز واحد در
کشور بود و خیلی هم برای این ارز اصرار می کردند اگر چه راجع
به قیمت اختاف نظر نیز وجود داشت.

بانکها منبع مالی کمک به اقشار آسیبپذیر هستند
ربیعی اضافه کــرد :این منابع به دولت تعلــق ندارد بلکه کمک
سیستم بانکی در ازای این منابع به سپردهگذاریهای خودش که
اان سود میدهد ،است .علت کاهش نرخ هم از  ۱۸به  ۱۲درصد،
کمک بانک مرکزی از طریق آزادسازی ذخیره قانونی بانکها بوده
است.سخنگوی دولت اظهار داشت :به علت تحریمهای ظالمانه و
کاهش شدید صادرات نفت و نیز قیمت بنزین و هزینههای مبارزه
با کرونا ،آنچه که در بضاعت و توان دولت است همان برنامههایی
است که تا به حال جاری کرده است.ربیعی افزود :اگر میخواستیم
این را هم قرضالحســنه کنیم ،بار مالی زیادی را به بودجه وارد
میکردیم بنابر این اجازه بدهید که ما براساس مقدوراتمان آرام
آرام تصمیمات مختلف دیگری را هم که ممکن اســت ،بگیریم.
ضمنا شما نمیتوانید این مقدورات را با جاهای دیگر هم مقایسه
کنید.
پرداخت تسهیات حمایتی ضدکرونایی از اردیبهشت آغاز
میشود
ربیعی گفت :امروز هم با تصمیماتی که اتخاذ کردیم خوشبختانه
از اردیبهشــتماه ،پرداخت تســهیات حمایتی ضدکرونایی هم
آغاز میشود ،و در جلسه بعدی ستاد اقتصادی جمعبندی نهایی
چگونگی پرداخت صورت خواهد گرفت.وی در توضیح پرداخت وام
یک تا دو میلیون تومانی به خانوارها اظهار داشت :پرداخت این وام
از اردیبهشتماه عملی خواهد شد .طرح حمایت معیشتی نیز آغاز
شده و مرحله دوم این طرح نیز در حال اجرا است.سخنگوی دولت
ادامه داد :تمهیداتی هم برای اعتباراتی که امروز بهدست آوردهایم،
اندیشــیدهایم و به نظرم حدود  ۲۰هزار میلیارد تومان آن را برای
افزایش قدرت خرید جامعه بهکار خواهیم گرفت.
ســمنها در اجرای فاصله گذاری فیزیکی به دولت کمک
کنند
ربیعی افزود :ســازمانهای مردم نهاد جوان در ســیل  ۹۸نیز
حضور داشــتند و در تولیــد و توزیع ماســک و گان و لوازم
بهداشــتی به میدان آمدند ،اگر به چشم دیده نشدند کوتاهی

روحانی در گفتوگوی تلفنی با وزیر بهداشت:

با جدیت به فکر سامت مردم باشیم

رئیــس جمهور بر اجرای دقیق طــرح فاصله گذاری
هوشــمند در کشــور با رعایت کامــل پروتکلهای
بهداشتی از سوی کسبه و اصناف تاکید و خاطرنشان
کرد :دولت بــه صورت متوازن با اولویــت قرار دادن
سامت مردم به فکر وضعیت اقتصادی و معیشت آنان
نیز هست و ازسرگیری فعالیت کسب و کارهای ضروری
نباید منجر به آسیب به سامت مردم شود.به گزارش
ایسنا ،حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی دیروز
دوشنبه در گفت و گوی تلفنی با وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،ضمن دریافت گزارش روند وضعیت
بهداشت و درمان کشور در سومین روز از اجرای طرح
فاصله گذاری هوشمند و از سرگیری فعالیت کسب و
کارهای کم ریسک در استانهای کشور ،افزود :اجرای
طرح فاصله گذاری هوشمند نباید موجب سهل انگاری
در اعمــال محدودیت های ازم و نظارت و کنترل ها
باشــد و مســیر در پی گرفته شــده تاکنون درمورد
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشــاره
بــه خدماترســانی به مــردم گیان
جهــت مقابله با ویــروس کرونا گفت:
وایتمداری نخســتین اصل در ارتش
اســت و نیروی زمینــی ارتش خود را
فدایی مردم وایتمدار گیان میداند.به
گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی
ارتش ،امیر سرتیپ کیومرث حیدری در
گفتوگوی تلفنی با آیتاه فاحتی در
حضور معاون آماد و پشتیبانی نزاجا ،با
بیان اینکه نیروی زمینی ارتش بهعنوان
فدایی ملت بــرای مبارزه بــا ویروس
کرونا در گیان حضور پیدا کرد ،اظهار
داشــت :وایتمداری نخســتین اصل
در ارتش اســت و نیروی زمینی ارتش
خود را فدایی مــردم وایتمدار گیان
میداند.فرمانده نیــروی زمینی ارتش
جمهوری اسامی ایران ضمن قدردانی

اجرای پروتکل های بهداشــتی باید همچنان با قوت
و قدرت ادامه یابد.روحانی با ابراز خرســندی از روند
کاهشــی آمار ابتا به ویروس کرونا و همچنان فوتی
ها در اســتان های کشور ،بار دیگر بر نظارت دقیق بر
رعایت اجرای کامل پروتکل های بهداشتی در کسب
و کارها تاکید کرد و دســتور داد که گزارش مربوطه
به صورت روزانه تهیه و به مراجع ذیربط اعام شــود.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تشویق اصنافی که
پروتکل های بهداشــتی را اجرا می کنند  ،دستور داد
که برای تشــویق واحدهای صنفی که پروتکل های
بهداشتی را برای حفظ سامت مردم رعایت می کنند
با همکاری وزارت بهداشــت ،اصناف و دستگاه های
دیگر تمهیدات ازم اندیشیده شود.روحانی همچنین
با دعوت دوباره از مردم برای درخانه ماندن و اجتناب
از تردد های غیر ضروری در ســطح شهرها ،ضرورت
ادامه مســیر اطاع رسانی درست و اقناع سازی مردم

در پایبندی به شــعار « درخانه ماندن» را مورد تاکید
قرار داد.وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی نیز
در این گفت و گوی تلفنی ضمن ارائه گزارش کاملی
از وضعیت ابتا و درمان بیماران کرونایی و همچنین
آمــار بهبود یافتگان و فوتی ها در روز ســوم اجرای
طرح فاصلهگذاری هوشــمند در اســتان های کشور
به جز اســتان تهران ،گفت :خوشبختانه شاهد روند
کاهشی در کشــور هســتیم و ابتا به ویروس کرونا
نیز شیب نزولی داشته است.سعید نمکی تاکید کرد:
اگر همکاری و همراهی مردم در اجرای پروتکل های
بهداشــتی  ،درخانه ماندن و پرهیز از تردد های غیر
ضروری در سطح شهرها ادامه یابد و هچنین با رعایت
کامل پروتکل های بهداشــتی از سوی کسب و کارها،
میتوانیم امیدوار باشیم که طی روزهای آینده در آمار
ابتا به ویروس و فوتی ها شاهد کاهش قابل توجهی
باشیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

وایتمداری نخستین اصل
در ارتش است

از حمایتهــای نماینــده ولیفقیه در
گیان برای اســتقرار نیــروی زمینی
ارتش در استان جهت خدمتگزاری به
مردم عنوان کرد :نیروی زمینی ارتش
با حضور در استان گیان و خدمتگزاری
به مردم در بخشهای گوناگون در عمل
نشــان داد که فدایی این مردم اســت.
وی عدالت محوری و شایستهســااری
را از دیگر اصول مهم در نیروی زمینی
ارتش دانســت و خاطرنشان کرد :ما از
حمایتهای نماینده ولیفقیه در گیان
تشکر میکنیم.معاون آماد و پشتیبانی

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی
ایران نیز در دیدار با نماینده ولیفقیه در
گیان با اشاره به اقدامات نیروی زمینی
ارتش در راســتای مقابله بــا ویروس
کرونا در اســتان گیان اظهار داشت:
تا امروز حدود  ۴5۰شــهر ،دهستان و
روســتا در گیان توسط نیروی زمینی
ارتش ضدعفونی شده است.امیر سرتیپ
دوم حســن علیپور با اشاره به استقرار
و خدمــات  ۳تیپ قزویــن ،زنجان و
همدان و لشکر زرهی  ۱6قزوین نزاجا
در گیــان بیان کرد :تا امــروز بالغ بر

 ۲میلیون لیتــر مواد ضدعفونی کننده
توســط نیروی زمینی ارتش در گیان
مصرف شــده اســت و  ۴5هــزار عدد
ماسک بهداشــتی و دستکش نیز بین
مردم فهیم اســتان توزیع شــد.وی با
بیان اینکــه درحال حاضــر وضعیت
اســتان گیان نسبت سایر استانها به
مطلوب اســت خاطرنشان کرد :نیروی
زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران
هنوز آمادگی برپایی نقاهتگاهی با 5۰۰
یا هــزار تختخــواب را در گیان دارد.
معاون آماد و پشــتیبانی نیروی زمینی
ارتش جمهوری اسامی ایران با اشاره
به غربالگــری  ۲5۰هزار نفر در گیان
توســط نیروی زمینــی ارتش تصریح
کرد :رژه خدمــت نیروی زمینی ارتش
جمهوری اســامی ایران  ۲۹فروردین
ماه در رشت برگزار می شود

برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها عجله نداریم
ربیعی درباره وضعیت تعطیلی و بازگشــایی مدارس و دانشگاهها
و برگزاری امتحانات و کنکور گفت :برآوردهای جدید از شــرایط
کرونایی تــا پایان فروردین انجام میشــود و بر همین اســاس
تصمیمگیری میکنیم.ســخنگوی دولت با تاکید بر این که «در
حال حاضر برای بازگشــایی مدارس و دانشگاهها عجله نداریم»
گفت :درباره مدارس ما تصمیم مطلق قابل تسری به همه کشور
نخواهیم داشــت این انعطاف برای وزارت آموزش و پرورش وجود
دارد که بر اساس شرایط آب و هوا (سرما و گرما) بتوانند تصمیم
ازم را بگیرند.
ساختار آموزش فیزیکی در مدارس تعطیل شد نه آموزش
سخنگوی دولت گفت :دولت در شرایط کرونا فقط ساختار آموزش
فیزیکــی در مدارس را تعطیل کرد ،اما «آموزش» را به طور کلی
تعطیل نکردیم ،اگر چه ممکن است برخی دروس مانند درس های
کارگاهی و عملی که باید حضوری برگزار شــوند ،لطمه بخورند؛
نظام آموزش در دستگاه آموزش و پرورش که به طور کلی تعطیل
نبود و سیستم آموزش عالی نیز اکنون جاری شده است.
برای اجرای طرح «شاد» در مناطق محروم باید تمهیداتی
بیاندشیم
سخنگوی دولت با تشــکر از جدیت وزارت آموزش و پرورش در
رونمایی اجرای طرح شــبکه آموزش دانش آموزان (شاد) افزود:
آمادگی زیرســاخت ایــن طرح زحمات زیادی داشــت تا حضور
دانش آموز و معلم همزمان فراهم شود.ربیعی با اشاره به مشکات
زیرساختی طرح شاد در مناطق محروم افزود :هنوز در جاهایی که
تصمیم بگیریم مدارس تعطیل باشــد اما زیرساختهای عمومی
وجــود دارد اما در امکانات و بضاعت فــردی برای ارتباطات بین
دانش آموزان و معلمان کمبودهایــی وجود دارد بادی تمهیدات
ازم اندیشیده شود.
ترم دانشگاهها به پایان میرسد
ســخنگوی دولت با بیان اینکه «آموزش در دانشگاهها تداوم
دارد» گفــت :تصمیمگیری چگونگی تداوم این روند به عهده
خود دانشگاهها اســت؛ از  ۱6جلسه کاس درس دانشگاهی
در این ترم (نیم ســال دوم )۹۸-۹۹دو جلســه درس قبل از
کرونا برگزار شــده اســت؛ تعداد جلسات درســی باقیمانده
براســاس برنامهریزی دانشگاهها یا حضوری و یا غیرحضوری
برنامهریزی میشود اما قطعا این ترم درسی دانشگاهی به پایان
خواهد رسید؛ البته شاید برای حذف برخی دروس تمهیداتی
اندیشیده شود.
امیر دریادار سیاری:

با توان داخلی میتوانیم بر کرونا غلبه کنیم
رئیس ســتاد و معاون هماهنــگ کننده ارتش
گفت :با استفاده از تجارب گذشته و اتکا به دانش
و تــوان داخلی و بها دادن بــه جوانان مطمئن
باشید که میتوانیم بر کرونا غلبه کنیم.به گزارش
ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش ،امیر دریادار
حبیب اه سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ
کننده ارتش ،در پاسخ به این سوال که آیا همانطور که در زمینههای دیگر که
تحریم بودیم و توانستیم بر مشکات فائق بیاییم و حل کنیم دولت میتواند
در زمینه مبارزه با کرونا با وجود تحریمهای آمریکا و مشکات کشور بر کرونا
نیز غلبه کند ،گفت :گســترش ویروس کرونا در دنیا نشان داد که هر کسی
دنبال کار و منافع خودش اســت و آن کشــورهایی که ادعا میکنند بسیار
پیشــرفته هستند ،ماسکهای کشورهای دیگر را در فرودگاهها و بنادر از هم
ســرقت میکنند.وی ادامه داد :آمریکا با آن همه ادعا ماسکهای خریداری
شــده دیگر کشورها را ســرقت میکند و مردم این کشورها بخاطر کمبودها
در فروشــگاهها همدیگر را کتک میزنند و برای تهیه مواد غذایی چگونه به
فروشــگاهها حمله میکنند .این اتفاقات به ما نشان میدهد تمدنی که سران
این کشورها مدعی داشتن آن هستند ظاهری است و زمانی که اتفاقاتی مانند
گســترش ویروس کرونا و موضوعات این چنینی رخ میدهد همه چیز بهم
میریزد.معاون هماهنگ کننده ارتش با اشــاره به اقدامات انجام شــده برای
مقابله با ویروس کرونا در کشــورمان و شــرایط فعلی کشور تصریح کرد :با
وجود تمامی تحریمها و دشمنی دشمنان ملت شریف ایران که در این سالها
با تحریم و فشــار اقتصادی معیشــت مردم را هدف قرار دادهاند ،آیا مسائل و
اتفاقاتی که بعد از شیوع ویروس کرونا در آمریکا و برخی دیگر کشورها رخ داد
در کشــور ما نیز رخ داد؟ به هیچ وجه.امیر دریادار سیاری تصریح کرد :ایران
با وجود همه ســختیها و مشکات در صورتی که برخی مردم در کشورهای
به اصطاح پیشرفته به جان هم افتاده و یا از هم فرار میکنند مردم شریف و
غیور ایران باز هم فدای هم میشوند و انسانیت را رعایت میکنند .این گذشت
و ایثار کادر درمانی و همه مردم شریف ایران در مقابله با کرونا که هرکسی در
حد توان به میدان خدمت رسانی به مردم عزیزمان آمده ،نشان دهنده اصالت
و هویت فرهنگی ملت ماست.وی در ادامه خاطر نشان کرد :در موضوع مقابله
با کرونا و دیگر مسائل و مشکات پیش رو هیچ راهی جز دست گذاشتن روی
زانوی خود نداریم ،ما باید مانند دیگر حوزهها به میدان عمل و خدمت رسانی
به مردم عزیزمان بیاییم و همگان دیدن که به ســرعت تولید ماســک ،مواد
شــوینده و ضد عفونی کننده ،دستگاه تنفس مصنوعی ،تخت بیمارستانی و
نقاهتگاه تولید کنیم و منتظر دیگران نمانده و الحمده نیازی هم به کشورهای
غربی و رفع تحریمهای آمریکا نداشته باشیم.
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صالح خبر داد؛

آزادسازی سهام عدالت در شهریورماه

صالح گفت :تا شهریور ماه آزادسازی سهام عدالت صورت خواهد
گرفت و دیگر قید دولتی بودن روی این سهام نخواهد بود.علیرضا
صالح رئیس ســازمان خصوصی سازی در گفتوگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،در پاسخ
به این سوال که چرا هنوز برخی افراد سود سهام عدالت خود را
دریافت نکرده اند ،گفت :قرار بر این بود تا پایان ســال  ۹۸سود
افراد به حســاب بانکهای عامل واریز شود و سازمان خصوصی
سازی سود سهام تمام مشموانی که شماره شبای خود را اعام
کرده اند را به حساب بانکها واریز کرده است و اگر کسی شماره
شبای خود را اعام کرده باید به بانکها مراجعه کند که چرا سود
سهام عدالت خود را دریافت نکرده است.او ادامه داد :برای نظارت
بیشتر بر روند واریز سود سهام عدالت به حساب مشموان ،اخیرا
همــکاران خود را موظف کرده ایم که ایــن موضوع را پیگیری
کنند ،اما مواردی هم هستند که کارت بانکی آنها دارای مشکل
اســت که این افراد میتوانند در این ایــام ازطریق مراجعه غیر
حضوری ،این ایراد را برطرف نکنند.صالح با اشــاره به مشکات
مربوط به شماره شبای برخی مشموان افزود :عدهای هم هستند
که هنوز شماره شبای خود را اعام نکرده و یا اینکه شماره شبای

اشتباهی را اعام کرده اند که این افراد باید با مراجعه به سایت،
اقدام به تصحیح و ثبت شــماره شبای خود کنند تا بتوانند سود
خود را دریافت کنند چرا که ســازمان خصوصی سازی تا پایان
ســال  ،۹۸سود افراد مشمول را به حساب بانکهای عامل واریز
کرده است.رئیس ســازمان خصوصی سازی ضمن اشاره به آزاد
سازی ســهام عدالت بیان کرد :در حال پیگیری تحقق این امر
هستیم و بعد از جمع بندی کلی ،این موضوع در شهریور ماه به
ســرانجام خواهد رسید و دیگر قید دولتی بودن روی این سهام
نخواهد بود.او با اشاره به آخرین وضعیت هپکو تصریح کرد :قرار
اســت با همکاری وزارت صنعت ،معــدن و تجارت تغییراتی در
مدیریت این شــرکت اعمال و مدیریــت آن به این وزارت خانه
واگذار شــود و اکنون در مرحله انجام کارهای اداری این موضوع
هستیم و نتیجه نهایی را اعام خواهیم کرد.صالح در پایان درباره
عرضــه  ۱۰۰هزار میلیارد تومــان دارایی دولت در بورس گفت:
هنــوز جزئیات نهایی را از وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت
نکرده ایم ،اما کارهای اداری مربوط به عرضه آنها در حال انجام
بــوده و به احتمال زیاد تا اوایل هفتــه آینده ،اطاعات نهایی را
کسب خواهیم کرد.

توسط جهانگیری اباغ شد؛

مرکز آمار اعام کرد:

وضعیت تورم خوراکیها در اسفند 98
مرکز آمار ایران ،نتایج تورم اقام خوراکی در اسفند  ۱۳۹۸را اعام کرد ،.مرکز آمار
ایران نتایج تورم اقام خوراکی در اسفند  ۱۳۹۸را اعام کرد که در این ماه ،پرتقال
محصول داخل  ۱۹.۴درصد ،پیاز  ۱۷.۳درصد ،سیبزمینی  ۱۰.۷درصد نسبت به
ماه قبل افزایش قیمت داشتند.در مقابل در این مدت زمانی ،گوجه فرنگی ۲۹.۸
درصد ،خیار  ۴.۱درصد و رب گوجهفرنگی  ۰.۴درصد نسبت به ماه قبلش (بهمن)
کاهش قیمت را تجربه کردهاند.جدول زیر شرح کامل تغییرات نرخ و تورم اقام
خوراکی را نشان می دهد.

ظرفیت مسکن ملی استان تهران به  ٧٥هزار
واحد مسکونی افزایش یافت
تهران -ایرنا -معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از افزایش
ظرفیت مسکن ملی در استان تهران به  ۷۵هزار واحد مسکونی خبر داد«.محمود
محمودزاده» دیروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،در خصوص
آخرین وضعیت تامین زمین برای ساخت مسکن ملی در استان تهران ،گفت :در
مرحله اول و دوم به طور کلی برای ۷۵هزار واحد مسکونی در استان تهران ثبت
نام انجام شــده اســت که اکنون در حال طی مراحل پاایش ثبت نام کنندگان
هســتیم؛ این ظرفیت در ابتدای طرح مسکن ملی  ۷۰هزار واحد مسکونی بود.
وی گفت :برای تمام ظرفیتهای تعیین شده تامین زمین شده است و نکته مهم
در طرح اقدام ملی مسکن همین است که تا تامین زمین انجام نشود ثبت نامی
انجام نمیشود.

بیمارستان شهید مطهری برای تحقق جهش
تولید در کنار تاشگران ذوب آهن است
بیمارســتان شهید مطهری که مسئولیت ســامت کارکنان را بر عهده دارد در
راســتای تحقق شعار سال که جهش تولید اســت  ،برنامه ها و استراتژی های
مربوطه را با هماهنگی مدیران ارشــد سازمان تدوین نموده است و به دنبال آن
است که در این مسیر به اهداف کان ذوب آهن کمک کند.دکتر آجدانی رئیس
بیمارستان شهید مطهری گفت  :با توجه به سبقه درخشان مجموعه ذوب آهن
اصفهان در فعالیت های بهداشتی و درمانی ،بیمارستان شهید مطهری استراتژی
هایی را قبل از دستورالعمل های وزارت بهداشت  ،تدوین نمود تا با کنترل ورودی
ها برای تمام افرادی که وارد شــرکت می شوند چکاب های پیشرفته ای صورت
دهد .وی افزود  :عاوه بر غربال گری ها و چکاب های هنگام ورود  ،فعالیت های
آزمایشــگاهی را هم ارتقاء دادیم تا تمام افراد تحت مراقبت های بسیار شدید تر
بهداشتی قرار گیرند که ماحصل آن ارتقا سطح بهداشت و سامت است.

کسب رتبه اول یگان حفاظت از اراضی اداره
کل راه و شهرسازی استان اصفهان
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان ضمن تقدیر و سپاس از عوامل
یگان حفاظت از اراضی اســتان گفت :براساس گزارش فرماندهی یگان حفاظت
سازمان ملی زمین و مسکن ،استان اصفهان در سال  ۹۸با اجرای ۸۲فقره احکام
قطعی قضایی ،با مساحتی بیش از  ۷۶هکتار بهترین عملکرد در سطح کشور (در
میان  ۳۱استان) را دارا است .قاری قرآن با اشاره به اینکه استان اصفهان عاوه
بر مرکز اســتان ۲۲ ،شهرستان دارای اراضی قابل حفاظت به مساحت۱۳۰۵۳۰
هکتار را شامل می شود ،گفت :با همت و تاش معاونت اماک و حقوقی و یگان
حفاظت از اراضی اداره کل ،این استان در اجرای احکام از شهرستان خوروبیابانک
تا شهرســتان فریدونشهر(شرق تا غرب اســتان) و از شهرستان آران و بیدگل تا
شهرســتان سمیرم (شمال به جنوب استان) پیشــتاز بوده و بهترین عملکرد را
داشته است.

آماده باش کامل نیروهای راهداری
استان یزد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان یزد ،گفت :به دنبال بارش های
اخیر نیروهای راهداری به صورت  ۲۴ساعته در محورهای استان مشغول فعالیت
و خدمات رسانی هســتندبه گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای اســتان یزد ،علی علیخانی در این رابطه افزود :به منظور مدیریت
بهتــر جاده ها پیش از آغاز نزول بارش الهی در اســتان یــزد ،بیش از  ۳۲۰نفر
از نیروهای راهداری و حدود  ۲۸۱دســتگاه ماشین آات سبک ،نیمه سنگین و
سنگین راهداری متناسب با شرایط جوی هر شهرستان در حالت اماده باش قرار
گرفتندمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد ،ادامه داد:خوشبختانه
تاکنون به سبب حضور به موقع راهداران در محورها و هماهنگی ایجاد شده بین
عوامل پیش از آغاز بارش ها ،مشکل خاصی در هیچ یک از محورهای استان یزد
گزارش نشده است.وی با بیان اینکه کلیه محورهای اصلی استان یزد باز هستند.

تهاتر مطالبات ۱۶شرکت دولتی با بدهی آنها به دولت
مصوبات دولت در خصوص «اصــاح آیین نامه اجرایی
نحوه تشــکیل شرکت های تعاونی سهامی عام»« ،تهاتر
مطالبات ۱۶شرکت دولتی»« ،مجوز فعالیت چهار کشتی
خارجی» و «افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به
شش درصد» برای اجرا اباغ شد.به گزارش اقتصادآناین
به نقل از فارس ،اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور مصوبات دولت در خصــوص «اصاح آیین نامه
اجرایی نحوه تشــکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی
سهامی عام»« ،تهاتر مطالبات  ۱۶شرکت دولتی با بدهی
آنها به دولت»« ،مجوز فعالیت چهار کشتی خارجی تا
پایان ســال  »۱۳۹۹و «افزایش تنخــواه گردان خزانه از
ســه درصد به شش درصد» را برای اجرا به دستگاه های
مختلف اباغ کرد.
اصاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر
شرکت های تعاونی سهامی عام
بر اســاس تصمیم هیئت دولت در جلسه  ۱۷فروردین
 ،۱۳۹۹نظــارت وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در
شــرکتهای ثبت شده در ســازمان بورس و اوراق بهادار،
با هماهنگی سازمان یادشــده خواهد بود.بر اساس این
اصاحیه ،شــرکتهای تعاونی ســهامی عام در صورت
فعالیــت در بازار پول و اعتبار (شــامل بانک ،مؤسســه
اعتباری غیر بانکی یا هــر یک از مصادیق تحت نظارت
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران) باید مجوزهای
ازم را از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در زمینه
تأسیس و فعالیت اخذ نمایند .فعالیت این شرکتها تحت
نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد
شد.گفتنی است ،تغییر مواد اساسنامه شرکتهای تعاونی
سهامی عام ،با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت
و پس از تأیید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حســب
مورد با هماهنگی یا تأیید ســازمان بورس و اوراق بهادار
برای انطباق با ماده ( )۱۲قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل چهل و چهارم ( )۴۴قانون اساسی صورت میگیرد و
انحال شرکتهای تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی
صاح امکانپذیر است.
مجوز فعالیت چهار کشتی خارجی تا پایان سال
۱3۹۹
فعالیت چهار کشــتی خارجی به منظور ارایه خدمات به
شــرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژههای حفاری فاز
بنابــر اظهــارات مدیرعامــل صندوق
ب ازنشســتگی کشــوری ،حقــوق
بازنشستگان کشوری در سال جاری به
طور میانگین  ۷۵۰هزار تومان افزایش
مییابــد که تــاش میشــود حقوق
فروردین ماه با احــکام جدید پرداخت
شــود.به گزارش اقتصادآناین به نقل
از ایســنا ،اکبر افتخاری در یک برنامه
تلویزیونی درباره جزئیات و نحوه همسان
ســازی حقوق بازنشســتگان کشوری
اظهــار کرد :امســال حداقــل حقوق
براساس قوانین مصوب مجلس شورای
اســامی و مصوبات دولت و همچنین
توافق نامهای که میان سازمان مدیریت
و سازمان اداری استخدامی منعقد شده
 ۲میلیــون و  ۸۰۰هزار تومــان برای
افرادی که  ۳۰سال خدمت تمام دارند
تعیین شده است.وی افزود :این حداقل
حقوق را برای بازنشســتگان اعمال می
کنیم .میانگین حقوق دریافتی نیز به سه
میلیون و  ۶۰۰هزار تومان خواهد رسید.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

( )۱۴پــارس جنوبی ،برای تــردد و فعالیت بین بنادر و
جزایر ایران تا پایان ســال  ۱۳۹۹با رعایت سایر قوانین
و مقررات مربوط مجاز شــد.هیئت وزیران در جلسه ۱۷
فروردین  ۱۳۹۹با فعالیت چهار کشــتی خارجی تحت
خدمت شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
به منظور ارایه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال
در پروژههای حفاری فاز ( )۱۴پارس جنوبی ،برای تردد
و فعالیت بین بنادر و جزایر ایران تا پایان ســال  ۱۳۹۹با
رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.
تهاتر مطالبات  ۱۶شرکت دولتی با بدهی آنها به
دولت
مطالبات شــرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران
(گروه مپنا) بابت طلب شــرکت تولید برق پرهسر مپنا
از شــرکت مادر تخصصی تولید نیــروی برق حرارتی
با اصل بدهی شــرکت مذکور بابت شــرکت اصلی و
شــرکتهای تابعه به ســازمان امور مالیاتی کشور و
سازمان خصوصیسازی تهاتر میشود.هیئت وزیران در
جلســه  ۱۷فروردین  ۱۳۹۹تصویب کرد شرکت مادر
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام
شده ،حســب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج
در جدول موضوع بند ( )۱این تصویب نامه میشــود و
مکلف است ضمن اصاح حساب ،حسب مورد نسبت به
پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور
نزد خزانهداری کل کشــور در سررسید مقرر بر اساس
ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی
کشور و سازمان خصوصیسازی اقدام نماید.همچنین
سازمان امورمالیاتی کشــور و سازمان خصوصیسازی
مکلفند ،ارقام مندرج در جــدول موضوع بند ( )۱این
تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب
اشــخاص متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری
پس از اباغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات
اجرایی و رفع ممنوعالخروجی (حســب مورد) شرکت
مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند.
سازمان خصوصیسازی مکلف اســت عاوه بر اعمال
حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل
(از جمله آزادسازی وثایق) یا به روزرسانی مانده مطالبات
خود از اشــخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در
جدول یاد شــده اقدام کند.مطالبــات قطعی دولت از
اشــخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در

اجرای این تصویب نامه ،به شرکت دولتی (اعم از شرکت
اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آنها) منتقل شده است،
با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا
شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه
قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمانحسابرسی) از طریق
صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات
مربوط قابل تسویه اســت.گفتنی است ،در صورتیکه
بدهی انتقالیافته به شرکت دولتی موضوع بند ( ،)۱با
اجرای بند ( )۴این تصویب نامه تســویه نشود یا بیش
از ارقامی باشــد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه،
موضوع بند مذکور تسویه میشود ،سازمان امورمالیاتی
کشور و سازمان خصوصیسازی موظفند برای وصول
مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین
و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شــرکت دولتی
جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکند ،خزانهداری
کل کشور مجاز است با اعام سازمان امورمالیاتی کشور
و سازمان خصوصیســازی با رعایت قوانین و مقررات
مربوط ،مبالغ اعامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت
دولتی مربوط برداشت و به حساب ذیربط واریز نماید.
افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش
درصد
به منظور پیشگیری ،امدادرسانی و جبران خسارات ناشی
از حوادث غیر مترقبه ،تنخواه گردان خزانه از سه درصد
به شــش درصد افزایش مییابد.هیئت وزیران در جلسه
 ۱۷فروردین  ۱۳۹۹تصویب کرد به منظور پیشــگیری،
امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه
و در اجرای ماده ( )۱۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت و اصاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد
تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده ( )۲۴قانون
محاسبات عمومی کشور  -مصوب  - ۱۳۶۶موضوع ماده
( )۱قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  -مصوب
 ،- ۱۳۸۰تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد
با رعایت بند (م) مــاده ( )۲۸قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )۲مصوب
 ۱۳۹۳و ســایر قوانین مربوط افزایش می یابد.برهمین
اساس ،بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران موظف است
در اسرع وقت ،افزایش تنخواه گردان موضوع این تصویب
نامه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد
و وزارتخانه مذکور موظف است متناسب با تخصیصهای
صادره توسط سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.

جزئیات افزایش حقوق
بازنشستگان کشوری اعام شد
با بیان اینکــه میــزان افزایش حقوق
نسبت به سال گذشته به طور میانگین
حدود  ۷۵۰هزار تومان است ،در پاسخ
به این پرسش که بازنشستگان کشوری
شــامل چه افرادی میشــوند؟ گفت:
بازنشســتگان کشوری شامل کارمندان
دولــت غیر از بازنشســتگان لشــگری
و تامیــن اجتماعی هســتند.افتخاری
ادامــه داد :ما بر اســاس قانون موظف
هســتیم که ابتدا حقوق سال گذشته
بازنشستگان را  ۱۵درصد افزایش دهیم؛
بعد از آن دولت و مجلس بودجهای را در
نظر گرفتهاند برای آنکه همسان سازی
حقوق نیز اعمال شــود .در واقع بودجه
اختصاص داده شده همسان سازی را بر
اساس ضوابط میان بازنشستگان توزیع
مــی کنیم و این عاوه بــر آن افزایش
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 ۱۵درصدی ســاانه اســت.وی درباره
نحوه توزیع بودجه همســان سازی که
با موافقت سازمان مدیریت و تاشهای
صورت گرفته امسال به  ۶۵۰۰میلیارد
تومان رسیده است گفت :همسان سازی
به شکل پلکانی و با روندی نزولی انجام
می شــود ،به این معنا که حقوقهایی
که پایینتر هســتند ،مشمول دریافتی
بیشــتری میشــوند و هرچه حقوق به
ســمت باا می رود و افزایش می یابد
رقم همسان سازی برای آنها کمتر است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
ادامه داد :به عنوان مثال برای شخصی
که قرار اســت حقوقش به دو میلیون و
 ۸۰۰هزار تومان برســد ،میزان افزایش
حقوقش به  ۵۰درصد می رســد ،یعنی
 ۱۵درصد افزایش سنواتی و  ۳۵درصد

افزایش ناشی از همسان سازی دارد ،اما
برای کسانی که حقوقشان در ردههای
بااست حدود  ۲۲تا  ۲۳درصد افزایش
حقوق داریم یعنــی  ۱۵درصد افزایش
سنواتی و هفت یا هشت درصد افزایش
ناشــی از همسان ســازی خواهد بود.
افتخاری با بیــان اینکه اکنون آمادگی
صدور احــکام را داریم گفت :احکام در
سیســتم های ما آماده شــده و منتظر
هســتیم طبق قانون بخشنامه مربوط
از ســوی ســازمان مدیریت و سازمان
اســتخدامی به امضا برسد که احتماا
ظرف امروز و فردا به ما اباغ می شــود.
به محض اباغ بخشنامه ،احکام را صادر
می کنیم.وی ادامه داد :در تاش هستیم
حقوق فروردین ماه را بر اســاس احکام
جدیــد پرداخت کنیم.وی با بیان اینکه
بودجه همسانســازی نســبت به سال
گذشته حدودا دو برابر شده است اظهار
کرد :سال گذشته این بودجه کمی بیش
از  ۳۰۰۰میلیارد تومان بود که امســال
به  ۶۵۰۰میلیارد تومان افزایش یافت.
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گزیده خبر
کدام تصمیمات بورسی تعلیق شدند؟
تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار باعث به تعلیق درآمدن برخی تصمیمات
هیاتمدیره این ســازمان شد و مشخص نیست آیا این تصمیمات بهطور کامل لغو
خواهند شد یا امکان اجرای مجدد آنها باز هم وجود دارد.به گزارش ایسنا ،بازخوانی
پرونده بازار سرمایه در دو ماه اخیر ،از تصمیماتی حکایت دارد که ناگهانی گرفته و
حتی قبل از اینکه یک روز اجرایی شود ،لغو شد .البته از میان این تصمیمات ،افزایش
حجم مبنا در بورس اجرایی شد اما کاهش دامنه نوسان از پنج به دو درصد به مرحله
اجرا نرســید و درحالی که  ۱۴اسفند  ۹۸سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین
شــرکت فرابورس در اطاعیهای اعام کردند دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای
معاماتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه ( ۱۷اسفند )۹۸
به دو درصد کاهش مییابد ،فرهاد دژپســند  -وزیر امور اقتصادی و دارایی -در روز
 ۱۶اسفند دستور منتفی شدن تصمیم مذکور را صادر کرد.در نهایت تصمیمگیری در
مورد کاهش دامنه نوسان در جلسه  ۲۰فروردین  ۹۸شورای عالی بورس مورد بررسی
قرار گرفت و در نهایت دامنه نوسان همان پنج درصد باقی ماند.
گره سرنوشت تغییرات قیمتی  ۲۰و  ۵۰درصدی با تغییر رئیس
پس از آن و در تاریخ  ۲۰فررودین  ۹۸شــاهد اطاعیه سازمان بورس تحت عنوان
«اصاح ریزساختارهای بازار سرمایه» بودیم .این اطاعیه که قرار بود از شنبه (۲۳
فروردین  )۹۸اجرایی شود به دو قسمت تغییرات قیمتی  ۲۰درصد و تغییرات قیمتی
 ۵۰درصد قیمت تقسیم شده بود.در قسمت تغییرات قیمتی  ۲۰درصد قیمت آمده
اســت که «در صورتیکه قیمت پایانی سهم طی  ۵روز معاماتی متوالی در دامنه
عادی نوســان قیمت ،بیش از  ۲۰درصد افزایش یا کاهش داشــته باشد ،بورس و
همچنین فرابورس موظف هستند در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی ،نماد معاماتی
را متوقف کنند .نماد معاماتی حداکثر یک روز کاری پس از توقف و با محدودیت
دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد».در قسمت تغییرات قیمتی  ۵۰درصد نیز ذکر
شده است که در صورتیکه قیمت پایانی سهم در دامنه عادی نوسان قیمت ،بیش
از  ۵۰درصد افزایش یا کاهش داشــته باشــد ،بورس و فرابورس موظف هستند در
اولین زمان ممکن از لحاظ فنی ،نماد معاماتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست
برگزاری کنفرانس اطاعرســانی کنند .نماد معاماتی حداکثر  ۴روز کاری پس از
توقف نماد معاماتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.اما عمر اجرای
این تصمیم طوانی نبود و پس از آنکه خبر تغییر ریاست سازمان بورس منتشر شد،
باز هم وزیر اقتصاد اعام کرد تصمیمات هیاتمدیره سازمان بورس تعلیق میشوند.
به گفته دژپسند شورای عالی بورس به این جمعبندی رسید که با توجه به نیاز ما
و اقبال خوب مردم نســبت به بازار ســرمایه و عزم جدی مردم و نهادهای عمومی
غیردولتی برای عرضه اولیه سهام در بورس ،بهتر است این تصمیمات تعلیق شود.
وی همچنین افزود :با جمعبندی اعضای شــورا به این نتیجه رسیدیم که بهمنظور
استفاده حداکثری از ظرفیتهای بازار سرمایه و نیز با توجه به انتصاب ریاست جدید
هیاتمدیره بورس ،تصمیمات پیشین هیاتمدیره تا تقدیم مجموعه پیشنهادهای
آن راجع به خطمشی کلی اداره عرضه و تقاضای بورس به تاخیر بیافتد و در ادامه،
و پس از انجام جمعبندی ازم در شورای عالی بورس ،هیاتمدیره نیز در آن قالب،
اقدامات خودش را انجام دهد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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گزیده خبر
پرسنل شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان قدردان کادر بهداشتي و درماني:

شعله روشنایي وروح حرکت تجهيزات مراکز
درماني هرگز خاموش نخواهدشد

به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق اســتان زنجان ،با اهداء
لوح ســپاس از سوي مهندس علیرضا علیزاده میرعامل این شرکت به نمایندگي
از مجموعه صنعت برق از کادر درماني بیمارســتان هاي در حال مبارزه با کرونا و
رئیس دانشگاه علوم پزشکي وخدمات درماني استان زنجان قدرداني کرد.مهندس
علیزاده با بیان اینکه اهداي زندگي به دیگران زماني که با جان فشاني همراه باشد
مصداق مجاهدت در راه خداســت و حتماً اجر و مــزدي همانند ایثارگران را در
پیشــگاه الهي به همراه خواهد داشت ،گفت :شایسته است از خدمات صادقانه و
شبانه روزي پزشکان و پرستاران و کارکنان شبکه بهداشت و درمان و کلیه مدافعان
سامت که چون فرشتگان زمیني با تمام توان و تاش صادقانه و خستگي ناپذیر
و با سعه صدر ،حس نوع دوستي و حسن اخاق و به پشتوانه دانش روز ،با همت و
حمیت و تاش جدي با ظرافت و دقت نظر به طور شبانه روز در بهبودي بیماران
تا پاي جان و زندگي خود مي کوشند.
با همت و تاش کارکنان شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد محقق شد؛

سرآمدترین سازمان شرکت ملی گاز ایران
در سال 1398

شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد در ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر
صنعت گاز موفق به دریافت تندیس بلورین این جایزه و کسب رتبه نخست تعالی
در ســطح شرکت ملی گاز ایران در ســال  ۱۳۹۸گردید.به گزارش روابط عمومی
شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد ،مدیر تعالی شرکت در این خصوص گفت:
در سومین دوره ارزیابی ســرآمدی و بهبود مستمر صنعت گاز که بر اساس مدل
تعالی  EFQMدر بین  ۴۷شرکت تابعه گاز در حوزه های ستادی ،پاایش ،انتقال
و گازرسانی برگزار شد پاایشگاه خانگیران با کسب بااترین امتیاز در سومین دوره
جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شــرکت ملی گاز ایران موفق به دریافت تندیس
بلورین و عنوان ســرآمدترین شــرکت صنعت گاز شد.علیرضا پرنیان افزود :امتیاز
کســب شده بااترین امتیاز شرکت های تابعه صنعت نفت در ادوار مختلف جایزه
ملی تعالی سازمانی بوده است.وی بیان کرد :در پنج روز حضور تیم ارزیابی متشکل
از ارزیابان جایزه ملی تعالی و ارزیابان صنعت گاز ،میزان تحقق اهداف و استراتژی
ها و روند عملکرد شرکت در دو حوزه توانمند سازها و نتایج بر اساس مدل تعالی
کیفیت اروپا و منطق امتیازی رادار مورد ارزیابی قرار گرفت.این مقام مسئول ادامه
داد :ارزیابان پس از بررسی های صورت گرفته ،گزارش بازخورد خود را در قالب نقاط
قوت و فرصت های بهبود به دبیرخانه جایزه سرآمدی صنعت گاز و پاایشگاه ارائه
نمودند که شناسایی و اجرای برنامه های بهبود منتج از آنها هم اکنون در دستور کار
واحد مهندسی سیستم ها و بهره وری قرار گرفته است.گفتنی است :شرکت پاایش
گاز شهید هاشمی نژاد در دو دوره گذشته جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت
گاز نیز توانسته بود در بین پاایشگاه های گازی رتبه برتر را به خود اختصاص دهد.
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جزئیات توافق نهایی کاهش تولید اوپکپاس از زبان وزیر نفت:
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ایران از کاهش تولید معاف است

وزیر نفت با اشــاره به جزئیات توافق نهایی اوپکپاس گفت:
بر مبنای این توافق ،عرضه نفت کشــورهای عضو و غیر عضو
اوپک طی ماههای مه و ژوئن ،روزانه  ۹.۷میلیون بشکه کاهش
مییابد.به گزارش ایســنا ،بیژن نامــدار زنگنه پس از برگزاری
دهمین نشست فوقالعاده وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو
و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) موسوم
بــه اوپکپاس از طریق وبینار ،در جمع خبرنگاران گفت :این
نشست در ادامه نشســتی که روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۱
و  ۲۲فروردین  )۹۸برگزار شــده بود ،تشــکیل شد که در آن
نشست برای کاهش  ۱۰میلیون بشــکهای عرضه روزانه نفت
توافق شــده بود.وی افزود :تنها اندکی مشکل با مکزیک وجود
داشت که بر اساس تقســیمهای توافق اولیه قرار بود مکزیک
روزانه  ۴۰۰هزار بشکه از عرضه نفت خود بکاهد که وزیر انرژی
این کشــور قبول نداشت .در این مدت صحبتهایی شد و قرار
شــد مکزیک در ماههای مه و ژوئن روزانه  ۱۰۰هزار بشکه از
عرضــه نفت خود را کم کند و گفتند بقیــه آن را آمریکا قول
داده اســت از جانب مکزیک کم کند.وزیر نفت با بیان اینکه
به این ترتیب توافق نهایی شــد و این توافق از اول مه اجرایی
خواهد شــد ،تصریح کرد :برای  ۲ماه مــه و ژوئن  ۱۰میلیون
بشکه از عرضه کم میشود؛ در  ۶ماه بعد از آن ،عرضه روزانه ۸
میلیون بشکه کاهش مییابد و طی  ۱۶ماه پس از آن ،یعنی از
ابتدای سال  ۲۰۲۱تا آوریل  ۲۰۲۲نیز روزانه  ۶میلیون بشکه

از عرضه نفت کاســته خواهد شــد .بقیه تصمیمها مربوط به
کشورهای تولیدکننده نفت خارج از اوپک پاس میشود.طبق
اعام وزارت نفت ،زنگنه با بیان اینکه گفته شده است وزیران
نفت و انرژی  G۲۰نیز قبول کردهاند روزانه سه میلیون و ۷۰۰
هزار بشــکه از عرضه نفت را به مدت یکســال کاهش دهند،
ادامه داد :ترتیبات این توافق نیز با هماهنگی آژانس بینالمللی

انرژی ( )IEAمشخص میشود؛ ضمن اینکه عربستان ،کویت و
امارات نیز به صورت داوطلبانه افزونبر کاهشهای اتخاذشده،
روزانــه حدود  ۲میلیون بشــکه دیگر نیــز از عرضه خود کم
خواهند کرد.وزیر نفت گفت :ایــران به دلیل تحریم به همراه
لیبی و ونزوئا از کاهش عرضه معاف اســت.وی درباره قیمت
مــورد انتظار نفت پس از این توافق ،گفت :باید منتظر واکنش

وزیر نیرو اعام کرد:

بهرهبرداری از  ۲۵۰پروژه آب ،برق و فاضاب در سال ۹۹
تهران -ایرنا -وزیر نیرو گفت :در بخش ســاخت و سازها امسال بنا داریم که حدود
 ۲۵۰پــروژه آب ،برق و فاضاب را با ســرمایهگذاری حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان
با اســتفاده از منابع مختلف به بهرهبرداری برسانیم«.رضا اردکانیان» دیروز دوشنبه
در جمع خبرنگاران افزود ۹ :ســد بزرگ افتتاح خواهد شــد ۹ ،سد بزرگ دیگر در
استان های مختلف کشــور به مرحله آبگیری خواهد رسید ،حدود  ۵۴هزار هکتار
اراضی کشــاورزی با احداث شــبکههای اصلی آبیاری و زهکشی که وظیفه وزارت
نیرو اســت ،آماده زیر کشت رفتن خواهد شد.وی بهرهبرداری از  ۹تصفیهخانه آب،
 ۱۱تصفیهخانه فاضاب و بهرهمندی  ۷۰۰هزار نفر از جمعیت روســتایی کشور در
بیش از  ۱۴۰۰روستا از آب شــرب پایدار را از دیگر پروژههای امسال برشمرد.وزیر
نیرو افزود :در بخش برق هم  ۱۲نیروگاه حرارتی با ظرفیت بیش از  ۲۱۰۰مگاوات و

چند صد مگاوات نیروگاه تجدید تجدید پذیر خورشیدی و بادی در مدار بهره برداری
قرار می گیرد؛ همچنین بهــره برداری از نیروگاههای مقیاس کوچک و نیز بیش از
 ۱۹۰۰کیلومتر خط انتقال در شبکه های برق ،فصل ساخت و سازهای پویش ما در
سال  ۹۹خواهند بود.اردکانیان تصریح کرد :کار پیچیده تر ،مهمتر و اصلی تر ،اصاح
در ساز و کارهاست که به طور خاصه ما را به سیستم مناسب تر استفاده از منابع و
مصرف منابع محدود خود مجهز خواهد کرد.وی اظهار کرد :فرآیندها ،رویههای کاری
و ساز و کارهایی که ما برای تولید آب و برق داریم اصاح خواهند شد؛ به نحوی که
هم در شبکه های برق و آبرسانی تلفات کمتری داشته باشیم و راندمان نیروگاه های
حرارتی افزایش یابد و هم در جهت کوچک سازی و چابک سازی سازمان دولت در
بخش های آب و برق سعی می کنیم گام های بلندی را برداریم.

بازار ماند.گفتنی اســت ،تولیدکننده عضو و غیرعضو سازمان
کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) سرانجام پس از ساعتها
و روزها مذاکرات فشرده درباره ،توافق کاهش تولید روزانه ۹.۷
میلیون بشکهای برای ماههای مه و ژوئن به اجماع رسیدند.خط
پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این
توافق بجز عربســتان و روسیه ،ماه اکتبر سال  ۲۰۱۸میادی
تعیین شــد ،در حالی که مبنای محاسبه تولید برای روسیه و
عربستان روزانه  ۱۱میلیون بشــکه در نظر گرفته شده است.
مکزیک تنها مخالف به نحوه تخصیص ســهمیه کاهش تولید
در نهمین نشســت فوقالعاده اوپک پاس در روز پنجشــنبه
( ۲۱فروردین) بود ،بر این اســاس مکزیک در این توافق روزانه
 ۱۰۰هزار بشــکه از تولید خود میکاهد.توافق کشورهای عضو
و غیرعضو اوپک برای مجموع کاهش تولید روزانه  ۹میلیون و
 ۷۰۰هزار بشــکهای از اول ماه مه ســال  ۲۰۲۰میادی (۱۲
اردیبهشــت  )۹۹برای یک بازه زمانی اولیه بهمدت دو ماه آغاز
میشود و پایان این بازه  ۳۰ژوئن امسال خواهد بود.کشورهای
تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری
( )Declaration of Cooperationســپس برای یک بازه زمانی ۶
ماهه دیگر از یکم ژوئیه تا  ۳۱دســامبر ســال  ۲۰۲۰روزانه ۸
میلیون بشــکه کاهش عرضه خواهند داشت ،همچنین در بازه
زمانی سوم از یکم ژانویه  ۲۰۲۱تا  ۳۰آوریل  ۲۰۲۲بهمدت ۱۶
ماه نیز کاهش عرضه روزانه  ۶میلیون بشکه میشود.

موافقت کردستان عراق با تجارت سوخت
از طریق برخی گذرگاههای مرزی با ایران

وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان عراق با فعالیت سه گذرگاه مرزی
میــان اقلیم و ایران برای واردات مواد ســوختی موافقت کرد.به گزارش
ایســنا به نقل از شفق نیوز ،وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان عراق
در بیانیه ای اعام کرد که این اقلیم با تجارت ســوخت از طریق برخی
گذرگاه های مرزی اش با ایران موافقت کرده است.وزارت اقتصاد و دارایی
اقلیم کردستان در نامه ای به گذرگاه های مرزی باشماق ،حاج عمران و
پرویز خان اعام کرد که با تجارت سوخت از این مرزها با ایران با رعایت
شرایط بهداشتی مقابله با کرونا موافقت کرده است.در نامه وزارت اقتصاد
و دارایی اقلیم کردستان عراق آمده است که این شروط به منظور حفظ
جان شهروندان اقلیم از خطر ویروس کرونا و همچنین ممانعت از احتکار
سوخت وضع شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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فیروزآبادی ،دبیر شورای عالی فضای مجازی:

ارتباطات مجری اجرای این آئیننامه اســت .این وزارتخانه یا به
صورت مســتقیم مجوز واگذاری  VPNقانونی را مدیریت کند تا
به اقشــار واجد شــرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای

اوراســیا تعرفه واردات ۱۰قلم کاا از ایران را صفر کرد که فرصت صادراتی خوبی
برای ایران فراهم میکند.به گزارش اقتصادآناین به نقل از فارس ،رضا نورانی رئیس
اتحادیه ملی محصوات کشــاورزی ،با بیان اینکه اتحادیه اوراســیا طی نامهای به
سازمان توسعه و تجارت تعرفه  ۱۱قلم کاای ایرانی را صفر کرد ،گفت :با این اقدام
فرصت خوبی برای صادرات ایران به کشورهای اوراسیا فراهم شد.نورانی گفت :این
کااها شامل سیبزمینی ،پیاز ،سیر ،کلم ،هویج ،فلفل ،آبمیوهها ،گندم ،غات سیاه،
برنج دانه بلند و غذای آماده کودکان است .رئیس اتحادیه ملی محصوات کشاورزی
گفت :صفر شــدن تعرفه کااها از سوی منطقه اوراسیا در شرایط تحریم و شیوع
بیماری کووید  ۱۹باعث افزایش صادرات و جهش تولید خواهد شد.وی در عین حال
خاطرنشان کرد :باید برای انجام صادرات زیرساختهای آن فراهم شود .نورانی در
خصوص زیرساختهای مورد نیاز گفت :باید کانتینرهای یخچالدار اضافه شود که
متأسفانه در صادرات ریلی کانتینرهای یخچالدار نداریم و یا حداقل این کانتینرهای
یخچالدار از کشورهای روسیه و ترکیه خریداری یا اجاره شوند.رئیس اتحادیه ملی
محصوات کشاورزی افزود :متأسفانه در گذشته نبودن کانتینرهای یخچالدار باعث
کندی صادرات و حتی دو برابر شدن قیمت حمل آنها شده بود.
معاونت امور صنایع وزارت صمت خبر داد؛

نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت  ۵00هزار
میلیارد تومان است

نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت  ۵۰۰هزار میلیارد تومان اســتبه گزارش گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت امور
صنایع وزارت صمت با نگاهی به سیاســتهای وزارتخانه متبوع در سال جهش
اقتصادی به مرور وضعیت واحدهای صنعتی در سال  ۹۸پرداخت و گفت :در ۱۱
ماهه سال گذشــته ۵ ،هزار و  ۸۹۲فقره پروانه با میزان سرمایه گذاری  ۵۵هزار
میلیارد تومان و اشتغال  ۹۳هزار و  ۷۹۵نفربه بهره برداری رسیده است.سرپرست
معاونت امور صنایع وزارت صمت در ادامه با تشــریح روند روبه رشــد  ۲۱کاای
منتخب صنعتی از میان  ۲۹کاای صنعتی مهم و راهبردی از رشد  ۳۰محصول
منتخب صنعتی ومعدنی از میان  4۱محصول منتخب خبرداد و گفت:صنایع لوازم
خانگی نظیر تلویزیون ،یخچال و فریزر و ماشــین لباس شــویی با تولید ۲4۷۳
هزاردستگاه  ۸/۱۲درصد و محصوات پتروشیمی با تولید  ۷ ،4۹میلیون تن ۹/۰
رشــد داشــته اند.صادقی نیارکی در ادامه آماری از میزان پرداخت تسهیات در
قالب رونق تولید ارائه کرد و گفت :در سال گذشته بیش از  ۳۳هزار میلیارد تومان
تســهیات به  ۲۰هزارو  ۷۸۵واحد صنعتی در قالب طرح رونق پرداخت شــده
اســت.وی درپایان با اشاره به سهم  ۳۰درصدی بخش صنعت و معدن از میزان
تسهیات پرداخت شده توسط بانک مرکزی بیان کرد :تسهیات پرداختی بانکها
و موسسات اعتباری در  ۹ماهه سال گذشته به بخشهای مختلف اقتصادی مبلغ
 6۲6هــزار میلیارد تومان بوده که ســهم بخش صنعت و معدن از کل اعتبارات
پرداخت شده ۱۹۰ ،هزارمیلیارد تومان بوده است.

شورای عالی فضای مجازی آذرماه با اشاره به تهیه دستورالعملی
برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانــه ،گفته بود :ما موافق تعریف
ســطوح مختلف دسترســی به اینترنت برای کاربران هستیم و
در این رابطه پیشــنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ
دادهایــم .این موضوع از قدیم مطرح شــده بود اما اجرا نشــد و
امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد  VPNتبدیل به اقتصاد بزرگی
شــده و ســازمانها و افراد زیادی از آن بهرهبرداری میکنند ،با
مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPN
رســمی در کشور شکل دهیم؛ به این معنی که  VPNطبق یک
مقررات و با نظم مشــخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار
شــود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است
از آن استفاده شود.به گفته فیروزآبادی ،به هر حال سازمانهای
خاصی بسته به فعالیت شأن مانند سازمانهای دولتی ،بانکها و
سفارتخانهها نیاز به استفاده از  VPNدارند و در بعضی حوزهها نیز
شاهد تحریم آمریکا در سایتها و اپلیکیشنهایی هستیم که نیاز
است کسب و کارها از  VPNبرای دسترسی به آنها استفاده کنند؛
از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از
 VPNدر کشور ساماندهی شود.

نوبت اول

خرید تجهیزات ایستگاههای پایش بیومانیتورینگ (پایش زیستی)
کیفیت رودخانه کرج دراستان البرز به صورت برخط ()online
شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگــزاری مناقصه عمومی
یک مرحله ای « خرید تجهیزات ایســتگاههای پایش بیومانیتورینگ (پایش زیستی)
کیفیت رودخانه کرج دراســتان البــرز به صورت برخط ( »)onlineاز طریق ســامانه
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت
و تحویل اســناد مناقصه از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شــد.ازم اســت مناقصه گــران در صورت عدم
عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 99/1/26
می باشد.اطاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد :تا ساعت  19مورخ99/1/29
مهلت ارسال پاسخ :تا ساعت  8صبح مورخ 99/2/9
زمان بازگشایی پاکات :ساعت 10مورخ99/2/9
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار :کرج -مهرشهر-بلوار امام خمینی(ره)-روبروی
مصلی-خیابان بوستان -شرکت سهامی آب منطقه ای البرز -کد پستی -3186717598
تلفن02633332300 -310-320
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس  021 ،27313131دفتر ثبت نام 88969737:و 021- 85193768

امنیت ملی در دنیا به امنیت غذایی گره خورده است

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه
امروز ،امنیت ملی کشــور به امنیت غذایی گره خورده
است ،گفت :باید تولید داخلی افزایش یافته و از وابستگی
به واردات کم شــود.به گزارش خبرنگار مهر ،حســین
مدرس خیابانی در جلسه ستاد تنظیم بازار که به منظور
بررســی و تصمیم گیری در خصوص برنامههای تامین
کااهای مورد نیاز بازار در ماه مبارک رمضان برگزار شد،
گفت :امسال دو مناسبت عید و ماه رمضان پشت سر هم
قرار گرفتهاند و در این میان ،شیوع ویروس کرونا نیز رخ
داده است که مجموعهای از نقاط قوت و ضعف را برای
کشور فراهم آورده است.قائممقام وزیر صنعت ،معدن و
تجارت افزود :نقطه قوت نزدیکی زمانی شب عید با ایام
ماه مبارک رمضان ،اتصال و تداوم برنامههای تنظیم بازار
شب عید برای ایام ماه مبارک رمضان است؛ این در حالی
اســت که ممکن است جای تجدیدقوا و امور توسعهای
بازار برای ماه مبارک رمضان نداشته باشیم.وی تصریح
کرد :مردم در چنین مناسبتهایی همچون ماه مبارک
رمضان ،شاخص اندازهگیری کارایی ستاد تنظیم بازار را
که طی ماههای گذشــته ،نقش مهمی در آرامش بازار
داشته اســت را مدیریت بسیار مناسب بازار در ایام ماه
مبارک رمضان میدانند؛ بنابراین در این حوزه نیز ،باید
تمام توان را به میان آورد تا همان اقداماتی که باعث شد
آرامش نســبی در ایام پایانی سال و شب عید و نیز ایام

شــیوع ویروس کرونا حاکم شود ،در ماه مبارک رمضان
نیز ادامه یابد.مدرس خیابانی بیان کرد :معاونت بازرگانی
داخلی و دو شــرکت اجرایی آن یعنی شرکت بازرگانی
دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام باید تاش کنند
تا بازار در ایام ماه مبارک رمضان به خوبی اداره شــده و
کاارسانی به موقع صورت گیرد؛ این درحالی است که
اگر تقاضایی ماحصل ورود مردم به ماه مبارک رمضان بر
بازار وارد گردد ،باید به خوبی پاسخ داده شود.وی اظهار
داشــت :تفاوتی میان تنظیم بازار شــب عید با ایام ماه
مبارک رمضان وجود دارد و آن کااهای خاصی همچون
خرما ،زولبیا ،آش و حلیم اســت که با توجه به وضعیت
شــیوع کرونا و محدودیت در برخی کسب و کارها ،باید

شرایط را به نحوی پیش برد که فروش اینترنتی خرما،
زولبیا و بامیه ،آش و حلیم صورت گیرد.مدرس خیابانی
گفــت :این اقام در ماه مبارک رمضان برای مردم مهم
اســت و باید زمینهای را فراهم کرد که با همکاری اتاق
اصناف ایران و اتحادیههای مربوطه بتوان در کنار مرکز
توسعه تجارت الکترونیکی ،بسترهای ازم برای فروش
اینترنتی را مهیــا نمود.قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و
تجارت تصریح کرد :حساسیت تصمیم گیری تنظیم بازار
بسیار باا است این در حالی است که متغیرهای کان
اقتصادی از جمله ارز ،تورم و دستمزد تغییراتی داشته
است که باید به همه اینها ،فضای تحریمی را هم اضافه
کرد.وی افزود :شــیوع ویــروس کرونا نیز مزید بر علت
است ،ضمن اینکه کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه
بــوده و در عین حال محدودیت منابع ریالی نیز باید به
این عوامل اضافه شود؛ پس تصمیم گیری در این حوزه،
کار ســتاد تنظیم بازار را به شــدت سخت کرده است.
مدرس خیابانی بــا تاکید بر ضرورت حمایت از مصرف
کنندگان گفت :امروز مردم ولی نعمت ما هستند و باید
تاش کنیم در این شــرایط سخت معیشتی ،به موقع
نیازهای خود را تامین کرده و کااهای مورد نیاز خود را
با قیمت مناسب تامین کنیم .از سوی دیگر باید اتفاقات
خوبی در حوزه تولید رخ دهد و نه تنها تولید متوقف و
کند نشود ،بلکه رشد را هم تجربه کند

پیش بینی وزارت صمت برای میزان تولید
محصوات منتخب معدنی

افزایش  1.1میلیارد تنی ذخایر معدنی
با توسعه اکتشاف

وزارت صنعــت ،معدن و تجارت در گزارش اهم برنامه های خود برای ســال
جهش تولید ،با بیان میزان عملکرد تولیدی محصوات منتخب معدنی ،میزان
تولید این محصوات در سال  ۱۳۹۹را پیش بینی کرده است.به گزارش ایسنا،
بر این اساس ،به تریب میزان تولید محصوات منتخب معدنی در مجموع سال
 ،۱۳۹۸به شرح زیر و پس از میزان پیش بینی شده برای سال جاری است:
شیشــه جام در سالی که گذشــت ،یک میلیون تن تولید شده و پیش بینی
می شود که در سال  ،۹۹این میزان تولید به  ۱.۵میلیون تن (یک میلیون و
 ۵۰۰هزار تن) برسد.محصوات فوادی نیز در سال گذشته ۱۸.۸ ،میلیون تن
تولید شده و برنامه تولید  ۲۲میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

تهران -ایرنا -یکی از سیاســتهای اصولــی در دولتهای یازدهم و دوازدهم
در بخش معدن ،توســعه فعالیتهای اکتشافی است که همچنان تداوم دارد
و تاکنون بیش از  ۱.۱میلیارد تن به ذخیره معدنی کشور افزوده است.حجم
فعالیتهای اکتشافی که از دولت یازدهم کلید خورد و گستره عملکرد در این
بخش (  ۲۵۰هزار کیلومتر مربع بود که به  ۲۷۰هزار کیلومتر رســید) قابل
مقایسه با دوران قبل و حتی پیش از انقاب اسامی نیست.بررسی فعالیتهای
پیشین در زمینه اکتشافهای معدنی ،آشکار میسازد که نبود یا ناکافی بودن
بودجههای سنواتی تخصیصی ،ازدایل اصلی ناکارآمدی در سالهای گذشته
در این زمینه بوده است.

نـوبت اول

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی
یک مرحله ای

شرکت آب منطقه ای استان البرز

سال گذشته در بنادر غرب استان محقق شد:

قائممقام وزیر صمت اعام کرد:

اوراسیا تعرفه 10قلم کاای ایران
را صفر کرد

مناقصه شماره 99-01 :

اســتفاده از  VPNقانونی را به یک اپراتور واگذار میکند که در
این زمینه هم باید یک اپراتور  VPNدر کشــور ایجاد شود .این
موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست .دبیر

شماره مجوز 1399.153 :

فـراخـوانمنـاقصـهعمـومی

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
(سهامی خاص)

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م  0292/98/مربوط به پروژه احداث  5601متر خط لوله  6اینچ نفت از چاه موقعیت غرب  1/026شمال تا واحد بهره برداری اهواز یک
الف  -شرح مختصر خدمات :
* احداث  ۵6۰۱متر خط لوله  6نفت – اجرای کارهای ســاختمانی از قبیل  :ســاخت انبار  ،ایجاد جاده دسترســی  ،ســاخت و نصب تکیه گاهها و نگهدارنده های فلزی و بتنی ،احداث فونداسیون ها و حصار های مورد نیاز
* آزمایش و راه اندازی و توپکرانی خطوط لوله * اجرای کارهای ابزار دقیق مورد نیاز * تامین کاروان جهت دفتر کار و غذا خوری و تهیه روزانه سه وعده غذا * دوره نگهداری
ب -محل اجرای خدمات و مدت انجام کار  :محل اجرای خدمات در استان خوزستان  -اهواز ومدت انجام آن  ۳ماه می باشد.
ج -برآورد کار فرما  :برآورد کار فرما جهت انجام خدمات  4.۹6۰.6۱6.۱۱4/-ریال و تعدیل پذیر می باشد.
د  -شــرایط مناقصه گران متقاضی  * :مناقصه گران دارای حداقل پایه ۵رشــته نفت و گاز * داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی * در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ،
اولویت با شرکت های بومی استانی می باشد * .داشتن گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی * توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ  .۲4۸.۰۳۰.۸۰6/-ریال که بایستی
به یک از دو صورت زیر ارائه گردد:
الف  :ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبتنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب  IR۹4۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۱6۰4۰۲۲۰6۷تمرکز وجوه درآمد های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ب  :ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت ( ۹۰روز ) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعام کار فرما برای مدت ( ۹۰روز) دیگر قابل تمدید باشد.همچنین بدینوسیله تاکید میگردد
که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانت نامه بانکی ضروری و الزامی است  * .توانایی ارائه  ۵درصد مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات * داشتن ظرفیت آزاد ( تعدادی و
ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار به آدرس Htp://sajar.mporg.ir
ه -محل  ،و مهلت دریافت اسناد :
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان ،ضمن اعام آمادگی به صورت کتبی جهت دریافت اسناد با ارئه اصل فیش بانک و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به
یکی از آدرس های ذیل الذکر مراجعه نمایند تا ارزیابی های ازم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده  ۱۲قانون برگزاری مناقصات( ارزیابی ساده) به عمل آید.
 -1مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  ۱۳۹۹/۰۱/۳۰لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۰6
 -2محل دریافت اسناد  :واقع درکوی فداییان اسام  ،خیابان پارک  4روبروی امور مسافرت  ،مجتمع اداری  .امور حقوقی و قراردادها .کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق شماره  )۱و یا تهران میدان آرژانتین ،ابتدای خیابان
بیهقی  ،پاک  ، ۲۸ساختمان مرکزی یازدهم  ،شرکت ملی نفت ایران  ،طبقه دوم  ،دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب.
 -3مبلغ خرید اسناد و شماره حساب :واریز مبلغ  ۱.۲6۰.۰۰۰ریال به حساب  -شماره  IR۹4۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۱6۰4۰۲۲۰6۷تمرکز وجوه درآمد های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ارائه فیش مربوطه به امور
حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
و -محل  ،زمان تحویل وگشایش پیشنهاد ها :
متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  ۱۵:۳۰روزشنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۲/۲۰به دفتر کمیسیون مناقصات دراهواز ،کوی فدائیان اسام مجتمع شهید تندگویان واقع در روبروی بلوک  -۲ساختمان سابق
طرح های راه و ساختمان  ،تسلیم نمایند  .ضمنا پیشنهادات در ساعت  ۰۸:۳۰روزیکشنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۲/۲۱گشایش وقرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بامانع است.
همزمان ارائه معرفی نامه وکارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل ازم وضروری می باشد.

تذکر  :حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه  ،شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی می باشد.

WWW.IETS.MPORG.IR

WWW.NISOC.IR

WWW.SHANA.IR
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گزیده خبر

آییننامه  VPNقانونی تدوین شد

به گــزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشــگاه
خبرنگاران جوان ،ابوالحســن فیروزآبــادی در خصوص آخرین
وضعیت طرح  VPNقانونی اظهار داشــت :موضوع  VPNقانونی
و اپراتور ارائه دهنده ایــن خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای
مجازی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و
وزارت ارتباطات انجام میگیرد.وی با بیان اینکه کارگروه تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه بررسی آئین نامه استفاده از  VPNبه
صورت قانونی در کشــور را در دستور کار داشت ،گفت :هدف از
تدوین این آئین نامه آن است که  VPNبنا بر نیاز و اقتضائات به
صورت قانونی به طبقات و اقشــار مختلف مردم از جمله صنوف
و کســب و کارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود
از آن اســتفاده کنند.فیروزآبادی ادامه داد :در این راســتا آئین
نامهای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین
شد تا مشــخص شــود که  VPNقانونی به چه افراد و مشاغلی
تعلق میگیرد.دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه
چندی قبل آخرین جلسه نهایی شدن این آئین نامه برگزار شد
و هــم اکنون این آئین نامه آماده اباغ اســت ،گفت :هنوز آئین
نامه اباغ نشــده و پس از اباغ ،اجرای آن برای واگذاری VPN
به واجدان شــرایط ،آغاز میشود.وی گفت :در این راستا وزارت

شماره 4329

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

رشد  9۷درصدی بندرلنگه درشاخص های
دهگانه
مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه گفت :در سال گذشته
(سال رونق تولید) براســاس برنامه ریزی های صورت
گرفته در حوزه عملیاتی شــاهد رشــد  ۹۷درصدی و
در بخش ترانزیت نیز  ۱۲۷هزار خودرو به کشــور های
آســیای میانه ترانزیت شده اســت .به گزارش روابط
عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه»،قاســم عســکری نسب» با اشاره به
تدوین و اجرای برنامه ای دهگانه به منظور دستیابی به ارتقاء خدمات مطلوبتر
در حوزه دریایی و بندری خاطر نشــان کرد :افزایش کیفیت و کمیت عملیات
تخلیه و بارگیری کاا ،پایش و احصاء نقاط قوت و ضعف با تمرکز بر فعالیتهای
دریایی و بندری ،توانمند ســازی نیروی انسانی و اجرای برنامه های توسعه ای
با هدف ارائه خدمــات بهتر به دریانوردان ،فعالین اقتصادی و کارگزاران بندری
در غرب اســتان هرمزگان مهمترین محورهای اهداف دهگانه بوده اســت .وی
افزود :خوشــبختانه در سال گذشته طبق برنامه ریزی صورت گرفته پیشرفت
 ۹۷درصدی درکلیه حوزهای عملیاتی محقق شد.مدیر اداره بنادر و دریانوردی
بندرلنگــه با بیان اینکه این بندر به عنوان قلب تپنده ترانزیت خودرو در ایران
و چهار راهی امن برای ترابری دریایی و زمینی به کشــور های آســیای میانه
محســوب می شود عنوان کرد :سال گذشته ترانزیت بیش از  ۱۲۷هزار خودرو
بدون هیچگونه سانحه و خسارت از طریق بندرلنگه به کشور های آسیای میانه
انجام گرفت .

هوشمندسازی مدیریت فوادمبارکه با کمک
نسل چهارم تکنولوژی
حمیدرضــا عظیمیان ،مدیر عامل فواد مبارکه گفت:
شرکت فوادمبارکه بر تمایز در ارائه خدمات در تمامی
حوزه ها تاکید داشته و حضور شرکت های تخصصی
مانند ایریســا در کنار فوادمبارکه نیز موید این نکته
اســت .در شــرکتهای صنعتی و فوادی وجوه تمایز
زیادی وجود دارد اما آنچه که فوادمبارکه را از دیگران متمایز تر نموده اســت
انجام فعالیت های این بنگاه صنعتی در قالب فرآیندها و سیســتم های تعریف
شــده در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری اســت.مدیرگروه فوادمبارکه
تصریح کرد :از زمانی که پایه و اساس شرکت فوادمبارکه بنا نهاده شد ،همواره
به موضوع جذب و انتقال تکنولوژی توجه ویژه ای شده و با همین تفکر ،بنیان
حرکت و مولودی تازه گذاشــته شد که امروز در قالب شرکت ایریسا آن را می
بینیم .ایریسا در کنار فوادمبارکه شکل گرفت ،رشد کرد ،به بلوغ رسید و امروز
به خوبی می بینیم که در عرصه فناوری و  ITشــناخته شده است .در طول بازه
ســی ساله هم شاهد بودیم که ایریسا در نگه داری سیستم های موجود و خلق
سیستم های جدید و نوشتن برنامه های متفاوت به خوبی در کنار فوادمبارکه
بــوده و در مواقعی که فوادمبارکه قصد راه اندازی تجهیز یا تعریف سیســتم
جدیدی داشــته و با بد عهدی طرف های خارجــی مواجه بوده ،با دل گرمی و
پشتوانه توان و تخصص شرکت ایریسا توانستیم کمبودها و نواقص را رفع کرده
تا در فوادمبارکه بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شــده برسیم و باید اعتراف
کرد که ایریســا مانند دیگر مجموعه هایی که کنار فوادمبارکه هستند میمون
و مبارک است.

تقدیرمدیرعامل چادرملو از پرسنل فعال
درخط مقدم مبارزه با ویروس کرونا
وی با ابراز امیدواری برای ســامتی همه هم میهنان
و کارکنان و کارگران تاشــگر در عرصه تولید کشور
خواســتار تداوم اقدامات پیشگیرانه در جهت مقابله با
ویــروس مهلک کرونا گردیدمهنــدس ناصر تقی زاده
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از تمامی
پرسنل به ویژه داوطبان و کادر پزشکی و بهداشتی در ۲مجتمع معدنی و صنعتی
چادرملو در اســتان یزد ،که از ابتدای شیوع این بیماری قریب به یکماه است با
همه توان خود در جهت مقابله با آن در واحدهای تولیدی معدنی و صنعتی و
نیز شهرها ،روســتاها و اماکن عمومی حوزه فعالیت خودتاش شبانه روز دارند
تقدیر نمود.وی با ابراز امیدواری برای ســامتی همه هم میهنان و کارکنان و
کارگران تاشگر در عرصه تولید کشور خواســتار تداوم اقدامات پیشگیرانه در
جهت مقابله با ویروس مهلک کرونا گردید و افزود :اولویت اول ما حفظ سامتی
یکایک پرسنل جهادگر در این برهه حساس و اولویت بعدی ادامه به گردش در
آوردن چرخ های واحدهای تولیدی برای توسعه اقتصادی کشور و تحقق شعار
جهش تولید در ســال جدید است .مهندس تقی زاده یادآور شد شرکت معدنی
و صنعتــی چادرملو خود را متعهد مــی داند با همه امکانات و توان تجهیزاتی
و نیروی های کادر درمانی  ،ایمنی و بهداشــتی خود در جهت ریشــه کنی این
بیماری تاش نماید .

مهر تایید وزارت بهداشت بر اقدامات گروه
سایپا در مقابله با کرونا
نمایندگان وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
با حضور در گروه خودروســازی سایپا ضمن بازدید و
بررســی پروتکلها و اقدامات اجرایی مبارزه با شــیوع
ویروس کووید ۱۹-در سالنها و خطوط تولید ،اقدامات
درون سازمانی و برون سازمانی سایپا در مقابله با کرونا
را تایید کرده و آن را مثبت ارزیابی کردند.به گزارش سایپانیوز ،معاون بهداشتي
دانشــگاه علوم پزشــکي تهران و معاون اجرایی بهداشت دانشگاه علوم پزشکي
ایران با حضور در جلسه ستاد مقابله با کرونای گروه خوروسازي سایپا و بازدید
از وضعیت ســالنهاي تولیدي به بررسي پروتکل هاي اجرایي و اقدامات درون
ســازمانی و برون سازمانی ســایپا پرداختند.در این بازدید سیدجواد سلیماني،
مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا ضمن تجلیل از عملکرد وزارت بهداشت،
درمــان و آموزش پزشــکی در مجاهدت مبارزه با کرونــا ،بر ضرورت همکاري
دوجانبه با این وزارتخانه در راســتاي مقابله با شــیوع این بیماری تاکید کرد و
از برنامهریزي ویژه ســایپا برای صیانت از سامت کارکنان و کنترل شیوع این
ویروس در زمان آغاز به کار مجدد فعالیتهای تولیدي خبر داد.معاون بهداشتي
دانشگاه علوم پزشکي تهران نیز ضمن قدردانی از عملکرد سایپا و ستاد مبارزه با
کرونای این گروه در اجراي کامل پروتکلهاي بهداشتي گفت :فعالیت هاي موثر
و پیش بیني هاي هوشمندانه در گروه سایپا نقش پررنگی در کاهش شیوع این
ویروس در سطح کارکنان این واحد بزرگ صنعتي داشته است.
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بانکداری دیجیتال باید مزیت رقابتی
بانک دی شود
دکتــر برات کریمی ،مدیرعامل بانــک دی در دیدار با
مدیران معاونت فناوری اطاعات و بانکداری الکترونیک،
توسعه زیرساختهای بانکداری الکترونیک و حرکت به
سمت بانکداری دیجیتال را مهم ترین اولویت بانک دی
دانست.به گزارش روابط عمومی بانک دی ،کریمی در
این دیدار ضمن آشنایی بیشتر با برنامهها و فعالیتهای معاونت فناوری اطاعات
و بانکداری الکترونیک بر لزوم الگوگزینی صحیح برای خلق ایده های نوآورانه در
حوزه  ITتاکید کرد.مدیرعامل بانک دی در این جلســه ضمن ابراز خرسندی از
حضور در جمع روســای ادارات معاونت فناوری اطاعات و بانکداری الکترونیک
با اشــاره به اهمیت نقش فناوری اطاعات در نظام بانکی گفت :امروزه یکی از
ارکان اصلی پیشــگام بودن در نظام بانکــی ،برتری در حوزه فناوری اطاعات و
توســعه فناوریهای نوین است.وی افزود :در دوره شیوع ویروس کرونا ،اهمیت
نقش فناوری اطاعات در تعیین رشد و رکود مشاغل ،صنایع و سازمان ها بیش
از هر زمانی نمایان شد و در نظام بانکی نیز ،بانک های پیشرو در حوزه بانکداری
الکترونیک توانســتند با چابکی و سرعت عمل ،زیرساختهای ازم را برای ارائه
خدمات غیرحضوری الکترونیک به منظور اجرای دســتورالعمل های بهداشتی
فراهم کنند.
نگاهی به عملکرد بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۸؛

تحلیل دایل سودآوری «وبصادر» در سال
گذشته از دید فعاان بازار سرمایه
تحوات اتفاق افتاده از جمله افزایش ســرمایه بیش از
 ۲۰۰درصدی،کاهش تعداد و کارایی شــعب از طریق
ادغام شــعب کوچکتر با شــعب بزرگتر و ســودده،
کاهش تعداد کارکنــان و کاهش مطالبات غیرجاری،
کاهش هزینه تأمین منابع و بهبود ترکیب داراییها و
همچنین ساختار صورتهای مالی ،منجر به شناسایی سود خالص «وبصادر» از
سه ماهه اول سال  ۱۳۹۸شــد.به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران به
نقل پایگاه خبری تحلیلی «بورس امروز» ،بانک صادرات ایران به عنوان یکی از
بزرگترین بانکهای کشــور و همچنین بورس اوراق بهادار تهران همواره مورد
توجه فعاان بازار سرمایه بوده است .تحوات اتفاق افتاده از جمله افزایش سرمایه
بیش از  ۲۰۰درصدی این بانک از محل تجدید ارزیابی داراییها ،در اســفندماه
 ۱۳۹۷که موجب خروج این بانک از مشــمولیت ماده  ۱۴۱شد ،کاهش تعداد و
کارایی شعب از طریق ادغام شعب کوچکتر با شعب بزرگتر و سودده ،کاهش
تعداد کارکنان و کاهش مطالبات غیرجاری ،بهبود ترکیب داراییها و ســاختار
صورتهای مالی ،منجر به شناسایی سود خالص از سه ماهه اول سال  ۱۳۹۸شد.

تجلیل معاون اول رییس جمهور از عملکرد
موفق بانک ملت
معاون اول رییس جمهــور در دیدار معاونان و مدیران
وزارت امــور اقتصادی و دارایی ،از عملکرد موفق بانک
ملت و کســب رتبه نخســت در همگامــی با تحول
دیجیتال ،ترسیم نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال
و واگذاری دارایی های مــازاد قدردانی کرد.به گزارش
روابــط عمومی بانک ملت ،معاون اول رییس جمهور به پاس این عملکرد موفق
در دو حــوزه کلیدی اقتصادی و بانکی ،دو لوح قدردانی به دکتر محمد بیگدلی
مدیرعامل بانک ملت اهدا کرد.در این لوح های تقدیر که به امضای دکتر فرهاد
دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده ،از اهتمام و همکاری مناسب بانک
ملت در اجرای برنامه اباغی واگذاری دارایی مازاد بانک ها و همچنین همگامی
با تحول دیجیتال و تهیه نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال در راستای اقتصاد
هوشمند قدردانی شده است.

ارایه انواع خدمات بانکی در نسخه وب
اپلیکیشنهمراهبانکپاسارگاد
مشتریان میتوانند انواع خدمات بانکی را بدون مراجعه
به شــعبهها ،از طریق نســخه وب اپلیکیشــن همراه
بانکپاســارگاد دریافت کنند.به گزارش روابطعمومی
بانکپاســارگاد ،نســخه وب اپلیکیشــن همــراه
بانکپاســارگاد که در تمام دستگاههای مبتنی بر وب
بهویژه در مرورگرهای گوشیهای تلفنهمراه از جمله گوشیهای دارای سیستم
عامل  iOSدر دسترس اســت ،میتواند همانند سامانههای بانکداریمجازی و
موبایلبانک انواع خدمات بانکی را به کاربر ارایه دهد .در واقع این اپلیکیشن نسل
جدید بانکداری مجازی اســت که به مرور امکانات جدیدی به آن افزوده شده و
در کنار ســامانههای موبایلبانک و اینترنتبانک به ارایه خدمات بانکی موردنیاز
میپردازد.در این برنامه خدمات ســپرده (شامل مشاهده سپردههای مشتری،
گردش سپرده ،پرداخت قبض از سپرده و انتقال وجه سپرده به سپرده) ،خدمات
کارت (شــامل مشاهده لیست کارتهای مشتری ،دریافت رمز پویا ،انتقال وجه
کارت به کارت ،دریافت موجودی کارت ،مسدود کردن کارت و پرداخت قبض از
کارت) و امکان تغییر رمز عبور و مشاهدهی آخرین  IPسیستم وارد شده ،ساعت
و تاریخ ورود به سامانه قابل دریافت است.
دژپسند:

بانک سپه در بهینهسازی شبکه شعب
پیشگام نظام بانکی کشور است
پایگاه اطاعرســانی بانک ســپه :مهندس جهانگیری
معــاون اول رییس جمهور لوح تقدیر وزیر امور اقتصاد
و دارایی را به دلیل عملکرد مثبت بانک سپه در زمینه
بهینهســازی شبکه شعب بین سیستم بانکی کشور به
چقازردی مدیر عامل این بانــک داد.به گزارش پایگاه
اطاعرســانی بانک سپه ،مهندس جهانگیری در این مراســم با اشاره به ادغام
بانکهای وابســته به نیروهای مسلح در بانک سپه اظهار داشت :ادغام بانک های
نیروهای مسلح در بانک سپه کار سختی بود .مدیریت وزارت اقتصاد ،محور بودن
بانک مرکزی و دوســتان در همان بانک ها باعث ادغام شــد و شکل بانک سپه
کاما فرق کرده است.بر اساس این گزارش در حضور معاون اول رییس جمهور
تقدیرنامه وزیر امور اقتصاد دارایی به محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه
به دلیل عملکرد موفق در بهینه سازی شبکه شعب اهدا شد.
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ماجرای دونرخی شدن سود سپردههای بانکی

براســاس توافق مدیران عامل بانکها ،نرخ ســود بانکی  ۲نرخی
میشــود .نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل  ۱۵درصد
اســت.به گزارش بنکر ( ،)Bankerنرخ دوم نیز متعلق به اشخاص
حقیقی اســت که به عهده بانکها واگذار شده است .البته اجرای
ایــن تصمیم ،نیاز بــه امضای رئیس کل بانک مرکــزی دارد .در
صورت موافقت ،مجزا کردن نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی
برای نخســتین بار اجرایی میشود .آخرین تصمیم بانک مرکزی
در خصوص نرخهای ســود بانکی در شــهریور  ۹۶گرفته شد که
در آن نرخ ســود سپردههای کوتاهمدت حداکثر  ۱۰درصد و نرخ
سود سپردههای یکساله ،به شکل علیالحساب  ۱۵درصد تعیین
شده بود .بدین معنی که اگر بانکها در پایان سال قادر به سودی
بیشتر از نرخ سود مصوب بودند ،میتوانستند با تایید بانک مرکزی
اقدام به پرداخت نرخ ســود بیشتری کنند.بر اساس مصوبه سال
 ،۹۶بانکها در صورت کسب سود بیشتر ،میتوانستند به سپرده
اشخاص حقوقی نیز ســود بیشتری پرداخت کنند ،اما توافقنامه
جدید نرخ ســود اشخاص حقوقی را به  ۱۵درصد بند میکند .اما
چرا بانکها مایل به کاهش نرخ ســود بانکی در وضعیت کنونی
هستند؟

مشتریان حقوقی باید سود کمتری دریافت کنند
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
با اشاره به دو نرخی شدن ســود سپردههای بانکی ،اظهارداشت:
بــه دلیل آنکه در حال حاضر نرخ تامین مالی بنگاههای اقتصادی
بسیار باا و در حدود  ۲۵درصد است ،لزوم تغییر در نرخ سودهای
بانکی به شدت احساس میشود ،در همین راستا به زودی شاهد
دو نرخی شدن نرخ سود سپردههای بانکی خواهیم بود.وی افزود:
قرار است حسابهای شخصی و حقیقی از حسابهای حقوقی و
سازمانی جدا شوند ،تا با این اقدام امکان رصد ،پاایش و نظارت بر
حسابهای بانکی دقیقتر شود ،از سوی دیگر اگر شاهد دو نرخی

تکلیف قسط وام یک
میلیونی تک یارانهایها
چیست؟
در حالی قســط وام یک میلیونی یارانه بگیران به
 ۴۷هزار تومان میرسد و باید از حساب یارانه کسر
شــود که برای خانوار تک نفرهای که فقط یارانه

در مجموع شــفافیت را افرایش میدهد و این کار به نفع اقتصاد
مالی کشور است.

شــدن سود سپردههای بانکی باشــیم ،به طور قطع سود سپرده
حسابهای حقوقی کمتر از سپردههای حقیقی خواهد بود ،امری
که بسیار درست است و باید از آن حمایت کرد.شقاقی با تاکید بر
اینکه بانکها در سال گذشــته بیش از  ۳۰۰هزار میلیارد تومان
ســود توزیع کردند ،گفت :بیش از  ۸۵درصد این سود در اختیار
 ۲.۵درصد ســپردهگذاران قرار گرفت که بیشــتر آنها حقوقی و
مرتبط با نهادهای عمومی غیر دولتی و خصولتیها هســتند ،که
میتوان گفت :این امر نوعی از این جیب به آن جیب کردن است و
انجام این کار فشار زیادی به بانکها میآورد ،بنابراین با کم کردن
نرخ سود سپردههای بانکی ،این امر مورد اصاح قرار میگیرد.این
اقتصاددان با اشــاره به اینکه با این اقدام نرخ تســهیات اعطایی
به بخش خصوصی نیز کاهش پیدا خواهد کرد ،بیان داشــت :این
اقــدام به نقع بخش تولیدی و مولد اقتصادی کشــور خواهد بود
و از این طریق امکان تســهیاتدهی بانکهــا نیز به بنگاههای

 ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی دریافت میکند ،وضعیت
دریافت وام مبهم میشود.به گزارش ایسنا ،در وام
یک میلیونی که قرار است به حساب یارانهبگیران
پرداخت شــود دریافت اقســاط از محل یارانهای
انجام خواهد شد که در هر ماه به حساب دریافت
کنندگان واریز میشود؛ به عبارتی حساب یارانه،
ضامن گیرنده این تسهیات است و باید پاسخگوی
مبلغ اقســاط باشد.با شــرایطی که تاکنون برای

نگاهی به کارنامه بانک رفاه در پرداخت
وام ازدواج
یکی از بناهای پراهمیت اجتماع ،ازدواج و تشکیل خانواده است
به نحوی که در این نهاد اجتماعی ،سنگ بنای تعلیم و تربیت
نهاده می شــود و انســان در عرصه ازدواج به آرامش و تکامل
می رســد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل
از پایگاه خبری اســتنادنیوز ،در آموزه های دین مبین اسام،
حکمت ها و آثار مهمی برای سنت حسنه ازدواج ذکر شده است و آثاری چون ،سکون
و آرامش ،داشتن فرزندان صالح ،مودت و رحمت بین زوجین ،بازداشتن از گناه ،توسعه
رزق و  ...از جمله برکاتی اســت که در کام بزرگان دین بدان اشاره شده است .ضرورت
ایجاد راهکارهای کاربردی برای تســهیل زندگی جوانان از سوی مسئوان و کلیه آحاد
جامعه در یک بسیج همگانی بسیار مهم می باشد و ازدواج یکی از مراحل حساس زندگی
اســت و همه افراد جامعه باید دست به دست هم داده تا امر تسهیل ازدواج اتفاق افتاده
و در اجتماع نهادینه شــود.یکی از مهم ترین مســائل برای شکل گیری زندگی جدید،
موضوعات اقتصادی و مالی اســت .هرچقدر که زوجیــن از نظر مالی آمادگی و توانایی
بیشــتری داشته باشند ،بهتر می توانند با خاطری آسوده در سایر حوزه های اجتماعی،
فرهنگی ،ورزشــی و ...به فعالیت بپردازند و زمینه و بستر شکل گیری یک خانواده ایده
آل ،مطلوب و مناسب را فراهم سازند .در این میان تسهیات قرض الحسنه ازدواج کمکی
است که نظام بانکی برای زوجین در نظر گرفته است .یکی از بانک های پیشرو در این
اهمیت موضوع
حوزه ،بانک رفاه کارگران اســت که کارنامه قابل قبولی دارد.با توجه به ّ
ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن زمینه ازم برای تسهیل این امر خداپسندانه ،شعب
بانک رفاه کارگران از محل ســپرده های قرض الحسنه نزد خود و در بازه زمانی ۱۳۹۲
تا دی ماه  ۱۳۹۸مبلغ  ۴.۵۸۵میلیارد تومان تســهیات قرض الحســنه ازدواج و تهیه
جهیزیه پرداخت کرده است.

تدبیر جدید برای اجرای بهتر سیاست فاصله
گذاری اجتماعی هوشمند در بانک کشاورزی
بانک کشــاورزی در اجراي مصوبه اخیر ستاد مقابله با کرونا
وبخشــنامه سازمان اداري واستخدامي کشــور در باره طرح
فاصله گذاری اجتماعی هوشــمند ،برای جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا ،افزایش ایمني وســامت محیط کار وتعامل
غیر حضوري با مشــتریان با هدف حفظ سامتی مشتریان
و کارکنــان ،امکان ارائه خدمات بانکــی در چارچوب مقررات از طریق تماس تلفنی
با شــعب و مدیریت ها و یا ارسال پست الکترونیکی را تدوین وبه شعب اباغ کرد.به
گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ،بر اساس این بخشنامه تمام شعب و مدیریت
های بانک کشاورزی در سراسر کشور عاوه بر ارائه خدمات حضوری ،برای انجام امور
بانکی در چارچوب مقررات پاســخگوی تمــاس های تلفنی و پیام های الکترونیکی
مشــتریان خواهند بود.این گزارش می افزاید :اداره کل روابط عمومي وهمکاري هاي
بین الملل بانک کشــاورزي از هموطنان عزیز درخواســت کرد برای انتقال پول نقد
و امــوری که قابلیت انجام غیر حضوری دارد به شــعب بانک ها مراجعه نکنند و از
طریق ابزارها و ســامانه های بانکداری الکترونیکی  ،تماس تلفتی و یا ارســال پست
الکترونیکی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.شایان ذکر است انجام فعالیتها و
خدمات بانکی متوقف نخواهد بود وکارکنان بانک کشاورزی در خطیرترین شرایط با
همدلی و تاش آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز در سراسر کشور هستند لیکن
انتظار می رود،مشــتریان نیز با استفاده بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیک و بهره
مند شدن از تمهیدات اخیر بانک کشاورزی با حضور کمتر در شعب،خادمان خود را
یاری کنند.شــماره تلفن شعب بانک کشاورزی را می توانید در لینک زیر جستجو و
مشاهده فرمایید.

اقتصــادی افزایش خواهــد یافت ،بنابراین جای نگرانی نیســت
و نرخ سود ســپردههای حقیقی فعا هیچ تغییری نخواهد کرد.
این اســتاد دانشگاه سه اثر مثبت دونرخی شدن سود سپردههای
بانکی را برشمرد و اضافه کرد :این اقدام باعث شفافیت خواهد شد،
همچنین بخش تولید کشــور نیز میتواند آسانتر اقدام به تامین
مالی کند و دست آخر نیز فشار از روی بانکها برداشته خواهد شد،
این در حالیســت که جابجایی وجوه بین حسابهای نیز کاهش
خواهد یافت و این امر کار بانکها را کاهش میدهد.شقاقی ادامه
داد :این کار باید انجام میشــد و با توجه به اینکه نقل و انتقاات
پولی باید از شفافیت برخوردار شود ،اجرایی کردن این موضوع از
اهمیت بسزایی برخوردار است ،همچنین اگر کسی پول شخصی
دارد در حساب خودش واریز میکند و اگر منابع مربوط به شغل
افراد باشد ،این وجوه نیز به حساب حقوقی خواهد رفت ،بنابراین
این کار میتواند به نوعی مدیریت ریال نیز قلمداد شــود ،چراکه

پرداخت وام یک میلیونی تعریف شده ،بازپرداخت
این تســهیات به صورت  ۲۴ماه است و در این
حالت اقســاط در هر ماه به حدود  ۴۷هزار تومان
می رسد .بر این اســاس با توجه به اینکه از بین
 ۲۳میلیــون خانوار یارانه بگیر حدود  ۱۹میلیون
خانوار هم در کنار یارانه نقدی ،کمک معیشتی هم
دریافت می کنند با مشکلی برای پرداخت قسط
مواجه نیستند.اما در این میان خانوارهای هستند

اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی شایعه است
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که گفته
میشــود این جداســازی حســابها مقدمه اخذ مالیات از سود
سپردههای بانکی اســت ،گفت :استنباط بنده این است که فعا
گرفتن ســود از ســپردههای بانکی محل بحث نیست و اجرایی
نخواهد شد ،بلکه همانطور که عرض کردم این کار برای ساماندهی
حسابهای بانکی و همچنین کاهش هزینه تامین مالی بنگاههای
تولیدی انجام خواهد شــد.وی با تاکید بر اینکه بانکها امروز نیاز
به یک اصاح ســاختار دارند ،افزود :به دلیل شرایطی که امروز بر
بانکها حکمفرما اســت ،آنها حال و روز خوشــی ندارند و لزوم
نظارت بر فعالیت آنها به شــدت احساس میشود ،از سوی دیگر
بانکها امروز با بنــگاهداری که انجام میدهنــد ،از اهداف اولیه
خود که همانا واسطهگری مالی است فاصله گرفتهاند و این روند
باید هرچه سریعتر اصاح شــود.رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه
خوارزمی با بیان اینکه بانکها باید اموال مازاد خود را واگذار گنند
و دست از بنگاهداری بردارند ،اضافه کرد :به دلیل همین اقدامات
غیر تخصصی بانکها ،بیش از نیمی از درآمدهای اعامی آنها غیر
واقعی است ،در این رابطه بانکها به دلیل اینکه بدهیشان بیشتر
از درآمدشان است ،درآمدهای موهومی ایجاد میکنند.
وی خاطر نشان ساخت :بانکها تسهیات بسیار سنگینی به برخی
از افراد دادهاند ،که آنها بدهی خود را تسویه نکردهاند و به نوعی
این منابع فریز شده ،اما بانکها هم اصل و هم سود این تسهیات
را جــزء درآمدهای خود اعام میکنند ،در صورتیکه آنها وصول
نشدهاند ،بنابراین بانکها با این اقدام بدهی خود را مخفی میکنند،
در صورتیکه این داراییها موهومی است و در واقعیت باید به عنوان
بدهی حساب شود ،اما بانکها از این اقدام طفره میروند.

کــه تک نفره بوده و فقط در هر ماه یک یارانه ۴۵
هــزار و  ۵۰۰تومانی دریافت میکند که این رقم
حدود  ۱۵۰۰تومان کمتر از قســطی که برای وام
یک میلیونی تعریف شــده است.در این شرایط با
توجه بــه این ضامن پرداخــت وام یک میلیونی
همین حساب یارانه افراد و مبلغی است که در هر
ماه دریافت میکنــد وضعیت افراد در خانوارهای
تک نفره مبهم میشود .که آیا به این افراد وام تعلق

نمیگیرد و یا این که چگونه قرار است قسط ۴۷
هزار تومانی که بیش از دریافتی آنها است پرداخت
شود؟ تاکنون سازوکار پرداخت وام یک میلیونی
به طور نهایی اعام نشــده است ،اما احتمال این
که تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود وجود
دارد؛ بــه طوری که احتمــاا در صورت موافقت
مراجع ذیربط به تعداد اقساط که اکنون  ۲۴ماه
است افزوده شده تا مبلغ قسط پایینتر بیاید.
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 ۱۰پرونده چالش برانگیز دولت مصطفی الکاظمی

در صورتــی که مصطفــی الکاظمی ،نخســت وزیر مامور
به تشــکیل دولت عراق بتوانــد رای اعتمــاد پارلمان را
درخصوص دولت خود کســب کنــد ،پروندههای داخلی
و خارجــی متعــددی در انتظار او قــرار دارد که برخی از
این پروندهها ،طی دو روز گذشــته به عنوان شروط برخی
از گروههای سیاســی مطرح شده اســت تا در ازای تحقق
این شــروط ،از الکاظمی حمایــت کرده و به دولت او رای
دهند.به گزارش ایســنا ،به نقل از عربی الجدید ،مصطفی
الکاظمــی که از دو روز قبل دیدارهای فشــرده خود را با
رهبران و نمایندگان فراکسیونهای پارلمانی مختلف آغاز
کرده اســت؛ به این امید که تکلیف ســاختار دولت وی تا
قبل از ماه رمضان مشــخص شود و اعضای کابینه خود را
برای رای گیری به پارلمان معرفی کند؛ با امتحان دیگری
روبرو اســت که این امتحان عبارت از برنامههای دولتی او
است که طبق قانون اساســی عراق ،باید پارلمان ابتدا در
جلســه رای اعتماد به دولت ،به آن رای دهد.نمایندگان،
سیاســتمداران و ناظران به بســتهای از پروندههای حل
نشــده داخلی و خارجی اشــاره دارند که انتظار الکاظمی
را میکشد؛ او میراثی سنگین از مشکات سیاسی و مالی
را که دولتهای پیشین برجای گذشتهاند ،تحویل خواهد
گرفت.ممکن اســت بودجه سال جاری که تاکنون تصویب
نشــده اســت ،اولین معضلی باشــد که دولت الکاظمی با
آنها مواجه اســت.در حالی که در گذشته بودجه بر اساس
قیمــت هر بشــکه نفت به ارزش  ۵۶دار و با کســری به
مبلغ حدود  ۲۰میلیارد دار نوشــته میشد ،اما الکاظمی
در حال حاضر باید با بودجه بر اســاس قیمت هر بشــکه
نفت به ارزش  ۲۰دار و با کســری بــه مبلغ بیش از ۵۰
دار و هزینههای اضافی روبرو شــود ،در این میان حرف و
حدیثهایی نیز در میان اســت که عراق نتواند قرضهای
بین المللی دیگری را بگیــرد.در همین حال ،یک کارمند
برجســته در دبیرخانه کابینه عراق میگوید که الکاظمی
کــه تا اان تیم مذاکره کننــدهای را به نمایندگی از خود
انتخاب نکرده اســت ،همچنین برخــاف عدنان الزرفی و
محمد عــاوی ،الکاظمی افراد نزدیک بــه خود ندارد ،تا
کنون دســت کم  ۱۰پرونده به دســتش رسیده است که
الکاظمــی نباید درخصوص برخــی از آنها وعدهای دهد و
خود را در موضعی دشــوار قرار دهد ،چراکه ممکن است
که به دروغ متهم شــود.این کارمند در مصاحبه با العربی
الجدید میگوید ،پروندههایی که الکاظمی باید با آنها روبرو

شود ،عبارت از بودجه مالی ،بحران درمانی ،مقدمه چینی
بــرای انتخابات زودهنگام ،تعامل بــا تظاهرکنندگانی که
تهدیدهایشان را برای بازگشت به خیابانها پس از کاهش
شیوع کرونا شدت بخشــیدهاند ،کشته شدن حدود ۷۰۰
تظاهرکننده و بازخواســت عامان این کشــتارها ،پرونده
آوارگان و خارج کردن گروههای مســلح از شهرهای تحت
کنتــرل آن ،پرداخت غرامت به خاطــر قربانیان عملیات
تروریستی و اشــتباهات نظامی در جنگ علیه تروریسم،
پرونده افراد ناپدید شــده ،پرونده تشــدید تنشها میان
ایران و آمریکا ،خارج کــردن نیروهای آمریکایی از عراق،
کنترل بر گروههای مســلح و توقف حمات موشکی مکرر
به نیروهــای آمریکایی ،کنترل بر ســاحهای بیضابطه،
پرونده حل نشــده میان بغداد و اربیــل درخصوص ماده
 ۱۴۰قانون اساســی عراق پیرامون مناطق مورد مناقشه و
همچنین قانون نفت و گاز میان بغداد و اربیل اســت که از
سالها قبل حل نشــده است.وی تصریح کرد ،خطیرترین
پرونده اخراج نیروهای آمریکایــی از عراق و تحقق توازن
درخصــوص عدم ضرر دیــدن آمریکاییهــا ،عدم مواضع

خصمانه علیه ایران در مواضع مشخص و کنترل گروههای
مسلح است.این کارمند میگوید ،در صورتی که الکاظمی
بتوانــد حتی با نیمــی از این پروندهها طی یک ســال یا
یک ســال و نیم تا زمان برگزاری انتخابات –اگر انتخابات
عم ً
ا برگزار شــود -تعامل کند ،بسیار موفق خواهد بود.در
همین حال ،حســین عرب ،از نمایندگان پارلمان عراق از
ائتــاف الفتح در مصاحبه با العربــی الجدید گفت ،اوضاع
در عراق بــه صورت کلی در عرصههای درمانی ،اقتصادی،
مالی و امنیتی بحران زده اســت و ما به شــخصیتهایی
احتیاج داریم که بتواند به صورت درست ،وزارتخانهها را
راهبری کند.عرب احتمال داد که الکاظمی بتواند با پرونده
تظاهرات تعامل کند ،اما او با مســاله انتخابات زودهنگام
بر اساس شــرایط تعامل خواهد کرد .مســاله دیگری نیز
وجود دارد که نخســت وزیر باید تکلیف آن را مشــخص
کند که این مساله مربوط به حضور نیروهای آمریکایی در
عراق و تمام جزئیات مربوط به این نیروها اســت ،چراکه
الکاظمی باید بتواند در آغــاز ،تعداد آن نیروها و وضعیت
استقرارشان و ماهیت فعالیتشان و نیز اقدامات کنونیشان
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را تبیین کند.عرب درخصــوص صحبتهای الکاظمی در
سخنرانی که در هنگام مامور شدن به تشکیل دولت مطرح
کرد و از خلع ســاح گروهها و محصور کردن ساحها در
دست دولت ســخن گفت ،عنوان داشت :خلع ساح یک
ماموریت دشــوار است و ما از خداوند مسألت داریم که به
او در انجام این ماموریت کمک کند .مدعی امکان پاســخ
گویی گروهها به این مســاله نیســتم ،اما این باور را ندارم
که بین نخســت وزیر و گروههــا تفاهمی درخصوص خلع
ساح وجود داشته باشد.در همین حال ،احمد المشهدانی،
عضــو پارلمان عراق از ائتاف المحــور گفت که عراق در
حال حاضر به یک چندراهی رســیده است ،مرحله کنونی
بســیار دشــوار اســت ،چراکه پروندههای انباشت شده و
خطیر ،دارای دشــواری خاص خود هســتند .بحران مالی
و درمانی به عنوان یکی از چالشهایی که آســان نیست،
در مقابل دولت جدید ســربرآورده است.المشهدانی عنوان
داشت :اهل سنت مســائلی همچون پروندههای آوارگان،
بازگرداندن کامل ســاکنان شهرها ،پرونده ربوده شدگان و
افراد ناپدید شــده در بازداشتگاهها و زندانها و بازسازی
شهرها و پرداخت غرامت به آوارگان و نیز پروندههای دیگر
همچون افراد بیگناه بازداشت شــده در زندانها به دلیل
خبرچینیهای کذب دارند .از دولت خواسته میشود که با
تمامی این پروندهها تعامل داشته باشد .شاهد این هستیم
که الکاظمی یک شــخصیت ملی اســت .اگر توافقی میان
تمامــی گروهها درخصوص دادن آزادی به نخســت وزیر
مامور به تشــکیل دولت جهت انتخاب وزیران داده شود،
طائقفه ســنی با این امر موافق خواهد بود.همزمان ،ماجد
شــنکالی ،از رهبران حزب دموکرات کردستان گفت که از
دولت جدید خواسته میشود تا به پرونده ماده  ۱۴۰قانون
اساســی درخصوص مناطق مورد مناقشــه میان بغداد و
اربیل بپردازد و قانون نفت و گاز را اجرایی کند .این قانون،
جنجالیترین قانون میان دولت فدرال بغداد و دولت اقلیم
کردستان است.شــنکالی گفت که اقلیم کردستان حامی
مامور کردن الکاظمی اســت و کردهــا در دولت او حضور
خواهند داشت.وی تصریح کرد که مکانیزم انتخاب وزیران
بر اساس استانداردهایی خواهد بود که نخست وزیر مامور
به تشکیل دولت تدوین خواهد کرد.شنکالی عنوان داشت:
من بر این باورم که الکاظمی ممکن اســت استانداردهای
مشــخصی را تدوین کند و احزاب کرد افرادی را بر اساس
این استانداردها نامزد خواهند کرد.
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گزیده خبر
رهبر اپوزیسیون ترکیه:

وزیر کشور برای نجات اردوغان استعفا داد

به دنبال استعفای سلیمان ســویلو ،وزیر کشور ترکیه پس از انتقادهای شدید از
طرح وی برای تعطیلی شهرهای این کشور برای مقابله با کرونا ،رهبر حزب مردم
جمهوریخواه ترکیه در توییتی نوشــت :استعفای وزیر کشور به اراده شخصی او
نبــوده و برای نجات رجب طیب اردوغان صورت گرفت.به گزارش ایســنا ،کمال
قلیچداراوغلــو ،رهبر حزب جمهوری خواه خلق در یک مصاحبه تلویزیونی گفت:
«استعفای سویلو با اراده شخصی خودش نبود .من فکر نمیکنم تصمیم استعفای
وزیر کشــور فردی باشــد او برای نجات اردوغان استعفا کرد».به گزارش العربیه،
به دنبال افزایش انتقادهای شــدید از عملکرد دولت رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهور ترکیه پس از اعام مقررات منع تردد که مخالفان آن را «بیتدبیری» دولت
وی در مواجهه با شیوع بیماری کرونا توصیف کردند ،سلیمان سویلو ،وزیر کشور
ترکیه بعد از ظهر یکشــنبه استعفای خود را از طریق حساب رسمی توییترخود
اعام کرد.

بازگشت خواهر کیم جونگ اون به یک
جایگاه کلیدی

خواهــر جوان کیم جونگ اون تصدی یک جایــگاه اصلی تصمیم گیری در کره
شمالی را برعهده گرفته و مجددا ً به یکی از پست های کلیدی این کشور بازگشته
اســت.به گزارش ایسنا ،خبرگزاری رسمی کره شــمالی گزارش کرد که کیم یو
جونگ ،خواهر کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی طی تغییرات سازمانی به عنوان
عضو جایگزین اداره سیاســی کمیته مرکزی این کشــور منصوب شده است.به
گزارش روزنامه گاردین ،این خبرگزاری افزود ،ریاست مجمعی که در این خصوص
تصمیم گیری کرده بر عهده کیم جونگ اون بوده است.کیم یو جونگ در نشست
های رهبر کره شمالی با روسای جمهور آمریکا و کره جنوبی در کنار او بوده و به
عنوان نماینده برادرش در بازیهای المپیک زمستانی  ۲۰۱۸پیونگچانگ حضور
داشته است.

خروج شماری از نظامیان اسپانیا از عراق

شبکه المیادین اعام کرد  ۳۰۰نظامی اسپانیایی که عضو ائتاف بینالمللی بودند
از عراق خارج شــدند.به گزارش گروه بینالملل باشــگاه خبرنگاران جوان ،پایگاه
خبری شــبکه المیادین اعام کرد شــماری از نیروهای نظامی اســپانیا که جزء
ائتاف بینالمللی بوده و در عراق فعالیت میکردهاند ،این کشــور را ترک کردند.
المیادین افزود ۳۰۰ :نظامی اسپانیایی عضو ائتاف به درخواست عراق این کشور
را ترک کردند.پیش از این سخنگوی ائتاف بین المللی به اصطاح ضد داعش به
فرماندهی آمریکا اعام کرد نیرو های ائتاف طبق برنامه از پیش تعیین شده در
حال خروج از عراق هستند.ارتش آمریکا تاکنون از  ۶پایگاه نظامی خود در عراق
خارج شده و آن را به نیروهای امنیتی عراق تحویل دادند ،اما به گفته برخی منابع
تجهیزات نظامی آمریکا به پایگاه عین ااسد در استان اانبار منتقل شده اند .
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چهره روز
لئوناردو داوینچی
لئوناردو دی ســر پیرو دا وینچی دانشــمند ،نقاش،
مجسمهســاز ،معمــار ،موســیقیدان ،ریاضیدان،
مهندس ،مخترع ،آناتومیست ،زمینشناس ،نقشهکش،
گیاهشناس و نویســنده ایتالیایی دوره رنسانس بود.
نبوغ او شــاید بیش از هر چیز دیگــری مورد توجه
بودهاســت .لئوناردو معمواً به عنوان نمونهٔ بارز یک
مرد رنسانس شناسانده میشود .از او بهطور گسترده
بزرگترین نقــاش تاریخ یاد میکنند .عدهای نیز او را
با اســتعدادترین شخصی میدانند که تاکنون در این
جهان زندگی کردهاســت.دا وینچــی را کهنالگوی
«فرد رنسانســی» دانســتهاند .وی فردی بینهایت
خاق و کنجــکاو بود .او نظریات خود را در مجموعه
یادداشتهایی که بالغ بر هزاران صفحه میباشند ،ثبت کردهاست .او طرحهای مبتکرانهای را برای
ســاخت ساحهایی مانند توپهای بخار ،ماشینهای پرنده و ادوات زرهی ارائه کرده بود ،هرچند
که بسیاری از آنها هرگز ساخته نشدند.دا وینچی اولین طراح هواپیما و صدها اثر معماری دیگر
بهشمار میرود .یکی از طرحهای ابتکاری او لباس غواصی و زیر دریایی جنگی است .او همچنین
مسلسل ،تانک نظامی ،ساعتی که به ساعت دا وینچی معروف است ،کیلومترشمار و چیزهای دیگر
را طراحی یا اختراع کرد و با اســتفاده از خط معکوس برای طراحیهای خود یادداشــتهایی را
نوشتهاست ،که آنها را فقط در مقابل آینه میتوان خواند .شهرت جهانی دا وینچی بیشتر بهخاطر
نقاشیهای شام آخر و مونالیزا است .مارکو روسکی دربارهٔ او میگوید :در حالی که گمانهزنیهای
زیادی در مورد لئوناردو وجود دارد ،چشمانداز او از جهان اساساً منطقی است و نه اسرار آمیز ،و این
که روشهای تجربی به کار گرفته شده او برای زمان خودش غیرمعمول بود.

پیشنهاد

از هر دری خبری

زباله بای جان سواحل دریای خزر

درمان آلزایمر
با روش فراصوت

ورزشی

بررســی جدید پژوهشگران اســترالیایی ،بینشهای جدیدی را در
مــورد درمان آلزایمر با کمک فراصوت ارائــه میکند .این پژوهش
نشــان میدهد که چگونه روش فراصوت میتواند ســد خونی مغز
را تضعیف کند و به بهبود دریافت داروهایی که برای درمان آلزایمر
طراحی شدهاند ،منجر شود.سد خونی مغز در واقع مانعی است که از
مغز محافظت میکند اما عملکرد محافظتی آن میتواند از رسیدن
داروهایی که با هدف درمان بیماریهای مغزی مصرف میشــوند،
جلوگیری کند.پژوهشگران طی چندین سال ،به بررسی رابطه میان
آلزایمر و سد خونی مغز پرداختند و در بررسیهای خود نشان دادند
که شاید اولتراســاند بتواند مغز را از خوشههای سمی پروتئین که
عامل بیماریهای عصبی هستند ،پاک کند.

برادران کارامازوف
رمان برادران کارامازوف آخرین اثر نویسنده بزرگ روس،
فیودور داستایفسکی است .رمانی که داستایفسکی سه
سال از آخرین ســالهای عمر خود را صرف نوشتن آن
کرد .این رمان نهایتا در ســال  1880به پایان رســید و
اگر نویســنده از دنیا نمیرفت قصد داشت داستان آن را
ادامه دهد .به اعتقاد بسیارانی این رمان بزرگترین رمان
داستایفسکی است.در همان ابتدای کار و با خواندن اولین
جمات داســتان ،خواننده متوجه میشود که این رمان
با دیگر رمانهای داستایفسکی متفاوت است .نویسنده
در ابتدای داســتان موضوع مهمی را بیان میکند و این
موضوع مهم ،مرگ اسرارآمیز و دلخراش زمیندار مشهور
فیودور پاولویچ کارامازوف اســت .فــردی که این رمان
درباره او و پسرانش است .فردی که از گونهی آدمهای عجیب روزگار است ،از گونهای که فراوان به آنها
برخورد میکنیم .اما قبل از این اتفاق مهم روای داستان یک مقدمه آورده است.در مقدمهای که روای
داستان آورده است و اتفاقا خودش آن را زاید میداند ،او قهرمان رمان را آلکسی فیودورویچ کارامازوف
معرفی میکند .آلکسی یا آلیوشا سومین پسر فیودور پاولویچ است که راوی اعتقاد دارد به هیچ وجه مرد
بزرگی نیست اما با این حال او را قهرمان داستان میداند .همین موضوع ذهن خواننده را درگیر میکند
و خواننده درنهایت باید به این سوال پاسخ دهد که چرا آلکسی فیودورویچ قهرمان این رمان است.
بخشی از کتاب برادران کارامازوف
«همهاش دروغ است! به ظاهر راست است! اما در باطن دروغ است!» دمیتری از خشم میلرزید« .پدر،
من عمل خودم را توجیه نمیکنم ،آری ،در حضور جمع به آن اعتراف میکنم ،نســبت به آن ســروان
ددمنشانه رفتار کردم ،و حاا از آن پشیمانم ،و برای خشم ددمنشانهام از خودم بیزارم.

فرهنگ

کشتی بانوان بدنبال مربی خارجی
فاطمه درخشانی نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی گفت :کشتی بانوان پتانسیل باایی برای پیشرفت و افتخارآفرینی
دارد و ما در سال  98موفقیت تاریخی را در آلیش بانوان بدست آوردیم .نگاه ما به ورزش بانوان در فدراسیون کشتی
اســتفاده از تمامی ظرفیت های موجود اســت و قطعا در صورت بها دادن به بانوان توانمند کشورمان ،شاهد موفقیت
های بی نظیری خواهیم بود.نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی با بیان اینکه فدراسیون کشتی به دنبال ارتقاء ورزش
بانوان اســت و برنامه ها متعددی را در دســتور کار دارد گفت :یکی از برنامه های اصلی ما استفاده از مربیان خارجی
درجه یک ،برای آموزش مربیان ما در رشــته های آلیش و کاســیک است.وی ادامه داد :البته با توجه به همین نگاه
ما ،تیم ملی آلیش بانوان را در ســال  98به رقابت های جهانی قزاقستان اعزام کردیم که انصافا آنها نیز از این فرصت
اســتفاده کرده و توانمندی های خود را با اولین قهرمانی تیم ایران در این مسابقات نشان دادند که این موضوع نشان
دهنده استعداد و قدرت باای بانوان ایرانی است.

تخت گاز
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در روزهای گذشته ،سریال های ماه رمضان امسال تلویزیون اعام شد و قرار است به زودی به تماشای
مجموعه« زیرخاکی» «،بچه مهندس  »3و« سرباز» بنشینیم .پیش از بحران کرونا ( )coronaسریال«
می جان» ســاخته مرجان اشــرفی زاده ،در حال ساخت بود تا ماه رمضان روی آنتن برود ،اما با توقف
تصویربرداری این ســریال ،برنامه ریزی های تلویزیون تغییر کرد.در سال های گذشته ،معمواً سریال
هایی که ویژه پخش در ماه رمضان تدارک دیده می شدند ،حال و هوای مذهبی یا قصه ماورایی داشتند
و حداقل زمان داستان در ماه رمضان می گذشت ،اما جدیدا این روند تغییر کرده و در این ماه سریال
هایی از تلویزیون پخش می شود که قصه و زمان آن هیچ ارتباطی به ماه رمضان ندارد .اگرچه که جزء
خاصه ای از داستان کلی سریال ها ،چیزی درباره قصه آن ها نمی دانیم ،اما از قرار معلوم ،امسال نیز
مثل سال پیش  ،هیچ یک از سریال های شبکه یک ،دو و سه ارتباط مستقیمی به ماه رمضان ندارند.
در دهه  ،80شبکه سه با پخش ساخته های کمدی رضا عطاران مانند« بزنگاه» «،ترش و شیرین» و«
متهم گریخت» ،فضای تلویزیون را در ماه رمضان شیرین می کرد  ،اما در طول سال های گذشته ،کم
تر سریال طنز ویژه ماه رمضان پخش شده  ،به طوریکه در زمان  3سال پیش  ،هیچ یک از شبکه های
تلویزیون در ماه مبارک رمضان ،ســریال طنز پخش نکرده اند و آخرین بار رمضان ســال  ،9۵سریال«
پادری» که فصل دوم مجموعه« دودکش» بود از شــبکه یک پخش شــد .اکنون مجموعه تلویزیونی
کمدی« زیرخاکی» ساخته جلیل سامان قرار است ماه رمضان از شبکه یک پخش شود تا جای خالی
سریال طنز در این ماه را پر کند.

رکورد فروش باورنکردنی تویوتا راو 4
سال پیش تویوتا لندکروزر رکورد قابلتوجهی برای خود ثبت کرد زیرا ده میلیونمین دستگاه از این آفرودر افسانهای خط تولید
را ترک کرد؛ اما موضوع احســاسبرانگیزتر اینکه برادر کوچک لندکروزر یعنی راو  4در زمان بســیار کمتری به رکورد فروش ده
میلیون دستگاه رسیده است.فروش ده میلیونمین دستگاه از لندکروزر  68سال زمان برده اما راو  4این رکورد را تنها در  26سال
ثبت کرده است .تویوتا راو  4که اولین بار در سال  1994معرفی شد بهصورت رسمی این رکورد را در فوریه  2020ثبت کرده و
البته همچنان هم با استقبال باایی روبروست.بدون هرگونه تعجبی ،آمریکای شمالی بزرگترین بازار راو  4بوده و فروش ساانه
آن در این بازار بیش از نیم میلیون دستگاه میباشد .تویوتا راو  4در اروپا و چین نیز به ترتیب  133و  127هزار دستگاه فروش
را ثبت کرده است.این خودرو در مارس  1994در نمایشگاه خودروی ژنو معرفی شد و البته با معرفیاش کاس شاسی بلندهای
کامپکت را نیز اختراع کرد .البته راو  4در ژانویه  1996وارد بازار آمریکا شد و از آن زمان تاکنون به موفقیت فوقالعادهای دست
یافته زیرا در ســالهای  2018و  2019عنوان پرفروشترین شاســیبلند دنیا را به دست آورده است .این خودرو سال پیش هم
چهارمین خودروی پرفروش بین تمامی خودروهای سواری بوده است.

تاثیر ساختمانها بر گسترش
شیوع بیماریهایی مثل کرونا
فاصلــه گذاری اجتماعی مانع از جمع شــدن مردم دنیــا در بیرون از
خانههای خود شــده است تا شیوع بیماری همهگیر کووید 19-کاهش
یابد .اما برخی از ســاختمانها مانند بیمارستانها و فروشگاههای مواد
غذایی ناچارند باز بمانند و همچنین برخی از دیگر مشــاغل موظف به
رفتن به محل کار هســتند.اما نقش طراحی ساختمانها در انتقال این
گونه بیماریها چیست و آیا میتوانیم نحوه طراحی ساختمانها را برای
سالمتر ساختن آنها تغییر دهیم؟ از جمله سادهترین پیشنهادات برای
سالم سازی ســاختمانها ،باز کردن پنجرهها برای بهبود گردش هوا و
کنار زدن پردهها برای جذب نور طبیعی در طول روز است.در حالی که
تحقیقات بیشتری در مورد تأثیر نور آفتاب بر روی کروناویروس جدید
در داخل خانه باید انجام شود.

تحول در تصویربرداری پزشکی
با شناساگر اشعه ایکس خودکفا
ســاخت نمونه اولیه یک ردیاب اشــعه ایکس که قادر به تامین نیروی
مورد نیاز خود اســت ،میتواند حوزههای امنیتی ،تحقیقاتی و مهمتر از
همه تصویربرداری پزشکی را متحول کند.نمونه اولیه یک ردیاب اشعه
ایکس با کاهش چشمگیر قرارگیری در معرض اشعه و خطرات مرتبط
با سامتی آن ،ضمن تقویت وضوح در اسکنرهای امنیتی و برنامههای
تحقیقاتی در آســتانه ایجاد تحول در تصویربرداری پزشکی است.مواد
پروســکایت( )perovskiteموجود در قلب نمونــه اولیه ردیاب ما با
روشهای ارزان قیمت قابل تولید اســت .نتیجه یک ردیاب مقرون به
صرفه ،بسیار حساس و دارای قابلیت تامین نیروی مورد نیاز خود است
که میتواند آشکارســازهای اشعه ایکس موجود را به طرز چشمگیری
بهبود بخشد و به طور بالقوه منجر به بهبود برنامههای دیگر شود.

