با حضور وزیر دفاع صورت گرفت؛

هواپیماهای بدون سرنشین رزمی به ارتش تحویل داده شد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

هواپیماهای بدون سرنشین رزمی و چند منظوره با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل ارتش جمهوری اسامی ایران شد.همزمان با  ۲۹فروردین روز
ارتش جمهوری اسامی ایران و با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،امیر سرتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش امیر
سرتیپ نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش ،امیر سرتیپ دوم خواجه فرد مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع مراسم تحویلدهی انبوه هواپیماهای بدون
سرنشین چند منظوره ،رزمی ،شناسایی و هدف همزمان در سازمان صنایع هوایی و صنایع هسای اصفهان برگزار شد .به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ
حاتمی در این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه و سالروز ارتش جمهوری اسامی ایران به آحاد ملت بزرگ ....
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رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران:

صادرات کشور  ۲۰درصد کاهش یافت

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

ورود شستا که خصوصی سازی نیست

۵

بر اساس مصوبه هیات دولت؛

۲میلیون تومان سهام به هر کد ملی
تخصیص یافت

بر اســاس مصوبه هیات دولت ،درباره عرضه ســهام شــرکت ها در قالب  ،ETFدو میلیون تومان به هر کد ملی
تخصیص مییابد .هیات وزیران در جلســه بیستم فروردین ماه خود به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد جزء
 ۲بند الف تبصره  ۲ماده واحده قانون بودجه ســال  ۹۹کل کشور تصویب کرد.سقف سرمایه گذاری هر شخص
حقیقی در صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره  ۲ماده واحده قانون بودجه سال  ۹۹کل کشور  ۲۰میلیون
ریال تعیین میشــود در صورت فزونی تقاضا بر عرضه از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد
شد .هر شخص حقیقی(هر کد ملی) می تواند فقط یکبار از تخفیف اعام شده توسط هیئت وزیران استفاده
نماید .پنج واحد درصد از تخفیف اعام شده توسط هیات وزیران به بازارگردانی واحدهای صندوق سرمایهگذاری
در همان صندوق تخصیص خواهد یافت.در صورت عدم فروش کامل ســهام قابل واگذاری از طریق صندوقهای
سرمایهگذاری سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.

گرانی در کمین بازار اجاره مسکن
3

دوراهی تورم در سال جدید
3

مهلت ارسال پیامک تا  7اردیبهشت

احتمال افزایش مبلغ وام حمایتی
به  2میلیون

سخنگوی تســهیات حمایتی کرونا درباره فرصت ارسال کدملی به سرشــماره وزارت رفاه برای دریافت وام
تســهیاتی کرونا گفت :اگر سرپرستان خانوار تا فردا شب ۳۱ ،فروردین ماه پیامک حاوی کدملی خود ارسال
کنند ،وامشان تا چهارم اردیبهشت واریز می شود اما کسانی که تا هفته آینده( ،هفتم اردیبهشت ماه) کدملی
خود را ارسال میکنند تاش میکنیم تا واریز وام پنجشنبه هفته بعد برایشان صورت گیرد.به گزارش ایسنا،
حسین میرزایی ظهر دیروز در یک ایو اینستاگرامی به پرسشهایی درباره تسهیات حمایتی کرونا پاسخ داد.
آیا برای کســانی که سیمکارتی به نامشان نیست ،پیامک اولیه وزارت رفاه برای فرزندان و دیگر
اعضای خانواده ارسال خواهد شد؟
خیر ،فعا منتظر چنین امکانی نباشند و هنوز تصمیمی گرفته نشده که پیامک برای سایر اعضای خانواده و
فرزندان ارسال شود .حتما سیمکارت تهیه کنید.
ای کاش به نام بودن سیمکارت سرپرست خانوار حل شود و دولت به کدملی بسنده کند.
تنها راه احراز هویت و دریافت رضایت نامه برای دریافت وام و کسر اقساط ارسال پیامک از سیمکارتی است که
به نام سرپرست خانوار است .این تنها راهی بود که میتوانستیم غیرحضوری وام بدهیم.
دیروز یارانهام را جدا کردهام و سرپرست خانوار شدهام ،آیا مشمول میشوم؟
اگر هنوز اولین یارانه را هم دریافت نکردهاید و سرپرست خانوار شدهاید وام به شما هم تعلق میگیرد.
سیمکارت جدید تهیه کردیم آیا باید منتظر پیامک وزارت رفاه باشیم؟
کدملی تان را مستقیما به سرشماره  ۶۳۶۹ارسال کنید.
چند روز است که تاش می کنیم ولی کدملی ارسال نمی شود ،چه کنیم؟
در حال بررسی هستیم و اطاع خواهیم داد .تا اان  ۳۱میلیون پیامک دریافت شده و اینطور نیست که خیلی
افراد نتوانســته باشند درخواست خود را ثبت کنند .برخی افراد دچار مشکل بودند که وزارت ارتباطات نیز در
حال بررسی است .درخواست میکنیم مجدد کدملی ارسال نکنید .یک مرتبه ارسال کدملی کفایت می کند.
سود وام بااخره چند درصد است؟
یک میلیون تومان به ازای هرخانواده و بازپرداخت آن به صورت خودکار از یارانه کسر می شود و  ۳۰قسط ۳۵
هزار و  ۱۰۰تومانی با کارمزد  ۴درصد خواهد بود.
وام به افراد مجرد و خانوار تک نفره هم تعلق میگیرد؟
بله تعلق می گیرد و می توانند اقدام کنند.
فرصت ثبت نام تا چه زمانی است؟
اگر سرپرســتان خانوار تا فردا شب پیامک حاوی کدملی خود ارسال کنند ،وامشان تا چهارم اردیبهشت واریز
میشود اما کسانی که تا هفته آینده ،هفتم اردیبهشت ماه کدملی خود را ارسال می کنند تاش میکنیم تا واریز
وام پنجشنبه هفته بعد برایشان صورت گیرد.
مهلت تهیه سیمکارت تا چه زمانی است؟
اعام کردیم که تا هفته بعد (هفتم اردیبهشت) مهلت داده شده است و تاش میکنیم تا واریز وام پنجشنبه
هفته بعد برایشان صورت گیرد .قبا هم اعام کرده بودیم تا  ۱۸اردیبهشت مهلت وجود دارد .در هر دو صورت،
چند روز فاصله بین ثبت درخواست و واریز وجود خواهد داشت.
مبلغ وام زنان سرپرست خانوار تغییر می کند؟
کمی صبر کنید ،در این باره اطاع رسانی خواهد شد ولی آخرین تصمیمات مطرح شده حاکی از آن بود که مبلغ
وام بسته به بعد خانوار تا  ۲میلیون تومان افزایش مییابد .اگر دو و سه نفر عضو داشته باشند ،یک میلیون و ۵۰۰
هزار تومان میگیرند و اگر تعداد اعضای خانواده چهار نفر و بااتر باشد دو میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد؛

دولت وام استیجاری بدهد
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسامی در گزارشــی ضمن بررسی تاثیرات ویروس کرونا بر بخش مسکن
پیشنهاد داد که وام استیجاری به مستاجران داده شده و مدت قراردادهای جاری اماک دولتی و نهادهای عمومی
بدون افزایش اجاره بها سه ماه دیگر تمدید شود.به گزارش اقتصادآناین ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسامی
در ادامه سلسله گزارشهایش درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا این بار ابعاد اثرات کرونا بر بخش مسکن را مورد
بررسی قرار داده است.در بخش کلیات با یادآوری این که کشورمان در زمره  ۱۰کشور اصلی تاثیر پذیر از شیوع
این ویروس بوده به مشکات ایجاد شده در ابعاد اقتصادی و اجتماعی پرداخته است؛ سپس در قسمت آثار کرونا
بر بخش مسکن آورده که با گسترش این ویروس در اسفند  ۹۸فعالیتهای اقتصادی کاهش شدید پیدا کرد و
منجر به تعطیلی مشاغل و کاهش تعامات اقتصادی شد که به طور مستقیم اثر خود را در کاهش  ۲۴درصدی
تعداد معامات ماهیانه شهر تهران نسبت به بهمن  ۹۸و کاهش نسبت به اسفند  ۹۷را نشان داد.

واکنش عادل آذر به دولتمردان:

 ۴اسفند گزارش محرمانه تفریغ بودجه به روحانی ارسال شده بود
رئیس دیوان محاســبات گفت :گــزارش تفریغ
بودجه  ۹۷به صورت خیلی محرمانه با جزئیات به
رئیسجمهور منعکس شده بود چرا تا زمان قرائت
صحــت محتوا یا ارقام
گزارش هیچ تردیدی به ّ
این گزارش وارد نکردند.بــه گزارش خبرگزاری
مهر ،عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در
واکنش به اظهارات دولتمردان به گزارش تفریغ
بودجه  ۹۷بیانیهای خطاب به ملت شریف ایران
اسامی صادر کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
ملّت شریف ایران اسامی
باسام و آرزوی تندرســتی؛ پیرو قرائت گزارش
تفریغ بودجه سال  ۱۳۹۷در صحن علنی مجلس
شورای اسامی ،رئیس محترم جمهوری اسامی
ایران ،بر اســاس اطاعات نادرست ارائه شده به
ایشــان مطالبی در نقد و رد ّ محتوای گزارش این
دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی
 ۴۲۰۰تومانی برای واردات کااهای اساســی و
غیراساسی بیان نمودند.
بــه دنبال آن برخــی از اعضای کابینــه و بویژه
مســئولین بانک مرکــزی و ســازمان برنامه و
بودجه نیز با انتشــار اخبار و بیانیههای بیبنیان،
به تشــویش اذهــان عمومی پرداختنــد .تیتر
خودســاخته و هدفمنــد « گمشــدن دارها «
را جعل کردند و ســپس آن را ۱۰۰درصد غلط
شمردند! توپخانه رسانهای دولتیان هم همچنان
در حال بمباران افکار عمومی است.
لذا در راستای صیانت از بیتالمال و حفظ کیان
دســتگاههای نظارتی که ملجاء مــردم بهعنوان

معــاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت
بهداشت ضمن تشریح اعتبارات دریافت شده
برای مقابله با کرونا از منابع مختلف ،گفت:
از سال  ۲۰۰۵تا کنون ،برای اولین بار وامی
را از بانک جهانی به میزان  ۵۰میلیون دار
دریافــت خواهیم کرد که مقدمات آن انجام
شده است و با هنماهنگی دستگاههای ذی
ربط مانند بانک مرکزی در حال انجام است.
به گزارش ایسنا ،دکتر سید کامل تقوینژاد
در ارتباط ویدیو کنفرانســی با خبرنگاران،
ضمن تشکر از همکاران نظام سامت برای
مبارزه با بیمــاری کرونا ،گفت :همانطور که
میدانید تعــدادی از همکاران ما جبهههای
جنگ را تجربه کردند و امروز فصل دیگری
از مجاهدت را برای کشور اضافه کردند .نسل
امــروز جبهه و جنگ را از نزدیک ندیده ،اما
این افــراد ،نوع جدیدی از مجاهدت را پیاده
کرده و تفسیر جدید از آن به دست دادند و
جانشان را در طبق اخاص گذاشتند .تعداد

صاحبان اصلی بیتالمال اســت ،بیــش از این
ســکوت و نجابت حرفهای را جایــز نمیداند و
جهت تنویر افکار عمومی ،مواردی را به استحضار
میرساند:
 -۱گزارشهای حسابرســی همه ساله بر اساس
عملکرد ،مدارک و مستندات دستگاههای اجرایی
تهیه و در یک فرآیند
توسط حسابرســان خبره ّ
شــش مرحلهای در تعامل با مســئوان ذیربط
کنترل و بازبینی میشود .بدیهی است ،در صورتی
گزارش تفریغ بودجه ّ
کل کشور به مجلس شورای
اســامی تقدیم و به اطاع عموم مردم میرسد
صحت محتوای
که بدوا ً اطمینان صددرصدی از ّ
آن حاصــل و به تصویب هیئــت عمومی دیوان
محاسبات؛ متشــکل از  ۱۲مستشار ،دادستان و
رئیسکل رسیده باشد.
 -۲در گزارش این دیوان و خاصه قرائت شده در
صحن علنی مجلس ،هیچگونه اشارهای به « گم
شــدن حتی یک دار» نشده است .بلکه آنچه به
صراحت آمده است ،عدم انجام تع ّهدات اشخاص
حقیقی و حقوقی گیرنــده ارز ،مجموعاً به مبلغ
 ۸/۴میلیارد دار تا تاریخ  ۱۳۹۸/۰۹/۱۲مبنی بر
واردات کاا میباشد .دستگاههای ذیربط بر اساس
گزارش تفصیلی دیوان محاســبات ،نام و نشــان
اشــخاص فوقالذکر را بهخوبــی میدانند و باید
وظایف قانونی خود را در راســتای انجام تع ّهدات
و استیفای حقوق بیتالمال بعمل آورند.
 -۳مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی
مــورخ  ۱۳۹۸/۱۲/۴به تفصیل و با جزئیات
نامه
ّ

به رئیسجمهور محترم منعکس شــد و جناب
ایشــان نیز در تاریــخ  ۱۳۹۸/۱۲/۱۴خطاب به
بانک مرکزی با تأکید بر این مهم ،دستور بررسی
صادر فرمودند .رونوشت دستور مذکور نیز به این
دیوان واصل شد .چگونه است که؛ رئیس جمهور
محترم و سایر مســئولین ذیربط ،تا زمان قرائت
گزارش تفریغ در  ۱۳۹۹/۰۱/۲۶هیچگونه خدشه
صحــت و د ّقت محتوا یا ارقام این
یا تردیدی به ّ
گزارش وارد نکردند ،ولی به محض اطاعرسانی
عمومــی ،ادعا نمودند که همــه چیز صد درصد
غلط است؟!
توجه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا
 -۴با ّ
و هیئتهــای مستشــاری دیوان محاســبات و
مرجع محترم قضائی ،توصیه میشود؛ مسئوان
دســتگاههای مذکور و سایر دستگاههای اجرایی
مرتبــط ،به جــای صــدور بیحاصــل بیانیه و
مصاحبههای مکرر ،پس از مطالعه دقیق گزارش
تفریغ بودجه و مســتندات آن آمادگی ازم را به
منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.
در پایــان؛ همچنان با تأکید بر حفظ اســتقال
و رســالت حرفهای خود ،بر حمایــت از مدیران
پاکدســت و پرتاش کشــور عزیزمــان و ایفای
رسالتی که در اصل  ۵۵قانون اساسی آمده است
و همواره از تأکیدات رهبر ّ
معظم انقاب میباشد،
دلســوزان ایران اســامی و کارکنان شــریف و
خدوم دیوان محاســبات با تح ّمــل نامایمات و
نامهربانیهای اخیــر ،انتظار دارند؛ رئیسجمهور
محترم به عنوان مســئول اجرای قانون اساسی،
دســتور ازم مبنی بر احقاق حقوق بیتالمال و
پاسخگویی مسئولین ذیمدخل صادر فرمایند.

شستا مخفف شده « شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی » است که
مالکیتش متعلق به کلیه کسانی است که از زمان تشکیل آن سازمان
به این ســازمان حق بیمه داده اند تا هم درمان و همه بازنشستگی و
هم هزینه کفن و دفن آنها را تضمین کند .این ســازمان به این دلیل
زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی اســت کــه دولت متولی تضمین
دیونی مترتب بر پرداخت حقه بیمه مویدیان آن اســت ظرف همین
چند روز گذشته سهام شستا برای نخستینبار در بورس عرضه شد .با
توجه به ارزشــگذاری انجامشده از یک شرکت مادر چند رشته ای که
سهامدار خرد و کان  ۱۸۶شرکت است و در اصل حیاط خلوت فامیل
بازی کشــور محسوب میشــود با تبلیغات دروغ به عنوان بزرگترین
خصوصیســازی تاریخ اقتصاد ایران معرفی شد و حال اینکه اوا خود
شرکت شستا از ریشــه خصولتی بوده هست و خواهد ماند .و در ثانی
با عرضه  ۱۰در صد ســهام و قانون تجارت فعلی رایج در کشــور هیچ
شــرکتی که ســهامداران خرد آن تا  ۵۱درصد بلغ نباشند هرگز یک
شرکت خصوصی محسوب نمیگردد .اینجا چند مبحث و مرتبط با این
ورود و واگذاری مطرح میشود .اول اینکه آیا شستا کار درستی کرده که
وارد بورس شده است؟ و دوم اینکه این ورود چه فوایدی برای شستا در
پی خواهد داشت ؟ و سوم اینکه این مردمی که سهام شستا را خریدند
کار خوبــی کدند؟ و چهارم اینکه ورود این نوع هولدینگ ها به بورس
برای بورس و اقتصاد کنونی ایران چه منافعی خواهد داشــت؟ پنجم
اینکه بهره برداری دولت بعنوان خصوصی ســازی بجا و یا نابجاست؟
اینکه ده درصد از ســهام شســتا در مجموع به ارزش  ۶هزار و ۸۸۰
میلیارد تومان فروخته شد .در حدود  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار نفردر عرضه
اولیه سهام شستا مشــارکت کرده اند .از این جهت برای اقتصاد مفید
است که بخش از نقدینگی شناور در جامعه را بخود تخصیص میدهد
و اگر این نقدینگی در مســیر سرمایه گزاری در حوزه چرخه سامت
بکار گرفته شــود و من باب مثال با این نقدینگی کارخانه دارو سازی
تاسیس شود و یا بیمارســتان ساخته شود اوا در حد و اندازه خود از
پول ســرگردان که میتواند موجب تورم شود جلو کیری می کند و در
ثانی برای ســازمانی مانند تامین اجتماعی قدرت نقد شوندگی دارایی
ایجاد میکند و در عین حال ارزش گزاری برای ســهام های وابسته را
بطور تصاعدی باا خواهد برد .از این گذشته این نقدینگی میتوانست
با ورود به بازارهای غیرمولد ،چون ارز ،بحرانی دیگر در کشور رقم بزند،
در این میان بهتر اســت دولتمردان در کنار مطالبه تسهیات ارزی ۵
میلیارد داری از صندوق بینالمللی پول ،گوشه چشمی هم به دریای
نقدینگی موجود در اقتصاد ایران داشتهباشند .رشد بدون پشتوانه حجم
نقدینگی که عموماً رد پای کسری بودجه دولت و شرکتهای دولتی و
همچنین اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در آن دیده میشود،
پیوســته یکی از دایل افزایش تورم در اقتصاد ایران معرفی میشود و
هم اکنون که قرار اســت از محل کاهش ذخایر نظام بانکی نزد بانک
مرکزی  ۷۵هزار میلیارد تومان از اقتصاد درگیر شــیوع کرونا حمایت
شــود ،بیم آن میرود که به طور مجدد تورم در اقتصاد طوفانی شود،
از اینرو کارشناســان مدیریت صحیح نقدینگی در اقتصاد را خواستار
هســتند .که یکی از این شیوه ها شیشه ای کردن مدیریت ها نسبت
به اداره دارایی هاســت .باید تصریج شــود که وقتی با عرضه ســهام
شســتا بخش بزرگی از نقدینگی بازار ،جذب ســهام این شرکت تازه
وارد میشــود و شاخص بورس هم اندکی متعادل خواهد شد از این رو
با توجه به عرضه اولیههای آتی نگرانیها در رابطه با حباب بازار در حد
قابل پذیرشی کاهش مییابد .برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند
جهش بازار ســرمایه در سال  ۹۸و سوددهی صدها درصدی میانگین
این بازار مقدمهای بود که در ســال  ۹۹سرمایهها جذب بازار سرمایه
شــود و مدیریت کان بازار نیز با عرضه اولیه بســیاری از شرکتهای
دولتی و عمومی نقدینگی موجود در اقتصاد و همچنین ورودی به بازار
سرمایه را کنترل کند .گویا عرضه سهام شستا سنگ بنای یک سلسله
عرضههای دیگر تا پایان ســال به ویژه عرضه سهام شرکتهای دولتی
اســت .سازمان خصوصیســازی هم اعام کرده در تاش برای عرضه
سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوقهای سرمایهگذاری است .که
اگر این عرضه ها هم مانند شستا فقط بدنبال جذب نقدینگی و کشف
قیمت در بورس بازی نباشند و نیت دولت خصوصی سازی واقعی بدون
زد و باند و حسابسازی برای بورسی کردن شرکتها بوده باشد تا حدی
میتوان به تامین کاهش کسری بوجه کشور امیدوار شد و ضمنا چرخه
عملیات اقتصاد پولی را به حرکت در آورد.
والسام

معاون وزیر بهداشت اعام کرد

افزایش تا  ۵۰درصدی حقوق کارکنان سامت
زیادی از همــکاران ما در بخشهای مبارزه
با کرونا در صف اول بودند و جانشــان را از
دست دادند که با اجازه مقام معظم رهبری
شهدای خدمت تلقی شدند .در همین راستا
کارگروهی تشکیل شده که به دقت افرادی
را که صرفــا برای این موضوع و در صف اول
بودند ،شناســایی کرده و اینها میتوانند از
قانون جامعه ایثارگران استفاده کنند.
وام  ۵۰میلیون داری بانک جهانی برای
مقابله با کرونا
تقوینژاد با اشــاره به کمکهای غیرنقدی
ایرانیان مقیم خارج ،گفت :از ســال ۲۰۰۵
به بعد برای اولین بار وامی را از بانک جهانی

به میــزان  ۵۰میلیــون دار داریم دریافت
میکنیم که مقدمات آن انجام شــده است
و با هنماهنگی دســتگاههای ذی ربط مثل
بانک مرکزی در حال انجام است .همچنین
وامی را بانک توســعه اقتصــادی به میزان
 ۱۳۰میلیــون یورو بــرای خرید تجهیزات
قرار اســت برایمان فراهم کند.وی ادامه داد:
تاکنون ســازمان برنامه و بودجه سه هزار و
 ۵۰میلیارد تومان در پایان سال  ۱۳۹۸برای
مبارزه با کرونا اختصاص داده است .همچنین
تاکنون  ۱۲۰۰میلیــاراد تومان از تجهیزات
خریداری شــده از محل خریدهای داخلی و
شرکتهای دانشبنیان بوده است .هدف ما
تقویت شــرکتهای داخلی ،طبق فرمایش

مقام معظم رهبری بوده است.
افزایــش تا ۵۰درصــدی حقوق همه
کارکنان نظام سامت
تقوی نژاد با اشاره به افزایش حقوق کارکنان
نظام سامت ،گفت :نیروی انسانی در دایره
اصلی تصمیمات وزارت بهداشــت قرار دارد
و وزیر بهداشــت از روز نخست که در وزارت
بهداشت حضور پیدا کردند ،بحث معیشت
کارکنان نظام ســامت را مــورد توجه قرار
دادند .برهمین اســاس در اسفند ماه و در
بحران کرونا افزایــش  ۵۰درصدی امتیازات
فصل هشــتم آییننامه اداری اســتخدامی
کارکنــان غیر علمــی دانشــگاهها بود که

ســماجت و پیگیری های زیاد انجام شد و
حقوق همکاران تــا  ۵۰درصد افزایش پیدا
کرده است .اتفاقی که برای اولین بار در نظام
سامت اتفاق افتاد این بود که افزایش برای
کارکنان قراردادی و شــرکتی نیــز رخ داد.
همواره افزایشها شــامل نیروهای رسمی
میشد ،اما این بار همه نیروها با هر عنوانی در
وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی
مشمول قرار گرفتند .بنابراین این افزایش برای
کارکنان قراردادی تبصره چهار و شرکتی هم
لحاظ میشود و همه نیروها با هر عنوانی در
وزارتخانه و دانشگاهها فعال بودند ،مشمول
شدند و در قالب عدالت در پرداخت به عنوان
مساله اساسی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد :وزیر بهداشت بخشنامهای صادر
کردند که افرادی کــه در بخش محیطی و
ســتادی در دانشگاهها خدمت و در مبارزه با
کرونا فعالیت کردند ،تشویق شوند و تشویقی
آنها در پرونده پرسنلی آنها ضبط شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد

مسدودسازی مناطق مرزی که احتمال عبور
غیرمجاز از آنها وجود دارد
جانشــین نیروی زمینــی ارتش از پایش آناین و  ۲۴ســاعته مناطق مرزی و
مسدودسازی مناطق گلوگاهی خبر داد.به گزارش ایسنا ،امیر سرتیپ نوذر نعمتی
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش (نزاجا) با اشاره به آمادگی نزاجا در دفاع از
خطوط مرزی و حدود و ثغور کشور ،اظهار کرد :نیروهای ما اکنون در سرحدات از
غرب تا جنوب و شمال شرق حضور دارند و با توجه به رصد لحظهای و پیشبینی
تهدیدات احتمالی به اجرای ماموریتهای اباغی میپردازند.وی افزود :هماکنون
در تمامی یگانهای ما در مرزهای غرب ،جنوب غرب و شــمال شرق پایش ۲۴
ساعته بهصورت آناین انجام میشود و کلیه مراحل رصد و پایش مرزها توسط
سلسلهمراتب و ردههای مختلف فرماندهی قابل مشاهده است.جانشین فرمانده
نیروی زمینی ارتش با اشاره به توان نیروی زمینی در حفاظت از مرزهای کشور،
گفت :امروز در حوزه رصد و پایش مرزها به ســطحی از توانمندی رســیدهایم
که قادر هســتیم از هر فاصلهای پایگاههای مختلف مرزی را رصد کنیم.وی در
خصوص بهرهگیری از مکانیسمهای جدید در ایجاد امنیت و مقابله با تهدیدات
مرزی ،گفت :هماکنون از سامانههای پهپاد ،بالنها و دوربینهای پیشرفته در این
حوزه استفاده میکنیم و به فراخور نیاز در پایش مرزها از تجهیزات الکترونیکی
بهره میبریم.
واعظی:

دولت حفاظت از جان مردم را وظیفه و
اولویت نخست خود میداند
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه «کسانی که امروز با رویکردی غیرمنصفانه
به بهانههای مختلف دولت را تخریب میکنند ،بعضاً همان افرادی هستند که در
سالهای گذشته از سرمایهگذاری دولت در طرح تحول سامت انتقاد میکردند
و این کار را اتاف منابع میپنداشتند» ،گفت :دولت البته هم در آن زمان سامت
مردم را زیربنای توسعه کشور میدانست ،هم اان حفاظت از جان مردم را وظیفه
و اولویت نخست خود میداند.به گزارش ایسنا ،محمود واعظی رئیس دفتر رئیس
جمهور در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت«:کرونا کشورهای مختلف
دنیا را به بوته آزمون کشیده است .آزمون دشواری که کارنامه هر یک از کشورها
در آن ،روشنگر میزان دوراندیشی ،تابآوری و آمادگی نظام حکمرانی آنهاست.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی مبنایی پذیرفته شده در سراسر دنیاست و به
گواه این آمارها ،کشــور ما عملکرد قابل قبولــی را در مقابله با پاندمی کرونا به
ثبت رسانده اســت .این عملکرد ،عاوه بر تاشها و فداکاریهای کادر درمان
و متولیان امر و همراهی بســیار خوب مــردم عزیزمان ،نتیجه جهتگیریها و
رویکردهای دوراندیشانه کشــور ،در بلندمدت هم هست .طرح تحول سامت،
یکی از اقدامات زیربنایی دولت تدبیر و امید طی  6ســال گذشته بوده است؛ در
اثر اجرای این طرح بیش  31هزار تخت فعال به ظرفیت بیمارستانی کشور اضافه
شده است.تختهای  ICUهم افزایش  30درصدی داشته و عاوه بر این ،صدها
آمبوانس و تجهیزات ســرمایهای سنگین نظیر دستگاه سیتیاسکن و امآرآی
تأمین شــده و در شهرهای مختلف کشور به بهرهبرداری رسیده است.ح ساخت
و بهرهبرداری  ۲۴9کلینیک ویژه برای ارتقای خدمات سرپایی در بخش دولتی
و توزیع ســاانه  ۲000تا  ۲500نیروی متخصص درمانی به بیمارســتانهای
سراســر کشور ،دیگر ثمرات طرح تحول ســامت بوده است .به گواه مسئوان
وزارت بهداشت و متخصصان امر ،تابآوری نظام سامت و عدم مواجهه با کمبود
ظرفیت بیمارستانی حتی در روزهای اوج بحران کرونا ،نتیجه این سرمایهگذاری
راهبردی در سالهای گذشته بوده است.کسانی که امروز با رویکردی غیرمنصفانه
به بهانههای مختلف دولت را تخریب میکنند ،بعضاً همان افرادی هستند که در
سالهای گذشته از سرمایهگذاری دولت در طرح تحول سامت انتقاد میکردند
و این کار را اتاف منابع میپنداشتند .دولت البته هم در آن زمان سامت مردم
را زیربنای توســعه کشور میدانست ،هم اان حفاظت از جان مردم را وظیفه و
اولویت نخست خود میداند».

بازگشت تعدادی از شهروندان ایرانی از
عمان به کشور
تعدادی دیگر از شهروندان ایرانی ،روز گذشته با همکاری و مساعدت دولت عمان
به کشــور بازگشتند .به گزارش ایســنا ،با همکاری دولت عمان ،هفتمین پرواز
هواپیمایی تابان و قشــم پس از شیوع ویروس کرونا ،دیروز جمعه  ۲9فروردین
ایرانیان مایل به بازگشت به میهن را از مقصد مسقط به شیراز بازگرداند.سفارت
تهران در مســقط با بیان این خبر اعام کرد :دولت عمان تاکنون در این زمینه
نهایت همکاری و مساعدت را داشته است و ان شاءاه در آینده نزدیک هم قرار
است پروازهای دیگری برقرار و هموطنان مایل به بازگشت ،به کشور بازگردانده
شــوند.بر اساس این گزارش ،حجت ااسام و المسلمین نوری شاهرودی سفیر
ایران در این کشــور عربی نیز بدین مناســبت از دولت عمان بهخصوص وزارت
خارجه و مسئوان فرودگاهی این کشور که تاکنون در این زمینه نهایت همکاری
و مساعدت را داشته اند ،تشکر و قدردانی کرد.
از سوی رئیس جمهور؛

مصوبه سیاستها و ضوابط اجرایی آمایش
آموزش عالی عرصه سامت اباغ شد
حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای
عالی انقاب فرهنگی مصوبه «اصاح و تکمیل مصوبه سیاستها و ضوابط اجرایی
آمایش آموزش عالی در عرصه سامت» که در جلسه  ۷۸9مورخ ۲3/09/1395
شــورای عالی انقاب فرهنگی به تصویب رسیده اســت را برای اجراء به وزارت
بهداشت ،درمان 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
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ مصوبه «اصاح و تکمیل مصوبه سیاستها و
ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سامت (مصوبه جلسه  ۷6۲مورخ
 »)9۴/۲/۸که در جلســه  ۷۸9مورخ  95/9/۲3شورای عالی انقاب فرهنگی به
تصویب رسیده است ،به شرح ذیل برای اجرا اباغ میشود -1 «:عبارت «دانشگاه
علوم پزشکی» در تمامی مفاد مصوبه ،به صورت عبارت «دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشــتی و درمانی» تکمیل میگردد -۲ .متن ذیل به عنوان تبصره
 5بــه ماده  1مصوبه ،الحاق میگردد :بصره  -5دانشــگاههای علوم پزشــکی و
خدمات بهداشــتی و درمانی تهران ،ایران و شهید بهشتی ،ضمن ارائه خدمات
بهداشــتی ،درمانی ،آموزشی و پژوهشــی به صورت مستقل ،نسبت به تداوم و
استمرار فعالیت دبیرخانه مشترک خود جهت هماهنگی امور مربوط به اجرای
این مصوبه ،اقدامات ازم را به عمل میآورند.محل دبیرخانه مشترک فوقالذکر،
در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میباشد».
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روحانی در جلسه با روسای ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد؛

داشتشرایطآغازفعالیتکسبوکارهاباریسکمتوسطرامشخصکند
وزارتبه 
رئیس جمهور گفت :وزارت بهداشــت شــرایط آغاز کســب و
کارهای با ریسک متوسط را بررسی و آن را به ستاد ملی مقابله
با کرونا ارائه کند.به گزارش حوزه دولت گروه سیاســی باشگاه
خبرنگاران جوان ،حجتااســام والمســلمین حسن روحانی
رئیس جمهور دیروز شــنبه در جلســه با روسای کمیتههای
اجتماعی ،امنیتی ،آموزشــی ،اداری ،بهداشتی ،آموزش عالی،
پشــتیبانی ،اصناف و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان
اینکه ارزیابیهای دستگاههای مرتبط از جمله وزارت بهداشت
و درمان از اجرای یک هفتهای طرح فاصلهگذاری هوشــمند در
استانها حکایت از همراهی و همکاری نسبتا رضایتبخش مردم
دارد ،گفت :همکاری مردم با اجرای طرح فاصلهگذاری هوشمند
موجب کاهش روند گسترش بیماری در برخی استانها و ایجاد
روند ثابت در دیگر استانها شده است.رئیس جمهور اظهار کرد:
این وضعیت بر اساس برآورد دستگاهها و کمیتههای ستاد ملی
مقابله با کرونا حاصل همراهی و رعایت پروتکلهای بهداشــتی
توســط صاحبان کسب و کارها و کسبه در هفته گذشته بوده و
البته بر اساس آمار ذکر شــده بخش قابل ماحظهای از مردم
ضمن رعایت دســتورالعملهای بهداشتی به شکل مطلوبی به
شــعار «در خانه بمانیم» متعهد بوده و جز برای امور ضروری از
خانه خارج نشدند.روحانی افزود :کماکان از ملت عزیز و شریف
میخواهم به این اصول پایبند بوده و نسبت به رعایت توصیههای
بهداشتی توجه داشته باشــند.رئیس جمهور خاطرنشان کرد:
دســتگاههای ذیربط میتوانند بر اســاس این برآوردها در گام
بعدی شرایط مدنظر برای بازفعالیت کسب و کارهای با ریسک
متوسط را برای تصویب به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کنند.
روحانی ادامه داد :در این راســتا مقرر شــده وزارت بهداشت و

درمان با همکاری کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با
کرونا شرایط شروع به کار کسب و کارهای با ریسک متوسط را
بررسی و آن را به ستاد ملی ارائه کنند.رئیس جمهور اظهار کرد:
کمیته اطاعرســانی و تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا باید با
هماهنگیها و برنامهریزیهایی که برای رسانههای کشور ،فضای
مجازی و صدا و ســیما تعریف میکنند با اطاعرسانی ،آموزش
و اقناع مردم نســبت به رعایت ضوابط و دستورالعملهای اباغ
شــده برای کسب و کارهایی که فعالیت خود را شروع کردهاند،

اقدام موثر داشته باشند.روحانی خاطرنشان کرد :وزارت بهداشت
و درمان با همکاری دســتگاههای ذیربط باید در کنار آموزش و
اقناع مردم نظارت و کنترل دقیقی نســبت به رعایت ضوابط و
اصول بهداشتی داشته باشد.رئیسجمهور همچنین با اشاره به
اینکه بازگشایی مراکز آموزشی طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا بســتگی به شرایط و وضعیت کنترلی کرونا در هفتههای
آتی دارد ،گفت :بنابراین وزارت بهداشــت و درمان میبایست با
همکاری کمیته آموزشی و کمیته امنیتی -اجتماعی با تطبیق

هواپیماهایب دونسرنشینرزمیبهارتشتحویل دا دهشد

تهران-ایرنا -هواپیماهای بدون سرنشین رزمی و چند
منظوره با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تحویل ارتش جمهوری اسامی ایران شد.همزمان با ۲9
فروردین روز ارتش جمهوری اسامی ایران و با حضور
امیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح ،امیر سرتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند
هوایی ارتش امیر ســرتیپ نصیــرزاده فرمانده نیروی
هوایی ارتش ،امیر ســرتیپ دوم خواجه فرد مدیرعامل
ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع مراسم تحویلدهی
انبوه هواپیماهای بدون سرنشین چند منظوره ،رزمی،
شناســایی و هدف همزمان در سازمان صنایع هوایی
و صنایع هســای اصفهان برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی وزارت دفاع؛ امیر سرتیپ حاتمی در این مراسم
بــا تبریک اعیاد شــعبانیه و ســالروز ارتش جمهوری
اســامی ایران بــه آحاد ملت بزرگ ایران اســامی و
آرزوی موفقیــت و ســربلندی روزافزون بــرای آحاد
کارکنان جان بر کف ارتش و همه متخصصین صنعت
دفاعی گفت :در ایام بزرگداشت روز ارتش توفیق یافتیم
با حضور در ســازمان صنایع هوایــی وزارت دفاع و در
جهت حفظ آمادگی و ارتقاء توان دفاعی و رزمی ارتش
جمهوری اســامی ایران حجم انبوهی از هواپیماهای
بدون سرنشــین چندمنظوره رزمی ،شناسایی و هدف
از «»نســل پهپادهای جت ،ابابیــل  3و کرار « را که
متخصصین صنایع هوایی موفق به بومی سازی ،تولید
انبوه و ارتقاء کلیه ســامانههای آن شدهاند را به نیروی
پدافند هوایی ارتــش و نیروی هوایی ارتش جمهوری
اســامی ایران تحویل دهیم .امیر سرتیپ حاتمی در
تشــریح قابلیتهای هواپیماهای جت بدون سرنشین
چندمنظــوره که توســط متخصصین و دانشــمندان
صنایع هوایی به طور کامل بومی ســازی و سامانههای
آن ارتقا یافته گفت :مفتخریم در ســالی که از ســوی
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به نام سال (جهش
تولید) نامگذاری شــده است ،با همکاری و بهره مندی
از توان علمی و فناوری دهها دانشــگاه و شرکت دانش
بنیان به فناوری کامل بومی سازی و ارتقاء سامانههای

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :با
همــه ظرفیت به میدان مقابله با کرونا
آمده و  ۲۴ســاعته در حال اســتریل
تجهیــزات پزشــکی هســتیم.بهروز
کمالوندی ،ســخنگوی سازمان انرژی
اتمی در گفتوگو با خبرنگار سیاست
خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران
جوان ،درباره اقدامات صورت گرفته این
ســازمان در حوزه پزشــکی هستهای
گفت :حدود یک میلیون نفر از بیماران
کشور که برای انجام اقدامات پزشکی
هســتهای به مراکز بهداشتی مراجعه
میکنند ،عما از رادیو دارو ســازمان
انرژی اتمی استفاده میکنند.
مشــکلی برای تأمین رادیو دارو
نداریم
او افــزود :ما برای تأمین برخی از مواد
تحت فشــارهای بین المللی هستیم،
اما علیرغم همــه اینها تاکنون هیچ
مشکلی برای تامین مواد پیش نیامده
است و محصوات تحویل داده شده و
خدمات ارائه میشود.

هواپیماهــای جت چند منظوره دســت یافته و گامی
اساسی در تحقق این شعار مهم و راهبردی در مجموعه
صنعت دفاعی برداریم.
وزیر دفاع بومیسازی و ارتقاء مجموعه پهپادی کشور و
دستیابی به فناوری طراحی و ساخت هواپیماهای جت
بدون سرنشین چندمنظوره با ســرعت و ارتفاع باا با
قابلیت حمل انواع محمولهها یک دستاورد مهم برشمرد
و تصریح کرد :حفظ آمادگــی در حوزه ماموریتهای
نیروی پدافند هوایی شــامل آزمایش کلیه سامانههای
پدافنــدی کوتاه برد و دوربرد توپخانهای و موشــکی و
همچنین دستیابی به سامانههای ساح ایجاد اختال
و فریب در شبکه پدافندی دشمن از مهمترین اهداف
این اقدام بوده اســت .امیر سرتیپ حاتمی در تشریح
مشخصات فنی هواپیماهای جت بدون سرنشین چند
منظوره خاطرنشــان کرد :این پهپادها با وزنی بالغ بر
 ۴۷0کیلو گرم و  900کیلومتر بر ساعت سرعت پروازی
قابلیت اوج گیــری و انجام عملیات در ارتفاع  ۴0هزار
پا را دارا اســت.به گفته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مســلح ،برد این پهپادهــا  1000کیلومتر و مداومت
پرواز آن  1۸0دقیقه اســت.در این مراســم همزمان با
ارتباط ویدئو کنفرانسی با صنایع هسای اصفهان حجم
انبوهی از هواپیماهای بدون سرنشــین ابابیل  3و کرار
که توسط متخصصان صنایع هوایی وزارت دفاع تولید

شده اســت ،به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی
ایران تحویل شد .وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در تشــریح قابلیتهای پهپادهای ابابیل  3گفت؛ این
پهپادها یک پرنده شناســایی رزمی میان برد با قابلیت
حمل محمولههای مختلف الکترواپتیکی و رزمی بوده
که ماموریت اصلی آنها جمع آوری و ارسال دادههای
ماموریتی تصویری اپتیکی در مناطق مختلف کشــور
و همچنیــن انجام عملیات تهاجمی رزمی علیه اهداف
مورد نظر در شعاع عملیاتی  150کیلومتری است.امیر
سرتیپ حاتمی در خصوص قابلیتهای پهپادهای کرار
تصریــح کرد :پهپاد کرار پهپادی رزمی و اســتراتژیک
اســت که قابلیت حمل و رهاســازی محمولههایی در
کاس هواپیماهای با سرنشین بوده و به توانمندیهای
رزمی و انتحاری مجهز شده است.وزیر دفاع پهپاد رزمی
کرار را پهپادی نقطهزن دانست که با موتور توربو جت
به منظور ماموریت رزمی علیه اهداف ســطحی مورد
اســتفاده قرار میگیرد.امیر حاتمی اظهــار امیدواری
کرد :وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح متعهد
است تا نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسامی ایران
را در حوزههای رزم زمینی ،هوایی ،دریایی ،موشــکی،
الکترونیک و  ...تقویت کرده و از هیچ تاش و کوششی
در راســتای ارتقاء توان رزم نیروهای مســلح فروگذار
نکند.

کمالوندی:

مشکلی برای تامین رادیو دارو نداریم
 2۴ســاعته در حال اســتریل
تجهیزات پزشــکی با اشعه گاما
هستیم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار
کرد :به دلیــل نیازهایی که در حوزه
پزشــکی وجود دارد ،باید در جهت
پیشرفت حرکت کنیم .مثا در حال
حاضر مشغول تهیه داروهایی خاص
برای درمــان تومورهای ســرطانی
هستیم یا در کنار این موضوع «پروژه
تتــرا» کــه وظیفه آن تولیــد رادیو
دارو با اســتاندارد باا اســت را پیش
میبریم؛ «مرکز ملــی یون درمانی»
با همکاری وزارت بهداشــت و درمان
اقداماتــی را انجام دهــد ،این مرکز
پروژههــای مهم در کشــور و حتی
منطقه اســت که بیش  300میلیون
دار برای آن هزینه شــده که یکی
از خدمات اصلــی آن درمان قطعی
برخی سرطانهاست.کمالوندی تاکید

کــرد :تولید واکســن چهار ظرفیتی
برای درمان تب برفکی دامها ،تولید
پاسمای سرد اتمسفری برای سرطان
تراپی و ترکیبات مختلف دوتریم برای
کاربردهای دارویی کــه در مجتمع
آب ســنگین خنداب تهیه میشود
از جملــه دســتاوردهای مهم دیگر
در عرصه هســتهای است؛ همچنین
غربالگری نوزادان و تشخیص زودرس
بیماریهای از جمله اقدامات مهم این
ســازمان در حوزه پزشکی هستهای
است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی
در بخش دیگــری از صحبت هایش
درباره اقدامات ســازمان انرژی اتمی
در زمینه مهار شــیوع ویروس کرونا
گفت :اخیرا در مسئله ویروس کرونا،
سازمان با همه ظرفیت به میدان آمده
و  ۲۴ســاعته در حال استریل کردن
تجهیزات پزشکی به خصوص ماسک
و گانهاست.

پــس از کرونا نمایشــگاهی از
دستاوردهای هســتهای افتتاح
میکنیم
او تاکید کــرد :ما باید رادیــو داروی
تشــخیصی و درمانی را برای کشــور
تولید کنیــم که ایــن کار علی رغم
همه فشــارهای بین المللی به خوبی
انجام میشــود ،تا جایی که حتی در
این زمینه صادرات هم صورت گرفته
اســت .اما مهم این است که به لحاظ
کیفی استانداردها افزایش یافته و رادیو
داروی جدیــد تولید کنیم .تفاوتی که
رادیو دارو با دارو دارد آن است که باید
در همان روز یا همان ســاعت مصرف
شوند؛ این تصور که میتوان برخی از
رادیو داروها را از خارج از کشــور وارد
و ذخیره کرد کارشناسانه نیست ،باید
ظرفیتی وجود داشــته باشد که بتوان
ایــن داروها را مدام تولید و توزیع و در
زمان مناســب مصرف کرد.سخنگوی
سازمان انرژی اتمی ادامه داد :در حوزه
پزشکی هستهای باید از موضوعات روز
دنیا مطلع باشیم.

معیارهای تعریف شــده در این خصوص پیشنهاد خود را ارائه
کند.روحانی افزود :وزارت بهداشت و درمان همچنین ماموریت
دارد بر اســاس معیارهای تعریف شــده و پذیرفته شده جهانی
استانها و شهرهای کشــور را نسبت به شرایط شیوع بیماری
در سه وضعیت مشخص تقسیمبندی کرده و در هفتههای آتی
پروتکلهای مرتبط با آنها که با معیارهای مشــخص تعریف
شدهاند را اجرا نمایند.رئیس جمهور اظهار کرد :در جلسه قبلی
روسای کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی و معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری ماموریت داده شد تا با همکاری و تقویت شرکتهای
دانش بنیان نسبت به ساخت و تولید برنامه ،نرم افزار و کیتهای
جدید برای مشــخص شدن افرادی که دارای مصونیت هستند
بررسی سریع داشته و اقدام کنند؛ بر این اساس با استفاده از آن
و شناسایی بهبود یافتگان و درمان شدگان میتوانیم در زمینه
اجرای طرح فاصلهگذاری هوشــمند اجتماعی به مردم کمک
کنیم.رئیــس جمهور با بیان اینکه بایــد در زمینه رفت و آمد
ایرانیان خارج از کشور یا اتباع بیگانه که سفر آنها ضروری است
پروتکلهای دقیق تعریف شود ،افزود :وزارت بهداشت و درمان با
همکاری وزارت امور خارجه و راه و شهرسازی ماموریت دارند تا
دستورالعملهای دقیق را در این راستا تدوین و پس از تصویب
در ســتاد ملی مقابله با کرونا نســبت به اطاعرسانی آن اقدام
کنند ،تا بر اساس آن رفت و آمدهای ضروری که غالباً مرتبط با
تبادات تجاری با سایر کشورها و همسایگان یا بازگشت ایرانیان
بوده و برای کسانی است که ناگزیر از سفر به ایران هستند انجام
شود و بتواند شرایط را با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای
سفر به ایران مهیا کند.
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

مردم مطمئن باشند با اهدای خون کرونا
نمیگیرند
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی با درخواست
از مردم برای اهدای خون گفت :خیال مردم راحت باشــد که با اهدای خون
کرونــا نمیگیرند؛ چون در مراکز مربوطه پروتکلهای بهداشــتی به دقت
رعایت میشود.بشیر خالقی در گفت و گو با ایسنا ،اظهار کرد :مردم همواره
در اهدای خون همراهی ازم را داشتهاند اما بعد از شیوع کرونا این موضوع
تحت تاثیر قرار گرفت؛ لذا ازم است سازمان انتقال خون از طریق رسانهها
به خصوص صدا و ســیما در این باره اطاع رســانی کــرده و به مردم این
اطمینان را بدهد که در مراکز مربوطه پروتکلهای بهداشتی رعایت میشوند.
وی افزود :قطعا در شــرایط فعلی اهدای خون ازم است و انتظار ما از مردم
همراهی چون گذشته میباشد البته که باید سازمان انتقال خون از طریق
رســانهها این اطمینان را به مردم بدهد که با اهدای خون کرونا نمیگیرند
چون اساسا کرونا ربطی به اهدای خون ندارد.این عضو کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس شــورای اسامی توضیح داد :اگر فاصله گذاری مناسب در
مراکز انتقال خون رعایت شود قطعا کسی کرونا نخواهد گرفت؛ کما این که
در این مراکز هم پرستاران حاضر با ماسک و دستکش و رعایت پروتکلهای
بهداشــتی از مردم خون میگیرند قطعا کســی که کرونا دارد در آن مرکز
پذیرش نمیشــود؛ پس مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و همچون
گذشته برای اهدای خون همراهی کند.
کدخدایی خبر داد؛

تأیید صحت انتخابات مجلس در چهار حوزه
باقیمانده
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید صحت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره
مجلس شــورای اســامی در چهار حوزه انتخابیه باقیمانده و اتمام بررسی
صحت مرحله نخســت انتخابات مجلس در این شورا خبر داد.تأیید صحت
انتخابــات مجلس در چهار حوزه باقیماندهبه گــزارش حوزه مجلس گروه
سیاســی باشگاه خبرنگاران جوان ،عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان از تأیید صحت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای
اســامی در چهار حوزه انتخابیه باقیمانده و اتمام بررســی صحت مرحله
نخســت انتخابات مجلس در این شــورا خبر داد.کدخدایی این حوزههای
انتخابیه را شــامل بندرعباس ،قشم ،ابوموســی ،حاجی آباد و خمیر؛ نور و
محمودآباد؛ جهرم و خفر و صومعه سرا برشمرد و افزود :ما نتیجه این چهار
حوزه را به علت گزارشها و شــکایتهایی که دریافت شده بود اعام نکرده
بودیم و ناچار شدیم که بازرسانی را به هر یک از این حوزهها اعزام کنیم.
او گفت :در برخی از این حوزهها حتی بازرســان ،یکبار گزارششــان را ارائه
کردند و ازم بود که دوباره بازرسان دیگری را اعزام کنیم که این کار در هفته
گذشــته انجام شد و بازرسان گزارششان را ارائه کردند که در نهایت صحت
برگزاری انتخابات در این حوزههای باقیمانده به تأیید رسید.کدخدایی افزود:
با اعام صحت انتخابات در این چهار حوزه انتخابیه ،نتایج کلی انتخابات در
همه حوزهها اعام شــد و دیگر حوزهای باقی نمانده اســت ،مگر حوزههای
انتخابیه مربوط به مرحله دوم انتخابات که گزارش آن را بعدا ً به مردم اعام
خواهیم کرد.سخنگوی شورای نگهبان گفت :طبق توافق با وزارت کشور فع ً
ا
مقرر شده است که مرحله دوم از یازدهمین دوره انتخابات مجلس ،شهریور
برگزار شود ،مگر اینکه وضع مهار بیماری کرونا به گونهای باشد که تصمیم
جدیدی بخواهیم در این باره بگیریم.

نشست منتخبان مجلس یازدهم لغو شد
با اعام دبیرخانه شورای ائتاف نیروهای انقاب و پس از کسب نظر مشورتی
با وزیر بهداشت ،جلسه منتخبان مجلس یازدهم لغو شد.به گزارش خبرنگار
حوزه احزاب و تشــکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،با اعام
دبیرخانه شورای ائتاف نیروهای انقاب و پس از کسب نظر مشورتی با وزیر
بهداشــت ،جلسه منتخبان مجلس یازدهم لغو شد.جلسه منتخبان مجلس
یازدهم قرار بود دوشنبه هفته جاری (اول اردیبهشت) در مجتمع فرهنگی
آدینه برگزار شود.در این جلسه قرار بود ساز و کار مدیریت مجلس یازدهم،
اولویتهای مجلس اعم از اشــتغال ،معیشــت مردم ،روابط خارجی ،اصاح
ساختار بانکی و چگونگی تشــکیل فراکسیون اکثریت مجلس (فراکسیون
نیروهای انقاب) بررسی شود.
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دید
دوراهیتورم درسالج 
یک کارشناس اقتصادی معتقد است شرایط رکودی
میتواند موجب کاهش نرخ تورم شــود ،اما به دلیل
اینکه زمینه پولی افزایش نرخ تورم در کشور وجود
دارد ،احتمال وارد شــدن اقتصاد به چرخه تورمی و
تجربه نرخهای بااتر تورم نیز وجود دارد .آنچه مسیر
تورم در ســال جاری را مشــخص میکند ،ارزیابی
فعاان اقتصادی و مردم از سیاســتگذار اســت.به
گزارش ا ایرناپاس ،بانــک مرکزی و مرکز آمار که
بارها در اعام شاخصهای اقتصادی با یکدیگر دچار
اختاف شــده بودند ،مسیر خود را در آذر  ۱۳۹۷از
یکدیگر جدا کردند و ادله قانونی ،مرکز آمار را پیروز
این میدان تشــخیص دادند و مسئولیت انتشار آمار
اقتصادی از جمله نرخ تورم ،بر عهده مرکز آمار ایران
قرار گرفت.مرکز آمار نیز بنابراین وظیفه قانونی ،به
فعالیت خود در زمینه محاســبه و انتشار نرخ تورم
ادامــه داد و نرخ تورم ســالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸را
به ترتیــب  ۲۶.۹و  ۳۴.۸درصد اعام کرد .با وجود
اینکه بهنظر میرســید جدال بیــن این دو نهاد در
زمینه ارائه شــاخصهای اقتصادی به پایان رسیده،
بهطور غیرمستقیم و در نامهای به قوه قضاییه ،نرخ
تورم بانک مرکزی ارائه شد.قوه قضاییه برای محاسبه
میزان مهریه و نیز خسارت تأدیه چک ،نرخ تورم را
از بانک مرکزی دریافت میکند و بر اســاس اعام
بانــک مرکزی ،نرخ تــورم در ســالهای  ۱۳۹۷و
 ۱۳۹۸بهترتیب  ۳۱.۲و  ۴۱.۲درصد بوده که بر این
اســاس ،نرخ تورم سال گذشته ،یکی از شدیدترین
تورمهای تجربه شــده در ســالهای پس از انقاب
است .بیشترین نرخ تورم در سالهای پس از انقاب،
مربوط به ســال  ۱۳۷۴به میزان  ۴۹.۴درصد است.
در گفتوگو با یک کارشناس اقتصادی ،علت اختاف
نرخ تورم اعام شده مرکز آمار و بانک مرکزی را جویا
شــده و شباهتها و تفاوتهای این رکوردشکنی را
با بااترین نرخ تورم تجربه شــده در سالهای پس
انقاب مورد بررسی قرار داده شده است.سید هادی
موســوی نیک میگوید ازهمگسیختگی نظام آمار
در ایران موجب شده از مسئله اصلی یعنی پوشش
نیازهای آماری کشــور ،غفلت شــود .به عقیده این
کارشناس اقتصادی ،نرخ تورم باای  ۴۰درصدی در
ســالهای  ۱۳۷۴و  ،۱۳۹۸تحت تأثیر شوک ارزی

بوده ،اما بهطور کلی این دو رکوردشکنی تورمی به
لحاظ عوامل ایجادی با یکدیگر متفاوت هســتند.
دیگر محور این گفتوگو ،راهکارهای کنترل تورم در
سالی است که با بحران کرونا ،تعطیلی موقت طیف
گســتردهای از مشاغل و تهدید معیشت خانوار آغاز
شده است.
غفلت نظام آماری از ابزارهای نوین
علت تفاوت نرخ تــورم اعامی بانک مرکزی به قوه
قضاییه با آمار اعامی مرکز آمار چیست و کدامیک
از این دو باید بهعنوان مبنای تحلیلهای اقتصادی
قرار گیرد؟یکی از مسائل نظام برنامهریزی در کشور
ما حوزه آماری اســت که ضعفهــای جدی دارد
و نهادهــای آمــاری بهجای اینکــه وظایف خود را
بهدرســتی انجام دهند ،در یک دعوای بیسرانجام
قرار گرفتند که چه کسی متولی آمار باشد و از آنچه
در عصر اطاعات و بیگدیتا قابل انجام اســت ،دور
ماندهاند .بهعنوان مثال ،گردآوری آمارهای مربوط به
محاسبه تورم ،از طریق پرسشنامه انجام میشود و
تاشــی برای آناین شــدن ،بهروز شدن و تهیه در
لحظه شاخصهای آماری انجام ندادهاند.شاخصهای
متفاوتی را که ایــن نهادها اعام میکنند ،میتوان
بهنوعی انحراف افکار عمومی دانست و آنچه در اصل
میتوان به آن پرداخت ،تولید و انتشار شاخصهای
کاربردی است .بهعنوان مثال ،بانک مرکزی میتواند
در زمینه شاخصهای دسترســی مالی فعال باشد
و مرکز آمار به سمت انتشــار آناین دادهها برود و
زمینه را برای دســتگاههای اجرایی بهنحو مناسبی
سازماندهی کند و نظارت را بر عهده داشته باشد.
انحراف افکار عمومــی از وظایف اصلی نظام
آماری
مســئلهای که هماکنون ابعاد مختلفی را در کشور
تحت تأثیر قــرار میدهد ،ازهمگســیختگی نظام
آماری اســت و افکار عمومی نیز با این تفاوتهای
شــاخصهای ارائه شده توســط مرکز آمار و بانک
مرکزی دســت به گریبان است و از مسئله اساسی
که پوشش نیازهای آماری کشور است ،غافل شده.
در نهایــت نیز سیاســتگذار نمیدانــد با چه نرخ

شوک ارزی ،عامل مشــترک تورم باای ۴۰
درصد
نرخ تورم ســال گذشــته ،به بااترین رقم  ۳۰سال
گذشــته یعنی تورم  ۴۹.۴درصدی ســال ۱۳۷۴
نزدیک شده اســت .آیا میتوان عوامل مشابهی در
ایجاد تورم در این دو ســال شناسایی کرد؟ در هر
دو ســال ،بازار ارز بهنوعی تأثیرگذار بوده ،اما از نظر
ماهیت و عوامل ایجادی تــورم ،تفاوتهایی وجود
دارد .تورم سال  ۱۳۷۴در نتیجه برخی سیاستهای
آزادسازی ،اصاح ساختاری و نیز بحران بدهیهای
خارجی و بهدنبال آن سیاست یکسانسازی بهوجود
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نگـــاه
واکنش وزارت اقتصاد به افشاگری
خط بازار درباره بازار بورس

تورمی مواجه است و حتی پیش از این نیز مواردی
وجود داشــته که این تفاوت آماری موجب شده در
جلسات تصمیمگیری سیاستگذاری دو طرف میز
با ذهنیتهای کام ًا متفاوت و برداشتهای متضاد با
یکدیگر به بحث بنشینند .این موضوع باید بهصورت
یک قانون جدید مطرح شود تا در آن وظیفه نظارت
و استانداردسازی به نهاد مرکزی آمار سپرده شود و
دستگاههای اجرایی بهنحوی که کام ًا در ارتباط با
نهاد مرکزی آمار باشند ،آمارها را تولید کنند و تحت
نظارت این نهاد عمل کنند.
شوکهای تورمزای سال ۱3۹۸
چــه عواملی موجب افزایش نرخ تورم تا بیش از ۴۰
درصد در سال  ۱۳۹۸به روایت بانک مرکزی شد؟
خروجی شوک تحریمی و شــوک ارزی ،نرخ تورم
باایی بود که شــاهد آن هســتیم .شوک تحریمی
با تأثیر بر بودجه و مخــارج دولت ،بر نظام بانکی و
نقدینگی فشــار وارد کرد و از طرف دیگر ،رکودی
که بهدنبال شوک تحریم ایجاد شد ،تقاضای سرمایه
در گــردش را افزایش داد و موجب افزایش تقاضای
نقدینگی توسط بنگاهها شد .در کنار این موارد ،باید
به افزایش درونزای تقاضای پول و تشدید افزایش
نقدینگــی نیز اشــاره کرد.شــوک ارزی نیز بهطور
مســتقیم روی قیمت کااها و خدمــات وارداتی و
همچنین از طریق انتظارات تورمی در افزایش نرخ
تورم نقش داشــت و این انتظار وجود داشت که در
سالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸با تورم باایی مواجه باشیم.

شماره 4333

بــه گزارش «خط بازار» دیروز خبــری در خط بازار در گفتگو با علی اکبر عرب
مازار ،اســتاد دانشگاه منتشر شــد .در این گفتگو عرب مازار ضمن ابزار نگرانی
نســبت به رشد شاخص بورس طی ماه های اخیر ،چند نمونه از مصادیق فساد
را افشاگری نمود .اظهارات این استاد دانشگاه به حدی مهم و نگران کننده بود
که منجر به واکنش افراد مختلف از جمله مشــاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی
وزارت اقتصــاد گردید .واکنش امیر تهرانی به اظهارت علی اکبر عرب مازار این
گونه بوده است:

آمد .در واقع در آن برهه ،ارزیابی صحیحی از وضعیت
بدهی خارجی کشــور وجود نداشت و سیاستگذار
در یک تله قرار گرفت که نتیجه آن ،رشد نقدینگی
بسیار باا و انحراف بیشــتر ارزی بود .این در حالی
است که تورم باای کنونی ،ناشی از شوک تحریم و
شوک ارز است که برآیند آن با رشد باای نقدینگی،
به این نرخ تورم منجر شده است.
دو اثر سیاستهای تحریک تقاضا در دوران
کرونا
برخی اســتدال میکنند با توجه به حمایتهایی
که برای کاهش و جبران آسیبهای ناشی از کرونا
در دســتور کار قرار دارند ،باید انتظار نرخهای بااتر
تورم را در سال جاری داشته باشیم .آثار تورمی این
سیاستها را چگونه ارزیابی میکنید؟ میتوان گفت
در نتیجه شرایط فعلی ،در سال جاری با کاهش قابل
توجه تقاضای کل بهدلیل کاهش قدرت خرید مواجه
خواهیم شــد و در نتیجه ،ازم است سیاستهای
تحریک تقاضا از طریق مصرفکننده را دنبال کنیم و
در مرحله بعد میتوان حمایتها از سرمایهگذاران را
مورد توجه قرار داد.در شرایط رکودی ،سرمایهگذاری
توجیهپذیر نیســت و خــروج از رکــود با پیگیری
سیاســتهای افزایش مخارج دولــت و خانوار قابل
اجراســت و از آنجایی که بــه دلیل محدودیتهای
موجود ،دولت امــکان افزایش مخارج خود را ندارد،

خانوارها مورد توجه هستند .تحریک تقاضای خانوار
نیز باید بهگونهای باشد تا گروههایی را که بیشترین
آسیب اقتصادی را دیدهاند ،تحت تأثیر قرار دهد.
دو راهی تورم در سال ۱3۹۹
با توجه به شــرایط فعلی میتوان انتظار داشت نرخ
تورم در سال جاری کاهش یابد؟
در ســال  ۱۳۹۹با دو اثر متفاوت بر تورم مواجه
هســتیم .یک مورد ،بحث رکود اســت که میل
دارد تورم را به مقادیر پایینتر ســوق دهد .بحث
دیگر ،کسری بودجه است که میتواند با افزایش
نقدینگی ،اقتصاد را به سمت تورمهای بااتر ببرد.
این که اقتصاد کشــور در ســال جاری در کدام
مسیر قرار گیرد تا حد زیادی بستگی به ارزیابی
فعاان اقتصادی و مردم از سیاســتگذار و دولت
دارد .مادامی که این اعتماد نسبت به سیاستگذار
وجود دارد که میتواند مدیریت نســبی اقتصاد
را در دســت داشته باشــد ،انتظار تورم بااتر از
ایــن را نداریم .با این حــال ،اگر به هر دلیل این
ارزیابــی تغییر کند ،با توجه به اینکه زمینه پولی
افزایش نرخ تورم بهدلیل افزایش نقدینگی وجود
دارد ،ممکن اســت وارد سیکل تورمی شویم که
حد و حدود آن مشــخص نیست .در این صورت،
بیشــترین آســیب به خانوارهای ضعیفی وارد
میشود .

بازدید  150هزار نفر از تور مجازی
باغ گلهای کرج
تور مجازی هشــتمین جشــنواره الــه هایِ کرج از ســایر
شهرها و حتی خارج از کشــور نیز بازدید کننده داشته است.
پیمان بضاعتی پور با اشــاره به ضرورت نشــاط و شادابی شهر
و شــهروندان به عنوان یکی از اولویت های مجموعه مدیریت
شهری ،اظهار داشــت :هدف از راه اندازی تور مجازی و بازدید
از باغ گلها کاهش اســترس و فشار روانی حاصل از شیوع بیماری کرونا است.وی با بیان
اینکه جشنواره اله ها پس از هفت دوره برگزاری موفق دیگر به نماد و هویت شهر کرج
تبدیل شده است ،افزود :سال گذشته بیش از  ۵۰۰هزار نفر از هفتمین جشنواره اله ها
ی کرج دیدن کردند و به دنبال این اســتقبال پرشور از زمستان سال گذشته تمهیدات
گســترده ای برای آماده 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 دلیل شــیوع ویروس کرونا این امکان میسر نشد.این مسئول توضیح داد :راه اندازی
تور مجازیِ بازدید از جشــنواره اله ها مورد اســتقبال شهروندان قرار گرفته و در مدت
زمان بسیار کوتاه  ۱۵۰هزار نفر از آن بازدید داشته اند.بضاعتی پور این میزان استقبال را
نشان دهنده حس تعلق شهروندان به این جشنواره دانست و گفت :تور مجازی هشتمین
جشــنواره اله هایِ کرج از سایر شهرها و حتی خارج از کشور نیز بازدید کننده داشته
است.رییس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با بیان اینکه امسال
بجای بازدید شــهروندان ،این ســازمان با راه اندازی تور مجازی اله ها را به خانه های
مردم برده اســت ،خاطرنشان کرد :با توجه به شیوع ویروس کرونا و روزهای سختی که
به شهروندان در قرنطینه خانگی تحمیل شده مشاهده زیبایی گلها از طریق تور مجازی
طراحی شــده می تواند بخشــی از این فضای ذهنی را تلطیف و لحظات شادی را برای
خانواده ها به وجود آورد.

فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش
خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی
در استان بوشهر
بوشهر  :معاونت مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ضمن
فراخوان اشــخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن
خواســت تا در اجراي این طرح ملي مشارکت نمایند.سید محمود دستغیبی افزود :در
راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درسال جهش تولید و پیرو دستورات ریاست
محترم جمهوری پیرامون تولید مسکن و کمک به اقشار نیازمند حمایت در این حوزه ،
وزارت راه و شهرسازی (اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ) در نظر دارد از ظرفیت
بخش خصوصی در اجرای برنامه های بخش مسکن استفاده کرده 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 در محدوده های شــهرها ،واحدهای مسکونی نیمه تمام
و واحدهای مســکونی تکمیل شــده ی آماده فروش تقاضا مي شود ضمن ارائه اسناد و
مــدارک مربوط به ملک مورد نظر آمادگی خود را برای مشــارکت و همکاری در طرح
اقدام ملی مسکن ،به معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
اعام کنند.معاونت مســکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
خاطر نشــان کرد :در اجرای این طرح ،وزارت راه و شهرسازی مشوق های ازم از جمله
اعطای تسهیات ساخت بدون سپرده یا تسهیات خرید مسکن ،معرفی متقاضی خرید
واحدهای مســکونی و تأمین هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان ،امکان پیش
فــروش ،بعضاً و در صورت امکان تغییر کاربری اراضی و  ...را برای مشــارکت کنندگان
بخش خصوصی فراهم میکند.

گزیده خبر
عضو کمیسیون عمران مجلس؛

گرانی در کمین بازار اجاره مسکن
عضو کمیســیون عمران مجلس با تاکید بر اینکــه گرانی در کمین بازار اجاره
مسکن است ،گفت :وزارت راه در تولید مسکن ُکند عمل کرده است.به گزارش
اقتصادآناین به نقل از تسنیم  ،حسن خستهبند با اشاره به رکود چشمگیر بازار
مسکن پس از شیوع ویروس کرونا ،اظهار کرد :متأسفانه وقتی بازار مسکن دچار
رکود می شــود ،قیمت اجاره مسکن حداقل به میزان تورم ساانه افزایش پیدا
می کند ،بنابراین دولت باید راهکار درست و اساسی را برای مدیریت این بخش
بیندیشد.وی ادامه داد :اساســی ترین راهکار برای مدیریت بازار اجاره مسکن،
تولید و ساخت و ساز جدید مسکن است ،قطعاً تا زمانی که بازار با کمبود مسکن
در عرصه خرید و فروش و اجاره مواجه باشد ،قیمت اجاره مسکن افزایش خواهد
یافت.وی با بیان اینکه بر اســاس آمار کشور ساانه به حدود  ۸۰۰هزار تا یک
میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد اما متأسفانه تنها نیمی از این نیاز محقق
می شــود ،افزود :بررســی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ۸سال اخیر نشان
میدهد کشــور در عرصه تولید مسکن بسیار عقب است ،چراکه در دوران وزیر
قبلی راه هیچ اقدامی برای تولید مســکن صورت نگرفت و در شرایط فعلی نیز
اقدامات بسیار آهسته و کند صورت می گیرد.
رییس سازمان خصوصیسازی

تعیین میزان وازیر سود سهام عدالت
در تیرماه
رییس ســازمان خصوصی سازی گفت :ساز و کار عرضه سهام از طریق صندوق
معاملهپذیر یا همان  ETFاز ســوی شــورای عالی بورس به هیات وزیران ارسال
شده اســت و منتظر تصویب آن از ســوی هیات وزیران هستیم.علیرضا صالح
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره نحوه واگذاری ســهام شرکتهای
دولتی در قالب صندوقهی معامله پذیر ( )ETFاظهار داشــت :ساز و کار عرضه
ســهام از طریق صندوق معامله پذیر یا همان  ETFاز سوی شورای عالی بورس
به هیات وزیران ارســال شدهاســت و منتظر توصیب آن از سوی هیات وزیران
هســتیم.وی از تعیین تکلیف نحوه واگذاریها از طریق  ETFتا دو هفته آینده
خبر داد و گفــت :تا نهایت دو هفته دیگر هیات وزیران درباره نحوه واگذاری از
طریق صندوقهای معامله پذیر تصمیم میگیرد.رییس سازمان خصوصیسازی
همچنین درباره تعیین میزان سود پرداختی سهام عدالت در سال جاری اظهار
داشــت :سود سال  ۹۸سهام عدالت با تشکیل مجامع شرکتها در تیرماه یعنی
پایان سال مالی تعیین میشود و بعد از برگزاری مجمع میزان سود و زمان واریز
آن اعام خواهد شد.

استانها
جهاد امروز معلمان ،ورود جانانه آنان به دنیای
آموزش مجازی است
حمید رضا شــخ ااســام صبح امروز به صــورت ویدئو کنفرانــس با مدیران
آموزشــگاه های ابتدایی اســتان دیــدار نمود .به گزارش اداره اطاع رســانی
آموزش و پرورش اســتان قم شــیخ ااســام مدیــر کل آمــوزش و پرورش
اســتان قــم در این جلســه با بیــان اینکــه روز هــای پیــش رو خاطرات
فراموش نشــدنی بــرای تمامی فرهنگیان رقم زده اســت خاطر نشــان کرد:
جهــاد امروز معلمــان ،ورود جانانــه آنان بــه دنیای آموزش مجازی اســت.
شیخ ااســام گفت :مســئولین تعلیم و تربیت اســتان قم به وجود مدیرانی
دلســوز و ایثارگــر در اســتان افتخــار می کند کــه امروز به معنــای واقعی
ثابــت کردند آمــوزش و پــرورش نقش بســیار پراهمیتی در خانه هــا دارد.

آزاد راه اصفهان – شیراز مجوز هیات
وزیران را گرفت
علیرضا قاری قرآن اذعان داشــت :اهمیت پروژه آزاده اصفهان -شیراز در اتصال
این دو شهر گردشگرپذیر به یکدیگر خاصه نمیشود ،مسیر ترانزیتی شمال به
جنوب کشــور از خط اتصال این دو کانشــهر به هم میگذرد و بهره برداری از
این آزادراه میتواند عاوه بر کوتاه کردن مســیر سفر از شمال به جنوب کشور،
صرفهجویــی بیش از  ۱۲۰۰میلیــارد ریالی را با کاهش در»مصرف ســوخت،
اســتهاک خودروها ،تولید آایندههای زیســتمحیطی و سوانح رانندگی» به
همراه داشته باشد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

چگونه با  2میلیون بشکه نفت؛
تحریمها را دور بزنیم؟
ما به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت کوره مطرح هستیم و موقعیت خوبی در
خلیج فارس و دریای عمان و خصوصا در منطقه ســلخ قشم داریم که میتواند
بهترین منطقه برای بانکرینگ باشد ،ولی این فرآورده در اختیار کشورهایی قرار
میگیرد که با آن تجارت بانکرینگ میکنند.علی بختیار در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،درباره لزوم ورود به ساخت پاایشگاه در کشور اظهار داشت :آنچه
مسلم اســت ما باید در راستای جلوگیری ازخام فروشی نفتخام و تبدیل آن
به فرآورده گام برداریم و فناوری ازم برای ورود به این حوزه را نیز در کشــور
بومیســازی کنیم.وی افزود :در قوانین مجلس و دولت این مسئله مورد توجه
قرار گرفته ،به طوری که توانستهایم از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل
شویم .این عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی در ادامه با بیان اینکه یک
قانون مترقی به عنوان مدل جدید برای جذب سرمایهگذاری مردمی در حوزه
پاایشگاه و پتروپاایشگاه ارائه شده ،تصریح کرد :با ایجاد جذابیت در این مدل
مالی توانســتیم  IRIو سرمایه مناسب برای طرحها ارائه دهیم که مردم بتوانند
از طریق بازار بورس ســرمایهگذاری کنند و امکان جلوگیری از خامفروشی هم
فراهم شــود.وی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم از ظرفت تولید  ۲میلیون بشکه
نفتخام در راستای احداث پاایشگاه و پتروپاایشگاه در داخل کشور و صادرات
فرآورده اســتفاده کنیم.بختیار ورود به بازار صادرات فرآورده را نافی حضور در
بازار نفت نفت خام ندانست و گفت :حضور در تجارت نفت موضوع مهمی است
و نباید از آن غافل شد و صرفا تمام توجهات به سمت تولید و صادرات فرآورده
جلب شــود اما باید همــه روشهای تجارت نفت و گاز را در دســتور کار قرار
دهیم ،ترانزیت گاز یکی از موضوعات بســیار مهم است و ما امکانات و موقعیت
ژئواســتراتژیک خوبی را در این زمینه دارا هستیم که بتوانیم ترانزیت و سواپ
نفت و گاز داشته باشــیم .وی تاکید کرد :به جای اینکه صرفا صادرکننده چه
در بخــش نفت و گاز و چه فرآورده مطرح باشــیم در بخش تجارت نیز باید از
همه ظرفیتهای داخل کشور استفاده کنیم ،ما این موقعیت را در خلیج فارس
دارا هستیم که بتوانیم یکی از نقش آفرینان بازار انرژی در منطقه باشیم .عضو
کمیسیون انرژی مجلس یادآور شــد :متمرکز شدن بر این که فقط بخواهیم
برای صادرات نفت و میعانات گازی و نفت کوره برنامهریزی کنیم اشتباه است،
ما به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت کوره مطرح هســتیم و موقعیت خوبی
در خلیج فارس ،دریای عمان و خصوصا در منطقه سلخ قشم داریم که میتواند
بهترین منطقه برای بانکرینگ باشــد ،ولی این فرآورده در اختیار کشورهایی
قرار میگیرد که با آن تجارت بانکرینگ میکنند.وی ادامه داد :ما میتوانیم در
کنار سوخترسانی به کشتیها ،خدمات تامین آب و غذا و تعمیرات کشتی هم
ارائه دهیم و در این خصوص نسبت به فجیره مزیت نسبی داریم ،امارات بابت
عملیــات بانکرینگ بیش از  ۱۴میلیارد دار درآمد ســاانه دارد ،اما ما با همه
مزیتهایی که داریــم ،از این موضوع غافلیم .طول آبراهه بینالمللی تا فجیره
 ۱۲مایل دریایی اســت ،اما این مســافت در سلخ  ۵مایل دریایی است ،ضمن
اینکــه در این منطقه طوفانهای دریایی هم نداریم .بنابراین این امکان را باید
بوجود بیاوریم که شــرکتهای بینالمللی حضور پیدا کنند و کار بانکر انجام
دهند که البته توسعه بهینه این حوزه و صنعت نفت تنها از مسیر رفع تحریمها
امکانپذیر خواهد بود.

گزیده خبر
نابودی نیممیلیون شغل انرژی پاک
تا  40روز دیگر
در صنعت انرژی پاک آمریکا تحت تاثیر قرنطینه و کاهش فعالیتهای اقتصادی
به منظور مقابله با شــیوع ویروس کرونا ،بیش از  ۱۰۰هزار نفر در ماه میادی
گذشــته بیکار شدند و پیش بینی میشود این رقم تا پایان ماه میادی آینده
بــه  ۵۰۰هزار نفر افزایش پیدا کند.به گزارش ایســنا ،جهان با یکی از بدترین
بحرانهای یک نســل گذشته مواجه شده که میلیونها نفر را خانه نشین کرده و
بازارها را از بین برده و با توقف فعالیتهای اقتصادی ،باعث بیکاری میلیونها نفر
شــده است.طبق گزارش موسسه کارآفرینان محیط زیستی ( ،)E۲حدود ۱۰۶
هزار تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری از ســوی کارکنان انرژی پاک در مارس
وجود داشت که مربوط به بخشــهای مختلف شامل صنعت بهره وری انرژی،
انرژی تجدیدپذیر ،خودروهای پاک ،شــبکه ،مخازن و ســوختهای پاک بود.بر
اساس بررسیهای انجام گرفته ،اخراجهای انجام گرفته در مارس تازه شروع شده
و با افت تقاضا برای انرژی و قرنطینه سراسری در آمریکا ،اگر کنگره این کشور
اقدامی نکند ۵۰۰ ،هزار شغل بخش انرژی پاک تا پایان ژوئن نابود خواهند شد.
فعاان بخش انرژی پاک عاوه بر درخواست حمایت فوری از قانونگذاران آمریکا،
خواســتار استفاده از این صنعت به منظور بازسازی اقتصاد همانند دوره پس از
بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸هستند.بر اساس گزارش اویل پرایس ،در گزارش
 E۲برنامه ای پیشنهاد شده که شامل هزینه  ۳۰تا  ۹۰میلیارد داری برای بهبود
شبکه ها به منظور آمادگی برای برنامه گسترده بکارگیری از انرژی تجدیدپذیر
است که شبکه ملی شارژ خودروهای برقی و برنامه برقی سازی را دربرمی گیرد.

سقوط نفت به  18دار از ترس کمبود فضا
قیمت نفــت در آخرین معامات بازار نیویورک پس از مجموعه پیش بینی
های نگران کننده نسبت به میزان کاهش تقاضا و عرضه فراوان در بازارهای
فیزیکی که نگرانیها نسبت به محدودیت فضای نگهداری نفت را تشدید کرد،
به پایین  ۱۹دار در هر بشــکه ســقوط کرد.به گزارش ایسنا ،اقتصاد چین
در ســه ماهه نخست سال  ۲۰۲۰به دلیل شــیوع ویروس کرونا که فعالیت
اقتصادی را متوقف کرد ۶.۸ ،درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
منفی داشــت که نخستین رشد منفی سه ماهه از سال  ۱۹۹۲به شمار می
رود .از سوی دیگر اوپک انتظار دارد تقاضا برای نفت این گروه به پایینترین
میزان در ســه دهه اخیر سقوط کند .طبق گزارش ماهانه اوپک ،تقاضا برای
نفت اوپک در ســه ماهه دوم کمتر از  ۲۰میلیون بشــکه در روز خواهد بود
که پایینترین میزان از اوایل ســال  ۱۹۸۹به این طرف محســوب می شود.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که تقاضا برای نفت امسال و سال
آینده به میزان چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد.بهای معامات آتی نفت
آمریکا تحت تاثیر نگرانیهای فزاینده نسبت به رشد سطح ذخایر در کاشینگ
اوکاهاما که هاب تحویل معامات فیزیکی اســت ،تحت فشارهای کاهشی
قرار گرفته است و روند متفاوتی از معامات نفت برنت پیدا کرده است.بهای
معامات وســت تگزاس اینترمدیت با  ۷.۷درصد کاهش ،در  ۱۸دار و ۳۵
ســنت در هر بشکه بسته شد .بهای معامات آتی نفت برنت تغییر چندانی
نداشت و در  ۲۷دار و  ۸۱سنت در هر بشکه بسته شد.بهای معامات وست
تگزاس اینترمدیت برای تحویل در مه در هفته گذشــته حدود  ۲۰درصد و
نفت برنت حدود  ۱۱درصد کاهش داشــت.توافق کاهش تولید  ۹.۷میلیون
بشکه در روز گروه اوپک پاس نتوانسته است بازار را احیا کند.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

نگـــاه

@sobheqtesad
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دگاننفتپرید
دکنن 
دتولی 
۱۹۰میلیار د دار درآم 
کاهش تقاضای نفت و مصرف فرآورده های نفتی در آسیای غربی
موجب آسیب به اقتصاد کشورهای منطقه شده است؛ پیشبینی
میشــود تقاضا برای فرآورده های نفتی در این منطقه امســال
 ۹.۲درصد کاهش یابد.به گزارش خبرنگار مهر ،بر اساس آخرین
بررسیهای انجام شده کاهش تقاضا و مصرف فرآوردههای نفتی
در آســیای غربی باعث افزایش فشار به اقتصادهای منطقه شده
است .طبق آخرین ارزیابیهای پاتس ،تقاضا برای فرآوردههای
نفتی در منطقه امسال  ۹.۲درصد کاهش خواهد داشت.از سویی
دیگر پیش بینی میشــود مصرف سوخت جت  /نفت سفید ۱۵
درصد و مصرف بنزین تقریباً  ۶درصد کاهش یابد .این در حالی
اســت که  ۱۴کشور منطقه طی  ۲۷سال از  ۲۹سال گذشته به
رشد تقاضای جهانی نفت کمک کردهاند ،اما تقاضای جهانی نفت
برای نخستین بار طی  ۱۱سال گذشته روند معکوس یافته است.
آدری دوبوسی هبرت ،مشاور مؤسسه فکت گلوبال انرژی در این
باره گفت :امســال کاهش تقاضا و سایر محدودیتها در مصرف
نفت خاورمیانه ،به ویژه در مــاه جاری میادی ،تبعاتی خواهد
داشــت ،زیرا تجارت به طور موقت تعطیل شده و مردم در خانه
ماندهاند.وی در اظهارات اخیر خود پیش بینی میکند این کاهش
تقاضا برای فراوردههای اصلی در آســیای غربی حتی بیشتر از
 ۵درصد باشــد ،چنانکه پیشبینی میشود کاهش تقاضای این
محصوات در سال جاری به طور متوسط  ۱.۶میلیون بشکه در
روز باشــد.به گزارش خبرنگار مهر ،تاش برای مهار کرونا باعث
شد که دولتها ترافیک هوایی را کاهش دهند که این امر منجر
به کاهش تقاضای سوخت جت شد ،در حالی که مصرف بنزین
نیز به دلیل محدودیت فعالیتهای تجاری در حال کاهش است

فوریه به  ۲.۴۵در ماه مارس ســقوط کرد که بزرگترین انقباض
در تاریخ ثبت آن بود.مؤسســه پاتس طی گزارشی مطرح کرد
اقتصاد کشورهای آسیای غربی در حال کوچک شدن است زیرا
قیمت نفت در سال جاری میادی و در اثر سقوط تقاضای نفت
در جهان  ۶۰درصد کاهش یافته اســت .آژانس اطاعات انرژی
آمریکا پیش بینی کرده مصرف جهانی ســوخت مایع در ســال
جاری میادی به طور متوسط  ۵.۹۵میلیون بشکه در روز باشد
که نسبت به سال  ۲۰۱۹با  ۲.۵درصد کاهش ،بیشترین درصد
کاهش حداقل از سال  ۱۹۹۰میادی است.

و سفر به سراسر منطقه همچنان محدود است.
عربستان در گوشه رینگ
بررســیها نشان میدهد عربستان سعودی ،به عنوان بزرگترین
اقتصاد عربی و امارات دومین اقتصاد بزرگ عربی ،سیاستهای
انقباضی در پیش گرفتهاند .بخش خصوصی غیرنفتی عربستان

ســعودی در ماه مارس  ۲۰۲۰میادی (اســفند  – ۹۸فروردین
 )۹۹با سریعترین ریزش نرخ در شاخص IHS Markit Purchasing
 Managersبه رقم  ۴.۴۲رســید .این رقم بزرگترین افت از زمان
شــروع بررســیها در آگوست  ۲۰۰۹رانشــان میدهد .مقادیر
زیر  ۵۰این شاخص نشــانه انقباض و مقادیر بااتر از  ۵۰نشانه
گســترش اقتصادی است .این شاخص در امارات از  ۱.۴۹در ماه

دعوای روسها بر سر کاهش تولید نفت

تولیدکنندگان نفت روسیه بر سر نقش خود در بزرگترین
توافق کاهــش تولید نفت جهان اختــاف دارند و این
موضوع قول روسیه برای کاهش تولید را در شک و شبهه
قرار داده اســت.به گزارش ایسنا ،منابع آگاه از مذاکرات
شرکتهای نفتی روسیه به فایننشیال تایمز اظهار کردند
که تولیدکنندگان نفت درباره چگونگی تقســیم سهم
که روســیه در پیمان اوپک پاس برعهده گرفته است،
اختاف دارند و تاش می کنند از پروژه هایشان حفاظت
کــرده و از تعطیلی پرهزینه آنهــا جلوگیری کنند.این
اختاف در حالی جریان دارد که هنوز دو هفته به موعد
آغاز اجرای توافق کاهش تولید اوپک پاس مانده است.
تحت این توافق ،روسیه قول داده است تولید نفت خود
در ماههــای مه و ژوئن را حدود  ۲.۵میلیون بشــکه در
روز کاهش دهد.این تعهد در راستای توافق سه جانبه با
عربستان سعودی و آمریکا برای کاهش عرضه جهانی در
مواجهه با فروپاشی تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا و

مصرف گاز طبیعی کل
کشور در فروردینماه
افزایش یافت
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز
ایران از افزایش مصرف گاز طبیعی در

سقوط  ۶۰درصدی قیمتهای نفت صورت گرفته است.
کاهش تولید هدف گیری شده حدود هشت برابر بیشتر
از کاهش تولیدی است که روسیه تحت پیمان سه ساله
همکاری با اوپک که در پایان مارس منقضی شد ،داشت.
حتی کاهش تولید قبلی که بســیار کمتر بود هم باعث
اختاف میان شــرکتهای روسی شده بود و آنها تمایلی
به کاهش تولید نداشتند .روسیه در سال  ۲۰۱۹رکورد
 ۱۱.۲۵میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود.برخی
از این شرکتها در حال ابی برای کاهش کمتر تولید به
منظور حفاظت از ســرمایه گذاریهای جدید و اجتناب
از تعطیلی میادین نفتی هســتند که می تواند پرهزینه
یا حتی ویرانگر باشد .شــرایط جغرافیایی ممکن است
ازسرگیری فعالیت برخی از میادین را غیرممکن کند.با
در نظر گرفتن کاهش تولیدی که روسیه قول انجام آن
را تا سال  ۲۰۲۲داده است ،تحلیلگران اظهار می کنند
که بسیاری از میادین بزرگ در سیبری به سطح تولید

فروردینماه امسال در مقایسه با دوره
مشابه پارسال خبر داد.به گزارش ایلنا
از وزارت نفت ،مهدی جمشــیدیدانا
با اشــاره به مقدار مصــرف روزانه گاز
طبیعی در فروردینماه امسال ،گفت:
مقــدار مصرف گاز طبیعــی خانگی،
تجاری و صنایع غیرعمده  ۳۴۹میلیون

مایعات نیاز دارند تا از منجمد شدن در زمستان سرد این
منطقه اجتناب کنند.یکی از این منابع آگاه اظهار کرد :آنها
باید بههرصورت راه حلی پیدا کنند.این بحث به نگرانیها
نسبت به شکست توافق هفته گذشته اوپک پاس برای
کاهش تولید  ۹.۷میلیون بشــکه در روز اضافه می کند.
این کاهش تولید توافق شــده اگرچه بی سابقه به شمار
می رود اما برای حل بحران افت تقاضا ناکافی به نظر می
رسد .شکاف میان عرضه و تقاضا در نتیجه وضع قرنطینه
در نقــاط مختلف جهان ،تعطیلــی کارخانه ها و توقف
پروازهای ایراینها عمیقتر شده است.اگر سهمیه کاهش
تولید روسیه به تناسب میان تولیدکنندگان داخلی تقسیم
شود ،روسنفت که بزرگترین تولیدکننده این کشور است،
باید تولیدش را  ۶۰۰هزار بشــکه در روز کاهش دهد در
حالی که لوک اویل که بزرگترین تولیدکننده خصوصی
اســت ،باید تولیدش را بین  ۲۴۰تا  ۲۷۰هزار بشکه در
روز کاهش دهد.

مترمکعب ،مصرف صنایع عمده ۱۲۲
میلیون مترمکعب و مصرف نیروگاهها
 ۱۴۲میلیــون مترمکعب در روز بوده
اســت.وی همچنین با اشاره به مقدار
مصــرف گاز طبیعی در بــازه زمانی
مشابه در سال  ،۹۸اظهار کرد :مقدار
مصرف گاز طبیعــی خانگی ،تجاری

و صنایــع غیرعمــده در فروردینماه
سال گذشته  ۳۱۶میلیون مترمکعب،
مصــرف صنایع عمــده  ۱۲۱میلیون
مترمکعب و مصــرف نیروگاهها ۱۲۰
میلیــون مترمکعــب در روز بوده که
نشــان میدهد مقدار مصرف امسال
افزایش یافته است.

سایه کسری بودجه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس
بر اســاس پیش بینیهــای مؤسســه دارایــی بینالمللی،
صادرکنندگان نفت امســال  ۱۹۲میلیــارد دار درآمد را بر
اســاس قیمت نفت  ۴۰دار در روز از دست میدهند .پیش
بینی میشود  ۶عضو شورای همکاری خلیج فارس که بسیاری
از آنها در تاش برای تراز کردن بودجه خود بودند ،کســری
بودجه باایی را شاهد باشــند زیرا سقوط قیمت نفت باعث
کاهش درآمد نفت آنها میشود ،در حالی که هزینههای آنها
برای مبارزه با کرونا ،افزایش مییابد.صندوق بینالمللی پول
در چشــمانداز اقتصادی منطقهای خود در ماه اکتبر ۲۰۱۹
میادی (مهر – آبان  )۹۸اعام کرد که حتی پیش از ســقوط
قیمت نفت ،بحرین با بااترین نرخ ،قیمت نفت خام را ۸۰.۹۱
دار در هر بشــکه در ســال  ۲۰۲۰پیش بینی کرده بود ،در
حالی که قطر با کمترین نرخ  ۷۰.۴۵دار در هر بشکه در روز
را پیش بینی کرده بود.
با وجود توافق کاهش تولید اوپک پاس

فروش نفت عربستان به آسیاییها کاهش
پیدا نمیکند
مشتریان آسیایی نفت عربســتان سعودی با وجود تصویب توافق کاهش تولید
اوپک پاس ،قرار اســت ســهمیه ای که در ماه مه به آنان اختصاص داده شده
است را به طور کامل دریافت کنند.به گزارش ایسنا ،گروه اوپک پاس که شامل
اوپک و شــمار دیگری از تولیدکنندگان نفت است ،در واکنش به سقوط قیمت
نفت به پایینترین رکورد  ۱۸ســال اخیر ،یکشنبه گذشته با کاهش تولید ۹.۷
میلیون بشــکه در روز در ماههای مه و ژوئن موافقت کرد.این توافق پرسشهایی
را در میان مشتریان قراردادی تولیدکنندگان خاورمیانه ای در خصوص تغییر و
کاهش میزان نفتی که قرار است دریافت کنند ،برانگیخته است.اما چندین منبع
پاایشگاهی به پاتس اظهار کردهاند که سهمیه تخصیص یافته برای ماه مه از
سوی عربستان سعودی نهایی شده و غول نفتی آرامکو تایید کرده که حجم نفت
درخواست شــده برای ماه مه را تحویل خواهد داد.حداقل یک پاایشگاه ژاپنی
تایید کرده که سهمیه خرید نفت برای بارگیری در ماه مه تغییری نکرده است.
منابع پاایشگاهی در سنگاپور ،چین و تایوان اظهارات مشابهی داشتهاند.منابع
بــازار اظهار کردهاند که آرامکو پس از کاهش قیمت فروش رســمی خود برای
اطمینان از رقابتی ماندن و حفظ سهم بازارش در شرق ،بعید است حجم صادرات
به مشــتریان آســیایی خود را کاهش دهد .بعاوه تقاضای کمتر و کاهش قابل
ماحظه تولید پاایشگاهی در سراسر آسیا ممکن است باعث شود خود خریداران
خواهان دریافت حداقل میزان ممکن قید شده در قراردادهای خرید نفت شوند.
پیش از این که سهمیههای اختصاص داده شده برای ماه مه از سوی آرامکو تایید
شــود ،یک منبع آگاه در این شرکت تایید کرده بود که حجم نفت درخواستی
برای بارگیری در ماه مه کمتر از حجم معمول است.در آوریل چندین پاایشگاه
در شمال آسیا پیشــنهاد تولیدکنندگان خاورمیانه برای دریافت نفت بیشتر از
ســهمیه قراردادشــان را قبول نکردند .آرامکو در آن زمان تایید کرده بود که به
مشتریانش در آسیا گزینه دریافت نفت بیشتر برای آوریل را عرضه کرده است.به
گفته معامله گران ،در هند پاایشگاههایی که قراردادهای خرید بلندمدت دارند،
به دلیل کاهش نرخ فعالیتشان نه تنها حجم درخواستی خود را کاهش داده اند
بلکــه محموله های قبلی که خریداری کرده بودند را در بازار محموله های تک
به فروش گذاشتند.چندین پاایشگاه هندی شامل ایندین اویل BPCL ،و HPCL
نرخ فعالیتشان را کاهش داده و اعام کردهاند که به دلیل تقاضای ضعیف ،خرید
بزرگی انجام نمیدهند.ایندین اویل که بزرگترین پاایشــگاه دولتی هند است،
پاایش نفت در  ۹تاسیسات خود را برای مقابله با کمبود تقاضا برای فرآوردههای
نفتی در بحبوحه قرنطینه ،به میزان  ۵۰درصد کاهش داد.
مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز:

تکیه بر تولیدات داخلی و بومیسازی و
تاثیرات آن بر جهش تولید
مدیرعامل شــرکت لولهســازی اهواز گفت :شرایط
بحرانی کنونی و محدودیت واردات نشان داد که تکیه
بر تولیدات داخلی و بومیســازی چقدر میتواند در
پایداری اقتصاد ،صنایع و به ویژه شرکتهای تولیدی
در سال جهش تولید کمک کند.علی خنیفر در گفتگو
با خبرنگار بازار با اشاره به محدودیتهای واردات در شرایط بحرانی اظهار کرد:
شرایط فوری و اضطراری پیش رو و شیوع ویروس کشنده کرونا در اقصی نقاط
چین که به گفته کارشناســان ،این ویروس جدا از تهدید ســامت در چین،
اقتصاد این کشــور و دنیا را تحت تاثیر قرار داد ،دیدیم که در چنین شرایطی
ورود برخی قطعات ازجمله قطعات خودرو در داخل با مشــکل مواجه شد.وی
افزود :چین یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است .پس از انتشار ویروس
کرونا ارتباط برقرار کردن با چین برای خرید و فروش کاا با مشــکل برخورد،
چــرا که تا قبل از این برخی صنایع ،قطعات را از چین وارد میکردند و اکنون
نمیتوانند مواد را تامین کنند.مدیرعامل شــرکت لولهسازی 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 دلسوز ،دستور بومیسازی ورقهای آن
از اردیبهشــتماه  ۹۶داده شد و با این تصمیم وابستگی ما به خارج کمتر شد
و باعث جلوگیری از خروج ارز و کمک به چرخه ی اقتصاد داخل شــد.خنیفر
با بیان اینکه در راســتای سیاست حمایت از کاای داخلی ،شرکت ملی نفت
ایران برای تامین این خطوط لوله ،تفاهم سه جانبهای با شرکت فواد مبارکه
اصفهان ،اکسین اهواز و لولهســازی اهواز امضا کرد ،افزود :هدف از انعقاد این
تفاهمنامــه ایجاد زنجیره کاملی از تولید تختال ،نورد و تولید ورق و در نهایت
تولید لوله توسط این سه شرکت است.
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رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران:

صادرات کشور  ۲۰درصد کاهش یافت
از  ۹مرز عراق ،سه مرز فعال است

معاون وزیر و ریاســت کل ســازمان توســعه تجارت ایران با
بررســی آخرین وضعیــت صــادرات و واردات و تاثیر ویروس
کرونا بر تجارت گفت :براساس آمار گمرک ،از اول بهمن تا 15
فروردینماه صادرات کشورمان از نظر وزنی حدود  20درصد و
از نظر ارزشــی حدود  27درصد کاهش داشته است .همچنین
براســاس اعام سازمان تجارت جهانی در سال  ،2020تجارت
بینالملل از  13تا  32درصد کاهش خواهد داشــت.به گزارش
ایلنا و به نقل از ســازمان توســعه تجارت ایران ،حمید زادبوم
با اشــاره به اینکه تجارت بینالملــل و اقتصاد جهانی به دلیل
شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است ،اظهار داشت:
بسته شــدن کارخانجات ،ممنوعیت تردد مسافران و رانندگان
برای حمل بار و اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی
از سوی برخی از کشــورها از حیث مقررات صادرات و واردات
یا مقررات عــدم تردد از مهمترین دایل کاهش حجم تجارت
جهانی محسوب میشود.وی با تأکید بر اینکه مرزهای کشور به
صورت روزانه رصد میشود ،افزود :حدود  60درصد از صادرات
ایران به  15کشور همسایه صورت میگیرد که با  7کشور مرز
خاکی و با بقیه مرز آبی داریم که وضعیت این مرزها و تجارت با
این کشورها را به صورت روزانه در سازمان توسعه تجارت ایران
مورد بررسی و مطالعه قرار میدهیم.
معاون وزیر و ریاســت کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان
اینکه بخشــی از کاهش در تجارت و صادرات در این شــرایط
امری بدیهی اســت ،ادامه داد :بر اساس اعام دبیر کل سازمان
تجارت جهانی تجارت دنیا در خوشبیانهترین حالت  13درصد و
در بدبینانهترین حالت  32درصد کاهش خواد داشت .صادرات
کشورمان نیز تحت تأثیر کرونا کاهش  20درصدی داشته است.
واردات کمتر از صادرات تحت تاثیر کرونا قرار گرفت
زادبــوم در مورد تاثیــر کرونا بر واردات کشــور گفت :واردات

کشورمان که شــامل مواد اولیه و کااهای اساسی و واسطهای
اســت ،از ابتدای بهمن تا  15فروردین 8 ،میلیارد دار بوده که
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تفاوت چندانی نداشته
اســت و به این دلیل که بیشتر از طریق بنادر صورت میگیرد
تآثیرپذیری کمتری از آسیبهای کرونا داشته است.
آخرین وضعیت مرزها
معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در
مورد آخرین وضعیت مرزهای کشور با بیان اینکه تبادل تجاری
با برخی کشورهای همسایه به خوبی در حال انجام است ،گفت:
مرزهای شمالی با روسیه و قزاقستان ،مرزهای جنوبی با عمان و
قطر و برخی کشورهای دورتر فعال است و رایزنیها برای توسعه

در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد؛

افتتاح مجتمع بینالمللی نوآوری و رونمایی
از  ۶محصول کرونایی
طی مراســمی عاوه بر افتتاح مجتمع بینالمللی فناوری و نوآوری دانشگاه علوم
پزشــکی شهید بهشتی ،از  6محصول تولید محققان این دانشگاه با حضور معاون
علمی و فناوری ریاســت جمهوری رونمایی شــد.به گزارش ایسنا ،سورنا ستاری
در مراســم افتتاح مجتمع بینالمللی فناوری و نوآوری دانشــگاه علوم پزشــکی
شــهید بهشــتی ،با بیان اینکه آمار و اطاعات مربوط به بیماری کرونا در کشور
نشان میدهد عملکرد زیســت بوم فناری و نوآوری در این حوزه قابل قبول بوده
است،اظهار کرد :زیست بوم فناوری و نوآوری شکل گرفته خصوصا در حوزه زیست
فناوری در این مسیر کمک کننده بود؛ چراکه شرکت های دانش بنیان و نیروی
انســانی فعال در این زیســت بوم به خوبی و در زمان ازم اقدامات را انجام دادند
و بســیاری از محصوات برای مبارزه با کرونا ایران ساخت شد.ستاری تولید انواع
کیتهای تشخیصی و تجهیزات دیگر در لین حوزه را از دیگر دستاوردهای محققان
کشور دانســت که در کنار زحمات کادر درمانی و وزارت بهداشت بر روند نزولی
شــیوع بیماری تاثیرگذار بوده است ،ادامه داد :حمایت دولت از این حرکت زمینه
برای اقدامات برای سال های آینده و ادامه مسیر را فراهم می کند تا آمادگی ازم
را در بحران داشته باشیم.
مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بر ایجاد محیط کار امن در برابر کرونا:

فراتر از پروتکل مصوب وزارت بهداشت عمل
کرده ایم
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفــت :اقدامات و تمهیدات متعددی برای
ایجاد محیط کار امن در ایران خودرو انجام شــده اســت .بــه گفته نمایندگان
وزارت بهداشــت ،ایران خودرو فراتر از پروتکل های مصوب وزارت بهداشــت در
مقابله با بیماری کرونا عمل کرده اســت.ایکوپرس -فرشاد مقیمی از تامین برخی
اقام بهداشتی و محافظتی و تحویل به وزارت بهداشت و همچنین تولید ماسک
بهداشتی خبر داد و گفت :این بخشی از مسئولیت های اجتماعی ایران خودرو برای
کمک به کادر بهداشت و درمان کشور بوده است.مقیمی افزود :تمهیدات متعددی
برای حفظ سامت کارکنان انجام شده و هیچ کوتاهی برای تامین شرایط و محیط
کار امن نشده ،هر آنچه می شود در خانه برای ایجاد فضای امن در مقابله با بیماری
کرونا انجام داد برای حضور ایمن همکاران انجام می دهیم.
برای جلوگیری از ترددهای غیرضروری و مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام
میشود

مراجعه حضوری به سازمان فروش سایپا تا
اطاع ثانوی امکانپذیر نیست

گروه خودروســازی ســایپا اعام کرد برای جلوگیــری از ترددهای غیرضروری
هموطنان در جهت مقابله با شــیوع ویروس کرونا ،قابلیتهای فناورانه وب سایت
و توان مرکز تماس خود را افزایش داده تا بیش از پیش پاســخگوی پرسش ها و
درخواستهای اینترنتی و تلفنی مشــتریان باشد.به گزارش سایپانیوز ،این گروه
خودروســازی با هدف اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا و نیز حفظ
سامت مشــتریان ،درخواستهای مشتریان را صرفاً به صورت تلفنی و اینترنتی
پاســخ می دهد.براین اســاس ،امکان مراجعه حضوری به سازمان فروش سایپا تا
اطاع ثانوی وجود ندارد و مشتریان سایپا میتوانند تمامی درخواست های خدمات
مربوط به فرآیندهای فروش و تحویل خودروی خود را در ســایت اینترنتی سایپا
به نشــانی  www.saipacorp.comثبت و پیگیری کنند.همچنین مشتریان
میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی یادشده ،ضمن دانلود و نصب نرمافزار موبایلی
(اپلیکیشــن) سایپا ،درخواستهای خدمات فروش خود را ثبت و از همین طریق
پیگیری کنند.مرکز امور مشتریان گروه سایپا نیز ساعات کار خود را افزایش داده و
مشتریان سایپا میتوانند با شماره  096550تماس گرفته و درخواستهای خدمات
فروش و خدمات پس از فروش خود را با این مرکز مطرح کنند.

تجارت با کشــور کویت نیز در جریان است ،همچنین با قطر
در حال توسعه تجارت فراتر از کااهای کشاورزی هستیم.وی
افزود :در حال حاضر مرز ایران با افغانستان برای حمل کاا باز
است و سه مرز فعال با کردستان عراق داریم .مرزهای جمهوری
آذربایجان و ارمنستان نیز به منظور ترانزیت به روسیه و حمل
با کامیون باز است .همچین تبادات تجاری با کشور ترکیه از
طریق خطوط ریلی در حال انجام است.
اختصاص مشوقهای صادراتی با اولویت زیر ساختهای
تجاری
زادبوم با بیان اینکه هر ســاله متناســب با بودجــه در مورد
مشوقهای صادراتی تصمیمگیری میشود ،گفت :در سال 99

طرح تشدید نظارت و بازرسی بر بازار ویژه
ماه رمضان در تهران آغاز شد
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت) استان تهران اعام
کرد که طرح تشدید نظارت و بازرسی بر بازار ویژه ماه مبارک رمضان در تهران از امروز
آغاز شد و کااهای اساسی هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهند داشت.عزیز اله افضلی در
گقتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :این طرح به منظور نظارت و کنترل بر بازار و جلوگیری از
سوء استفاده احتمالی با حضور دستگاههای نظارتی از امروز آغاز میشود.به گفته وی
اجرای طرح تشدید بازرسی بر بازار تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد و بازرسان
سازمان صمت به همراه اتاق اصناف تهران ضمن رصد بازار ،در صورت مشاهده هرگونه
تخلف ،پرونده متخلفین را به تعزیرات حکومتی ارســال خواهند کرد.افضلی با اشاره
به افزایش نیاز مــردم به بعضی از اقام پرمصرف ویژه ایام ماه مبارک رمضان ،تاکید
کرد که هیچ گونه کمبودی در عرضه کااهای اساســی وجود ندارد و به هیچ عنوان
افزایش قیمت نصورت نمیگیرد .همچنین درصورت مشاهده هر گونه افزایش قیمت
توســط بازرسان ،برخورد قانونی خواهد شد.معاون نظارت و بازرسی سازمان در پایان
از هموطنان درخواســت کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی مراتب را به
سامانه  124اعام کنند.
براساس آمار سال 98؛

تولید کنسانتره سنگ آهن به بیش از 4۷.3
میلیون تن رسید
تهران -ایرنا -آمار عملکرد واحدهای بزرگ بخش معدن وصنایع معدنی گویای تولید
 47میلیون و 306هزار و  934تن کنســانتره ســنگ آهن در سال گذشته است که
نســبت به عملکرد سال  97رشد چهار درصدی دارد.گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا
برپایه جداول آماری  9واحد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ،سنگ آهن چادرملو،
ســنگ آهن مرکزی ،گهر زمین ،صنعتی معدنی توســعه ملی ،میدکو ،صبانور ،اپال
پارســیان سنگان و سنگ آهن جال آباد نشان می دهد که اسفند ماه پارسال واحد
های یاد شــده در مجموع سه میلیون و  733هزار و  522تن تولید کنسانتره سنگ
آهن داشتند که نسبت به اسفند  97رشد پنج درصدی داشت.بیشترین رشد عملکرد
در بین واحد های مورد بررســی مربوط به صنعتی معدنی توسعه ملی با  54درصد
و تولید دو میلیون و  472هزار و  938تن در ســال  98بود.همچنین بااترین میزان
تولید نیزبین واحد های یاد شده ،مربوط به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 16
میلیون و  11هزار و  716تن بود.

اولین جلسه شورای مدیران مخابرات گلستان در سال :99

ارتباطات از مولفه های تاثیر گذار در
جهش تولید می باشد

در اولین جلسه شورای مدیران که بصورت ویدئو کنفرانسی در مخابرات
منطقه گلستان برگزارشد مهندس غامعلی شهمرادی با اشاره به شعار «
جهــش تولید»  ،ارتباطات را یکی از مولفه های تاثیر گذار در تحقق این
شعار دانست و گفت  :ارتباطات مخابرات علی الخصوص در شرایط کنونی
موجب رونق کســب و کارهای اینترنتی شده است و همچنین درتمامی
بازه های زمانی  ،فرآیند تولید  ،بازاریابی و فروش وابسته به سرویس های
مخابراتی من جمله اینترنت و تلفن ثابت بوده است بنابراین با خدمت بهتر
و بیشتر مطمئنا تحقق شعار سال  99سرعت بیشتری خواهد یافت .وی با
تاکید بر اجرای ارزیابی ماهانه حوزه های ستادی در شاخص های تعیین
شده گفت :درسال جدید این ارزیابی ها باجدیت بیشتری پیگیری خواهد
شــد.مدیر مخابرات منطقه گلستان اولویت را در اجرای تکالیف محوله از
سوی شــرکت مخابرات ایران عنوان نمودواضافه کرد :دایری تلفن ثابت
 ADSL ، VDSLو  ، FTTHاجرای پروژه  USOو ارتباط رسانی به نقاط
روستایی  ،توسعه شبکه سیار و اجرای فاز8عملیات توسعه تلفن همراه  ،و
کاهش اوصولی را از اهم تکالیف برشمرد.

شماره 4333

برای مشــوقهای صادراتی رقــم  600میلیارد تومان به اضافه
منابع ریالی از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد.وی
افزود :با توجه به محدودیتهای بودجه ازم است گلوگاههای
اصلی را شناســایی کنیم و با تمرکز بر سه نقطه مرزها ،مراکز
تولید و بنادر ،نیاز این زیرساختها به بودجه بررسی شود.زادبوم
اظهار داشــت :به عنوان نمونه در مرز عراق از  9مرز ســه مرز
فعال است ،طبیعتا در این شرایط ترافیک ایجاد میشود و ازم
است زیرساختهای صادراتی تقویت شود .در مورد محصوات
کشاورزی نیز که امکان صادرات هم در این بخش فراهم است،
راهانــدازی خطوط حمل و نقل ،احداث ســردخانه در مرزها،
ایجاد انبار و مکان قرنطینه نیاز اســت و باید بررسی شود که
زیرســاختها در مرزها ،مراکز تولید و یا بنادر چه مشــکاتی
دارند تا موانع برطرف شــود .وی ادامه داد 90 :درصد از بودجه
مشوقهای صادراتی میتواند به این بخشها اختصاص پیدا کند
و وامهای ارزانقیمت در اختیــار افرادی قرار گیرد که در این
زیرســاختها فعالیت میکنند و  10درصد بودجه هم به سایر
مشوقها اختصاص پیدا کند.معاون وزیر و ریاست کل سازمان
توسعه تجارت ایران افزود :پیشنهاد میکنم صندوق حمایت از
توسعه صادرات تشکیل و از محل درآمدهایی همچون عوارض
گمرکی شارژ شود تا به صورت مستمر بتوانیم به توسعه صادرات
کشور بپردازیم.زادبوم با بیان اینکه امسال به طور ویژه شرایطی
پیش آمده اســت که میتوانیم صادرکنندگان را به سمت این
زیرساختها ســوق دهیم ،گفت :کمک به صادرکنندگان در
بخش حمل و نقل میتواند محرک بزرگی برای توسعۀ صادرات
باشد.معاون وزیر صمت در پایان به مشکات موجود در بخش
حمل و نقل اشاره کرد و ادامه داد :به عنوان نمونه با اینکه قیمت
ســوخت پایین آمده اما قیمت حمل و نقل کاهش پیدا نکرده
اســت و در این زمینه باید شرایط بهتری برای صادرکنندگان
ایجاد کرد.

ِ
سخت هزاران راننده کامیون
روزهای
مرزها بســته شده و تعداد زیادی خاور ،ترانزیت ،کامیونت و انواع ماشین سنگین
برای بارگیری به پایانههای داخلی ســرازیر شده است اما تعداد بارگیری به شدت
کاهش یافته و رانندگان با مشــکات معیشتی مواجه هستند.به گزارش خبرنگار
ایلنا ،رانندگان ماشــین سنگین و ترانزیت بخش حمل و نقل در پی شیوع کرونا
روزگار سختی را میگذرانند .بسته شدن مرزها ،رانندگان حمل و نقل جادهای به
بیرون از مرزها را به پایانههای داخلی کشــور سرازیر کردهاند .چرخ کارخانهها به
کنــدی میچرخد و بخش حمل و نقل نیز که وابســته به تولیدات صنایع بزرگ
اســت ،با افت شدید مواجه شده است .ماشینهای سنگین زیادی در صف انتظار
تحویل بار به سر میبرند تا بارگیری کنند و نانی برای خانواده تهیه کنند .جمعیت
بزرگی از رانندگان وســایل نقلیه بدون حمایتهای بیمهای و باوجود مشــکات
جدی در تامین معاش نمیتوانند در خانه بمانند .اما در عینحال کار هم نیست.
رانندهها ایــن روزها از پس مخارج زندگی و خرید لوازم یدکی برنمیآیند .دولت
اخیرا ً درباره کمکهای معیشــتی از رانندگان تاکســی و کارگران ساختمانی که
شــغل آنها در پی شیوع کرونا لطمه شدید دیده است ،نام برده است اما رانندگان
وســایل نقلیه سنگین نیز در پی شــیوع کرونا با مشکات زیادی مواجه هستند.
محمد قلعهبان (رئیس انجمن صنفی رانندگان وســایل سنگین تبریز و حومه) با
اعام این خبر که در تبریز بیش از  1200ماشین سنگین صف انتظار برای تحویل
بار هستند ،گفت :بسته شدن مرزها و کمبود بار از دایل عمده بیکاری رانندگان
را تشکیل میدهد.
آیا رانندگان ماشین سنگین مشمول وام  4درصدی هستند؟
حســن روحانی در توضیحات اخیر درباره کمکهای دولتی در پی شــیوع کرونا
میگویــد :یک رقمی مدنظر قرار دادیم به عنــوان وام به اندازه یک میلیون تا دو
میلیون تومان برای  4میلیون خانوادهای که آنها هم جزو اقشار کم درآمد هستند؛
نرخ این وام 4درصد اســت و این هم به زودی برای خانوادهها اعام میشــود که
بتواننــد این وام را دریافــت کنند.از همان ابتدا معیارهای کمکهای معیشــتی
نامشخص بود .این عدم شفافیت آنهم در ارقام چند هزار میلیاردی که برای کارگران
در نظر گرفته شده ،خوشایند نیست .در مورد وامهای یک میلیونی از ابتدا صحبت
از رانندگان تاکســی و کارگران ساختمانی به میان آمد .به نظر میرسید کارگرانی
شامل این وامها خواهند بود که دولت سهم کارفرمایی برای آنها میپرداخت .بر این
اســاس احتمااً رانندگان وسایل نقلیه سنگین نیز شامل کمکهای معیشتی یک
میلیونی باشند اما هنوز مشخص نیست در نبود سامانه جامع اطاعات خانوار دولت
چطور میخواهد تفکیکهای دقیق را در پرداخت کمکهای معیشتی اجرایی کند.
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گزیده خبر
افزایش  28درصدی تناژ صادرات ذوب آهن
اصفهان در سال 1398
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت :
این شــرکت در سال گذشته موفق شد میزان صادرات
محصوات اصلی خود را به یک میلیون و  154هزار تن
برســاند که افزایش  28درصدی نسبت به سال 1397
داشته اســت  .در سال  1397ذوب آهن اصفهان 900
هزارتن صادرات داشت .وی افزود  :ثبت بااترین ارزش فروش ( تحویل ) در سال
 ،در تاریــخ ذوب آهن اصفهان و ثبت رکورد بااترین ارزش فروش ( تحویل ) در
ماه ،در تاریخ ذوب آهن اصفهان به میزان  1137میلیارد تومان در اسفند  98از
جمله دستاوردهای این شــرکت در سال گذشته است  .همچنین تناژ تحویلی
محصوات فرعی و فوادی ذوب آهن در ســال گذشــته  2میلیون و  622هزار
تن بود.مدیر عامل ذوب آهن با اشــاره به حضور این شــرکت در بازارهای جدید
دو کشــور اروپایی و یک کشور آســیایی گفت :در سال گذشته موفق به تمدید
گواهینامــه CE Markingجهت صدور محصوات به اروپا شــدیم که با وجود
تحریم ها صورت گرفت .یزدی زاده ،دریافت نشــان صادر کننده نمونه استانی،
پذیرش درخواســت فروش محصوات جدید آرک ،ریل معادن ،ریل راه آهن در
بورس کاای ایــران ،عرضه کاف صنعتي براي اولین بار در بورس کاای ایران،
فروش محصوات ناشی از تولید کک (فوسی قطران) برای اولین بار و  ....را از جمله
دستاوردهای این شرکت در حوزه فروش معرفی نمود.
با رشد  18برابری در فواد مبارکه انجام شد؛

بومی سازی  1500قطعه و تجهیز استراتژیک
و تحریمی در سال 98
رئیس برنامه ریزی بومی ســازی فواد مبارکه گفت :با توجه به تأکید مدیریت
ارشــد شرکت و اهمیت بومی سازی اقام و تجهیزات استراتژیک و تحت تحریم
موردنیاز خطوط تولید در ســال  ،98روند بومی ســازی در این شرکت با رشد
18برابری به  1500قطعه افزایش یافت.مســیب فروغی گفت :با سرمایه گذاری
شرکت فواد مبارکه و با همت شرکتهای سازنده و دانش بنیان ،روند بومی سازی
در این شرکت با موفقیت به بار نشست تا همچنان روند روبه رشد و تولید مستمر
در فواد مبارکه علیرغم همــۀ محدودیتها ادامه یابد.وی صرفه جویی حاصل از
بومی سازی این تعداد قطعه را به میزان  1400میلیارد ریال فقط در سال مذکور
اعام کرد.فروغی با تأکید بر اینکه بیش از  82درصد قطعات و تجهیزات موردنیاز
شــرکت در سال  98از محل داخل تأمین شده است تصریح کرد :این موضوع از
آن جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که حدود  80درصد منابع مالی موردنیاز
این اقام ریالی بوده است.
برای نخستین بار صورت می گیرد:

تولید شمش های  250و  500گرمی
در طای موته
به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ،مجتمع طای
موته تاکنون فقط میتوانست شــمشهای یک کیلویی تولید کند ،اما با خرید
سیســتم ذوب ریختهگری در سال گذشته ،تا پایان امسال تولید شمش طا به
میزان وزن شــمشهای خارجی را در برنامه دارد؛ بــه گونهای که این مجتمع
شــمشهای  250و  500گرمی را بر اساس بودجه خریداران تولید خواهد کرد.
مجتمع طای موته در سال گذشته تولید  330کیلو شمش طای خالص با عیار
 999را در برنامه داشــت ،اما این شرکت موفق شد با یک درصد رشد نسبت به
برنامــه مورد نظر  332کیلو تولید کند .ایــن رکورد در حالی اتفاق افتاد که این
مجتمع خرید ماده معدنی نداشت ،اما طی سال گذشته توانست بیشترین فرآوری
ماده معدنی را به میزان  236هزار تن داشته باشد.به گفته علیرضا طااری؛ مدیر
مجتمع طای موته ،هماکنون در معادن با افت عیار ماده معدنی مواجه هستیم،
اما با افزایش این عیار ،قابلیت تولید بیشتر هم در این مجتمع وجود دارد.هماکنون
عیار استخراج خاک معدنی مجتمع طای موته  PPM 1 /5است.

آگهی اعان نظریه کمسیون تشخیص
ماده  12قانون زمین شهری
( نوبت اول )

کمسیون تشخیص ماده  12قانون زمین شهری به موجب نظریه شماره
۹8-308ک مــورخ  ۹8/11/28پاک  1151فرعــی از  322اصلی به
مساحت  56۹7۹/77متر مربع  ،به نشانی شهرستان ساوجباغ-بخش
چندار-آجین دوجین به اســتناد ماده  3قانون 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  10روز 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  3ماه 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  12قانون زمین شهری
( نوبت اول )

کمیسیون تشخیص ماده  12قانون زمین شهری به موجب نظریه شماره
۹۹-02ک مورخ  ۹۹/1/28پاک ثبتی  205فرعی ،قطعه  73تفکیکی،
مفروزی از پاک  124فرعی از  167اصلی به مساحت  1500مترمربع،
به نشانی سه راه کیانمهر ،اراضي بزقش آباد را موات تشخیص و اعام
نموده است .لذا به اســتناد مصوبه مورخ  70/11/20مجمع تشخیص
مصلحت نظام مراتــب در دو نوبت و به فاصله  10روز 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
 3ماه 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

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
برگزاری آیین رونمایي از بازطراحي برند
بانک مهرایران
در مراسمی با ﺣﻀﻮر دکتر مرتﻀی اکبری مﺪیرعامل،
امامﻲ ،تﻮکلﻲ ﻭ تلﻴکانﻲ اعﻀاﻱ هﻴاﺕ مﺪیره ﻭ ﺟمﻌﻲ
اﺯ مﺪیران اداراﺕ ســتاد مرکزﻱ اﺯ هﻮیﺖ بﺼرﻱ ﺟﺪیﺪ
بانک قرض اﻟحســنه مهرایران با شــﻌار «ایﻦ ﺧانه را
نشانﻲ ﺧﻮشتر اسﺖ» رﻭنمایﻲ شــﺪ.به گزارﺵ رﻭابط
عمﻮمی بانک قرض اﻟحسنه مهر ایران ،در راستای استراتژی کان بانک مهرایران
مبنﻲ بر گســترﺵ ﺧﺪماﺕ ﺧﻮد به تمام اقشار ﺟامﻌه در شهرهاﻱ کان تا دﻭر
دسﺖ ﻭ محرﻭم تریﻦ نقاط کشﻮر ،تﻮسﻌه شناﺧﺖ اﺯ ایﻦ بانک امرﻱ ضرﻭرﻱ بﻮد.
بانک قرض اﻟحسنه مهرایران با ارائه ﺧﺪماﺕ نﻮیﻦ ،متنﻮع ﻭ گسترده در بسﻴاری اﺯ
شاﺧﺺ هاﻱ عملکردﻱ در ﺻﺪر نظام بانکﻲ قرار دارد ،ﻟکﻦ مﻴزان شناﺧﺖ ﺟامﻌه
اﺯ ایﻦ بانک با ﺧﺪماﺕ گســترده ﺁن تناسﺐ نﺪاشﺖ.در بسﻴاری اﺯ مﻮارد علﻴرﻏم
داشــتﻦ سبﺪ محﺼﻮﻻﺕ بسﻴار ﺧﻮب براﻱ عمﻮم ﺟامﻌه ،ﭘﻴام بانک به ﺧﻮبﻲ به
مخاﻃبان منتقل نمﻲ شﺪ.باﻭﺟﻮد کلمه قرض اﻟحسنه در نام ،بر اساس ﭘژﻭهﺶ
های انﺠام شــﺪه دایره شــناﺧﺖ ایﻦ بانک در بﻴﻦ عمﻮم مردم به عنﻮان بانکﻲ
که رﻭیکرد اﺟتماعﻲ دارد ﻭ ﺻرﻓا ﻓﻌاﻟﻴﺖ قرض اﻟحســنه انﺠام مﻲ دهﺪ بسﻴار
محﺪﻭد بﻮد ﻭ در بســﻴارﻱ اﺯ مﻮارد با مﻮسســاﺕ ﻭ ﺻنﺪﻭق هاﻱ ماﻟﻲ ﻭ اعتبارﻱ
اشتباه گرﻓته مﻲ شﺪ.

آمادگی بانک ایران زمین برای ارائه
خدمات الکترونیک
با تﻮﺟه به باﺯ شــﺪن بخﺶ دیﮕری اﺯ مشاﻏل ﻭ کسﺐ
ﻭ کارها ﻭ تردد استانی ﻭ بﻴﻦ استانی ،بانک ایران ﺯمﻴﻦ
اعام کرد ﺁماده ارائه تمام ﺧﺪماﺕ بانکﺪاری اﻟکترﻭنﻴک
به مشــتریان اسﺖ که اﺯ ﺣﻀﻮر ﻭ تردد بﻴشتر اﺟتناب
کننﺪ.مﺪیر رﻭابط عمﻮمی بانک ایران ﺯمﻴﻦ با اشاره به
اینکه رﻭﺯهای ﺁینﺪه شاهﺪ باﺯ شﺪن بخﺶ دیﮕری اﺯ کسﺐ ﻭ کارها ﻭ همچنﻴﻦ
ترددهای بﻴﻦ استانی ﺧﻮاهﻴم بﻮد اﻇهار داشﺖ :مردم ما بایﺪ به ایﻦ نکته تﻮﺟه
داشته باشنﺪ ،که ایﻦ مﻮضﻮع به مﻌنای رﻓﻊ اﭘﻴﺪمی کرﻭنا نﻴسﺖ ،ﻭ رعایﺖ ﻓاﺻله
اﺟتماعی ﻭ ﭘرﻭتکلهای بهﺪاشتی اﻟزامی اسﺖ.استاد با اشاره به شرایط بهﺪاشتی
شﻌﺐ بانک ایران ﺯمﻴﻦ گﻔﺖ :همکاران مﻦ در شﻌﺐ تمامی مسائل بهﺪاشتی ﻭ
دستﻮراﻟﻌملهای اباغ شــﺪه را رعایﺖ میکننﺪ ،اما اﺯ مشتریان میﺧﻮاهﻴم در
ﺻﻮرﺕ امکان به شﻌﺐ مراﺟﻌه نکننﺪ ﻭ امﻮر ﺧﻮد را اﺯ ﻃریﻖ بانکﺪاری اﻟکترﻭنﻴک
انﺠام دهنﺪ.ﻭی اﻓزﻭد :محﻴطهای عمﻮمی ماننﺪ شﻌﺐ بانک ها به ﺟهﺖ رﻓﺖ ﻭ
ﺁمﺪهای ﺯیاد ﺣتی با رعایﺖ نکاﺕ بهﺪاشــتی ﺟزﻭ محلهای ﭘر ﺧطر هستنﺪ ﻭ
مشــتریان برای ﺣﻔظ ســامﺖ ﺧﻮد ﻭ همکاران مﻦ اﺯ ﺣﻀﻮر ﻏﻴر ضرﻭری بایﺪ
ﺧﻮدداری کننﺪ.

تسهیات قرضالحسنه ازدواج در بانک
توسعه تعاون با اولویت پرداخت میشود
بانک تﻮســﻌه تﻌاﻭن بهمنظﻮر ﺣمایﺖ اﺯ اﺯدﻭاج ﺟﻮانان
بــه ﺯﻭجهایی کــه تاریخ عقﺪ ﺁنها بﻌــﺪ اﺯ 01/01/96
میباشﺪ ﻭ تاکنﻮن ﻭام اﺯدﻭاج دریاﻓﺖ نکردهانﺪ با اﻭﻟﻮیﺖ
نخسﺖ تســهﻴاﺕ قرضاﻟحســنه ﭘرداﺧﺖ میکنﺪ.
گﻔتنی اســﺖ مﻴزان تســهﻴاﺕ قرضاﻟحسنه اﺯدﻭاج
بانک تﻮســﻌه تﻌاﻭن برای هر یک اﺯ ﺯﻭجها در سال  1399ﭘانﺼﺪ مﻴلﻴﻮن ریال
( )500.000.000ریــال با دﻭره باﺯﭘرداﺧﺖ هﻔﺖســاﻟه ﻭ نرخ کارمزد  4درﺻﺪ
میباشﺪ که با اﺧذ یک ضامﻦ مﻌتبر ﻭ سﻔته ﭘرداﺧﺖ میگردد.شایانﺫکر اسﺖ
بر اساس قانﻮن ﺟامﻊ ﺧﺪماﺕرسانی به ایثارگران ﻭ اﻓراد منﺪرج در قانﻮن مذکﻮر،
مبلغ ﭘرداﺧتی ﻭام قرضاﻟحســنه اﺯدﻭاج بانک تﻮســﻌه تﻌاﻭن به مﻴزان دﻭ برابر
اﻓراد عادی (مبلغ  1.000مﻴلﻴﻮن ریال ﻭ با رعایﺖ سایر شرایط ﻭ ضﻮابط اعطای
تسهﻴاﺕ مذکﻮر) میباشﺪ.

با تلفن بانک دی بدون نیاز به اینترنت امور
بانکی خود را انجام دهید
بانــک دی با برﺧــﻮرداری ﻭ تﺠهﻴز ﺯیرســاﺧﺖ های
بانکﺪاری اﻟکترﻭنﻴک ایمﻦ ،شــرایط انﺠام ﻏﻴرﺣﻀﻮری
امــﻮر بانکی را در دﻭره شــﻴﻮع کرﻭنا براﻱ مشــتریان
ﻓراهم کرده اســﺖ.به گزارﺵ رﻭابط عمﻮمﻲ بانک دﻱ،
سامانه تلﻔﻦ بانک دی که در ﺟهﺖ تسهﻴل دسترسی
به ﺧﺪماﺕ بانکی بر رﻭی بستر تلﻔﻦ راه انﺪاﺯی شﺪه اسﺖ به ﺻﻮرﺕ  24ساعته
ﻭ در تمامی رﻭﺯهای هﻔته ،بﺪﻭن نﻴاﺯ به اینترنﺖ ،در ﺧﺪمﺖ مشــتریان محترم
بانک دی می باشﺪ.بر اساس ایﻦ گزارﺵ ،کاربرﻱ ساده تلﻔﻦ بانک دﻱ در دﻭران
شــﻴﻮع ﻭیرﻭس کرﻭنا در کشﻮر ،مشتریان را ترﻏﻴﺐ کرده اسﺖ به ﺟاﻱ مراﺟﻌه
ﺣﻀﻮرﻱ به شﻌﺐ بﻴشــتر اﺯ ﺧﺪماﺕ اﻟکترﻭنﻴک استﻔاده کننﺪ تا ضمﻦ رعایﺖ
ﻓاﺻله اﺟتماعﻲ ،ریسک ابتا به ﻭیرﻭس کرﻭنا کاهﺶ یابﺪ.
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با اباغ بانک مرکزی؛
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الزام بانکها برای استمهال اقساط زیاندیدگان کرونا

تهران -ایرنا -بانک مرکزی در بخشــنامهای اباغ کرد که بانکها مکلف به
تسهﻴل ،تﺄمﻴﻦ ﻭ تخﺼﻴﺺ منابﻊ ماﻟﻲ مﻮرد نﻴاﺯ ﺟهﺖ ﺧریﺪ دارﻭ ﻭ تﺠهﻴزاﺕ
ﻭ استمهال اقساط تســهﻴاﺕ اعطایی به ﺯیان دیﺪگان کرﻭنا هستنﺪ.اباغ
تکاﻟﻴف شــبکه بانکی بر اساس تﺼمﻴم یک هزار ﻭ دﻭیسﺖ ﻭ نﻮد ﻭ یکمﻴﻦ
ﺟلســه شﻮراﻱ ﭘﻮل ﻭ اعتبار انﺠام شﺪ.شــﻮراﻱ ﭘﻮل ﻭ اعتبار مقرر کرده بﻮد
بانک مرکزﻱ ﺟمهﻮرﻱ اسامﻲ ایران ،نسبﺖ به هماهنﮕﻲ ﻻﺯم با ﻭﺯارﺕ
بهﺪاشﺖ ،دــرمان ﻭ ﺁمﻮﺯﺵ ﭘزشکﻲ ،براﻱ تﺪﻭیﻦ ﭘرﻭتکلهاﻱ بهﺪاشتﻲ در
ارتباط با ﻓﻌاﻟﻴﺖ شﻌﺐ بانکها در شــرایط بﻴماری کرﻭنا ﻭ تﺄمﻴﻦ تﺠهﻴزاﺕ
ﻭ امکاناﺕ ﻻﺯم براﻱ ﺣﻔاﻇﺖ اﺯ سامﺖ کارکنــان تﻮسط بانکها اقﺪام ﻭ به
شبکه بانکﻲ اباغ کنﺪ.همچنﻴﻦ ،بانک مرکزی مکلف شــﺪ تمهﻴﺪاﺕ ﻻﺯم
براﻱ ترمﻴم ،تﺠهﻴز ﻭ ارتقـاء ﺧﺪماﺕ اﻟکترﻭنﻴکﻲ شبکه بانکﻲ با هﺪﻑ
کاهﺶ ارائه ﺧﺪماﺕ ﺣﻀﻮرﻱ دــر شﻌﺐ بانکها انﺪیشﻴﺪه ﻭ در کﻮتاهتریﻦ
ﺯمان ممکﻦ به مرﺣله اﺟرا درﺁیﺪ.بر ایﻦ اســاس ،بانک مرکزی نامه ﻭﺯارﺕ
بهﺪاشﺖ با مﻮضﻮع اباغ شرح ﻭﻇایف ،اقﺪاماﺕ ﻭ تکاﻟﻴف شبکه بانکی کشﻮر
در راستای ساﺯمانﺪهی ﻇرﻓﻴﺖهای ملی مقابله با بﻴماری کرﻭنا را به مﺪیران
عامل تمامی بانکها 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 دستﻮراﻟﻌملهاﻱ 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 مﺪیریﺖ بﻴمارﻱ
کرﻭنا ،ﻭﺯارﺕ بهﺪاشﺖ ،درمان ﻭ ﺁمﻮﺯﺵ ﭘزشکﻲ ﻭ دانشﮕاههاﻱ علﻮم ﭘزشکﻲ
کشﻮر ﺟهﺖ ﺧریﺪ دــارﻭ ﻭ تﺠهﻴزاﺕ ،هماهنﮕــی ﻻﺯم با ﺣﻮﺯه ارﺯی بانک
مرکــزی ﺟهﺖ تخﺼﻴﺺ به مﻮقﻊ ارﺯ مﻮرد نﻴــاﺯ برای تامﻴﻦ اقام ﺧارﺟی
مﻮرد نﻴاﺯ ستاد ملی ،ﻭﺯارﺕ بهﺪاشﺖ ﻭ دانشﮕاههای علﻮم ﭘزشکی ﻭ استمهال
اقساط تسهﻴاﺕ اعطایی به مراکز بهﺪاشتی درمانی اﺯ ﺟمله تکاﻟﻴف دیﮕر
اباﻏی اسﺖ.سﻴاسﺖگذاری در ﺧﺼﻮص استمهال اقساط تسهﻴاﺕ اعطایی
به اﻓراد ،مشاﻏل ﻭ ﺻنﻮﻑ که به دﻟﻴل اﭘﻴﺪمی بﻴماری کرﻭنا متﻀرر شﺪهانﺪ
نﻴز اﺯ دیﮕر تکاﻟﻴف شبکه بانکی اسﺖ.بانک مرکزی همچنﻴﻦ اعام کرده که
ضﻮابط مربﻮط به کاهﺶ ارائه ﺧﺪماﺕ ﺣﻀﻮری در شﻌﺐ بانکها ﻭ مﺆسساﺕ
اعتبارﻱ ﻏﻴربانکﻲ نﻴز در دستﻮر کار ادــاراﺕ ﺫیــربط در بانک مرکزﻱ قرار
داشته ﻭ متﻌاقبا به شبکه بانکﻲ کشﻮر اباغ ﺧﻮاهﺪ شﺪ.

مکمل آییننامه بیمهای اتباع خارجی و متقاضیان ورود
به کشور تصویب شد
ﺁیﻴﻦ نامه شماره  ۷۷.1که مکمل ﺁیﻴﻦنامه شرایط عمﻮمی بﻴمهنامه مساﻓرتی اتباع ﺧارﺟی متقاضی ﻭرﻭد به ایران ،به شمار
میرﻭد اﺯ سﻮی شﻮرای عاﻟی بﻴمه به تﺼﻮیﺐ رسﻴﺪ.به گزارﺵ ایلنا ﻭ به نقل اﺯ اداره کل رﻭابط عمﻮمی ﻭ امﻮر بﻴﻦ اﻟملل بﻴمه
مرکزی ،در مکمل ایﻦ ﺁیﻴﻦ نامه که برای اﺟرا به شرکﺖهای بﻴمه اباغ شﺪه ،اﺻاﺣاتی ﺻﻮرﺕ گرﻓته که مهمتریﻦ ﺁن به
ایﻦ شرح اسﺖ:در ﺻﻮرتی که بﻴمه شﺪه در مﺪﺕ بﻴمه دچار بﻴماری یا ﺻﺪماﺕ بﺪنی ناشی اﺯ ﺣادثه شﺪه ﻭ یا به ضرﻭرﺕ
ﭘزشکی به شکل اﺟباری قرنطﻴنه شﻮد ،بﻴمهگر مﻮﻇف اسﺖ ﺧﺪماتی نظﻴر ﭘذیرﺵ ﻭ انتقال به مراکز درمانی مﺠهز ،انتقال
مﺠﺪد به مراکز درمانی تخﺼﺼیتر ﻭ ﭘرداﺧﺖ هزینههای ﭘزشکی بر اساس تﻌهﺪاﺕ بﻴمهنامه ﻭ در نهایﺖ باﺯگردانﺪن بﻴمه
شﺪه به کشﻮر متبﻮع در ﺻﻮرتی که ﭘزشک مﻌاﻟج ﻭ همچنﻴﻦ ﭘزشک مﻌتمﺪ تایﻴﺪ کننﺪ که شرایط ﺟسمی بﻴمار به گﻮنهای
نﻴســﺖ که امکان سﻔر عادی را داشته باشــﺪ.در ایﻦ ﺁیﻴﻦ نامه مکمل ،ﺧﺪماﺕ مربﻮط به هزینه سﻔر ﻭ اقامﺖ یک همراه
برای بﻴمهگذار بستری در بﻴمارستان ﻭ همچنﻴﻦ ﺧﺪماﺕ متﻌارﻑ در ﺻﻮرﺕ ﻓﻮﺕ بﻴمه گذار نﻴز ﭘﻴﺶ بﻴنی شﺪه اسﺖ.
شایان ﺫکر اسﺖ برابر ایﻦ ﺁیﻴﻦنامه ،ﺣﺪاکثر کارمزد ﻓرﻭﺵ بﻴمهنامه مساﻓرتی اتباع ﺧارﺟی عاﺯم به ایران  10ﻭ نرخ کارمزد
اﺟباری بﻴمه نامه مساﻓرتی اتباع ﺧارﺟی  12درﺻﺪ تﻌﻴﻴﻦ شﺪه اسﺖ.ﺟزیﻴاﺕ ﺁیﻴﻦ نامه مکمل یادشﺪه در بخﺶ مﺼﻮباﺕ
شﻮرای عاﻟی بﻴمه در ﭘﻮرتال رسمی بﻴمه مرکزی قابل دسترسی اسﺖ.اﻓرادی که به تشخﻴﺺ بﻴمه مرکزی ﺣﺪاقل ﭘنج سال
سابقه ارﺯیابی ﻭ کارشناسی تخﺼﺼی را در ﺯمﻴنه تخﺼﺼی مﻮرد تقاضای ﺧﻮد دارا باشنﺪ اﺯ ﺁﺯمﻮن کتبی مﻌاﻑ میشﻮنﺪ.

اعام ساعات کاری شعب بانک آینده از  31فروردینماه سال 1399
تا اﻃاع ثانﻮی با تﻮﺟه به ﺁﻏاﺯ ﻓﻌاﻟﻴﺖ برﺧی اﺯ اﺻناﻑ ﻭ ﻓﻌاﻻن اقتﺼادی کشﻮر که بهﻃبﻊ ،اﻓزایﺶ
شمار مراﺟﻌهکننﺪگان به شبکه بانکی را در ﭘی ﺧﻮاهﺪ داشﺖ ،بانک ﺁینﺪه با هﺪﻑ کاهﺶ تراکم
اﻓراد در محل شﻌﺐ ﺧﻮد ،اﺯ تاریخ  31ﻓرﻭردیﻦماه ﺟاری تا اﻃاع ثانﻮی با ﺣﻀﻮر تمامی کارکنان،
ﻃی رﻭﺯهای شنبه تا چهارشــنبه اﺯ ساعﺖ  08:00تا  14:00ﻭ رﻭﺯ ﭘنجشنبه اﺯ ساعﺖ  08:00تا
 ،12:30در ﺧﺪمﺖ هممﻴهنان ﻭ مشــتریان گرامی ،ﺧﻮاهنﺪ بﻮد.ساعﺖ کاری ادارههای مرکزی ﻭ
همکاران شﻌﺐ نﻴز اﺯ رﻭﺯهای شنبه تا چهارشنبه اﺯ ساعﺖ  0۷:30تا  14:30ﻭ رﻭﺯ ﭘنجشنبه اﺯ ساعﺖ  0۷:30تا 13:00
ﺧﻮاهﺪ بﻮد.گﻔتنی اسﺖ؛ مرکز ارتباط بانک ﺁینﺪه به شماره  021-2۷663200نﻴز بهﺻﻮرﺕ  24ساعته ﺁماده ﭘاسخگﻮیی
به مشتریان گرامی اسﺖ.

نحوه صحیح و اشتباه ضد عفونی اسکناس را بشناسید
ساﺯمان بهﺪاشﺖ ﺟهانی اعام کرده که ﻭیرﻭس کرﻭنا تا چنﺪیﻦ رﻭﺯ بر رﻭی اسکناس ﺯنﺪه میمانﺪ که باعث شﺪه تا ضﺪ عﻔﻮنی ﭘﻮل
ضرﻭری باشﺪ اما بایﺪ بﺪانﻴﺪ ضﺪ عﻔﻮنی اشتباه ﻭﺟﻮه نقﺪ باعث اﺯ بﻴﻦ رﻓتﻦ اسکناس میشﻮد.به گزارﺵ ﺧبرنﮕار ایبِنا ،ﻓراگﻴری
ﺟهانی کرﻭنا باعث شﺪه تا در تمامی کشﻮرهای ﺟهان نﮕرانیهای مشترکی ماننﺪ گنﺪﺯدایی ﻭ ﭘاکساﺯی ابزارهای ﺁﻟﻮده ﻭ عمﻮمی
اﺯ ﺟمله سکه ،اسکناس ﻭ دستﮕاههای ﺧﻮدﭘرداﺯ مﻮرد تﻮﺟه قرار گﻴرد؛ بر اساس اعام ساﺯمان بهﺪاشﺖ ﺟهانی ،ﻭیرﻭس کرﻭنا تا
چنﺪیﻦ رﻭﺯ قابلﻴﺖ ﺯنﺪه مانﺪن بر رﻭی سطح اسکناس را دارد ﻭ شهرﻭنﺪان بایﺪ نکاﺕ بهﺪاشتی را هنﮕام استﻔاده اﺯ ﭘﻮل نقﺪ رعایﺖ
کرده ﻭ تا ﺟایی که میتﻮاننﺪ اﺯ ابزارهای ﭘرداﺧﺖ اﻟکترﻭنﻴک ﻭ ﭘرداﺧﺖ بﺪﻭن تماس استﻔاده کننﺪ.ایران یکی اﺯ کشﻮرهایی اسﺖ
که علی رﻏم رشﺪ ﻭ استﻔاده بﻴﺶ اﺯ  ۷0درﺻﺪی شهرﻭنﺪان اﺯ شبکه ﭘرداﺧﺖ اﻟکترﻭنﻴک ﻭ ابزارهای ﭘرداﺧﺖ ،همچنان بخشی
اﺯ مراﻭداﺕ با ﭘﻮل نقﺪ انﺠام میشﻮد ،بر همﻴﻦ اساس ضرﻭرﺕ دارد تا شهرﻭنﺪان در استﻔاده اﺯ اسکناس به عنﻮان یک ابزار ﺁﻟﻮده
به نکاﺕ بهﺪاشتی تﻮﺟه کننﺪ.در تمام ﺟهان بانکهای مرکزی ضمﻦ اعام تﻮﺻﻴههای بهﺪاشتی ،نسبﺖ به ﺁﻏاﺯ ﻓرﺁینﺪهایی برای
گنﺪﺯدایی ﻭ ضﺪ عﻔﻮنی اســکناسها اقﺪام کردنﺪ تا ﺯنﺠﻴره شﻴﻮع کرﻭنا را اﺯ بﻴﻦ ببرنﺪ؛ بانک مرکزی ایران نﻴز در همﻴﻦ ﺯمﻴنه
تﻮﺻﻴه بهﺪاشتی داشته ﻭ اعام کرده ،اﺯ ﺁنﺠایی که اسکناس ﺟزﻭ اﺻلیتریﻦ راههای انتقال ﻭیرﻭس کرﻭناسﺖ همﻭﻃنان عزیز تا
ﺣﺪ امکان اﺯ ابزارهای ﭘرداﺧﺖ اﻟکترﻭنﻴکی اســتﻔاده کنﻴﺪ .ﺯمانی که به اسکناس دسﺖ ﺯدهایﺪ ،دسﺖ ﺧﻮد را به ﺻﻮرﺕ ،چشم،
بﻴنی ﻭ دهان نزنﻴﺪ.با تﻮﺟه به اهمﻴﺖ مﻮضﻮع نحﻮه استﻔاده ﻭ ضﺪ عﻔﻮنی اسکناس ،ایبِنا گﻔتﮕﻮیی با کارشناسان ﺻنﻌﺖ ﭘرداﺧﺖ
ﻭ بانکی داشته ﻭ چنﺪ نکته مهم استخراج شﺪه به شرح ﺯیر اسﺖ:
 .1در هنﮕام اســتﻔاده اﺯ اســکناس نکاﺕ بهﺪاشتی را رعایﺖ کرده ﻭ ﺣتما اﺯ دستکﺶ استﻔاده کنﻴﺪ یا دسﺖ ﺧﻮد را به ﺻﻮرﺕ
چشم ،بﻴنی ﻭ دهان نزنﻴﺪ ﻭ ﻓﻮرا با محلﻮل ضﺪ عﻔﻮنی کننﺪه یا ﺁب ﻭ ﺻابﻮن شستشﻮ دهﻴﺪ.
.2هنﮕام دریاﻓﺖ ﭘﻮل نقﺪ اﺯ دستﮕاه ﺧﻮدﭘرداﺯ یا در ﻓرﻭشﮕاهها ،ﭘﻮل را در کﻴسه ﭘاستﻴکی نﮕهﺪاری کنﻴﺪ ﻭ در ﺻﻮرﺕ امکان
گنﺪﺯدایی کنﻴﺪ.
.3برای گنﺪﺯدایی ﻭ ضﺪ عﻔﻮنی اسکناس بهتریﻦ رﻭﺵ شستشﻮ با مایﻊ ﻇرﻓشﻮیی ﻭ دستمال ﭘارچهای ﺧﻴﺲ اسﺖ؛ ﺣتما بﻌﺪ اﺯ
شستشﻮ ﭘﻮل نقﺪ را با ﺁﻓتاب یا دستﮕاه ﺧشک کﻦ ،ﺧشک کنﻴﺪ.
.4اســکناسهای ﺧﻮد را برای ضﺪ عﻔﻮنی در ﺁب یا محلﻮل نﺠﻮشانﻴﺪ؛ ﺟﻮشانﺪن راهکار مناسبی برای ضﺪ عﻔﻮنی نبﻮده ﻭ باعث
ﺧرابی ﻭﺟﻮه نقﺪ میشﻮد.
 .5ضﺪ عﻔﻮنی اسکناس با ﭘﻮدر شﻮینﺪه کاربردی نﻴسﺖ ﻭ به کاﻏذ ﺁسﻴﺐ ﻭارد میکنﺪ.
.6به هﻴچ عنﻮان اسکناس را در محلﻮل سﻔﻴﺪ کننﺪه ماننﺪ ﻭایتکﺲ ﻭ ﺁب ژاﻭل قرار نﺪهﻴﺪ ،امکان اﺯ بﻴﻦ رﻓتﻦ اسکناس ﻭﺟﻮد دارد.
 .۷اﺯ اســتﻔاده اﺯ راهکارهایی ماننﺪ قرار دادن اسکناس در مایکرﻭﻭیﻮ ﺧﻮدداری کنﻴﺪ ،اسکناس ساﺧتاری کاﻏذی دارد ﻭ اﺯ بﻴﻦ
میرﻭد.
رئﻴﺲ ادارهکل بانکﺪاریﺧرد ﻭ امﻮرباﺟهها ﺧبرداد:

درجهبندی باجههای روستائی پستبانکایران
سﻴﺪﺣســﻴﻦ ابطحی رئﻴــﺲ ادارهکل بانکﺪاری ﺧرد ﻭ
امﻮرباﺟههــا ﭘســﺖبانکایران اﺯ درﺟهبنﺪی باﺟههای
بانکی رﻭســتائی ایﻦ بانک در چهار ســطح ﺧبر داد ﻭ
گﻔﺖ :ﺧﻮشــبختانه بانک مرکزی ﺟمهﻮری اســامی
ایران مﻮاﻓقﺖ اﺻﻮﻟی ﺧﻮد با ﻓﻌاﻟﻴﺖ رســمی باﺟههای
مذکﻮر را اعام کرد که ایﻦ مهم میتﻮانﺪ در تثبﻴﺖ ﺟایﮕاه ﺁنها در شــبکه بانکی
کشــﻮر بسﻴار مهم باشﺪ .به گزارﺵ رﻭابطعمﻮمی ﭘسﺖبانکایران ،ابطحی اﻓزﻭد:
درچهلﻭچهارمﻴﻦ ﺟلسه کمﻴســﻴﻮن مقرراﺕ ﻭ نظارﺕ مﺆسساﺕ اعتباری بانک
مرکزی با ﺻﺪﻭر مﺠﻮﺯ ﻓﻌاﻟﻴﺖ باﺟههای بانکی مﻮاﻓقﺖ بهعمل ﺁمﺪ.رئﻴﺲ ادارهکل
بانکﺪاری ﺧرد ﻭ امﻮر باﺟهها با اشــاره به اینکه مﺪیرعامل ﭘســﺖبانکایران سال
 1399را ســال ﭘﻮیایی ﻭ ارتقاء باﺟههای بانکی رﻭستایی اعام کرده اسﺖ اﻓزﻭد:
در سال ﺟاری قﺪمهای اساسی برای رشﺪ ﻭ ثباﺕ باﺟهها برداشته میشﻮد.ابطحی
تﺄکﻴﺪکرد :درﺣال ﺣاضر  6053باﺟه رﻭستایی درسطح کشﻮر ﻓﻌال اسﺖ که سهم
بسزائی در ایﺠاد انﻀباط ماﻟی ،رﻓاه اﺟتماعی ﻭ ﺁبادانی مناﻃﻖ رﻭستایی ،عشایری
ﻭ کمبرﺧﻮردار ایﻔاء نمﻮده ﻭ مﻮﺟﺐ ﺣذﻑ ترددهای ﻏﻴرضرﻭری رﻭستایﻴان برای
دریاﻓﺖ ﺧﺪماﺕ بانکی به شهرها شﺪه اسﺖ.
در اﺟرای اﻟزاماﺕ ﺣاکمﻴﺖ شرکتی ﺻﻮرﺕ گرﻓﺖ:

آغاز ثبتنام مرحله دوم وام ضروری هفت
میلیون تومانی بانک صادرات ایران

انتصاب معاونان و اعضای هیأت عامل
بانک کشاورزی

مﺪیرعامل ﺻنﺪﻭق باﺯنشستﮕی کشﻮری با اعام ﺁﻏاﺯ
ثبﺖ نام اینترنتی ﻭام ضرﻭری باﺯنشستﮕان کشﻮری
اﺯ اﻭل اردیبهشــﺖ ماه ،اﺯ تﻌﻮیﻖ در کسر اقساط ماه
های ﻓرﻭردیﻦ ﻭ اردیبهشﺖ ﻭام ضرﻭری هﻔﺖ مﻴلﻴﻮن
تﻮمانی باﺯنشستﮕان ایﻦ ﺻنﺪﻭق ﺧبر داد.به گزارﺵ
رﻭابطعمﻮمــی بانک ﺻادراﺕ ایران به نقــل اﺯ اداره کل رﻭابطعمﻮمی ﻭ امﻮر
بﻴﻦاﻟملل ﺻنﺪﻭق باﺯنشســتﮕی کشــﻮری ،اکبر اﻓتخاری با اعام ایﻦ ﺧبر
اﻓزﻭد :کسر اقساط تسهﻴاﺕ قرضاﻟحسنه هﻔﺖ مﻴلﻴﻮن تﻮمانی باﺯنشستﮕان
کشــﻮری با مﻮاﻓقﺖ بانک ﺻادراﺕ ایران در ماههای ﻓرﻭردیﻦ ﻭ اردیبهشﺖ به
تﻌﻮیﻖ اﻓتاده ﻭ اﺯ ﺣقﻮق ﺁنان کسر نخﻮاهﺪ شﺪ .ایﻦ مﻮضﻮع شامل اقساط ﻭام
اﺯدﻭاج ﻓرﺯنﺪان باﺯنشستﮕان نﻴز میشﻮد .ایﻦ تﺼمﻴم در چارچﻮب ﺣمایﺖ اﺯ
باﺯنشستﮕان در شرایط مﻮﺟﻮد ﻭ با همکاری ﺻنﺪﻭق باﺯنشستﮕی کشﻮری ﻭ
نظام بانکی کشــﻮر اتخاﺫ شﺪه اســﺖ.اﻓتخاری با اشاره به ﺻﺪﻭر اﺣکام سال
 99باﺯنشستﮕان کشﻮری ﻭ ﭘرداﺧﺖ ﺣقﻮق ﻓرﻭردیﻦ ماه همراه با اﻓزایﺶ15
درﺻﺪی ﺣقﻮق ﻭ همسانســاﺯی گﻔﺖ :تاﺵ شــبانهرﻭﺯی همکاران ما در
بخﺶهای مختلف ﺻنﺪﻭق برای سرعﺖ بخشﻴﺪن به ﺻﺪﻭر اﺣکام سال 99
ﻭ ﭘرداﺧﺖ ﺣقﻮق ﻓرﻭردیﻦ ماه براســاس اﺣکام ﺟﺪیﺪ که برای نخستﻴﻦ بار
ﺻﻮرﺕ گرﻓﺖ ،ﺟای قﺪردانی دارد.

رﻭح اﻟه ﺧﺪارﺣمی مﺪیرعامل بانک کشاﻭرﺯی،در اﺟرای
اﻟزاماﺕ ﺣاکمﻴﺖ شــرکتی ،مﻌاﻭنــان ﻭ اعﻀای هﻴﺄﺕ
عامل ایﻦ بانــک در برﺧی ﺣﻮﺯه هــا را منﺼﻮب کرد.
بــه گزارﺵ رﻭابط عمﻮمی ﻭ همــکاری های بﻴﻦ اﻟملل
بانک کشــاﻭرﺯی،با تﻮﺟه به ســاﺧتار ﺟﺪیﺪ ایﻦ بانک
منطبﻖ با اﻟزاماﺕ ناﻇر بر ﺣاکمﻴﺖ شرکتی،قﺪرﺕ اﻟه عبﺪاﻟهی 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»،محمﺪرضا ﻏﻔﻮری
به سمﺖ« مﻌاﻭن ﻓناﻭری ﻭ تﻮســﻌه ﺧﺪماﺕ نﻮیﻦ بانکی ﻭ عﻀﻮ هﻴﺄﺕ عامل» ﻭ
مسﻌﻮد ﺟاﻟﻴان به سمﺖ«مﻌاﻭن تﺠهﻴز منابﻊ،اعتباراﺕ ﻭ تﻮسﻌه سرمایه گذاری ﻭ
عﻀﻮ هﻴﺄﺕ عامل» منﺼﻮب شﺪنﺪ.بر اساس ایﻦ گزارﺵ ،استقرار ﺣاکمﻴﺖ شرکتی
بــه عنﻮان یکی اﺯ محﻮرهای اﺻاح نظام بانکی در اﻭﻟﻮیﺖ های کاری ﻭﺯارﺕ امﻮر
اقتﺼادی ﻭ دارایی قرار دارد ﻭ بانک کشاﻭرﺯی بر اساس ارﺯیابی مﻌاﻭنﺖ بانکی ،بﻴمه
ﻭ شــرکﺖ های دﻭﻟتی ایﻦ ﻭﺯارتخانه ،به دﻟﻴل عملکرد مناسﺐ در مﻮﻟﻔه استقرار
ﺣاکمﻴﺖ شرکتی ﺣائز رتبه برتر شناﺧته شﺪ.همچنﻴﻦ مﻌاﻭن اﻭل رئﻴﺲ ﺟمهﻮر
ﻭ ﻭﺯیر امﻮر اقتﺼادی ﻭ دارایی برای ﭘﻴشﮕامی در اﺟرای ﺣاکمﻴﺖ شرکتی ﻭ کسﺐ
رتبــه برتر در بﻴﻦ بانک های دﻭﻟتی با اهﺪای ﻟﻮح ســپاس به رﻭح اﻟه ﺧﺪارﺣمی
مﺪیرعامل بانک کشاﻭرﺯی،اﺯ اقﺪاماﺕ ﻭ عملکرد ایﻦ بانک قﺪردانی کردنﺪ.
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کاظمی قمی سفیر سابق ایران در بغداد:

آمریکا بهدنبال تضعیف استراتژی دفاعی عراق است

سفیرســابقایران دربغ دا دمعتق داستگفتوگوهایراهبر دی
ج دی دیمیانآمریکاوعــراقرخنخواه د دا دمگر درصورتیکه
آمریکاییهاب ه دنبالاینباشــن دکهحضورخوبی درعراق داشته
باشــن دوازاه دافنامشــروعخو د دراینکشور دستبر دارن د.به
گزارشگروهبینالمللخبرگزاریتســنیم،حسنکاظمیقمی
اولینسفیرایرانبع دازسقوطحکومتبعث درعراقو دریکیاز
مقاطعمهمسیاسیکشورعه ده دارســفارتایران درعراقبو د؛
یها
درســت درزمانیکهحملهآمریکابهعراقتمامش دهوعراق 
آما دهتشکیلدولتمستقلش دهبو دن د.اودرایندورهبهنماین دگی
ازایرانوبهصورترســمیسرپرستیهیئتایرانی درمذاکرات
هیئتهایایرانیوآمریکاییدربارهعراقرابهعه دهداشت.کاظمی
قمیتوانستهبو د دراینم دتارتباطمتوازنیباگروههایسیاسی
ازجملهکر دها،شیعیانواهلتسننومسیحیانودیگراقلیتهای
قومــیومذهبی درعراقایجا دکن د.همینامرماراوا داشــتتا
بهسراغاین دیپلماتسابقعراقبرویمو دربارهتحواتاخیراین
کشــورازجملهاجراییشــ دنمصوبهپارلمانعراق درخصوص
خروجنظامیانآمریکاییازاینکشور،چراییجابهجایینیروهای
آمریکاییدرعراق،گفتوگوهایراهبر دیآین دهبینعراقوآمریکا
ونیزتشــکیل دولتج دی داینکشــورباویگفتوگوییانجام
دا دیم«.حســنکاظمیقمی» درگفتوگوباخبرنگاربینالملل
خبرگزاریتسنیم،درارتباطباحضورنظامیآمریکادرعراقگفت:
آمریکاازابت دایاشــغالعراقتوسطنظامیانش درسال۲۰۰۳تا
امروزب ه دنبالچن ده دفبو د؛اولاینکهیکنظامسیاسیمطلوب
کاخسفی درادرعراقحاکمکن د.دوم،ساختارنظامیوامنیتیاین
کشورراوابســتهبهآمریکاکن د.سوم،مناسباتخارجیعراقرا
م دیریتکن د .درمجموع،واشــنگتنمیخواســتومیخواهد
استقال،سیا دتوحاکمیتملیعراقراتحتسطلهخو دشقرار
ده داماعراقتمامق د درمقابلآمریکا درحوزههایامنیتی ،دفاعی،
اقتصا دیوحتیسیاســتخارجیایستا دونمیخواستوابسته
محضبهآمریکاباش د.دراینجابای دبگویم،آمریکاپسازسرنگونی
رژیمبعثعراقمیخواســتباتسلطبراینکشوربهآناه داف
نامشــروعیکهبرشمر دیم ،دســتپی داکن دواگرموفقمیش د،
ی دا د.سفیرسابق
همینم دلرا درکشورهایغربآسیاتوسعهم 
ایران درعراقتصریحکر د:رون دتحوات درعراقازسال۲۰۰۳تا
امروزوارا دهرهبرانسیاســی،مــر دم،مرجعیت دینیونخبگان
عراقیاینبو دکهیکنظامسیاســیملــیایجا دکنن د،عراقرا
کشوریمستقلبا دارابو دنحاکمیتملی،ب ه دورازاشغالگریو
دخالتهــایبیگانگانشــکلب دهن د.اینمســائل درتعارضبا

خواستههایآمریکابو د.واشنگتنبهمنافع،هنجارهایفرهنگی
اجتماعیوخواستههایمر دمعراقبیتوجهبو د،اینموضوعسبب
ش دکاخسفی د درتمامسیاستها،طرحواه دافشانناکامبمان د.
آمریــکاکهیکروزم دعیبو دبهعــراقآم دهتاامنیترا دراین
کشــوربرقرارکن د،اینکخو دشگرفتارناامنیش دهاستچراکه
آمریکاییهابو دن دکهگروههایتروریســتیازجمله داعشرا در
عراقبهوجو دآور دن دوبعــ داًهمب داناعترافکر دن د،بههرحال،
آمریکاییهابهایجا دشکافهایاجتماعیوسیاسیدرداخلعراق
متهمهستن د،آنانفکرمیکر دن دباانفجارمرق دشریفامامان(ع)
درســامراجنگشیعهوسنی درعراقشــعلهورش دهاست ،در
حقیقت،آمریکاییهامیخواستن دباگسترشگسلهایاجتماعی،
فضایامنیتیعراقرابیشتر دراختیارخو دبگیرن د.وی درارتباط
باهمکاریهایاقتصا دیبغ دا دــواشــنگتنگفــت:ازروزاول،
آمریکاییهاقرار دا دهایســنگینیمث ًا درحوزهانرژیونفتبه
عراقیهاتحمیلکر دن دتانیروگاههاییبرایشانتأسیسکنن دکه
بایستیتوربینهایمول دبرقآنراازآمریکابخرن دوعراقنیزحق
ن دار دمث ًابهایرانبگوی د«برایمانیروگاهاح داثکن».آمریکاییها
کاریکر دنــ دکهاقتصــا دعراقونفتاینکشــوررا درتصرف
خو دشانقرار دهن د.همینطوریکهشمامشاه دهمیکنی د،یکی
ازته دی دهایآمریکاتحریماست،بهعنوانمثال درشرایطکنونی
کهبحثتشــکیل دولتج دی دبغ دا دمطرحاست،آمریکامسئله
کو دتــارامطرحمیکنــ د،همزمانباآن،موضــوعحملهعلیه
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حش دالشــعبیرابهمیانمیکش دو درهمینزماننیزته دی دبه
اعمالتحریمعلیهبغ دا دمیکن د.اگر دولتیبامشــخصهملی در
بغ دا دبهق درتبرســ دواین دولتبخواه دقانونپارلمانعراق در
خصوصخروجنظامیانآمریکاییرا دراینکشوراجراییکن د،با
ی دانید
تحریمهایاقتصا دیکاخسفی دمواجهخواه دش د.شمام 
صن دوقاصلیدرآم دهایملیعراقدرآمریکاست.واشنگتنبااین
ابزارها دولتمر دانعراقیراته دی دمیکن د.جالبایناســتوقتی
آمریکاباناکامیمواجهشــ دو دی د دچارخســارتهایسیاسی،
امنیتیواقتصا دیش دهوبامقاومتهایمشروعروبهروستودیگر
نمیتوان دبهاشغالگریدرعراقا دامهب ده د،یکتوافقنامهراهبر دی
وامنیتیبهاینکشورتحمیلکر د.دراینتوافقنامه،حاکمیتملی
عراقنقضمیشــ دوآمریکاسکان دارامنیتو دفاعازعراقبو دو
دولتبغ دا دبایستی درنقشپشتیبانیانجاموظیفهمیکر دیاآن
قانونمصونیتقضاییکهبــراینظامیانآمریکایی دی دهبو دن د،
عراقیهاباتماماینهامخالفتکر دن د.آمریکامجبورش دنظامیانش
راازعراق درســال۲۰۱۱خارجکن دزیراآمریکاییهااحســاس
نگرانیمیکر دن دازاینکهمــور دحملهقراربگیرن د.این دیپلمات
سابقایران درپاسخبهاینسؤالکه«آیاتوافقنامهامنیتیبغ داد
ــواشنگتنشکستخور دهاست؟»اظهار داشت:آنتوافقنامهای
کهآمریکامیخواستوآنچیزیکهامضاش د،ماهیتاًاتقاقنیفتاد
یعنیآمریکامیخواستکه درآنتوافقنامهمسئول دفاعوامنیت
عراقباشــ دواینراکهته دی دمتوجهاینکشــوراســتآمریکا

مشخصکن د ،دراینصورت،آمریکاییهابهانهمیکر دن دکهفان
مور دته دی داســتوبایــ دعملیاتنظامیصــورتبگیر د.این
بزرگترینموضوعیبو دکهمیتوانستکشورهایهمسایهرانگران
کن د،بهعاوه،اینمسئلهاســتقالوحاکمیتملیعراقرازیر
سؤالمیبر دلذاعراقیهااینموضوعرانپذیرفتن دچراکههوشمند
بو دن دوبامشــاورتهاییکه دا دهش د،متوجهخطرش دن دواین
اتفــاقنیفتا د.وی درارتباطباتشــکیل دولتج دی دبغ دا دگفت:
دموکراســییکتجربهجوانی درعراقاســت.ب دیهیاستکه
تشــکیل دولتزمانخواه دبو دچراکهفراکسیونهایمختلف
نظــراتگوناگون دارن دامانکتهمهمایناســتکهخطوطقرمز
ی دانن د،اینکهکشور
امنیتملیومنافعملیراعراقیهابهخوبیم 
بای دمستقلباش دحاکمیتملیبای ددراختیارخو دعراقیهاباش د،
بههرحال ،درفضایاینروزهایعراقکهیکیازموضوعاتمهم
اینکشورتشکیلدولتج دی دبغ دا داست،آمریکاب ه دنبالایناست
دولتی درعراقق درترابه دستبگیر دکهب ه دنبالاجراییکر دن
قانونخروجنظامیانآمریکایینباشــ د.از دغ دغههایج دیکاخ
ســفی د درعراقایناســتکهبغ دا دروابطخوبیباکشــورهای
همسایهازجملهجمهوریاسامیایرانن داشتهباش د.اینیکیاز
م داخلهگریهایآمریکاســتکه درتنظیمروابطخارجیعراق
دخالتمیکن د،این درحالیاستکهروابطبغ دا دــتهرانفقط
درحوزههمکاری دوجانبهواقتصا دینیســتبلکهاینروابط در
یکحوزهراهبر دیاســت.جمهوریاسامیایرانظرفیتهایی
دار دکهبهسازن دگیعراقکمکمیکن دوبالعکس.امروزعراقو
ایرانباکشورهایهمراهمیتوانن دثباتوامنیتمنطقهراشکل
ب دهن د،یــکطرح دفاعــیوامنیتیمنطقهایرابامشــارکت
کشورهایغربآسیاپیریزیکنن دکهنیازیبهم داخلهق درتهای
خارجینباشــ داماآمریکانسبتبهاینمسائلتمایلن دار د.شما
ماحظــهمیکنی دآمریکاییهانســبتبهنیروهــایمر دمیو
الحش دالشعبیباخشمبرخور دمیکنن د،یعنیب ه دنبالاینهستند
کهحش دنباشــ د ،درحالیکهالحش دالشعبیعضوج داییناپذیر
ی دانیمامنیتامروزعراقو
استراتژی دفاعیامروزعراقاست.مام 
ق درتدفاعیاینکشورمر دمپایهاست،اماآمریکاییهاب ه دنبالاین
هســتن دکهاســتراتژی دفاعیعراقراتضعیــفکنن د،اینباب
م داخلهگریآمریکاراتقویتمیکن د.سفیرسابقایران دربغ دا دبا
اشارهبهجابهجایینظامیانآمریکایی درعراقگفت:آمریکاییها
برایایمنسازیخو دشاندستبهچنیناق دامیز دهان د.درهمین
فضاگفتهمیشو دآمریکاسامانهموشکیپاتریوت درعراقمستقر
کر دهاست.
آسوشیت دپرسگزارش دا د؛

ابتای بیش از  1000خدمه ناو هواپیمابر
فرانسه به ویروس کرونا

نیروی دریاییفرانســهاعامکر دبیشیکهزارنفرازملوانانوخ دمهناوهواپیمابر
«شــارل دوگل»بهویروسکرونامبتاشــ دهان د.بهگزارشخبرگزاریمهربهنقلاز
آسوشیت دپرس«،اریکاولت»سخنگوینیروی دریاییفرانسه،بااعاماینکهیکهزار
نفرازخ دمهناوهواپیمابرشارل دوگلبهکرونامبتاش دهان د،اعامکر د:ازاینتع داد
مبتابهویروسکرونا،یکنفر دربخشمراقبتهایویژهاستو۲۰نفر دیگربه دلیل
مشکاتدربیمارستانبستریش دن د.اینسخنگوتاکی دکر دهاست،علیرغمتاشهای
انجامشــ دهبرایاجرایمقرراتفاصلهگذاریاجتماعیبرعرشهناوهواپیمابرشارل
دوگل،توقفشیوعویروسکرونا دراینناوهواپیمابرغیرممکناست.
نماین دهعراقیخبر دا د؛

درخواست پارلمان عراق از دولت برای خرید
سامانه «اس  »400از روسیه

کمیســیونامنیتو دفاعپارلمانعراق درخواســترســمیپارلماناز دولتبرای
خری داریسامانه دفاعموشکی«اس»۴۰۰ازمسکورابهنخستوزیراینکشورارائه
کر د.بهگزارشخبرگزاریمهربهنقلازسومریهنیوز«،ب درالزیا دی»عضوکمیسیون
امنیتو دفاعپارلمانعراق درســخنانیاعامکر دکهاینکمیســیونپسازانجام
تحقیقاتکاملوهمهجانبه درخواستخری دسامانه دفاعموشکی«اس»۴۰۰راروی
میزنخستوزیراینکشورقرار دا دهاست.
آنتونیوگوترش:

آفریقا برای مقابله با کرونا به بیش
از  200میلیارد دار نیاز دارد

دبیرکلســازمانمللمتح دتأکی دکر دکهکشــورهایآفریقاییبهمنظورمقابلهبا
ویروسکروناومهارآنبهبو دجهایبالغبربیشاز۲۰۰میلیار د داراحتیاج دارن د.به
گزارشخبرگزاریمهربهنقلازالعه د«،آنتونیوگوترش» دبیرکلسازمانمللمتحد
سخنانیرا درخصوصشیوعکرونا درآفریقامطرحکر د.براساساینگزارش،وی در
اینخصوصگفت:کشورهایآفریقاییبهمنظورمقابلهباویروسکروناومهارآنبه
بو دجهایبالغبربیشاز۲۰۰میلیار د داراحتیاج دارن د.گوترشهمچنینازطلبکاران
بینالمللیخواستتابهتمامیکشورهای درحالتوسعهبرایبازپر داختب دهیهای
خو دمهلت دهن د.

7

گزیده خبر
تحرکات جدید ارتش آمریکا در شمال
شرق فرات

نیروهایارتشآمریکاحضورنظامیوغیرقانونیخو د درمنطقهشــرقفراترا
تقویتکر دهان د.بهگزارشایلنابهنقلازخبرگزاریاسپوتنیک،نیروهایارتش
آمریــکاحضورنظامیوغیرقانونیخو د درمنطقهشــرقفراتراتقویتکر ده
وازایجا د دورههایج دی دآموزشوجذبنیروهای دموکراتســوریه(قســ د)
باتوسلبهوسوســههایمالیحقوقو دستمز دخبر دا دن د.منابعمحلیاستان
حسکهگزارش دا دهان دکهنیروهایآمریکایی درمنطقه«الش دا دی» درجنوب
ایناستانطیروزهایگذشتهرون دثبتنامبرای دورهنظامیج دی دبهمنظور
آموزشعناصرقس دراآغازکر دهان دو درمقابل ۳۵۰دار درماهحقوقپر داخت
میکنن دکهاینمبلغ درمقایســهباشرایط دشوارمعیشتیموجو درقمخوبی
است.م دت دورهنظامی دوماهونیمبهطولمیکش دواینآموزشها در داخل
ساختمانا دارهدولتیمیا دیننفتی«الجبس»کهتحتاشغالارتشآمریکاست،
ارائهمیشو د،بهگونهایکهاینعناصربهپایگاهنفتی«می دانالعمر»وخطرود
فرات،جبههمقابلنیروهایارتشســوریهونیروهایروســیهمنتقلخواهند
ش د.اینمنابعگزارش دا دن د«:عناصریکهتحتآموزشارتشاشغالگرآمریکا
هستن د،مز دورانتحتفرمانآنهاهستن د.

شورای امنیت خواستار آتشبس فوری
در یمن شد

اعضایشــورایامنیتازطرفهای درگیر دریمنخواســتن دفورا درراستای
مقابلهبااپی دمیکروناآتشبسکنن د.بهگزارشایســنا،بهنقلازسایتشبکه
روسیاالیوم،خوزهسینگر،نماین دهجمهوری دومینیکنورئیس دورهایشورای
امنیتاعامکر د،اعضایاینشورااز درخواستآنتونیوگوترش ،دبیرکلسازمان
مللازطرفهای درگیــربرایتوقففوری درگیریهــاحمایتمیکنن د.این
دیپلماتگفت،شــورایامنیتازطرفهای درگیرمیخواه دتا دروســعخود
مانعشیوعکووی د۱۹-شون د،آنهاهمچنیننگرانا دامهعملیاتنظامیهستن د.
سینگرعنوانکر د،اعضایشورایامنیتازاعامآتشبسیکجانبه دوهفتهای
ازســویائتافسعو دیاســتقبالمیکنن دوازواکنشسازن دهبه درخواست
آتشبسازسوی دولتمستعفییمننیزخرسن دهستن د.بهگفتهاین دیپلمات
دومینیکن،اعضایشــورایامنیتازگروهانصــاراهمیخواهن دب دونمعطلی
موضعیمشابهلحاظکن د.

شلیک راکت به سمت یک شرکت چینی در
جنوب شرق بغداد

گروهرســانهامنیتیعراقازاصابت دوموشــککاتیوشابهنز دیکییکشرک
چینی درمنطقهنهروانخبر دا د.بهگزارشایلنابهنقلازســومریهنیوز،منابع
عراقیازشلیک دوموشکبهسوییکشرکتچینی دراینکشورخبر دا دن د.
گروهرسانهامنیتیعراق دیروز-شنبه-اعامکر دکه دوراکتکاتیوشابهنز دیک
یکشرکتچینی درمنطقهنهرواناصابتکر دهاست .دراینبیانیهآم دهاست:
« دوراکتکاتیوشــا درنز دیکیشرکتچینی درمنطقهنهروان دربخشتیپ
یکمپلیسمرکزیفرو دآم د ».درا دامهاینبیانیهآم دهاســت«:ســقوطاین دو
راکتتلفاتجانیبههمراهن داشتهاست».

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

دی دهبانحقوقبشــرسوریهازافزایشنظامیانترکیه درشمالغربسوریهبه
بیشاز۱۰هزارتنخبر دا د.بهگزارشایســنا،بهنوشــتهروزنامهفرامنطقهای
الشرقاأوسط ،دی دهبانحقوقبشرســوریهوابستهبهگروههایمخالفاعام
کر دکهیککارواننظامیج دی دترکیهوار دخاکســوریهش د .دی دهبانحقوق
بشرســوریهگزارش دا د،اینکاروانشامل۳۰کامیونوتجهیزاتنظامیبود
کهباعبورازگذرگاه«کفرلوسیون»و«لواءاسکن درون»وار دمواضعترکیهش د.
طبقاینگزارش،ازماهفوریهتاکنونتع دا دکامیونهاوتجهیزاتنظامیترکیه
کهوار دمنطقهکاهشتنش درشمالغربسوریهش دهاستبهبیشاز۶۰۷۰
تجهیزاتنظامیافزایشیافتهکهشاملتانک،نفربروخو دروهایزرهیاستو
این درحالیاســتکهتع دا دنظامیانآنکارا دراینمنطقهنیزبه۱۰۳۰۰سرباز
افزایشیافتهاست.
درسایهشیوعکرونا؛

تعلیق پروازهای داخلی و خارجی عراق
تمدید شد

ســازمانهواپیماییعراقاعامکر دکه درسایهشیوعویروسکروناتعلیق
پروازهای داخلیوخارجیاینکشورتاپایانهفتهجاریتم دی دش دهاست.
بهگزارشخبرگزاریمهربهنقلازسومریهنیوز،سازمانهواپیماییعراق
ازتم دی دتعلیقپروازهایاینکشور درسایهشیوعکروناخبر دا د.براساس
اینگزارش،اینســازماناعامکر دکهتمامیپروازهاتاپایانهفتهجاری
متوقفخواه دبو د.طبقاعامسازمانهواپیماییعراق،قانونمذکورتمامی
پروازهای داخلیوخارجیرا دربرمیگیر د.اینسازمانهمچنیناعامکر ده
استکهپروازهایمختلفبرایخارجکر دناتباععراقیازکشورهایِ  درگیر
باویروسکروناا دامهپی داخواه دکر د.ب دینترتیب،تمامیپروازهای داخلیو
خارجی درعراقتاتاریخ۲۴آوریل(۵ار دیبهشتماه)متوقفخواهن دمان د.

خشم پاکستان از فروش سامانههای
موشکی آمریکا به هند

وزارتامــورخارجــهپاکســتانازتصمیم دولتآمریــکامبنیبرفروش
سامانههایموشکیبههن دابرازنگرانیکر د.بهگزارشگروهبینالمللباشگاه
خبرنگارانجوانبهنقلازشــینهوا«،عایشــهفاروقی»سخنگویوزارت
امورخارجهپاکســتان،اعامکر د«:فروشسامانههایموشکیوهمچنین
کمکفنیوحمایتلجستیکی درهنگامیکهجهانبرایمقابلهباشیوع
ویروسکرونایج دی دتاشمیکن د،اق دامینگرانکنن دهمحسوبمیشو د.
پاکســتاننگرانیخو درا درمور دفروشتسلیحاتپیشرفتهازسوی دولت
آمریکابه دولتهن د-کهخطربیثباتکر دنهرچهبیشــترمنطقهرابه
دنبــال دار د-ابرازمیکن د».ویافزو د«:پاکســتانبارها درمور دطرحهای
تهاجمیهن دنهتنها درقبالپاکستان،بلکه درقبال دیگرکشورهایجنوب
آسیا،بهجامعهجهانیهش دار دا دهاست».اینسخنگو درا دامهگفت«:توافق
میانآمریکاوهن دشرایطناپای دارمنطقهجنوبآسیارابیثباتترخواهد
کر دواحتمالقویوجو د دار دکههن د درحالیکهجامعهجهانی درحال
تاشبرایمقابلهبااپی دمیاست ،درحالانجامعملیاتیباش د».
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پیررومیمرشدروشنضمیر
منزلشررزماهوآفتاب

چهره روز
آدولف هیتلر
آدولــف هیتلــر (زاده  ۲0آوریل  – ۱88۹درگذشــته
 30آوریــل  )۱۹۴5رهبــر کاریزماتیــک حــزب
ناسیونالسوسیالیست کارگران آلمان (حزب نازی) بود.
او بین ســالهای  ۱۹33تــا  ۱۹۴5صدر اعظم آلمان و
از  ۱۹3۴به بعد ،همزمان در مقام پیشوای رایش آلمان
بزرگ نیز حکومت کرد .وی در یک خانواده ی آلمانی در
اتریش متولد شد.هیتلر به عنوان یک کهنهسرباز نشاندار
جنگ جهانی اول در سال  ۱۹۲0به حزب نازی پیوست.
او در سال  ۱۹۲۱به ریاست آن رسید .او در نوامبر ۱۹۲3
به خاطر شرکت در کودتای نافرجام خیابانی معروف به
«کودتای آبجوفروشــی مونیخ» به تحمل  5سال زندان
محکوم شد .او در همین دوران کتاب نبرد من را نوشت.
او پس از آزادی از زندان ،با ترویج ایدههای ملیگرایی ،ضدکمونیستی ،یهودستیزی و ایراد سخنرانیهای
پرشــور ضد پیمان ورسای ،حامیان بسیاری در کشور آلمان بهدست آورد .هیتلر و حزبش بعد از اینکه
در مجلس آلمان اکثریت شــدند در سال  ۱۹33از ســوی پاول فن هیندنبورگ به مقام صدراعظمی
آلمان منصوب شــد .مجموعه ی ارتشی-صنعتی آلمان در زمان صدارت وی توانست قوای تحلیلرفته
ی این کشور را بازسازی کرده و آن را تبدیل به یکی از قدرتهای برتر اروپا در زمان خود کند .هیتلر
سیاست خارجی خود را با هدف سیاست لبنسراوم دنبال نمود؛ یکی از دایل نخست و عمده ی وقوع
جنگ جهانی دوم تهاجم به کشــور ساخته شده لهستان در  ۱۹3۹بود که در نتیجه ،بریتانیا و فرانسه
به آلمان اعام جنگ کردند؛ جنگی که بین دو قدرت نیروهای محور و نیروهای متفقین درگرفت و در
طی این مدت اروپا و همچنین سایر نقاط دنیا شاهد ویرانیها و تلفات بسیار بود .آلمان نازی به شوروی
کمونیستی نیز حمله وسیعی کرد.

پیشنهاد

نورقرآندرمیانسینهاش
ازنیآننینوازپاکزاد

گفت«جانهامحرماسرارشد
جذهایازهاورادادهاند

فرهنگ

ایرانزیباست؛نفسعمیقطبیعتعباسآباد

ورزشی

بازشوریدرنهادمنفتاد
خاورازخوابگرانبیدارشد
بندایکهنهرابگشادهاند

آزمایش مبتنی بر کریسپر برای
تشخیص بیماری کووید19-
محققان دانشگاه کالیفرنیا سن فرانسیســکو موفق به توسعه آزمایشی
بــه نام"  "DETECTR SARS-CoV۲شــدهاند کــه میتواند بیماری
کووید ۱۹-را در کمتر از یک ســاعت تشــخیص دهد.با شیوع بیماری
کووید  ۱۹-در جهان تاکنون روشهای جدیدی برای تشــخیص سریع
عفونت توســعه یافتهاند حــال محققان امریکایی دانشــگاه کالیفرنیا ،
سانفرانسیسکو در مقالهای که اخیرا در مجله  Natureمنتشر کردند از
توسعه یک آزمایش جدید مبتنی بر کریسپر برای تشخیص عفونت ناشی
از بیماری کووید ۱۹-خبر دادند.این آزمایش حضور دو نشــانه خاص در
ویروس کرونا را بررسی میکند .یکی از ان نشانهها در تمام کروناویروسها
مانند سارس یافت میشود اما دیگری تنها مختص بیماری کروناویروس
سندرم حاد تنفسی  ۲که باعث بیماری کووید ۱۹-میشود ،است.

طلب  20میلیاردی پرسپولیس چرا وصول نمیشود؟
با وجود اینکه با ادعای مدیران پرســپولیس ،این باشگاه در ســه سال گذشته بیش از  ۲0میلیارد تومان از اسپانسر سابق خود طلبکار
اســت اما عجیب این است که تا به حال هیچ اقدامی برای وصول این پول انجام نشده است.در دوره مدیریت علی اکبر طاهری ،باشگاه
پرســپولیس در جریان یک قراداد با کارگزاری وارد همکاری شــد که بر اساس آن ،کارگزار متعهد میشد از محل درآمدهای هواداری
پرســپولیس روی یک ســامانه هواداری ،منابع مالی خوبی را به حساب پرسپولیس واریز کند و پس از تامین مبلغ کف قرارداد ،درصد
خود را برداشت کند.قرارداد دو ساله به گونهای تنظیم شده بود که طی آن شرکت طرف قرارداد ،در سال اول حداقل باید  33میلیارد
تومان به حســاب پرســپولیس واریز میکرد و برای سال دوم نیز کف قرارداد  ۴3میلیاردی ذکر شده بود .قرار بر این بود پس از تکمیل
مبلغ کف قرارداد ،پس از کسب درآمد بیشتر ،درصدی به حساب کارگزار برسد و مابقی دوباره به پرسپولیس پرداخت شود .با این وجود
شرکت کارگزار نتوانست به تعهدات خود عمل کند تا اینکه در نهایت در تابستان سال  ،۹6پس از پایان مدت ذکر شده در قراداد ،دیگر
تمدیدی در کار نبود.پس از این موضوع اختاف حسابی میان پرسپولیس و شرکت کارگزار شکل گرفت .باشگاه مدعی بود که کارگزار
طبق قرارداد ،مبلغ ذکر شده به عنوان کف را به حساب باشگاه واریز نکرده و از طرف دیگر کارگزار ادعا میکرد .

تخت گاز

هنرمندی که  8سال پیش کرونا را نقاشی کرد!
تارا بهبهانی هنرمندی است که
حدود هشت ســال قبل برای
شــرکت در بینال پکن ،اثری
را خلــق کرد که بــه ویروس
کرونا بیشــباهت نبود .او که
آن روزها هیــچ ایدهای درباره
این ویروس کوچک جانسخت
نداشت ،صرفا تاش کرده بود
با خلــق این اثــر تصویری از
آینده بشــریت را نشان بدهد؛
تصویری که حاا شــباهتش با
ویروس کرونا برای خودش هم عجیب اســت.این هنرمنــد درباره ایده خلق این اثر توضیح
میدهد :سال  ۲0۱۲پنجمین بینال پکن با موضوع «آینده و واقعیت» برگزار شد که من نیز
بر اساس همین موضوع این اثر را خلق کردم .این اثر برخاف تمام آثاری که کشیده بودم
و پر از رنگ بودند ،جنبههای دیگری از دنیا را نشان میداد و به قسمت تاریک آن پرداخته
بود .به هر حال همه میدانیم که هر چقدر برای نشان دادن جنبههای روشن زندگی تاش
کنیم باز هم جنبههای منفی وجود دارند و حتی ممکن است در طول زمان این جنبههای
منفی بزرگ شوند و شاید آنقدر بزرگ شوند که خود آدمها را بخورند .او با تاکید بر اینکه
هنگام خلق این اثر هیچ ذهنیتی از ترســیم یک ویروس در ذهن نداشــته ،ادامه میدهد:
من در این اثر یک کارخانه تولید انبوه را کشــیده بودم و اصا به ذهنم نمیرسید که روزی
برســد که همانند فیلمهای هالیوودی همه مردم دنیا از ترس یک ویروس کوچک ذرهبینی
در خانههایشان بمانند و دنیا مختل شود.

کاروانعشقومستیراامیر
خیمهراازکهکشانسازدطناب
جامجمشرمندهازآئینهاش

از هر دری خبری

اتاق شماره 6
کتــاب اتــاق شــماره  6اثــر داســتاننویس و
نمایشنامهنویس روســی آنتوان چخوف است که در
زمان حیاتش بیــش از  700اثر ادبی خلق کرد .اتاق
شــماره  6مقوله رنج و شیوه برخورد با آن را در میان
گفتگوهای بین یک بیمار روانی به نام ایوان دمیتریچ،
و دکتــ ِر او ،آندره یفیمیــچ را از دو دیدگاه متفاوت
بررســی میکند.در نگاه اول اینطور به نظر میرسد
که قصد چخوف بررسی دنیای پیچیده بیماران روحی
اســت ولی با نگاهی عمیقتر میبینیم که او در واقع
زوال روحــی و اجتماعی در زندگی مردم روســیه را
تصویر میکند .انسانهایی که جامعه اجازه نمیدهد
به رشد و بالندگی برسند و این توصیفات چقدر برای
ما ملموس و آشناســت.کتاب اتاق شماره  6به جز چند نقد منفی ،همواره نقدهای مثبت دریافت
کرده است و همگان آن را ستودهاند .این کتاب در زمان حیات خود چخوف به زبانهای انگلیسی،
بلغاری ،مجار ،دانمارکی ،آلمانی ،نروژی ،صربی ،فناندی ،فرانســوی ،چک ،ســوئدی و لهستانی
ترجمه شد.به طور کلی کتاب ،رنج را مورد بررسی قرار داده است .اینکه رنج چیست و برخورد بشر
با رنج باید چگونه باشد .اگر رنج انسان را به سوی تکامل هدایت میکند و ازمه بشر است پس چرا
باید به کمک دارو یا هر عامل دیگری ،از رنج و درد کاست؟ آیا اگر از زندگی انسان ،رنج را حذف
کنیم ،سطح و ارزش زندگیاش در حد زندگی یک آمیب (تک سلولی) پایین میآید؟
خاصه کتاب اتاق شماره ۶
اینجا محیط یک تیمارستان است که وضعیت خوبی ندارد ،در اتاق شماره  6ما با پنج بیمار روانی
روبهرو هستیم که در ابتدا وضعیت روحی هرکدام برای ما به طور مختصر شرح داده میشود.

گنجینه

کادیاک  V-CT5بلکوینگ با  650اسب و گیربکس دستی در راه است
پس از معرفی ســدان اسپرت کادیاک  V-CT5با پیشرانهٔ بسیار ضعیفتری نسبت به  ،CTS-Vگفته شد که نسخهٔ قویتر و عملکرد
باایی از این خودرو هم در راه است .برای مدتها شایعات مختلفی در مورد نام این نسخه منتشر میشد اما حاا سرانجام کادیاک رسماً
تأیید کرد که نسخهٔ عملکرد باای این ماشین ،بلکوینگ نام خواهد داشت .در همین حال Car&Driver ،هم گزارش داده است که
 V-CT5بلکوینگ به نسخهٔ بروز شدهای از همان پیشرانهٔ  6.۲لیتری  V8سوپرشارژ مجهز خواهد بود که در  CTS-Vاستفاده میشد.
طبق این گزارش ،این موتور حدود  650اســب بخار قدرت خواهد داشــت که یعنی  ۱0اسب بخار قویتر از سلف خود است .فع ًا هیچ
حرفی در مورد گشتاور زده نشده اما این موتور در  CTS-Vگشتاوری برابر با  855نیوتن متر تولید میکرد .همچنین گفته شده برای
انتقال نیروی این موتور در  V-CT5گیربکسهای شــش سرعتهٔ دستی و  ۱0سرعتهٔ اتوماتیک ارائه خواهد شد که این یعنی گیربکس
اتوماتیک آن دو دنده بیشــتر از گیربکس  CTS-Vخواهد داشت.مشــخصات پرفورمنس  V-CT5بلکوینگ هنوز مشخص نیست اما
 CTS-Vمیتوانست ظرف  3.7ثانیه از صفر به سرعت  ۹6کیلومتر بر ساعت برسد و به حداکثر سرعت  3۲0کیلومتر بر ساعت دست
پیدا کند .بااینحال ،میتوان انتظار داشت که  V-CT5بلکوینگ سریعتر باشد.

تولید زغال زیستی از پوسته
بادام زمینی
به منظور جبران کمبود کشور برای تامین سوختهای زیستی ،گروهی
از محققان واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد با همکاری دانشــگاه
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه شاهرود با استفاده از منابع
چوبی زغالهای زیســتی را عرضه کردند.علی کاظمی تبریزی ،مجری
طرح در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه این مطالعات با عنوان "زغال
زیستی فشرده حاصل از ضایعات پوســته چوبی بادام زمینی با اتصال
دهندههای طبیعی" اجرایی شــده اســت ،گفت :ساخت زغال زیستی
فشرده از ضایعات پوسته چوبی بادام زمینی دارای زمینه فنی مربوط به
تولید سوختهای زیستی و استفاده از ضایعات کشاورزی لیگنوسلولزی
(چوبی) اســت.وی اضافه کرد :باتوجه به کمبود چوب در ایران ،نیاز به
راهکاری برای جبران این کمبود امری حیاتی است.

نظارت بر قلب و ریه با حسگر
ساخت دانشمند ایرانی
پروفســور "فرخ ایازی" دانشمند ایرانی موسسه فناوری جورجی موفق
به ساخت یک حسگر بسیار کوچک شده که میتواند با قرارگیری روی
لباس به نظارت بر وضعیت قلب و ریهها بپردازد.لرزشهایی که با تپش
قلب ایجاد میشود و تورم ریهها بر اثر تنفس ،ضعیف و لطیف است ،اما
میتواند اطاعات مهمی را در مورد سامت عمومی بدن ما نشان دهد.
یک ریزحســگر جدید که میتوان آن را روی لباس قرار دارد ،میتواند
روشی جدید برای ردیابی این ســیگنالها ارائه دهد و به کاربر هشدار
دهد که ممکن اســت وقت آن رسیده باشد که یک چکاپ انجام دهد.
این حسگر جدید که توسط دانشمندان موسسه فناوری جورجیا ساخته
شده است ،کوچکتر از یک دکمه است و تا حدودی عملکرد یک دستگاه
الکتروکاردیوگرام(نوار قلب) را تقلید میکند.

