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هواپیماهای بد    ون سرنشین رزمی و چند     منظوره با حضور وزیر د    فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل ارتش جمهوری اسامی ایران شد    .همزمان با ۲۹ فرورد    ین روز 
ارتش جمهوری اسامی ایران و با  حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر د    فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سرتیپ صباحی فرد     فرماند    ه نیروی پد    افند     هوایی ارتش امیر 
سرتیپ نصیرزاد    ه فرماند    ه نیروی هوایی ارتش، امیر سرتیپ د    وم خواجه فرد     مد    یرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت د    فاع مراسم تحویل د    هی انبوه هواپیماهای بد    ون 
سرنشین چند     منظوره، رزمی، شناسایی و هد    ف  همزمان د    ر  سازمان صنایع هوایی و صنایع هسای اصفهان برگزار شد    . به گزارش روابط عمومی وزارت د    فاع؛ امیر سرتیپ 

حاتمی د    ر این مراسم با تبریک اعیاد     شعبانیه و سالروز ارتش جمهوری اسامی ایران به آحاد     ملت بزرگ ....

www.sobh-eqtesad.ir

با حضور وزیر دفاع صورت گرفت؛
هواپیماهای بد    ون سرنشین رزمی به ارتش تحویل د    اد    ه شد    

info@sobh-eqtesad.ir

ورود    شستا که خصوصی سازی نیست
شستا مخفف شد   ه » شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی « است که  
مالکیتش متعلق به کلیه کسانی است که از زمان تشکیل آن سازمان 
به این ســازمان حق بیمه د   اد   ه اند    تا هم د   رمان و همه بازنشستگی و 
هم هزینه کفن و د   فن آنها را تضمین کند   . این ســازمان به این د   لیل 
زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی اســت کــه د   ولت متولی تضمین 
د   یونی مترتب بر پرد   اخت حقه بیمه موید   یان آن اســت ظرف همین 
چند    روز گذشته سهام شستا برای نخستین بار د   ر بورس عرضه شد   . با 
توجه به ارزشــگذاری انجام شد   ه از یک شرکت ماد   ر چند    رشته ای که 
سهامد   ار خرد    و کان ۱۸۶ شرکت است و د   ر اصل حیاط خلوت فامیل 
بازی کشــور محسوب میشــود    با تبلیغات د   روغ به عنوان بزرگ ترین 
خصوصی ســازی تاریخ اقتصاد    ایران  معرفی شد    و حال اینکه اوا خود    
شرکت شستا از ریشــه خصولتی بود   ه هست و خواهد    ماند   . و د   ر ثانی 
با عرضه ۱۰ د   ر صد    ســهام و قانون تجارت فعلی رایج د   ر کشــور هیچ 
شــرکتی که ســهامد   اران خرد    آن تا ۵۱ د   رصد    بلغ نباشند    هرگز یک 
شرکت خصوصی محسوب نمیگرد   د   . اینجا چند    مبحث و مرتبط با این 
ورود    و واگذاری مطرح میشود   . اول اینکه آیا شستا کار د   رستی کرد   ه که 
وارد    بورس شد   ه است؟ و د   وم اینکه این ورود    چه فواید   ی برای شستا د   ر 
پی خواهد    د   اشت ؟ و سوم اینکه این مرد   می که سهام شستا را خرید   ند    
کار خوبــی کد   ند   ؟ و چهارم اینکه ورود    این نوع هولد   ینگ ها به بورس 
برای بورس و اقتصاد    کنونی ایران چه منافعی خواهد    د   اشــت؟ پنجم 
اینکه بهره برد   اری د   ولت بعنوان خصوصی ســازی بجا و یا نابجاست؟ 
اینکه  د   ه د   رصد    از ســهام شســتا د   ر مجموع به ارزش ۶ هزار و ۸۸۰ 
میلیارد    تومان فروخته شد   . د   ر حد   ود    ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفرد   ر عرضه 
اولیه سهام شستا مشــارکت کرد   ه اند   . از این جهت برای اقتصاد    مفید    
است که بخش از نقد   ینگی شناور د   ر جامعه را بخود    تخصیص مید   هد    
و اگر این نقد   ینگی د   ر مســیر سرمایه گزاری د   ر حوزه چرخه سامت 
بکار گرفته شــود    و من باب مثال با این نقد   ینگی کارخانه د   ارو سازی 
تاسیس شود    و یا بیمارســتان ساخته شود    اوا د   ر حد    و اند   ازه خود    از 
پول ســرگرد   ان که میتواند    موجب تورم شود    جلو کیری می کند    و د   ر 
ثانی برای ســازمانی مانند    تامین اجتماعی قد   رت نقد    شوند   گی د   ارایی 
ایجاد    میکند    و د   ر عین حال ارزش گزاری برای  ســهام های وابسته را 
بطور تصاعد   ی باا خواهد    برد   . از این گذشته این نقد   ینگی می توانست 
با ورود    به بازار های غیر مولد   ، چون ارز، بحرانی د   یگر د   ر کشور رقم بزند   ، 
د   ر این میان بهتر اســت د   ولتمرد   ان د   ر کنار مطالبه تسهیات ارزی ۵ 
میلیارد    د   اری از صند   وق بین المللی پول، گوشه چشمی هم به د   ریای 
نقد   ینگی موجود    د   ر اقتصاد    ایران د   اشته باشند   . رشد    بد   ون پشتوانه حجم 
نقد   ینگی که عموماً رد    پای کسری بود   جه د   ولت و شرکت های د   ولتی و 
همچنین اضافه برد   اشت بانک ها از بانک مرکزی د   ر آن د   ید   ه می شود   ، 
پیوســته یکی از د   ایل افزایش تورم د   ر اقتصاد    ایران معرفی می شود    و 
هم اکنون که قرار اســت از محل کاهش ذخایر نظام بانکی نزد    بانک 
مرکزی ۷۵ هزار میلیارد    تومان از اقتصاد    د   رگیر شــیوع کرونا حمایت 
شــود   ، بیم آن می رود    که به طور مجد   د    تورم د   ر اقتصاد    طوفانی شود   ، 
از این رو کارشناســان مد   یریت صحیح نقد   ینگی د   ر اقتصاد    را خواستار 
هســتند   . که یکی از این شیوه ها شیشه ای کرد   ن مد   یریت ها نسبت 
به اد   اره د   ارایی هاســت.  باید    تصریج شــود    که وقتی با عرضه ســهام 
شســتا بخش بزرگی از نقد   ینگی بازار، جذب ســهام این شرکت تازه  
وارد    می شــود    و شاخص بورس هم اند   کی متعاد   ل خواهد    شد    از این  رو 
با توجه به عرضه اولیه های آتی نگرانی ها د   ر رابطه با حباب بازار د   ر حد    
قابل پذیرشی کاهش می یابد   . برخی از کارشناسان اقتصاد   ی معتقد   ند    
جهش بازار ســرمایه د   ر سال ۹۸ و سود    د   هی صد    ها د   رصد   ی میانگین 
این بازار مقد   مه ای بود    که د   ر ســال ۹۹ سرمایه ها جذب بازار سرمایه 
شــود    و مد   یریت کان بازار نیز با عرضه اولیه بســیاری از شرکت های 
د   ولتی و عمومی نقد   ینگی موجود    د   ر اقتصاد    و همچنین ورود   ی به بازار 
سرمایه را کنترل کند   . گویا عرضه سهام شستا سنگ بنای یک سلسله 
عرضه های د   یگر تا پایان ســال به  ویژه عرضه سهام شرکت های د   ولتی 
اســت. سازمان خصوصی ســازی هم اعام کرد   ه د   ر تاش برای عرضه 
سهام شرکت های د   ولتی د   ر قالب صند   وق های سرمایه گذاری است. که 
اگر این عرضه ها هم مانند    شستا فقط بد   نبال جذب نقد   ینگی و کشف 
قیمت د   ر بورس بازی نباشند    و نیت د   ولت خصوصی سازی واقعی بد   ون 
زد    و باند    و حسابسازی برای بورسی کرد   ن شرکتها بود   ه باشد    تا حد   ی 
میتوان به تامین کاهش کسری بوجه کشور امید   وار شد    و ضمنا چرخه 

عملیات اقتصاد    پولی را به حرکت د   ر آورد   .
والسام

سـرمقـاله
حمید           رضا نقاشیان

مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد ؛
 د ولت وام استیجاری بد هد 

مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسامی د ر گزارشــی ضمن بررسی تاثیرات ویروس کرونا بر بخش مسکن 
پیشنهاد  د اد  که وام استیجاری به مستاجران د اد ه شد ه و مد ت قرارد اد های جاری اماک د ولتی و نهاد های عمومی 
بد ون افزایش اجاره بها سه ماه د یگر تمد ید  شود .به گزارش اقتصاد آناین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 
د ر اد امه سلسله گزارش هایش د رباره مقابله با شیوع ویروس کرونا این بار ابعاد  اثرات کرونا بر بخش مسکن را مورد  
بررسی قرار د اد ه است.د ر بخش کلیات  با یاد آوری  این که کشورمان د ر زمره ۱۰ کشور اصلی تاثیر پذیر از شیوع 
این ویروس بود ه  به مشکات ایجاد  شد ه د ر ابعاد  اقتصاد ی و اجتماعی پرد اخته است؛ سپس د ر قسمت آثار کرونا 
بر بخش مسکن آورد ه که با گسترش این ویروس د ر اسفند  ۹۸ فعالیت های اقتصاد ی کاهش شد ید  پید ا کرد  و 
منجر به تعطیلی مشاغل و کاهش تعامات اقتصاد ی شد  که به طور مستقیم اثر خود  را د ر کاهش ۲۴ د رصد ی 

تعد اد  معامات ماهیانه شهر تهران نسبت به بهمن ۹۸ و کاهش نسبت به اسفند  ۹۷ را نشان د اد .

رئیس د     یوان محاســبات گفت: گــزارش تفریغ 
بود     جه ۹۷ به صورت خیلی محرمانه با جزئیات به 
رئیس جمهور منعکس شد     ه بود      چرا تا زمان قرائت 
گزارش هیچ ترد     ید     ی به صّحــت محتوا یا ارقام 
این گزارش وارد      نکرد     ند     .بــه گزارش خبرگزاری 
مهر، عاد     ل آذر رئیس د     یوان محاسبات کشور د     ر 
واکنش به اظهارات د     ولتمرد     ان به گزارش تفریغ 
بود     جه ۹۷ بیانیه ای خطاب به ملت شریف ایران 

اسامی صاد     ر کرد     .

متن بیانیه به شرح ذیل است:
ملّت شریف ایران اسامی

باسام و آرزوی تند     رســتی؛ پیرو قرائت گزارش 
تفریغ بود     جه سال ۱۳۹۷ د     ر صحن علنی مجلس 
شورای اسامی، رئیس محترم جمهوری اسامی 
ایران، بر اســاس اطاعات ناد     رست ارائه شد     ه به 
ایشــان مطالبی د     ر نقد      و رد     ّ محتوای گزارش این 
د     یوان د     ر بخش حسابرسی عملکرد      ارز تخصیصی 
۴۲۰۰ تومانی برای وارد     ات کااهای اساســی و 

غیراساسی بیان نمود     ند     .
بــه د     نبال آن برخــی از اعضای کابینــه و بویژه 
مســئولین بانک مرکــزی و ســازمان برنامه و 
بود     جه نیز با انتشــار اخبار و بیانیه های بی بنیان، 
به تشــویش اذهــان عمومی پرد     اختنــد     . تیتر 
خود     ســاخته و هد     فمنــد      » گم شــد     ن د     ارها » 
را جعل کرد     ند      و ســپس آن را ۱۰۰د    رصد     غلط 
شمرد     ند     ! توپخانه رسانه ای د     ولتیان هم همچنان 

د     ر حال بمباران افکار عمومی است.
لذا د     ر راستای صیانت از بیت المال و حفظ کیان 
د     ســتگاه های نظارتی که ملجاء مــرد     م به عنوان 

صاحبان اصلی بیت المال اســت، بیــش از این 
ســکوت و نجابت حرفه ای را جایــز نمی د     اند      و 
جهت تنویر افکار عمومی، موارد     ی را به استحضار 

می رساند     :
۱- گزارش های حسابرســی همه ساله بر اساس 
عملکرد     ، مد     ارک و مستند     ات د     ستگاه های اجرایی 
توسط حسابرســان خبره تهّیه و د     ر یک فرآیند      
شــش مرحله ای د     ر تعامل با مســئوان ذیربط 
کنترل و بازبینی می شود     . بد     یهی است، د     ر صورتی 
گزارش تفریغ بود     جه کّل کشور به مجلس شورای 
اســامی تقد     یم و به اطاع عموم مرد     م می رسد      
که بد     واً اطمینان صد     د     رصد     ی از صّحت محتوای 
آن حاصــل و به تصویب هیئــت عمومی د     یوان 
محاسبات؛ متشــکل از ۱۲ مستشار، د     اد     ستان و 

رئیس کل رسید     ه باشد     .

۲- د     ر گزارش این د     یوان و خاصه قرائت شد     ه د     ر 
صحن علنی مجلس، هیچ گونه اشاره ای به » گم 
شــد     ن حتی یک د     ار« نشد     ه است. بلکه آنچه به 
صراحت آمد     ه است، عد     م انجام تعّهد     ات اشخاص 
حقیقی و حقوقی گیرنــد     ه ارز، مجموعاً به مبلغ 
۸/۴ میلیارد      د     ار تا تاریخ ۱۲/ ۰۹/ ۱۳۹۸  مبنی بر 
وارد     ات کاا می باشد     . د     ستگاه های ذیربط بر اساس 
گزارش تفصیلی د     یوان محاســبات، نام و نشــان 
اشــخاص فوق الذکر را به خوبــی می د     انند      و باید      
وظایف قانونی خود      را د     ر راســتای انجام تعّهد     ات 

و استیفای حقوق بیت المال بعمل آورند     .

۳- مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی 
نامه مــوّرخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ به تفصیل و با جزئیات 

به رئیس جمهور محترم منعکس شــد      و جناب 
ایشــان نیز د     ر تاریــخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۸  خطاب به 
بانک مرکزی با تأکید      بر این مهم، د     ستور بررسی 
صاد     ر فرمود     ند     . رونوشت د     ستور مذکور نیز به این 
د     یوان واصل شد     . چگونه است که؛ رئیس جمهور 
محترم و سایر مســئولین ذیربط، تا زمان قرائت 
گزارش تفریغ د     ر ۲۶/ ۰۱/ ۱۳۹۹  هیچ گونه خد     شه 
یا ترد     ید     ی به صّحــت و د     ّقت محتوا یا ارقام این 
گزارش وارد      نکرد     ند     ، ولی به محض اطاع رسانی 
عمومــی، اد     عا نمود     ند      که همــه چیز صد      د     رصد      

غلط است؟!
۴- با توّجه به مطرح بود     ن این پروند     ه د     ر د     اد     سرا 
و هیئت هــای مستشــاری د     یوان محاســبات و 
مرجع محترم قضائی، توصیه می شود     ؛ مسئوان 
د     ســتگاه های مذکور و سایر د     ستگاه های اجرایی 
مرتبــط، به جــای صــد     ور بی حاصــل بیانیه و 
مصاحبه های مکرر، پس از مطالعه د     قیق گزارش 
تفریغ بود     جه و مســتند     ات آن آماد     گی ازم را به 

منظور د     فاع د     ر مراجع مذکور د     اشته باشند     .
د     ر پایــان؛ همچنان با تأکید      بر حفظ اســتقال 
و رســالت حرفه ای خود     ، بر حمایــت از مد     یران 
پاکد     ســت و پرتاش کشــور عزیزمــان و ایفای 
رسالتی که د     ر اصل ۵۵ قانون اساسی آمد     ه است 
و همواره از تأکید     ات رهبر معّظم انقاب می باشد     ، 
د     لســوزان ایران اســامی و کارکنان شــریف و 
خد     وم د     یوان محاســبات با تحّمــل نامایمات و 
نامهربانی های اخیــر، انتظار د     ارند     ؛ رئیس جمهور 
محترم به عنوان مســئول اجرای قانون اساسی، 
د     ســتور ازم مبنی بر احقاق حقوق بیت المال و 

پاسخگویی مسئولین ذیمد     خل صاد     ر فرمایند     .

معــاون توســعه مد  یریت و منابــع وزارت 
بهد  اشت ضمن تشریح اعتبارات د  ریافت شد  ه 
برای مقابله با کرونا از منابع مختلف، گفت: 
از سال ۲۰۰۵ تا کنون، برای اولین بار وامی 
را از بانک جهانی به میزان ۵۰ میلیون د  ار 
د  ریافــت خواهیم کرد   که مقد  مات آن انجام 
شد  ه است و با هنماهنگی د  ستگاه های ذی 
ربط مانند   بانک مرکزی د  ر حال انجام است.

به گزارش ایسنا،   د  کتر سید   کامل تقوی نژاد   
د  ر ارتباط وید  یو کنفرانســی با خبرنگاران، 
ضمن تشکر از همکاران نظام سامت برای 
مبارزه با بیمــاری کرونا، گفت: همانطور که 
می د  انید   تعــد  اد  ی از همکاران ما جبهه های 
جنگ را تجربه کرد  ند   و امروز فصل د  یگری 
از مجاهد  ت را برای کشور اضافه کرد  ند  . نسل 
امــروز جبهه و جنگ را از نزد  یک ند  ید  ه،   اما 
این افــراد  ، نوع جد  ید  ی از مجاهد  ت را پیاد  ه 
کرد  ه و تفسیر جد  ید   از آن به د  ست د  اد  ند   و 
جان شان را د  ر طبق اخاص گذاشتند  . تعد  اد   

زیاد  ی از همــکاران ما د  ر بخش های مبارزه 
با کرونا د  ر صف اول بود  ند   و جان شــان را از 
د  ست د  اد  ند   که با اجازه مقام معظم رهبری 
شهد  ای خد  مت تلقی شد  ند  . د  ر همین راستا 
کارگروهی تشکیل شد  ه که به د  قت افراد  ی 
را که صرفــا برای این موضوع و د  ر صف اول 
بود  ند  ، شناســایی کرد  ه و این ها می توانند   از 

قانون جامعه ایثارگران استفاد  ه کنند  .

وام ۵۰ میلیون د  اری بانک جهانی برای 
مقابله با کرونا

تقوی نژاد   با اشــاره به کمک های غیرنقد  ی 
ایرانیان مقیم خارج، گفت: از ســال ۲۰۰۵ 
به بعد   برای اولین بار وامی را از بانک جهانی 

به میــزان ۵۰ میلیــون د  ار د  اریم د  ریافت 
می کنیم که مقد  مات آن انجام شــد  ه است 
و با هنماهنگی د  ســتگاه های ذی ربط مثل 
بانک مرکزی د  ر حال انجام است. همچنین 
وامی را بانک توســعه اقتصــاد  ی به میزان 
۱۳۰ میلیــون یورو بــرای خرید   تجهیزات 
قرار اســت برایمان فراهم کند  .وی اد  امه د  اد  : 
تاکنون ســازمان برنامه و بود  جه سه هزار و 
۵۰ میلیارد   تومان د  ر پایان سال ۱۳۹۸ برای 
مبارزه با کرونا اختصاص د  اد  ه است. همچنین 
تاکنون ۱۲۰۰ میلیــاراد   تومان از تجهیزات 
خرید  اری شــد  ه از محل خرید  های د  اخلی و 
شرکت های د  انش بنیان بود  ه است. هد  ف ما 
تقویت شــرکت های د  اخلی، طبق فرمایش 

مقام معظم رهبری بود  ه است.

افزایــش تا۵۰ د  رصــد  ی حقوق همه 
کارکنان نظام سامت

تقوی نژاد   با اشاره به افزایش حقوق کارکنان 
نظام سامت، گفت: نیروی انسانی د  ر د  ایره 
اصلی تصمیمات وزارت بهد  اشــت قرار د  ارد   
و وزیر بهد  اشــت از روز نخست که د  ر وزارت 
بهد  اشت حضور پید  ا کرد  ند  ، بحث معیشت 
کارکنان نظام ســامت را مــورد   توجه قرار 
د  اد  ند  . برهمین اســاس  د  ر اسفند   ماه و د  ر 
بحران کرونا افزایــش ۵۰ د  رصد  ی امتیازات 
فصل هشــتم آیین نامه اد  اری اســتخد  امی 
کارکنــان غیر علمــی د  انشــگاه ها بود   که 

ســماجت و پیگیری های زیاد   انجام شد   و 
حقوق همکاران تــا ۵۰ د  رصد   افزایش پید  ا 
کرد  ه است. اتفاقی که برای اولین بار د  ر نظام 
سامت اتفاق افتاد   این بود   که افزایش برای 
کارکنان قرارد  اد  ی و شــرکتی نیــز رخ د  اد  . 
همواره  افزایش ها شــامل نیروهای رسمی 
می شد  ، اما این بار همه نیروها با هر عنوانی د  ر 
وزارت بهد  اشت و د  انشگاه های علوم پزشکی 
مشمول قرار گرفتند  . بنابراین این افزایش برای 
کارکنان قرارد  اد  ی تبصره چهار و شرکتی هم 
لحاظ می شود   و همه نیروها با هر عنوانی د  ر 
وزارتخانه و د  انشگاه ها فعال بود  ند  ، مشمول 
شد  ند   و د  ر قالب عد  الت د  ر پرد  اخت به عنوان 
مساله اساسی د  ر د  ستور کار قرار گرفته است.

وی اد  امه د  اد  : وزیر بهد  اشت بخشنامه ای صاد  ر 
کرد  ند   که افراد  ی کــه د  ر بخش محیطی و 
ســتاد  ی د  ر د  انشگاه ها خد  مت و د  ر مبارزه با 
کرونا فعالیت کرد  ند  ، تشویق شوند   و تشویقی 

آنها د  ر پروند  ه پرسنلی آنها ضبط شود  . 

معاون وزیر بهد  اشت اعام کرد  
افزایش تا ۵۰ د  رصد  ی حقوق کارکنان سامت

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران  :

صاد          رات کشور ۲۰ د          رصد           کاهش یافت
بر اساس مصوبه هیات د     ولت؛

۲میلیون تومان سهام به هر کد      ملی 
تخصیص یافت

بر اســاس مصوبه هیات د     ولت، د     رباره عرضه ســهام شــرکت ها د     ر قالب ETF، د     و میلیون تومان به هر کد      ملی 
تخصیص می یابد     . هیات وزیران د     ر جلســه بیستم فرورد     ین ماه خود      به پیشنهاد      وزارت اقتصاد      و به استناد      جزء 
۲ بند      الف تبصره ۲ ماد     ه واحد     ه قانون بود     جه ســال ۹۹ کل کشور تصویب کرد     .سقف سرمایه گذاری هر شخص 
حقیقی د     ر صند     وق های سرمایه گذاری موضوع تبصره ۲ ماد     ه واحد     ه قانون بود     جه سال ۹۹ کل کشور ۲۰ میلیون 
ریال تعیین می شــود      د     ر صورت فزونی تقاضا بر عرضه از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاد     ه خواهد      
شد     .    هر شخص حقیقی)هر کد      ملی( می تواند      فقط یکبار از تخفیف اعام شد     ه توسط هیئت وزیران استفاد     ه 
نماید     .    پنج واحد      د     رصد      از تخفیف اعام شد     ه توسط هیات وزیران به بازارگرد     انی واحد     های صند     وق سرمایه گذاری 
د     ر همان صند     وق تخصیص خواهد      یافت.د     ر صورت عد     م فروش کامل ســهام قابل واگذاری از طریق صند     وق های 

سرمایه گذاری سهام باقیماند     ه موضوع واگذاری با استفاد     ه از روش ثبت سفارش عرضه خواهد      شد     .

د     وراهی تورم د     ر سال جد     ید     
گرانی د          ر کمین بازار اجاره مسکن

مهلت ارسال پیامک تا 7 ارد  یبهشت

 احتمال افزایش مبلغ وام حمایتی 
به 2 میلیون

سخنگوی تســهیات حمایتی کرونا د  رباره فرصت ارسال کد  ملی به سرشــماره وزارت رفاه برای د  ریافت وام 
تســهیاتی کرونا گفت: اگر سرپرستان خانوار تا فرد  ا شب، ۳۱ فرورد  ین ماه پیامک حاوی کد  ملی خود   ارسال 
کنند  ، وامشان تا چهارم ارد  یبهشت واریز می شود   اما کسانی که تا هفته آیند  ه، )هفتم ارد  یبهشت ماه( کد  ملی 
خود   را ارسال می کنند   تاش می کنیم تا واریز وام پنجشنبه هفته بعد   برایشان صورت گیرد  .به گزارش ایسنا، 

حسین میرزایی ظهر د یروز د  ر یک ایو اینستاگرامی به پرسش هایی د  رباره تسهیات حمایتی کرونا پاسخ د  اد  .
آیا برای کســانی که سیمکارتی به نامشان نیست، پیامک اولیه وزارت رفاه برای فرزند  ان و د  یگر 

اعضای خانواد  ه ارسال خواهد   شد  ؟
خیر، فعا منتظر چنین امکانی نباشند   و هنوز تصمیمی گرفته نشد  ه که پیامک برای سایر اعضای خانواد  ه و 

فرزند  ان ارسال شود  . حتما سیمکارت تهیه کنید  .
ای کاش به نام بود  ن سیمکارت سرپرست خانوار حل شود   و د  ولت به کد  ملی بسند  ه کند  .

تنها راه احراز هویت و د  ریافت رضایت نامه برای د  ریافت وام و کسر اقساط ارسال پیامک از سیمکارتی است که 
به نام سرپرست خانوار است. این تنها راهی بود   که می توانستیم غیرحضوری وام بد  هیم.
 د  یروز یارانه ام را جد  ا کرد  ه ام و سرپرست خانوار شد  ه ام، آیا مشمول می شوم؟

اگر هنوز اولین یارانه را هم د  ریافت نکرد  ه اید   و سرپرست خانوار شد  ه اید   وام به شما هم تعلق می گیرد  .
سیمکارت جد  ید   تهیه کرد  یم آیا باید   منتظر پیامک وزارت رفاه باشیم؟

کد  ملی تان را مستقیما به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کنید  .
 چند   روز است که تاش می کنیم ولی کد  ملی ارسال نمی شود  ، چه کنیم؟

د  ر حال بررسی هستیم و اطاع خواهیم د  اد  . تا اان ۳۱ میلیون پیامک د  ریافت شد  ه و اینطور نیست که خیلی 
افراد   نتوانســته باشند   د  رخواست خود   را ثبت کنند  . برخی افراد   د  چار مشکل بود  ند   که وزارت ارتباطات نیز د  ر 

حال بررسی است. د  رخواست می کنیم مجد  د   کد  ملی ارسال نکنید  . یک مرتبه ارسال کد  ملی کفایت می کند  .
 سود   وام بااخره چند   د  رصد   است؟

یک میلیون تومان به ازای هرخانواد  ه و بازپرد  اخت آن به صورت خود  کار از یارانه کسر می شود   و ۳۰ قسط ۳۵ 
هزار و ۱۰۰ تومانی با کارمزد   ۴ د  رصد   خواهد   بود  .

وام به افراد   مجرد   و خانوار تک نفره هم تعلق می گیرد  ؟ 
بله تعلق می گیرد   و می توانند   اقد  ام کنند  .

 فرصت ثبت نام تا چه زمانی است؟
اگر سرپرســتان خانوار تا فرد  ا شب پیامک حاوی کد  ملی خود   ارسال کنند  ، وامشان تا چهارم ارد  یبهشت واریز 
می شود   اما کسانی که تا هفته آیند  ه، هفتم ارد  یبهشت ماه کد  ملی خود   را ارسال می کنند   تاش می کنیم تا واریز 

وام پنجشنبه هفته بعد    برایشان صورت گیرد  .
 مهلت تهیه سیمکارت تا چه زمانی است؟

اعام کرد  یم که تا هفته بعد   )هفتم ارد  یبهشت( مهلت د  اد  ه شد  ه است و تاش می کنیم تا واریز وام پنجشنبه 
هفته بعد    برایشان صورت گیرد  . قبا هم اعام کرد  ه بود  یم تا ۱۸ ارد  یبهشت مهلت وجود   د  ارد  . د  ر هر د  و صورت، 

چند   روز فاصله بین ثبت د  رخواست و واریز وجود   خواهد   د  اشت.
 مبلغ وام زنان سرپرست خانوار تغییر می کند  ؟

کمی صبر کنید  ، د  ر این باره اطاع رسانی خواهد   شد   ولی آخرین تصمیمات مطرح شد  ه حاکی از آن بود   که مبلغ 
وام بسته به بعد   خانوار تا ۲ میلیون تومان افزایش می یابد  . اگر د  و و سه نفر عضو د  اشته باشند  ، یک میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان می گیرند   و اگر تعد  اد   اعضای خانواد  ه چهار نفر و بااتر باشد   د  و میلیون تومان د  ریافت خواهند   کرد  .

واکنش عاد     ل آذر به د     ولتمرد     ان:

۴ اسفند      گزارش محرمانه تفریغ بود     جه به روحانی ارسال شد     ه بود     
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روحانی د    ر جلسه با روسای ستاد     ملی مقابله با کرونا مطرح کرد    ؛گزید          ه خبر

وزارتبهداشتشرایطآغازفعالیتکسبوکارهاباریسکمتوسطرامشخصکند
رئیس جمهور گفت: وزارت بهد    اشــت شــرایط آغاز کســب و 
کار های با ریسک متوسط را بررسی و آن را به ستاد     ملی مقابله 
با کرونا ارائه کند    .به گزارش حوزه د    ولت گروه سیاســی باشگاه 
خبرنگاران جوان، حجت ااســام والمســلمین حسن روحانی 
رئیس جمهور د    یروز شــنبه د    ر جلســه با روسای کمیته های 
اجتماعی، امنیتی، آموزشــی، اد    اری، بهد    اشتی، آموزش عالی، 
پشــتیبانی، اصناف و اقتصاد    ی ستاد     ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه ارزیابی های د    ستگاه های مرتبط از جمله وزارت بهد    اشت 
و د    رمان از اجرای یک هفته ای طرح فاصله گذاری هوشــمند     د    ر 
استان ها حکایت از همراهی و همکاری نسبتا رضایت بخش مرد    م 
د    ارد    ، گفت: همکاری مرد    م با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند     
موجب کاهش روند     گسترش بیماری د    ر برخی استان ها و ایجاد     
روند     ثابت د    ر د    یگر استان ها شد    ه است.رئیس جمهور اظهار کرد    : 
این وضعیت بر اساس برآورد     د    ستگاه ها و کمیته های ستاد     ملی 
مقابله با کرونا حاصل همراهی و رعایت پروتکل های بهد    اشــتی 
توســط صاحبان کسب و کار ها و کسبه د    ر هفته گذشته بود    ه و 
البته بر اساس آمار ذکر شــد    ه بخش قابل ماحظه ای از مرد    م 
ضمن رعایت د    ســتورالعمل های بهد    اشتی به شکل مطلوبی به 
شــعار »د    ر خانه بمانیم« متعهد     بود    ه و جز برای امور ضروری از 
خانه خارج نشد    ند    .روحانی افزود    : کماکان از ملت عزیز و شریف 
می خواهم به این اصول پایبند     بود    ه و نسبت به رعایت توصیه های 
بهد    اشتی توجه د    اشته باشــند    .رئیس جمهور خاطرنشان کرد    : 
د    ســتگاه های ذیربط می توانند     بر اســاس این برآورد     ها د    ر گام 
بعد    ی شرایط مد    نظر برای بازفعالیت کسب و کار های با ریسک 
متوسط را برای تصویب به ستاد     ملی مقابله با کرونا ارائه کنند    .

روحانی اد    امه د    اد    : د    ر این راســتا مقرر شــد    ه وزارت بهد    اشت و 

د    رمان با همکاری کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد     ملی مقابله با 
کرونا شرایط شروع به کار کسب و کار های با ریسک متوسط را 
بررسی و آن را به ستاد     ملی ارائه کنند    .رئیس جمهور اظهار کرد    : 
کمیته اطاع رســانی و تبلیغات ستاد     ملی مقابله با کرونا باید     با 
هماهنگی ها و برنامه ریزی هایی که برای رسانه های کشور، فضای 
مجازی و صد    ا و ســیما تعریف می کنند     با اطاع رسانی، آموزش 
و اقناع مرد    م نســبت به رعایت ضوابط و د    ستورالعمل های اباغ 
شــد    ه برای کسب و کار هایی که فعالیت خود     را شروع کرد    ه اند    ، 

اقد    ام موثر د    اشته باشند    .روحانی خاطرنشان کرد    : وزارت بهد    اشت 
و د    رمان با همکاری د    ســتگاه های ذیربط باید     د    ر کنار آموزش و 
اقناع مرد    م نظارت و کنترل د    قیقی نســبت به رعایت ضوابط و 
اصول بهد    اشتی د    اشته باشد    .رئیس جمهور همچنین با اشاره به 
اینکه بازگشایی مراکز آموزشی طبق مصوبه ستاد     ملی مقابله با 
کرونا بســتگی به شرایط و وضعیت کنترلی کرونا د    ر هفته های 
آتی د    ارد    ، گفت: بنابراین وزارت بهد    اشــت و د    رمان می بایست با 
همکاری کمیته آموزشی و کمیته امنیتی- اجتماعی با تطبیق 

معیار های تعریف شــد    ه د    ر این خصوص پیشنهاد     خود     را ارائه 
کند    .روحانی افزود    : وزارت بهد    اشت و د    رمان همچنین ماموریت 
د    ارد     بر اســاس معیار های تعریف شــد    ه و پذیرفته شد    ه جهانی 
استان ها و شهر های کشــور را نسبت به شرایط شیوع بیماری 
د    ر سه وضعیت مشخص تقسیم بند    ی کرد    ه و د    ر هفته های آتی 
پروتکل های مرتبط با آن ها که با معیار های مشــخص تعریف 
شد    ه اند     را اجرا نمایند    .رئیس جمهور اظهار کرد    : د    ر جلسه قبلی 
روسای کمیته های ستاد     ملی مقابله با کرونا به وزارت بهد    اشت، 
د    رمان و آموزش پزشــکی و معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری ماموریت د    اد    ه شد     تا با همکاری و تقویت شرکت های 
د    انش بنیان نسبت به ساخت و تولید     برنامه، نرم افزار و کیت های 
جد    ید     برای مشــخص شد    ن افراد    ی که د    ارای مصونیت هستند     
بررسی سریع د    اشته و اقد    ام کنند    ؛ بر این اساس با استفاد    ه از آن 
و شناسایی بهبود     یافتگان و د    رمان شد    گان می توانیم د    ر زمینه 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشــمند     اجتماعی به مرد    م کمک 
کنیم.رئیــس جمهور با بیان اینکه بایــد     د    ر زمینه رفت و آمد     
ایرانیان خارج از کشور یا اتباع بیگانه که سفر آن ها ضروری است 
پروتکل های د    قیق تعریف شود    ، افزود    : وزارت بهد    اشت و د    رمان با 
همکاری وزارت امور خارجه و راه و شهرسازی ماموریت د    ارند     تا 
د    ستورالعمل های د    قیق را د    ر این راستا تد    وین و پس از تصویب 
د    ر ســتاد     ملی مقابله با کرونا نســبت به اطاع رسانی آن اقد    ام 
کنند    ، تا بر اساس آن رفت و آمد     های ضروری که غالباً مرتبط با 
تباد    ات تجاری با سایر کشور ها و همسایگان یا بازگشت ایرانیان 
بود    ه و برای کسانی است که ناگزیر از سفر به ایران هستند     انجام 
شود     و بتواند     شرایط را با رعایت د    ستورالعمل های بهد    اشتی برای 

سفر به ایران مهیا کند    .

جانشین فرماند          ه نیروی زمینی ارتش خبر د          اد          
مسد          ود          سازی مناطق مرزی که احتمال عبور 

غیرمجاز از آن ها وجود           د          ارد          
جانشــین نیروی زمینــی ارتش از پایش آناین و ۲۴ ســاعته مناطق مرزی و 
مسد          ود          سازی مناطق گلوگاهی خبر د          اد          .به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ نوذر نعمتی 
جانشین فرماند          ه نیروی زمینی ارتش )نزاجا( با اشاره به آماد          گی نزاجا د          ر د          فاع از 
خطوط مرزی و حد          ود           و ثغور کشور، اظهار کرد          : نیروهای ما اکنون د          ر سرحد          ات از 
غرب تا جنوب و شمال شرق حضور د          ارند           و با توجه به رصد           لحظه ای و پیش بینی 
تهد          ید          ات احتمالی به اجرای ماموریت های اباغی می پرد          ازند          .وی افزود          : هم اکنون 
د          ر تمامی یگان های ما د          ر مرزهای غرب، جنوب غرب و شــمال شرق پایش ۲۴ 
ساعته به صورت آناین انجام می شود           و کلیه مراحل رصد           و پایش مرزها توسط 
سلسله مراتب و رد          ه های مختلف فرماند          هی قابل مشاهد          ه است.جانشین فرماند          ه 
نیروی زمینی ارتش با اشاره به توان نیروی زمینی د          ر حفاظت از مرزهای کشور، 
گفت: امروز د          ر حوزه رصد           و پایش مرزها به ســطحی از توانمند          ی رســید          ه ایم 
که قاد          ر هســتیم از هر فاصله ای پایگاه های مختلف مرزی را رصد           کنیم.وی د          ر 
خصوص بهره گیری از مکانیسم های جد          ید           د          ر ایجاد           امنیت و مقابله با تهد          ید          ات 
مرزی، گفت: هم اکنون از سامانه های پهپاد          ، بالن ها و د          وربین های پیشرفته د          ر این 
حوزه استفاد          ه می کنیم و به فراخور نیاز د          ر پایش مرزها از تجهیزات الکترونیکی 

بهره می بریم.

واعظی:
 د          ولت حفاظت از جان مرد          م را وظیفه و 

اولویت نخست خود           می د          اند          
رئیس د          فتر رئیس جمهور با بیان اینکه »کسانی که امروز با رویکرد          ی غیرمنصفانه 
به بهانه های مختلف د          ولت را تخریب می کنند          ، بعضاً همان افراد          ی هستند           که د          ر 
سال های گذشته از سرمایه گذاری د          ولت د          ر طرح تحول سامت انتقاد           می کرد          ند           
و این کار را اتاف منابع می پند          اشتند          «، گفت: د          ولت البته هم د          ر آن زمان سامت 
مرد          م را زیربنای توسعه کشور می د          انست، هم اان حفاظت از جان مرد          م را وظیفه 
و اولویت نخست خود           می د          اند          .به گزارش ایسنا، محمود           واعظی رئیس د          فتر رئیس 
جمهور د          ر حساب کاربری خود           د          ر اینستاگرام نوشت:»کرونا کشورهای مختلف 
د          نیا را به بوته آزمون کشید          ه است. آزمون د          شواری که کارنامه هر یک از کشورها 
د          ر آن، روشنگر میزان د          وراند          یشی، تاب آوری و آماد          گی نظام حکمرانی آنهاست. 
آمارهای سازمان بهد          اشت جهانی مبنایی پذیرفته شد          ه د          ر سراسر د          نیاست و به 
گواه این آمارها، کشــور ما عملکرد           قابل قبولــی را د          ر مقابله با پاند          می کرونا به 
ثبت رساند          ه اســت. این عملکرد          ، عاوه بر تاش ها و فد          اکاری های کاد          ر د          رمان 
و متولیان امر و همراهی بســیار خوب مــرد          م عزیزمان، نتیجه جهت گیری ها و 
رویکرد          های د          وراند          یشانه کشــور، د          ر بلند          مد          ت هم هست. طرح تحول سامت، 
یکی از اقد          امات زیربنایی د          ولت تد          بیر و امید           طی 6 ســال گذشته بود          ه است؛ د          ر 
اثر اجرای این طرح بیش 31 هزار تخت فعال به ظرفیت بیمارستانی کشور اضافه 
شد          ه است.تخت های ICU هم افزایش 30 د          رصد          ی د          اشته و عاوه بر این، صد          ها 
آمبوانس و تجهیزات ســرمایه ای سنگین نظیر د          ستگاه سی تی اسکن و ام آرآی 
تأمین شــد          ه و د          ر شهرهای مختلف کشور به بهره برد          اری رسید          ه است.ح ساخت 
و بهره برد          اری ۲۴9 کلینیک ویژه برای ارتقای خد          مات سرپایی د          ر بخش د          ولتی 
و توزیع ســاانه ۲000 تا ۲500 نیروی متخصص د          رمانی به بیمارســتان های 
سراســر کشور، د          یگر ثمرات طرح تحول ســامت بود          ه است. به گواه مسئوان 
وزارت بهد          اشت و متخصصان امر، تاب آوری نظام سامت و عد          م مواجهه با کمبود           
ظرفیت بیمارستانی حتی د          ر روزهای اوج بحران کرونا، نتیجه این سرمایه گذاری 
راهبرد          ی د          ر سال های گذشته بود          ه است.کسانی که امروز با رویکرد          ی غیرمنصفانه 
به بهانه های مختلف د          ولت را تخریب می کنند          ، بعضاً همان افراد          ی هستند           که د          ر 
سال های گذشته از سرمایه گذاری د          ولت د          ر طرح تحول سامت انتقاد           می کرد          ند           
و این کار را اتاف منابع می پند          اشتند          . د          ولت البته هم د          ر آن زمان سامت مرد          م 
را زیربنای توســعه کشور می د          انست، هم اان حفاظت از جان مرد          م را وظیفه و 

اولویت نخست خود           می د          اند          .«

بازگشت تعد          اد          ی از شهروند          ان ایرانی از 
عمان به کشور

تعد          اد          ی د          یگر از شهروند          ان ایرانی، روز گذشته با همکاری و مساعد          ت د          ولت عمان 
به کشــور بازگشتند          . به گزارش ایســنا، با همکاری د          ولت عمان، هفتمین پرواز 
هواپیمایی تابان و قشــم پس از شیوع ویروس کرونا، د          یروز جمعه ۲9 فرورد          ین 
ایرانیان مایل به بازگشت به میهن را از مقصد           مسقط به شیراز بازگرد          اند          .سفارت 
تهران د          ر مســقط با بیان این خبر اعام کرد          : د          ولت عمان تاکنون د          ر این زمینه 
نهایت همکاری و مساعد          ت را د          اشته است و ان شاءاه د          ر آیند          ه نزد          یک هم قرار 
است پروازهای د          یگری برقرار و هم وطنان مایل به بازگشت، به کشور بازگرد          اند          ه 
شــوند          .بر اساس این گزارش، حجت ااسام و المسلمین نوری شاهرود          ی سفیر 
ایران د          ر این کشــور عربی نیز بد          ین مناســبت از د          ولت عمان به خصوص وزارت 
خارجه و مسئوان فرود          گاهی این کشور که تاکنون د          ر این زمینه نهایت همکاری 

و مساعد          ت را د          اشته اند          ، تشکر و قد          رد          انی کرد          .

از سوی رئیس جمهور؛
مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش 

آموزش عالی عرصه سامت اباغ شد          
حجت ااسام و المسلمین د          کتر حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای 
عالی انقاب فرهنگی مصوبه »اصاح و تکمیل مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی 
آمایش آموزش عالی د          ر عرصه سامت« که د          ر جلسه ۷۸9 مورخ ۲3/09/1395 
شــورای عالی انقاب فرهنگی به تصویب رسید          ه اســت را برای اجراء به وزارت 
بهد          اشت، د          رمان و آموزش پزشکی اباغ کرد          .به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز خبر 
شــورای عالی انقاب فرهنگی، متن کامل این مصوبه به شرح ذیل است:وزارت 
بهد          اشت، د          رمان و آموزش پزشکی؛ مصوبه »اصاح و تکمیل مصوبه سیاست ها و 
ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی د          ر عرصه سامت )مصوبه جلسه ۷6۲ مورخ 
9۴/۲/۸(« که د          ر جلســه ۷۸9 مورخ 95/9/۲3 شورای عالی انقاب فرهنگی به 
تصویب رسید          ه است، به شرح ذیل برای اجرا اباغ می شود          :» 1- عبارت »د          انشگاه 
علوم پزشکی« د          ر تمامی مفاد           مصوبه، به صورت عبارت »د          انشگاه علوم پزشکی 
و خد          مات بهد          اشــتی و د          رمانی« تکمیل می گرد          د          . ۲- متن ذیل به عنوان تبصره 
5 بــه ماد          ه 1 مصوبه، الحاق می گرد          د          : بصره 5- د          انشــگاه های علوم پزشــکی و 
خد          مات بهد          اشــتی و د          رمانی تهران، ایران و شهید           بهشتی، ضمن ارائه خد          مات 
بهد          اشــتی، د          رمانی، آموزشی و پژوهشــی به صورت مستقل، نسبت به تد          اوم و 
استمرار فعالیت د          بیرخانه مشترک خود           جهت هماهنگی امور مربوط به اجرای 
این مصوبه، اقد          امات ازم را به عمل می آورند          .محل د          بیرخانه مشترک فوق الذکر، 

د          ر د          انشگاه علوم پزشکی و خد          مات بهد          اشتی و د          رمانی تهران می باشد          .«

یک عضو کمیسیون بهد          اشت و د          رمان مجلس:
مرد          م مطمئن باشند           با اهد          ای خون کرونا 

نمی گیرند          
یک عضو کمیسیون بهد          اشت و د          رمان مجلس شورای اسامی با د          رخواست 
از مرد          م برای اهد          ای خون گفت: خیال مرد          م راحت باشــد           که با اهد          ای خون 
کرونــا نمی گیرند          ؛ چون د          ر مراکز مربوطه پروتکل های بهد          اشــتی به د          قت 
رعایت می شود          .بشیر خالقی د          ر گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد          : مرد          م همواره 
د          ر اهد          ای خون همراهی ازم را د          اشته اند           اما بعد           از شیوع کرونا این موضوع 
تحت تاثیر قرار  گرفت؛ لذا ازم است سازمان انتقال خون از طریق رسانه ها 
به خصوص صد          ا و ســیما د          ر این باره اطاع رســانی کــرد          ه و به مرد          م این 
اطمینان را بد          هد           که د          ر مراکز مربوطه پروتکل های بهد          اشتی رعایت می شوند          .

وی افزود          : قطعا د          ر شــرایط فعلی اهد          ای خون ازم است و انتظار ما از مرد          م 
همراهی چون گذشته می باشد           البته که  باید           سازمان انتقال خون از طریق 
رســانه ها این اطمینان را به مرد          م بد          هد           که با اهد          ای خون کرونا نمی گیرند           
چون اساسا کرونا ربطی به اهد          ای خون ند          ارد          .این عضو کمیسیون بهد          اشت 
و د          رمان مجلس شــورای اسامی توضیح د          اد          : اگر فاصله گذاری مناسب  د          ر 
مراکز انتقال خون رعایت شود           قطعا کسی کرونا نخواهد           گرفت؛ کما این که 
د          ر این مراکز هم پرستاران حاضر با ماسک و د          ستکش و رعایت پروتکل های 
بهد          اشــتی از مرد          م خون می گیرند           قطعا کســی که کرونا د          ارد           د          ر آن مرکز 
پذیرش نمی شــود          ؛ پس مرد          م از این بابت نگرانی ند          اشته باشند           و همچون 

گذشته برای اهد          ای خون همراهی کند          .

 کد    خد    ایی خبر د    اد    ؛
تأیید     صحت انتخابات مجلس د    ر چهار حوزه 

باقیماند    ه
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید     صحت برگزاری انتخابات یازد    همین د    وره 
مجلس شــورای اســامی د    ر چهار حوزه انتخابیه باقیماند    ه و اتمام بررسی 
صحت مرحله نخســت انتخابات مجلس د    ر این شورا خبر د    اد    .تأیید     صحت 
انتخابــات مجلس د    ر چهار حوزه باقیماند    هبه گــزارش حوزه مجلس گروه 
سیاســی باشگاه خبرنگاران جوان، عباســعلی کد    خد    ایی سخنگوی شورای 
نگهبان از تأیید     صحت برگزاری انتخابات یازد    همین د    وره مجلس شــورای 
اســامی د    ر چهار حوزه انتخابیه باقیماند    ه و اتمام بررســی صحت مرحله 
نخســت انتخابات مجلس د    ر این شــورا خبر د    اد    .کد    خد    ایی این حوزه های 
انتخابیه را شــامل بند    رعباس، قشم، ابوموســی، حاجی آباد     و خمیر؛ نور و 
محمود    آباد    ؛ جهرم و خفر و صومعه سرا برشمرد     و افزود    : ما نتیجه این چهار 
حوزه را به علت گزارش ها و شــکایت هایی که د    ریافت شد    ه بود     اعام نکرد    ه 

بود    یم و ناچار شد    یم که بازرسانی را به هر یک از این حوزه ها اعزام کنیم.
او گفت: د    ر برخی از این حوزه ها حتی بازرســان، یکبار گزارششــان را ارائه 
کرد    ند     و ازم بود     که د    وباره بازرسان د    یگری را اعزام کنیم که این کار د    ر هفته 
گذشــته انجام شد     و بازرسان گزارششان را ارائه کرد    ند     که د    ر نهایت صحت 
برگزاری انتخابات د    ر این حوزه های باقیماند    ه به تأیید     رسید    .کد    خد    ایی افزود    : 
با اعام صحت انتخابات د    ر این چهار حوزه انتخابیه، نتایج کلی انتخابات د    ر 
همه حوزه ها اعام شــد     و د    یگر حوزه ای باقی نماند    ه اســت، مگر حوزه های 
انتخابیه مربوط به مرحله د    وم انتخابات که گزارش آن را بعد    اً به مرد    م اعام 
خواهیم کرد    .سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق توافق با وزارت کشور فعًا 
مقرر شد    ه است که مرحله د    وم از یازد    همین د    وره انتخابات مجلس، شهریور 
برگزار شود    ، مگر اینکه وضع مهار بیماری کرونا به گونه ای باشد     که تصمیم 

جد    ید    ی بخواهیم د    ر این باره بگیریم.

نشست منتخبان مجلس یازد    هم لغو شد    
با اعام د    بیرخانه شورای ائتاف نیرو های انقاب و پس از کسب نظر مشورتی 
با وزیر بهد    اشت، جلسه منتخبان مجلس یازد    هم لغو شد    .به گزارش خبرنگار 
حوزه احزاب و تشــکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اعام 
د    بیرخانه شورای ائتاف نیرو های انقاب و پس از کسب نظر مشورتی با وزیر 
بهد    اشــت، جلسه منتخبان مجلس یازد    هم لغو شد    .جلسه منتخبان مجلس 
یازد    هم قرار بود     د    وشنبه هفته جاری )اول ارد    یبهشت( د    ر مجتمع فرهنگی 
آد    ینه برگزار شود    .د    ر این جلسه قرار بود     ساز و کار مد    یریت مجلس یازد    هم، 
اولویت های مجلس اعم از اشــتغال، معیشــت مرد    م، روابط خارجی، اصاح 
ساختار بانکی و چگونگی تشــکیل فراکسیون اکثریت مجلس )فراکسیون 

نیرو های انقاب( بررسی شود    .

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: با 
همــه ظرفیت به مید    ان مقابله با کرونا 
آمد    ه و ۲۴ ســاعته د    ر حال اســتریل 
تجهیــزات پزشــکی هســتیم.بهروز 
کمالوند    ی، ســخنگوی سازمان انرژی 
اتمی د    ر گفت وگو با خبرنگار سیاست 
خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
جوان، د    رباره اقد    امات صورت گرفته این 
ســازمان د    ر حوزه پزشــکی هسته ای 
گفت: حد    ود     یک میلیون نفر از بیماران 
کشور که برای انجام اقد    امات پزشکی 
هســته ای به مراکز بهد    اشتی مراجعه 
می کنند    ، عما از راد    یو د    ارو ســازمان 

انرژی اتمی استفاد    ه می کنند    .

مشــکلی  برای تأمین راد    یو د    ارو 
ند    اریم

او افــزود    : ما برای تأمین برخی از مواد     
تحت فشــار های بین المللی هستیم، 
اما علی رغم همــه این ها تاکنون هیچ 
مشکلی برای تامین مواد     پیش نیامد    ه 
است و محصوات تحویل د    اد    ه شد    ه و 

خد    مات ارائه می شود    .

 2۴ ســاعته د    ر حال اســتریل 
تجهیزات پزشــکی با اشعه گاما 

هستیم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار 
کرد    : به د    لیــل نیاز هایی که د    ر حوزه 
پزشــکی وجود     د    ارد    ، باید     د    ر جهت 
پیشرفت حرکت کنیم. مثا د    ر حال 
حاضر مشغول تهیه د    ارو هایی خاص 
ســرطانی  تومور های  د    رمــان  برای 
هستیم یا د    ر کنار این موضوع »پروژه 
تتــرا« کــه وظیفه آن تولیــد     راد    یو 
د    ارو با اســتاند    ارد     باا اســت را پیش 
می بریم؛ »مرکز ملــی یون د    رمانی« 
با همکاری وزارت بهد    اشــت و د    رمان 
اقد    اماتــی را  انجام د    هــد    ، این مرکز 
پروژه هــای مهم د    ر کشــور و حتی 
منطقه اســت که بیش 300 میلیون 
د    ار برای آن هزینه شــد    ه که یکی 
از خد    مات اصلــی آن د    رمان قطعی 
برخی سرطان هاست.کمالوند    ی تاکید     

کــرد    : تولید     واکســن چهار ظرفیتی 
برای د    رمان تب برفکی د    ام ها، تولید     
پاسمای سرد     اتمسفری برای سرطان 
تراپی و ترکیبات مختلف د    وتریم برای 
کاربرد     های د    ارویی کــه د    ر مجتمع 
آب ســنگین خند    اب تهیه می شود     
از جملــه د    ســتاورد     های مهم د    یگر 
د    ر عرصه هســته ای است؛ همچنین 
غربالگری نوزاد    ان و تشخیص زود    رس 
بیماری های از جمله اقد    امات مهم این 
ســازمان د    ر حوزه پزشکی هسته ای 
اتمی  انرژی  سازمان  است.سخنگوی 
د    ر بخش د    یگــری از صحبت هایش 
د    رباره اقد    امات ســازمان انرژی اتمی 
د    ر زمینه مهار شــیوع ویروس کرونا 
گفت: اخیرا د    ر مسئله ویروس کرونا، 
سازمان با همه ظرفیت به مید    ان آمد    ه 
و ۲۴ ســاعته د    ر حال استریل کرد    ن 
تجهیزات پزشکی به خصوص ماسک 

و گان هاست.

از  نمایشــگاهی  از کرونا  پــس 
افتتاح  هســته ای  د    ستاورد     های 

می کنیم
او تاکید     کــرد    : ما باید     راد    یــو د    اروی 
تشــخیصی و د    رمانی را برای کشــور 
تولید     کنیــم که ایــن کار علی رغم 
همه فشــار های بین المللی به خوبی 
انجام می شــود    ، تا جایی که حتی د    ر 
این زمینه صاد    رات هم صورت گرفته 
اســت. اما مهم این است که به لحاظ 
کیفی استاند    ارد     ها افزایش یافته و راد    یو 
د    اروی جد    یــد     تولید     کنیم. تفاوتی که 
راد    یو د    ارو با د    ارو د    ارد     آن است که باید     
د    ر همان روز یا همان ســاعت مصرف 
شوند    ؛ این تصور که می توان برخی از 
راد    یو د    ارو ها را از خارج از کشــور وارد     
و ذخیره کرد     کارشناسانه نیست، باید     
ظرفیتی وجود     د    اشــته باشد     که بتوان 
ایــن د    ارو ها را مد    ام تولید     و توزیع و د    ر 
زمان مناســب مصرف کرد    .سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی اد    امه د    اد    : د    ر حوزه 
پزشکی هسته ای باید     از موضوعات روز 

د    نیا مطلع باشیم.

کمالوند    ی:
 مشکلی برای تامین راد    یو د    ارو ند    اریم

تهران-ایرنا- هواپیماهای بد    ون سرنشین رزمی و چند     
منظوره با حضور وزیر د    فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
تحویل ارتش جمهوری اسامی ایران شد    .همزمان با ۲9 
فرورد    ین روز ارتش جمهوری اسامی ایران و با  حضور 
امیر ســرتیپ حاتمی وزیر د    فاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، امیر سرتیپ صباحی فرد     فرماند    ه نیروی پد    افند     
هوایی ارتش امیر ســرتیپ نصیــرزاد    ه فرماند    ه نیروی 
هوایی ارتش، امیر ســرتیپ د    وم خواجه فرد     مد    یرعامل 
ســازمان صنایع هوایی وزارت د    فاع مراسم تحویل د    هی 
انبوه هواپیماهای بد    ون سرنشین چند     منظوره، رزمی، 
شناســایی و هد    ف  همزمان د    ر  سازمان صنایع هوایی 
و صنایع هســای اصفهان برگزار شد    . به گزارش روابط 
عمومی وزارت د    فاع؛ امیر سرتیپ حاتمی د    ر این مراسم 
بــا تبریک اعیاد     شــعبانیه و ســالروز ارتش جمهوری 
اســامی ایران بــه آحاد     ملت بزرگ ایران اســامی و 
آرزوی موفقیــت و ســربلند    ی روزافزون بــرای آحاد     
کارکنان جان بر کف ارتش و همه متخصصین صنعت 
د    فاعی گفت: د    ر ایام بزرگد    اشت روز ارتش توفیق یافتیم 
با حضور د    ر ســازمان صنایع هوایــی وزارت د    فاع و د    ر 
جهت حفظ آماد    گی و ارتقاء توان د    فاعی  و رزمی ارتش 
جمهوری اســامی ایران حجم انبوهی از هواپیماهای 
بد    ون سرنشــین چند    منظوره رزمی، شناسایی و هد    ف 
از »«نســل پهپاد    های جت،  ابابیــل 3 و کرار » را که 
متخصصین صنایع هوایی موفق به بومی سازی، تولید     
انبوه و ارتقاء کلیه ســامانه های آن شد    ه اند     را به نیروی 
پد    افند     هوایی ارتــش  و نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اســامی ایران تحویل د    هیم. امیر سرتیپ حاتمی د    ر 
تشــریح قابلیت های هواپیماهای جت بد    ون سرنشین 
چند    منظــوره که توســط متخصصین و د    انشــمند    ان 
صنایع هوایی به طور کامل بومی ســازی و سامانه های 
آن ارتقا یافته گفت: مفتخریم د    ر ســالی که از ســوی 
مقام معظم رهبری )مد    ظله العالی( به نام سال )جهش 
تولید    ( نامگذاری شــد    ه است، با همکاری و بهره مند    ی 
از توان علمی و فناوری د    ه ها د    انشــگاه و شرکت د    انش 
بنیان به فناوری کامل بومی سازی و ارتقاء سامانه های 

هواپیماهــای جت چند     منظوره د    ســت یافته و گامی 
اساسی د    ر تحقق این شعار مهم و راهبرد    ی د    ر مجموعه 

صنعت د    فاعی برد    اریم.
وزیر د    فاع بومی سازی و ارتقاء مجموعه پهپاد    ی کشور و 
د    ستیابی به فناوری طراحی و ساخت هواپیماهای جت 
بد    ون سرنشین چند    منظوره با ســرعت و ارتفاع باا با 
قابلیت حمل انواع محموله ها یک د    ستاورد     مهم برشمرد     
و تصریح کرد    : حفظ آماد    گــی د    ر حوزه ماموریت های 
نیروی پد    افند     هوایی شــامل آزمایش کلیه سامانه های 
پد    افنــد    ی کوتاه برد     و د    وربرد     توپخانه ای و موشــکی و 
همچنین د    ستیابی به سامانه های ساح ایجاد     اختال 
و فریب د    ر شبکه پد    افند    ی د    شمن از مهمترین اهد    اف 
این اقد    ام بود    ه اســت. امیر سرتیپ حاتمی د    ر تشریح 
مشخصات فنی هواپیماهای جت بد    ون سرنشین چند     
منظوره خاطرنشــان کرد    : این پهپاد    ها با وزنی بالغ بر 
۴۷0 کیلو گرم و 900 کیلومتر بر ساعت سرعت پروازی 
قابلیت اوج گیــری و انجام عملیات د    ر ارتفاع ۴0 هزار 
پا را د    ارا اســت.به گفته وزیر د    فاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح،   برد     این پهپاد    هــا 1000 کیلومتر و مد    اومت 
پرواز آن 1۸0 د    قیقه اســت.د    ر این مراســم همزمان با 
ارتباط وید    ئو کنفرانسی با صنایع هسای اصفهان حجم 
انبوهی از هواپیماهای بد    ون سرنشــین ابابیل 3 و کرار 
که توسط متخصصان صنایع هوایی وزارت د    فاع تولید     

شد    ه اســت، به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران تحویل شد    . وزیر د    فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
د    ر تشــریح قابلیت های پهپاد    های ابابیل 3 گفت؛ این 
پهپاد    ها یک پرند    ه شناســایی رزمی میان برد     با قابلیت 
حمل محموله های مختلف الکترواپتیکی و رزمی بود    ه 
که ماموریت اصلی آن ها جمع آوری و ارسال د    اد    ه های 
ماموریتی تصویری اپتیکی د    ر مناطق مختلف کشــور 
و همچنیــن انجام عملیات تهاجمی رزمی علیه اهد    اف 
مورد     نظر د    ر شعاع عملیاتی 150 کیلومتری است.امیر 
سرتیپ حاتمی د    ر خصوص قابلیت های پهپاد    های کرار 
تصریــح کرد    : پهپاد     کرار پهپاد    ی رزمی و اســتراتژیک 
اســت که قابلیت حمل و رهاســازی محموله هایی د    ر 
کاس هواپیماهای با سرنشین بود    ه و به توانمند    ی های 
رزمی و انتحاری مجهز شد    ه است.وزیر د    فاع پهپاد     رزمی 
کرار را پهپاد    ی نقطه زن د    انست که با موتور توربو جت 
به منظور ماموریت رزمی علیه اهد    اف ســطحی مورد     
اســتفاد    ه قرار می گیرد    .امیر حاتمی اظهــار امید    واری 
کرد    : وزارت د    فاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح متعهد     
است تا نیروهای مسلح مقتد    ر جمهوری اسامی ایران 
را د    ر حوزه های رزم زمینی، هوایی، د    ریایی، موشــکی، 
الکترونیک و ... تقویت کرد    ه و از هیچ تاش و کوششی 
د    ر راســتای ارتقاء توان رزم نیروهای مســلح فروگذار 

نکند    .

هواپیماهایبدونسرنشینرزمیبهارتشتحویلدادهشد
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نگـــاه دوراهیتورمدرسالجدید
یک کارشناس اقتصاد     ی معتقد      است شرایط رکود     ی 
می تواند      موجب کاهش نرخ تورم شــود     ، اما به د     لیل 
اینکه زمینه پولی افزایش نرخ تورم د     ر کشور وجود      
د     ارد     ، احتمال وارد      شــد     ن اقتصاد      به چرخه تورمی و 
تجربه نرخ های بااتر تورم نیز وجود      د     ارد     . آنچه مسیر 
تورم د     ر ســال جاری را مشــخص می کند     ، ارزیابی 
فعاان اقتصاد     ی و مرد     م از سیاســت گذار اســت.به 
گزارش ا ایرناپاس، بانــک مرکزی و مرکز آمار که 
بارها د     ر اعام شاخص های اقتصاد     ی با یکد     یگر د     چار 
اختاف شــد     ه بود     ند     ، مسیر خود      را د     ر آذر ۱۳۹۷ از 
یکد     یگر جد     ا کرد     ند      و اد     له قانونی، مرکز آمار را پیروز 
این مید     ان تشــخیص د     اد     ند      و مسئولیت انتشار آمار 
اقتصاد     ی از جمله نرخ تورم، بر عهد     ه مرکز آمار ایران 
قرار گرفت.مرکز آمار نیز بنابراین وظیفه قانونی، به 
فعالیت خود      د     ر زمینه محاســبه و انتشار نرخ تورم 
اد     امــه د     اد      و نرخ تورم ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را 
به ترتیــب ۲۶.۹ و ۳۴.۸ د     رصد      اعام کرد     . با وجود      
اینکه به نظر می رســید      جد     ال بیــن این د     و نهاد      د     ر 
زمینه ارائه شــاخص های اقتصاد     ی به پایان رسید     ه، 
به طور غیرمستقیم و د     ر نامه ای به قوه قضاییه، نرخ 
تورم بانک مرکزی ارائه شد     .قوه قضاییه برای محاسبه 
میزان مهریه و نیز خسارت تأد     یه چک، نرخ تورم را 
از بانک مرکزی د     ریافت می کند      و بر اســاس اعام 
بانــک مرکزی، نرخ تــورم د     ر ســال های ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ به ترتیب ۳۱.۲ و ۴۱.۲ د     رصد      بود     ه که بر این 
اســاس، نرخ تورم سال گذشته، یکی از شد     ید     ترین 
تورم های تجربه شــد     ه د     ر ســال های پس از انقاب 
است. بیشترین نرخ تورم د     ر سال های پس از انقاب، 
مربوط به ســال ۱۳۷۴ به میزان ۴۹.۴ د     رصد      است.

د     ر گفت وگو با یک کارشناس اقتصاد     ی، علت اختاف 
نرخ تورم اعام شد     ه مرکز آمار و بانک مرکزی را جویا 
شــد     ه و شباهت ها و تفاوت های این رکورد     شکنی را 
با بااترین نرخ تورم تجربه شــد     ه د     ر سال های پس 
انقاب مورد      بررسی قرار د     اد     ه شد     ه است.سید      هاد     ی 
موســوی نیک می گوید      ازهم گسیختگی نظام آمار 
د     ر ایران موجب شد     ه از مسئله اصلی یعنی پوشش 
نیازهای آماری کشــور، غفلت شــود     . به عقید     ه این 
کارشناس اقتصاد     ی، نرخ تورم باای ۴۰ د     رصد     ی د     ر 
ســال های ۱۳۷۴ و ۱۳۹۸، تحت تأثیر شوک ارزی 

بود     ه، اما به طور کلی این د     و رکورد     شکنی تورمی به 
لحاظ عوامل ایجاد     ی با یکد     یگر متفاوت هســتند     . 
د     یگر محور این گفت وگو، راهکارهای کنترل تورم د     ر 
سالی است که با بحران کرونا، تعطیلی موقت طیف 
گســترد     ه ای از مشاغل و تهد     ید      معیشت خانوار آغاز 

شد     ه است.

غفلت نظام آماری از ابزارهای نوین
علت تفاوت نرخ تــورم اعامی بانک مرکزی به قوه  
قضاییه با آمار اعامی مرکز آمار چیست و کد     ام یک 
از این د     و باید      به عنوان مبنای تحلیل های اقتصاد     ی 
قرار گیرد     ؟یکی از مسائل نظام برنامه ریزی د     ر کشور 
ما حوزه آماری اســت که ضعف هــای جد     ی د     ارد      
و نهاد     هــای آمــاری به جای اینکــه وظایف خود      را 
به د     رســتی انجام د     هند     ، د     ر یک د     عوای بی سرانجام 
قرار گرفتند      که چه کسی متولی آمار باشد      و از آنچه 
د     ر عصر اطاعات و بیگ د     یتا قابل انجام اســت، د     ور 
ماند     ه اند     . به عنوان مثال، گرد     آوری آمارهای مربوط به 
محاسبه تورم، از طریق پرسشنامه انجام می شود      و 
تاشــی برای آناین شــد     ن، به روز شد     ن و تهیه د     ر 
لحظه شاخص های آماری انجام ند     اد     ه اند     .شاخص های 
متفاوتی را که ایــن نهاد     ها اعام می کنند     ، می توان 
به نوعی انحراف افکار عمومی د     انست و آنچه د     ر اصل 
می توان به آن پرد     اخت، تولید      و انتشار شاخص های 
کاربرد     ی است. به عنوان مثال، بانک مرکزی می تواند      
د     ر زمینه شاخص های د     سترســی مالی فعال باشد      
و مرکز آمار به سمت انتشــار آناین د     اد     ه ها برود      و 
زمینه را برای د     ســتگاه های اجرایی به نحو مناسبی 

سازماند     هی کند      و نظارت را بر عهد     ه د     اشته باشد     .

انحراف افکار عمومــی از وظایف اصلی نظام 
آماری

مســئله ای که هم اکنون ابعاد      مختلفی را د     ر کشور 
تحت تأثیر قــرار می د     هد     ، ازهم گســیختگی نظام 
آماری اســت و افکار عمومی نیز با این تفاوت های 
شــاخص های ارائه شد     ه توســط مرکز آمار و بانک 
مرکزی د     ســت به گریبان است و از مسئله اساسی 

که پوشش نیازهای آماری کشور است، غافل شد     ه.
د     ر نهایــت نیز سیاســت گذار نمی د     انــد      با چه نرخ 

تورمی مواجه است و  حتی پیش از این نیز موارد     ی 
وجود      د     اشــته که این تفاوت آماری موجب شد     ه د     ر 
جلسات تصمیم گیری سیاست گذاری د     و طرف میز 
با ذهنیت های کامًا متفاوت و برد     اشت های متضاد      با 
یکد     یگر به بحث بنشینند     . این موضوع باید      به صورت 
یک قانون جد     ید      مطرح شود      تا د     ر آن وظیفه نظارت 
و استاند     ارد     سازی به نهاد      مرکزی آمار سپرد     ه شود      و 
د     ستگاه های اجرایی به نحوی که کامًا د     ر ارتباط با 
نهاد      مرکزی آمار باشند     ، آمارها را تولید      کنند      و تحت 

نظارت این نهاد      عمل کنند     .

شوک های تورم زای سال ۱3۹۸
چــه عواملی موجب افزایش نرخ تورم تا بیش از ۴۰ 

د     رصد      د     ر سال ۱۳۹۸ به روایت بانک مرکزی شد     ؟
خروجی شوک تحریمی و شــوک ارزی، نرخ تورم 
باایی بود      که شــاهد      آن هســتیم. شوک تحریمی 
با تأثیر بر بود     جه و مخــارج د     ولت، بر نظام بانکی و 
نقد     ینگی فشــار وارد      کرد      و از طرف د     یگر، رکود     ی 
که به د     نبال شوک تحریم ایجاد      شد     ، تقاضای سرمایه 
د     ر گــرد     ش را افزایش د     اد      و موجب افزایش تقاضای 
نقد     ینگی توسط بنگاه ها شد     . د     ر کنار این موارد     ، باید      
به افزایش د     رون زای تقاضای پول و تشد     ید      افزایش 
نقد     ینگــی نیز اشــاره کرد     .شــوک ارزی نیز به طور 
مســتقیم روی قیمت کااها و خد     مــات وارد     اتی و 
همچنین از طریق انتظارات تورمی د     ر افزایش نرخ 
تورم نقش د     اشــت و این انتظار وجود      د     اشت که د     ر 
سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با تورم باایی مواجه باشیم.

شوک ارزی، عامل مشــترک تورم باای ۴۰ 
د     رصد     

نرخ تورم ســال گذشــته، به بااترین رقم ۳۰ سال 
گذشــته یعنی تورم ۴۹.۴ د     رصد     ی ســال ۱۳۷۴ 
نزد     یک شد     ه اســت. آیا می توان عوامل مشابهی د     ر 
ایجاد      تورم د     ر این د     و ســال شناسایی کرد     ؟  د     ر هر 
د     و ســال، بازار ارز به نوعی تأثیرگذار بود     ه، اما از نظر 
ماهیت و عوامل ایجاد     ی تــورم، تفاوت هایی وجود      
د     ارد     . تورم سال ۱۳۷۴ د     ر نتیجه برخی سیاست های 
آزاد     سازی، اصاح ساختاری و نیز بحران بد     هی های 
خارجی و به د     نبال آن سیاست یکسان سازی به وجود      

آمد     . د     ر واقع د     ر آن برهه، ارزیابی صحیحی از وضعیت 
بد     هی خارجی کشــور وجود      ند     اشت و سیاست گذار 
د     ر یک تله قرار گرفت که نتیجه آن، رشد      نقد     ینگی 
بسیار باا و انحراف بیشــتر ارزی بود     . این د     ر حالی 
است که تورم باای کنونی، ناشی از شوک تحریم و 
شوک ارز است که برآیند      آن با رشد      باای نقد     ینگی، 

به این نرخ تورم منجر شد     ه است.

د     وران  د     ر  تقاضا  اثر سیاست های تحریک  د     و 
کرونا

برخی اســتد     ال می کنند      با توجه به حمایت هایی 
که برای  کاهش و جبران آسیب های ناشی از کرونا 
د     ر د     ســتور کار قرار د     ارند     ، باید      انتظار نرخ های بااتر 
تورم را د     ر سال جاری د     اشته باشیم. آثار تورمی این 
سیاست ها را چگونه ارزیابی می کنید     ؟ می توان گفت 
د     ر نتیجه شرایط فعلی، د     ر سال جاری با کاهش قابل 
توجه تقاضای کل به د     لیل کاهش قد     رت خرید      مواجه 
خواهیم شــد      و د     ر نتیجه، ازم است سیاست های 
تحریک تقاضا از طریق مصرف کنند     ه را د     نبال کنیم و 
د     ر مرحله بعد      می توان حمایت ها از سرمایه گذاران را 
مورد      توجه قرار د     اد     .د     ر شرایط رکود     ی، سرمایه گذاری 
توجیه پذیر نیســت و خــروج از رکــود      با پیگیری 
سیاســت های افزایش مخارج د     ولــت و خانوار قابل 
اجراســت و از آنجایی که بــه د     لیل محد     ود     یت های 
موجود     ، د     ولت امــکان افزایش مخارج خود      را ند     ارد     ، 

خانوارها مورد      توجه هستند     . تحریک تقاضای خانوار 
نیز باید      به گونه ای باشد      تا گروه هایی را که بیشترین 

آسیب اقتصاد     ی را د     ید     ه اند     ، تحت تأثیر قرار د     هد     .

د     و راهی تورم د     ر سال ۱3۹۹
با توجه به شــرایط فعلی می توان انتظار د     اشت نرخ 

تورم د     ر سال جاری کاهش یابد     ؟
د     ر ســال ۱۳۹۹ با د     و اثر متفاوت بر تورم مواجه 
هســتیم. یک مورد     ، بحث رکود      اســت که میل 
د     ارد      تورم را به مقاد     یر پایین تر ســوق د     هد     . بحث 
د     یگر، کسری بود     جه است که می تواند      با افزایش 
نقد     ینگی، اقتصاد      را به سمت تورم های بااتر ببرد     . 
این که اقتصاد      کشــور د     ر ســال جاری د     ر کد     ام 
مسیر قرار گیرد      تا حد      زیاد     ی بستگی به ارزیابی 
فعاان اقتصاد     ی و مرد     م از سیاســت گذار و د     ولت 
د     ارد     . ماد     امی که این اعتماد      نسبت به سیاست گذار 
وجود      د     ارد      که می تواند      مد     یریت نســبی اقتصاد      
را د     ر د     ســت د     اشته باشــد     ، انتظار تورم بااتر از 
ایــن را ند     اریم. با این حــال، اگر به هر د     لیل این 
ارزیابــی تغییر کند     ، با توجه به اینکه زمینه پولی 
افزایش نرخ تورم به د     لیل افزایش نقد     ینگی وجود      
د     ارد     ، ممکن اســت وارد      سیکل تورمی شویم که 
حد      و حد     ود      آن مشــخص نیست. د     ر این صورت، 
بیشــترین آســیب به خانوارهای ضعیفی وارد      

می شود      .

  واکنش وزارت اقتصاد         به افشاگری 
خط بازار د        رباره بازار بورس

بــه گزارش »خط بازار« د     یروز خبــری د        ر خط بازار د        ر گفتگو با علی اکبر عرب 
مازار، اســتاد         د        انشگاه منتشر شــد        . د        ر این گفتگو عرب مازار ضمن ابزار نگرانی 
نســبت به رشد         شاخص بورس طی ماه های اخیر، چند         نمونه از مصاد        یق فساد         
را افشاگری نمود        . اظهارات این استاد         د        انشگاه به حد        ی مهم و نگران کنند        ه بود         
که منجر به واکنش افراد         مختلف از جمله مشــاور وزیر و مد        یرکل د        فتر وزارتی 
وزارت اقتصــاد         گرد        ید        . واکنش امیر تهرانی به اظهارت علی اکبر عرب مازار این 

گونه بود        ه است:

عضو کمیسیون عمران مجلس؛
گرانی د          ر کمین بازار اجاره مسکن

عضو کمیســیون عمران مجلس با تاکید           بر این  کــه گرانی د          ر کمین بازار اجاره 
مسکن است، گفت:  وزارت راه د          ر تولید           مسکن ُکند           عمل کرد          ه است.به گزارش 
اقتصاد          آناین به نقل از تسنیم ، حسن خسته بند           با اشاره به رکود           چشمگیر بازار 
مسکن پس از شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد          :  متأسفانه  وقتی بازار مسکن د          چار 
رکود           می شــود          ، قیمت اجاره مسکن حد          اقل به میزان تورم ساانه افزایش پید          ا 
می کند          ، بنابراین د          ولت باید           راهکار د          رست و اساسی را برای مد          یریت این بخش 
بیند          یشد          .وی اد          امه د          اد          : اساســی ترین راهکار برای مد          یریت بازار اجاره مسکن، 
تولید           و ساخت و ساز جد          ید           مسکن است، قطعاً تا زمانی که بازار با کمبود           مسکن 
د          ر عرصه خرید           و فروش و اجاره مواجه باشد          ، قیمت اجاره مسکن افزایش خواهد           
یافت.وی با بیان این که بر اســاس آمار کشور ساانه به حد          ود           ۸۰۰ هزار تا یک 
میلیون واحد           مسکونی جد          ید           نیاز د          ارد           اما متأسفانه تنها نیمی از این نیاز محقق 
می شــود          ، افزود          : بررســی عملکرد           وزارت راه و شهرسازی د          ر ۸سال اخیر نشان 
می د          هد           کشــور د          ر عرصه تولید           مسکن بسیار عقب است، چراکه د          ر د          وران وزیر 
قبلی راه هیچ اقد          امی برای تولید           مســکن صورت نگرفت و د          ر شرایط فعلی نیز 

اقد          امات بسیار آهسته و کند           صورت می گیرد          .

رییس سازمان خصوصی سازی
  تعیین میزان وازیر سود           سهام عد          الت

 د          ر تیرماه
رییس ســازمان خصوصی سازی گفت: ساز و کار عرضه سهام از طریق صند          وق 
معامله پذیر یا همان ETF از ســوی شــورای عالی بورس به هیات وزیران ارسال 
شد          ه  اســت و منتظر تصویب آن از ســوی هیات وزیران هستیم.علیرضا صالح 
د          ر گفت وگو با خبرنگار اقتصاد          ی ایلنا د          رباره نحوه واگذاری ســهام شرکت های 
د          ولتی د          ر قالب صند          وق هی معامله پذیر )ETF( اظهار د          اشــت: ساز و کار عرضه 
ســهام از طریق صند          وق معامله پذیر یا همان ETF از سوی شورای عالی بورس 
به هیات وزیران ارســال شد          ه اســت و منتظر توصیب آن از سوی هیات وزیران 
هســتیم.وی از تعیین تکلیف نحوه واگذاری ها از طریق ETF تا د          و هفته آیند          ه 
خبر د          اد           و گفــت: تا نهایت د          و هفته د          یگر هیات وزیران د          رباره نحوه واگذاری از 
طریق صند          وق های معامله پذیر تصمیم می گیرد          .رییس سازمان خصوصی سازی 
همچنین د          رباره تعیین میزان سود           پرد          اختی سهام عد          الت د          ر سال جاری اظهار 
د          اشــت: سود           سال ۹۸ سهام عد          الت با تشکیل مجامع شرکت ها د          ر تیرماه یعنی 
پایان سال مالی تعیین می شود           و بعد           از برگزاری مجمع میزان سود           و زمان واریز 

آن اعام خواهد           شد          .

جهاد          امروز معلمان، ورود          جانانه آنان به د         نیای 
آموزش مجازی است

حمید          رضا شــخ ااســام صبح امروز به صــورت وید         ئو کنفرانــس با مد         یران 
آموزشــگاه های ابتد         ایی اســتان د         یــد         ار نمود         . به گزارش اد         اره اطاع رســانی 
آموزش و پرورش اســتان قم شــیخ ااســام مد         یــر کل آمــوزش و پرورش 
اســتان قــم د         ر این جلســه با بیــان اینکــه روز هــای پیــش رو خاطرات 
فراموش نشــد         نی بــرای تمامی فرهنگیان رقم زد         ه اســت خاطر نشــان کرد         : 
 جهــاد          امروز معلمــان، ورود          جانانــه آنان بــه د         نیای آموزش مجازی اســت.

شیخ ااســام گفت: مســئولین تعلیم و تربیت اســتان قم به وجود          مد         یرانی 
د         لســوز و ایثارگــر د         ر اســتان افتخــار می کند          کــه امروز به معنــای واقعی 
 ثابــت کرد         ند          آمــوزش و پــرورش نقش بســیار پراهمیتی د         ر خانه هــا د         ارد         .

 آزاد          راه اصفهان – شیراز مجوز هیات 
وزیران را گرفت

علیرضا قاری قرآن اذعان د         اشــت: اهمیت پروژه آزاد         ه اصفهان- شیراز د         ر اتصال 
این د         و شهر گرد         شگرپذیر به یکد         یگر خاصه نمی شود         ، مسیر ترانزیتی شمال به 
جنوب کشــور از خط اتصال این د         و کانشــهر به هم می گذرد          و بهره برد         اری از 
این آزاد         راه می تواند          عاوه بر کوتاه کرد         ن مســیر سفر از شمال به جنوب کشور، 
 صرفه جویــی بیش از ۱۲۰۰ میلیــارد          ریالی را با کاهش د         ر«مصرف ســوخت، 
اســتهاک خود         روها، تولید          آایند         ه های زیســت محیطی و سوانح رانند         گی« به 

همراه د         اشته باشد         . 

گزید          ه خبر

 بازد         ید          150 هزار نفر از تور مجازی 
باغ گل های کرج

تور مجازی هشــتمین جشــنواره الــه هاِی کرج از ســایر 
شهرها و حتی خارج از کشــور نیز بازد         ید          کنند         ه د         اشته است.

پیمان بضاعتی پور با اشــاره به ضرورت نشــاط و شاد         ابی شهر 
و شــهروند         ان به عنوان یکی از اولویت های مجموعه مد         یریت 
شهری، اظهار د         اشــت: هد         ف از راه اند         ازی تور مجازی و بازد         ید          

از باغ گلها کاهش اســترس و فشار روانی حاصل از شیوع بیماری کرونا است.وی با بیان 
اینکه جشنواره اله ها پس از هفت د         وره برگزاری موفق د         یگر به نماد          و هویت شهر کرج 
تبد         یل شد         ه است، افزود         : سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار نفر از هفتمین جشنواره اله ها 
ی کرج د         ید         ن کرد         ند          و به د         نبال این اســتقبال پرشور از زمستان سال گذشته تمهید         ات 
گســترد         ه ای برای آماد         ه سازی باغ گلها و کاخ مروراید          جهت برگزاری هر چه باشکوه تر 
هشتمین جشنواره اله ها با کاشت اله و گلهای بهاری بیشتر انجام گرفت که متاسفانه 
به د         لیل شــیوع ویروس کرونا این امکان میسر نشد         .این مسئول توضیح د         اد         : راه اند         ازی 
تور مجازِی بازد         ید          از جشــنواره اله ها مورد          اســتقبال شهروند         ان قرار گرفته و د         ر مد         ت 
زمان بسیار کوتاه ۱۵۰ هزار نفر از آن بازد         ید          د         اشته اند         .بضاعتی پور این میزان استقبال را 
نشان د         هند         ه حس تعلق شهروند         ان به این جشنواره د         انست و گفت: تور مجازی هشتمین 
جشــنواره اله هاِی کرج از سایر شهرها و حتی خارج از کشور نیز بازد         ید          کنند         ه د         اشته 
است.رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرد         اری کرج با بیان اینکه امسال 
بجای بازد         ید          شــهروند         ان، این ســازمان با راه اند         ازی تور مجازی اله ها را به خانه های 
مرد         م برد         ه اســت، خاطرنشان کرد         : با توجه به شیوع ویروس کرونا و روزهای سختی که 
به شهروند         ان د         ر قرنطینه خانگی تحمیل شد         ه مشاهد         ه زیبایی گلها از طریق تور مجازی 
طراحی شــد         ه می تواند          بخشــی از این فضای ذهنی را تلطیف و لحظات شاد         ی را برای 

خانواد         ه ها به وجود          آورد         .

فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش 
 خصوصی د         ر اجرای طرح اقد         ام ملی

 د         ر استان بوشهر 
بوشهر : معاونت مسکن و بازآفرینی شهری اد         اره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ضمن 
فراخوان اشــخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی د         ر اجرای طرح اقد         ام ملی مسکن 
خواســت تا د         ر اجراي این طرح ملي مشارکت نمایند         .سید          محمود          د         ستغیبی افزود         : د         ر 
راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری د         رسال جهش تولید          و پیرو د         ستورات ریاست 
محترم جمهوری پیرامون تولید          مسکن و کمک به اقشار نیازمند          حمایت د         ر این حوزه ، 
وزارت راه و شهرسازی )اد         اره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ( د         ر نظر د         ارد          از ظرفیت 
بخش خصوصی د         ر اجرای برنامه های بخش مسکن استفاد         ه کرد         ه و با ایجاد          هم افزایی 
بیــن بخش های مختلــف، ضمن کمک به رونق کســب و کار بخش خصوصی، برنامه 
های بخش مســکن را اجرایی کند         .وي افزود         : بر همین اســاس از کلیه سرمایه گذاران 
حقیقی و حقوقی مالک زمین د         ر محد         ود         ه های شــهرها، واحد         های مسکونی نیمه تمام 
و واحد         های مســکونی تکمیل شــد         ه ی آماد         ه فروش تقاضا مي شود          ضمن ارائه اسناد          و 
مــد         ارک مربوط به ملک مورد          نظر آماد         گی خود          را برای مشــارکت و همکاری د         ر طرح 
اقد         ام ملی مسکن، به معاونت مسکن و ساختمان اد         اره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 
اعام کنند         .معاونت مســکن و بازآفرینی شهری اد         اره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 
خاطر نشــان کرد         : د         ر اجرای این طرح، وزارت راه و شهرسازی مشوق های ازم از جمله 
اعطای تسهیات ساخت بد         ون سپرد         ه یا تسهیات خرید          مسکن، معرفی متقاضی خرید          
واحد         های مســکونی و تأمین هزینه ساخت د         ر طول اجرا توسط متقاضیان، امکان پیش 
فــروش، بعضاً و د         ر صورت امکان تغییر کاربری اراضی و ... را برای مشــارکت کنند         گان 

بخش خصوصی فراهم می کند         .

استانها



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 31 فرورد          ین 1399  25 شعبان 1441  19آوریل 2020نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4333 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

۱۹۰میلیاردداردرآمدتولیدکنندگاننفتپریدنگـــاه
کاهش تقاضای نفت و مصرف فرآورد      ه های نفتی د      ر آسیای غربی 
موجب آسیب به اقتصاد       کشورهای منطقه شد      ه است؛ پیش بینی 
می شــود       تقاضا برای فرآورد      ه های نفتی د      ر این منطقه امســال 
۹.۲ د      رصد       کاهش یابد      .به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین 
بررسی های انجام شد      ه کاهش تقاضا و مصرف فرآورد      ه های نفتی 
د      ر آســیای غربی باعث افزایش فشار به اقتصاد      های منطقه شد      ه 
است. طبق آخرین ارزیابی های پاتس، تقاضا برای فرآورد      ه های 
نفتی د      ر منطقه امسال ۹.۲ د      رصد       کاهش خواهد       د      اشت.از سویی 
د      یگر پیش بینی می شــود       مصرف سوخت جت / نفت سفید       ۱۵ 
د      رصد       و مصرف بنزین تقریباً ۶ د      رصد       کاهش یابد      . این د      ر حالی 
اســت که ۱۴ کشور منطقه طی ۲۷ سال از ۲۹ سال گذشته به 
رشد       تقاضای جهانی نفت کمک کرد      ه اند      ، اما تقاضای جهانی نفت 
برای نخستین بار طی ۱۱ سال گذشته روند       معکوس یافته است.

آد      ری د      وبوسی هبرت، مشاور مؤسسه فکت گلوبال انرژی د      ر این 
باره گفت: امســال کاهش تقاضا و سایر محد      ود      یت ها د      ر مصرف 
نفت خاورمیانه، به ویژه د      ر مــاه جاری میاد      ی، تبعاتی خواهد       
د      اشــت، زیرا تجارت به طور موقت تعطیل شد      ه و مرد      م د      ر خانه 
ماند      ه اند      .وی د      ر اظهارات اخیر خود       پیش بینی می کند       این کاهش 
تقاضا برای فراورد      ه های اصلی د      ر آســیای غربی حتی بیشتر از 
۵ د      رصد       باشــد      ، چنانکه پیش بینی می شود       کاهش تقاضای این 
محصوات د      ر سال جاری به طور متوسط ۱.۶ میلیون بشکه د      ر 
روز باشــد      .به گزارش خبرنگار مهر، تاش برای مهار کرونا باعث 
شد       که د      ولت ها ترافیک هوایی را کاهش د      هند       که این امر منجر 
به کاهش تقاضای سوخت جت شد      ، د      ر حالی که مصرف بنزین 
نیز به د      لیل محد      ود      یت فعالیت های تجاری د      ر حال کاهش است 

و سفر به سراسر منطقه همچنان محد      ود       است.

عربستان د      ر گوشه رینگ
بررســی ها نشان می د      هد       عربستان سعود      ی، به عنوان بزرگترین 
اقتصاد       عربی و امارات د      ومین اقتصاد       بزرگ عربی، سیاست های 
انقباضی د      ر پیش گرفته اند      . بخش خصوصی غیرنفتی عربستان 

ســعود      ی د      ر ماه مارس ۲۰۲۰ میاد      ی )اســفند       ۹۸ – فرورد      ین 
 IHS Markit Purchasing ۹۹( با سریع ترین ریزش نرخ د      ر شاخص
Managers به رقم ۴.۴۲ رســید      . این رقم بزرگترین افت از زمان 
شــروع بررســی ها د      ر آگوست ۲۰۰۹ رانشــان می د      هد      . مقاد      یر 
زیر ۵۰ این شاخص نشــانه انقباض و مقاد      یر بااتر از ۵۰ نشانه 
گســترش اقتصاد      ی است. این شاخص د      ر امارات از ۱.۴۹ د      ر ماه 

فوریه به ۲.۴۵ د      ر ماه مارس ســقوط کرد       که بزرگترین انقباض 
د      ر تاریخ ثبت آن بود      .مؤسســه پاتس طی گزارشی مطرح کرد       
اقتصاد       کشورهای آسیای غربی د      ر حال کوچک شد      ن است زیرا 
قیمت نفت د      ر سال جاری میاد      ی و د      ر اثر سقوط تقاضای نفت 
د      ر جهان ۶۰ د      رصد       کاهش یافته اســت. آژانس اطاعات انرژی 
آمریکا پیش بینی کرد      ه مصرف جهانی ســوخت مایع د      ر ســال 
جاری میاد      ی به طور متوسط ۵.۹۵ میلیون بشکه د      ر روز باشد       
که نسبت به سال ۲۰۱۹ با ۲.۵ د      رصد       کاهش، بیشترین د      رصد       

کاهش حد      اقل از سال ۱۹۹۰ میاد      ی است.

سایه کسری بود      جه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس
بر اســاس پیش بینی هــای مؤسســه د      ارایــی بین المللی، 
صاد      رکنند      گان نفت امســال ۱۹۲ میلیــارد       د      ار د      رآمد       را بر 
اســاس قیمت نفت ۴۰ د      ار د      ر روز از د      ست می د      هند      . پیش 
بینی می شود       ۶ عضو شورای همکاری خلیج فارس که بسیاری 
از آنها د      ر تاش برای تراز کرد      ن بود      جه خود       بود      ند      ، کســری 
بود      جه باایی را شاهد       باشــند       زیرا سقوط قیمت نفت باعث 
کاهش د      رآمد       نفت آنها می شود      ، د      ر حالی که هزینه های آنها 
برای مبارزه با کرونا، افزایش می یابد      .صند      وق بین المللی پول 
د      ر چشــم اند      از اقتصاد      ی منطقه ای خود       د      ر ماه اکتبر ۲۰۱۹ 
میاد      ی )مهر – آبان ۹۸( اعام کرد       که حتی پیش از ســقوط 
قیمت نفت، بحرین با بااترین نرخ، قیمت نفت خام را ۸۰.۹۱ 
د      ار د      ر هر بشــکه د      ر ســال ۲۰۲۰ پیش بینی کرد      ه بود      ، د      ر 
حالی که قطر با کمترین نرخ ۷۰.۴۵ د      ار د      ر هر بشکه د      ر روز 

را پیش بینی کرد      ه بود      .

 چگونه با 2 میلیون بشکه نفت؛
 تحریم ها را د      ور بزنیم؟

ما به عنوان بزرگترین صاد      رکنند      ه نفت کوره مطرح هستیم و موقعیت خوبی د      ر 
خلیج فارس و د      ریای عمان و خصوصا د      ر منطقه ســلخ قشم د      اریم که می تواند       
بهترین منطقه برای بانکرینگ باشد      ، ولی این فرآورد      ه د      ر اختیار کشورهایی قرار 
می گیرد       که با آن تجارت بانکرینگ می کنند      .علی بختیار د      ر گفت وگو با خبرنگار 
اقتصاد      ی ایلنا، د      رباره لزوم ورود       به ساخت پاایشگاه د      ر کشور اظهار د      اشت: آنچه 
مسلم اســت ما باید       د      ر راستای جلوگیری ازخام فروشی نفت خام و تبد      یل آن 
به فرآورد      ه گام برد      اریم و فناوری ازم برای ورود       به این حوزه را نیز د      ر کشــور 
بومی ســازی کنیم.وی افزود      : د      ر قوانین مجلس و د      ولت این مسئله مورد       توجه 
قرار گرفته، به طوری که توانسته ایم از وارد      کنند      ه بنزین به صاد      رکنند      ه تبد      یل 
شویم .این عضو ناظر مجلس د      ر شورای عالی انرژی د      ر اد      امه با بیان اینکه یک 
قانون مترقی به عنوان مد      ل جد      ید       برای جذب سرمایه گذاری مرد      می د      ر حوزه 
پاایشگاه و پتروپاایشگاه ارائه شد      ه، تصریح کرد      : با ایجاد       جذابیت د      ر این مد      ل 
مالی توانســتیم IRI و سرمایه مناسب برای طرح ها ارائه د      هیم که مرد      م بتوانند       
از طریق بازار بورس ســرمایه گذاری کنند       و امکان جلوگیری از خام فروشی هم 
فراهم شــود      .وی ابراز امید      واری کرد       که بتوانیم از ظرفت تولید       ۲ میلیون بشکه 
نفت خام د      ر راستای احد      اث پاایشگاه و پتروپاایشگاه د      ر د      اخل کشور و صاد      رات 
فرآورد      ه اســتفاد      ه کنیم.بختیار ورود       به بازار صاد      رات فرآورد      ه را نافی حضور د      ر 
بازار نفت نفت خام ند      انست و گفت: حضور د      ر تجارت نفت موضوع مهمی است 
و نباید       از آن غافل شد       و صرفا تمام توجهات به سمت تولید       و صاد      رات فرآورد      ه 
جلب شــود       اما باید       همــه روش های تجارت نفت و گاز را د      ر د      ســتور کار قرار 
د      هیم، ترانزیت گاز یکی از موضوعات بســیار مهم است و ما امکانات و موقعیت 
ژئواســتراتژیک خوبی را د      ر این زمینه د      ارا هستیم که بتوانیم ترانزیت و سواپ 
نفت و گاز د      اشته باشــیم. وی تاکید       کرد      : به جای اینکه صرفا صاد      رکنند      ه چه 
د      ر بخــش نفت و گاز و چه فرآورد      ه مطرح باشــیم د      ر بخش تجارت نیز باید       از 
همه ظرفیت های د      اخل کشور استفاد      ه کنیم، ما این موقعیت را د      ر خلیج فارس 
د      ارا هستیم که بتوانیم یکی از نقش آفرینان بازار انرژی د      ر منطقه باشیم. عضو 
کمیسیون انرژی مجلس یاد      آور شــد      : متمرکز شد      ن بر این که فقط بخواهیم 
برای صاد      رات نفت و میعانات گازی و نفت کوره برنامه ریزی کنیم اشتباه است، 
ما به عنوان بزرگترین صاد      رکنند      ه نفت کوره مطرح هســتیم و موقعیت خوبی 
د      ر خلیج فارس، د      ریای عمان و خصوصا د      ر منطقه سلخ قشم د      اریم که می تواند       
بهترین منطقه برای بانکرینگ باشــد      ، ولی این فرآورد      ه د      ر اختیار کشورهایی 
قرار می گیرد       که با آن تجارت بانکرینگ می کنند      .وی اد      امه د      اد      : ما می توانیم د      ر 
کنار سوخت رسانی به کشتی ها، خد      مات تامین آب و غذا و تعمیرات کشتی هم 
ارائه د      هیم و د      ر این خصوص نسبت به فجیره مزیت نسبی د      اریم، امارات بابت 
عملیــات بانکرینگ بیش از ۱۴ میلیارد       د      ار د      رآمد       ســاانه د      ارد      ، اما ما با همه 
مزیت هایی که د      اریــم، از این موضوع غافلیم. طول آبراهه بین المللی تا فجیره 
۱۲ مایل د      ریایی اســت، اما این مســافت د      ر سلخ ۵ مایل د      ریایی است، ضمن 
اینکــه د      ر این منطقه طوفان های د      ریایی هم ند      اریم. بنابراین این امکان را باید       
بوجود       بیاوریم که شــرکت های بین المللی حضور پید      ا کنند       و کار بانکر انجام 
د      هند       که البته توسعه بهینه این حوزه و صنعت نفت تنها از مسیر رفع تحریم ها 

امکان پذیر خواهد       بود      .

 نابود      ی نیم میلیون شغل انرژی پاک 
تا 40 روز د      یگر

د      ر صنعت انرژی پاک آمریکا تحت تاثیر قرنطینه و کاهش فعالیت های اقتصاد      ی 
به منظور مقابله با شــیوع ویروس کرونا، بیش از ۱۰۰ هزار نفر د      ر ماه میاد      ی 
گذشــته بیکار شد      ند       و پیش بینی می شود       این رقم تا پایان ماه میاد      ی آیند      ه 
بــه ۵۰۰ هزار نفر افزایش پید      ا کند      .به گزارش ایســنا، جهان با یکی از بد      ترین 
بحرانهای یک نســل گذشته مواجه شد      ه که میلیونها نفر را خانه نشین کرد      ه و 
بازارها را از بین برد      ه و با توقف فعالیت های اقتصاد      ی، باعث بیکاری میلیونها نفر 
شــد      ه است.طبق گزارش موسسه کارآفرینان محیط زیستی )E۲(، حد      ود       ۱۰۶ 
هزار تقاضا برای د      ریافت بیمه بیکاری از ســوی کارکنان انرژی پاک د      ر مارس 
وجود       د      اشت که مربوط به بخشــهای مختلف شامل صنعت بهره وری انرژی، 
انرژی تجد      ید      پذیر، خود      روهای پاک، شــبکه، مخازن و ســوختهای پاک بود      .بر 
اساس بررسیهای انجام گرفته، اخراجهای انجام گرفته د      ر مارس تازه شروع شد      ه 
و با افت تقاضا برای انرژی و قرنطینه سراسری د      ر آمریکا، اگر کنگره این کشور 
اقد      امی نکند      ، ۵۰۰ هزار شغل بخش انرژی پاک تا پایان ژوئن نابود       خواهند       شد      .

فعاان بخش انرژی پاک عاوه بر د      رخواست حمایت فوری از قانونگذاران آمریکا، 
خواســتار استفاد      ه از این صنعت به منظور بازسازی اقتصاد       همانند       د      وره پس از 
بحران اقتصاد      ی سال ۲۰۰۸ هستند      .بر اساس گزارش اویل پرایس، د      ر گزارش 
E۲ برنامه ای پیشنهاد       شد      ه که شامل هزینه ۳۰ تا ۹۰ میلیارد       د      اری برای بهبود       
شبکه ها به منظور آماد      گی برای برنامه گسترد      ه بکارگیری از انرژی تجد      ید      پذیر 
است که شبکه ملی شارژ خود      روهای برقی و برنامه برقی سازی را د      ربرمی گیرد      .

سقوط نفت به 18 د      ار از ترس کمبود       فضا
قیمت نفــت د      ر آخرین معامات بازار نیویورک پس از مجموعه پیش بینی 
های نگران کنند      ه نسبت به میزان کاهش تقاضا و عرضه فراوان د      ر بازارهای 
فیزیکی که نگرانیها نسبت به محد      ود      یت فضای نگهد      اری نفت را تشد      ید       کرد      ، 
به پایین ۱۹ د      ار د      ر هر بشــکه ســقوط کرد      .به گزارش ایسنا، اقتصاد       چین 
د      ر ســه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به د      لیل شــیوع ویروس کرونا که فعالیت 
اقتصاد      ی را متوقف کرد      ، ۶.۸ د      رصد       نسبت به مد      ت مشابه سال گذشته رشد       
منفی د      اشــت که نخستین رشد       منفی سه ماهه از سال ۱۹۹۲ به شمار می 
رود      . از سوی د      یگر اوپک انتظار د      ارد       تقاضا برای نفت این گروه به پایینترین 
میزان د      ر ســه د      هه اخیر سقوط کند      . طبق گزارش ماهانه اوپک، تقاضا برای 
نفت اوپک د      ر ســه ماهه د      وم کمتر از ۲۰ میلیون بشــکه د      ر روز خواهد       بود       
که پایینترین میزان از اوایل ســال ۱۹۸۹ به این طرف محســوب می شود      . 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد      ه که تقاضا برای نفت امسال و سال 
آیند      ه به میزان چشمگیری کاهش پید      ا خواهد       کرد      .بهای معامات آتی نفت 
آمریکا تحت تاثیر نگرانیهای فزایند      ه نسبت به رشد       سطح ذخایر د      ر کاشینگ 
اوکاهاما که هاب تحویل معامات فیزیکی اســت، تحت فشارهای کاهشی 
قرار گرفته است و روند       متفاوتی از معامات نفت برنت پید      ا کرد      ه است.بهای 
معامات وســت تگزاس اینترمد      یت با ۷.۷ د      رصد       کاهش، د      ر ۱۸ د      ار و ۳۵ 
ســنت د      ر هر بشکه بسته شد      . بهای معامات آتی نفت برنت تغییر چند      انی 
ند      اشت و د      ر ۲۷ د      ار و ۸۱ سنت د      ر هر بشکه بسته شد      .بهای معامات وست 
تگزاس اینترمد      یت برای تحویل د      ر مه د      ر هفته گذشــته حد      ود       ۲۰ د      رصد       و 
نفت برنت حد      ود       ۱۱ د      رصد       کاهش د      اشــت.توافق کاهش تولید       ۹.۷ میلیون 

بشکه د      ر روز گروه اوپک پاس نتوانسته است بازار را احیا کند      .

با وجود       توافق کاهش تولید       اوپک پاس
فروش نفت عربستان به آسیایی ها کاهش 

پید      ا نمی کند      
مشتریان آسیایی نفت عربســتان سعود      ی با وجود       تصویب توافق کاهش تولید       
اوپک پاس، قرار اســت ســهمیه ای که د      ر ماه مه به آنان اختصاص د      اد      ه شد      ه 
است را به طور کامل د      ریافت کنند      .به گزارش ایسنا، گروه اوپک پاس که شامل 
اوپک و شــمار د      یگری از تولید      کنند      گان نفت است، د      ر واکنش به سقوط قیمت 
نفت به پایینترین رکورد       ۱۸ ســال اخیر، یکشنبه گذشته با کاهش تولید       ۹.۷ 
میلیون بشــکه د      ر روز د      ر ماههای مه و ژوئن موافقت کرد      .این توافق پرسشهایی 
را د      ر میان مشتریان قرارد      اد      ی تولید      کنند      گان خاورمیانه ای د      ر خصوص تغییر و 
کاهش میزان نفتی که قرار است د      ریافت کنند      ، برانگیخته است.اما چند      ین منبع 
پاایشگاهی به پاتس اظهار کرد      ه اند       که سهمیه تخصیص یافته برای ماه مه از 
سوی عربستان سعود      ی نهایی شد      ه و غول نفتی آرامکو تایید       کرد      ه که حجم نفت 
د      رخواست شــد      ه برای ماه مه را تحویل خواهد       د      اد      .حد      اقل یک پاایشگاه ژاپنی 
تایید       کرد      ه که سهمیه خرید       نفت برای بارگیری د      ر ماه مه تغییری نکرد      ه است. 
منابع پاایشگاهی د      ر سنگاپور، چین و تایوان اظهارات مشابهی د      اشته اند      .منابع 
بــازار اظهار کرد      ه اند       که آرامکو پس از کاهش قیمت فروش رســمی خود       برای 
اطمینان از رقابتی ماند      ن و حفظ سهم بازارش د      ر شرق، بعید       است حجم صاد      رات 
به مشــتریان آســیایی خود       را کاهش د      هد      . بعاوه تقاضای کمتر و کاهش قابل 
ماحظه تولید       پاایشگاهی د      ر سراسر آسیا ممکن است باعث شود       خود       خرید      اران 
خواهان د      ریافت حد      اقل میزان ممکن قید       شد      ه د      ر قرارد      اد      های خرید       نفت شوند      .

پیش از این که سهمیه های اختصاص د      اد      ه شد      ه برای ماه مه از سوی آرامکو تایید       
شــود      ، یک منبع آگاه د      ر این شرکت تایید       کرد      ه بود       که حجم نفت د      رخواستی 
برای بارگیری د      ر ماه مه کمتر از حجم معمول است.د      ر آوریل چند      ین پاایشگاه 
د      ر شمال آسیا پیشــنهاد       تولید      کنند      گان خاورمیانه برای د      ریافت نفت بیشتر از 
ســهمیه قرارد      اد      شــان را قبول نکرد      ند      . آرامکو د      ر آن زمان تایید       کرد      ه بود       که به 
مشتریانش د      ر آسیا گزینه د      ریافت نفت بیشتر برای آوریل را عرضه کرد      ه است.به 
گفته معامله گران، د      ر هند       پاایشگاههایی که قرارد      اد      های خرید       بلند      مد      ت د      ارند      ، 
به د      لیل کاهش نرخ فعالیتشان نه تنها حجم د      رخواستی خود       را کاهش د      اد      ه اند       
بلکــه محموله های قبلی که خرید      اری کرد      ه بود      ند       را د      ر بازار محموله های تک 
 HPCL و BPCL ،به فروش گذاشتند      .چند      ین پاایشگاه هند      ی شامل ایند      ین اویل
نرخ فعالیتشان را کاهش د      اد      ه و اعام کرد      ه اند       که به د      لیل تقاضای ضعیف، خرید       
بزرگی انجام نمی د      هند      .ایند      ین اویل که بزرگترین پاایشــگاه د      ولتی هند       است، 
پاایش نفت د      ر ۹ تاسیسات خود       را برای مقابله با کمبود       تقاضا برای فرآورد      ه های 

نفتی د      ر بحبوحه قرنطینه، به میزان ۵۰ د      رصد       کاهش د      اد      .

مد         یر عامل شرکت لوله سازی اهواز:
تکیه بر تولید         ات د         اخلی و بومی سازی و  

تاثیرات آن بر جهش تولید      
مد         یرعامل شــرکت لوله ســازی اهواز گفت: شرایط 
بحرانی کنونی و محد         ود         یت وارد         ات نشان د         اد          که تکیه 
بر تولید         ات د         اخلی و بومی ســازی چقد         ر می تواند          د         ر 
پاید         اری اقتصاد         ، صنایع و به ویژه شرکت های تولید         ی 
د         ر سال جهش تولید          کمک کند         .علی خنیفر د         ر گفتگو 

با خبرنگار بازار با اشاره به محد         ود         یت های وارد         ات د         ر شرایط بحرانی اظهار کرد         : 
شرایط فوری و اضطراری پیش رو و شیوع ویروس کشند         ه کرونا د         ر اقصی نقاط 
چین که به گفته کارشناســان، این ویروس جد         ا از تهد         ید          ســامت د         ر چین، 
اقتصاد          این کشــور و د         نیا را تحت  تاثیر قرار د         اد         ، د         ید         یم که د         ر چنین شرایطی 
ورود          برخی قطعات ازجمله قطعات خود         رو د         ر د         اخل با مشــکل مواجه شد         .وی 
افزود         : چین یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است. پس از انتشار ویروس 
کرونا ارتباط برقرار کرد         ن با چین برای خرید          و فروش کاا با مشــکل برخورد         ، 
چــرا که تا قبل از این برخی صنایع، قطعات را از چین وارد          می کرد         ند          و اکنون 
نمی توانند          مواد          را تامین کنند         .مد         یرعامل شــرکت لوله سازی اهواز عنوان کرد         : 
خط لوله انتقال نفت ســرویس ترش از پایانه نفتی گوره تا پایانه نفتی جاسک 
و از جنوب غرب کشــور به جنوب شــرق کشــور قرار بود          طبق روال از خارج 
کشور تامین شود          که با ورود          مسئوان د         لسوز، د         ستور بومی سازی ورق های آن 
از ارد         یبهشــت ماه ۹۶ د         اد         ه شد          و با این تصمیم وابستگی ما به خارج کمتر شد          
و باعث جلوگیری از خروج ارز و کمک به چرخه ی اقتصاد          د         اخل شــد         .خنیفر 
با بیان اینکه د         ر راســتای سیاست حمایت از کاای د         اخلی، شرکت ملی نفت 
ایران برای تامین این خطوط لوله، تفاهم سه جانبه ای با شرکت فواد          مبارکه 
اصفهان، اکسین اهواز و لوله ســازی اهواز امضا کرد         ، افزود         : هد         ف از انعقاد          این 
تفاهمنامــه ایجاد          زنجیره کاملی از تولید          تختال، نورد          و تولید          ورق و د         ر نهایت 

تولید          لوله توسط این سه شرکت است.

تولید      کنند      گان نفت روسیه بر سر نقش خود       د      ر بزرگترین 
توافق کاهــش تولید       نفت جهان اختــاف د      ارند       و این 
موضوع قول روسیه برای کاهش تولید       را د      ر شک و شبهه 
قرار د      اد      ه اســت.به گزارش ایسنا، منابع آگاه از مذاکرات 
شرکتهای نفتی روسیه به فایننشیال تایمز اظهار کرد      ند       
که تولید      کنند      گان نفت د      رباره چگونگی تقســیم سهم 
که روســیه د      ر پیمان اوپک پاس برعهد      ه گرفته است، 
اختاف د      ارند       و تاش می کنند       از پروژه هایشان حفاظت 
کــرد      ه و از تعطیلی پرهزینه آنهــا جلوگیری کنند      .این 
اختاف د      ر حالی جریان د      ارد       که هنوز د      و هفته به موعد       
آغاز اجرای توافق کاهش تولید       اوپک پاس ماند      ه است. 
تحت این توافق، روسیه قول د      اد      ه است تولید       نفت خود       
د      ر ماههــای مه و ژوئن را حد      ود       ۲.۵ میلیون بشــکه د      ر 
روز کاهش د      هد      .این تعهد       د      ر راستای توافق سه جانبه با 
عربستان سعود      ی و آمریکا برای کاهش عرضه جهانی د      ر 
مواجهه با فروپاشی تقاضا به د      لیل شیوع ویروس کرونا و 

سقوط ۶۰ د      رصد      ی قیمتهای نفت صورت گرفته است.
کاهش تولید       هد      ف گیری شد      ه حد      ود       هشت برابر بیشتر 
از کاهش تولید      ی است که روسیه تحت پیمان سه ساله 
همکاری با اوپک که د      ر پایان مارس منقضی شد      ، د      اشت. 
حتی کاهش تولید       قبلی که بســیار کمتر بود       هم باعث 
اختاف میان شــرکتهای روسی شد      ه بود       و آنها تمایلی 
به کاهش تولید       ند      اشتند      . روسیه د      ر سال ۲۰۱۹ رکورد       
۱۱.۲۵ میلیون بشکه د      ر روز نفت تولید       کرد      ه بود      .برخی 
از این شرکتها د      ر حال ابی برای کاهش کمتر تولید       به 
منظور حفاظت از ســرمایه گذاریهای جد      ید       و اجتناب 
از تعطیلی میاد      ین نفتی هســتند       که می تواند       پرهزینه 
یا حتی ویرانگر باشد      . شــرایط جغرافیایی ممکن است 
ازسرگیری فعالیت برخی از میاد      ین را غیرممکن کند      .با 
د      ر نظر گرفتن کاهش تولید      ی که روسیه قول انجام آن 
را تا سال ۲۰۲۲ د      اد      ه است، تحلیلگران اظهار می کنند       
که بسیاری از میاد      ین بزرگ د      ر سیبری به سطح تولید       

مایعات نیاز د      ارند       تا از منجمد       شد      ن د      ر زمستان سرد       این 
منطقه اجتناب کنند      .یکی از این منابع آگاه اظهار کرد      : آنها 
باید       به هرصورت راه حلی پید      ا کنند      .این بحث به نگرانیها 
نسبت به شکست توافق هفته گذشته اوپک پاس برای 
کاهش تولید       ۹.۷ میلیون بشــکه د      ر روز اضافه می کند      . 
این کاهش تولید       توافق شــد      ه اگرچه بی سابقه به شمار 
می رود       اما برای حل بحران افت تقاضا ناکافی به نظر می 
رسد      . شکاف میان عرضه و تقاضا د      ر نتیجه وضع قرنطینه 
د      ر نقــاط مختلف جهان، تعطیلــی کارخانه ها و توقف 
پروازهای ایراینها عمیقتر شد      ه است.اگر سهمیه کاهش 
تولید       روسیه به تناسب میان تولید      کنند      گان د      اخلی تقسیم 
شود      ، روسنفت که بزرگترین تولید      کنند      ه این کشور است، 
باید       تولید      ش را ۶۰۰ هزار بشــکه د      ر روز کاهش د      هد       د      ر 
حالی که لوک اویل که بزرگترین تولید      کنند      ه خصوصی 
اســت، باید       تولید      ش را بین ۲۴۰ تا ۲۷۰ هزار بشکه د      ر 

روز کاهش د      هد      .

د      عوای روسها بر سر کاهش تولید       نفت

گزید          ه خبر

مد      یر د      یسپچینگ شــرکت ملی گاز 
ایران از افزایش مصرف گاز طبیعی د      ر 

فرورد      ین ماه امسال د      ر مقایسه با د      وره 
مشابه پارسال خبر د      اد      .به گزارش ایلنا 
از وزارت نفت، مهد      ی جمشــید      ی د      انا 
با اشــاره به مقد      ار مصــرف روزانه گاز 
طبیعی د      ر فرورد      ین ماه امسال، گفت: 
مقــد      ار مصرف گاز طبیعــی خانگی، 
تجاری و صنایع غیرعمد      ه ۳۴۹ میلیون 

مترمکعب، مصرف صنایع عمد      ه ۱۲۲ 
میلیون مترمکعب و مصرف نیروگاه ها 
۱۴۲ میلیــون مترمکعب د      ر روز بود      ه 
اســت.وی همچنین با اشاره به مقد      ار 
مصــرف گاز طبیعی د      ر بــازه زمانی 
مشابه د      ر سال ۹۸، اظهار کرد      : مقد      ار 
مصرف گاز طبیعــی خانگی، تجاری 

و صنایــع غیرعمــد      ه د      ر فرورد      ین ماه 
سال گذشته ۳۱۶ میلیون مترمکعب، 
مصــرف صنایع عمــد      ه ۱۲۱ میلیون 
مترمکعب و مصــرف نیروگاه ها ۱۲۰ 
میلیــون مترمکعــب د      ر روز بود      ه که 
نشــان می د      هد       مقد      ار مصرف امسال 

افزایش یافته است.

 مصرف گاز طبیعی کل 
 کشور د      ر فرورد      ین ماه
 افزایش یافت
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گزید          ه خبر رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران  :

صاد          رات کشور ۲۰ د          رصد           کاهش یافت
معاون وزیر و ریاســت کل ســازمان توســعه تجارت ایران با 
بررســی آخرین وضعیــت صــاد          رات و وارد          ات و تاثیر ویروس 
کرونا بر تجارت گفت: براساس آمار گمرک، از اول بهمن تا 15 
فرورد          ین ماه صاد          رات کشورمان از نظر وزنی حد          ود           20 د          رصد           و 
از نظر ارزشــی حد          ود           27 د          رصد           کاهش د          اشته است. همچنین 
براســاس اعام سازمان تجارت جهانی د          ر سال 2020، تجارت 
بین الملل از 13 تا 32 د          رصد           کاهش خواهد           د          اشــت.به گزارش 
ایلنا و به نقل از ســازمان توســعه تجارت ایران، حمید           زاد          بوم 
با اشــاره به اینکه تجارت بین الملــل و اقتصاد           جهانی به د          لیل 
شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است، اظهار د          اشت: 
بسته شــد          ن کارخانجات، ممنوعیت ترد          د           مسافران و رانند          گان 
برای حمل بار و اعمال محد          ود          یت ها و ممنوعیت های صاد          راتی 
از سوی برخی از کشــورها از حیث مقررات صاد          رات و وارد          ات 
یا مقررات عــد          م ترد          د           از مهم ترین د          ایل کاهش حجم تجارت 
جهانی محسوب می شود          .وی با تأکید           بر اینکه مرزهای کشور به 
صورت روزانه رصد           می شود          ، افزود          : حد          ود           60 د          رصد           از صاد          رات 
ایران به 15 کشور همسایه صورت می گیرد           که با 7 کشور مرز 
خاکی و با بقیه مرز آبی د          اریم که وضعیت این مرزها و تجارت با 
این کشورها را به صورت روزانه د          ر سازمان توسعه تجارت ایران 

مورد           بررسی و مطالعه قرار می د          هیم.
معاون وزیر و ریاســت کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان 
اینکه بخشــی از کاهش د          ر تجارت و صاد          رات د          ر این شــرایط 
امری بد          یهی اســت، اد          امه د          اد          : بر اساس اعام د          بیر کل سازمان 
تجارت جهانی تجارت د          نیا د          ر خوشبیانه ترین حالت 13 د          رصد           و 
د          ر بد          بینانه ترین حالت 32 د          رصد           کاهش خواد           د          اشت. صاد          رات 
کشورمان نیز تحت تأثیر کرونا کاهش 20 د          رصد          ی د          اشته است. 

 وارد          ات کمتر از صاد          رات تحت تاثیر کرونا قرار گرفت
زاد          بــوم د          ر مورد           تاثیــر کرونا بر وارد          ات کشــور گفت: وارد          ات 

کشورمان که شــامل مواد           اولیه و کااهای اساسی و واسطه ای 
اســت، از ابتد          ای بهمن تا 15 فرورد          ین، 8 میلیارد           د          ار بود          ه که 
د          ر مقایسه با مد          ت مشابه سال گذشته تفاوت چند          انی ند          اشته 
اســت و به این د          لیل که بیشتر از طریق بناد          ر صورت می گیرد           

تآثیرپذیری کمتری از آسیب های کرونا د          اشته است.

آخرین وضعیت مرزها
معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران د          ر 
مورد           آخرین وضعیت مرزهای کشور با بیان اینکه تباد          ل تجاری 
با برخی کشورهای همسایه به خوبی د          ر حال انجام است، گفت: 
مرزهای شمالی با روسیه و قزاقستان، مرزهای جنوبی با عمان و 
قطر و برخی کشورهای د          ورتر فعال است و رایزنی ها برای توسعه 

تجارت با کشــور کویت نیز د          ر جریان است، همچنین با قطر 
د          ر حال توسعه تجارت فراتر از کااهای کشاورزی هستیم.وی 
افزود          : د          ر حال حاضر مرز ایران با افغانستان برای حمل کاا باز 
است و سه مرز فعال با کرد          ستان عراق د          اریم. مرزهای جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان نیز به منظور ترانزیت به روسیه و حمل 
با کامیون باز است. همچین تباد          ات تجاری با کشور ترکیه از 

طریق خطوط ریلی د          ر حال انجام است.

اختصاص مشوق های صاد          راتی با اولویت  زیر ساخت های 
تجاری

زاد          بوم با بیان اینکه هر ســاله متناســب با بود          جــه د          ر مورد           
مشوق های صاد          راتی تصمیم گیری می شود          ، گفت: د          ر سال 99 

برای مشــوق های صاد          راتی رقــم 600 میلیارد           تومان به اضافه 
منابع ریالی از محل صند          وق توسعه ملی د          ر نظر گرفته شد          .وی 
افزود          : با توجه به محد          ود          یت های بود          جه ازم است گلوگاه های 
اصلی را شناســایی کنیم و با تمرکز بر سه نقطه مرزها، مراکز 
تولید           و بناد          ر، نیاز این زیرساخت ها به بود          جه بررسی شود          .زاد          بوم 
اظهار د          اشــت: به عنوان نمونه د          ر مرز عراق از 9 مرز ســه مرز 
فعال است، طبیعتا د          ر این شرایط ترافیک ایجاد           می شود           و ازم 
است زیرساخت های صاد          راتی تقویت شود          . د          ر مورد           محصوات 
کشاورزی نیز که امکان صاد          رات هم د          ر این بخش فراهم است، 
راه انــد          ازی خطوط حمل و نقل، احد          اث ســرد          خانه د          ر مرزها، 
ایجاد           انبار و مکان قرنطینه نیاز اســت و باید           بررسی شود           که 
زیرســاخت ها د          ر مرزها، مراکز تولید           و یا بناد          ر چه مشــکاتی 
د          ارند           تا موانع برطرف شــود          . وی اد          امه د          اد          : 90 د          رصد           از بود          جه 
مشوق های صاد          راتی می تواند           به این بخش ها اختصاص پید          ا کند           
و وام های ارزان قیمت د          ر اختیــار افراد          ی قرار گیرد           که د          ر این 
زیرســاخت ها فعالیت می کنند           و 10 د          رصد           بود          جه هم به سایر 
مشوق ها اختصاص پید          ا  کند          .معاون وزیر و ریاست کل سازمان 
توسعه تجارت ایران افزود          : پیشنهاد           می کنم صند          وق حمایت از 
توسعه صاد          رات تشکیل و از محل د          رآمد          هایی همچون عوارض 
گمرکی شارژ شود           تا به صورت مستمر بتوانیم به توسعه صاد          رات 
کشور بپرد          ازیم.زاد          بوم با بیان اینکه امسال به طور ویژه شرایطی 
پیش آمد          ه اســت که می توانیم صاد          رکنند          گان را به سمت این 
زیرساخت ها ســوق د          هیم، گفت: کمک به صاد          رکنند          گان د          ر 
بخش حمل و نقل می تواند           محرک بزرگی برای توسعۀ صاد          رات 
باشد          .معاون وزیر صمت د          ر پایان به مشکات موجود           د          ر بخش 
حمل و نقل اشاره کرد           و اد          امه د          اد          : به عنوان نمونه با اینکه قیمت 
ســوخت پایین آمد          ه اما قیمت حمل و نقل کاهش پید          ا نکرد          ه 
اســت و د          ر این زمینه باید           شرایط بهتری برای صاد          رکنند          گان 

ایجاد           کرد          .

افزایش 28 د         رصد         ی تناژ صاد         رات ذوب آهن 
اصفهان د         ر سال 1398

منصور یزد         ی زاد         ه مد         یرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : 
این شــرکت د         ر سال گذشته موفق شد          میزان صاد         رات 
محصوات اصلی خود          را به یک میلیون و 154 هزار تن 
برســاند          که افزایش 28 د         رصد         ی نسبت به سال 1397 
د         اشته اســت . د         ر سال 1397 ذوب آهن اصفهان 900 

هزارتن صاد         رات د         اشت .وی افزود          : ثبت بااترین ارزش فروش ) تحویل ( د         ر سال 
، د         ر تاریــخ ذوب آهن اصفهان و ثبت رکورد          بااترین ارزش فروش ) تحویل ( د         ر 
ماه، د         ر تاریخ ذوب آهن اصفهان به میزان 1137 میلیارد          تومان د         ر اسفند          98 از 
جمله د         ستاورد         های این شــرکت د         ر سال گذشته است . همچنین تناژ تحویلی 
محصوات فرعی و فواد         ی ذوب آهن د         ر ســال گذشــته 2 میلیون و 622 هزار 
تن بود         .مد         یر عامل ذوب آهن با اشــاره به حضور این شــرکت د         ر بازارهای جد         ید          
د         و کشــور اروپایی و یک کشور آســیایی گفت: د         ر سال گذشته موفق به تمد         ید          
گواهینامــهCE Marking جهت صد         ور محصوات به اروپا شــد         یم که با وجود          
تحریم ها صورت گرفت .یزد         ی زاد         ه، د         ریافت نشــان صاد         ر کنند         ه نمونه استانی، 
پذیرش د         رخواســت فروش محصوات جد         ید          آرک، ریل معاد         ن، ریل راه آهن د         ر 
بورس کاای ایــران، عرضه کاف صنعتي براي اولین بار د         ر بورس کاای ایران، 
فروش محصوات ناشی از تولید          کک )فوسی قطران( برای اولین بار و .... را از جمله 

د         ستاورد         های این شرکت د         ر حوزه فروش معرفی نمود         .

با رشد          18 برابری د         ر فواد          مبارکه انجام شد         ؛
 بومی سازی 1500 قطعه و تجهیز استراتژیک 

و تحریمی د         ر سال 98
رئیس برنامه ریزی بومی ســازی فواد          مبارکه  گفت: با توجه به تأکید          مد         یریت 
ارشــد          شرکت و اهمیت بومی سازی اقام و تجهیزات استراتژیک و تحت تحریم 
مورد         نیاز خطوط تولید          د         ر ســال 98، روند          بومی ســازی د         ر این شرکت با رشد          
18برابری به 1500 قطعه افزایش یافت.مســیب فروغی گفت: با سرمایه گذاری 
شرکت فواد          مبارکه و با همت شرکتهای سازند         ه و د         انش بنیان، روند          بومی سازی 
د         ر این شرکت با موفقیت به بار نشست تا همچنان روند          روبه رشد          و تولید          مستمر 
د         ر فواد          مبارکه علیرغم همــۀ محد         ود         یتها اد         امه یابد         .وی صرفه جویی حاصل از 
بومی سازی این تعد         اد          قطعه را به میزان 1400 میلیارد          ریال فقط د         ر سال مذکور 
اعام کرد         .فروغی با تأکید          بر اینکه بیش از 82 د         رصد          قطعات و تجهیزات مورد         نیاز 
شــرکت د         ر سال 98 از محل د         اخل تأمین شد         ه است تصریح کرد         : این موضوع از 
آن جهت اهمیت بیشتری پید         ا میکند          که حد         ود          80 د         رصد          منابع مالی مورد         نیاز 

این اقام ریالی بود         ه است.

برای نخستین بار صورت می گیرد         : 
 تولید          شمش های 250 و 500 گرمی 

د         ر طای موته
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید          مواد          معد         نی ایران، مجتمع طای 
موته تاکنون فقط می توانست شــمش های یک کیلویی تولید          کند         ، اما با خرید          
سیســتم ذوب ریخته گری د         ر سال گذشته، تا پایان امسال تولید          شمش طا به 
میزان وزن شــمش های خارجی را د         ر برنامه د         ارد         ؛ بــه گونه ای که این مجتمع 
شــمش های 250 و 500 گرمی  را بر اساس بود         جه خرید         اران تولید          خواهد          کرد         .

مجتمع طای موته د         ر سال گذشته تولید          330 کیلو شمش طای خالص با عیار 
999 را د         ر برنامه د         اشــت، اما این شرکت موفق شد          با یک د         رصد          رشد          نسبت به 
برنامــه مورد          نظر 332 کیلو تولید          کند         . ایــن رکورد          د         ر حالی اتفاق افتاد          که این 
مجتمع خرید          ماد         ه معد         نی ند         اشت، اما طی سال گذشته توانست بیشترین فرآوری 
ماد         ه معد         نی را به میزان 236 هزار تن د         اشته باشد         .به گفته علیرضا طااری؛ مد         یر 
مجتمع طای موته، هم اکنون د         ر معاد         ن با افت عیار ماد         ه معد         نی مواجه هستیم، 
اما با افزایش این عیار، قابلیت تولید          بیشتر هم د         ر این مجتمع وجود          د         ارد         .هم اکنون 

عیار استخراج خاک معد         نی مجتمع طای موته PPM 1 /5 است.

د          ر د          انشگاه علوم پزشکی شهید           بهشتی انجام شد          ؛
 افتتاح مجتمع بین المللی نوآوری و رونمایی

 از ۶ محصول کرونایی
طی مراســمی عاوه بر افتتاح مجتمع بین المللی فناوری و نوآوری د          انشگاه علوم 
پزشــکی شهید           بهشتی، از 6 محصول تولید           محققان این د          انشگاه با حضور معاون 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری رونمایی شــد          .به گزارش ایسنا، سورنا ستاری 
د          ر مراســم افتتاح مجتمع بین المللی فناوری و نوآوری د          انشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید           بهشــتی، با بیان اینکه آمار و اطاعات مربوط به بیماری کرونا د          ر کشور 
نشان می د          هد           عملکرد           زیســت بوم فناری و نوآوری د          ر این حوزه قابل قبول بود          ه 
است،اظهار کرد          : زیست بوم فناوری و نوآوری شکل گرفته خصوصا د          ر حوزه زیست 
فناوری د          ر این مسیر کمک کنند          ه بود          ؛ چراکه شرکت های د          انش بنیان و نیروی 
انســانی فعال د          ر این زیســت بوم به خوبی و د          ر زمان ازم اقد          امات را انجام د          اد          ند           
و بســیاری از محصوات برای مبارزه با کرونا ایران ساخت شد          .ستاری تولید           انواع 
کیت های تشخیصی و تجهیزات د          یگر د          ر لین حوزه را از د          یگر د          ستاورد          های محققان 
کشور د          انســت که د          ر کنار زحمات کاد          ر د          رمانی و وزارت بهد          اشت بر روند           نزولی 
شــیوع بیماری تاثیرگذار بود          ه است، اد          امه د          اد          : حمایت د          ولت از این حرکت زمینه 
برای اقد          امات برای سال های آیند          ه و اد          امه مسیر را فراهم می کند           تا آماد          گی ازم 

را د          ر بحران د          اشته باشیم.

مد         یرعامل ایران خود         رو با تاکید          بر ایجاد          محیط کار امن د         ر برابر کرونا:
فراتر از پروتکل مصوب وزارت بهد         اشت عمل 

کرد         ه ایم
مد         یرعامل گروه صنعتی ایران خود         رو گفــت: اقد         امات و تمهید         ات متعد         د         ی برای 
ایجاد          محیط کار امن د         ر ایران خود         رو انجام شــد         ه اســت. بــه گفته نمایند         گان 
وزارت بهد         اشــت، ایران خود         رو فراتر از پروتکل های مصوب وزارت بهد         اشــت د         ر 
مقابله با بیماری کرونا عمل کرد         ه اســت.ایکوپرس- فرشاد          مقیمی از تامین برخی 
اقام بهد         اشتی و محافظتی و تحویل به وزارت بهد         اشت و همچنین تولید          ماسک 
بهد         اشتی خبر د         اد          و گفت: این بخشی از مسئولیت های اجتماعی ایران خود         رو برای 
کمک به کاد         ر بهد         اشت و د         رمان کشور بود         ه است.مقیمی افزود         : تمهید         ات متعد         د         ی 
برای حفظ سامت کارکنان انجام شد         ه و هیچ کوتاهی برای تامین شرایط و محیط 
کار امن نشد         ه، هر آنچه می شود          د         ر خانه برای ایجاد          فضای امن د         ر مقابله با بیماری 

کرونا انجام د         اد          برای حضور ایمن همکاران انجام می د         هیم.

برای جلوگیری از ترد         د         های غیرضروری و مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام 
می شود         

 مراجعه حضوری به سازمان فروش سایپا تا 
اطاع ثانوی امکان پذیر نیست

گروه خود         روســازی ســایپا اعام کرد          برای جلوگیــری از ترد         د         های غیرضروری 
هموطنان د         ر جهت مقابله با شــیوع ویروس کرونا، قابلیت های فناورانه وب سایت 
و توان مرکز تماس خود          را افزایش د         اد         ه تا بیش از پیش پاســخگوی پرسش ها و 
د         رخواست های اینترنتی و تلفنی مشــتریان باشد         .به گزارش سایپانیوز، این گروه 
خود         روســازی با هد         ف اجرای مصوبات ستاد          ملی مقابله با شیوع کرونا و نیز حفظ 
سامت مشــتریان، د         رخواست های مشتریان را صرفاً به صورت تلفنی و اینترنتی 
پاســخ می د         هد         .براین اســاس، امکان مراجعه حضوری به سازمان فروش سایپا تا 
اطاع ثانوی وجود          ند         ارد          و مشتریان سایپا می توانند          تمامی د         رخواست های خد         مات 
مربوط به فرآیند         های فروش و تحویل خود         روی خود          را د         ر ســایت اینترنتی سایپا 
به نشــانی www.saipacorp.com  ثبت و پیگیری کنند         .همچنین مشتریان 
می توانند          با مراجعه به آد         رس اینترنتی یاد         شد         ه، ضمن د         انلود          و نصب نرم افزار موبایلی 
)اپلیکیشــن( سایپا، د         رخواست های خد         مات فروش خود          را ثبت و از همین طریق 
پیگیری کنند         .مرکز امور مشتریان گروه سایپا نیز ساعات کار خود          را افزایش د         اد         ه و 
مشتریان سایپا می توانند          با شماره 096550 تماس گرفته و د         رخواست های خد         مات 

فروش و خد         مات پس از فروش خود          را با این مرکز مطرح کنند         .

اولین جلسه شورای مد         یران مخابرات گلستان د         ر سال 99: 
ارتباطات از مولفه های تاثیر گذار د         ر 

جهش تولید          می باشد         
د         ر اولین جلسه شورای مد         یران که بصورت وید         ئو کنفرانسی د         ر مخابرات 
منطقه گلستان برگزارشد          مهند         س غامعلی شهمراد         ی با اشاره به شعار » 
جهــش تولید         « ، ارتباطات را یکی از مولفه های تاثیر گذار د         ر تحقق این 
شعار د         انست و گفت : ارتباطات مخابرات علی الخصوص د         ر شرایط کنونی 
موجب رونق کســب و کارهای اینترنتی شد         ه است و همچنین د         رتمامی 
بازه های زمانی ، فرآیند          تولید          ، بازاریابی و فروش وابسته به سرویس های 
مخابراتی من جمله اینترنت و تلفن ثابت بود         ه است بنابراین با خد         مت بهتر 
و بیشتر  مطمئنا تحقق شعار سال 99 سرعت بیشتری خواهد          یافت .وی با 
تاکید          بر اجرای ارزیابی ماهانه حوزه های ستاد         ی د         ر شاخص های تعیین 
شد         ه گفت: د         رسال جد         ید          این ارزیابی ها باجد         یت بیشتری پیگیری خواهد          
شــد         .مد         یر مخابرات منطقه گلستان اولویت را د         ر اجرای تکالیف محوله از 
سوی شــرکت مخابرات ایران عنوان نمود         واضافه کرد         : د         ایری تلفن ثابت 
ADSL ، VDSL و FTTH ، اجرای پروژه USO و ارتباط رسانی به نقاط 
روستایی ، توسعه شبکه سیار و اجرای فاز8عملیات توسعه تلفن همراه ، و 

کاهش اوصولی را از اهم تکالیف برشمرد         .

روزهای سخِت هزاران رانند          ه کامیون
مرزها بســته شد          ه و تعد          اد           زیاد          ی خاور، ترانزیت، کامیونت و انواع ماشین سنگین 
برای بارگیری به پایانه های د          اخلی ســرازیر شد          ه است اما تعد          اد           بارگیری به شد          ت 
کاهش یافته و رانند          گان با مشــکات معیشتی مواجه هستند          .به گزارش خبرنگار 
ایلنا، رانند          گان ماشــین سنگین و ترانزیت بخش حمل و نقل د          ر پی شیوع کرونا 
روزگار سختی را می گذرانند          . بسته شد          ن مرزها، رانند          گان حمل و نقل جاد          ه ای به 
بیرون از مرزها را به پایانه های د          اخلی کشــور سرازیر کرد          ه اند          . چرخ کارخانه ها به 
کنــد          ی می چرخد           و بخش حمل و نقل نیز که وابســته به تولید          ات صنایع بزرگ 
اســت، با افت شد          ید           مواجه شد          ه است. ماشین های سنگین زیاد          ی د          ر صف انتظار 
تحویل بار به سر می برند           تا بارگیری کنند           و نانی برای خانواد          ه تهیه کنند          . جمعیت 
بزرگی از رانند          گان وســایل نقلیه بد          ون حمایت های بیمه ای و باوجود           مشــکات 
جد          ی د          ر تامین معاش نمی توانند           د          ر خانه بمانند          . اما د          ر عین حال کار هم نیست. 
رانند          ه ها ایــن روزها از پس مخارج زند          گی و خرید           لوازم ید          کی برنمی آیند          . د          ولت 
اخیراً د          رباره کمک های معیشــتی از رانند          گان تاکســی و کارگران ساختمانی که 
شــغل آنها د          ر پی شیوع کرونا لطمه شد          ید           د          ید          ه است، نام برد          ه است اما رانند          گان 
وســایل نقلیه سنگین نیز د          ر پی شــیوع کرونا با مشکات زیاد          ی مواجه هستند          . 
محمد           قلعه بان )رئیس انجمن صنفی رانند          گان وســایل سنگین تبریز و حومه( با 
اعام این خبر که د          ر تبریز بیش از 1200 ماشین  سنگین صف انتظار برای تحویل 
بار هستند          ، گفت: بسته شد          ن مرزها و کمبود           بار از د          ایل عمد          ه بیکاری رانند          گان 

را تشکیل می د          هد          . 

آیا رانند          گان ماشین سنگین مشمول وام 4 د          رصد          ی هستند          ؟
حســن روحانی د          ر توضیحات اخیر د          رباره کمک های د          ولتی د          ر پی شــیوع کرونا 
می گویــد          : یک رقمی مد          نظر قرار د          اد          یم به عنــوان وام به اند          ازه یک میلیون تا د          و 
میلیون تومان برای 4 میلیون خانواد          ه ای که آنها هم جزو اقشار کم د          رآمد           هستند          ؛ 
نرخ این وام 4د          رصد           اســت و این هم به زود          ی برای خانواد          ه ها اعام می شــود           که 
بتواننــد           این وام را د          ریافــت کنند          .از همان ابتد          ا معیارهای کمک های معیشــتی 
نامشخص بود          . این عد          م شفافیت آنهم د          ر ارقام چند           هزار میلیارد          ی که برای کارگران 
د          ر نظر گرفته شد          ه، خوشایند           نیست. د          ر مورد           وام های یک میلیونی از ابتد          ا صحبت 
از رانند          گان تاکســی و کارگران ساختمانی به میان آمد          . به نظر می رسید           کارگرانی 
شامل این وام ها خواهند           بود           که د          ولت سهم کارفرمایی برای آنها می پرد          اخت. بر این 
اســاس احتمااً رانند          گان وسایل نقلیه سنگین نیز شامل کمک های معیشتی یک 
میلیونی باشند           اما هنوز مشخص نیست د          ر نبود           سامانه جامع اطاعات خانوار د          ولت 
چطور می خواهد           تفکیک های د          قیق را د          ر پرد          اخت کمک های معیشتی اجرایی کند          .  

طرح تشد         ید          نظارت و بازرسی بر بازار ویژه 
ماه رمضان د         ر تهران آغاز شد         

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معد         ن و تجارت )صمت( استان تهران اعام 
کرد          که طرح تشد         ید          نظارت و بازرسی بر بازار ویژه ماه مبارک رمضان د         ر تهران از امروز 
آغاز شد          و کااهای اساسی هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهند          د         اشت.عزیز اله افضلی د         ر 
گقت وگو با ایسنا، اظهار کرد         : این طرح به منظور نظارت و کنترل بر بازار و جلوگیری از 
سوء استفاد         ه احتمالی با حضور د         ستگاه های نظارتی از امروز آغاز می شود         .به گفته وی 
اجرای طرح تشد         ید           بازرسی بر بازار تا پایان ماه مبارک رمضان اد         امه د         ارد          و بازرسان 
سازمان صمت به همراه اتاق اصناف تهران ضمن رصد          بازار، د         ر صورت مشاهد         ه هرگونه 
تخلف، پروند         ه متخلفین را به تعزیرات حکومتی ارســال خواهند          کرد         .افضلی با اشاره 
به افزایش نیاز مــرد         م به بعضی از اقام پرمصرف ویژه ایام ماه مبارک رمضان، تاکید          
کرد          که هیچ گونه کمبود         ی د         ر عرضه کااهای اساســی وجود          ند         ارد          و به هیچ عنوان 
افزایش قیمت نصورت نمی گیرد         . همچنین د         رصورت مشاهد         ه  هر گونه افزایش قیمت 
توســط بازرسان، برخورد          قانونی خواهد          شد         .معاون نظارت و بازرسی سازمان د         ر پایان 
از هم وطنان د         رخواســت کرد          د         ر صورت مشاهد         ه هر گونه تخلف صنفی مراتب را به 

سامانه 124 اعام کنند         .

براساس آمار سال 98؛
تولید          کنسانتره سنگ آهن به بیش از 4۷.3 

میلیون تن رسید         
تهران- ایرنا- آمار عملکرد          واحد         های بزرگ بخش معد         ن وصنایع معد         نی گویای تولید          
47 میلیون و306 هزار و 934 تن کنســانتره ســنگ آهن د         ر سال گذشته است که 
نســبت به عملکرد          سال 97 رشد          چهار د         رصد         ی د         ارد         .گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا 
برپایه جد         اول آماری 9 واحد          شرکت معد         نی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن چاد         رملو، 
ســنگ آهن مرکزی، گهر زمین، صنعتی معد         نی توســعه ملی، مید         کو، صبانور، اپال 
پارســیان سنگان و سنگ آهن جال آباد          نشان می د         هد          که اسفند          ماه پارسال واحد          
های یاد          شــد         ه د         ر مجموع سه میلیون و 733 هزار و 522 تن تولید          کنسانتره سنگ 
آهن د         اشتند          که نسبت به اسفند          97 رشد          پنج د         رصد         ی د         اشت.بیشترین رشد          عملکرد          
د         ر بین واحد          های مورد          بررســی مربوط به صنعتی معد         نی توسعه ملی با 54 د         رصد          
و تولید          د         و میلیون و 472 هزار و 938 تن د         ر ســال 98 بود         .همچنین بااترین میزان 
تولید          نیزبین واحد          های یاد          شد         ه، مربوط به  شرکت معد         نی و صنعتی گل گهر با 16 

میلیون و 11 هزار و 716 تن بود         .

 آگهی اعان نظریه کمسیون تشخیص 
ماده 12 قانون زمین شهری

) نوبت اول (
کمسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری به موجب نظریه شماره 
308-۹8ک مــورخ ۹8/11/28 پاک 1151 فرعــی از 322 اصلی به 
 مساحت 56۹7۹/77 متر مربع ، به نشانی شهرستان ساوجباغ-بخش 
چندار-آجین دوجین به اســتناد ماده 3 قانون زمین شــهری موات 
تشخیص و اعام نموده است ، لذا به اســتناد مصوبه مورخ 70/11/20 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله 10 روز به 
اطاع مالک و صاحب سایر حقوق قانونی پاک مطروحه می رساند تا در 
صورت اعتــراض احتمالی به نظریه صادره مراتب اعتراض خود را ظرف 
مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند 
، بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مذکور این نظریه قطعی 

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

آگهی اعان نظریه کمیسیون تشخیص 
ماده 12 قانون زمین شهری

) نوبت اول (
کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری به موجب نظریه شماره 
02-۹۹ک مورخ ۹۹/1/28 پاک ثبتی 205 فرعی، قطعه 73 تفکیکی، 
مفروزی از پاک 124 فرعی از 167 اصلی به مساحت 1500 مترمربع، 
به نشانی سه راه کیانمهر، اراضي بزقش آباد را موات تشخیص و اعام 
نموده است. لذا به اســتناد مصوبه مورخ 70/11/20 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مراتــب در دو نوبت و به فاصله 10 روز  به اطاع مالک 
و صاحب ســایر حقوق قانونی پاک مطروحه می رساند تا در صورت 
اعتراض احتمالی به نظریه صادره مراتب اعتراض خود را ظرف مدت 
3 ماه از تاریخ انتشــار آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند. 
بدیهی اســت در صورت اعتراض در مهلت مذکور این نظریه قطعی و 

ازم ااجرا است.
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

 از ۹ مرز عراق، سه مرز فعال است
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با اباغ بانک مرکزی؛گزید          ه خبر

الزام بانک ها برای استمهال اقساط زیان د          ید          گان کرونا
تهران- ایرنا- بانک مرکزی د             ر بخشــنامه ای اباغ کرد              که بانک ها مکلف به 
تسهيل، تأمين و تخصيص منابع مالي مورد نياز جهت خرید دارو و تجهيزات 
و استمهال اقساط تســهيات اعطایی به زیان د             ید             گان کرونا هستند             .اباغ 
تکاليف شــبکه بانکی بر اساس تصميم یک هزار و د             ویست و نود              و یکمين 
جلســه شوراي پول و اعتبار انجام شد             .شــوراي پول و اعتبار مقرر کرد             ه بود              
وزارت  با  به هماهنگي الزم  ایران، نسبت  اسامي  بانک مرکزي جمهوري 
بهداشت، دــرمان و آموزش پزشکي، براي تدوین پروتکلهاي بهداشتي در 
ارتباط با فعاليت شعب بانک ها د             ر شــرایط بيماری کرونا و تأمين تجهيزات 
و امکانات الزم براي حفاظت از سامت کارکنــان توسط بانک ها اقدام و به 
شبکه بانکي اباغ کند             .همچنين، بانک مرکزی مکلف شــد              تمهيدات الزم 
هدف  با  بانکي  شبکه  الکترونيکي  خدمات  ارتقـاء  و  تجهيز  ترميم،  براي 
کاهش ارائه خدمات حضوري دــر شعب بانکها اندیشيده و در کوتاهترین 
زمان ممکن به مرحله اجرا درآید.بر این اســاس، بانک مرکزی نامه وزارت 
بهد             اشت با موضوع اباغ شرح وظایف، اقد             امات و تکاليف شبکه بانکی کشور 
د             ر راستای سازماند             هی ظرفيت های ملی مقابله با بيماری کرونا را به مد             یران 
عامل تمامی بانک ها اباغ کرد             .این تکاليف شــامل تأمين اقام بهداشتي و 

حفاظت فردي مناسب براي کارکنان، گندزدایي و ضدعفوني مســتمر کليه 
وسایل، تجهيزات و فضاها مطابق با دستورالعمل هاي اباغي، تشکيل جلسات 
از طریق ویدئوکنفرانس و برگزاري دــورههاي آموزشي به صورت مجازي و 
اجراي کليه مصوبات ستادهاي ملي و استاني مدیریت بيماري کرونا اســت.

تسهيل، تأمين و تخصيص منابع مالي مورد نياز ستاد ملي مد             یریت بيماري 
کرونا، وزارت بهد             اشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي علوم پزشکي 
کشور جهت خرید دــارو و تجهيزات، هماهنگــی الزم با حوزه ارزی بانک 
مرکــزی جهت تخصيص به موقع ارز مورد              نيــاز برای تامين اقام خارجی 
مورد              نياز ستاد              ملی، وزارت بهد             اشت و د             انشگاه های علوم پزشکی و استمهال 
اقساط تسهيات اعطایی به مراکز بهد             اشتی د             رمانی از جمله تکاليف د             یگر 
اباغی است.سياست گذاری د             ر خصوص استمهال اقساط تسهيات اعطایی 
به افراد             ، مشاغل و صنوف که به د             ليل اپيد             می بيماری کرونا متضرر شد             ه اند              
نيز از د             یگر تکاليف شبکه بانکی است.بانک مرکزی همچنين اعام کرد             ه که 
ضوابط مربوط به کاهش ارائه خد             مات حضوری د             ر شعب بانک ها و مؤسسات 
اعتباري غيربانکي نيز د ر دستور کار ادــارات ذیــربط در بانک مرکزي قرار 

داشته و متعاقبا به شبکه بانکي کشور اباغ خواهد شد.

 برگزاری آیین رونمایي از بازطراحي برند           
بانک مهرایران

د          ر مراسمی با حضور د          کتر مرتضی اکبری مد          یرعامل، 
امامي، توکلي و تليکاني اعضاي هيات مد          یره و جمعي 
از مد          یران اد          ارات ســتاد           مرکزي از هویت بصري جد          ید           
بانک قرض الحســنه مهرایران با شــعار »این خانه را 
نشاني خوشتر است« رونمایي شــد          .به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، د          ر راستای استراتژی کان بانک مهرایران 
مبني بر گســترش خد          مات خود           به تمام اقشار جامعه د          ر شهرهاي کان تا د          ور 
د          ست و محروم ترین نقاط کشور، توسعه شناخت از این بانک امري ضروري بود          .

بانک قرض الحسنه مهرایران با ارائه خد          مات نوین، متنوع و گسترد          ه د          ر بسياری از 
شاخص هاي عملکرد          ي د          ر صد          ر نظام بانکي قرار د          ارد          ، لکن ميزان شناخت جامعه 
از این بانک با خد          مات گســترد          ه آن تناسب ند          اشت.د          ر بسياری از موارد           عليرغم 
د          اشــتن سبد           محصوالت بسيار خوب براي عموم جامعه، پيام بانک به خوبي به 
مخاطبان منتقل نمي شد          .باوجود           کلمه قرض الحسنه د          ر نام، بر اساس پژوهش 
های انجام شــد          ه د          ایره شــناخت این بانک د          ر بين عموم مرد          م به عنوان بانکي 
که رویکرد           اجتماعي د          ارد           و صرفا فعاليت قرض الحســنه انجام مي د          هد           بسيار 
محد          ود           بود           و د           ر بســياري از موارد           با موسســات و صند          وق هاي مالي و اعتباري 

اشتباه گرفته مي شد          .

 آماد          گی بانک ایران زمین برای ارائه 
خد          مات الکترونیک

با توجه به باز شــد          ن بخش د          یگری از مشاغل و کسب 
و کارها و ترد          د           استانی و بين استانی، بانک ایران زمين 
اعام کرد           آماد          ه ارائه تمام خد          مات بانکد          اری الکترونيک 
به مشــتریان است که از حضور و ترد          د           بيشتر اجتناب 
کنند          .مد          یر روابط عمومی بانک ایران زمين با اشاره به 
اینکه روزهای آیند          ه شاهد           باز شد          ن بخش د          یگری از کسب و کارها و همچنين 
ترد          د          های بين استانی خواهيم بود           اظهار د          اشت: مرد          م ما باید           به این نکته توجه 
د          اشته باشند          ، که این موضوع به معنای رفع اپيد          می کرونا نيست، و رعایت فاصله 
اجتماعی و پروتکل های بهد          اشتی الزامی است.استاد           با اشاره به شرایط بهد          اشتی 
شعب بانک ایران زمين گفت: همکاران من د          ر شعب تمامی مسائل بهد          اشتی و 
د          ستورالعمل های اباغ شــد          ه را رعایت می کنند          ، اما از مشتریان می خواهيم د          ر 
صورت امکان به شعب مراجعه نکنند           و امور خود           را از طریق بانکد          اری الکترونيک 
انجام د          هند          .وی افزود          : محيط های عمومی مانند           شعب بانک ها به جهت رفت و 
آمد          های زیاد           حتی با رعایت نکات بهد          اشــتی جزو محل های پر خطر هستند           و 
مشــتریان برای حفظ ســامت خود           و همکاران من از حضور غير ضروری باید           

خود          د          اری کنند          .

تسهیات قرض الحسنه ازد          واج د          ر بانک 
توسعه تعاون با اولویت پرد          اخت می شود          

بانک توســعه تعاون به منظور حمایت از ازد          واج جوانان 
بــه زوج هایی کــه تاریخ عقد           آنها بعــد           از 01/01/96 
می باشد           و تاکنون وام ازد          واج د          ریافت نکرد          ه اند           با اولویت 
نخست تســهيات قرض الحســنه پرد          اخت می کند          .

گفتنی اســت ميزان تســهيات قرض الحسنه ازد          واج 
بانک توســعه تعاون برای هر یک از زوج ها د          ر سال 1399 پانصد           ميليون ریال 
)500.000.000( ریــال با د          وره بازپرد          اخت هفت ســاله و نرخ کارمزد           4 د          رصد           
می باشد           که با اخذ یک ضامن معتبر و سفته پرد          اخت می گرد          د          .شایان ذکر است 
بر اساس قانون جامع خد          مات رسانی به ایثارگران و افراد           مند          رج د          ر قانون مذکور، 
مبلغ پرد          اختی وام قرض الحســنه ازد          واج بانک توســعه تعاون به ميزان د          و برابر 
افراد           عاد          ی )مبلغ 1.000 ميليون ریال و با رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای 

تسهيات مذکور( می باشد          .

با تلفن بانک د          ی بد          ون نیاز به اینترنت امور 
بانکی خود           را انجام د          هید          

بانــک د          ی با برخــورد          اری و تجهيز زیرســاخت های 
بانکد          اری الکترونيک ایمن، شــرایط انجام غيرحضوری 
امــور بانکی را د          ر د          وره شــيوع کرونا براي مشــتریان 
فراهم کرد          ه اســت.به گزارش روابط عمومي بانک د          ي، 
سامانه تلفن  بانک د          ی که د          ر جهت تسهيل د          سترسی 
به خد          مات بانکی بر روی بستر تلفن راه اند          ازی شد          ه است به صورت 24 ساعته 
و د          ر تمامی روزهای هفته، بد          ون نياز به اینترنت، د          ر خد          مت مشــتریان محترم 
بانک د          ی می باشد          .بر اساس این گزارش، کاربري ساد          ه تلفن بانک د          ي د          ر د          وران 
شــيوع ویروس کرونا د          ر کشور، مشتریان را ترغيب کرد          ه است به جاي مراجعه 
حضوري به شعب بيشــتر از خد          مات الکترونيک استفاد          ه کنند           تا ضمن رعایت 

فاصله اجتماعي، ریسک ابتا به ویروس کرونا کاهش یابد          .

آغاز ثبت نام مرحله د          وم وام ضروری هفت 
میلیون تومانی بانک صاد          رات ایران 

مد          یرعامل صند          وق بازنشستگی کشوری با اعام آغاز 
ثبت نام اینترنتی وام ضروری بازنشستگان کشوری 
از اول ارد          یبهشــت ماه، از تعویق د          ر کسر اقساط ماه 
های فرورد          ین و ارد          یبهشت وام ضروری هفت ميليون 
تومانی بازنشستگان این صند          وق خبر د          اد          .به گزارش 
روابط عمومــی بانک صاد          رات ایران به نقــل از اد          اره کل روابط عمومی و امور 
بين الملل صند          وق بازنشســتگی کشــوری، اکبر افتخاری با اعام این خبر 
افزود          : کسر اقساط تسهيات قرض الحسنه هفت ميليون تومانی بازنشستگان 
کشــوری با موافقت بانک صاد          رات ایران د          ر ماه های فرورد          ین و ارد          یبهشت به 
تعویق افتاد          ه و از حقوق آنان کسر نخواهد           شد          . این موضوع شامل اقساط وام 
ازد          واج فرزند          ان بازنشستگان نيز می شود          . این تصميم د          ر چارچوب حمایت از 
بازنشستگان د          ر شرایط موجود           و با همکاری صند          وق بازنشستگی کشوری و 
نظام بانکی کشــور اتخاذ شد          ه اســت.افتخاری با اشاره به صد          ور احکام سال 
99 بازنشستگان کشوری و پرد          اخت حقوق فرورد          ین ماه همراه با افزایش 15 
د          رصد          ی حقوق و همسان ســازی گفت: تاش شــبانه روزی همکاران ما د          ر 
بخش های مختلف صند          وق برای سرعت بخشيد          ن به صد          ور احکام سال 99 
و پرد          اخت حقوق فرورد          ین ماه براســاس احکام جد          ید           که برای نخستين بار 

صورت گرفت، جای قد          رد          انی د          ارد          .

رئيس اد          اره کل بانکد          اری خرد           و امورباجه ها خبرد          اد          : 
د          رجه بند          ی باجه های روستائی پست بانک ایران

سيد          حســين ابطحی رئيــس اد          اره کل بانکد          اری خرد           و 
امورباجه هــا پســت بانک ایران از د          رجه بند          ی باجه های 
بانکی روســتائی این بانک د          ر چهار ســطح خبر د          اد           و 
گفت: خوشــبختانه بانک مرکزی جمهوری اســامی 
ایران موافقت اصولی خود           با فعاليت رســمی باجه های 

مذکور را اعام کرد           که این مهم می تواند           د          ر تثبيت جایگاه آنها د          ر شــبکه بانکی 
کشــور بسيار مهم باشد          .  به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، ابطحی افزود          : 
د          رچهل و چهارمين جلسه کميســيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک 
مرکزی با صد          ور مجوز فعاليت باجه های بانکی موافقت به عمل آمد          .رئيس اد          اره کل 
بانکد          اری خرد           و امور باجه ها با اشــاره به اینکه مد          یرعامل پســت بانک ایران سال 
1399 را ســال پویایی و ارتقاء باجه های بانکی روستایی اعام کرد          ه است افزود          : 
د          ر سال جاری قد          م های اساسی برای رشد           و ثبات باجه ها برد          اشته می شود          .ابطحی 
تأکيد          کرد          : د          رحال حاضر 6053 باجه روستایی د          رسطح کشور فعال است که سهم 
بسزائی د          ر ایجاد           انضباط مالی، رفاه اجتماعی و آباد          انی مناطق روستایی، عشایری 
و کم برخورد          ار ایفاء نمود          ه و موجب حذف ترد          د          های غيرضروری روستایيان برای 

د          ریافت خد          مات بانکی به شهرها شد          ه است.

د          ر اجرای الزامات حاکميت شرکتی صورت گرفت:
 انتصاب معاونان و اعضای هیأت عامل 

بانک کشاورزی
روح اله خد          ارحمی مد          یرعامل بانک کشاورزی،د          ر اجرای 
الزامات حاکميت شــرکتی، معاونــان و اعضای هيأت 
عامل این بانــک د          ر برخی حوزه هــا را منصوب کرد          .

بــه گزارش روابط عمومی و همــکاری های بين الملل 
بانک کشــاورزی،با توجه به ســاختار جد          ید           این بانک 

منطبق با الزامات ناظر بر حاکميت شرکتی،قد          رت اله عبد          الهی به سمت» معاون 
بازرسی،نظارت،حقوقی و وصول مطالبات و عضو هيأت عامل«،احمد           علی شکوه 
به ســمت»معاون توسعه سرمایه انسانی و عضو هيأت عامل«،محمد          رضا غفوری 
به سمت» معاون فناوری و توســعه خد          مات نوین بانکی و عضو هيأت عامل« و 
مسعود           جاليان به سمت»معاون تجهيز منابع،اعتبارات و توسعه سرمایه گذاری و 
عضو هيأت عامل« منصوب شد          ند          .بر اساس این گزارش، استقرار حاکميت شرکتی 
بــه عنوان یکی از محورهای اصاح نظام بانکی د          ر اولویت های کاری وزارت امور 
اقتصاد          ی و د          ارایی قرار د          ارد           و بانک کشاورزی بر اساس ارزیابی معاونت بانکی، بيمه 
و شــرکت های د          ولتی این وزارتخانه، به د          ليل عملکرد           مناسب د          ر مولفه استقرار 
حاکميت شرکتی حائز رتبه برتر شناخته شد          .همچنين معاون اول رئيس جمهور 
و وزیر امور اقتصاد          ی و د          ارایی برای پيشگامی د          ر اجرای حاکميت شرکتی و کسب 
رتبــه برتر د          ر بين بانک های د          ولتی با اهد          ای لوح ســپاس به روح اله خد          ارحمی 

مد          یرعامل بانک کشاورزی،از اقد          امات و عملکرد           این بانک قد          رد          انی کرد          ند          .

  مکمل آیین نامه بیمه ای اتباع خارجی و متقاضیان ورود           
به کشور تصویب شد          

آیين نامه شماره ۷۷.1 که مکمل آیين نامه شرایط عمومی بيمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود           به ایران، به شمار 
می رود           از سوی شورای عالی بيمه به تصویب رسيد          .به گزارش ایلنا و به نقل از اد          اره کل روابط عمومی و امور بين الملل بيمه 
مرکزی، د          ر مکمل این آیين نامه که برای اجرا به شرکت های بيمه اباغ شد          ه، اصاحاتی صورت گرفته که مهمترین آن به 
این شرح است:د          ر صورتی که بيمه شد          ه د          ر مد          ت بيمه د          چار بيماری یا صد          مات بد          نی ناشی از حاد          ثه شد          ه و یا به ضرورت 
پزشکی به شکل اجباری قرنطينه شود          ، بيمه گر موظف است خد          ماتی نظير پذیرش و انتقال به مراکز د          رمانی مجهز، انتقال 
مجد          د           به مراکز د          رمانی تخصصی تر و پرد          اخت هزینه های پزشکی بر اساس تعهد          ات بيمه نامه و د          ر نهایت بازگرد          اند          ن بيمه 
شد          ه به کشور متبوع د          ر صورتی که پزشک معالج و همچنين پزشک معتمد           تایيد           کنند           که شرایط جسمی بيمار به گونه ای 
نيســت که امکان سفر عاد          ی را د          اشته باشــد          .د          ر این آیين نامه مکمل، خد          مات مربوط به هزینه سفر و اقامت یک همراه 

برای بيمه گذار بستری د          ر بيمارستان و همچنين خد          مات متعارف د          ر صورت فوت بيمه گذار نيز پيش بينی شد          ه است.
شایان ذکر است برابر این آیين نامه، حد          اکثر کارمزد           فروش بيمه نامه مسافرتی اتباع خارجی عازم به ایران 10 و نرخ کارمزد           
اجباری بيمه نامه مسافرتی اتباع خارجی 12 د          رصد           تعيين شد          ه است.جزیيات آیين نامه مکمل یاد          شد          ه د          ر بخش مصوبات 
شورای عالی بيمه د          ر پورتال رسمی بيمه مرکزی قابل د          سترسی است.افراد          ی که به تشخيص بيمه مرکزی حد          اقل پنج سال 

سابقه ارزیابی و کارشناسی تخصصی را د          ر زمينه تخصصی مورد           تقاضای خود           د          ارا باشند           از آزمون کتبی معاف می شوند          .

اعام ساعات کاری شعب بانک آیند        ه از 31 فرورد        ین ماه سال 1399
 تا اطاع ثانوی با توجه به آغاز فعاليت برخی از اصناف و فعاالن اقتصاد        ی کشور که به طبع، افزایش 
شمار مراجعه کنند        گان به شبکه بانکی را د        ر پی خواهد         د        اشت، بانک آیند        ه با هد        ف کاهش تراکم 
افراد         د        ر محل شعب خود        ، از تاریخ 31 فرورد        ین ماه جاری تا اطاع ثانوی با حضور تمامی کارکنان، 
طی روزهای شنبه تا چهارشــنبه از ساعت 08:00 تا 14:00 و روز پنج شنبه از ساعت 08:00 تا 
12:30، د        ر خد        مت هم ميهنان و مشــتریان گرامی، خواهند         بود        .ساعت کاری اد        اره های مرکزی و 
همکاران شعب نيز از روزهای شنبه تا چهار شنبه از ساعت 0۷:30 تا 14:30 و روز پنج شنبه از ساعت 0۷:30 تا 13:00 
خواهد         بود        .گفتنی است؛ مرکز ارتباط بانک آیند        ه به شماره 2۷663200-021 نيز به صورت 24 ساعته آماد        ه پاسخ گویی 

به مشتریان گرامی است.

نحوه صحیح و اشتباه ضد        عفونی اسکناس را بشناسید       
سازمان بهد       اشت جهانی اعام کرد       ه که ویروس کرونا تا چند       ین روز بر روی اسکناس زند       ه می ماند        که باعث شد       ه تا ضد        عفونی پول 
ضروری باشد        اما باید        بد       انيد        ضد        عفونی اشتباه وجوه نقد        باعث از بين رفتن اسکناس می شود       .به گزارش خبرنگار ایِبنا، فراگيری 
جهانی کرونا باعث شد       ه تا  د       ر تمامی کشورهای جهان نگرانی های مشترکی مانند        گند       زد       ایی و پاکسازی ابزارهای آلود       ه و عمومی 
از جمله سکه، اسکناس و د       ستگاه های خود       پرد       از مورد        توجه قرار گيرد       ؛ بر اساس اعام سازمان بهد       اشت جهانی، ویروس کرونا تا 
چند       ین روز قابليت زند       ه ماند       ن بر روی سطح اسکناس را د       ارد        و شهروند       ان باید        نکات بهد       اشتی را هنگام استفاد       ه از پول نقد        رعایت 
کرد       ه و تا جایی که می توانند        از ابزارهای پرد       اخت الکترونيک و پرد       اخت بد       ون تماس استفاد       ه کنند       .ایران یکی از کشورهایی است 
که علی رغم رشد        و استفاد       ه بيش از ۷0 د       رصد       ی شهروند       ان از شبکه پرد       اخت الکترونيک و ابزارهای پرد       اخت، همچنان بخشی 
از مراود       ات با پول نقد        انجام می شود       ، بر همين اساس ضرورت د       ارد        تا شهروند       ان د       ر استفاد       ه از اسکناس به عنوان یک ابزار آلود       ه 
به نکات بهد       اشتی توجه کنند       .د       ر تمام جهان بانک های مرکزی ضمن اعام توصيه های بهد       اشتی، نسبت به آغاز فرآیند       هایی برای 
گند       زد       ایی و ضد        عفونی اســکناس ها اقد       ام کرد       ند        تا زنجيره شيوع کرونا را از بين ببرند       ؛ بانک مرکزی ایران نيز د       ر همين زمينه 
توصيه بهد       اشتی د       اشته و اعام کرد       ه، از آنجایی که اسکناس جزو اصلی ترین راه های انتقال ویروس کروناست هم وطنان عزیز تا 
حد        امکان از ابزارهای پرد       اخت الکترونيکی اســتفاد       ه کنيد       . زمانی که به اسکناس د       ست زد       ه اید       ، د       ست خود        را به صورت، چشم، 
بينی و د       هان نزنيد       .با توجه به اهميت موضوع  نحوه استفاد       ه و ضد        عفونی اسکناس، ایِبنا گفتگویی با کارشناسان صنعت پرد       اخت 

و بانکی د       اشته و چند        نکته مهم استخراج شد       ه به شرح زیر است:
1. د       ر هنگام اســتفاد       ه از اســکناس نکات بهد       اشتی را رعایت کرد       ه و حتما از د       ستکش استفاد       ه کنيد        یا د       ست خود        را به صورت 

چشم، بينی و د       هان نزنيد        و فورا با محلول ضد        عفونی کنند       ه یا آب و صابون شستشو د       هيد       .
2.هنگام د       ریافت پول نقد        از د       ستگاه خود       پرد       از یا د       ر فروشگاه ها، پول را د       ر کيسه پاستيکی نگهد       اری کنيد        و د       ر صورت امکان 

گند       زد       ایی کنيد       .
3.برای گند       زد       ایی و ضد        عفونی اسکناس بهترین روش شستشو با مایع ظرفشویی و د       ستمال پارچه ای خيس است؛ حتما بعد        از 

شستشو پول نقد        را با آفتاب یا د       ستگاه خشک کن، خشک کنيد       .
4.اســکناس های خود        را برای ضد        عفونی د       ر آب یا محلول نجوشانيد       ؛ جوشاند       ن راهکار مناسبی برای ضد        عفونی نبود       ه و باعث 

خرابی وجوه نقد        می شود       .
5. ضد        عفونی اسکناس با پود       ر شویند       ه کاربرد       ی نيست و به کاغذ آسيب وارد        می کند       .

6.به هيچ عنوان اسکناس را د       ر محلول سفيد        کنند       ه مانند        وایتکس و آب ژاول قرار ند       هيد       ، امکان از بين رفتن اسکناس وجود        د       ارد       .
۷. از اســتفاد       ه از راهکارهایی مانند        قرار د       اد       ن اسکناس د       ر مایکروویو  خود       د       اری کنيد       ، اسکناس ساختاری کاغذی د       ارد        و از بين 

می رود       .
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گزید          ه خبر

آسوشیتدپرسگزارشداد؛
ابتای بیش از 1000 خد          مه ناو هواپیمابر 

فرانسه به ویروس کرونا
نیرویدریاییفرانســهاعامکردبیشیکهزارنفرازملوانانوخدمهناوهواپیمابر
»شــارلدوگل«بهویروسکرونامبتاشــدهاند.بهگزارشخبرگزاریمهربهنقلاز
آسوشیتدپرس،»اریکاولت«سخنگوینیرویدریاییفرانسه،بااعاماینکهیکهزار
نفرازخدمهناوهواپیمابرشارلدوگلبهکرونامبتاشدهاند،اعامکرد:ازاینتعداد
مبتابهویروسکرونا،یکنفردربخشمراقبتهایویژهاستو۲۰نفردیگربهدلیل
مشکاتدربیمارستانبستریشدند.اینسخنگوتاکیدکردهاست،علیرغمتاشهای
انجامشــدهبرایاجرایمقرراتفاصلهگذاریاجتماعیبرعرشهناوهواپیمابرشارل

دوگل،توقفشیوعویروسکرونادراینناوهواپیمابرغیرممکناست.

نمایندهعراقیخبرداد؛
د          رخواست پارلمان عراق از د          ولت برای خرید           

سامانه »اس 400« از روسیه
کمیســیونامنیتودفاعپارلمانعراقدرخواســترســمیپارلمانازدولتبرای
خریداریسامانهدفاعموشکی»اس۴۰۰«ازمسکورابهنخستوزیراینکشورارائه
کرد.بهگزارشخبرگزاریمهربهنقلازسومریهنیوز،»بدرالزیادی«عضوکمیسیون
امنیتودفاعپارلمانعراقدرســخنانیاعامکردکهاینکمیســیونپسازانجام
تحقیقاتکاملوهمهجانبهدرخواستخریدسامانهدفاعموشکی»اس۴۰۰«راروی

میزنخستوزیراینکشورقراردادهاست.

آنتونیوگوترش:
 آفریقا برای مقابله با کرونا به بیش 

از 200 میلیارد           د          ار نیاز د          ارد          
دبیرکلســازمانمللمتحدتأکیدکردکهکشــورهایآفریقاییبهمنظورمقابلهبا
ویروسکروناومهارآنبهبودجهایبالغبربیشاز۲۰۰میلیاردداراحتیاجدارند.به
گزارشخبرگزاریمهربهنقلازالعهد،»آنتونیوگوترش«دبیرکلسازمانمللمتحد
سخنانیرادرخصوصشیوعکرونادرآفریقامطرحکرد.براساساینگزارش،ویدر
اینخصوصگفت:کشورهایآفریقاییبهمنظورمقابلهباویروسکروناومهارآنبه
بودجهایبالغبربیشاز۲۰۰میلیاردداراحتیاجدارند.گوترشهمچنینازطلبکاران
بینالمللیخواستتابهتمامیکشورهایدرحالتوسعهبرایبازپرداختبدهیهای

خودمهلتدهند.

  تحرکات جد          ید           ارتش آمریکا د          ر شمال
 شرق فرات

نیروهایارتشآمریکاحضورنظامیوغیرقانونیخوددرمنطقهشــرقفراترا
تقویتکردهاند.بهگزارشایلنابهنقلازخبرگزاریاسپوتنیک،نیروهایارتش
آمریــکاحضورنظامیوغیرقانونیخوددرمنطقهشــرقفراتراتقویتکرده
وازایجاددورههایجدیدآموزشوجذبنیروهایدموکراتســوریه)قســد(
باتوسلبهوسوســههایمالیحقوقودستمزدخبردادند.منابعمحلیاستان
حسکهگزارشدادهاندکهنیروهایآمریکاییدرمنطقه»الشدادی«درجنوب
ایناستانطیروزهایگذشتهروندثبتنامبرایدورهنظامیجدیدبهمنظور
آموزشعناصرقسدراآغازکردهاندودرمقابل۳۵۰داردرماهحقوقپرداخت
میکنندکهاینمبلغدرمقایســهباشرایطدشوارمعیشتیموجودرقمخوبی
است.مدتدورهنظامیدوماهونیمبهطولمیکشدواینآموزشهادرداخل
ساختمانادارهدولتیمیادیننفتی»الجبس«کهتحتاشغالارتشآمریکاست،
ارائهمیشود،بهگونهایکهاینعناصربهپایگاهنفتی»میدانالعمر«وخطرود
فرات،جبههمقابلنیروهایارتشســوریهونیروهایروســیهمنتقلخواهند
شد.اینمنابعگزارشدادند:»عناصریکهتحتآموزشارتشاشغالگرآمریکا

هستند،مزدورانتحتفرمانآنهاهستند.

 شورای امنیت خواستار آتش بس فوری
 د          ر یمن شد          

اعضایشــورایامنیتازطرفهایدرگیردریمنخواســتندفورادرراستای
مقابلهبااپیدمیکروناآتشبسکنند.بهگزارشایســنا،بهنقلازسایتشبکه
روسیاالیوم،خوزهسینگر،نمایندهجمهوریدومینیکنورئیسدورهایشورای
امنیتاعامکرد،اعضایاینشوراازدرخواستآنتونیوگوترش،دبیرکلسازمان
مللازطرفهایدرگیــربرایتوقففوریدرگیریهــاحمایتمیکنند.این
دیپلماتگفت،شــورایامنیتازطرفهایدرگیرمیخواهدتادروســعخود
مانعشیوعکووید-۱۹شوند،آنهاهمچنیننگرانادامهعملیاتنظامیهستند.
سینگرعنوانکرد،اعضایشورایامنیتازاعامآتشبسیکجانبهدوهفتهای
ازســویائتافسعودیاســتقبالمیکنندوازواکنشسازندهبهدرخواست
آتشبسازسویدولتمستعفییمننیزخرسندهستند.بهگفتهایندیپلمات
دومینیکن،اعضایشــورایامنیتازگروهانصــاراهمیخواهندبدونمعطلی

موضعیمشابهلحاظکند.

شلیک راکت به سمت یک شرکت چینی د          ر 
جنوب شرق بغد          اد          

گروهرســانهامنیتیعراقازاصابتدوموشــککاتیوشابهنزدیکییکشرک
چینیدرمنطقهنهروانخبرداد.بهگزارشایلنابهنقلازســومریهنیوز،منابع
عراقیازشلیکدوموشکبهسوییکشرکتچینیدراینکشورخبردادند.
گروهرسانهامنیتیعراقدیروز-شنبه-اعامکردکهدوراکتکاتیوشابهنزدیک
یکشرکتچینیدرمنطقهنهرواناصابتکردهاست.دراینبیانیهآمدهاست:
»دوراکتکاتیوشــادرنزدیکیشرکتچینیدرمنطقهنهرواندربخشتیپ
یکمپلیسمرکزیفرودآمد.«درادامهاینبیانیهآمدهاســت:»ســقوطایندو

راکتتلفاتجانیبههمراهنداشتهاست.«

حضور بیش از 10 هزار نظامی ترکیه با 
۶0۷0 سازوبرگ جنگی د          ر سوریه

دیدهبانحقوقبشــرسوریهازافزایشنظامیانترکیهدرشمالغربسوریهبه
بیشاز۱۰هزارتنخبرداد.بهگزارشایســنا،بهنوشــتهروزنامهفرامنطقهای
الشرقاأوسط،دیدهبانحقوقبشرســوریهوابستهبهگروههایمخالفاعام
کردکهیککارواننظامیجدیدترکیهواردخاکســوریهشد.دیدهبانحقوق
بشرســوریهگزارشداد،اینکاروانشامل۳۰کامیونوتجهیزاتنظامیبود
کهباعبورازگذرگاه»کفرلوسیون«و»لواءاسکندرون«واردمواضعترکیهشد.
طبقاینگزارش،ازماهفوریهتاکنونتعدادکامیونهاوتجهیزاتنظامیترکیه
کهواردمنطقهکاهشتنشدرشمالغربسوریهشدهاستبهبیشاز۶۰۷۰
تجهیزاتنظامیافزایشیافتهکهشاملتانک،نفربروخودروهایزرهیاستو
ایندرحالیاســتکهتعدادنظامیانآنکارادراینمنطقهنیزبه۱۰۳۰۰سرباز

افزایشیافتهاست.

درسایهشیوعکرونا؛
تعلیق پروازهای د          اخلی و خارجی عراق 

تمد          ید           شد          
ســازمانهواپیماییعراقاعامکردکهدرسایهشیوعویروسکروناتعلیق
پروازهایداخلیوخارجیاینکشورتاپایانهفتهجاریتمدیدشدهاست.
بهگزارشخبرگزاریمهربهنقلازسومریهنیوز،سازمانهواپیماییعراق
ازتمدیدتعلیقپروازهایاینکشوردرسایهشیوعکروناخبرداد.براساس
اینگزارش،اینســازماناعامکردکهتمامیپروازهاتاپایانهفتهجاری
متوقفخواهدبود.طبقاعامسازمانهواپیماییعراق،قانونمذکورتمامی
پروازهایداخلیوخارجیرادربرمیگیرد.اینسازمانهمچنیناعامکرده
استکهپروازهایمختلفبرایخارجکردناتباععراقیازکشورهاِیدرگیر
باویروسکروناادامهپیداخواهدکرد.بدینترتیب،تمامیپروازهایداخلیو
خارجیدرعراقتاتاریخ۲۴آوریل)۵اردیبهشتماه(متوقفخواهندماند.

خشم پاکستان از فروش سامانه های 
موشکی آمریکا به هند          

وزارتامــورخارجــهپاکســتانازتصمیمدولتآمریــکامبنیبرفروش
سامانههایموشکیبههندابرازنگرانیکرد.بهگزارشگروهبینالمللباشگاه
خبرنگارانجوانبهنقلازشــینهوا،»عایشــهفاروقی«سخنگویوزارت
امورخارجهپاکســتان،اعامکرد:»فروشسامانههایموشکیوهمچنین
کمکفنیوحمایتلجستیکیدرهنگامیکهجهانبرایمقابلهباشیوع
ویروسکرونایجدیدتاشمیکند،اقدامینگرانکنندهمحسوبمیشود.
پاکســتاننگرانیخودرادرموردفروشتسلیحاتپیشرفتهازسویدولت
آمریکابهدولتهند-کهخطربیثباتکردنهرچهبیشــترمنطقهرابه
دنبــالدارد-ابرازمیکند.«ویافزود:»پاکســتانبارهادرموردطرحهای
تهاجمیهندنهتنهادرقبالپاکستان،بلکهدرقبالدیگرکشورهایجنوب
آسیا،بهجامعهجهانیهشداردادهاست.«اینسخنگودرادامهگفت:»توافق
میانآمریکاوهندشرایطناپایدارمنطقهجنوبآسیارابیثباتترخواهد
کردواحتمالقویوجودداردکههنددرحالیکهجامعهجهانیدرحال

تاشبرایمقابلهبااپیدمیاست،درحالانجامعملیاتیباشد.«

کاظمی قمی سفیر سابق ایران د         ر بغد         اد         : 

 آمریکا به د         نبال تضعیف استراتژی د         فاعی عراق است
سفیرســابقایراندربغدادمعتقداستگفتوگوهایراهبردی
جدیدیمیانآمریکاوعــراقرخنخواهددادمگردرصورتیکه
آمریکاییهابهدنبالاینباشــندکهحضورخوبیدرعراقداشته
باشــندوازاهدافنامشــروعخوددراینکشوردستبردارند.به
گزارشگروهبینالمللخبرگزاریتســنیم،حسنکاظمیقمی
اولینسفیرایرانبعدازسقوطحکومتبعثدرعراقودریکیاز
مقاطعمهمسیاسیکشورعهدهدارســفارتایراندرعراقبود؛
درســتدرزمانیکهحملهآمریکابهعراقتمامشدهوعراقیها
آمادهتشکیلدولتمستقلشدهبودند.اودرایندورهبهنمایندگی
ازایرانوبهصورترســمیسرپرستیهیئتایرانیدرمذاکرات
هیئتهایایرانیوآمریکاییدربارهعراقرابهعهدهداشت.کاظمی
قمیتوانستهبوددراینمدتارتباطمتوازنیباگروههایسیاسی
ازجملهکردها،شیعیانواهلتسننومسیحیانودیگراقلیتهای
قومــیومذهبیدرعراقایجادکند.همینامرماراواداشــتتا
بهسراغایندیپلماتسابقعراقبرویمودربارهتحواتاخیراین
کشــورازجملهاجراییشــدنمصوبهپارلمانعراقدرخصوص
خروجنظامیانآمریکاییازاینکشور،چراییجابهجایینیروهای
آمریکاییدرعراق،گفتوگوهایراهبردیآیندهبینعراقوآمریکا
ونیزتشــکیلدولتجدیداینکشــورباویگفتوگوییانجام
دادیم.»حســنکاظمیقمی«درگفتوگوباخبرنگاربینالملل
خبرگزاریتسنیم،درارتباطباحضورنظامیآمریکادرعراقگفت:
آمریکاازابتدایاشــغالعراقتوسطنظامیانشدرسال۲۰۰۳تا
امروزبهدنبالچندهدفبود؛اولاینکهیکنظامسیاسیمطلوب
کاخسفیدرادرعراقحاکمکند.دوم،ساختارنظامیوامنیتیاین
کشورراوابســتهبهآمریکاکند.سوم،مناسباتخارجیعراقرا
مدیریتکند.درمجموع،واشــنگتنمیخواســتومیخواهد
استقال،سیادتوحاکمیتملیعراقراتحتسطلهخودشقرار
دهداماعراقتمامقددرمقابلآمریکادرحوزههایامنیتی،دفاعی،
اقتصادیوحتیسیاســتخارجیایستادونمیخواستوابسته
محضبهآمریکاباشد.دراینجابایدبگویم،آمریکاپسازسرنگونی
رژیمبعثعراقمیخواســتباتسلطبراینکشوربهآناهداف
نامشــروعیکهبرشمردیم،دســتپیداکندواگرموفقمیشد،
همینمدلرادرکشورهایغربآسیاتوسعهمیداد.سفیرسابق
ایراندرعراقتصریحکرد:روندتحواتدرعراقازسال۲۰۰۳تا
امروزوارادهرهبرانسیاســی،مــردم،مرجعیتدینیونخبگان
عراقیاینبودکهیکنظامسیاســیملــیایجادکنند،عراقرا
کشوریمستقلبادارابودنحاکمیتملی،بهدورازاشغالگریو
دخالتهــایبیگانگانشــکلبدهند.اینمســائلدرتعارضبا

خواستههایآمریکابود.واشنگتنبهمنافع،هنجارهایفرهنگی
اجتماعیوخواستههایمردمعراقبیتوجهبود،اینموضوعسبب
شدکاخسفیددرتمامسیاستها،طرحواهدافشانناکامبماند.
آمریــکاکهیکروزمدعیبودبهعــراقآمدهتاامنیترادراین
کشــوربرقرارکند،اینکخودشگرفتارناامنیشدهاستچراکه
آمریکاییهابودندکهگروههایتروریســتیازجملهداعشرادر
عراقبهوجودآوردندوبعــداًهمبداناعترافکردند،بههرحال،
آمریکاییهابهایجادشکافهایاجتماعیوسیاسیدرداخلعراق
متهمهستند،آنانفکرمیکردندباانفجارمرقدشریفامامان)ع(
درســامراجنگشیعهوسنیدرعراقشــعلهورشدهاست،در
حقیقت،آمریکاییهامیخواستندباگسترشگسلهایاجتماعی،
فضایامنیتیعراقرابیشتردراختیارخودبگیرند.ویدرارتباط
ـواشــنگتنگفــت:ازروزاول، باهمکاریهایاقتصادیبغدادـ
آمریکاییهاقراردادهایســنگینیمثًادرحوزهانرژیونفتبه
عراقیهاتحمیلکردندتانیروگاههاییبرایشانتأسیسکنندکه
بایستیتوربینهایمولدبرقآنراازآمریکابخرندوعراقنیزحق
نداردمثًابهایرانبگوید»برایمانیروگاهاحداثکن«.آمریکاییها
کاریکردنــدکهاقتصــادعراقونفتاینکشــوررادرتصرف
خودشانقراردهند.همینطوریکهشمامشاهدهمیکنید،یکی
ازتهدیدهایآمریکاتحریماست،بهعنوانمثالدرشرایطکنونی
کهبحثتشــکیلدولتجدیدبغدادمطرحاست،آمریکامسئله
کودتــارامطرحمیکنــد،همزمانباآن،موضــوعحملهعلیه

حشدالشــعبیرابهمیانمیکشدودرهمینزماننیزتهدیدبه
اعمالتحریمعلیهبغدادمیکند.اگردولتیبامشــخصهملیدر
بغدادبهقدرتبرســدوایندولتبخواهدقانونپارلمانعراقدر
خصوصخروجنظامیانآمریکاییرادراینکشوراجراییکند،با
تحریمهایاقتصادیکاخسفیدمواجهخواهدشد.شمامیدانید
صندوقاصلیدرآمدهایملیعراقدرآمریکاست.واشنگتنبااین
ابزارهادولتمردانعراقیراتهدیدمیکند.جالبایناســتوقتی
آمریکاباناکامیمواجهشــدودیددچارخســارتهایسیاسی،
امنیتیواقتصادیشدهوبامقاومتهایمشروعروبهروستودیگر
نمیتواندبهاشغالگریدرعراقادامهبدهد،یکتوافقنامهراهبردی
وامنیتیبهاینکشورتحمیلکرد.دراینتوافقنامه،حاکمیتملی
عراقنقضمیشــدوآمریکاسکاندارامنیتودفاعازعراقبودو
دولتبغدادبایستیدرنقشپشتیبانیانجاموظیفهمیکردیاآن
قانونمصونیتقضاییکهبــراینظامیانآمریکاییدیدهبودند،
عراقیهاباتماماینهامخالفتکردند.آمریکامجبورشدنظامیانش
راازعراقدرســال۲۰۱۱خارجکندزیراآمریکاییهااحســاس
نگرانیمیکردندازاینکهمــوردحملهقراربگیرند.ایندیپلمات
سابقایراندرپاسخبهاینسؤالکه»آیاتوافقنامهامنیتیبغداد
ــواشنگتنشکستخوردهاست؟«اظهارداشت:آنتوافقنامهای
کهآمریکامیخواستوآنچیزیکهامضاشد،ماهیتاًاتقاقنیفتاد
یعنیآمریکامیخواستکهدرآنتوافقنامهمسئولدفاعوامنیت
عراقباشــدواینراکهتهدیدمتوجهاینکشــوراســتآمریکا

مشخصکند،دراینصورت،آمریکاییهابهانهمیکردندکهفان
موردتهدیداســتوبایــدعملیاتنظامیصــورتبگیرد.این
بزرگترینموضوعیبودکهمیتوانستکشورهایهمسایهرانگران
کند،بهعاوه،اینمسئلهاســتقالوحاکمیتملیعراقرازیر
سؤالمیبردلذاعراقیهااینموضوعرانپذیرفتندچراکههوشمند
بودندوبامشــاورتهاییکهدادهشد،متوجهخطرشدندواین
اتفــاقنیفتاد.ویدرارتباطباتشــکیلدولتجدیدبغدادگفت:
دموکراســییکتجربهجوانیدرعراقاســت.بدیهیاستکه
تشــکیلدولتزمانخواهدبودچراکهفراکسیونهایمختلف
نظــراتگوناگوندارندامانکتهمهمایناســتکهخطوطقرمز
امنیتملیومنافعملیراعراقیهابهخوبیمیدانند،اینکهکشور
بایدمستقلباشدحاکمیتملیبایددراختیارخودعراقیهاباشد،
بههرحال،درفضایاینروزهایعراقکهیکیازموضوعاتمهم
اینکشورتشکیلدولتجدیدبغداداست،آمریکابهدنبالایناست
دولتیدرعراققدرترابهدستبگیردکهبهدنبالاجراییکردن
قانونخروجنظامیانآمریکایینباشــد.ازدغدغههایجدیکاخ
ســفیددرعراقایناســتکهبغدادروابطخوبیباکشــورهای
همسایهازجملهجمهوریاسامیایراننداشتهباشد.اینیکیاز
مداخلهگریهایآمریکاســتکهدرتنظیمروابطخارجیعراق
دخالتمیکند،ایندرحالیاستکهروابطبغدادــتهرانفقط
درحوزههمکاریدوجانبهواقتصادینیســتبلکهاینروابطدر
یکحوزهراهبردیاســت.جمهوریاسامیایرانظرفیتهایی
داردکهبهسازندگیعراقکمکمیکندوبالعکس.امروزعراقو
ایرانباکشورهایهمراهمیتوانندثباتوامنیتمنطقهراشکل
بدهند،یــکطرحدفاعــیوامنیتیمنطقهایرابامشــارکت
کشورهایغربآسیاپیریزیکنندکهنیازیبهمداخلهقدرتهای
خارجینباشــداماآمریکانسبتبهاینمسائلتمایلندارد.شما
ماحظــهمیکنیدآمریکاییهانســبتبهنیروهــایمردمیو
الحشدالشعبیباخشمبرخوردمیکنند،یعنیبهدنبالاینهستند
کهحشدنباشــد،درحالیکهالحشدالشعبیعضوجداییناپذیر
استراتژیدفاعیامروزعراقاست.مامیدانیمامنیتامروزعراقو
قدرتدفاعیاینکشورمردمپایهاست،اماآمریکاییهابهدنبالاین
هســتندکهاســتراتژیدفاعیعراقراتضعیــفکنند،اینباب
مداخلهگریآمریکاراتقویتمیکند.سفیرسابقایراندربغدادبا
اشارهبهجابهجایینظامیانآمریکاییدرعراقگفت:آمریکاییها
برایایمنسازیخودشاندستبهچنیناقدامیزدهاند.درهمین
فضاگفتهمیشودآمریکاسامانهموشکیپاتریوتدرعراقمستقر

کردهاست.
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محققان د          انشگاه کالیفرنیا سن فرانسیســکو موفق به توسعه آزمایشی 
بــه نام" DETECTR SARS-CoV۲" شــد          ه اند           کــه می تواند           بیماری 
کووید          -۱۹ را د          ر کمتر از یک ســاعت تشــخیص د          هد          .با شیوع بیماری 
کووید           -۱۹ د          ر جهان تاکنون روش های جد          ید          ی برای تشــخیص سریع 
عفونت توســعه یافته اند           حــال محققان امریکایی د          انشــگاه کالیفرنیا ، 
سانفرانسیسکو د          ر مقاله ای که اخیرا د          ر مجله  Nature  منتشر کرد          ند           از 
توسعه یک آزمایش جد          ید           مبتنی بر کریسپر برای تشخیص عفونت ناشی 
از بیماری کووید          -۱۹ خبر د          اد          ند          .این آزمایش حضور د          و نشــانه خاص د          ر 
ویروس کرونا را بررسی می کند          . یکی از ان نشانه ها د          ر تمام کروناویروس ها 
مانند           سارس یافت می شود           اما د          یگری تنها مختص بیماری کروناویروس 

سند          رم حاد           تنفسی ۲ که باعث بیماری کووید          -۱۹ می شود          ، است.

به منظور جبران کمبود           کشور برای تامین سوخت های زیستی، گروهی 
از محققان واحد           علوم و تحقیقات د          انشــگاه آزاد           با همکاری د          انشــگاه  
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و د          انشگاه شاهرود           با استفاد          ه از منابع 
چوبی زغال های زیســتی را عرضه کرد          ند          .علی کاظمی تبریزی، مجری 
طرح د          ر گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه این مطالعات با عنوان "زغال 
زیستی فشرد          ه حاصل از ضایعات پوســته چوبی باد          ام زمینی با اتصال 
د          هند          ه  های طبیعی" اجرایی شــد          ه اســت، گفت: ساخت زغال زیستی 
فشرد          ه از ضایعات پوسته چوبی باد          ام زمینی د          ارای زمینه فنی مربوط به 
تولید           سوخت  های زیستی و استفاد          ه از ضایعات کشاورزی لیگنوسلولزی 
)چوبی( اســت.وی اضافه کرد          : باتوجه به کمبود           چوب د          ر ایران، نیاز به 

راهکاری برای جبران این کمبود           امری حیاتی است.

پروفســور "فرخ ایازی" د          انشمند           ایرانی موسسه فناوری جورجی موفق 
به ساخت یک حسگر بسیار کوچک شد          ه که می تواند           با قرارگیری روی 
لباس به نظارت بر وضعیت قلب و ریه ها بپرد          ازد          .لرزش هایی که با تپش 
قلب ایجاد           می شود           و تورم ریه ها بر اثر تنفس، ضعیف و لطیف است، اما 
می تواند           اطاعات مهمی را د          ر مورد           سامت عمومی بد          ن ما نشان د          هد          .

یک ریزحســگر جد          ید           که می توان آن را روی لباس قرار د          ارد          ، می تواند           
روشی جد          ید           برای رد          یابی این ســیگنال ها ارائه د          هد           و به کاربر هشد          ار 
د          هد           که ممکن اســت وقت آن رسید          ه باشد           که یک چکاپ انجام د          هد          .

این حسگر جد          ید           که توسط د          انشمند          ان موسسه فناوری جورجیا ساخته 
شد          ه است، کوچکتر از یک د          کمه است و تا حد          ود          ی عملکرد           یک د          ستگاه 

الکتروکارد          یوگرام)نوار قلب( را تقلید           می کند          . 
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کاد          یاک V-CT5 بلک وینگ با 650 اسب و گیربکس د          ستی د          ر راه است
پس از معرفی ســد          ان اسپرت کاد          یاک V-CT5 با پیشرانهٔ بسیار ضعیف تری نسبت به CTS-V، گفته شد           که نسخهٔ قوی تر و عملکرد           
باایی از این خود          رو هم د          ر راه است. برای مد          ت ها شایعات مختلفی د          ر مورد           نام این نسخه منتشر می شد           اما حاا سرانجام کاد          یاک رسماً 
تأیید           کرد           که نسخهٔ عملکرد           باای این ماشین، بلک وینگ نام خواهد           د          اشت. د          ر همین حال، Car&Driver هم گزارش د          اد          ه است که 
V-CT5 بلک وینگ به نسخهٔ بروز شد          ه ای از همان پیشرانهٔ 6.۲ لیتری V8 سوپرشارژ مجهز خواهد           بود           که د          ر CTS-V استفاد          ه می شد          .

طبق این گزارش، این موتور حد          ود           650 اســب بخار قد          رت خواهد           د          اشــت که یعنی ۱0 اسب بخار قوی تر از سلف خود           است. فعًا هیچ 
حرفی د          ر مورد           گشتاور زد          ه نشد          ه اما این موتور د          ر CTS-V گشتاوری برابر با 855 نیوتن متر تولید           می کرد          . همچنین گفته شد          ه برای 
انتقال نیروی این موتور د          ر V-CT5 گیربکس های شــش سرعتهٔ د          ستی و ۱0 سرعتهٔ اتوماتیک ارائه خواهد           شد           که این یعنی گیربکس 
اتوماتیک آن د          و د          ند          ه بیشــتر از گیربکس CTS-V خواهد           د          اشت.مشــخصات پرفورمنس V-CT5 بلک وینگ هنوز مشخص نیست اما 
CTS-V می توانست ظرف 3.7 ثانیه از صفر به سرعت ۹6 کیلومتر بر ساعت برسد           و به حد          اکثر سرعت 3۲0 کیلومتر بر ساعت د          ست 

پید          ا کند          . بااین حال، می توان انتظار د          اشت که V-CT5 بلک وینگ سریع تر باشد          .

طلب 20 میلیارد          ی پرسپولیس چرا وصول نمی شود          ؟
با وجود           اینکه با اد          عای مد          یران پرســپولیس، این باشگاه د          ر ســه سال گذشته بیش از ۲0 میلیارد           تومان از اسپانسر سابق خود           طلبکار 
اســت اما عجیب این است که تا به حال هیچ اقد          امی برای وصول این پول انجام نشد          ه است.د          ر د          وره مد          یریت علی اکبر طاهری، باشگاه 
پرســپولیس د          ر جریان یک قراد          اد           با کارگزاری وارد           همکاری شــد           که بر اساس آن، کارگزار متعهد           می شد           از محل د          رآمد          های هواد          اری 
پرســپولیس  روی یک ســامانه هواد          اری، منابع مالی خوبی را به حساب پرسپولیس واریز کند           و پس از تامین مبلغ کف قرارد          اد          ، د          رصد           
خود           را برد          اشت کند          .قرارد          اد           د          و ساله به گونه ای تنظیم شد          ه بود           که طی آن شرکت طرف قرارد          اد          ، د          ر سال اول حد          اقل باید           33 میلیارد           
تومان به حســاب پرســپولیس واریز می کرد           و برای سال د          وم نیز کف قرارد          اد           ۴3 میلیارد          ی ذکر شد          ه بود          . قرار بر این بود           پس از تکمیل 
مبلغ کف قرارد          اد          ، پس از کسب د          رآمد           بیشتر، د          رصد          ی به حساب کارگزار برسد           و مابقی د          وباره به پرسپولیس پرد          اخت شود          . با این وجود           
شرکت کارگزار نتوانست به تعهد          ات خود           عمل کند           تا اینکه د          ر نهایت د          ر تابستان سال ۹6، پس از پایان مد          ت ذکر شد          ه د          ر قراد          اد          ، د          یگر 
تمد          ید          ی د          ر کار نبود          .پس از این موضوع اختاف حسابی میان پرسپولیس  و شرکت کارگزار شکل گرفت. باشگاه مد          عی بود           که کارگزار 

طبق قرارد          اد          ، مبلغ ذکر شد          ه به عنوان کف را به حساب باشگاه واریز نکرد          ه و از طرف د          یگر کارگزار اد          عا می کرد           .

کاروان عشق و مستی را امیرپیر رومی مرشد           روشن ضمیر خیمه را از کهکشان سازد           طنابمنزلش رر ز ماه و آفتاب جام جم شرمند          ه از آئینه اشنور قرآن د          ر میان سینه اش باز شوری د          ر نهاد           من فتاد          از نی آن نی نواز پاکزاد           خاور از خواب گران بید          ار شد          گفت »جانها محرم اسرار شد           بند          ای کهنه را بگشاد          ه اند          جذه ای ازه او را د          اد          ه اند          

پیشنهاد          

چهره روز

فرهنگ

تارا بهبهانی هنرمند          ی است که 
حد          ود           هشت ســال قبل برای 
اثری  پکن،  بینال  د          ر  شــرکت 
را خلــق کرد           که بــه ویروس 
که  او  نبود          .  بی شــباهت  کرونا 
آن روزها هیــچ اید          ه ای د          رباره 
این ویروس کوچک جان سخت 
بود            کرد          ه  تاش  ند          اشت، صرفا 
با خلــق این اثــر تصویری از 
آیند          ه بشــریت را نشان بد          هد          ؛ 
تصویری که حاا شــباهتش با 
ویروس کرونا برای خود          ش هم عجیب اســت.این هنرمنــد           د          رباره اید          ه خلق این اثر توضیح 
می د          هد          : سال ۲0۱۲ پنجمین بینال پکن با موضوع »آیند          ه و واقعیت« برگزار شد           که من نیز 
بر اساس همین موضوع  این اثر را خلق کرد          م. این اثر برخاف تمام آثاری که کشید          ه بود          م 
و پر از رنگ بود          ند          ، جنبه های د          یگری از د          نیا را نشان می د          اد           و به قسمت تاریک آن پرد          اخته 
بود          . به هر حال همه می د          انیم که هر چقد          ر برای نشان د          اد          ن جنبه های روشن زند          گی تاش 
کنیم باز هم جنبه های منفی وجود           د          ارند           و حتی ممکن است د          ر طول زمان این جنبه های 
منفی بزرگ شوند           و شاید           آن قد          ر بزرگ شوند           که خود           آد          م ها را بخورند          . او با تاکید           بر این که 
هنگام خلق این اثر هیچ ذهنیتی از ترســیم یک ویروس د          ر ذهن ند          اشــته، اد          امه می د          هد          : 
من د          ر این اثر یک کارخانه تولید           انبوه را کشــید          ه بود          م و اصا به ذهنم نمی رسید           که روزی 
برســد           که همانند           فیلم های هالیوود          ی همه مرد          م د          نیا از ترس یک ویروس کوچک ذره بینی 

د          ر خانه های شان بمانند           و د          نیا مختل شود          . 

اتاق شماره 6
و  د          اســتان نویس  اثــر   6 شــماره  اتــاق  کتــاب 
نمایش نامه نویس روســی آنتوان چخوف است که د          ر 
زمان حیاتش بیــش از 700 اثر اد          بی خلق کرد          . اتاق 
شــماره 6 مقوله رنج و شیوه برخورد           با آن را د          ر میان 
گفتگوهای بین یک بیمار روانی به نام ایوان د          میتریچ، 
و د          کتــِر او، آند          ره یفیمیــچ را از د          و د          ید          گاه متفاوت 
بررســی می کند          .د          ر نگاه اول این طور به نظر می رسد           
که قصد           چخوف بررسی د          نیای پیچید          ه بیماران روحی 
اســت ولی با نگاهی عمیق تر می بینیم که او د          ر واقع 
زوال روحــی و اجتماعی د          ر زند          گی مرد          م روســیه را 
تصویر می کند          . انسان هایی که جامعه اجازه نمی د          هد           
به رشد           و بالند          گی برسند           و این توصیفات چقد          ر برای 
ما ملموس و آشناســت.کتاب اتاق شماره 6 به جز چند           نقد           منفی، همواره نقد          های مثبت د          ریافت 
کرد          ه است و همگان آن را ستود          ه اند          . این کتاب د          ر زمان حیات خود           چخوف به زبان های انگلیسی، 
بلغاری، مجار، د          انمارکی، آلمانی، نروژی، صربی، فناند          ی، فرانســوی، چک، ســوئد          ی و لهستانی 
ترجمه شد          .به طور کلی کتاب، رنج را مورد           بررسی قرار د          اد          ه است. اینکه رنج چیست و برخورد           بشر 
با رنج باید           چگونه باشد          . اگر رنج انسان را به سوی تکامل هد          ایت می کند           و ازمه بشر است پس چرا 
باید           به کمک د          ارو یا هر عامل د          یگری، از رنج و د          رد           کاست؟ آیا اگر از زند          گی انسان، رنج را حذف 

کنیم، سطح و ارزش زند          گی اش د          ر حد           زند          گی یک آمیب )تک سلولی( پایین می آید          ؟
خاصه کتاب اتاق شماره ۶

اینجا محیط یک تیمارستان است که وضعیت خوبی ند          ارد          ، د          ر اتاق شماره 6 ما با پنج بیمار روانی 
روبه رو هستیم که د          ر ابتد          ا وضعیت روحی هرکد          ام برای ما به طور مختصر شرح د          اد          ه می شود          . 

آد          ولف هیتلر
آد          ولــف هیتلــر )زاد          ه ۲0 آوریل ۱88۹ – د          رگذشــته 
حــزب  کاریزماتیــک  رهبــر   )۱۹۴5 آوریــل   30
ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان )حزب نازی( بود          . 
او بین ســال های ۱۹33 تــا ۱۹۴5 صد          ر اعظم آلمان و 
از ۱۹3۴ به بعد          ، هم زمان د          ر مقام پیشوای رایش آلمان 
بزرگ نیز حکومت کرد          . وی د          ر یک خانواد          ه ی آلمانی د          ر 
اتریش متولد           شد          .هیتلر به عنوان یک کهنه سرباز نشان د          ار 
جنگ جهانی اول د          ر سال ۱۹۲0 به حزب نازی پیوست. 
او د          ر سال ۱۹۲۱ به ریاست آن رسید          . او د          ر نوامبر ۱۹۲3 
به خاطر شرکت د          ر کود          تای نافرجام خیابانی معروف به 
»کود          تای آبجوفروشــی مونیخ« به تحمل 5 سال زند          ان 
محکوم شد          . او د          ر همین د          وران کتاب نبرد           من را نوشت. 
او پس از آزاد          ی از زند          ان، با ترویج اید          ه های ملی گرایی، ضد          کمونیستی، یهود          ستیزی و ایراد           سخنرانی های 
پرشــور ضد           پیمان ورسای، حامیان بسیاری د          ر کشور آلمان به د          ست آورد          . هیتلر و حزبش بعد           از اینکه 
د          ر مجلس آلمان اکثریت شــد          ند           د          ر سال ۱۹33 از ســوی پاول فن هیند          نبورگ به مقام صد          راعظمی 
آلمان منصوب شــد          . مجموعه ی ارتشی-صنعتی آلمان د          ر زمان صد          ارت وی توانست قوای تحلیل رفته 
ی این کشور را بازسازی کرد          ه و آن را تبد          یل به یکی از قد          رت های برتر اروپا د          ر زمان خود           کند          . هیتلر 
سیاست خارجی خود           را با هد          ف سیاست لبنسراوم د          نبال نمود          ؛ یکی از د          ایل نخست و عمد          ه ی وقوع 
جنگ جهانی د          وم تهاجم به کشــور ساخته شد          ه لهستان د          ر ۱۹3۹ بود           که د          ر نتیجه، بریتانیا و فرانسه 
به آلمان اعام جنگ کرد          ند          ؛ جنگی که بین د          و قد          رت نیروهای محور و نیروهای متفقین د          رگرفت و د          ر 
طی این مد          ت اروپا و همچنین سایر نقاط د          نیا شاهد           ویرانی ها و تلفات بسیار بود          . آلمان نازی به شوروی 

کمونیستی نیز حمله وسیعی کرد          .

هنرمند          ی که 8 سال پیش کرونا را نقاشی کرد          !


