
روند نزولی کرونا در ۲۱ استان و رشد 
صعودی در ۱۰ استان

عضوکمیته علمی ســتادملی مقابله با کرونا با اشــاره بــه روند نزولی 
شــیوع ویروس کرونا در کشــور گفت: از ۳۱استان درگیر،این بیماری 
در ۲۱اســتان روند نزولی و در ۱۰استان روند صعودی دارد.به گزارش 
ایسنا، مسعود مردانی در مصاحبه  با رادیو گفت وگو با بیان اینکه ایران 
نخستین کشــور در غرب آسیا است که بیماری کرونا را پس از چین، 
تایلند و ژاپن تجربه کرده است، افزد: متأسفانه در ابتدای اپیدمی با موارد 
متعدد بیماری در استان هایی مانند قم، تهران و گیان روبرو بودیم.وی 
به اقداماتی در سطح کشور و در کمیته مقابله با کرونا اشاره کرد و افزود: 
در کنار این اقدامات، تعطیــات نوروز با اوج اپیدمی بیماری کرونا در 
کشور همزمان بود و این مساله فرصت مناسبی به سیستم بهداشتی و 
درمانی داد تا به مهار و کنترل این بیماری کمک کند.مردانی به وضعیت 
شــیوع ویروس کرونا در کشور اشاره کرد و یادآور شد: بررسی ها نشان 
می دهد از ۳۱ اســتان درگیر در کشور ۲۱ استان روند نزولی بیماری 
داشتند اما همچنان در ۱۰ استان روند آن رو به رشد است و دلیل آن 
بازگشایی هایی است که با تعجیل صورت می گیرد. مخالف بازگشایی ها 

نیستیم اما این اقدامات باید با تأمل و به مرور صورت گیرد.
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شب بیست و هفتم  شب اطعام خاص
یکی از شــبهایی که در روایات بعنوان شب قدر نام برده شده شب 
بیست و هفتم ماه مبارک رمضان است. از زید بن علی  ابن ابیطالب 
علیه السام روایت شده است که میگوید: » در شب بیست و هفتم 
ماه رمضان شــنیدم پدرم علی علیه الّسام از اول شب تا آخر آن 
عرض می کرد:»اللّهّم ارزقنــي الّتجافی عن دار الغرور و اإنابة إلی دار 
الخلود، و اإســتعداد للموت، قبل حلول الفوت ، خداوندا آرام نگرفتن 
در ســرای فریب، بازگشت به ســرای جاوید، و آمادگی برای مرگ را 
قبــل از آمدن آن نصیبم فرما.« فی الواقع باید گفت اگر بتوانیم معنی 
ریشــه ای این دعا را تصور کنیم، این دعا را از دایره اذکار روزانه حذف 
نخواهیم نمود و بســیار و بسیار خواهیم خواند. در توضیح معنای این 
دعــا می توان گفت: آنچه قرآن کریم، روایات آل محمد صلّی اّل علیه 
و آله و ســلّم و مکاشــفات اهل یقین بر آن گواهی می دهد این است 
که دنیا ســرای فریب است و آنچه در آن است آنگونه نیست که دیده 
می شــود. بلکه صفات موجودات این عالم که دیده یا حس میشــوند، 
نظیر منظره ای است که ما بدان سراب میگوییم و ماهیت آن آنگونه که 
دیده می شــوند نیستند و بهمین جهت آن را سرای فریب نامیده اند و 
اگر قبول این مطلب برای کسی سخت باشد باید از خود بپرسد که آیا 
خطای حــس را قبول داری؟ و در صورت قبول کردن خطای حس از 
خود بپرسد چه فرقی بین خطای حس و عدم خطای حس وجود دارد 
و در صورتی که بین آنها فرقی وجود نداشت باید بگوییم: ممکن است 
در جایی که فکر می کنیم حس خطا نداشته، خطا داشته باشد و وقتی 
امکان خطا در تمامی حواس ثابت شد، وقوع خطای حواس با روایاتی 
که به این مطلب تصریح می کند ثابت می گردد. تعدادی از این روایات 
دل بر سخن گفتن جمادات هستند در حالی که حس آن را منکر است. 
تعدادی از آنها درباره حالتهایی اســت که چشم برزخی از قبر مشاهده 
میکند و ما نمیبینیم. قبر که برای چشم بینا مملو از حکایتهاست، مملو 
از گوارایی و ناگواری مانند ایســتادن، فریاد زدن، آتش گرفتن، سخن 
گفتن، باغ و نعمتهاست که باز هم حس غیر مسلح آن را انکار می کند. 
حس بینایی به نوع نگاه و عمل به کسب رضای پروردگار متکی است. 
اینکه روز و شب را چه میکنی و چگونه میسازی؟ در روایات آمده است 
که شرافت شب و روز مازم یکدیگر هستند، به این معنی که اگر روز 
شریف شد، شرافت آن به شبش نیز سرایت می کند و هنگامی که شب 
شــریف شد، شرافتش به روز آن نیز سرایت می نماید. بنابراین مراقبت 
از روزهای این شــبها با اخاص در عبادت ازم است، همانگونه که در 
شبها ازم است. بهر صورت این عالم سرای فریب نامیده می شود چون 
با شکلهایی که حقیقتی نداشته و با حقایقی که شکلی ندارد اهل خود 
را فریب می دهد. ذاتیات آن مانند اعراض و واقعیتهای خارجی آن مانند 
سراب است. چیزهایی که در آن ثابت دیده می شوند در واقع غیر ثابت 
و چیزهایــی که اهل دنیا درباره حقیقتهای آن می گویند و اوصافی که 
بــرای آن ذکر می کنند واقعیتی ندارنــد و هر چیزی که باقتضای این 
عالم بوجود می آیــد در غیر این عالم حکم به محال بودن واقعیت آن 
می نمایند و هر چه در آن اســت فریب، توهم و خیال اســت و مؤمنی 
که حجاب ناسوت از دیدگانش برداشته شد، ماهیت اشیاء و حوادث را 
همانگونه که هست مشــاهده میکند و دنیا برای او جلوه گری نخواهد 
نمود. از بین رفتن حجاب»تجافی عن دار الغرور، آرام نگرفتن در سرای 
فریب« و آشــکار شدن حقایق»انابة الی دار الخلود، بازگشت به سرای 
جاوید« نامیده می شود. لذاست که همانطور که بارها در مورد شبهای 
شــریف از حمله شب بیست و هفتم گفته شده - این شب را با توسل 
به معصومین علیهم الّســام، سپردن عمل به آنان، برای عرضه آن به 
خداوند با دستهای آنان، تضرع به درگاه آنان برای اصاح عمل و برای 
این که آنان به درگاه خداوند تضرع نموده تا او این عمل را قبول و آن 
را بــه عمل صالح تبدیل نموده و آن را پرورش دهد، به پایان می بریم. 
از قرار شب بیســت و هفتم مناسباتی هم دارد برخی مومنین در این 
شــب افطاری را در گستردن ســفره کله پاچه آرایش می دهند که از 
جهاتی ازم و بنظر میرسد کار حکیمانه ای هم باشد. چرا که اواخر ماه 
مبارک با روزه گرفتنها بدنها کمی تحلیل رفته و نیاز به تقویت دارد و 
آن سلیقهمندی که روزهداران را به خوردن کله پاچه که غذایی مقوی 
و سرشــار از بنیهســازی برای روزهداران است دعوت میکند از چشم 
حکمای متوصا بدان عمل دور نمانده و از چشم خدا وند متعال نسبت 
به چنین عنایتــی دور نخواهد ماند و ضمنا نباید اجازه داد کج فهمی 

موضوع را به اجرای حد قاتل موا متهم کند. 
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

پارکینگ هایی که قیمت خودرو را گروگان گرفته اند
 با افزایش قیمت خودرو، موضوع احتکار دوباره مطرح شــده و پارکینگ های احتکار خودرو یکی یکی 
پیدا می شــوند؛ در این میان البته پر بودن پارکینگ خودروسازها نیز خبرساز شده است.دو روز پیش 
وزارت صنعت هرگونه دپو و نگهداری خودروی فاقد پاک در پارکینگ ها را مصداق احتکار دانست و 
اعام کرد که با محتکران برابر دستور قضائی برخورد خواهد شد.در همین رابطه رئیس پلیس امنیت 
عمومی پایتخت نیز در حالی از شهروندان خواست تا در صورت اطاع از این گونه پارکینگ ها مراتب 
را از طریق ســامانه ۱۱۰ به پلیس اطاع دهند. این در حالی است که معاون وزیر صنعت اعام کرده 
که مسوولیت ناشی از تحویل خودروی بدون پاک با خودروسازان خواهد بود.این فراخوان باعث شد تا 
در روزهای گذشته ۶۴۰ دستگاه خودرو در سطح پایتخت، ۷۹ دستگاه خودرو احتکارشده فاقد پاک 
از پارکینگی در حوالی یافت آباد، بیش از ۱۸۰ دستگاه خودروی سواری فاقد پاک و مظنون به احتکار 
از چند انبار و یک انبار در شهرســتان های فارس و ۷۳ دستگاه خودرو در حیاط دو منزل در ارستان 
و غیره کشف شود.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت نیز گفته که عده ای محتکر که در 
ماه های گذشــته خودرو ها را به قصد سرمایه گذاری در پارکینگ ها جمع کرده بودند، مرتب به دنبال 
تحریک مصرف کنندگان برای فروش خودروهایشان بودند، اما این روزها خودروهای احتکار شده یکی 
یکی در حال رو شــدن است و باید شفاف سازی شــود که صاحبان آنها چه کسانی هستند؟»سعید 
موتمنی« تاکید کرده که اگر در ماه های گذشته سقف قیمتی بر خودروها اعمال می شد، شاهد ظهور 
محتکران یا ســرمایه گذاران خودرو نبودیم و این در حالی اســت که پیش بینی می شود تعداد بسیار 
زیادی خودرو در پارکینگ خانه ها احتکار شــده باشد.البته این نخستین بار نیست که موضوع احتکار 
خودرو مطرح می شــود. پیش از این نیز هربار شاهد نوسانات بزرگ در بازار خودرو بوده ایم،  سر و کله 
محتکران و انبارهای پر از خودرو نیز پیدا می شــد تا با قیمت سازی در بازار سود بیشتری نصیب خود 
کنند.در این زمینه یک نمایشــگاه دار به ایرنا گفته که برای فعاان این صنف که مطابق قانون تجارت 
به این فعالیت اشــتغال دارند، نرخ کارمزدی به ازای فعالیت خرید و فروش در نظر گرفته می شود، اما 
بــرای افرادی که تعداد زیادی خودرو احتکار کرده اند قانونی تعریف نشــده و خودروی خود را به هر 
قیمتی می فروشــند.به اعتقاد کارشناسان، فرمول قیمت بازاری خودرو ۱۰ درصد باای قیمت فاکتور 
شده کارخانه ای، طرح خوبی است که باید پیشتر از اینها اجرایی می شد.اما شائبه احتکار تنها محدود 

به انبارهای کوچک و بزرگ در گوشه و کنار ایران نمی شود.

هر کشــوری برای اینکه تامین انرژی و امنیت 
ملی کشــورش را تضمین کند مجبور است با 
چند کشــور طرف قرارداد باشد بنابراین برنامه 
واردات عراق از عربســتان غیرطبیعی نیســت 
امــا در عین حال این کشــور نمی تواند واردات 
از ایــران را قطــع کند. صادرات بــرق ایران به 
عراق از ســال ۲۰۰۴ میادی از طریق ۵ خط 
شامل ســه خط ۴۰۰ کیلوولت مرصاد- دیاله، 
خرمشــهر- بصره و کرخه العماره آغاز شد که 
دو خط ســرپل ذهاب- خانقین و مریوان- پنج 
وین آن را تکمیل کرد و اکنون به طور متوسط 
تا روزانه هزار و ۱۳۵ مگاوات رســیده اســت. 
تاکنــون چندین بار مقامــات عراقی اظهاراتی 
مبنی بر قطــع واردات از ایران عنوان کرده اند، 
البته چندین بار هم از امریکا بابت تداوم واردات 
برق و گاز از ایران در خواست معافیت کرده اند 
و این در حالی است که همچنان بابت دریافت 
پول برق هم از این کشور دچار چالش هستیم.

بر اســاس آخرین اظهار نظــر، علی عبداامیر 

عاوی، وزیر دارایی عراق در یک پیام توئیتری 
از برنامه های این وزارت خانه برای ساخت »آینده 
اقتصادی کشــور« و ایجاد فرصت های شغلی با 
همکاری ایاات متحده آمریکا خبر داده است. 
وزیر دارایی عــراق در پیام دیگری از جایگزین 
کردن عربســتان با جمهوری اسامی به عنوان 
منبع تامین برق مورد نیاز این کشــور خبر داد 
و از طرح ها و برنامه هایی سخن گفت که هدف 
آنها تامین بیش از ۲۰ هزار فرصت شــغلی در 
وزارت برق این کشــور است.اما اینکه آیا عراق 
می تواند براحتی همسایه اســتراتژیک خود را 
برای تجارت و بخصوص تامین انرژی مورد نیاز 
خود کنار بگذارد، ســوالی است که حمیدرضا 
صالحی در پاسخ به آن گفت: طبیعی است هر 
کشــوری بخواهد تخم مرغ های خود را در یک 
ســبد نگذارد و فقط برق را از یک کشــور وارد 
نکند.وی در گفت وگو با ایلنا اظهار داشــت: هر 
کشوری برای اینکه تامین انرژی و امنیت ملی 
کشــورش را تضمین کند مجبور است با چند 

کشور طرف قرارداد باشد بنابراین برنامه واردات 
عراق از عربستان غیرطبیعی نیست اما در عین 
حال این کشــور نمی توانــد واردات از ایران را  
قطع کند، ممکن اســت کم شــود اما منجر به 
قطع کامل حداقل تا چند سال آینده نمی شود، 
چون زیرساخت عربستان آماده این حجم زیاد 
نیاز به برق نیست. دبیر کل فدراسیون صادرات 
انرژی در ادامه گفت: بهرحال اینکه دولت جدید 
عراق برنامه گســترش مبادی وارداتی خود را 
داشته باشد طبیعی است و خواه ناخواه همین 
مســیر را طی خواهد کرد همانگونه که ترکیه 
هم تصمیم گرفت عاوه بر روســیه ایران را هم 
به مبــدا واردات گاز خود اضافه کند. به طوری 
که حتی با راه اندازی  خط لوله ترک اســتریم 
منابع تامین انرژی خود را افزایش داد. وی تاکید 
کرد: در هر حــال عراق با این تصمیم در صدد 
ایجــاد رقابت در قراردادها، پایین آوردن قیمت 
و همچنین  نگرانی از وابســتگی به یک کشور 

خاص نداشته باشد. 

آیا عراق می تواند با برق ایران خداحافظی کند؟

کرونا اقتصاد کشورها را چقدر منقبض کرد؟
 فاجعه در آمار تولید ناخالص داخلی

ارقام منتشــر شده در خصوص میزان کاهش رشــد تولید ناخالص داخلی کشورها در سه ماهه 
نخست سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که شیوع ویروس کرونا تا کنون ضرر قابل توجهی را به بار 
آورده و حتی پیش بینی می شود که این وضعیت در سه ماهه دوم سال نیز بدتر شود.در روزهای 
اخیر، شاهد تغییر آرام ارقام تولید ناخالص داخلی  کشورها در سه ماهه نخست سال هستیم و باید 
گفت که تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی فاجعه بار بوده است.گفتنی است ژاپن آخرین 
کشوری بود که آمار تولید ناخالص خود برای سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد و این 
نتیجه نامساعد بدان معنی است که این کشور به دلیل منفی بودن ارقام در سه ماهه چهارم سال 
۲۰۱۹، مستقیم به سمت رکود اقتصادی حرکت کرد. با این حال، زمانی که این نتیجه ناامید کننده 
با سایر کشورها مقایسه می شود، باز هم بهتر به نظر می رسد.ژاپن، رشد تولید ناخالص داخلی منفی 
۳.۴درصدی سالیانه را در مقایسه به سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ گزارش داد، زمانی که این رشد 
منفی ۷.۳درصد بود. این به معنی کاهش منفی ۰.۹درصدی غیر ساانه در سه ماهه نخست سال 
است که شدت کمتری را نسبت به انقباض اقتصادی در چین، فرانسه، اسپانیا یا ایتالیا در همین 
بازه زمانی نشان می دهد.قابل ذکر است که چین، انقباض اقتصادی چشمگیری را به میزان منفی 
۶.۸درصد در بین ماه های ژانویه و مارس مشاهده کرد )در آمار رسمی سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی منفی ۹.۸درصد گزارش شد(.از سویی، بانک های مرکزی در فرانسه و اسپانیا ضررهای سه 
ماهه خود را بین ۵ تا ۶درصد اعام کردند.ایاات متحده نیز که ارقام رشد ساانه را منتشر کرده، 
بر اساس محاسبات غیر ساانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد منفی ۱.۲درصد را تجربه 
کرد. )منفی ۴.۸درصد در رشد ساانه(به غیر از کشورهای اروپایی و آمریکا، ژاپن بیشتر قادر بود که 
اقتصاد خود در دوران بحران کرونا به صورت پویا کنترل کند. از آنجا که موارد ابتا در ماه آوریل 
دوباره افزایش یافت، کشور مجبور به افزایش محدودیت ها شد و به همین دلیل کارشناسان بر این 
باورند که ارقام تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال بسیار بدتر خواهد بود.کره جنوبی نیز از 
آنجا که توانست اقتصاد خود در سه ماهه نخست سال را نسبت به سایر کشورها بهتر مدیریت کند، 
در وضعیت مشابهی قرار دارد. این کشور اعام کرد که تولید ناخالص داخلی آن ۱.۴درصد کاهش 

را از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ تجربه کرده است.

انتظار »آزادی« برای جهانی شدن
»بــرج آزادی« در قالــب پرونده ی زنجیــره ای از میراث 
معماری معاصر کشــور، برای ثبت در فهرســت میراث 
جهانی آماده می شود. در نامه ای که معاون میراث فرهنگی 
وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 
مشــاور و مدیرکل حوزه ریاست وزارتخانه نوشته، تاکید 
کرده اســت که هر چند ثبت جهانی برج آزادی به دلیل 
محدودیت ها در سهمیه، نیازمند زمان بیشتری است، اما 
قطعا این برج تاریخی همراه با تعدادی از میراث معماری 
کشــور در اولویت های ثبت جهانی قرار می گیرد.در این 
نامه که به دســت خبرنگار ایســنا رسیده، محمدحسن 
طالبیان، خطاب به ابراهیمی - مشــاور مونسان - آورده 
است: »در خصوص پیشــنهاد ثبت برج آزادی تهران در 
فهرست میراث جهانی یونســکو، ثبت زنجیره ای میراث 
معماری معاصر کشــور در اولویت برنامه های این معاونت 
قرار داشته و کمیته ای کارشناسی متشکل از صاحبنظران 
معمــاری معاصر در ســتاد وزارت در حال بررســی آثار 
شاخص معماری معاصر به جهت تطبیق با معیارهای ثبت 
جهانی است.در این راستا مجموعه ارزشمند برج آزادی از 
جمله آثاری است که به طور ویژه در این ثبت زنجیره ای 
مطمح نظر )مدنظر( قرار دارد. ازم به ذکر اســت نظر به 
محدودیت سهمیه کشــورها برای معرفی آثار در جهت 
ثبت در فهرســت میراث جهانی نهایــی این امر نیازمند 
زمان بیشتر خواهد بود.«برج آزادی که سال ۱۳۴۹ توسط 
حســین امانت، به عنوان نماد ایران مدرن و برای یادبود 
جشن های ۲۵۰۰ ساله پهلوی در غرب تهران ساخته شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:

سیگنال غلط به بازار ارز ندهیم
بیمه بیکاری کرونا به ایستگاه پرداخت رسید

متقاضیان بیمه بیکاری کرونا 
شماره حساب بدهند

بورس باز هم نزولی شد

کارگران و متقاضیان بیمه بیکاری آسیب دیده از کرونا که پیامک وزارت کار را دریافت کرده اند، ظرف ۲۴ ساعت 
از دریافت پیامک باید شــماره حســابی برای واریز مبلغ بیمه بیکاری اعام کنند.به گزارش، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با صدور اطاعیه ای اعام کرد که تمامی مقرری  بگیرانی که در اسفند سال ۱۳۹۸ شغل خود را از 
دست داده و بیکار شده اند، ظرف ۲۴ ساعت پیامک درخواست شماره حساب برای واریز بیمه بیکاری را دریافت 
خواهند کرد.بر این اساس متقاضیان باید پس از دریافت پیامک با مراجعه به سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری 
به نشانی  https://bimebikari.mcls.gov.ir/  در اسرع وقت و حداکثر ۱۲ ساعت، نسبت به درج شماره حساب بانکی 

خود در یکی از بانکهای تعیین شده در سامانه اقدام کنند.

تهدید روسیه به افزایش بهای گاز اروپا
اعام جزییات نحوه فروش سهام عدالت

فروش سهام عدالت بدترین تصمیم است
سخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت: تمام مشــموان سهام عدالت برای فروش 
سهام خود باید کد بورسی داشته باشند.حسین فهیمی درباره تاریخ امکان فروش سهام عدالت اظهار 
داشت: همانطور که رییس جمهوری در جلسه هیات دولت اعام کرد، آخرین تصمیمی گرفته شد 
این است که دارندگان سهام عدالت تا پایان خرداد ماه امکان فروش ۳۰ درصد از سهام خود رادارند.

وی با تاکید بر اینکه توصیه جدی ما به مشــموان سهام عدالت عدم فروش این سهام استف ادامه 
داد: مردم توجه داشته باشند که این امکان برای فروش ۳۰ درصد از سهام یک تصمیم برای تسهیل 
فروش اســت و نه تشویق برای فروش سهام عدالت.سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت 
اظهار داشــت: برای فروش سهام عدالت فقط یک امکانی را ایجاد کردیم که افراد حق انتخاب برای 
مدیریت ســهام خود را داشته باشند و قصدمان تشویق و راهنمایی افراد برای فروش نیست.فهیمی 
افزود: تاکیدمان بر این اســت که مشموان فقط در صورت نیاز ضروری دست به فروش سهام خود 
بزنند در غیر این صورت مطمئن باشــند این سهام در آینده ســودده تر خواهد بود.وی ادامه داد: با 
توجه به سبد دارایی های سهام عدالت، همچنان تاکید می کنیم که سهام عدالت دارای حفظ ارزش 
برای بلندمدت است و هر روزی که نگهداری شود ارزش آن بااتر می رود.  سخنگوی ستاد راهبری 
آزادسازی ســهام عدالت یک دارایی بسیار مطمئن است برای حفظ ارزش پول است، گفت: تجربه 
چند ســال گذشته در بورس نشان داده که شــرکت های حاضر در سبد سهام عدالت توانایی حفظ 
ارزش پول را دارند.  وی تاکید کرد: فروش سهام عدالت بدترین تصمیم است.فهیمی درباره جزییات 
نحوه فروش سهام عدالت در پایان خردادماه گفت: در حال حاضر آنچه که امکان پذیر است انتخاب 
روش مستقیم و غیرمستقیم برای مدیریت سهام عدالت است و دارندگان تا هشتم خرداد ماه وقت 
انتخاب روش نحوه مدیریت سهام خود را دارند. وی افزود: مردم باید نسبت به اصاح دو مشخصه و 
به روز رسانی آن اقدام کنند که این دو شماره تلفن همراه و شماره شبا است. بعد ازطی این مراحل 
بافاصله آگهی نحوه مراجعه به کارگزاری و مراجعه به بانک ها برای فروش اعامی می شود.سخنگوی 
ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت تاکید کرد: تمام مشموان سهام عدالت برای فروش سهام خود  

باید کد بورسی داشته باشند.  

رقابِت نابرابر زنان و مردان دستفروش

فقر زن و مرد نمی شناسد
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روحانی در هیئت دولت:گزیده خبر

فلسطینفراموشنمیشود
رئیس جمهور گفت: فلسفه روز قدس این است که قدس فراموش 
نخواهد شــد و فلسطین روزی آزاد می شــود و ما نیز این ظلم و 
ســتم را نمی پذیریم.، حجت ااسام حســن روحانی صبح دیروز 
)چهارشنبه( در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: در روزهای پایانی 
ماه مبارک رمضان هســتیم و امیدواریم تمام عبادات و شب زنده 
داری مردم و همــه انفاق و صدقات و کمک به محرومین در این 
ماه مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد.وی با اشــاره به در پیش رو 
بودن روز جهانی قدس روز گفت: روز قدس امســال با شــرایط 
خودش در مناطق مختلف برگزار می شود در مناطق سفید مردم 
بــه نمازجمعه می روند و در آنجا ندای مظلومیت فلســطین را به 
گوش جهانیان می رســانند. آنهایی هم که در مناطق غیر سفید 
هستند از طریق فضای مجازی و در چارچوبی که امکان پذیر است 
به حمایت از مردم فلســطین خواهند پرداخت، ما هدف اصلی را 
از یاد نخواهیم برد.رئیس جمهور تصریح کرد: ما همیشه در ستیز 
با ســتمگران و حامی مظلومان خواهیم بود و یکی از ستون های 
اصلی جمهوری اسامی ایران هم ایستادگی در برابر ستمگران و 
حمایت از مظلومان عالم اســت. مردم فلسطین بیش از ۷۰ سال 
است که از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و سرزمین آنها غصب 
شده است و هر روز بر آنها ستم روا می شود. استکبار جهانی و در 
رأس آنها آمریکا حامی ظالمان و صهیونیست ها هستند، آنها حامی 
نژادپرستی و آپارتاید هستند و بر علیه مظلومین تاش می کنند 
اما باور ماســت که حــق در نهایت در برابر باطــل پیروز خواهد 
شد.روحانی افزود: اگرچه هر روز توطئه جدیدی از سوی استکبار 
جهانی علیه مسلمانان شــکل می گیرد اما مقاومت و ایستادگی 
مسلمانان ادامه خواهد داشت و این راه دیر یا زود به پیروزی نهایی 
تبدیل می شود. ما این روز را گرامی خواهیم داشت و می دانیم که 
قدس در اشــغال نخواهد ماند و ما ظلم و ستم را برنمی تابیم.وی 
با اشــاره به اقدامات دولت برای مقابله با کرونا گفت: ما در مبارزه 
با کرونا پیشــرفت های بسیار خوبی داشــته ایم، سه ماه نفس گیر 
برای کادر درمان و عزیزانی که خانواده هایشان درگیر این بیماری 
شده اند را پشت سر گذاشتیم، که باید به همه افرادی که عزیزان 
خود را در این بیماری از دست دادند تسلیت گفته و به آنها بگوییم 
که در غم آنها شریک هستیم اما در عین حال در طول این ۳ ماه 
قدم به قدم در حال پیشــرفت بودیم و پیشرفت خوبی داشتیم و 
تقریباً به مرز مهار بیماری رسیده ایم. اگر همه دست به دست هم 
می دادیم و با هم تاش می کردیم امروز شــرایط بهتری داشتیم.

رئیس جمهور گفت: چند اســتانی که این روزها شــرایط مناسب 
ندارند اگر دســتورالعمل ها را اجرا می کردند شاید این مشکات 

را نیز امروز نداشــتیم اما به هر حال راهی را که انتخاب کرده ایم 
قرنطینه آمرانه نبود، راهی که ما انتخاب کردیم سیاست مشارکتی 
و داوطلبانه بود. از مردم درخواست کردیم و از آنها کمک خواستیم 
و بــه آنها گفتیم که باید به صحنه بیایند و مردم به خوبی کمک 
کردند.روحانی با اشاره به همراهی مردم با دولت در مقابله با کرونا 
گفت: مردم به درخواست کادر پزشکی و درمانی پاسخ مثبت دادند 
و توانستیم به این موفقیت ها امروز برسیم و باید این مسیر را ادامه 
دهیم، البته تا پایان کار فاصلــه زیادی داریم و نباید دلخوش به 
موفقیت های به دست آمده باشیم. اگر به هم کمک کنیم قطعاً به 
آن پایان مدنظر خواهیم رسید. البته این راه طوانی تر از آن است 
که در ذهن مردم وجود دارد. این راه، راه بلندی است و همت بلند 
و یاری و مراعات دستورالعمل ها را می خواهد، ان شاه با هماهنگی 

و همراهی این راه سخت را با خسارت کمتر طی خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: دولت حمایت های خودش را از مردم عزیزی 
که در این مدت مشــکات فراوانی از لحــاظ زندگی و اقتصادی 
داشــتند ادامه خواهــد داد و برای آموزش و پــرورش فرزندان، 
تاش هــای خــود را ادامه خواهد داد و حتی بــه صورت مجانی 
اینترنت را در اختیار آموزش قرار خواهیم داد. در چند روز گذشته 
برای رانندگان درون شهری و برون شهری کمک هایی را مد نظر 
قــرار دادیم که همه این تصمیمات ان شــاه باید تا پایان خرداد 
عملیاتی شود.روحانی عنوان کرد: فرصت ما برای اجرا، حداکثر ماه 
خرداد اســت و امیدوارم همه مواردی که مصوب شده است انجام 
شــود. در اینجا می خواهم به مردم عزیز قول بدهم در مورد آنچه 
در فضای مجازی گاهی بعضی ها شــایع و ایجاد تردید می کنند، 
هیچ نگرانی وجود نداشــته باشد. مردم در مورد کااهای اساسی 
نباید نگرانی داشــته باشند، ما ارز ازم برای تأمین کاای اساسی 
داریم و خریدهای ازم برای کااهای اساســی انجام شده و انجام 
خواهد شــد و هیچ مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. امسال 
وضع کشاورزی ما، وضع مناسبی است. گندم به اندازه نیاز توسط 
کشاورزان عزیز تولید شده و دولت آنها را خریداری می کند و مردم 
نباید هیچ نگرانی در مورد کااهای اساســی خود داشــته باشند.

رئیس جمهور با بیان اینکه روز گذشته در مورد صادرات غیر نفتی 
بحث مفصلی داشتیم، خاطرنشان کرد: شرایط صادرات غیرنفتی ما 
امسال مطلوب است، البته این یکی دو ماه به خاطر کرونا مرزهای 
ما با همســایگان دچار مشکل و برخی مرزها کامل بسته بود که 
یکی بعد از دیگری مرزها در حال باز شدن هستند. صادرات غیر 
نفتی ما افزایش پیدا خواهد کرد و از بخش نیما ســرازیر خواهد 
شد و در مورد شــرایط ارزی، امروز به رئیس بانک مرکزی تاکید 

می کنم باید به شــرایط تعادل برگردد و این کار را خواهیم کرد.
روحانی ادامه داد: الحمــداه در زمینه بودجه مصوبات خوبی در 
شورای عالی هماهنگی سه قوه داشتیم و تصویب کردیم و خدمت 
مقام معظم رهبری فرســتادیم و ایشان تأیید کردند. ما مشکلی 
برای اجرای بودجه امســال تا پایان سال نخواهیم داشت و همه 
پیش بینی ها را کردیم.وی افزود: به زودی مردم شاهد انتشار اوراق 
خزانه خواهند بود و مردم در بازار ســرمایه مشاهده خواهند کرد 
این اوراق، اوراق بدون ریســکی برایشان خواهد بود و تحرکی هم 
در بازار به وجود می آورد. تصمیماتی که برای رفاه مردم در بخش 
ســهام عدالت در نظر گرفتیم قدم به قدم در حال اجرا است. ۳۰ 
درصد ســهام عدالت که برای فروش آزاد شــده است و امیدوارم 
مردم بتوانند در ماه خرداد با مراجعه به شعبات بانک ها سهام خود 
را عرضــه کنند و بانک ها با فعالیت خود در بازار بورس اوراق را به 
فروش برســانند و پولشان را به خودشان برگردانند. رئیس جمهور 
تصریح کرد: بانک ها این وســط کمک می کنند اما حق اینکه این 
سهام را بخرند ندارند. مردمی که در شرایط سخت زندگی هستند 
برایشــان گشــایش و روزنه ای خواهد بود. در این زمینه شورای 
عالــی بورس و وزیر اقتصاد همه توان خود را انجام خواهند داد تا 
مردم در یک شــرایط بهتری در سال جاری باشند. سال مشکل و 
سختی داریم اما در عین حال آنچه در برخی فضاها گفته می شود 
نادرست اســت. با کمک و همکاری هم از این فضا عبور خواهیم 
کرد.وی تصریح کرد: آنهایی هم که علیه ما در این سال های اخیر 
توطئه چیدند و این همه فشار به مردم ما آوردند امروز گرفتارترین 
حکومت در دنیا هستند و کاخ نشینان کاخ سفید، بدترین شرایط 
سیاسی و شــرایط برای اداره کشور و بیشترین اختافات داخلی 
را دارنــد و بدتریــن اداره را برای مبارزه با ویــروس کرونا به دنیا 
عرضه کردند و در این رقابت مبارزه با کرونا، آمریکایی ها نشــان 
دادند چقدر ناتوان هســتند.روحانی تصریح کرد: جالب بود دیروز 

خبری می خواندم که کشــوری از آمریکا تقاضای کمک کرده بود 
و و آمریکایی ها با چه الفاظ و کلماتی گفتند ۱۰۰ ونتیاتور داریم 
که می خواهیم به فان کشــور بدهیــم و پولش را هم از فان جا 
تأمین می کنیم. ۱۰۰ ونتیاتور تولید ســه روز یک شرکت دانش 
بنیان در کشور ماست. یک شرکت دانش بنیان ما در ایران ظرف 
۳ روز ۱۰۰ ونتیاتور تولید می کند. معلوم است با همه این سر و 
صداهایی که دارند و خودشان را ابر قدرت می دانند چیزی نیستند.

رئیس جمهور بیان کرد: شرکت ها و بخش های اقتصادی ما حرکت 
خوبــی را هم برای مقابله با این ویروس و هم شــرایط اقتصادی 
کشــور انجام داده اند و ان شــاءاه به خوبی و با همکاری یکدیگر 
از این راه ســختی که پیش رو داریم عبور خواهیم کرد. ما باید از 
شــرایطی که برای دو همسایه ما این روزها پیش آمده خوشحال 
باشــیم. مردم عراق، مردمی بودند که به خاطر شــرایط دولتی ها 
و تشــکیل دولت جدید در ســختی و مشکات بودند و الحمده 
توافقی در آنجا بین شــیعه و ســنی و کرد و عرب انجام گرفت و 
دولتی ســرکار آمد که قدم خوبی برای ثبات و نشــاط اقتصادی 
عراق در این روزهای سخت خواهد بود. به عنوان برادر و دوست و 
همسایه، همیشه در کنار عراق بودیم و خواهیم بود.روحانی ادامه 
داد: اختافاتی که در مرز شــرقی ما در افغانستان بود به تفاهم و 
توافقی منجر شــد که امیدواریم منجر به استقرار ثبات بیشتر و 
امنیت بیشتر در افغانستان شود. ما بیشترین حساسیت را نسبت 
به سرنوشت مردم افغانستان داریم به دلیل اینکه سهم بزرگی در 
طول این ۴۲ سال در کمک به مردم افغانستان و جهاد مجاهدین 
در دوران جهادشان داشتیم و امروز هم به عنوان برادر در کنارشان 
هستیم و حتی مهاجرین آنها را در طول این مدت پذیرایی کردیم 
و باز هم پذیرایی می کنیم. در اینکه هم در شــرق و هم در غرب 
شاهد یک نوع ثبات در این ایام هستیم به برکت ماه رمضان بسیار 

خرسند و خوشحالیم. 

آیت اه جنتی:
دولت های اسامی رژیم صهیونیستی را از 

قلب دنیای اسام محو کنند
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت های اســامی به پشتیبانی از ملت 
فلســطین برخیزند و با بســیج امکانات، طومار حیات این رژیم نامشروع را در 
هم پیچیده و این غده ســرطانی را از قلب دنیای اســام، محو کنند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، با فرارســیدن روز جهانی قــدس، آیت اه احمد جنتی رئیس 
مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت این یادگار ارزشمند 
بنیانگذار کبیر انقاب اسامی و هشدار به رژیم صهیونیستی از ملت های مسلمان 
به ویژه مردم شــریف کشورمان خواســت حال که ویروس منحوس کرونا اجازه 
برگزاری تجمعات از جمله برگزاری راهپیمایی روز قدس را در عالَم سلب کرده 

از طرق دیگر انزجار خود را از این رژیم غاصب اعام دارند.

دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه هواپیمای 
تهران- یاسوج

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه هواپیمای مسیر تهران- یاسوج مربوط 
به شرکت هواپیمایی آسمان به ریاست قاضی عالیشاه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع 
قضایی کارکنان دولت برگزار شــد.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، قاضی 
عالیشاه در ابتدای جلسه دادگاه از مدیر ایمنی وقت شرکت فرودگاه ها و ناوبری 

هوایی ایران خواست تا اظهارات خود را بگوید.
این متهم گفت: ادعای کارشناسان در گزارش مبتنی بر هیچ استدالی نیست. 
در پیمان شــیکاگو تمام مقررات و ضوابط درج شــده و ما نیز عضو این پیمان 
هستیم و اساسا هواپیمای سانحه دیده به فرودگاه یاسوج نرسیده است و هواپیما 
در مسیر اصفهان - یاســوج به کوه برخورد کرده است.وی افزود: هواپیما در ۲ 
نوبت در ســاعت های ۹:۱۹ و ۹:۲۵ با فرودگاه یاسوج ارتباط داشته و اطاعات 
این موارد ضبط شده و موجود است. هواپیمای آسمان در شمال کوه دنا با کوه 
برخورد کرده و حدود ۱۴ تا ۱۵ کیلومتر با فرودگاه یاسوج فاصله داشته که این 
مورد در گزارش کارشناسان مورد غفلت واقع شده است.متهم با اشاره به تفاهم 
نامه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی و سازمان هواشناسی گفت: تفاهم نامه ای 
میان شرکت فرودگاه ها و سازمان هواشناسی منعقد شده که وظایف هر سازمان 
مشخص شده است.قاضی عالیشاه بیان کرد: باید تمام شرایط وجود داشته باشد 
تا پرواز انجام شود. چرا نظارت بر عملکرد هواشناسی از سوی شرکت فرودگاه ها 

وجود ندارد؟
متهم گفت: متصدی هواشناسی یاسوج در روز سانحه اظهاراتی را به کارشناسان 

بیان کرده که با مستندات در تعارض است.

ربیعی: 
فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 

می توانند تابعیت ایران دریافت کنند
سخنگوی دولت از تصویب آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی خبر داد.به گزارش ایســنا، علی ربیعی در حاشیه  جلسه 
دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تاشــی که صورت گرفت 
امــروز آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی 
با مردان خارجی تصویب شــد.وی افزود: بر اســاس این آیین نامه استانداری ها 
به همراه ســازمان ثبت احوال و در خارج از کشــور هم دفترهای نمایندگی ما 
مسئول این کار هســتند.ربیعی تاکید کرد: زنان ایرانی که دارای فرزند هستند 
و آن فرزندان باای هجده ســال دارند یا مادرانشان فوت کرده اند هم می توانند 

تابعیت ایرانی را دریافت کنند.

یک مقام نظامی مسئول در واکنش به دستورالعمل جدید ارتش آمریکا در 
خلیج فارس

 تصمیمات بیگانگان تاثیری بر اجرای ماموریت 
نیروهای مسلح ایران نخواهد داشت

یک مقام نظامی مســئول با اشاره به دستورالعمل جدید ارتش آمریکا در خلیج 
فــارس تاکید کرد: یگانهای دریایی جمهوری اســامی ایران در خلیج فارس و 
دریای عمان چون گذشته به ماموریت های عادی خود با رعایت اصول حرفه ای 
ادامه خواهند داد.به گزارش ایسنا، یک مقام نظامی مسئول در پاسخ به سوال نور 
نیوز درخصوص تاثیر دستورالعمل بامداد امروز ارتش آمریکا بر فعالیت واحدهای 
دریایی ایران در منطقه گفت: یگانهای دریایی جمهوری اسامی ایران در خلیج 
فارس و دریای عمان همچون گذشته به ماموریتهای عادی خود با رعایت اصول 
حرفه ای ادامه خواهند داد و صدور دســتورالعمل از ســوی نیروهای خارجی 
که اصل حضور آنها در این منطقه غیر مشــروع است تغییری در اجرای دقیق 
ماموریتهای جاری ما ایجاد نخواهد کرد.نیروی دریایی آمریکا شــب گذشته در 
بیانیه ای اعام کرد؛ در برابر شــناورهایی در خاورمیانه که به شعاع ۱۰۰ متری 
از ناوهای جنگی آمریکا نزدیک شوند »تدابیر دفاعی قانونی« اتخاذ خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که اشاره ای به نامش نشده گفته 
اســت این دستورالعمل به معنای تغییر در قوانین قبلی ارتش آمریکا در زمینه 

درگیری نیست.

سردار دهقان:
کاری کنیم که بخش خصوصی هویت پیدا کند

مشاور صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح رهبری تاکید کرد: باید کاری 
کــرد که بخش خصوصی هویت پیدا کند، نه تنها مســئولیت خودش را انجام 
بدهد، بلکه مکمل دولت نیز باشد و در کارها به او کمک کند نه این که بخشی 
از دولت شــود و بدان تکیه زند.به گزارش ایلنا، سردار حسین دهقان با اشاره به 
لزوم تعیین مســئولیت برای هر دستگاه و نهاد و پیگیری از آن براساس همان 
مسئولیت تعیین شده، گفت: یکی از مشکات ما این است که مسائل را پیچیده و 
چند بعدی می کنیم و سپس می خواهیم آن را حل کنیم. باید مسئولیت هر نهاد 
و اتحادیه مشخص باشد و همان را از او بخواهیم در حالی که اینقدر به مسئولیت 
اصلی پرو بال می دهیم که از انجام همان کار اصلی نیز باز می مانند.وی با اشاره 
به لزوم سیاستگذاری صحیح وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان 
گفت: اکنون کشاورزان ما چگونه فکر می کنند؟ دقیقا مانند بازاری ها فکر و عمل 
می کنند و برنامه ای دراز مدت برای سال های آینده خود ندارند اما باید به گونه ای 
عمل کنیم که کشاورز به استمرار فعالیت خود فکر کند. یعنی مشخص کنیم که 
هر منطقه برای کشت چه محصولی مناسب است و بر همین اساس از کشاورزان 
بخواهیــم که محصول بکارند.  دهقان تاکید کــرد: باید کمک کرد که هرکس 
آگاهانه وارد اقتصاد و صنعت شــود، برای مثال اان به دلیل ســودآوری،  همه 

وارد بازار بورس شده اند و چون سود می کنند خبری از گله و ناراحتی نیست. 

امیرحاتمی:
 هیچگونه مزاحمتی را تحمل نخواهیم کرد

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر 
این که هیچگونه مزاحمتی را تحمل نخواهیم کرد 
گفــت: اگر مزاحمت ها ادامه پیدا کند و تشــدید 
شــود حتما پاســخ قاطع و محکمی خواهیم داد.

امیر ســرتیپ حاتمی دیروز چهارشنبه در حاشیه 
دولت درباره مزاحمت ها برای نفتکش های ایرانی 

افزود: مزاحمت برای نفتکش ها خاف مقررات و امنیت بین الملل اســت که هم 
ســازمان های بین المللی و هم کشورهایی که نسبت به مقررات و امنیت آبراه ها 
حســاس هستند باید نسبت به این موضوع عکس العمل نشان دهند.وی با بیان 
این که این مزاحمت ها به نوعی راهزنی دریایی است گفت: البته سیاست های ما 
کاما روشن است و به صراحت صحبت کردیم که هیچگونه مزاحمتی را تحمل 
نخواهیم کرد .وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یادآور شد: هم آمریکایی ها 
و هم دیگران می دانند که ما در واکنش به این موضوع هیچ تردیدی به خود راه 
نخواهیم داد، اگر مزاحمت ها ادامه پیدا کند و تشــدید شود حتما پاسخ قاطع و 

محکمی را خواهند گرفت.

دفتر مجلس دهم بسته شد
دیروز  )چهارشنبه( آخرین جلســه علنی مجلس شورای اسامی در دوره دهم 
برگزار شــد که نمایندگان از این فرصت برای گرفتن عکس یادگاری اســتفاده 
کردند.به گزارش ایسنا، جلسه علنی با ریاست مسعود پزشکیان در ساعت ۹:۲۰ 
آغاز شــد، صحن علنی دچار تغییراتی است شده بود که از جمله آن می توان به 
برداشتن دیوارهای مسقف در بخش انتهایی محل برگزاری جلسات علنی اشاره 
کرد.مجلس کارش را با بررسی ایراد شورای نگهبان درباره اصاح قانون احزاب و 
گروه های سیاســی شروع کرد و بعد وارد بررسی طرح الزام به ثبت اسناد رسمی 
معامات اموال غیرمنقول شد. طرحی که روند رسیدگی به آن آنقدر با سرعت بود 
که تعدادی از نمایندگان به آن اعتراض کردند و حتی زمانی که اریجانی جایگزین 
پزشــکیان برای ریاست جلسه شــد در انتها گفت که چرا این طرح با این همه 
بحث را در دستور آخرین جلسه مجلس گذاشته اند.بیشتر نمایندگان با ماسک و 
دستکش بودند اما تشکیل گروه های دو یا چند نفره برای گرفتن عکس یادگاری 
در میانه برگزاری جلسه به چشم می خورد. در این بین علی کاظمی نماینده اردل 
که با لباس بختیاری در مجلس حاضر شــده بود بنابر تقاضای سایر همکارانش 
لبــاس و کاه بختیــاری را به تعداد دیگری از نماینــدگان می داد تا آنها عکس 
یادگاری بگیرند.نمایندگان دیگری هم لباس های مربوط به ســایر اقوام همچون 
ترکمن و کردزبان را به تن داشــتند و با ســایر همکارانشان عکس می گرفتند.

علی اریجانی که ســاعت ۱۰:۳۰ ریاست مجلس را از پزشکیان گرفت، از ساعت 
۱۰:۵۰ تا ۱۱:۴۵ یعنی حدود یک ســاعت به ارائه گزارشــی از عملکرد مجلس 
دهم پرداخت. او گفت که به این مجلس جفا شــده و مظلوم واقع شــده است.

اریجانی همچنین گفت که یادم نیست مقام معظم رهبری دستوری به مجلس 
داده باشد که مجلس اجرا کند. تنها ایشان نظراتشان را بیان می کرد. البته شاید 
به من دستوری درباره استیضاحی داده باشند اما به مجلس دستور نداده اند. پس 
دوستانی که راجع به رهبری حرف می زنند یاد بگیرند نظر وایی چیست.رئیس 
مجلس آخرین جلسه دوره دهم را با این شعر تمام کرد که مجلس تمام شد اما 
باید گفت: در تو پایان نیست آغاز دگر باید تو را.در پایان نمایندگان که قرار بود 
بیرون و در حیاط مجلس عکس یادگاری بگیرند، این عکس را در صحن علنی به 
خاطر بارندگی شدید گرفتند.وی تاکید کرد: امروز حضور خبرنگاران پررنگ بود. 
در برخی مواقع حضور برخی از نمایندگان برای مصاحبه با آنها مزید بر علت شده 

و این شلوغی را تشدید کرد و بعضا هیچ فاصله گذاری رعایت نشد. 

 رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در 
پیامی به مناسبت روز قدس با تاکید بر 
این که انتفاضه ملت فلســطین فراتر از 
سرزمین های اشغالی رفته و وارد مرحله  
سرنوشت سازی شده است، گفت: زمزمه 
پایان اســرائیل غاصب در خیابان های 
تل آویــو به گوش می رســد.به گزارش 
سپاه نیوز؛ در متن پیام سردار سرلشکر 
پاسدار »محمد باقری« رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح به مناسبت روز جهانی 
قدس آمده است:  قصه  پرغصه فلسطین 
با »معامله قرن« ترامپیســم و خیانت 
ارتجاع عــرب و برخی مدعیان دروغین 
و دغل باز حمایت از قدس و آرمان ملت 
مظلوم فلســطین _که در پی تعامل و 
عادی سازی روابط سیاسی با رژیم جعلی 
و غاصــب و کودک کش صهیونیســتی 
برآمده اند _ انتفاضه فلســطین را فراتر 
از ســرزمین های اشــغالی وارد مرحله 
سرنوشت سازی ســاخته است.در ادامه 
این پیام آمده اســت: صهیونیســم که 
در پناه آمریــکا و متحدان خبیث خود 
با ارتــکاب جنایات مســتمر و بی وقفه 
۷۲ ساله سلطه شیطانی و خونباری بر 
ارض مقدس تحمیل کرده است، امروز 
به خوبی دریافته است آنانی که پناهگاه 
اصلی ظلم و ســتم ضد ملت فلسطین 
و اشــغال ســرزمین آبا و اجدادی آنان 
بوده اند، امــروز خود در باتاق عظیمی 
از حوادث و مشــکات گرفتار آمده اند 
و دیگر قادر بــه تأمین و تضمین ادامه 
نیســتند. صهیونیســتی  رژیم  حیات 

سرلشــکر باقــری در این پیــام تاکید 
کرد: عمق راهبردی گفتمان »مقاومت 
فلســطین محور« بــا نفــوذ فراگیر در 
جغرافیای قدس و ســرزمین پیرامون 
آن، اراده اشــغالگران را بــه سســتی 
کشانده اســت و این روزها زمزمه پایان 
اســرائیل غاصب را حتی در خیابان ها و 

پادگان های تل آویو به گوش می رسانَد.

رییس ســتاد کل نیروهای مســلح در 
این پیام یادآور شــد: هرچند آیین های 
روز جهانی قدس امســال با گذشت ۴۱ 
ســال از حیات مبارک خود در ســایه 
تدبیر راهبــردی و تاریخی حضرت امام 
)ره( تحت تأثیر بیماری کرونا و تدابیر و 
الزامات درمانی و بهداشتی سازمان های 
ملی و بین المللی، از برگزاری راهپیمایی 
و نمایــش رســتاخیز میدانــی صدها 
میلیونی ضدصهیونیستی فاصله گرفته 
اســت، اما خشــم مقــدس رزمندگان 
مقاومت و یکایک دل های عاشق و حامی 
مظلوم و بلکه آحاد بشــریت که پس از 
شیوع کرونا بیش از هر دوره تاریخی به 
فطرت الهی خود بازگشتی شکوهمندانه 
داشــته اند، در جای جــای عالم با ملت 
فلســطین همراه و هم درد، رســاتر از 
همیشــه بانگ حمایت از فلســطین و 
بیزاری از صهیونیســم را به اشــکال و 
گونه های متنوع، معنــادار و تأثیرگذار 
نویدبخش برچیدن  اعام می کننــد و 
بســاط رژیم کودک کش و ســتمگر و 
تبدیل طرح معامله قرن به پاشنه آشیل 
آمریکای مستکبر و صهیونیسم غاصب 
خواهند شد.در ادامه این پیام سرلشکر 

باقــری آمده اســت: اینــک در فضای 
الهام بخــش این روزهــا، تجدید پیمان 
ایــران و ایرانی و آحــاد جوامع و ملل 
آزاده، حق طلب، ظلم ستیز و سلطه گریز 
مسلمان، پس از درک لیالی مبارکه قدر 
و بهره مندی از نعمات بی پایان معنوی و 
نورانی ماه مبارک رمضان و در آســتانه 
فرخنده عیــد بزرگ مســلمین جهان 
عید سعید فطر، استوارتر و مصمم تر از 
همیشه سند رسوایی مدعیان دروغین 
دموکراســی و حقوق ملت ها را با عزم و 
اراده خود امضا و فریاد بلند آزادی قدس 
شریف و تحقق شــعار جاودان حضرت 
امام خمینی )رحمةاه علیه( در »محو 
اســرائیل از صفحــه روزگار« و راهبرد 
خلف صالــح آن حضرت، مقام عظمای 
وایت و رهبری، حضرت امام خامنه ای 
)مدظله العالی( مبنی بر »فلســطین از 
بحر تا نهر« را ســر خواهنــد داد و به 
فضل الهی، اخراج آمریکای جنایتکار و 
تروریســم از منطقه مقدمه آن خواهد 
شد.سرلشــکر باقری در این پیام تاکید 
کــرد: در صحنه تقابل شــیطانی رژیم 
تروریستی و منفور ایاات متحده آمریکا 
با انقاب اســامی و ملت عظیم الشأن 

ایران نیز یادآوری باید کرد، سران پلید 
کاخ سفید به رغم هزینه هنگفت حدود 
۹ تریلیــون داری در منطقــه ورای 
و رجزخوانی های  رسانه ای  پروپاگاندای 
نخ نما شــده، دیگر نه قــادر به نواختن 
شیپور جنگ هســتند و نه در خشاب 
تهدید و تحریم ضد ایرانی خود چیزی 
دارند و تنها می توانند اهتزاز پرچمی که 
سرافراز  »سردار  مقاومت  سیدالشهدای 
حاج قاسم سلیمانی« و همرزمان فداکار 
او در غرب آسیا برافراشته اند را با حقد و 
حسد نظاره کنند و در وضعیت حساس 
امروز هــم، بی تردید بیانات حکیمانه و 
مواضع قاطعانه و راهبردی رهبر فرزانه و 
سکان دار شجاع و بصیر انقاب اسامی 
)مدظله العالی( در ســخنرانی ویژه روز 
جهانــی قدس امســال معظم له در روز 
جمعــه دوم خردادماه ۹۹، راهگشــای 
امت اسامی به ویژه رزمندگان مقاومت 
اســامی در پیگیری آرمان شکوهمند 
رهایی قدس شریف قرار خواهد گرفت.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان 
پیام خود، یاد شهدای گرانقدر انتفاضه 
خونبار فلســطین و مقاومت اســامی 
را گرامی داشــته و به آرمــان قدس و 
ملت فلسطین اطمینان می دهیم، ملت 
عظیم الشأن و نیروهای مسلح مقتدر و 
مجاهد ایران در صف مقدم جبهه متحد 
معامله  باطل السحر  ضدصهیونیســتی، 
قــرن و توطئه های مــدرن و پیچیده 
نوین  فتنــه  ازجمله  صهیونیســت ها، 
الحاق کرانه باختری به ســرزمین های 
اشغالی هستند و در آستانه گرامیداشت 
حماســه سوم خرداد سال ۶۱ با الهام از 
آزادسازی خرمشهر قهرمان  فتح الفتوح 
در پــی حمایــت و کمک بــه آزادی 
فلسطین و استیفای حقوق َحقه مردمان 
این ســرزمین در جغرافیای آوارگی در 
گیتی بوده و هرگونه غفلت و کوتاهی را 
خیانت به قرآن و امت اسامی می دانند.

سرلشکر باقری:
 زمزمه پایان اسرائیل در خیابان های 

تل آویو به گوش می رسد

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکید بر این که موضوع قدس و فلسطین موضوع 
جهان اســام است، گفت که همه کشورهای اسامی در 
روز قدس حضور پرشوری داشته باشند و انزجار خود را از 
رژیم صهیونیستی نشان دهند.سید حسین نقوی حسینی 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: روز قدس از ابتکارات 
بســیار ارزشمند حضرت امام و یادآور مبارزات و مقابله با 
جنایات، تجاوزگری ها و اشغالگری ها و زورگویی های رژیم 
غاصب در منطقه است. روز قدس روز بسیج همه امکانات 

مســلمانان و توجه آنها به قدس بوده تا با رژیم اشــغالگر 
قدس مبارزه شــود.وی ادامه داد: حضرت امام خمینی با 
نام گذاری روز قدس موضوع فلسطین را به موضوع جهان 
اسام تبدیل کرد و آن را از حالت جنگ اعراب و اسرائیل 
خــارج نمود، لذا بزرگداشــت و گرامیداشــت روز قدس 
و حضــور در صحنه اهمیت زیــادی دارد به ویژه در این 
زمان که رژیم اشغالگر قدس تجاوزگری ها را افزایش داده 
و به اشغال سرزمین ها، شهرک سازی و حمات نظامی به 

فلسطین می پردازد. 

نقوی حسینی: 

کشورهای اسامی در 
روز قدس انزجار خود 
را از رژیم صهیونیستی 
نشان دهند
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گزیده خبر رقابِت نابرابر زنان و مردان دستفروش

فقرزنومردنمیشناسد
تعداد زنان دســتفروش در حال افزایش اســت، حال آنکه آنها 

در مواردی مجبور به رقابت نابرابر با دستفروشان مرد هستند.
، در ســال های اخیــر که تاش هایی برای افزایش مشــارکت 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی زنان صورت گرفته، 
هر جا شــاهد حضور بیش از پیش زنــان بوده ایم با افتخار از 
آن یاد شــده و این اتفاق را موفقیــت قلمداد کرده اند. افزایش 
زنان دستفروش اما نمی تواند موفقیت قلمداد شود. آمار دقیقی 
از تعداد دستفروشــان و به تبع آن دستفروشان زن در کشور 
وجود ندارد، اما بر اســاس مشــاهدات می توان عنوان کرد که 
گرایش به این شــغل کاذب افزایش داشــته و نسبت به قبل 
زنان بیشــتری خود را راضی به دستفروشی در مترو، اتوبوس 

و پیاده روها کرده اند.

چرا زنان دستفروشی می کنند؟
برای افزایش شــمار دستفروشان در ایران دایل متعددی ذکر 
می شــود. دو رقمی ماندن نرخ بیــکاری در ایران و همچنین 
کافی نبودن درآمد افراد شــاغل از عمــده دایل گرایش افراد 
به دستفروشی به عنوان شغل اصلی یا شغل دوم است. گرایش 
زنان عاوه بر اینکه به این دایل اتفاق می افتد، دایل دیگری 
هم دارد.زنی دستفروش که دیگر به فروشنده ای شناخته شده 
در مترو تهران تبدیل شده، می گوید: من زن سرپرست خانوار 
هستم و خیلی سال اســت که کار می کنم، اما دستفروشی را 
از حدود سه ســال پیش شــروع کردم. من کار بافتنی انجام 
مــی دادم و بافتنی هایم را به مغازه دارها می فروختم، اما معامله 
آنهــا با من آنقدر بدون منفعت بــود که تصمیم گرفتم خودم 
کارها را در مترو بفروشــم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که 
بهتر است کار بافتنی را کنار بگذارم. حاا جنس هایم را از بازار 
و عمده فروشی ها می گیرم و در مترو می فروشم.او ادامه می دهد: 

من همیشه دستفروشی می کنم، اما کسانی هم هستند که در 
مقاطعی از ســال مثل دم عید این کار را انجام می دهند. همه 
اینها مثل من زن سرپرست خانوار نیستند. بعضی شوهر دارند 
و بعضی دیگر دخترانی هستند که هنوز ازدواج نکرده اند. نگاه 
خوبی به این کار وجود ندارد، اما چه می شود کرد؟ کار نیست 
و آدم باید نانش را از جایی درآورد.زنان ایرانی به نسبت مردان 
در زمینه یافتن شغل مشکات بیشتری دارند. نرخ بیکاری زنان 
در اعام های رســمی حدود 18 درصد و تقریبا دو برابر مردان 
اســت، اما با این ماحظه که مشارکت اقتصادی زنان در ایران 
به دلیل نبود بســتر مناســب برای کار آنها بسیار پایین است، 
می توان گفت که نرخ بیکاری زنان تا سه و چهار برابر میانگین 
هم می رسد. در چنین شــرایطی زنان، به ویژه زنان سرپرست 
خانوار، مجبور به تن دادن به مشاغل کاذب ازجمله دستفروشی 

هستند.

فقر زن و مرد نمی شناسد
مهناز قدیرزاده )کارشــناس روابط کار و فعال حقوق زنان( در 
گفتگو با ایلنا می گوید: مدتی پیش نقل قولی از خانم ذوالقدر، 
نماینــده تهــران در مجلس مبنی بر ایــن می خواندم که 50 
درصد افــراد در ایران زیر خط فقر هســتند. این رقم باتوجه 
به مشــکات جامعه امروز محتمل به نظر می رسد. برای مثال 
در نظر بگیرید که متعاقب گرانی بنزین اعام شــد حدود 60 
میلیون نفر در ایران حمایت معیشتی دریافت می کنند که بعدا 
تعــداد دیگری هم به این افراد اضافه شــدند. وقتی حدود 80 
درصد مردم نیازمند حمایت معیشتی تشخیص داده می شوند، 
یعنی وضعیت رفاهی مردم بد و فقر گســترده است.او با بیان 
اینکــه فقر زن و مرد نمی شناســد، عنوان می کنــد: عاوه بر 
اینکه در ســال های اخیر به واسطه رشد نرخ طاق تعداد زنان 

سرپرست خانوار افزایش یافته، این باور که فقط مردان نان آور 
خانواده هســتند هم در نزد بسیاری از خانواده ها رنگ باخته و 
ما به صورت پیدا و پنهان شــاهد کار کردن زنان هســتیم.این 
کارشناس روابط کار ادامه می دهد: عنوان کردم به صورت پیدا 
و پنهان شاهد کار کردن زنان هستیم چون بررسی های ما نشان 
می دهد زنان شاغلی که کار کردن شان رسما ثبت می شود نوک 
قله کوه یخ کار زنان هســتند و بسیاری از زنان کارشان پنهان 
می ماند و حتی درآمد حاصل از کارشان به جیب دیگران، عمدتا 
شوهرانشان، می رود.او توضیح می دهد: در بسیاری موارد زنان 
در انجام  کارهای پروژه ای که شوهرانشــان گرفته اند مشارکت 
دارند یا مثا محصولی را تولید می کنند که شوهرانشان در بازار 
یا به صورت دستفروشی می فروشــند.قدیرزاده درباره افزایش 
شمار زنان دستفروش می گوید: به نظر می رسد زنان دستفروش 
آن دسته از زنان شاغلی هستند که کسی را ندارند محصولشان 
را بفروشــد یا می خواهند از قیمومیت مــردان بیرون بیایند و 

خودشان بر کار و درآمدشان مدیریت داشته باشند و به دایلی 
که ذکر شد تعداد چنین زنانی در جامعه در حال افزایش است.

رقابت نابرابر در دستفروشی
 فقــط اماکنی مثل واگن های زنانه مترو به زنان دســتفروش 
نوعی مصونیت و امنیت می دهد، حال آنکه در دیگر عرصه های 
دستفروشــی زنان باید بــه رقابتی نابرابر با مــردان بپردازند. 
رقابت نابرابر بیش از هر چیز به این دلیل زنان دســتفروش را 
متضرر می کند که این عرصه قوانین شــناخته شده ای ندارد و 
به دلیل اینکه فعالیتی قانونی صورت نمی گیرد، افراد در زمان 
بروز مشــکل کمتر از حمایت های قانونی برخوردار هســتند. 
سال هاست عنوان می شــود که باید فکری به حال ساماندهی 
دستفروشان کرد. این کارویژه در مورد زنان دستفروش اهمیت 
بیشــتری دارد و با توجه به افزایش شمار این افراد باید فکری 

عاجل برای آنان کرد.

  بسته جدید ۱ میلیارد داری حمایت 
از صادرات روی میز جهانگیری

مدیرکل دفتر توســعه خدمات سازمان توسعه تجارت از ارسال بسته حمایت از 
صادرات غیرنفتی سال۹۹ از سوی سرپرست وزارت صمت به معاون اول رئیس 
جمهور،بــه منظور اباغ خبر داد و گفت: یک میلیارد یورو در قالب این بســته 
برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشــنده در نظر گرفته شد.به گزارش خبرگزاری 
تســنیم،  مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توســعه تجارت ایران از ارسال 
بســته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ از سوی سرپرست وزارت صمت به 
معاون اول رئیس جمهور، به منظور اباغ خبر داد و گفت: یک میلیارد یورو در 
قالب این بســته برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته شده است.

بنابراین گزارش،  فرش، خدمات فنی و مهندســی و نیز محصوات دانش بنیان 
در اولویت دریافت تسهیات از محل منابع بودجه ای هستند.همچنین صندوق 
توســعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشــنده از 
سوی صندوق توســعه ملی در نظر گرفته شده است.هفته آینده با اباغ رئیس 
کل ســازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه 
ملی در سال ۹8 آغاز خواهد شد که در آن بانک پارسیان، ایران و ونزوئا، توسعه 
تعاون، توســعه صادرات، صادرات ایران مشــارکت کرده و بر این اساس، اهلیت 
صادرکنندگان تعیین شده و به بانک برای دریافت تسهیات معرفی خواهند کرد.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛
تسهیات یک میلیونی خرید صندوق 

واسطه گری یکم برای بازنشستگان
معاون وزیر اقتصاد در امور بانک و بیمه از بهره مندی بازنشســتگان از تسهیات 
یک میلیون تومانی برای خرید صندوق های ســرمایه گذاری واســطه گری یکم 
خبر داد.به گزارش ایلنا، عباس معمارنژاد اظهار داشت: مهمترین هدف صندوق 
های ســرمایه گذاری تعریف شــده از سوی دولت در ســال ۹۹ مردمی کردن 
اقتصاد و ایجاد منفعت آحاد جامعه از رشــد بازار سرمایه کشور است.وی ادامه 
داد: برخاف این گفته که دولت برای جبران کســری بودجه اقدام به راه اندازی 
چنین صندوق هایی کرده جبران کسری بودجه دولت انگیزه پنجم یا ششم راه 
اندازی صندوق های ســرمایه گذاری و واگذاری دارایی های دولت است.معاون 
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اولین ویژگی صندوق های سرمایه گذاری تعریف شده 
دولت را می توان مرکب بودن از چند ســهم و به تبع آن ریســک پایین عنوان 
کرد. وی تخفیف ۲0 درصدی صندوق معاماتی یکم را دیگر نکته قابل ماحظه 
در سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: طبق برآوردهای اولیه این صندوق حدود 
۷0 درصد ســودآوری اولیه را شامل می شود زیرا طبق معامات روز سهام های 
موجود در صندوق یکم ارزش واقعی این صندوق حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان 
اســت. نکته دیگر اینکه این صندوق از بازار گردانی خوبی برخوردار است بر این 
اساس تاکنون حدود یک و نیم میلیون نفر اقدام به پذیره نویسی در این صندوق 
کرده اند.معمارنــژاد در طرف دیگر این گفتگو به موضوع جذاب ســازی عرضه 
صندوق های سرمایه گذاری گفت و افزود: کوتاه شده مدت خواب دو ماه صندوق 
یکم به یکماه و اینکه خریداران می توانند پس از یکماه دارایی خود را بفروشند 

یکی از موارد جذاب برای خرید این صندوق محسوب می شود.

ضرورت استقرار مرکز خدمات سرمایه 
گذاری در راستای جهش تولید

استاندار قم بازگشت نرخ اشتغال استان به دوران پیش از کرونا را در دستور کار 
دستگاه های دولتی دانســت و خواهان همراهی بانک های خصوصی در مسیر 
رونق تولید شــد.به گزارش روابط عمومی اســتانداری قم دکتر بهرام سرمست 
استاندار قم در جلسه کارگروه تخصصی اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری استان 
قم طی ســخنانی با اشاره به اعتبارات دولتی توســعه ی اشتغال در استان ها، 
جذب حداکثری این اعتبارات توســط مدیران را ضروری دانســت و گفت: در 
راســتای جذب اعتبارات اشتغال مددجویان کمیته امداد، مدیران دستگاه های 
جهادکشاورزی، کمیته امداد و تعاون کار و رفاه اجتماعی تعامل جدی با یکدیگر 
داشته باشند.اســتاندار قم تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پیش از شیوع کرونا 
در اســتان قم را مورد توجه قرار داده و افزود: متاسفانه طی سه ماه گذشته آمار 
بیکاری به صورت جهانی افزایش یافته است و استان قم نیز از این قاعده مستثنی 
نیســت.وی با بیان اینکه سند توسعه ی اشتغال استان بایستی بر اساس منابع 
دســتگاه ها و فرصت های اقتصادی تدوین شود ادامه داد: هدف گذاری اولویت 
دار در این سند بایستی بازگشت اشتغال استان به پیش از شیوع کرونا یعنی نرخ 
تک رقمی باشد.سرمست همچنین مشارکت مردم در بازار سرمایه را از سیاست 
های اولویت دار دولت دانســت و گفت: حضور حداکثری مردم در این بازار می 

تواند به توسعه ی اشتغال و رشد اقتصادی کشور منجر شود.

نصب بنرهای فرهنگ شهروندی درتابلوها 
وایستگاه های اتوبوس شهرکوشک

به همت کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری کوشک  بیست تابلو کمیته فرهنگ 
شهروندی وپانزده ایســتگاه اتوبوس این شهر عاوه بر موضوع مقابله با ویروس 
کرونا به موضوعات فرهنگ شــهروندی  نیز اختصاص داده شد.رسول مختاری 
مسئول کمیته شهروندی شهرداری کوشک اعام کرد : فرهنگ« در جهان امروز، 
ریشه و اساس تمام تحوات بشری است، شناخت و بررسی فرهنگ عمومی می 
تواند باعث ارتقاء و تحول جامعه شود و آن را در مسیر رشد و توسعه هدایت کند.

بی شــک تدارک دیده شدن محتوای آموزشی مناسب و بسترسازی جهت ارائه 
این محتوای آموزشــی متناســب با جنس مخاطب مد نظر، تاثیر به سزایی در 
موضوع فرهنگسازی خواهد داشت.وی ادامه داد: در همین راستاکمیته فرهنگ 
شهروندی شهرداری کوشک بادر نظر گرفتن این موضوع عاوه بر نصب بنرهای 
پیشگیری از شــیوع هرچه بیشــتر ویروس کرونا در تابلوهای شهروندی  ، در 
نظر دارد ایســتگاه های اتوبوس خود را نیز باموضوعات مختلف همچون زندگی 
اســامی ، زندگی پرلبخند،ایمنی،عفاف وحجاب معرفی ویژگی های شهری ، 
خانواده و ... تبدیل به ایســتگاه های آموزش شــهروندی نماید.مختاری با بیان 
اینکه پوســترهای شــهروندی توســط گروهی مجرب و متخصص که شامل 
عکاس،طراح،مشــاورفرهنگی  واعضای شورای شــهر می باشد تولید و پس از 
بررسی های مختلف  به مرحله اجرا می رسد وسعی میشود از افراد وموضوعات 
بومی اســتفاده گردد تا مردم شهر بیشتر با موضوعات ارتباط برقرارنمایند.  وی 
تبلیغات شــهری را از جمله فعالیت های مســتمر کمیته فرهنگ شــهروندی 
شــهرداری کوشک دانست و خاطرنشان کرد: این تبلیغات ماهیانه با موضوعات 
مختلف شــهروندی در بیست تابلو شهروندی و پانزده  ایستگاه اتوبوس شهری 

که هرکدام پنج  جایگاه نصب پوستر دارند اجرا می گردد و تعویض می گردد.

بورس باز هم نزولی شد
شاخص کل بورس که روز گذشته روندی صعودی در پی گرفته و باز هم به کانال 
یک میلیون واحد بازگشته بود، امروز مجددا نزولی شد و به زیر یک میلیون واحد 
بازگشت.به گزارش ایسنا، معامات دیروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که 
شاخص کل این بازار با 15 هزار و 88۳ واحد کاهش رقم ۹86 هزار و ۲۴1 واحد 
را ثبت کرد. این در حالیست که شاخص کل با معیار هم وزن امروز صعودی بود 
و با ۷55 واحد رشد در رقم ۳۲1 هزار و ۹1۴ واحد ایستاد.معامله گران دیروز یک 
میلیون معامله انجام دادند که 110 هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال ارزش داشت. صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، فواد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و 
صنعتی گل گوهر، معدنی و صنعتی چادرملو و بانک ملت نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی و در مقابل مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی بازار گذاشتند. بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران، فواد 
مبارکه اصفهان، پاایش نفت اصفهان، ملی صنایع مس ایران و گسترش سرمایه 
گذاری ایران خودرو نمادهای پر بیننده بورس بودند.شاخص کل فرابورس هم با 

1۷8 واحد کاهش رقم 11 هزار و 11۳ واحد را ثبت کرد. 

هشدار پلیس فتا به تازه واردهای بورس
رئیس مرکز پیشــگیری پلیــس فتا در خصوص فعالیــت غیرقانونی کانال ها و 
صفحاتی در فضای مجازی تحت عنوان ســرمایه گذاری در بورس هشــدار داد.

به گزارش ایســنا، ســرهنگ رجبی با بیان اینکه مدتی اســت حجم معامات 
بورس افزایش پیدا کرده است رغبت زیادی در مردم به وجود آمده تا در بورس 
ســرمایه گذاری کنند، گفت: معموا وقتی فضا در یک حوزه جذاب می شــود 
کاهبرداران هم فعال شده و سعی می کنند از فضای به وجود آمده برای رسیدن 
به برنامه هایشــان استفاده کنند.وی با اشاره به اینکه یکی از چیزهایی که رصد 
شده کانال ها و صفحاتی است که تحت عنوان سرمایه گذاری در بورس فعالیت 
می کنند، افزود: این صفحات و کانال ها ســعی می کنند اعتماد مردم را جلب و 
سرمایه های مردم را بگیرند و با هدایت این سرمایه ها یا هدایت مردم به سمت 
خرید یک سری از ســهام های خاص در پشت پرده کارهایی را انجام دهند که 
روی بازار بورس تاثیر بگذارد یا اینکه اطاعات را ســرقت و کاهبرداری کنند.

رئیس مرکز پیشگیری پلیس فتا در ادامه سخنان خود در یک برنامه تلویزیونی 
تاکیــد کرد: مردم باید بدانند که حضور در بورس قواعد خودش را دارد و باید از 
طریق شرکت های سرمایه گذاری معتبر این کار انجام شود. مردم باید توصیه های 
اقتصادی متخصصان را گوش دهند و براساس این توصیه ها وارد فضای بورس 
شوند و در حوزه فضای مجازی هم دقت داشته باشند که خیلی از این صفحات 
و کانال ها قابل اعتماد نیســتند و نمی توان به صرف اینکه صفحه ای محتوایی 
در خصوص بورس منتشــر می کند به آنها اعتماد کرد و حتما باید مشــاوران و 

متخصصان مشورت کنند.

افتتاح ۳۰۰۰ حساب خانوار در طرح اقدام 
ملی مسکن

۳ هزار فقره حساب بانکی از سوی خانوارهای واجد شرایط دریافت واحد مسکونی 
در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مســکن، توسط بانک مسکن افتتاح و تشکیل 
شــد.به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا، محمدحسن 
علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن با بیان این خبر اعام کرد: متقاضیان 
واجد شــرایط در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مســکن بعد از ثبت نام اولیه و 
بررسی شرایط و صاحیت آنها توسط وزارت راه و شهرسازی ازم است در بانک 
مسکن حساب مخصوص این طرح را افتتاح کنند تا نسبت به واریز آورده نقدی 
برای خانه دارشدن در این طرح اقدام ازم را انجام دهند. تا کنون ۳ هزار نفر در 
سراسر کشور بعد از طی مراحل تایید صاحیت موفق به افتتاح حساب شدهاند.

مدیر امور اعتباری بانک مســکن صبح دیروز با ارایه گزارشی از آخرین اقدامات 
بانــک در طرح اقــدام ملی در گردهمایــی غیرحضوری مدیران ارشــد بانک 
مســکن گفت: بانک مسکن مســولیت تامین مالی ساخت و تکمیل 1۴0 هزار 
واحد مســکونی در طرح اقدام ملی مسکن را با برنامهریزی برای پرداخت 100 
میلیون تومان تسهیات به هر واحد مسکونی برعهده گرفته است. نرخ سود این 
تسهیات فعاً 18 درصد تعیین شده و دوره مشارکت در ساخت به مدت ۲ سال 
و دوره فروش اقساطی نیز 10 ساله تعیین شده است.علمداری با تاکید بر اینکه 

پروژههای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن مشتری محور است .

کارگران و متقاضیان بیمه بیکاری آسیب دیده از کرونا 
که پیامــک وزارت کار را دریافت کرده اند، ظرف ۲۴ 
ســاعت از دریافت پیامک باید شــماره حسابی برای 
واریز مبلغ بیمه بیکاری اعام کنند.به گزارش، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطاعیه ای اعام 
کرد که تمامی مقرری  بگیرانی که در اســفند ســال 
1۳۹8 شــغل خود را از دست داده و بیکار شده اند، 
ظرف ۲۴ ســاعت پیامک درخواست شماره حساب 
برای واریز بیمه بیــکاری را دریافت خواهند کرد.بر 
این اســاس متقاضیان باید پس از دریافت پیامک با 
مراجعه به ســامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری به 
نشانی  https://bimebikari.mcls.gov.ir/  در اسرع وقت 
و حداکثر 1۲ ســاعت، نسبت به درج شماره حساب 
بانکی خود در یکی از بانکهای تعیین شده در سامانه 
اقدام کنند.در این اطاعیه تاکید شده مسئولیت اعام 
صحت و سقم شماره حساب و انطباق آن با کد ملی 
برعهده فرد متقاضی اســت.این اطاعیه درخصوص 
متقاضیان بیکار شــده در اسفند ســال ۹8 است اما 
فهرست افرادی هم که تاریخ بیکاری آنها در فروردین 
 ماه ســال ۹۹ بوده توسط ســازمان تامین اجتماعی 
احصاء و آمارگیری شــده و در آینــده  نزدیک برای 
این افراد نیز پیامکی مشــابه ارسال خواهد شد.پیش 
از این مســعود بابایی - مدیرکل حمایت از مشــاغل 
و بیمه بیکاری وزارت کار - در گفت و گو با ایســنا از 
ثبت درخواست بیش از 8۲۲ هزار نفر در سامانه بیمه 
بیکاری و تایید و پذیرش درخواست بیش از 6۹0 هزار 

مشمول دریافت بیمه بیکاری خبر داده بود.

ارســال پیامک مشــمول یا عدم مشمول به 
متقاضیان فروردین ماه

به گفته وی، مشخصات کامل مشمولین بیمه بیکاری 
که تا پایان ۹۹.1.۳1 در سامانه ثبت نام کرده اند، پس 
از بررسی توسط سازمان تامین اجتماعی به ادارات کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارســال و از طریق آنها به 
ادارات کل تامین اجتماعی اســتان ارسال می شود و 
برای مشــمولین و غیرمشمولین که تا پایان ۹۹.1.۳1 
ثبــت نام کرده اند، پیامکی مبنی بر مشــمول یا عدم 
مشمول بودن ارســال خواهد شد.مدیرکل حمایت از 
مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار همچنین تصمیم 
گیری در خصوص متقاضیان بیکار شده در اردیبهشت 
ماه را منوط به تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان 
وزارت کار، ســازمان برنامه و بودجه، وزارت کشــور و 

سازمان تامین اجتماعی اعام کرده است.

6 بانکی که متقاضیان باید در یکی از آنها حساب 
داشته باشند

برابر اعام اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری 
وزارت کار، متقاضیانی که پیامک درخواســت شماره 
حســاب را دریافت کرده اند و در یکی از 6 بانک سپه، 
رفاه، ملی، ملت، صادرات و تجارت حســاب دارند باید 
به سامانه بیمه بیکاری مراجعه و شماره حساب را ثبت 
کنند.هفته های گذشته علیرغم پیش بینی تسهیات 

حمایتی و بیمــه بیکاری برای کارگاه هــا و کارگران 
آسیب دیده از کرونا، انتقادهایی نسبت به عدم پرداخت 
تسهیات و تاخیر در واریز بیمه بیکاری به کارگرانی که 
به دلیل تعطیلی کارگاهها خانه نشین شده اند، صورت 
گرفته بود که خوشــبختانه ســازمان برنامه و بودجه، 
اختصاص 1۲86 میلیارد تومان اعتبار از محل بخشی 
از منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی بابت 
تامین هزینه های مدیریت تبعات اقتصادی ناشــی از 
شــیوع ویروس کرونا به صندوق بیمه بیکاری سازمان 
تامین اجتماعی را در روزهای اخیر اباغ کرد.پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری ایام کرونا تنها به کسانی صورت 
می گیرد که مشمول قانون کار و قانون بیمه بیکاری و 

تابع قانون تامین اجتماعی باشند.

اعام شماره حساب کمتر از 12 ساعت، احتمال 
واریز تا عید فطر

با توجــه به اطاعیه وزارت کار، افرادی که مشــمول 
دریافت مقــرری بیمه بیکاری کرونا شــده و پیامک 
وزارت کار برای درخواســت شماره حساب واریز بیمه 
بیکاری به دست آنها رسیده باید در سریع ترین زمان 
ممکن و حداکثر 1۲ ســاعت به سامانه بیمه بیکاری 
مراجعه و شــماره حساب بانکی خود را اعام کنند.به 
گزارش ایسنا، پیش بینی می شود در صورت اعام به 
موقع و ثبت شماره حساب تاییدشدگان نهایی متقاضی 
بیمه بیکاری، حداکثر تا عید فطر مبلغ بیمه بیکاری به 

حساب مشموان واریز شود.

بیمه بیکاری کرونا به ایستگاه پرداخت رسید
متقاضیان بیمه بیکاری کرونا شماره حساب بدهند

 سازمان برنامه احتکار دولتی 
خودرو در پارکینگ خود را 

تکذیب کرد
سازمان برنامه و بودجه احتکار دولتی خودرو در پارکینگ 
این سازمان را تکذیب و اعام کرد خودروهای مذکور متعلق 
به اشــخاص حقیقی است.به گزارش ایلنا، سازمان برنامه و 
بودجه در واکنش به گزارش بخش خبری بیست و سی در 

مورد احتکار خودرو، در توئیتر نوشت:
1. سه شنبه هفته قبل چند نفر در پوشش دال و خریدار 
خــودرو از پارکینــگ عمومی که همگان از آن اســتفاده 
می کننــد و تحت اجاره تعاونی کارکنان ســازمان برنامه و 
بودجه )بخش خصوصی( اســت، تصویربــرداری مخفیانه 

می کنند.
۲. چهارشــنبه سرپرســت وزارت صنعــت از ممنوعیت 

نگهداری خودرو صفر در پارکینگ ها خبر می دهد.
۳. بافاصلــه به مالــکان 11 خودروی صفــر دارای پاک 
شــخصی که دراین پارکینگ متوقــف بودند تذکر خروج 
از پارکینگ داده می شــود و تا روز شنبه خودروها توسط 

مالکانشان از پارکینگ عمومی خارج می شوند.
۴. امشــب به ناگاه در خال گزارشــی با موضوع خودرو، 
#صداوسیما با پخش تصاویر مخفیانه تاریخ گذشته، رسماً 
ســازمان برنامه را متهم به انبار کــردن خودروهای صفر 

می کند!
5. عاوه بر عذرخواهی و تصحیح خطای فاحش انجام شده 
که کمترین اقدام مورد انتظار است؛ زمان انتخاب شده برای 

اجرای این پروژه سوال برانگیز است.

مهلت ثبت نام وام یک میلیونی دوباره تمدید شد
سخنگوی ستاد تسهیات کرونایی گفت: ثبت نام برای دریافت وام یک میلیون تومانی کرونایی تا 10 خرداد 
ادامه دارد.به گزارش فارس، حسین میرزایی، در مورد آخرین خبرها از وام یک میلیون تومانی یارانه بگیران 
کــه برای دوران کرونا پرداخت می شــود، گفت: بــرای دریافت این وام تا 10 خردادماه فرصت اســت و 
متقاضیان یارانه بگیر می توانند با ســیم کارت تلفن همراه که به نام سرپرست باشد، کد ملی سرپرست را 
به سرشــماره 6۳6۹ ارســال کنند.وی افزود: یک موعد از پرداخت وام یک میلیون تومانی به سرپرستان 
خانوار یارانه بگیر باقی مانده است که در ۲۲ خرداد ۹۹ این وام یک میلیونی به حساب سرپرستان متقاضی 
واریز می شود.سخنگوی ستاد تسهیات کرونایی گفت: تاکنون ۲0 میلیون و 18۴ هزار و ۳68 سرپرست 
خانوار تسهیات یک میلیون تومانی یارانه ای گرفته اند و بقیه مانده اند که البته یکسری از این افراد تمایلی 
به دریافت وام ندارند و برخی نیز تقاضای خود را با ارســال کد ملی به سرشــماره یاد شده اعام کردند.

وی گفت: برخی نیز کد ملی خود را اشــتباه وارد کرده یا با سیم کارت دیگری فرستاده اند که اینها قبول 
نیســت و برخی نیز در پیامک خود نوشته اند من متقاضی وام هستم که بارها اعام کردیم فقط 10 رقم 
شماره ملی سرپرست یارانه بگیر را با سیم کارتی که به نام او باشد به سرشماره 6۳6۹ ارسال کنند.میرزایی 
تأکید کرد: باقی مانده وام یک میلیونی یارانه ای در ۲۲ خرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

 ۴.۶میلیون سهامدار عدالت هنوز شبای خود 
را اعام نکردند

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: تاکنون ۴.6میلیون سهامدار عدالت شماره شبا حساب بانکی خود را 
نداده اند، اخیراً حدود 600هزار نفر شماره شبا خود را اعام کردند.به گزارش فارس، حسن عایی، در مورد 
این که بیش از 5 میلیون نفر از سهامداران عدالت شماره شبا حساب بانکی خود را           برای دریافت سود سهام 
ارائه نکرده بودند، گفت: از زمانی که بحث آزادســازی سهام عدالت مطرح شده تاکنون حدود 600 هزار 
نفر شــماره شبای خود را           در سامانه سهام عدالت اعام کردند و هنوز حدود ۴.6 میلیون سهامدار عدالت 
شماره شبای خود را           وارد سامانه نکرده اند.معاون سازمان خصوصی سازی همچنین در برابر این پرسش که 
کسانی که تاکنون شماره شبا نداده اند، در نتیجه سودی هم از سهام عدالت نگرفته اند، با توجه به تبدیل 
شدن سهام عدالت به سهام بورسی، آیا سود آنها محفوظ می ماند، گفت: کسانی که شماره شبا بدهند، به 

صورت ماهانه سود سهام آنها را           واریز می کنیم و سود آنها محفوظ می ماند.

استانها
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تهدید روسیه به افزایش بهای گاز اروپا گزیده خبر
 وزیــر امور خارجه روســیه هشــدار داد: در صورتی که غرب از 
احداث خط لوله گاز جریان شــمالی ۲ ممانعت کند، این مساله 
منجر به افزایش بهای گاز برای مصرف کنندگان اروپایی خواهد 
شــد.به گزارش دیروز چهارشنبه سرگئی اوروف در پایان گفت 
وگو با وزرای خارجه کشورهای حوزه بالتیک در فرمت کنفرانس 
ویدئویی در پاسخ به سوالی در مورد احداث خط لوله گاز جریان 
شمالی ۲ گفت که وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگو با همتای 
آلمانی خود از برلین خواســته است از طرح خط لوله گاز جریان 
شــمالی ۲ خارج شود.وی با اشاره به عزم روسیه برای اجرای این 
طــرح گفت: طرح خط لوله گاز جریان شــمالی ۲ حتما تکمیل 
خواهد شد.وزیر خارجه روسیه همچنین به اخبار برخی رسانه ها 
مبنی بر امکان طرح مســائل بیشتری از طرف دانمارک در مورد 
طرح خط لوله گاز جریان شــمالی ۲ اشاره کرد.دولت دانمارک 
ســال گذشته با عبور خط لوله گاز جریان شمالی ۲ از آبهای این 
کشور موافقت کرده بود. اوروف افزود: کارشناسان بر این باورند 
که گزینه ها برای حل این مســاله حقوقــی در اروپا منجر به آن 
خواهد شد که بهای گاز برای مصرف کنندگان گاز در کشورهای 
اروپایی افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد که افزایش بهای گاز در 
کشورهای اروپایی امکان رقابت پذیری گاز فشرده آمریکا را فراهم 
می کند. اوروف در ادامه به سیاسی شدن مساله احداث خط لوله 

گاز خط لوله جریان شمالی۲ اشاره کرد و افزود: تصمیم اتحادیه 
اروپا برای اینکه این طرح را مشمول معیارهای قوانین انرژی خود 
کند، مسائل زیادی را بوجود آورده است.   گفتنی است خط لوله 
گاز جریان شمالی-۲ برای انتقال ساانه ۵۵ میلیارد متر مکعب 
گاز روســیه از طریق دریای بالتیک به آلمان برنامه ریزی شــده 
که بخشی از برنامه شرکت روسی گازپروم برای رهایی از اتکا به 
مسیر کنونی اوکراین برای گاز رسانی به اروپا است.فاز نخست این 
خط لوله به آلمان که ۱۲۲۲ کیلومتر است، سال ۲۰۱۱ به بهره 
برداری رسیده و ساانه بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز روسیه 
را به این کشور اروپایی منتقل می کند.هزینه ساخت مرحله دوم 
این خط لوله حدود هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو برآورد شده 
اســت که گازپروم و چند شرکت اروپایی دیگر اعتبار مالی آن را 
تامین می کنند.اجرای این طرح، گاز روسیه را ارزان تر به بازارهای 
مصرف اروپایی می رساند، زیرا هزینه ترانزیت که اکنون به اوکراین 
و کشــورهای دیگر پرداخت می شــود، حذف خواهد شد و این 
کاهش بها برای مسکو به عنوان موفقیت عاملی است تا خریداران 
بیشــتری جذب کند.آمریکا و اوکرایــن از مخالفان طرح انرژی 
روســیه هســتند.احداث خط لوله گاز جریان شمالی ۲ از اواخر 
ماه دســامبر سال ۲۰۱۹ متوقف شــده است و تاشهای روسیه 
برای ازسرگیری احداث این خط لوله تاکنون بی نتیجه بوده است. 

برنامه ریزی ظرفیت خالی سدهای کشور برای 
مدیریت سیاب

وزیر نیرو گفــت: هم اکنون از مجموع ۵۰ میلیــارد مترمکعب ظرفیت مخازن 
ســدهای ۷۰ درصد پر و ۳۰ درصد خالی است که این میزان خالی بودن سدها 
در برخی نقاط برنامه ریزی و برای مدیریت سیاب شده است.به گزارش ایسنا، 
رضا اردکانیان در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: ســال آبی امســال که از مهر 
ماه ســال ۹۸ آغاز شــده تا دو روز قبل ۳۰۴ میلی متر بارش در ســطح کشور 
به ثبت رســیده که این عدد در مقایســه با متوسط بلند مدت )۵۱ ساله( بیش 
از ۳۰ درصد افزایش را نشــان می دهد.وی با بیان اینکه امسال وضعیت خوبی 
از حیث تامین آب شــیرین در کشور وجود دارد، افزود: سال ۹۸ یکی از پر آب 
ترین سال ها در طول ۵۰ سال اخیر در کشور بوده است.اردکانیان تصریح کرد: 
امسال میزان بارش نسبت به سال گذشته شش درصد کاهش داشته است.وی 
اظهار امیدواری کرد با آمادگی های چشمگیری که از سال گذشته بویژه پس از 
سیل ابتدای سال فراهم شده امسال این بارش ها حتی بصورت سیاب هم فقط 

برای کشور نعمت باشد.

سیاب ها موجب خسارت قابل ماحظه ای نشد
وزیر نیرو گفت: سیاب های که اواخر پائیز سال گذشته در نقاط مختلف کشور 
از قبیل فات مرکزی، جنوب شرق و اواخر سال ۹۸ و اوائل سال ۹۹ در منطقه 
غرب کشــور در استان های لرستان و خوزستان به وقوع پیوست خوشبختانه با 
تدارکی که فراهم شده بود این سیاب ها موجب خسارت قابل ماحظه ای نشد.

وی افزود: خوشبختانه سیاب های مزبور خسارت جانی نداشته و خسارت های 
مالی هم بسیار کم بوده است. اردکانیان بیان کرد: دولت سال گذشته پنج برابر 
سال های قبل منابع مالی برای ایروبی و مهندسی رودخانه ها، آزاد سازی بستر 
رودخانه و نظایر این در اختیار وزارت نیرو قرار داد.او ادامه داد: تاش های بسیار 
خوبی در این زمینه انجام شــد و فعالیت های گســترده ای هم در حال انجام 
است. وزیر نیرو گفت: روز پنجشنبه همین هفته مطابق برنامه قرار براینکه بطور 
مشترک با وزارت جهاد کشاورزی یکی از بزرگترین طرح های آبیاری – زهکشی 
در منطقه سیستان از استان سیستان و بلوچستان مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی در ادامه ضمن اشــاره به آب های متعارف و غیر متعارف افزود: آب های نا 
متعارف اشاره به انواع آب های دارد که به روش های غیر طبیعی می توان آنها 
را استحصال کرد.وی اظهار کرد: شــیرین کردن آب شور دریا و استفاده از آب 
های ایه های عمیق زمین یا در گسل ها اینها هم نیاز به مطالعات وسیع و هم 

سرمایه گذاری مبتنی بر توجیه اقتصادی دارد.

بیش از 48 هزار اشتراک جدید، به تعداد 
مشترکین گاز طبیعی استان اصفهان در سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت 
اعام کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و۸۷۰ هزار مشــترک گاز در 
سطح استان داریم که از این میزان بالغ بر ۴۸هزار و ۱۴۲ مشترک در طی 
سال ۹۸ جذب شده اند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: تا کنون 
۱۰۹ شهر و یک هزار و6۰ روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.وی، 
از اجرای بیش از ۵۸۲ کیلومتر شــبکه گذاری طی سال گذشته خبر داد و 
افزود: با اجرای این حجم شبکه در بخش خانگی، صنعتی و عمومی در حال 
حاضر بیش از۲6 هزار و ۵۲6 کیلومتر شــبکه گاز در سطح استان اصفهان 
اجرایی شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه یکی از 
سیاست های مهم این شرکت بهره مندی تمامی صنایع سطح استان از گاز 
طبیعی در راستای کمک به سطح اشتغال و تولید استان و همچنین کاهش 
میزان آلودگی محیط زیست می باشد گفت: بالغ بر ۵۹ شهرک صنعتی و ۸ 
هزار و 6۰۰ واحد صنعتی در استان از نعمت گاز برخوردارند.مهندس علوی، 
همچنین از اجرای حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار انشــعاب، ۲ هزار و ۵6۴ 
 ،CNG ایستگاه تقلیل فشــار و۳۹۱ ایستگاه حفاظت از زنگ، ۱۵6 جایگاه
یک هزار و۱۱۱ کیلومتر خط انتقال، را از دیگر خدمات گازرسانی در سطح 
اســتان برشــمرد و افزود: در حال حاضر ۹۹.۵ درصد استان شامل ۹۹.۰۸ 
درصد جمعیت روســتایی و ۹۹.۷۸ درصد جمعیت شهری استان از نعمت 

گاز طبیعی برخوردارند.

در سال جاری صورت می گیرد؛
پیمایش بیش از 2 میلیون و 150 انشعاب 

آب در استان اصفهان
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفا استان اصفهان گفت: در سال جاری 
اجرای جامع طرح پیمایش انشــعابات آب در ۹۳ شهر و بیش از ۹۵۳ روستا، 
در ســطح استان صورت می گیرد.رضا رضایی اعام کرد: با اجرای این پروژه 
که با همکاری بیش از ۲۷۰کنتور نویس انجام می شــود، عاوه برشناسایی و 
قطع انشعاب های غیر مجاز، می توان انشعاب های پرمصرف یا تغییر کاربری 
و تغییر واحد را شناسایی و وضعیت آنها را به روز رسانی کرد.وی ادامه داد: در 
این طرح، راستی آزمایی شماره تلفن همراه مشترکین نیز بررسی می گردد 
تا از دریافت قبوض به صورت الکترونیکی توسط آنها اطمینان حاصل گردد. 
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفا استان اصفهان در خصوص پیمایش 
باغات، واحدهای تفریحی و صنعتی عناون کرد: با پیمایش انشعاب آب  باغات 
، اســتخرها ، واحدهای تفریحی و صنعتی در صورتی که با واحدهایی مواجه 
شــویم که آب را بیش از الگوی تعریف شده مصرف می کنند، به آنها اخطار 
ازم داده می شود که این امر تاثیر به سزایی در جلوگیری از مصرف بی رویه 
آب دارد.وی با اشــاره به میزان مصرف ســرانه آب در اصفهان اظهار داشت: 
هم اکنون میزان ســرانه آب شــرب  و بهداشــت در اصفهان در حدود ۱۵۰ 
لیتر درشــبانه روز اســت، که در این میان اجرای طرح پیمایش انشــعابات 
آب درکاهش این عدد تاثیرگذار اســت. معاون خدمات مشــترکین و درآمد 
آبفا اســتان اصفهان با اشاره به پیمایش انشعاباتی که تغییر کاربری داده اند 
و با افزایش مصرف در ظرفیت قراردادی مواجه شــده اند، اظهار داشــت: با 
پیمایش این گونه واحدها نه تنها محاســبات دقیق آب بها صورت می گیرد، 
بلکه خدمات بهتری هم به مشــترکین ارائه می شود، چراکه با افزایش تعداد 
واحدهــا، قطر کنتور نیز افزایش  می یابد و در این پیمایش با تعویض کنتور 
قدیمی با کنتور با قطر بیشــتر، میزان آب بیشتری با فشار مناسب در اختیار 
مشترکین قرار می گیرد که به نوعی خدمات رسانی بهتر محسوب می شود.

رضایی با بیان اینکه در حال حاضر 6۷6 هزار انشــعاب فاضاب به مشترکین 
واگذار شده است تصریح کرد:در سال جاری طرح فروش انشعاب فاضاب در 
مکان هایی که دارای امکانات  فنی هســتند، با اســتفاده از تسهیات قرض 
الحســنه بلند مدت ادامه دارد و متقاضیان می توانند از طریق سامانه ۱۵۲۲  

در خواست خود را ثبت کنند.

 نفت برنت ۳4 دار و 54 سنت شد
قیمت شــاخص نفــت خام برنت ســاعت ۳ و ۳۱ دقیقــه دیروز 
)چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشــت ماه( به ۳۴ دار و ۵۴ سنت و قیمت 
شاخص دبلیوتی آی آمریکا به ۳۱ دار و ۸۳ سنت رسید.به گزارش 
خبرگزاری رویترز از ســئول، قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت 
روز سه شــنبه )۳۰ اردیبهشــت ماه( ۳۴ دار و ۳۳ سنت و قیمت 
شاخص دبلیوتی آی آمریکا ۳۱ دار و ۷۰ سنت بود.قیمت نفت خام 
دیروز کاهش یافت، زیرا افت اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بیش 
از نشــانه های بهبود تقاضا و کاهش عرضه جهانی تولیدکنندگان 
عمده نفت بود.بانک اســترالیایی ای ان زی در یادداشتی اعام کرد: 
نگرانی هایی که درباره خسارت اقتصادی طوانی مدت ویروس کرونا 
وجود دارد، سبب شد قیمت های نفت خام پس از چند روز افزایش، 

دوباره کاهش یابد.

بهبود ارزش سهام آرامکو به سطح 
پیش از سقوط نفت

ارزش سهام شــرکت نفتی آرامکو به سطح پیش از آغاز جنگ 
قیمت نفت از سوی عربستان سعودی در اوایل مارس و سقوط 
قیمت نفت بازگشت.به گزارش ایســنا، ارزش سهام آرامکو در 
بازار سهام عربستان سعودی تا روز سه شنبه ۳.۰۹ درصد رشد 
کرد اما به عنوان مثال در مقایسه با حجم و ارزش سهام شرکت 
آمریکایی اکسون موبیل که روزانه در بازار سهام نیویورک مبادله 
می شود، بســیار کوچکتر است.ســقوط قیمت نفت در اوایل 
مارس، قیمت ســهام همه شــرکتهای نفتی بزرگ جهان را به 
شدت کاهش داد. عربستان سعودی در آن زمان پس از انقضای 
پیمان قبلی کاهش تولید اوپک پاس، نفت ارزان فراوانی را به 
بازار عرضه کرده بود و همزمان شــیوع پاندمی ویروس کرونا و 
محدودیتهای قرنطینه ای که در اقتصادهای بزرگ جهان اعمال 

شد، باعث شد تقاضا برای نفت به شدت کاهش پیدا کند.

فرصت تمام شد، قبوض برق را 
پرداخت کنید

با شــیوع ویروس کرونا و به منظور همکاری با مشترکان خانگی و 
تجاری، قرار شد تا پایان اردیبهشت ماه برای پرداخت قبوض فرصت 
داده شــود که عما با پایان یافتن اردیبهشــت ماه این فرصت به 
پایان می رسد و مشترکان موظف به پرداخت قبوض خود هستند.

به گزارش ایسنا، تسهیات در نظر گرفته شده برای مشترکان خانگی 
که توان پرداخت ندارند و مشــترکان تجاری آمپری در نظر گرفته 
شــده بود و در این زمان نیز برق هیچ کدام از مشترکان قطع نشد. 
مصطفی رجبی مشــهدی - سخنگوی صنعت برق کشور - در این 
رابطه به ایسنا گفت: به منظور استمرار خدمات مطلوب در تابستان 
از تمام مشــترکان تقاضا داریم که نســبت به پرداخت قبوض برق 
خود اقدام کنند.وی ضمن تشکر از مشترکانی که اقدام به پرداخت 
قبض برق خود کرده اند، گفت: پرداخت قبوض تقریبا به روال عادی 
برگشــته و درصد محدودی قبض خود را پرداخت نکرده اند.رجبی 
اظهــار کرد: باتوجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد از ســهم هزینه ای 
صنعت برق مربوط به تولید کنندگان برق خصوصی و یا پیمانکاران 
تعمیر و نگهداری و تامین کنندگان تجهیزات شــبکه برق اســت، 
با پرداخت به موقع قبوض برق توســط مشترکان کمک زیادی به 
استمرار خدمات رسانی مطلوب و پرداخت مطالبات بخش خصوصی 
خواهد شد.ســخنگوی صنعت برق با اشاره به روند گرم شدن دما 
هوا و افزایش اســتفاده از کولرهای گازی و آبی گفت: مشــترکان 
مــی توانند  با تنظیم درجه کولرهای گازی بین ۲۴ تا ۲۵ درجه و 
اســتفاده از دور کند کولرهای آبی، بین ۱۰ تا  ۲۰ درصد از هزینه 
برق خود را کاهش دهند.اواســط فروردین ماه نیز رضا اردکانیان - 
وزیر نیرو - اعام کرد: پس از شیوع ویروس کرونا جزو دستگاه هایی 
بودیم که قبل از اینکه از ما خواسته شود، اعام کردیم مشترکانی 
که برای پرداخت قبوض مشکل دارند تا پایان  اردیبهشت ۹۹ برای 
پرداخت آن مهلت دارند، اما درخواســت ما این اســت کسانی که 
مشکل ندارند، قبوض را پرداخت کنند، زیرا در غیر این صورت این 
صنعت، چون متکی به این منابع اســت تحت فشار قرار می گیرد.

به گفتــه وی، ۲۰ درصد از منابع درآمدی را دریافت کردیم که این 
وضع قابل ادامه نیســت، بنابراین کســانی که مشکلی ندارند برای 
استمرار خدمات رسانی، وظیفه شهروندی خود را انجام دهند. با این 
وجود این طرح تا زمان اعام شده ادامه یافت اما اکنون از مشترکان 

خواسته شده تا نسبت به پرداخت قبوض برق خود اقدام کنند.

پــس از توقف اجباری حفاری و تعطیلی 
چاه هــا، صنعت نفــت جهانــی اکنون 
بــا چالش اختــال احتمالــی در تولید 
مواجه شده اســت که ناشی از تاخیر در 
تعمیــرات مرتب به دلیل مختل شــدن 
فعالیت زنجیره تامین در بحران پاندمی 
ویروس کرونا خواهد بود.به گزارش ایسنا، 
شرکت تحقیقاتی »ریستاد انرژی« اعام 
کرد هنگامی که تدابیر قرنطینه و مقابله 
با شــیوع ویروس کرونا تســهیل شده و 
بازگشــت به کار بی خطر تشخیص داده 
شود، به معنای آن نیست که همان کار با 
حجم قبلی می تواند انجام شود و ممکن 
است فعالیتهای تعمیراتی حتی به سال 
آینده موکول شوند.چنین تاخیرهایی در 
روند تعمیرات برای شــرکتهای اکتشاف 

و تولید پرریســک خواهد بود اما ریسک 
آن برای شرکتهای تامین کننده خدمات 
میدان نفتی بااتر خواهد بود، زیرا تاخیر 
در فعالیــت به معنای بــه تاخیر افتادن 
این  اســت. میانگین  درآمدهای حیاتی 
درآمدها ۸۰ میلیارد دار در فاصله سال 
۲۰۱۵ تا ۳۰۱۹ اســت.این مشــکات 
موارد مختلف نظیر کمبود قطعات مورد 
نیاز برای تعویض در زمان تعطیلی برای 
انجــام تعمیرات به دلیل مختل شــدن 
لجســتیک بر اثر قرنطینه ملی یا کاهش 
سرمایه و عدم تمایل شرکتها برای هزینه 

روی تعمیرات را دربر می گیرد.همچنین 
ماحظــات ســامتی هم وجــود دارد. 
آماندا فیرفکس، تحلیلگر نفتی شــرکت 
»جن اســکیپ« در این بــاره به رویترز 
گفت: شرکتها مایل نخواهند بود هزینه 
ســرمایه را برای پــروژه تعمیرات صرف 
کنند و همچنین نمی خواهند کارکنان 
قراردادی زیادی در پایگاههایشان داشته 
باشــند، زیرا وجود افراد بیشــتر ممکن 
است سامتی کسانی که پرسنل ضروری 
تاسیسات به شــمار می روند را به خطر 
بیاندازد.البتــه برخی از شــرکتها تاش 

مــی کنند تاخیرهــا را کاهش دهند. به 
عنوان مثال شــرکت ســوئدی »اندین 
انرژی« زمان تعمیرات تابستانی در میدان 
نفتی یوهان اســوردراپ را از تابستان به 
سه ماهه سوم ســال موکول کرده است. 
با این حال در خصوص تاش شــرکتها 
برای حفــظ برنامه های تعمیرات، تردید 
وجود دارد.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
این مســئله همه بخشهای صنعت نفت 
از بخش باادســتی تا تاسیسات پایین 
دســتی را دربرمی گیرد. هنوز زود است 
گستردگی صدماتی که از بابت تاخیر در 
تعمیرات بر صنعت نفت وارد خواهد شد 
را برآورد کرد اما این خسارت برای برخی 

از شرکتها ممکن است قابل توجه باشد.

ظهور یک تهدید جدید برای 
صنعت نفت

درحالی که پیش بینی می رســد حجم ذخایر نفتی آمریکا 
با افزایش یک میلیون بشــکه ای روبرو شود، آمارها از افت 
۴.۸ میلیون بشــکه ای ذخایر حکایت می کنند.به گزارش 
اقتصاد آناین، روز جاری گزارش هایی از میزان ذخایر نفت 
و فرآورده های نفتی آمریکا منتشر شد که مطابق با آن حجم 
ذخیره ســازی نفت خام آمریــکا در هفته منتهی به ۱۵ ماه 
مه )۲6 اردیبهشــت ماه(، با ۴ میلیون  و ۸۰۰ هزار بشــکه 
کاهش، به مجموع ۵۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه رسید. 
در حالــی که پیش از این تحلیلگران پیش بینی کرده بودند 
ذخیره ســازی نفت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش 
خواهد یافت.طبق گزارش مؤسسه نفت آمریکا، ذخیره سازی 
نفت خام در کاشینگ ایالت اوکاهما، قلب شبکه خط لوله 
انتقال آمریکا، ۵ میلیون بشــکه کاهش یافته است.داده های 
این مؤسسه نشــان داد ظرفیت بهره گیری از پاایشگاه های 
ایاات متحده آمریکا ۲۲۹ هزار بشــکه در روز افزایش یافته 
است.ذخیره سازی بنزین نیز 6۵۱ هزار بشکه کاهش یافت، 
در حالــی که پیش از این تحلیلگران پیش بینی کرده بودند 

این رقم ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه خواهد بود.
ذخیره سازی فرآورده های میان تقطیری که شامل نفت گاز و 
نفت حرارتی می شود، نیز ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه افزایش 
یافــت، در حالی که پیش از این انتظار می رفت این افزایش 
تنها یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه باشد.داده های مؤسسه 
نفت آمریکا نشان داد واردات نفت خام ایاات متحده در هفته 
گذشته، ۹۴۱ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.از سوی 
دیگر باتوجه به افت شدید قیمت نفت، هزینه های سرمایه 
ای بخش انــرژی آمریکا که طی بحران همه گیری ویروس 
کرونا کاهش یافته است، ۳۰ درصد دیگر هم پایین می آید. 
به گفته بانک فدرال رزرو دااس، کاهش این سرمایه گذاری 
ها پیامدهای بسیاری برای کل اقتصاد آمریکا دارد. تقاضای 
سوخت در آمریکا به خاطر تعطیلی های اعمال شده جهت 
مهار گسترش ویروس کرونا و با توجه به سقوط وحشتناک 
قیمت نفت، کاهش یافته است. در گذشته وقتی قیمت نفت 
پایین می آمد، مصرف کنندگان درآمد اضافی بیشتری برای 
ســایر خریدها داشتند چون پول کمتری در پمپ بنزین ها 

می پرداختند. ولی حاا مردم در سراسر کشور سفرهای خود 
را محدود کرده اند در نتیجه بســیاری از شرکت های انرژی 
هزینه های خود را پایین آورده و چاههای نفت خود را بسته 
اند. فدرال رزرو دااس در ایالت تگزاس اعام کرد:» کاهش 
شدید در هزینه های سرمایهای توسط شرکتهای نفتی نشان 
میدهد چرا سقوط قیمت نفت به هزینه های سرمایه گذاری 
آمریکا و رشــد اقتصادی آن آسیب زده است. این آسیب نه 
تنها در بخش تولید نفت بلکــه در تمام بخش های اقتصاد 
بوده اســت.یک نکته مثبت در این باره این اســت که بانک 
های آمریکا بیش از حد درگیر بحران بخش نفت نشدهاند.در 
بیانیه بانک دااس آمده است:» حتی در بانک هایی که بیش 
از دیگران درگیر بخش انرژی شــده اند، سهم وامهای بانکی 
به این بخش در ســه ماهه پایانی ۲۰۱۹ بیشتر از ۱۸ درصد 
نبوده اســت«. تعداد معدودی از بانک ها حتی بیشتر از دو 
درصد هم به بخش انرژی وام نداده اند. قوانین سختگیرانه تر 
این بانک ها بدین معناست که آنها ذخایر بیشتری برای مقابله 

با این ضرر و زیان ها دارند.

کاهش میزان سرمایه گذاری در صنعت طای سیاه

استانها
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گزیده خبر رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:

سیگنال غلط به بازار ارز ندهیم
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت : مشخص نیست اماکی 
که به وسیله ایرانیان در کشــورهای خارجی مانند استانبول، 
دبــی و غیره خریداری می شــود ارز مورد نیــاز خرید آن را از 
چه منبعی در داخل کشور تامین می کنند. بنابراین نیاز است 
که مشــخص شــود که این ارزها از چه منبعی تامین شده اند.

مجیدرضا حریــری در خصوص نحوه بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات ســال جاری گفت:  مســئله اول در این خصوص این 
اســت که نباید برای ارز برخی از صادرکنندگان قیمت نهاد و 
صادرکنندگان باید اختیار ارز خود را داشته باشد تا ارز خود را 
به بااترین قیمت به فروش برسانند و به وسیله آن بتوانند کاا 
وارد کنند.وی ادامه داد:  توجه شــود که این مسئله نباید برای 
همه صادرکنندگان اتفاق بیفتد و در صادراتی که در نهادهای 
تولیدی آن دارای سوبســید ارزان قیمت هســتند نباید از این 
امتیاز برخوردار باشــند. برای مثال: نمی توان با سوبسید گندم 
وارد کــرد و ارز حاصل از صــادرات محصول تولیدی آن مانند 
بیسکوییت را به هر قیمتی به فروش رساند.حریری با بیان اینکه 
از همان ابتدا نباید نرخ ارز چند قیمتی می شــد، گفت: چرا که 
بسیاری از کااهای مواد غذایی و نهاده های دامی با ارز 4200 
تومانی وارد کشــور می شود درحالی که فرآورده های حاصل از 
آن مشخص نیســت با چه قیمتی به فروش می رسد. بنابراین 
در ایــن خصوص نمی توان گفت کــه تعیین قیمت ارز حاصل 
از صادرات با باید شخص صادرکننده باشد.عضو اتاق بازرگانی 
ایران با اشــاره به لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشــور گفت: فارغ از قیمت ارزهای وارد شــده باید 
مشخص شود که برای این ارزها چه اتفاقاتی رخ داده است.وی 
با اشاره به عملکرد درست بانک مرکزی در این خصوص گفت:  

درسال گذشته توسط بانک مرکزی مقرر کرد تا صادرکنندگان 
80 درصــد ارز وارداتی خود را به بانک مرکزی تحویل دهند و 
فقط 20 درصد آن را به منظور تولید و واردات حفظ کنند. که 
این مسئله موجب گله مندی صادرکنندگان به دلیل باا بودن 
ارز صادراتی کااهای خود در گمرک شده است. اما برخی موارد 

دیگــر مانند صادرات مواد خام عرضه نشــده معدنی و مس که 
قیمت های آنها به طور جهانی محاسبه می شود و ربطی به ارزش 
گمرکی ندارد نمی توانند گله ای کنند.حریری ادامه داد:  درواقع 
مقاومتی در همه بنگاه های صادراتی اعم از دولتی، خصوصی و 
خصولتی در برابر شــفافیت وجود دارد و ما باید به دنبال تحقق 

این شفافیت ها باشیم تا مشخص شــود که صادرکنندگان ارز 
حاصل از صادرات خود را در چه مسیری مصرف می کنند.عضو 
اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه براســاس آمارهای ستاد ملی 
مبــارزه با قاچاق کاا درحال حاضر حــدود 12 تا 13 میلیارد 
دار قاچاق کاا و حدود 4 تا 6 میلیون دار خروج ســرمایه از 
کشور اتفاق میافتد، گفت: برای مثال مشخص نیست اماکی که 
به وسیله ایرانیان در کشورهای خارجی مانند استانبول، دبی و 
غیره خریداری می شــود ارز مورد نیاز خرید آن را از چه منبعی 
در داخل کشور تامین می کنند. بنابراین نیاز است که مشخص 
شود که این ارزها از چه منبعی تامین شده اند.وی تاکید کرد: به 
همین دلیل همه صادرکنندگان باید تن به شفافیت در مصرف 
ارزی خود دهند و منشا و مبدا خرید و فروش ارز آنها در سامانه 
رسمی قابل نظارت و شفاف شود.حریری درخصوص استفاده از 
ارز اشخاص برای واردات برخی از کااها نیز گفت: چنین چیزی 
منطقی به نظر نمی رســد. چراباید شــخصی که در کشورهای 
خارجی کسب و کاری دارد که تولید ثروت می کند ارز خود را به 
کشور وارد کند؟ تمام کااهای دارای ارز متقاضی از بازار داخلی 
تامین می شــود و این مسئله موجب ایجاد تقاضاهای جدید در 
بازار سیاه ارز شده و در نتیجه موجب افزایش قیمت ارز خواهد 
شد.وی افزود: بانک مرکزی در گذشته اختیارات بیشتری داشت 
و همــواره چند صد میلیــون دار ارز را به منظورحفظ  تعادل 
و ثبات قیمــت وارد بازار ارز می کرد امــا درحال حاضر قدرت 
عرضه بانک مرکزی کاهش یافته است و تنها راهی که می تواند 
انجام دهد از بین بردن تقاضاهای نامشــروع در بازار است، یکی 
از مواردی که می تواند به تقاضاهای نامشروع دامن بزند تقاضای 

واردات کاا بدون انتقال ارز است.

غریب پور در نشست با رییس سازمان نظام مهندسی معدن:
همکاری های ایمیدرو و نظام مهندسی 

معدن در حوزه آموزش گسترش می یابد
رییس هیــات عامل ایمیدرو با تاکید بر 
گسترش همکاری های بین این سازمان 
و نظام مهندسی معدن در بخش آموزش، 
گفــت: بودجه بخش آموزش، پژوهش و 
فناوری ایمیدرو به منظور تحقق اهداف 

این بخش طی ســال جاری، تا 23 میلیارد تومان افزایش یافت.به گزارش 
روابط عمومی ایمیدرو خداداد غریب پور در نشست کمیته آموزش، پژوهش 
و فناوری ایمیدرو که با حضور رییس ســازمان نظام مهندسی معدن برگزار 
شــد، افزود: برنامه ریزی این سازمان در تقویت همکاری ها با دانشگاه ها و 
دیگر ســازمان ها در حوزه آموزش و پژوهش همچون ســال گذشته ادامه 
خواهد یافت.وی با بیان اینکه دوره های آموزشی تربیت حفار توسط ایمیدرو 
برگزار خواهد شــد، افزود: در سال ۹8 حدود 1۷ میلیارد تومان هزینه کرد 
حوزه آموزش، پژوهش و فناوری در این سازمان بود که در سال ۹۹ این رقم 
تا 23 میلیارد تومان بودجه افزایش پیدا کرده است.معاون وزیر صنعت معدن 
و تجارت با بیان اینکه دوره های آموزشــی بر اساس نیازسنجی های احصا 
شــده از ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها انجام شده است، 
عنوان کرد: دوره های در نظر گرفته پاســخگوی نیازهای فنی و تخصصی 
معدنکاران بخش خصوصی است.رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه 
بومی ســازی از اولویت های این سازمان در سال جهش تولید است، افزود: 
در مدل همکاری با دانشــگاه ها و شرکت ها باید به گونه ای عمل کرد که 
شرکت ها نیازهای تحقیقاتی خود را به دانشگاه ها ارایه و دانشگاه ها برنامه 

های مطالعاتی و راهکارهای رفع نیازهای شرکت ها را اعام کنند.

با حمایت ایمپاسکو؛ استارتاپ رتاپورت 
فعالیت های خود را توسعه می دهد

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در نشست 
هم اندیشــی طرح احیا، فعال ســازی و توســعه معادن کوچک مقیاس با 
موسسین اســتارتاپ رتاپورت، بنیانگذاران این استارتاپ ضمن معرفی این 
پلتفرم که در زمینه خرید و فروش و معرفی پتانســیل های معدنی فعالیت 
می کند، در خصوص مزایای پلتفرم جهت شناسایی پتانسیل های معدنی و 
ایجاد محیطی امن برای خرید و فروش مواد معدنی مطالبی را عنوان کردند.

در ادامه این نشســت، ســیدرضا عظیمــی؛ مدیر اجرایی و دبیر شــورای 
هماهنگی طرح احیا، فعال ســازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با بیان 
مسائل و نیاز های بازار معدن، نقاط قوت و ضعف این نوع پلتفرم ها را بیان 
و اضافه کرد که راه برای آینده این گونه استارتاپ ها روشن است.هم چنین 
وی با ارائه پیشنهادهایی در جهت توسعه اینگونه پلتفرم ها از جمله تمرکز 
بر بازار، ساده سازی فرآیندها جهت بهره مندی تمامی افراد حتی با تخصص 
های غیرمعدنی و تاش در جهت توسعه شبکه مشتریان افزود: شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران و طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک 
مقیاس از ســال 13۹۷ برنامه جدی خود در جهت ایجاد و توسعه نوآوری 
های باز در بخش معدن و صنایع وابسته را آغاز و در این راه تاکنون، از 10 
استارتاپ معدنی در مراحل مختلف راه اندازی و توسعه خود حمایت کرده 
اســت.عظیمی اضافه کرد: این گونه استارتاپ ها، عاوه بر بازار داخلی می 
توانند در حوزه صادرات مواد معدنی نیز فعالیت کنند.گفتنی است استارتاپ 
رتاپورت در منطقه اســتان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی فعالیت 

خود را آغاز کرده است.

اتــاق بازرگانی تهران در جدیدتریــن گزارش خود اعام 
کرده که خرید ارز برای واردات در دو ماهه ابتدایی امسال 
در قیاس با مدت مشــابه ســال قبل 62 درصد کاهش 
یافته اســت. براســاس آمار و اطاعات ارائه شده از اول 
فروردین ماه تا 28 اردیبهشت ماه سال 13۹8، دو میلیارد 
و ۷۵0 میلیون دار یورو در سامانه نیما از صادرکنندگان 
خریداری شده که این عدد در مدت مشابه سال جاری به 
حدود یک میلیارد یورو کاهش یافته و به این ترتیب افتی 
62 درصدی را نشان می دهد.همچنین از اول فروردین ماه 
تا 28 اردیبهشــت ماه سال 13۹8 صادرکنندگان بیش از 
ســه میلیارد و 100 میلیون یورو ارز در سامانه نیما برای 
فروش ارائه کردند که این عدد در مدت مشابه سال جاری 
به حــدود 1.۵ میلیارد یورو کاهش یافتــه که افتی ۵0 
درصدی را نشان می دهد.در دو ماهه ابتدایی سال 13۹8 
میانگیــن نرخ خرید یورو در بازار ثانویه حدودا 10 هزار و 
600 تومــان بوده که این عدد در دو ماهه ابتدایی ســال 

13۹۹ به حدود 1۵ هزار و ۷00 تومان رسیده و افزایشی 
4۷ درصدی را نشــان می دهد.براساس نمودار ارائه شده 
از ســوی اتاق بازرگانی تهران میانگین معامات در هفته 
پایانی اردیبهشت ماه افزایشی شده اما در هفته های قبل 
روندی سینوسی داشته است.اتاق بازرگانی تهران همچنین 
برآورد خود از تحوات اقتصادی در شاخص های کان را 
ارائه کرده که براین اساس رشد واقعی اقتصاد ایران طبق 
ارزیابی ها در دو ماهه ابتدایی ســال 13۹۹ منفی شــش 
درصد بوده اســت. این در حالی است که در همین مدت 
در سال 13۹8 رشد اقتصادی منفی ۷.6 و در سال 13۹۷ 
منفی ۵.4 درصد برآورد شده است.رشد واقعی بخش نفتی 
اقتصاد ایران منفی ۵.۹ و رشد واقعی بخش غیرنفتی منفی 
شش درصد اعام شده است.طبق برآورد صورت گرفته از 
سوی اتاق بازرگانی تهران در دو ماهه ابتدایی سال 13۹۹ 
نرخ تورم 34 درصد، نرخ رشد نقدینگی 1۹.۵ درصد و تراز 

حساب جاری منفی بوده است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران:
 بروکراسی های وحشتناک مانع تحقق 

شعار سال
رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: به دلیل عدم 
چابکی دولت، حاکم بودن بروکراســی های وحشتناک و زمانبر در 
تصمیــم گیری درمورد مســائلی که جزء بدیهیات اســت، درصد 
باایی در عملکرد به شعارهای هرساله مشهود نیست.جمشید نفر 
درخصوص تاثیر شعار جهش تولید در میزان تولید و صادرات سال 
جاری گفت: به دلیل اینکه در ابتدای ســال به سر می بریم به ویژه 
که با مســئله مهمی مانند ویروس کرونا دست به گریبان هستیم، 
نمی توایم در خصوص میزان تاثیر این شعار در رونق تولید و صادرات 
کشــور نظر بدهیم.وی ادامه داد: به طور کلی در مورد شعارهای هر 
ســال، همه حواس ها به یک سمت اعم از جهش تولید، رونق تولید 
و غیره متمرکز می شود که شعارهای موفقی نیز هستند که بخش 
خصوصی و دولتی می توانند از آن اســتفاده کنند.این کارشــناس 
بازرگانی درخصوص درصد عملکرد این شعارها نیز گفت: متاسفانه 
به دلیل عدم چابکی دولت، حاکم بودن بروکراسی های وحشتناک 
و زمانبر در تصمیم گیری در مورد مسائلی که جزو بدیهیات است، 
درصد باایی در عملکرد به این شعارها مشهود نیست اما به هرحال 

حاکمیت در تحقق این شعارها دارای حسن نیت است.

12 هزار دستگاه خودرو تحویل 
مشتریان می شود 

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
خبــر از عرضــه 12 هزاردســتگاه 
از محصــوات ایــن خودرو ســاز 
درراســتای تامین نیاز واقعی مردم 
به خودرو و متعادل ســازی قیمت 
هــا دربازار، طــی روزهــای آینده 
داد.ایکوپرس- فرشــاد مقیمی مدیر عامل گــروه صنعتی ایران 
خودرو درحاشــیه طرح کمک مومنانه شــرکت ایساکو گفت : با 
تدابیر جدید وزارت صمت و رفع موانع موجود و با افزایش عرضه 
 خودرو به بازاردیگر شــاهد فعالیت هــای دال گونه نخواهیم بود

وی دربــاره دپــوی خودروهــای بــدون پــاک گفــت: هیچ 
خودرویــی حــق خــارج شــدن از نمایندگی و یا خودروســاز 
بــدون پــاک را نــدارد. خودروهایــی کــه در نمایندگــی 
 تحویــل مشــتری مــی شــود قطعــا دارای پــاک اســت.

مقیمــی  ضمن رد شــائبه  هــر گونه احتــکار و با اشــاره به 
انتشــار عکس هــای  هوایــی از پارگینگ های خودرو ســازان 
در فضــای مجــازی افزود:بعضــی از خودروها دارای کســری 
تــک قطعه هســتند کــه بــا ترخیــص کاا از گمــرگ این 
 خودروهــا تکمیــل و بــه مشــتریان تحویل داده خواهدشــد.

مقیمــی بااشــاره به اینکــه نهادینه شــدن فرهنگ مشــتری 
مــداری از اولویــت های ایــران خودرو اســت ، خاطر نشــان 
ســاخت : تکمیــل و تحویــل حتی یــک خودرو به مشــتری 
 بــرای ایــن خــودرو ســاز از اهمیــت باایــی قــرار دارد .

مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودروتصریح کرد : این قول را به 
شهروندان عزیز مان می دهیم که با سازو کارهای صورت گرفته 
، رونــد تولید و عرضــه خودرو به بازار با ســرعت در حال انجام 
 اســت که نتیجه مملوس آن درروزهای آتی نمایان خواهد شد.

وی به مقایســه تولیــد خودرو درایــام کرونا در ایــران خودرو 
و شــرکت هــای خارجــی پرداخت و گفــت: آمارهــای تولید 
خودروســازان خارجی نشــان از کاهش شــدید تولید دارند در 
حالــی که در ایران خــودرو با همت کارکنــان و با تاش جهاد 
گونه شــاهد افزایــش تولید بیش از 2۵ درصــدی تولید خودرو 
 در اردبیهشــت ماه نســبت به ماه مشابه ســال گذشته بودیم .

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خــودرو ، میزان تولیداین خودرو 
ساز در اردیبهشــت ۹8 را بالغ بر 34 هزار دستگاه عنوان کرد و 
اظهارداشت : این درحالی است که این میزان تولید در اردیبهشت 

ماه امسال به بیش از 4۵ هزار دستگاه رسیده است.

اتاق بازرگانی تهران اعام کرد:
کاهش 62 درصدی خرید ارز برای واردات در نیما

معاون وزیر صنعت:
محدودیتی برای واردات مواد 

 اولیه مورد نیاز صنعتگران 
وجود ندارد

 معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
محدودیتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران در 
صورتی که در کشور قابلیت تولید نداشته باشد، وجود ندارد.

به گزارش دیروز چهارشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
»مهدی صادقی نیارکی« در نشست مشترک با سندیکای 
تولید کننــدگان کاغذ و مقوا، مدیریــت واردات را یکی از 
مهمترین برنامه های وزارت صنعت در ســال جاری عنوان 
کرد.وی گفت: واردات محصوات مشــابه داخلی در صورت 
تولید در کشــور به میزان نیاز مصرف داخلی با محدودیت 
هایی روبه رو اســت، به طوری که در سال گذشته واردات 
بیش از یک هزار و ۵00 ردیف تعرفه ممنوع اعام شده بود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت درخصوص تخصیص ارز 
مــورد نیاز برای واردات مــواد اولیه مورد نیاز صنعت کاغذ 
و مقوا، خاطرنشــان کرد: پیگیر تسریع در تخصیص ارز به 

صنعتگران هستیم.
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گزیده خبر

بانک ها

گزارش بانک توسعه آسیا 

 کرونا ۸.۸ تریلیون دار برای اقتصاد دنیا هزینه دارد
طبق گزارش بانک توسعه آسیا همه گیری ویروس کرونا بین 

۵.۸ تا ۸.۸ تریلیون دار برای اقتصاد دنیا هزینه دارد.
 به گزارش بانک توســعه آسیا همه گیری ویروس کرونا بین 
۵.۸ تا ۸.۸ تریلیون دار برای اقتصاد دنیا هزینه دارد. این رقم 
بیش از دوبرابر مقداری است که ماه گذشته پیش بینی شده 
بود و برابر با 6.4 تا 9.7 درصد تولید اقتصادی در جهان است. 
این پیش بینی در شــرایطی انجام شده که گسترش ویروس 
کرونا همچنان فعالیت اقتصادی در سراسر جهان را فلج کرده 
است. مقامات دولتی در سراســر جهان اقدامات سختگیرانه 
ای برای حفاظت از اقتصادشــان از تاثیرات ویروس کرونا در 
نظر گرفته اند.یاسویوکی ساوادا، اقتصاددان ارشد بانک توسعه 
آسیا میگوید:» بررسی های جدید تصویر گسترده ای از تاثیرات 
احتمالی همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد را نشــان میدهد 
و بر نقش مهم مداخات سیاســت در کاهش آســیب وارد 
شــده به اقتصاد تاکید میکند«. بانک توسعه آسیا اعام کرد 

در این بررســی ها تخمین زده شــده که محدودیت حمل و 
نقــل فعالیت های اقتصادی 6 ماه دیگر طول می کشــد و در 
بهترین حالت فرض بر این اســت که این محدودیت ها تنها 
ســه ماه پا برجا بماند. بانک های مرکزی در سراســر جهان 
اقدامات گسترده ای برای کاهش نرخ بهره در پیش گرفته اند 
و محرکهای مالی بزرگی برای کمک به مبارزه با تاثیرات همه 
گیری ویروس کرونا اختصاص داده اند. این اقدامات بازارهای 
مالی را مختل کرده و ترس از رکود عمیق اقتصاد جهان را به 
وجود آورده اســت. آمار جدید در روز گذشته نشان داد تاثیر 
عظیم همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا که بزرگترین 
اقتصاد جهان است باعث شده تنها در هفته گذشته 3 میلیون 
درخواست برای مزایای بیکاری ثبت شود. تقریباً یک چهارم 
نیروی کار آمریکا درخواســت مزایای بیکاری داده اند. جروم 
پاول، رئیس خزانه داری آمریکا هشدار داد بهبود اقتصادی در 

این کشور آهسته و دردناک خواهد بود.

  سه برابر شدن سقف تبادات ارزی ترکیه 
و قطر برای کمک به لیر

بانک مرکزی ترکیه ســقف تبادات ارزی و بانکی خود را درپی توافق با مقامات 
پولی قطر ســه برابر کرد و به ۱۵ میلیــارد دار افزایش داد.به گزارش بلومبرگ، 
بانک مرکزی ترکیه ســقف تبادات ارزی و بانکی خود را درپی توافق با مقامات 
پولی قطر سه برابر کرد و به ۱۵ میلیارد دار افزایش داد.بانک مرکزی ترکیه در 
بیانیه ای که دیروز )چهارشــنبه( منتشر شد، گفت: اهداف اصلی این توافق نامه 
تسهیل تجارت دو جانبه با پول رایج دو کشور و پشتیبانی از ثبات مالی دو طرف 
است.پس از اینکه بانک مرکزی ترکیه برای تقویت لیر درآمد حاصل از فروش ارز 
خارجی خود را کاهش داد، سیاست گذاران این کشور برای امضای توافق مبادات 
ارزی دو جانبه، در حال مذاکره با بانک های مرکزی کشــورهای عضو گروه 20 
بوده اند.مقامات ترکیه اکنون برای ســرازیر شــدن  دار به بازار بر وام دهندگان 
دولتی تکیه کرده اند. یافتن یک منبع ارز خارجی در این کشور به طور فزاینده ای 
ضروری شده است با توجه به اینکه ذخایر ارزی ناخالص بانک مرکزی از ابتدای 
سال تاکنون ۱7 میلیارد دار کاهش یافته و به ۸9.2 میلیارد دار رسیده است.در 
پی این اخبار، ارزش لیر افزایش یافت و با کمی تغییر 6.7۸ به ازای هر دار صبح 

امروز در استانبول معامله شد.

اقدام بانک مرکزی کره جنوبی برای خرید 
مستقیم اوراق قرضه

براساس اعام بانک مرکزی کره جنوبی،این نهاد به منظور آرام کردن بازار بدهی 
داخلی آسیب دیده از پاندمی کرونا، با راه اندازی یک ابزار ویژه با اعتبار ۸.2میلیارد 
دار، اقدام به خرید مستقیم اوراق قرضه می کند.به گزارش ایِبنا از نیویورک تایمز، 
»ُهنگ نام-کی« وزیر دارایی کرده جنوبی در جریان نشست سیاست گذاری گفت 
که این ابزار ویژه برای مدت 6 ماه عاوه بر خریداری اوراق قرضه با رتبه سنجی 
اعتباری باا، بدهی های درجــه دو را نیز خریداری کرده و در صورت نیاز اعتبار 
آن دوبرابر خواهد شد.بیانیه منتشر شده توسط دولت کره نشان می دهد که این 
ابزار ویژه اوراق مشارکت با رتبه اعتباری AA را با سررسیدهایی کمتر از سه سال 
خریداری خواهد کرد؛ همچنین اوراق با رتبه اعتباری BB را که اخیرا و در نتیجه 
شیوع کرونا، تنزل داشته باشد، تحت پوشــش خواهد گرفت.بانک مرکزی کره 
جنوبی برای تامین بودجه ۱0 تریلیون وونی این ابزار، بر مبنای شرایط اضطرار، 
اقدام به اعطای وام به ارزش ۸ تریلیون وون خواهد کرد و این در حالی است که 

یک تریلیون وون دیگر نیز از طریق بانک توسعه کره، تامین خواهد شد.

جلسه ساماندهی ثبت اطاعات کارکنان بانک 
توسعه تعاون در سامانه ملی ساختار

جلسه ســاماندهی ثبت اطاعات کارکنان بانک توســعه تعاون در سامانه ملی 
ساختار با حضور مدیر امور سرمایه انسانی و امور استان ها و شعب برگزار شد.

رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی در این جلسه بابیان این مطلب که کلیه 
فرآیندهای مدیریت ســرمایه انسانی بانک توسعه تعاون بر اساس الزامات قانونی 
ســازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می شود اظهار داشت: بانک توسعه 
تعاون به عنوان بانک توسعه ای حائز تکالیف و مأموریت های توسعه ای است و نیروی 
انسانی را به عنوان سرمایه ای ارزشمند را در راستای اجرای صحیح و مؤثر بانکداری 
توسعه ای و طرح های ملی بکار می گیرد.وی افزود: مدیریت سرمایه انسانی بانک 
موضوعی چندوجهی اســت که از سویی ازم است با توجه به تخصص ها، حجم 
کاری، تراکم کار و حجم پرونده های اعتباری رســیدگی شود و مدیران استانی 
نسبت به چینش نیروها با توجه به نوع کار و میزان تراکم اقدام می نمایند. وجه 
دیگر کار رعایت شرایط فردی و الزامات قانونی مربوط به نیروی انسانی است که 
مسائلی از قبیل مرخصی ها، دورکاری ها باید لحاظ گردد.ارجمند خاطرنشان کرد: 
همکاری مســاعدی با ســازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای قوانین 
استخدام، جذب و مدیریت منابع انســانی وجود دارد و ثبت اطاعات کارکنان، 

مطابق معیارهای این سازمان، در سامانه ملی ساختار در حال انجام است.

قائم مقام مدیرعامل:
بانک صادرات، تسهیات مناسبی برای حمایت 

از آسیب دیدگان کرونا تخصیص داده است
قائم مقــام بانک صادرات ایران از تخصیص 9 هــزار میلیارد تومان برای حمایت 
ازکسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا خبر داد و گفت: در حال برنامه ریزی 
هستیم تا با استفاده از این فرصت، حمایت مناسبی از مشاغل آسیب دیده از این 
بیماری به عمل آوریم.رضا صدیق اظهار کرد: بانک صادرات ایران به عنوان یکی 
از بانک های  ریشه دار ایران نقش اجتماعی خود را ایفا می کند و حمایت های  ازم 
از اقشــار آسیب دیده از بیماری کرونا و مشتریان را در دستور کار خود قرار داده 
است. برای مثال در اسفند 9۸ و فروردین 99 تسهیات مناسبی به شرکت های  
دارویی پرداخت کردیم تا بتوانند داروهای مورد نیاز شبکه درمان کشور را تولید 
کنند.صدیق افزود: براساس اباغیه بانک مرکزی، سهم بانک صادرات از تسهیات 
7۵ هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا 
9 هزار میلیارد تومان با نرخ ۱2 درصد اســت که در حال برنامه ریزی هستیم تا 
با پرداخت آن کمک خوبی به مشــاغل آسیب دیده داشته باشیم.وی با اشاره به 
اینکه وزارت خانه های  مرتبط، دستورالعمل ازمه را در اختیار بانک ها  قرار خواهند 
داد، تاکید کرد: پرداخت تســهیات به شکل مناسب و در کمترین زمان ممکن  

پرداخت خواهد شد.

جشنواره خدمات غیر حضوری بانک تجارت
جشنواره خدمات غیرحضوری بانک تجارت با هدف حفظ سامت مشتریان در 
همراه بانک، اینترنت بانک تجارت و اپلیکیشن »ست« در حال برگزاری است. 
در جشنواره خدمات غیرحضوری شــرکت کنندگان می توانند ضمن انجام 
عملیات بانکی و مالی خود یکی از برندگان جوایز این جشــنواره شامل ۵00 
جایزه ۵ میلیون ریالی شوند.کســب امتیاز در جشنواره خدمات غیرحضوری 
بانــک تجارت به صورت انجام حداقل ۵ تراکنش با حداقل مبلغ تراکنش۵0 
هزار ریال در طول دوره این جشنواره از طریق هر یک از درگاه های اینترنت 
بانک و همراه بانک است و برای انتقال وجه شتابی)کارت به کارت( و پرداخت 
قبوض۱00 امتیاز، انتقال وجه ســاتنا و پایا 20 امتیاز، انتقال وجه داخلی و 
خرید شــارژ ۱0امتیاز و تراکنش در اپلیکیشن ســت برای پرداخت خافی 
خودرو و موتور و پرداخت قبوض۱00امتیاز، عوارض آزادراه۵0 امتیاز،پرداخت 
بدهی طرح ترافیک30 امتیاز، بسته اینترنتی20 امتیاز وخرید شارژ۱0 امتیاز 

در نظر گرفته شده است.

همتی خبر داد:
روند مثبت عرضه ارز در سامانه نیما

رئیــس کل بانک مرکــزی با بیــان این که با 
فروکش کردن شیوع کرونا، صادرات غیرنفتی 
کشــور در حال احیاء و رونق گرفتن است، از 
روند مثبت عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد.

اینستاگرامی  یادداشتی  عبدالناصر همتی در 
اظهار کــرد: ا در جلســه ســتاد هماهنگی 

اقتصــادی دولت با حضور ریاســت محترم جمهور، برنامه هــای دولت در 
خصوص گســترش صــادرات غیرنفتی و نحــوه تامین ارز واردات کشــور 
در ســال جاری مورد بررســی قرار گرفت و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.وی 
افزود: سرپرســت محترم وزارت صمت}صنعت، معدن و تجارت{، گزارشی 
از پیش بینی میزان صادرات غیرنفتی، با تمرکز بر کشــورهای همسایه ارائه 
کرد. با فروکش کردن شیوع کرونا صادرات غیرنفتی کشور در حال احیاء و 
رونق گرفتن است.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: روند عرضه در نیما نیز 
روند مثبتی به خود گرفته است. روش های متنوع بانک مرکزی برای تسهیل 
بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد را تشریح کردم.همتی در پایان 
سخنانش گفت: فرصت خوبی برای جهش تولید ملی، جلوگیری از واردات 
غیرضرور و توســعه صادرات غیرنفتی ایجاد شده است که با یاری خداوند 
متعال و با تاش تولیدکنندگان و سایر فعاان اقتصادی محقق خواهد شد.

 در صرافی بانک ها؛
دار ۱۵۰ تومان گران شد

صرافی هــای بانک هــا از صبــح دیروز، ســی ام 
اردیبهشــت، قیمت دار را برای فروش به مردم 
۱7 هزار و 300 تومان اعام کرده اند که نســبت 
به روز گذشــته افزایــش ۱۵0 تومانی داشــته 
اســت.صرافی های بانک ها از صبح دیروز، سی ام 
اردیبهشــت، قیمت دار را برای فروش به مردم 
۱7 هزار و 300 تومان اعام کرده اند که نسبت به 
روز گذشته افزایش ۱۵0 تومانی داشته است. این 
صرافی ها دار را از مردم با قیمت ۱7 هزار و 200 
تومان خریداری می کنند.بر همین  اساس طی روز 
جاری قیمت فروش یورو در صرافی های بانک ها، 
۱۸ هزار و ۸00 تومان اعام شده است. همچنین 
قیمت خرید یــورو نیز در این صرافی ها ۱۸ هزار 
و 700 تومان است.گفتنی است؛ ۵ صرافی بانکی 
در خیابان فردوســی با داشتن کارت ملی، کارت 
شتاب و شــماره همراه به نام متقاضی از ساعت 
۱0 تا ۱۵ تــا 2000 دار آمریــکا به متقاضیان 

واجد شرایط عرضه می کنند.

 افتتاح سپرده بانکی با سود ۱۵درصد
با تصمیم شــورای عالی بانک ها و مؤسســات اعتباری مقرر شده اســت از امروز )اول خرداد( 
ســپرده های بلندمدت با نرخ ۱۵درصد افتتاح شود. سال 99 برای بانکی ها با تغییراتی همراه 
شــده اســت که مهمترین آنها تاش برای دونرخی کردن سود بانکی است و هرچند مدیران 
بانک هــا با یکدیگر توافق کرده اند ولی هنــوز موفق به دریافت امضای رئیس کل بانک مرکزی 
نشــده اند.بر همین اســاس، البته بانکی ها در جلســاتی که با هم داشــته اند به توافق تازه ای 
رسیده اند؛ به دنبال تصمیم مشترک بانک ها بنا شده است که دیگر سپرده ای با سود باای ۱۵ 
درصد افتتاح نشــود ضمن آنکه نرخ سود ســپرده های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه نیز ۸ درصد 
خواهد بود؛ بانک ها با یکدیگر متحد شــده اند که به مصوبه سال 96 شورای پول و اعتبار عمل 
کنند البته با چند سال تأخیر!براساس این تصمیم بانکی ها، حساب های پشتیبان به طور کامل 
همچنان ممنوع اســت و هیچ بانکی مجاز به داشتن حســاب پشتیبان نمی باشد، ضمن آنکه 
طبق بخشــنامه بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود.پرداخت 
هر وجهی در زمان افتتاح سپرده ها،  به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت سود ممنوع است.

در مورد ســپرده های بلندمدت یک ساله نیز مقرر شــده که نرخ سود این سپرده ها از تاریخ ۱ 
اردیبهشــت 99 معادل ۱۵ درصد افتتاح شود و ســپرده های موجود تا سررسید طبق قرارداد 
عمل کند.از تاریخ اول اردیبهشــت ســال جاری نرخ سود ســپرده های کوتاه مدت بانک ها، ۸ 
درصد تعیین و اعمال گردد ســپرده های کمتر از 6 ماه نیز مشــمول این طرح باشــد.بانک ها 
می توانند ســپرده های 6ماهه و بااتر با نرخ ۱۱ درصد تعییــن و اعمال کنند.در صورت نیاز، 
بانک ها می توانند گواهی ســپرده با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد و نرخ شکســت ۱0 درصد تا 

تاریخ 3۱ شهریور سال جاری افتتاح کنند.
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نگـــاه

اطاعات ۹ میلیون مسافر شرکت 
هواپیمایی ایزی جت هک شد

شرکت هواپیمایی ایزی جت اعام کرد، در جریان »عملیات پیچیده حمله 
سایبری«، اطاعات بیش از ۹ میلیون نفر از مسافرانش به سرقت رفته است.

براساس این بیانیه، همچنین مشخصات کارت بانکی بیش از ۲ هزار مشتری 
این شــرکت هدف حمله هکرها قرار گرفته است.براساس اعام ایزی جت، 
تاکنون گزارشی درباره سوءاستفاده از اطاعات سرقت شده در دست نیست، 
اما در حال مکاتبه با ۹ میلیون مســافر این شــرکت است تا آنها را نسبت 
به اقدامات پیشــگیرانه راهنمایی کند.دولت انگلیس از دو سال پیش قانون 
موســوم به »حفاظت از داده های عمومی- GDPR« را به اجرا گذاشــته که 
براساس آن همه شــرکت های انگلیسی ملزم به رعایت تدابیر امنیتی برای 
حفاظت از اطاعات مشــتریان خود هســتند. متخلفان براساس این قانون 
تا حداکثر ۴ درصد از درآمد ســاانه خود را جریمه می شــوند.ایزی جت، 
بزرگترین شرکت هواپیمایی انگلیسی از نظر تعداد انتقال مسافر و پروازهای 
بین المللی با بیش از ۱۰۰۰ مســیر در ۵۰ کشــور اروپایی و شمال آفریقا 
بوده که دفتر مرکزی آن در فرودگاه لوتن لندن اســت. این شرکت در سال 
۱۹۹۵ تاسیس شــد و در طول سال های آغاز فعالیت از طریق خریداری و 
ادغام خطوط هوایی کم هزینه، به ســرعت پیشرفت کرده و درحال حاضر با 
برخورداری از ناوگانی با بیش از ۳۰۰ هواپیما، دارای ۲۳ آشــیانه در سراسر 

اروپاست.

روزنامه آساهی گزارش داد
احتمال هک شدن جزئیات موشک های 

نسل جدید ژاپن
روزنامه ژاپنی »آســاهی شــیمبون« امروز گزارش داد وزارت دفاع ژاپن در 
حال بررسی احتمال درز کردن جزئیات درباره یک موشک پیشرفته جدید، 
در یک حمله سایبری گسترده به شرکت »میتسوبیشی الکتریک« است.به 
گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این روزنامه با استناد به منابع دولتی که آن ها 
را شناســایی نکرده است، گزارش داد که وزارت دفاع ژاپن به این مشکوک 
اســت که هکرها الزامات عملکردی موشک جدیدی را که به عنوان بخشی 
از روند مناقصه این پروژه به چندین شرکت صنایع دفاعی ارسال شده بود، 
دزدیده اند. این در حالی است که شرکت میتسوبیشی الکتریک، برنده مزایده 
برای ساخت نمونه اولیه محصول نبوده است.زمانی که رویترز با میتسوبیشی 
الکتریک تماس برقرار کرد، این شــرکت اعام کرد که در حال بررسی این 
گزارش اســت، اما واکنش دیگری نشان نداد. وزارت دفاع ژاپن نیز واکنشی 
نشان نداده است.بر اساس گزارش روزنامه آساهی شیمبون، موشک پیشرفته 
ژاپنی از مدل موشک های مورد اســتفاده کشورهایی چون آمریکا، چین و 
روســیه است که مسیرهای بلند را با ســرعت مافوق صوت طی می کند و 
می تواند از شبکه دفاعی موشک های دشمن برای انجام حمات دقیق عبور 
کند.امــکان دارد در بین جزئیات فاش شــده اطاعاتی مانند دامنه، نیروی 

محرکه و مقاومت این موشک در برابر گرما نیز موجود باشد.

حمله به مسجدی در افغانستان هشت 
کشته برجای گذاشت

- سخنگوی اســتانداری پروان افغانستان اعام کرد که مهاجمان مسلح به 
نمازگزاران در یک مسجد در این استان حمله کردند که در نتیجه هشت نفر 
کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.»وحیده شهکار« به ایرنا گفت که حمله 
شب گذشــته پس از نماز عشاء بر مسجد روستای »خازایی« از مربوطات 
مرکز اســتان پروان انجام شده است.تا کنون شخص و یا گروهی مسئولیت 
این حمله را برعهده نگرفته است، مقامات دولتی افغان طالبان را متهم به این 
حمله می کنند.اما ذبیح اه مجاهد سخنگوی گروه طالبان ضمن رد دست 
داشتن در این حمله، نیروهای امنیتی افغانستان را متهم کرده است که به 
نمازگزاران حمله کرده اند.برخی منابع خبری افغانستان گزارش داده اند که 
در اســتان خوست نیز شب گذشته افراد مسلح ناشناس به مسجدی حمله 
کرده اند که مردم در حال ادای نماز تراویح ماه مبارک رمضان بودند، اما از 

تلفات و خسارات ناشی از آن گزارش نشده است.

آمریکا یک شرکت چینی را به بهانه ارتباط 
با ایران تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا یک شرکت چینی را با ادعای ارتباط با هواپیمایی 
ماهان ایران تحریم کرد.دفتر کنتــرل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا 
 Shanghai Saint( عصر سه شنبه شرکت چینی شانگهای سینت لجستیکس
Logistics Limited( را بــا این ادعا که از طرف یا به نمایندگی از هواپیمایی 
ماهان فعالیت می کرده، به فهرســت تحریم های خود موسوم به »فهرست 

سیاه« افزود.

دایل و پیامدهای خروج پنتاگون از خاورمیانه
خروج نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا از عربســتان سردرگمی هایی را در پی 
داشــته که می تواند افزایش درگیری ها و حمات در منطقه را به دنبال داشته 
باشــد و نیروهای آمریکایی و منافع این کشور را در خطر قرار دهد.«به گزارش 
ایســنا، پایگاه خبری فارن پالسی در گزارشــی درباره خروج نیروها و تجهیزات 
آمریکایی از عربستان نوشته اســت: هنگامی که وزارت دفاع آمریکا اعام کرد، 
دو آتشــبار پاتریوت و چندین جنگنده خود را از عربستان خارج می کند، گمانه 
زنی های بسیاری مطرح شد که این اقدام را تاشی از سوی دولت دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا برای تنبیه عربســتان به دلیل آغاز جنگی بر ســر بهای 
نفت می دانســتند.این در حالی است که سناتورهای جمهوری خواه خشمگین 
نیز خواستار خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا شده اند. همچنین گزارش های 
معتبری نیز درباره اســتفاده ترامپ از این تهدیــدات در مذاکره با ریاض برای 
دستیابی به توافق کاهش تولید نفت به ۹.۷ میلیون بشکه در روز منتشر شده اند.

خشم گسترده در واشنگتن بر سر جنگ بهای نفت، جنگ یمن و کشتار جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی این گمانه زنی ها را درست جلوه نمی دهد. 
خروج نیروهای آمریکایی بیش از آن که مربوط به تنبیه عربستان باشد، مرتبط 
با تاش پنتاگون برای مدیریت منابع محدودش و تخصیص آن ها به مناطق دیگر 
بود.این اقدام اما همچون دیگر تاش ها برای خروج نیروهای نظامی با خطراتی 
همراه اســت. در حالی که خروج برخی نیروها از منطقه می تواند قابل مدیریت 
و ازم باشد، خارج کردن تعداد زیادی از نیروها می تواند پیامی اشتباه را درباره 
توانایی های آمریکا مخابره کند و افزایش درگیری های منطقه ای را در پی داشته 
باشــد؛ چیزی که پنتاگون خواســتار جلوگیری از آن است.این اقدام همچنین 
در مغایــرت با اقدامات آمریکا برای تقویت ظرفیــت نظامی خود در خاورمیانه 
در برابر ایران اســت که سال گذشته میادی آن را آغاز کرد. مقامات آمریکایی 
به طور محرمانه گفته اند که افزایش نیروها در عربســتان همواره اقدامی موقت 
برای تقویت توانایی های دفاعی عربســتان بوده است که با بهبود شرایط دفاعی 
عربستان پایان می یابد.حال اگر خروج این نیروها و تجهیزات متحدان آمریکا را 
گیج کند و گمانه زنی هایی را درباره انگیزه پشــت این اقدام برانگیزد، واشنگتن 
تنها می تواند خود را برای این مسائل سرزنش کند.با توجه به اینکه نه پنتاگون، 
نه وزارت خارجه آمریکا و نه کاخ ســفید ظاهرا آماده ارائه توضیحی درخصوص 
این خروج نیســتند، این خاء اطاعاتی فورا با شایعات و گمانه زنی ها پر شد. با 
این حال پنتاگون تاکید دارد که نیروها در وضعیت آمادگی مطلوبی قرار دارند.

با توجه به افزایش تهدیدهای موشــکی علیه آمریکا در منطقه، می توان دریافت 
که چرا نیاز به سامانه پاتریوت تا این حد برای این نیروهای بااست. همین امر 
موجب شــد که پنتاگون در نهایت این سامانه را در عراق مستقر کند. اما عاوه 
بر تهدیدهایی که آمریکا در خاورماینه با آن روبه روســت، چین اولویت دیگری 
در امور دفاعی آمریکا اســت و تمرکز بیش از حد نیروها و منابع در خاورمیانه، 
واشــنگتن را از آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی از سوی چین بازمی دارد.در 
عین حال این مساله نیز مطرح است که کمبود نیروها می تواند منافع، کارکنان 
و متحــدان آمریکا را در خطر قرار دهد و طرف های مخالف آمریکا و گروه هایی 

مانند داعش را تشجیع کند.

ارتش آمریکا: 
شناورهای خارجی از ناوهای ما ۱۰۰ متر 

فاصله بگیرند
نیروی دریایی آمریکا از شناورهای خارجی در منطقه غرب آسیا خواست فاصله 
۱۰۰ متری با ناوهای این کشــور را رعایت کننــد در غیر این صورت این اقدام 
را تهدید امنیتی به حســاب خواهد آورد.به نقل از رویترز، نیروی دریایی آمریکا 
خواســتار حفظ فاصله ۱۰۰ متری از ناوهای جنگی این کشور در آبهای خلیج 
فارس و تنگه هرمز شد.بر اساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا گفته است که 
عدم رعایت این موضوع »تهدید امنیتی« برای نیروهای این کشور تلقی خواهد 
شد.یک مقام نظامی که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با رویترز اعام کرد 
که این هشدار جدید تغییری درباره قواعد عملکرد نظامیان آمریکا محسوب نمی 
شود.رسانه های آمریکایی اعام کردند که نیروی دریایی این کشور دستورالعمل 
مذکور را پس از رویارویی اخیر ناوهای آمریکا با شناورهای ایرانی در خلیج فارس 

صادر کرده است.

تنش میان آمریکا و چین به نشست شورای 
امنیت درباره سوریه کشیده شد

نشســت شــورای امنیت درباره امدادرسانی به ســوریه به مجادله لفظی میان 
نمایندگان چین و آمریکا درباره ویروس کرونا کشــیده شد.به نقل از خبرگزاری 
رویتــرز، تنش روزافــزون میان چین و آمریکا درباره ویروس کرونا به نشســت 
سه شنبه شورای امنیت درباره امدادرسانی به سوریه کشیده شد و این نشست به 
مجادله لفظی میان نمایندگان چین و آمریکا تبدیل شد.طبق این گزارش، کلی 
کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل اظهار کرد که چین با حمایت از قطعنامه ای 
که به سازمان ملل اجازه می دهد اقدام به کمک رسانی به سوریه در سراسر نقاط 
این کشــور بکند، می تواند ادعای خودمبنی بــر رهبری دنیا در زمینه مقابله با 
کرونا را به اثبات برســاند.چانگ چون، سفیر چین در سازمان ملل نیز در پاسخ 
به کرافت از آمریکا خواست بر تاش های جهانی برای مبارزه با ویروس متمرکز 
باشد و بازی های سیاسی را کنار بگذارد. چانگ چون افزود، آمریکا همچنین باید 
به دنبال نجات جان انســان ها باشد و مســئولیت های خودش را به گردن سایر 
کشــورها نیندازد.کلی کرافت در ادامه شورای امنیت را مسئول درد و رنج ملت 
سوریه دانست و گفت: از ژانویه گذشته تاکنون و براساس قطعنامه شماره ۲۵۰۴ 
شورای امنیت، کاهش تعداد گذرگاه های ارسال کمک به سوریه توانایی سازمان 
ملل و سایر ســازمان های بین المللی بشردوستانه در ارائه کمک های اساسی به 

افراد نیازمند را محدود کرده است.

هشدار دبیر کل سازمان ملل درباره گرسنگی 
میلیون ها نفر در آفریقا

 دبیرکل ســازمان ملل متحد درباره گرســنگی میلیون ها نفر در قاره آفریقا در 
نتیجه شیوع ویروس کرونا هشــدار داد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، »آنتونیو 
گوترش« با هشدار نسبت به کشانده شدن میلیون ها نفر در قاره آفریقا به فقر ، 
گفت همه گیری کرونا باعث شــده تا جمعیت زیادی در این قاره در آستانه فقر 
شــدید و گرسنگی قرار گیرند.  وی خواســتار اتحاد و همدردی عملی جهان با 
قاره آفریقا شــد و اضافه کرد که قاره آفریقا از دیرباز با بی عدالتی، فقر، بیماری 
و تبعیض مواجه بوده و اکنون با خطر شــیوع کرونا در این قاره، ممکن اســت 
میلیون ها نفر به ورطه فقر بیشتر و گرسنگی حرکت کنند. گوترش در عین حال 
به ســران قاره آفریقا به خاطر تعداد کم تلفات تبریک گفت و افزود این رخداد 

جای خوشحالی است.

 طرح کرونایی مرکل، ماکرون عامل جدایی در اتحادیه اروپا
طرح توافق شده اخیر بین آلمان و فرانسه برای رونق اقتصادی 
اروپای کرونا زده با مخالفت برخی کشــورهای اروپایی مواجه 
شده و آن ها می خواهند به رهبری اتریش یک طرح جایگزین 
را بــرای این منظــور ارائه دهند.به گزارش گــروه بین الملل 
خبرگزاری تســنیم، روز دوشــنبه در یک اقدام بی سابقه، دو 
کشور آلمان و فرانسه بر سر ایجاد یک صندوق ۵۰۰ میلیارد 
یورویی برای کمــک به رونق اقتصادی کشــورهای اروپایی 
به توافق رســیدند.این تصمیم روز دوشــنبه در یک نشست 
ویدئویی از ســوی آنگا مرکل، صدراعظــم آلمان و امانوئل 
ماکرون رئیس جمهوری فرانسه اعام شد.بر این اساس، توافق 
آلمان و فرانسه بر سر پیشنهاد ایجاد این صندوق کمک مالی 
به کشــورهای اروپایی به معنای توافق همه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا نبوده و مذاکرات بر ســر این موضوع در دستور 
کار نهادهای اروپا قرار گرفته است.هدف از این توافق، کمک 
به آن بخش هایی از اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپاست 
که بر اثر شــیوع ویروس کرونا به شــدت آســیب دیده اند.

صدراعظم آلمان در نشســت ویدئویی مربوط به بسته کمک 
۵۰۰ میلیــارد یورویی، از بحران کرونا همچون ســخت ترین 
بحران اتحادیه اروپا یاد کرد و از کشــورهای عضو خواســت 
برای عبــور از این بحران با یکدیگر متحد شــده و همکاری 
کنند.قرار است این صندوق کمک ۵۰۰ میلیارد یورویی ضمن 

کمک به بخش های آســیب دیده اقتصاد کشورهای عضو، به 
نیازهای زیســت محیطی و تحول دیجیتال در اروپا نیز پاسخ 
گوید.تفاوت این بســته کمک های مالی با برنامه های پیشین 
اعام شــده کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در باعوض بودن 

آن است.امانوئل مکرون به طور رسمی خواستار آن شده است 
که واحدهای اقتصــادی دریافت کننده این کمک ها نیازی به 
بازپرداخت آن نداشته باشند.قرار است بودجه ازم برای تامین 
این برنامه ۵۰۰ میلیارد یورویی از طریق بودجه اروپا و در یک 

بازه زمانی ۲۰ ساله تامین شــود.این توافق کرونایی مرکل و 
ماکرون موافقان و مخالفانی در اتحادیه اروپا پیدا کرده است.

به نوشته روزنامه »دی ولت« آلمان اتریش می خواهد همراه 
با ۳ کشــور اروپایی دیگر یک طرح جایگزین برای طرح ارائه 
شده از طرف آلمان و فرانسه ارائه کند.سباستین کورس، صدر 
اعظم اتریش روز سه شنبه در گفتگو با یک رسانه غربی گفته 
است که ما درباره این طرح )آلمان-فرانسه( تردید داریم. وی 
همچنین گفته است: البته ما خواهان همبستگی با کشورهایی 
هســتیم که به صورت ویژه و ســخت از بحران کرونا آسیب 
دیده اند.وی افزود: ما اعتقاد داریم که دادن وام و نه کمک های 
باعوض راه درســت برای حل این مسئله است. وی از توافق 
خود با کشــورهای هلند، دانمارک و سوئد خبر داده و گفت: 
در روزهای آینده ما پیشــنهادی را با ایده های شخصی ارائه 
خواهیم داد.به این ترتیب این طرح کرونایی مرکل و ماکرون 
به دو دستگی ها در جامعه اروپایی دامن زده است.اورزوا فون 
در این، رئیس کمیسون اتحادیه اروپا این پیشنهاد را بسیار 
سازنده ارزیابی کرده و به باور او، مبلغ پیشنهاد شده برای این 
صندوق در تناســب با چالش مالی برخاســته از بحران کرونا 
است.کریســتین اگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا همچنین 
شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا از این اقدام به عنوان 

گامی مهم در مسیری درست استقبال کرده اند.

دولت چین نقش وزیر خارجه آمریکا 
در رابطه دو کشور را »مخرب« عنوان 
کــرد و گفت که حمایت واشــنگتن 
از جدایی طلبــی تایوان را بی پاســخ 
نمی گذارد.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از رویترز، »تسای اینگ ونگ« 
رئیس اجرایی تایوان، امروز چهارشنبه 
مراسم تحلیف دومین دور از زمامداری 
خود را با زیر سوال بردن اصل »چین 
واحد« آغاز کرد و مدعی شد نمی تواند 
بر خودمختاری  پیشنهاد پکن مبنی 
تحت سیستم »یک کشــور، ۲ نظام 
حکومتــی« را بپذیرد.چیــن هم که 
حفظ تمامیت ارضی را خط قرمز خود 
می داند؛ در پاســخ گفت: اتحاد امری 
اجتناب ناپذیر اســت و پکن استقال 
چین  برنمی تابد.همزمان،  را  تایــوان 

از اقــدام مایک پمپئــو وزیر خارجه 
آمریــکا که برای تســای اینگ ونگ 
پیام تبریک فرســتاده بود، برآشفت.

در همین راستا، وزارت خارجه چین 
هشــدار داد اقدام پمپئو شــدیداً به 
صلح و ثبات تنگه تایوان و همچنین 
رابطه پکن- واشنگتن آسیب رسانده 
اســت.این وزارتخانه افــزود: چین بر 
حســب ضرورت، اقدامات متقابلی را 
اتخاذ خواهد کــرد و آمریکا نیز باید 
عواقب کار خود را بچشــد.به گزارش 

مهــر، ظرف یک هفته گذشــته، این 
پمپئو  مداخله جویانه  اقــدام  دومین 
برای زیر سوال بردن اصل چین واحد 
بود که طبق آن ســایر کشورها باید 
حــق حاکمیت دولت مرکزی پکن بر 
مناطق تابعه تایــوان، هنگ کنگ و 
ماکائو را به رسمیت بشناسند.پیشتر، 
پمپئو با زیر سوال بردن رفتار چین در 
برخورد با مطبوعات آمریکایی مستقر 
در هنــگ کنگ، مدعی تغییر نگرش 
واشنگتن نسبت به وضعیت حکومتی 

این منطقه شــده بود.تا پیش از روی 
کار آمدن دونالد ترامپ زمامدار فعلی 
کاخ سفید، هیچیک از روسای جمهور 
سابق آمریکا به رغم انتقادهای گاه و 
بیگاه از عملکرد پکن، عمًا اصل چین 
واحد را نقض نکردند اما اخیراً شاهد 
اقداماتی از ســوی واشنگتن بوده ایم 
که بــا این اصل در تعارض اســت.از 
آغاز بحران کرونا، آمریکا می کوشد در 
سایه اتهامات مطرح شده علیه چین، 
رویکرد خصمانه خود در قبال منطقه 
ایندوپاسیفیک را که مبتنی بر رقابت 
ویژه با چین است پیش ببرد. در این 
میان، تاش برای تضعیف چین از راه 
حمایــت از جریان های جدایی طلبانه 
رایج در این کشور، از جمله راهکارهای 

واشنگتن تلقی می شود.

چین در ادامه مناقشه تایوان؛
اقدام »پمپئو« را بی  پاسخ 

نمی گذاریم

کشورهای شــرکت کننده در مجمع ساانه سازمان 
جهانی بهداشت با تصویب قطعنامه ای خواستار اقدام 
مشترک برای مقابله با بحران شیوع کرونا و همچنین 
تحقیقات مســتقل درباره واکنش بین المللی به این 
بحران شــدند.به گزارش ایرنــا، در قطعنامه تصویب 
شــده در این نشست که به ریاست اتحادیه اروپا و به 
صورت آناین برگزار شد، کشورها خواستار »ارزیابی 
بی طرف، مستقل و جامع پیرامون واکنش بین المللی 
بــه همه گیری کرونا شــدند.در ایــن قطعنامه آمده 
اســت که این تحقیقات باید اقدامات سازمان جهانی 
بهداشت و زمان بندی های آن در ارتباط با همه گیری 
کووید۱۹ را نیز دربر گیرد.این تصمیم مجمع ساانه 
ســازمان جهانی بهداشت در حالی اتخاذ می شود که 
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا روز دوشــنبه 
همزمان با اولیــن روز برگزاری این مجمع تهدید به 
خارج کردن کشــورش از این ســازمان کرده و آن را 
»عروسک خیمه شب بازی« چین نامید.این در حالی 
است که »تدروس آدهانوم« مدیر کل سازمان جهانی 
بهداشــت در جلسه روز گذشــته ضمن استقبال از 
بررســی عملکرد این ســازمان، تاکید کرد که هیچ 

نیازی به تغییرات گســترده در این سازمان نیست.به 
گفته آدهانوم، آنچه در جامعه جهانی مورد نیاز است 
این است که »نظام ها و ســازمان های خود از جمله 
سازمان جهانی بهداشت را تقویت، اجرا و تامین مالی 
کند. دولت ترامپ پیشتر گفته بود که همه سهم خود 
از بودجه سازمان جهانی بهداشت را تعلیق می کند، اما 
در نهایت پرداخت بخشی از آن را پذیرفت.در واکنش 
به اظهارات ترامپ، »جایو لی جیان« سخنگوی وزارت 
خارجه چین با اشاره به نامه ارسالی ترامپ به رییس 

سازمان جهانی بهداشت و انتقادهای مکرر از چین در 
خصوص همه گیری کرونا گفت: هدف ترامپ »تخریب 
چهره پکن« است.ارســال یک نامه از سوی ترامپ به 
رییس ســازمان جهانی بهداشــت در روز گذشته و 
استفاده از عبارت »عروسک خیمه شب بازی چین« 
برای توصیف این سازمان، بار دیگر باعث باا گرفتن 
»جنگ لفظی« دولتمردان آمریکا و چین شده است.

از زمــان شــیوع همه گیری کرونا سیاســتمداران و 
مقام های دولت ترامــپ بارها ازچین انتقاد کرده و از 
نبود »شفافیت« این کشور در خصوص کرونا و اینکه 
سازمان جهانی بهداشــت »چین محور« بوده است، 
گایه کرده اند.ســخنگوی چیــن از »چانه زنی های 
ترامپ« با قواعد بهداشــت جهانــی و تاش او برای 
انداختن مســوولیت هایش بر گردن سازمان جهانی 
بهداشــت انتقاد کرد و گفت کــه این نامه نگاری نیز 
احتماا روشــی برای »منحرف کردن افکار عمومی« 
است.شمار مبتایان به کرونا به ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار 
نفر در دنیا نزدیک شــده و حدود ۳۲۳ هزار نفر جان 
باخته اند و دولت هــا در تاش برای مهار این ویروس 

خطرناک هستند.

سازمان جهانی بهداشت خواستار تحقیقات درباره کرونا شد

 الشرق ااوسط:
 آمریکا در حال آماده سازی طرحی برای مقابله با 

لبنان است
روزنامه الشرق ااوسط از آمادگی آمریکا برای بررسی پیش نویس قطعنامه ای جهت 
توقــف کمک های این کشــور به لبنان در صورت ادامه ســیطره حزب اه بر روند 
تصمیم گیری در بیروت خبــر داد.به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه 
الشرق ااوسط، منابع آگاه در سفارت لبنان در واشنگتن اعام کردند که آمریکا در 
حال آماده سازی پیش نویس قطعنامه ای جهت توقف کمک های این کشور به لبنان 
در صورت ادامه ســیطره حزب اه بر روند تصمیم گیری در بیروت است.این منابع 
گفتند: »تصویب چنین طرحی آسان نیست زیرا اعضای کنگره یک صدا نیستند و 
این طرح باید به کمیته روابط خارجی سنا ارائه شود تا پیش از این که برای بحث و 
رای گیری به مجمع عمومی ارائه شود، درباره آن توافق کنند. سپس روند طوانی تری 
را در پیش داشــته و پس از ســنا باید در مجلس نمایندگان مطرح شود و پیش از 
امضای رئیس جمهوری هر دو مجلس باید به آن رای دهند.«این منابع تاکید کردند 
که موفقیت چنین طرحی و تصویب آن با توجه به موضع دولت آمریکا که معموا 
از موضــع دولت لبنان حمایت می کند و مبتنی بــر این واقعیت بوده که حزب اه 
قدرتمند است و نمی توان ساح را از دست آن خارج کرد، مستلزم زمان است.الشرق 
ااوسط همچنین از قصد آمریکا برای تغیری کار و ماموریت نیروهای موقت بین المللی 
)یونیفل( در لبنان در مرزهای این کشور با اسرائیل با هدف تصمین ثبات و صلح در 
منطقه خبر داد.این روزنامه به نقل از منابع ویژه اعام کرد که واشنگتن برای تغییر 
اختیار نیروهای یونیفل در لبنان از طریق تغییر پایگاه های کاری، کاهش تعداد و نیز 
کاهش بودجه آن ها تاش می کند.این منابع افزودند که واشنگتن در پی پیشنهاد 
گسترش ماموریت این نیروها است تا شامل ورود به مواضع خصوصی برای تفتیش و 

جاسوسی از مراکز وابسته به حزب اه  با حمایت غرب و اروپا شود.

بیم ها و نگرانی ها در آستانه شروع به کار 
نیروگاه اتمی امارات

امارات نخستین راکتور هســته ای خود را به بهره برداری رسانده است. سایر 
کشورهای منطقه هم مایلند در این زمینه سرمایه گذاری کنند. جامعه جهانی 
با نگرانی تحوات هســته ای منطقه را رصد می کند.به گزارش ایسنا،  به نقل 
از پایگاه خبری دویچه وله، روزنامه سوئیســی »نویه تسورشــه تسایتونگ« 
به مناســبت آخرین آزمایش های پیش از شــروع کار در راکتور هســته ای 
»برکه« )برکت( در امارات متحده عربی گزارشــی منتشر کرده و نسبت به 
بلندپروازی های هســته ای در کشورهای منطقه هشــدار داده است.نیروگاه 
هســته ای امارات در ۵۰ کیلومتری غرب شــهر صنعتی الرویس قرار دارد و 
هنوز ساخت تمام واحدهای آن به پایان نرسیده است. واحد اول آن قرار بود 
در سال ۲۰۱۷ به مرحله بهره برداری برسد اما به دایل گوناگون عقب افتاد.

شــرکت کپکو کره جنوبی مسئول ساخت این نیروگاه است.قرار است چهار 
راکتــور برکه در مجمــوع ۵۶۰۰ مگاوات انرژی تولیــد کنند که یک پنجم 
ظرفیت  تولید فعلی امارات اســت. در آغاز گزارش روزنامه سوئیســی ضمن 
بیان این که به زودی ســومین دولــت منطقه، پس از اســرائیل و ایران به 
جمع کشــورهای تولیدکننده انرژی هسته ای می پیوندد، آمده است که این 
اقدام امارات می تواند باعث شــود که کشورهای دیگر منطقه، به ویژه ترکیه 
و عربســتان ســعودی و مصر به صرافت بیافتند و برنامه هسته ای خود را با 
شتاب بیشتری دنبال کنند.عربستان سعودی بلندپروازانه ترین برنامه هسته ای 
منطقه را دنبال می کند. اگرچه برنامه هسته ای این کشور به ظاهر قطع شده، 
اما ریاض تاکید کرده اســت که نخستین راکتور عربستان سعودی در سال 
۲۰۲۲ کار خود را آغاز می کند و تاســیس ۱۵ راکتور دیگر را در برنامه خود 

دارد که قرار است تاسال ۲۰۳۲ ایجاد شوند.

گزیده خبر
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ام اس یک بیماری مزمن و پیش رونده است که استقال و توانایی 
فرد را برای شــرکت موثر در خانواده و اجتماع تهدید می کند. در 
مــورد بیماری های ام اس و بیماری هــای موضعی دیگر که درمان 
آن ها امکان پذیر نیســت، هدف اصلی درمان، بهینه سازی کیفیت 
زندگی بیماران اســت. محققان در پژوهشــی تاثیر شــش هفته 
ماســاژ در آب را بر ســرعت راه  رفتن، کنترل پاسچر، شدت درد، 
خســتگی و کیفیت زندگی زنان مبتا به ام اس بررســی کرده اند.

تعداد گروه ماســاژ در آب ۱۵ نفر بودند که شــش هفته به انجام 
تمرینات مداخله ای پرداختند و تعداد ۱۵ نفر نیز در گروه کنترل 
قرار گرفتند که فعالیت های طبیعی زندگی روزانه را انجام دادند و 

هیچگونه برنامه تمرینی نداشتند.

قرار اســت از ماه آینده ماســک هایی به فروش برسد که شبیه به کاه 
ایمنی فضانوردان هســتند و فیلترهایی دارند که کروناویروس را به دام 
می اندازند. این ماســک مجهز به یک فن است که نیروی خود را از یک 
موتور به دست می آورد.این فن هوا را از طریق چند فیلتر خارج می کند 
و عوامــل بیمــاری زای مضر را از بین میبرد. در باای این ماســک که 
شــبیه به کاه ایمنی اســت، یک لبه بزرگ قرار دارد که کاربران را از 
لمس صورتشان که سبب انتقال آلودگی کرونا ویروس می شود، متوقف 
می کند.تاکنون بیش از ۲۰۴ هزار پوند روی تولید این ماســک سرمایه 
گذاری شده که ســرمایه گذاران آن پزشکان،پرستاران و دندانپزشکان 
بودند. این ماسک از ماه گذشته به مرحله مونتاژ رسید و انتظار می رود 

که حدود ۱۴۱ پوند قیمت داشته باشد.

یک از پایگاه های آتش نشانی توکیو در همکاری با شرکت خودروسازی 
نیسان، یک آمبوانس الکتریکی به ناوگان خودروهای خود اضافه کرده 
 NV۴۰۰ اســت. فناوری برقی کردن این آمبوانس روی خودروی ون
نیسان اعمال شده است، خودرویی که هم اکنون در اروپا در حال فروش 
اســت. این کار به عنوان بخشی از ابتکار عمل شهرداری توکیو موسوم 
به "توکیو بدون آاینده" انجام شده است. این آمبوانس برقی می تواند 
هفت خدمه و مسافر را در خود جای دهد و مجهز به یک برانکار برقی 
نیز هست. این وسیله نقلیه دارای دو بسته باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 
کلی 33 کیلو وات ساعت است.همچنین یک باتری 8 کیلو وات ساعتی 
دیگر بــرای تامین انرژی تجهیزات الکتریکی و سیســتم تهویه هوای 

آمبوانس تعبیه شده است. 

تاثیر ماساژ در آب بر بیماران 
دارای ام اس

ماسکی شبیه به کاه ایمنی برای 
به دام انداختن "کروناویروس"

 رونمایی از اولین آمبوانس 
برقی در ژاپن
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فولکس واگن گلف GTI، اسطوره هاچبک ها 45 ساله شد!
فولکس واگن در سال ۱97۵ اولین هاچبک داغ دنیا یعنی گلف GTI را معرفی کرد. ۴۵ سال بعد گلف GTI هنوز تولید می شود 
هشتمین نسل آن امسال معرفی شده است. ژرمن ها برای گرامی داشت چهل و پنجمین سالگرد تولید این خودرو و عرضه ی نسل 
جدید آن نگاهی به میراث GTI داشته است.اولین گلف GTI در نمایشگاه خودروی فرانکفورت در سپتامبر ۱97۵ پدیدار شد و 
تابستان سال ۱976 نیز شاهد ورود آن به بازار بودیم. این خودرو پیشروی محصوات کامپکت، اسپورت و دیفرانسیل جلو یا همان 
 GTI هاچبک های داغ بود. تنها ۵ هزار دستگاه از این خودرو قرار بود تولید شود اما در نهایت ۴6۱69۰ دستگاه از نسل اول گلف
تولید شد.نسل اول این خودرو که در ابتدا با نام “گلف اسپورت” شناخته می شد طی فرایندی محرمانه توسعه یافت. پروتوتایپ 
های اولیه این خودرو از پیشــرانه کاربراتوری با قدرت ۱۰۰ اســب بخار استفاده می کردند و در مارس ۱97۵ بود که مدیرعامل 
فولکس چراغ ســبز تولید آن را صادر کرد.مدل تولیدی از پیشــرانه انژکتوری با قدرت ۱۱۰ اسب بخار استفاده می کرد و سقف 
سرعت ۱8۲ کیلومتر در ساعتی داشت. از جمله ویژگی های خاص این خودرو می توان به قوس چرخ های مشکی، فریم مشکی 

اطراف شیشه عقب، نشان قرمز روی جلوپنجره، صندلی های اسپورت، دسته دنده با طرح توپ گلف و فرمان اسپورت اشاره کرد.

اولین خرید بزرگ بارسلونا قطعی شد
میرالیم پیانیچ، ستاره بوسنیایی یوونتوس در آستانه انتقال به بارسلونا قرار گرفته است.به گزارش »ورزش سه«، اخبار حاکی از آن است 
که تابستانی شلوغ و پرسر و صدا در انتظار بارسلونا خواهد بود و این تیم قصد دارد برای تقویت ترکیبش دست به خرید بازیکنان بزرگی 
بزند. به جز ائوتارو مارتینز، میرالیم پیانیچ نیز به شدت مورد توجه بارسا قرار گرفته و نشریه موندو دیپرتیوو امروز در گزارشی مدعی شد 
این ستاره بوسنیایی فاصله ای تا امضای قرارداد با آبی اناری ها ندارد.بارسلونا به قدری برای خرید میرالیم پیانیچ مصمم است که حتی 
در صورت عدم پذیرش معاوضه از ســوی یوونتوس نیز برای خرید او اقدام خواهد کرد. پیانیچ یکی از بااترین دســتمزدها را در تورین 
دریافت می کند و به همین دلیل بیانکونری نیز بی میل به فروش او نیست.بارسلونا امیدوار است یوونتوس گزینه خرید نلسون سمدو، 
مدافع پرتغالی و ۲6 ساله را بپذیرد تا اینگونه پروسه جذب میرالیم پیانیچ راحت تر انجام شود، اما باشگاه ایتالیایی خواهان خرید آرتور 
ملو از بارسلوناست، آنهم در شرایطی که این هافبک برزیلی هیچ عاقه ای به جدایی از بارسا ندارد.اما موندو دیپورتیوو امروز فاش کرد 
حتی اگر در نهایت طرفین در مورد معاوضه بازیکن به توافق نرسند نیز میرالیم پیانیچ را باید بازیکن بارسلونا دانست. کادر فنی بارسا به 

سبک بازی این هافبک خاق عاقمند است و او نقشی کلیدی در ترکیب بلوگرانا در فصل بعد خواهد داشت.

عشق یارم ر زمانی منزل اندر دل کند
ا ه زر حلقهٔ زلفش دلم منزل کند عشق او کز ر رآید منزل اندر دل کنددل ه از من بگسلد منزل کند ر زلف او

بیم و امیدش همه کار مرا ل کندگاه ازو بیم فراق است وگهی امید وصلرکجا من بگذرم چشمم زمین رگل کندرکجا او بگذرد رویش جهان رگل کند صورتش ر ساعتی ر ش چشم آید مرا
ا دگر باره مرا از خویشتن غافل کند

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

منابع خبری به ورایتی اعام کرده اند آکادمی اسکار طرحی برای به تعویق انداختن نود و سومین 
دوره جوایز ســینمایی اسکار در نظر دارد که البته هنوز به تصمیم نهایی و قطعی نرسیده است.

مراسم اسکار ۲۰۲۱ برای تاریخ ۲8 فوریه سال آینده میادی برنامه ریزی شده و هنوز خبر رسمی 
تعویق و تاریخ های احتمالی جدید این رویداد ســینمایی منتشر نشده است. دیوید روبین رئیس 
آکادمی اسکار در ماه آوریل و همزمان با اعام تغییراتی برای تسهیل واجد شرایط شدن آثار برای 
رقابت در اسکار با توجه به شرایط خاص بحران کرونا، تاکید کرد اکنون خیلی زود است که بدانیم 
پخش تلویزیونی مراسم اسکار ۲۰۲۱ تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار خواهد گرفت یا خیر و 
آگاهی از چشم انداز این جوایز در حال حاضر غیرممکن است. آکادمی چندی پیش اعام کرد، به 
سبب بحران جهانی ویروس کرونا، به طور موقت و تنها برای یک سال فیلم هایی که اکران سینمایی 
نداشــته باشند را واجد شرایط رقابت در شــاخه های این جوایز سینمایی خواهد دانست، این در 
حالی اســت که پیش از این 7 روز اکران تجاری در منطقه لس آنجلس شــرط ضروری حضور در 
جوایز اسکار بود. آکادمی اسکار هنوز واکنشی به تعویق احتمالی جوایز اسکار ۲۰۲۱ نداشته است.

کتاب ناتور دشت
کتاب ناتور دشــت اثر بسیار مشــهور و برجسته جروم 
دیوید ســلینجر است که در ســال ۱9۵۱ منتشر شد و 
طبق آخرین آمارها تاکنون بیشتر از 6۵ میلیون نسخه از 
آن در سراسر جهان به فروش رفته است. این رمان کتابی 
شاخص در ادبیات آمریکا محسوب می شود و به بیش از 
3۵ زبان نیز ترجمه شده است.این کتاب به نحوی نوشته 
شده است که در همان جمات ابتدایی تکلیف خودش 
را با مخاطب روشن می کند و شما کاما متوجه می شوید 
که با چه رمانی روبه رو هســتید. جمات ابتدایی کتاب 
ناتور دشت چنین هســتند:اگه واقعا می خوای قضیه رو 
بشنوی، ابد اول چیزی که می خوای بدونی اینه که کجا 
دنیا اومده م و بچگِی َگنــَدم چه جوری بوده و پدرمادرم 
قبِل دنیا اومدنم چیکار می کرده ن و از این جور مزخرفاِت دیوید کاپرفیلدی؛ ولی من اصا حال وحوصله ی 
تعریف کردِن این چیزا رو ندارم. اوا که این حرفا ِکِسلم می کنه، ثانیا هم اگه یه چیِز به ُکل خصوصی از 
پدرمادرم تعریف کنم جفت شون خونَروِِش دوقبضه می گیرن. هردودشون سِر این چیزا حسابی حساسن، 
مخصوصا پدرم. هردوشون آدمای خوبی ان – منظوری ندارم – ولی عیِن چی حساسن. تازه، اصا قرار 
نیســت کّل سرگذشــِت نکبتیم یا یه همچه چیزی رو برات تعریف کنم. فقط قصه ی اتفاقای ُگهی رو 
واسه ت تعریف می کنم که دوروبَِر کریسمِس پارسال، قبِل این که حسابی پیرم درآد، سرم اومد و مجبور 
شــدم بیان این جا بی خیال طی کنم. »زندگی واقعا یه جور بازیه پســرجان. زندگی یه جور بازیه که با 
توجه به مقررات بازیش می کنن«»ُدُرّسه آقا. می دونم که زندگی یه جور بازیه. می دونم.«چه بازی ای، چه 
کشکی، چه پشمی. بازی! اگه طرِف کله گنده ها باشی قبول دارم بازیه. ولی اگه طرِف دیگه باشی، طرفی 

که کله گنده ها نیستن، دیگه بازی چه معنی داره؟ هیچ چی. هیچ بازی ای در کار نیست.

جی. دی. سالینجر
جروم دیوید َسلینجر )زادهٔ ۱ ژانویهٔ ۱9۱9 – درگذشتهٔ 
۲7 ژانویهٔ ۲۰۱۰( نویسندهٔ معاصر آمریکایی بود. رمانهای 
پرطرفدار وی، مانند ناطور دشــت در نقد جامعهٔ مدرن 
غرب و خصوصاً آمریکا نوشــته شده اند. سالینجر بیشتر 
با حروف ابتدایِی نام خود »جی.دی. ســالینجر« معروف 
اســت. اطاعات اندکی دربارهٔ زندگی ســالینجر منتشر 
شده اســت، و او، با توجه به شــخصیت گوشه گیر خود، 
همواره تــاش می کرد دیگران را بــه حریم زندگی اش 
راه ندهد.او در ســال ۱9۱9 در منهتن نیویورک از پدری 
یهودی و مادری مســیحی به دنیا آمد. در هجدهـ  نوزده 
سالگی، چند ماهی را در اروپا گذرانده و در سال ۱938، 
هم زمان با بازگشــتش به آمریکا، در یکی از دانشگاه های 
نیویورک به تحصیل پرداخته، اما آن را نیمه تمام رها کرد. نخستین داستان سالینجر به نام جوانان در سال 
۱9۴۰ در مجلهٔ استوری به چاپ رسید. چند سال بعد داستان ناطور دشت به شکل دنباله دار در آمریکا 
منتشــر شد و سپس در سال ۱9۵۱ روانهٔ بازار کتاِب این کشور و بریتانیا گردید.ناطور دشت، نخستین 
کتاب سالینجر، در مدت کمی شهرت و محبوبیت فراوانی برای او به همراه آورد و بنگاه انتشاراتی راندوم 
هاوس در سال ۱999 آن را به عنوان شصت وچهارمین رمان برتر سده بیستم معرفی کرد. این کتاب در 
مناطقی از آمریکا به عنوان کتاب »نامناسب« و »غیراخاقی« شمرده شده و در فهرست کتاب های ممنوعهٔ 
ـ قرار گرفت.ـ  فرنی و زویی، نُه داستان  ـ منتشرشده از سوی »انجمن کتابخانه های آمریکا«ـ  دههٔ ۱99۰ـ 
)در ایران با عنوان دلتنگی های نقاش خیابان چهل و هشــتم )یکی از داستان های آن( ترجمه و منتشر 
شده( تیرهای سقف را باا بگذارید، نجاران و سیمور: پیشگفتار، جنگل واژگون، نغمهٔ غمگین، هفته ای یه 

بار آدمو نمی کشه و یادداشت های شخصی یک سربازاز جمله آثار کم شمارِ سالینجر هستند. 
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