
 ۲۰۲۳ ابتا و ۳۴ فوتی جدید کرونا
 در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: با شناســایی ۲۰۲۳ مورد جدید 
کووید-۱۹در کشور، مجموع مبتایان کووید۱۹ در کشور به ۱۳۷۷۲۴ 
نفر رسید.دکتر جهانپور گفت:بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی دو 
هزار و ۲۳ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.وی 
افزود: از بین مبتایان جدید، ۳۳۸ مورد بســتری و یک هزار و ۶۸۵ 
مورد معادل ۸۳ درصــد از موارد جدید از افراد در تماس با مبتایان 
بودند که شناسایی شدند.به گفته جهانپور، مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور به ۱۳۷ هزار و ۷۲۴ نفر رسید.وی ادامه داد: متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشــته، ۳۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند.جهانپــور گفت: مجموع جان باختگان این بیماری به ۷ هزار و 
۴۵۱ نفر رســید.وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۱۰۷ هزار و ۷۱۳ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شــده اند.وی ادامه داد: ۲۵۸۵ 
نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قــرار دارند.جهانپور گفت:تا کنون ۸۱۸ هزار و ۹۱۷ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.وی ادامه داد: وضعیت 
اســتان خوزستان، همچنان قرمز است اما شــاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ 

درصدی موارد بستری نسبت به روزهای گذشته هستیم.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا با سابقه پلید و سیاه، به هیچ وجه صاحیت سیاسی، حقوقی و اخاقی برای قضاوت درباره سایر کشورهای جهان 
ندارد.به گزارش اداره کل اطاع رســانی و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارداشت: آمریکا با آن 
سابقه پلید و سیاه در اقدامات تروریستی، اعدام های فراقضایی، رسوایی های جاسوسی، حمایت از نظام های فاشیستی و دیکتاتوری و قاچاقچیان بین المللی 
مواد مخدر، ۷۹ کودتا و تغییر نظام در کشورهای مستقل، جنگ افروزی بی سابقه در تاریخ با ۱۳۵ جنگ، تحریم و تروریسم اقتصادی علیه ۳۳ کشور و دهها 

جرم و جنایت علیه بشریت، به هیچ وجه صاحیت سیاسی، حقوقی و اخاقی برای قضاوت درباره سایر کشورهای جهان ندارد......

www.sobh-eqtesad.ir

موسوی با رد گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا؛

 آمریکا صاحیت قضاوت درباره کشورهای جهان را ندارد
info@sobh-eqtesad.ir

بورس در چالشهای کورس
این روزها ســروصدای ســود دهی بورس اوراق بهادار در ایران از همه 
بورسهای جهان بیشتر است. علل و عوامل این سرو صدا را در چند پدیده 
میتوان خاصه کرد. اوا اینکه در ایران مثل همه جای جهان شرکتهایی 
که بتوانند نظر حسابرســان بورس را بخود جلب کنند ، میتوانند وارد 
بورس شــوند و ســهام خود را به عامه مردم عرضه کنند. ارزش گزاری 
بر پایه اولیه را کارشناسان بورس تعیین و با مالکین شرکتها برای ایجاد 
تخفیف و جلب نظر بازار به توافق میرســند. و از این پس که سهام در 
بورس عرضه شــود طبعا ورود به بازار اولیه  نموده و فرایند رقابتی در 
چالش کشف قیمت واقعی متکی به عوامل زیادی آغاز میشود که آن را 
بازار ثانویه نام می نهند.  در میان کارشناسان واژه ای در محاورات بکار 
میرود به نام »» حباب «« که در فارســی آن را وقتی استفاده میکنند 
که در اثر نوعی چربی با دیواره گرد توده کوچکی از هوا شکل گرفته و 
یک توپ کوچک توخالی معلق در هوا تولید و دیر زمانی نمیپاید که در 
اثر تغییر در دما و شکســت در پوسته چرب ، می ترکد و از صحنه دید 
همه حذف میشود. این واژه در بورسها به سهام هایی اطاق میشود که 
قیمت غیر واقعی می یابند و در اثر مرور زمان با افشای خبری و یا نفس 
پس زدن بازار از حیث منافع برای صاحب سهم  از رقم خود می افتند. و 
صاحب سهام با زیان هنگفتی شاید البته از محل سودهای گذشته مواجه 
میشود. در این نوسان ها  شرکتها و با تعبیر بهتر شخصیت های حقوقی 
گاها میتوانند با خریدهای گســترده، افت خــود را در دوره بعد جبران 
کنند. اما در طوفانهای فراز و فرودی شرکتهای کوچک و نوعا اشخاص 
حقیقی قربانی میشوند که به آگهی های تبلیغات  در خصوص تمرکز 
روز برخی سهم ها اعتماد کرده اند. امروزه دولت ایران در جریان تامین 
کســر بودجه به بازار بورس پناه آورده است.با تبلیغات فراوان نقدینگی 
شناور بازار پول را به بازار سرمایه ترغیب میکند و این تا جایی است که 
حجم سرمایه محاسباتی بازار بورس ظرف سه ماه گذشته و البته با ورود 
برخی شرکتها مانند » شستا ، شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی 
«  به دو برابر افزایش یافته است. از آن که دولت تمایل جدی به بورس 
را برای تحقق منویات اجرایی در اصل ۴۴ قانون اساسی نشان میدهد، 
مهمتر ورود رهبر انقاب اســامی  با اباغیه ۹ اردیبهشــت  ۹۹ خود 
به میدان تایید جریان  فروش ســهام عدالت در بورس است. این ورود 
قطعا نگرانی های شبهه ناکی که برخی کارشناسان مذهبی نسبت به ) 
سفته بازانه بودن ( بازار ثانویه مطرح مینمودند را کاما برطرف میکند. 
معظم له با اباغیه خود که در بخش از آن امده است : » درپی تصمیم 
واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت 
با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد، 
انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولتهای مختلف با اجرای 
دقیق مواد ۸ گانه اباغی ۱۲/۴/۱۳۸۵ هرچه سریعتر مقدمات ازم برای 
آزادســازی ســهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم 
گردیده و آیین نامه هــای اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با 
توجه به شــرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که 
به عهده اوست، با آزادسازی ســهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت 
می شــود: دارندگان ســهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص 
مالکیت مستقیم سهام شرکت های سرمایه  پذیر را انتخاب نمایند و به 
تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند. مقررات مورد نیاز جهت انتقال 
سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب 
شود. این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی ازم ااجراست«. لذا 
و پیرو دســتور اکید رهبر انقاب امروز یعنی ســه شنبه ۶ خرداد ماه 
۱۳۹۹ با موافقت بورس بخشی از سهام عدالت از طریق بانکها خریداری 
و در بورس به تابلو کشــیده میشــود و این هم نوید بزرگی برای بازار 
سرمایه خواهد بود که سرمایه بازار را بزرگ میکند و هم حضور انبوهی 
از ســهامداران را به دانش نســبی کار با بورس آشنا میکند. و جدای از 
اینها برای طبقه کم درآمد جامعه معونه ای فراهم می نماید. بنظر می 
رسد دولت شدیدا باید از ارزش سهام عدالت ، که از حجم ورود و خروج 
نقدینگی به بورس مراقبت کند. ارزش سهام عدالت برای رشد روزافزون 
امنیت اقتصادی و فقر زدایی بسیار با اهمیت خواهد بود. این حقیر راه 
کار ورود کارگران و اقشار دیگر جامعه که از داشتن سهام محروم مانده 
اند ، به داشتن سهام عدالت را در مقاله ای دیگر ارائه خواهم نمود و بدین 
نکته که جامعه ایران و اساسا ایرانیان باید به ثبات اقتصادی دادن به بازار، 
که ثبات بخشــیدن به امنیت در کل کشور است، ورود نموده و موجب 

افزایش بهره وری سرمایه هاشوند نیز تاکید خواهم نمود.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 بررسی دایل وقوع حادثه قطار همدان- مشهد  
طبق گفته کارشناســان، اولین احتمال بعنوان دلیل وقوع این سانحه باز بودن پیچ است. اگر محرز 
شــود که بازشدن پیچ، دلیل ســانحه بوده به طور قطع راهبان یا راهبانان این مسیر باید پاسخگو 
باشند. حسب اظهارنظر پیشکسوتان مطلع ریلی، متاسفانه سالهاست راهبانان بجای سرکشی با پای 
پیاده، با موتورسیکلت گشت زنی می کنند که این باعث کاهش دقت در بازرسی و رصد مسیر شده 
است. از دستور مدیرعامل شرکت راه آهن مبنی بر سلب امتیازات سازمانی مدیرانی که اشتباه آنها 
موجب آســیب به حیثیت و اموال راه آهن شود، چیزی نمی گذرد که حادثه دیگری برای مسافران 
ریلی رخ داد.ســاعت ۲۲ روز سوم خرداد ماه قطار مسافری همدان- مشهد در حوالی پرند از مسیر 
ریلی خارج شد. هر چند خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از مسافران آسیبی وارد نشد و هیچ 
مصدومی هم بر جای نگذاشت اما وقوع هر گونه حادثه هر چند جزیی، امنیت روانی مخاطبان این 
بخش حمل و نقل را که عمدتا از اقشــار متوسط رو به پایین هستند را به خطر می اندازد. هر چند 
هنوز نظر کمیته بررســی سانحه علت حادثه قطار همدان- مشهد به طور رسمی اعام نشده است 
اما گویا در محل خروج واگن از ریل چند پیچ باز شده مشاهده شده است؛ دقیقا مشابه سانحه قطار 
تهران- زاهدان که موجب جان باختن چند مسافر این قطار شد که این بار بخت با راه آهن و مسافران 
قطار همدان- مشهد یار بود و فقط یک مهمان دار آسیب جزیی دید که به صورت سرپایی هم درمان 
شد. کارشناسان و اهالی فن معتقدند که با توجه به ساعت حادثه باید ابتدا مسوولین راه آهن بطور 
روشن مشخص کنند لوکوموتیورانان هوشیار بوده اند یا خیر؟! در سانحه دو شب گذشته و همزمان 
با اعام عید سعید فطر،  ۲ لکوموتیو به داخل دره کنار پل سقوط کرده و یک سالن قطار نیز بطور 
معجزه آسا بین یک سالن مسافری و لوکوموتیو مهار ماند. سالن مسافرِی مهار کننده نیز تقریبا روی 
هوا معلق ! آنچه تعجب برانگیز است چیدمان این صحنه است.یعنی اگر تصمیم گرفته شود که چنین 
صحنه آرایی با دو واگن مسافری و دو لوکوموتیو انجام شود محال است! این قطار دارای دوبله لکوموتیو 
بوده است که این لکوموتیوها دچار حادثه شدند.طبق گفته کارشناسان، اولین احتمال بعنوان دلیل 
وقوع این سانحه باز بودن پیچ است. اگر محرز شود که بازشدن پیچ، دلیل سانحه بوده به طور قطع 
راهبان یا راهبانان این مسیر باید پاسخگو باشند. حسب اظهارنظر پیشکسوتان مطلع ریلی، متاسفانه 
سالهاســت راهبانان بجای سرکشی با پای پیاده، با موتورسیکلت گشت زنی می کنند که این باعث 
کاهش دقت در بازرســی و رصد مسیر شده است.اما در وقوع این حادثه، موضوع از جهت دیگر هم 
قابل بررسی است، با توجه به قوس روی پل باید سرعت قطار موردتوجه مضاعف قرارگیرد. درصورت 
باابودن سرعت ممکن است فشار و لرزش حاصل از لوکوموتیو موجب حرکت ریل به کناره های پل 
و شکست آن شده باشد که در اینصورت تحلیل سانحه بطور کامل تغییر می کند.یکی از کارشناسان 
ریلی که بازدیدی از محل وقوع حادثه داشته، براین باور است که با توجه به بریدگی ریل، مقدار حدود 
نیم متر، آنهم در ســر اتصالی موضوع سرقت نمی تواند فرضیه درستی باشد زیرا هیچ عقل سلیمی 
نمی تواند قبول کند یک سارق بخاطر چند کیلو آهن که ارزش زیادی ندارد دستگاه و ابزار بُرش بیاورد 
و خود را به خطر بیاندازد. کافی است ده عدد اتصالی و پابند باز کند که دهها برابر منفعت بیشتری 
نصیبش می شود. بنابراین از این حیث می توان موضوع سرقت را کاما منتفی فرض کرد.اما موضوع 
مهم بحث نگهداری از مسیر است، حال باتوجه به اینکه نگهداری خطوط و ابنیه فنی در راه آهن در 
نواحی مختلف به شرکت های مختلف که بعضا تجربه باایی ندارند، واگذار شده، با توجه به دمای هوای 
باای روز حادثه در منطقه پرندک و رودشور )گفته می شود باای ۴۵ درجه و حتی تا ۵۳ درجه نیز 
گفته اند( با اولین نگاه به بریدگی اتصالی می توان اینگونه تحلیل کرد که فرار خط و بریدگی بر سر 
اتصالی، باعث سانحه شده است و افتادگی و اعوجاج نیز مزید بر علت شده و با توجه به اینکه بعد از پل 
خاکریز بوده، دیزل جایی برای تعادل و سرپا ایستادن نداشته و به بغل واژگون شده است.از آنجایی که 
سالن های مسافری سبک بودند، گارد پل و توپوگرافی سازه، مانع از سقوط و واژگونی آنها شده است.

در اینکه در این اتفاق، خداوند به برکت ماه رمضان رافتش را شامل حال مردم کرده و خطر از بیخ راه 
آهن و مسافران این قطار گذشته، شکی نیست چراکه مشاهده صحنه و تحلیل فنی آن نشان می دهد 
حادثه ای به این شــکل باید چند ده کشته و خسارات مالی فراوان به جا می گذاشت.متاسفانه علی 
رغم تاکید رهبری، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی مبنی بر توسعه حمل و نقل ریلی چه در 
بخش بار و چه مسافر شاهد تعدد وقوع سوانح و حوادث ریلی هستیم به طوری که پنج شنبه گذشته 
هم خروج از خط لکوموتیو و چند واگن باری در  محدوده ایستگاه لوشان به رستم آباد رخ داد. این 
اتفاقات را حتی اگر بدون آسیب به مسافران، بار، واگن و خطوط پشت سر بگذاریم اما در واقع مهم 
ترین خسارت وارد شده، از دست رفتن اعتماد عمومی به ایمن ترین نوع حمل و نقل است. وقوع این 
سوانح که بسیاری از آن به دلیل سوءمدیریت های گذشته و استمرار مشکات رخ می دهد و ارتباطی 
با سخت افزار و ناوگان و... ندارد، اعتماد مردم را برای استفاده از قطار کاهش می دهد یا از بین می برد.

معاش کارگران کجای برنامه دولت است؟

 افزایش هزینه های ثابت زندگی
چگونه سهام عدالت خود 

را بفروشیم؟

تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله صادرات گاز ایران

یکی از حقوقی که دارندگان سهام عدالت از آن برخوردارند، امکان فروش سهام  است و بر این اساس امکان فروش 
ســهام عدالت برای مشموانی که قصد فروش سهام عدالت خود را دارند از ۶ خرداد فراهم شده است و این افراد 
می توانند از امروز با مراجعه حضوری یا غیرحضوری به بانکی که پیش از این شــماره شــبای خود را در سازمان 
خصوصی سازی ثبت کرده اند، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند. هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی 
طی اطاعیه ای اعام کرد که کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند 
از امروز سه شنبه )۶ خرداد( به شعب بانک هایی که قبًا در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب 

را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده اند،.....

تخلف ۶۳۰ میلیاردی ۷ بنگاه اقتصادی در دو ماه

 صندوق بین المللی پول؛

 رشد نقدینگی ایران 16.3 درصد 
کاهش می یابد

با وجود تهدیدات آمریکا دومین نفتکش ایرانی به سواحل ونزوئا رسید

 صادرات بنزین برگ برنده اقتصاد مقاومتی
 در روزهای تحریم

3

4

5

3

3

4

2



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 6 خرداد 1399  3 شوال 1441  26 می 2020دیپلماسی
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4363 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

موسوی با رد گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا؛گزیده خبر

 آمریکا صاحیت قضاوت درباره کشورهای جهان را ندارد
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا با سابقه پلید و 
سیاه، به هیچ وجه صاحیت سیاسی، حقوقی و اخاقی برای 
قضاوت درباره سایر کشورهای جهان ندارد.به گزارش اداره کل 
اطاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سید عباس 
موسوی ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهارداشت: آمریکا با 
آن ســابقه پلید و ســیاه در اقدامات تروریســتی، اعدام های 
فراقضایی، رســوایی های جاسوســی، حمایــت از نظام های 
فاشیستی و دیکتاتوری و قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، 
۷۹ کودتا و تغییر نظام در کشورهای مستقل، جنگ افروزی 
بی سابقه در تاریخ با ۱۳۵ جنگ، تحریم و تروریسم اقتصادی 
علیه ۳۳ کشــور و دهها جرم و جنایت علیه بشریت، به هیچ 
وجه صاحیت سیاسی، حقوقی و اخاقی برای قضاوت درباره 
سایر کشورهای جهان ندارد.موسوی در ادامه با رد گزارش بی 
پایه اخیر وزارت امور خارجه آمریکا، اتهامات وارده را ناشی از 
جعل، توطئه و توهم با هدف جنگ روانی و ایجاد فشار خواند 
و تصریح کرد: این به اصطاح گزارش طبق رویه مالوف، ملغمه 
ای از تخیل و اتهام های واهی اســت که هیچگاه سندی برای 
اثبات آنها ارائه نشده و از جانب کسانی مطرح می شود که در 
یک قرن اخیر حداقل در ۵۵ کشور مستقل دنیا به بهانه های 
واهی دخالت کرده که فهرســت بلنــد باایی از اقدامات غیر 
قانونی آنها علیه مردم جهان وجود دارد و تحلیلگران و محققان 
با انتشــار صدها کتاب در این رابطه تنها بخشــی از آنها را بر 
مأ ساخته اند.ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تنها در 
فقره تحریم و تروریسم اقتصادی و بر اساس آمار وزارت خزانه 
داری آمریکا صرفاً از ســال ۲۰۱۷ تاکنون، ۳۳ کشور جهان 
مــورد تحریم قرار گرفته اند که بســیاری از این تحریم های 
یکجانبه و فراســرزمینی، تأثیراتی سنگین و مخرب بر مردم 
آن کشورها داشته است.موسوی همچنین نظامی گری ایاات 
متحده در تاریخ کوتاه پیدایش و حیات خود را از بســیاری از 
امپراطوری های خونریز و متجاوز تاریخ بیشتر خواند و افزود: 

این نظامی گری بقدری بی ســابقه بوده که این کشور ۱۳۵ 
جنگ بزرگ در تاریخ خود ثبت کرده و تنها ۱۶ ســال از عمر 
۲۴۳ ســاله اش را در جنگ و کشتار و خونریری و استفاده از 
همه ســاح های متعارف و غیر متعارف، نگذرانده است.وی با 
اشاره به دخالت مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در کودتا، تغییر 
نظام و انقاب های رنگــی از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون 
خاطر نشان کرد: آمریکا بصورت مستقیم و از طریق سازمان 
اطاعات مرکزی )سیا( اقدام به اجرای ۷۹ مورد کودتا و تغییر 
نظام در کشــورهای جهان کرده است که شماری از آنها نیز 

ناموفق بوده است. عاوه بر این، آمریکا در کشورهای مختلف 
اقدام به حمایت مستقیم و غیرمستقیم از آشوب و هرج و مرج 
ضددولتی کرده است که برخی از آنها منتج به روی کار آمدن 
افراد و دولتهای دســت نشانده شده است.سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی همچنین به حمایت آمریکا از نظام های فاشیستی و 
نیز قاچاقچی مواد مخدر در دهه های گذشته اشاره کرد که از 
۳۵ حکومت مبتنی بر فاشیسم و قاچاق مواد مخدر، فراتر رفته 
است.وی افزود: رسوایی جاسوسی آمریکا از رهبران جهان که 
عمدتاً از متحدان آمریکا بوده از دیگر کارنامه سیاه و هولناک 

این دولت یاغی است.موســوی، آمریــکا را یکی از دولت های 
حامی تروریســم و مهم تر از آن، دولتی تروریستی خواند که 
بر اســاس اطاعات موجود، از دهه ۱۹۶۰ میادی، حداقل ۸ 
گروه تروریستی شناسنامه دار با کارنامه سنگین و خونین در 
غرب آســیا، اروپا و آمریکای اتین را مورد حمایت قرار داده 
کــه از جمله آنها می توان به حمایت همه جانبه از ســازمان 
تروریستی مجاهدین خلق )منافقین( نام برد که مسئول ترور 
۱۷ هزار شــهروند و مقام ایرانی در طول چهار دهه اخیر بوده 
اســت. ایجاد و حمایت از گروه وحشــی و خونخوار داعش از 
دیگر جنایات تاریخی آمریکایی ها در ســالهای نزدیک است.

وی به تلفات غیرنظامیان در عملیات های نظامی پهپادی در 
حداقل ۵ کشور افغانســتان، عراق، پاکستان، سومالی، لیبی 
و یمن اشــاره کرد که در این عملیات ها که به اســم جنگ 
علیه تروریســم بوده و همچنان دارد، شمار زیادی از اهداف 
و افراد غیرنظامی عامدانه مورد حمله قرار گرفتند.سخنگوی 
وزارت امور خارجه اضافه کرد: فهرســت جنایات تروریستی و 
ضد بشری آمریکایی ها بسیار طوانی و کریه است؛ اما خوب 
است دولتمردان آمریکایی به یاد بیاورند کدام قوانین حتی در 
داخل آمریکا در پس اقدامات تروریســتی، قتل های هدفمند 
 )Political Assassinations( ترورهای سیاسی ،)Targeted killing(
و اعدام های فراقضائی )Extrajudicial Execution( توسط کنگره 
برای سرپوش گذاشــتن بر این فجایع در افکارعمومی رسماً 
تصویب شده است!؟ کافی است این واژگان را جستجو کنند 
تا دریابند »خاقانه ترین تکنیک ها در کشتن افراد بی گناه« 
توسط کدام کشــور به کار گرفته می شود!؟موسوی در پایان 
تاکید کرد: با توجه به آنچه که در باا گذشت آمریکا به هیچ 
وجه صاحیت سیاسی، حقوقی و اخاقی برای قضاوت دیگر 
کشــورها را ندارد و بهتر است اول به سابقه پلید و سیاه خود 
بپردازد؛ بویژه اینکه مدیریت وزارت امور خارجه آمریکا در حال 

حاضر با افتخار دروغ را عامل پیشرفت خود می داند.

موافقت رهبر معظم انقاب با عفو تعدادی از 
محکومان امنیتی و کارگران هفت تپه

 با موافقت رهبر معظم انقاب و درخواست رییس قوه قضاییه جمعی از محکومان 
امنیتــی از جمله تعدادی از دانشــجویان، برخی کارگــران هفت تپه و چند نفر 
بازداشت شدگان روز کارگر در فهرست عفو قرار دارند.به گزارش مرکز رسانه قوه 
قضاییه، هرساله و همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر، رییس قوه قضاییه با ارسال 
نامه به مقام معظم رهبری خواستار موافقت با عفو و یا تخفیف مجازات تعدادی از 
محکومان دادگاه های عمومی و انقاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان 
تعزیرات حکومتی می شود.امســال نیز رهبر معظم انقاب اسامی با درخواست 
آیت اه رییسی، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان، 
موافقت کردند.نکته حائز اهمیت در عفو اخیر، حضور تعدادی از محکومان امنیتی 
در میان عفوشــدگان است.بنا بر این گزارش، در این مرحله نیز همانند عفو قبلی 
جمعی از محکومان امنیتی ازجمله تعدادی از دانشجویان؛برخی کارگران هفت تپه 

و چند نفر بازداشت شدگان روز  کارگر در فهرست عفو قرار دارند.

دستور فرمانده کل سپاه برای اعزام دو 
فروند بالگرد به گچساران

سخنگوی سپاه از دستور سردار سرلشکر سامی برای اعزام دو فروند بالگرد نیروی 
هوافضای ســپاه برای پایان بخشــیدن به عملیات مهار آتش سوزی جنگل ها و 
مراتع گچســاران و جلوگیری از گسترش یا شعله ور شدن مجدد آتش خبر داد. 
به گزارش ایســنا، در پی آتش سوزی بخش زیادی از جنگل ها و مراتع  »خنگ 
بنار«، کوه گوهر  و اطراف کوه های گناوه لری از توابع شهرستان گچساران استان 
کهگیلویه و بویراحمد و تاش بی وقفه نیروهای امدادگر، بسیج و مردم برای مهار 
آتش، ســردار پاسدار رمضان شریف ســخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه 
پاســداران انقاب اســامی گفت: با توجه به حجم آتش سوزی و نیاز نیروهای 
امدادی برای پایان بخشیدن به عملیات مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش 
و یا شعله ور شدن مجدد آتش، به دستور سردار سرلشکر حسین سامی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقاب اسامی دو فروند بالگرد نیروی هوافضای سپاه به منطقه 
اعزام گردید.ســردار شــریف افزود: امیدواریم با همت و تاش دستگاه ها و آحاد 
نیروهای امدادی فعال در منطقه به زودی شاهد مهار کامل آتش در جنگل ها و 

مراتع این منطقه زیبای کوهستانی و بعضاً صعب العبور کشور باشیم.

سردار حاجی زاده:
 در بااترین سطح آمادگی دفاعی قرار داریم

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه گفت: ایران از لحاظ نظامی قدرتمند است و اگر 
دشمن حرفهایی می زند به دلیل ترس و نگرانی آنها از این قدرت است ولی مردم 
نباید نگرانی به خود راه بدهند. سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه در گفتگو با صداوسیما، درخصوص میزان آمادگی دفاعی ایران اظهار داشت: 
ما اکنون در بااترین ســطح آمادگی دفاعی پس از پیروزی انقاب اسامی قرار 
داریم و هیچ کس نباید از این بابت نگرانی داشته باشد.حاجی زاده: مشکل اصلی 
امروز کشور را در حوزه اقتصادی عنوان کرد و گفت: این مسئله می طلبد تا هم 
مردم و هم همه مســئولین دست به دست هم بدهند و با هم به سمت حل این 
موضوع بروند.وی تصریح کرد: ایران از لحاظ نظامی قدرتمند است و اگر دشمن 
حرفهایی می زند به دلیل ترس و نگرانی آنها از این قدرت ایران اســت ولی مردم 

نباید نگرانی به خود راه بدهند.

گفت وگوی تلفنی روحانی و اردوغان
تاکید بر بازگشایی مرزهای ایران و ترکیه با 

رعایت پروتکل های بهداشتی
روسای جمهور ایران و ترکیه بر ضرورت بازگشایی هرچه سریعتر مرزهای زمینی 
و هوایی دو کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی تأکید کردند.به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی ریاست جمهوری، رؤسای جمهور ایران و ترکیه همزمان با عید سعید 
فطر در گفت وگوی تلفنی با تبریک متقابل عید فطر به دولت ها و مردم دو کشور، 
بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط به ویژه مناسبات اقتصادی و تجاری تأکید کردند.

حجت ااسام حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در این تماس تلفنی، با اشاره 
به مشکات اقتصادی حاکم بر جهان براثر شیوع ویروس عالم گیر کرونا، ضرورت 
بازگشایی هر چه سریعتر مرزهای زمینی و هوایی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
را برای از ســرگیری تبادات تجاری و کاایی دو کشــور مورد تأکید قرار دادند.

روحانی و اردوغان همچنین در این تماس تلفنی ابراز امیدواری کردند با تشکیل 
کمیســیون همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک و با پایان 
یافتن بحران کرونا، تحرک تازه و خوبی در روابط اقتصادی دو کشور و همچنین 
اجرایی و عملیاتی شدن توافقات قبلی صورت گیرد.رؤسای جمهور ایران و ترکیه 
در ادامه با اشــاره به همکاری های خوب دو کشــور در مقاطع مختلف، ضرورت 
همــکاری و تبادل دانش، اطاعات و تجربیــات در زمینه مقابله با ویروس کرونا 
را مــورد تأکید قرار دادند.روحانی با بیان اینکــه همکاری های ایران و ترکیه در 
مقاطع مختلف در تاریخ دو کشــور به ثبت رسیده است، گفت: در شرایط امروز، 
بازگشایی مرزهای زمینی و هوایی با رعایت پروتکل های بهداشتی و از سرگیری 
تبادات تجاری و کاایی برای هردو کشور یک ضرورت است.رجب طیب اردوغان 
نیز خاطرنشان کرد: بر این باور هستم که همکاری ها و تبادل تجربیات دو کشور 
در زمینه مقابله با ویروس کرونا می تواند بســیار مفید باشد.رئیس جمهور ترکیه 
همچنین توســعه روابط اقتصادی و تجاری را مورد تأکید قرار داد و افزود: برای 
بازگشــایی مرزهای ترکیه با ایران و از سرگیری تبادات تجاری، دستورات ازم 

را صادر خواهد کرد.

رئیس مجلس، رئیس فراکسیون نمی شود
عضو هیئت اجرایی فراکســیون اکثریت مجلس یازدهم نحوه انتخاب رئیس این 
فراکسیون را تشــریح کرد.ولی اسماعیلی عضو شورای اجرایی فراکسیون انقاب 
اسامی مجلس یازدهم در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره 
جمع بندی نهایی این فراکسیون درباره انتخاب اعضای هیئت رئیسه قوه مقننه، 
گفت: در چند روز گذشته کاندیداهای رئیس و نواب رئیس در جلسه فراکسیون 
حاضر شدند و برنامه های خود را ارائه کردند.وی با بیان اینکه پس از انصراف سید 
شمس الدین حسینی و نیکزاد از پست ریاست مجلس تاکنون محمد باقر قالیباف و 
محمدرضا حاجی بابایی و فریدون عباسی برای پست ریاست مجلس اعام آمادگی 
کرده اند، ادامه داد: قرار اســت روز چهارشنبه ۷ خرداد و پس از برگزاری مراسم 
افتتاحیه پارلمان جلسه فراکسیون با حضور تمامی اعضا تشکیل و درباره ریاست و 
نواب رئیس مجلس تصمیم گیری نهایی انجام شود.منتخب مردم گرمی در مجلس 
یازدهم درباره انتخاب رئیس فراکسیون اکثریت مجلس، اظهار داشت: طبق مصوبه 
هیئت اجرایی فراکســیون، قرار بر این شده است تا در اساسنامه فراکسیون آورده 

شود،  فردی که رئیس مجلس می شود دیگر نمی تواند رئیس فراکسیون باشد.

وزیر کشور: 
آمریکا تمام مردم ایران را تحریم کرده است

وزیر کشور گفت: آمریکا تمام ملت ایران را حتی در این شرایط سخت ناشی از شیوع 
بیماری کرونا تحریم کرده است و بنده و فرماندهان ناجا هم بخشی از مردم هستیم 
که تحریم شــدیم.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی 
فضلی در تماس تلفنی »سلیمان سویلو« با وزیر کشور ترکیه به گفت وگو پرداخت.

وزیر کشور ترکیه در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عید فطر، با اشاره به اقدام 
اخیر آمریکا در تحریم رحمانی فضلی گفت: از نظر ما، این اقدام صحیح نیست و ما 
این اقدام را محکوم می کنیم.وزیر کشور ترکیه در همین زمینه با اشاره به اینکه 
امریکایی ها هر زمان که ذهنشان با مساله ای مواجه می شود، به تهدید و تخریب و 
تحریم دست می زنند، خاطر نشان کرد: ما در کنار شما هستیم و بر این موضع ثابت 
قدم هستیم.رحمانی فضلی نیز در این گفتگوی تلفنی، ضمن تبریک عید سعید فطر 
به وزیر کشور، دولت و مردم ترکیه و ضمن تشکر از تماس تلفنی همتای ترکیه ای 
خود از موضع وزیر کشور ترکیه در محکوم کردن اقدام آمریکا تشکر کرد و گفت: 
دولت امریکا درصدد است به هر طریق در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت کند.

وزیر کشــور ریشه اصلی اعام تحریم های اخیر آمریکا را شکست طرح آنها برای 
مداخله داخلی در ایران دانست و گفت: آمریکا در ایجاد بی ثباتی، نا امنی و جنگ 
داخلی در ایران شکست خورده است.رحمانی فضلی با یادآوری حمایت های آمریکا 
از تروریست های دشمن مردم ایران از جمله منافقین و سلطنت طلب ها و سایر 
معاندین گفت: در جریان اغتشاشات آبان ماه سال گذشته، رسانه های آمریکایی در 
تحریک اغتشاشــات و کمک به آن، هر آنچه که در توان داشتند به میدان آوردند 
اما به نتیجه مطلوبشان نرسیدند.رئیس شورای امنیت کشور یادآوری کرد: امنیت 
داخلی کشور برای مردم ما، دولت و برای رهبری ما امر بسیار مهمی است و به هیچ 
وجه به کشورهای بیگانه بویژه امریکا اجازه مداخله در مسائل کشور، داده نمی شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: آمریکا تمام مردم ایران را حتی در این شرایط سخت 
ناشی از شیوع بیماری کرونا تحریم کرده است و بنده و فرماندهان ناجا هم بخشی 
از مردم هستیم که تحریم شدیم.وزیر کشور با محکوم کردن حمایت های امریکایی 
ها از تروریســت های منطقه مثل داعش و تکفیری ها اظهار داشــت: کشورهای 
منطقه از جمله کشورهای همسایه باید تاش کنیم در جهت تقویت امنیت منطقه 
و تعمیق مناسبات سیاسی اقتصادی و امنیتی، بیش از گذشته فعال باشیم.وزیر 
کشور با اشاره به شکست امریکایی ها در سیاست های یکجانبه و ظالمانه آنها در 
منطقه خاطر نشان کرد: اقدامات اخیر دولت امریکا، مصرف داخلی دارد و مرتبط با 
انتخابات آمریکا است و به طور قطع، نتیجه ای برای طراحان در پی نخواهد داشت.

وی ضمن ابراز خرسندی از همکاری های خوب بین ایران و ترکیه در حوزه های 
مختلف، از جمله  در زمینه مسائل مرزی، مقابله با جرایم سازمان یافته و تروریسم 
اظهار داشت: ارتباط  و تعامات نیروهای امنیتی،انتظامی و نظامی دو کشور بسیار 
خوب  است و باید در این خصوص، نقاط تماس  را تقویت کنیم و همکاری مشترک 
را بیشتر کنیم.رحمانی فضلی با تاکید بر لزوم ممانعت از انجام اقدامات خرابکارانه از 
سوی نیروهای تروریستی در مرزهای مشترک ایران با کشور های همسایه افزود: 
در این زمینه، برای انجام هر گونه همکاری آماده هســتیم و دغدغه های طرفین 
حتماً در تعامات ســطوح ذیربط دو وزارتخانه پیگیری خواهد شد.وزیر کشور در 
بخش دیگری از مکالمه تلفنی همتای ترکیه ای خود خواستار افزایش فعالیت های 
مناطق مرزی اقتصــادی، بازارچه ها و گذرگاه ها  در جهت تقویت بیش از پیش 
روابط اقتصادی دو کشور شد.وی در همین زمینه با اشاره به گشایش ایجاد شده 
برای کامیون های برخی از دیگر کشــورها و در عین حال، مشکات موجود برای 
تردد کامیون های ایرانی در مرزهای ترکیه خواستار اقدام مؤثر همتای خود در این 
زمینه و تسهیل و گشایش در این خصوص شد.وی همچنین با اشاره به مشکات 
حادث در خط لوله گاز میان ایران و ترکیه توســط تروریست ها در خاک ترکیه، 
خواستار پیگیری های جدی همتای خود برای تسریع در روند تعمیرات این خط 
لوله شد.وزیر کشور ضمن تشکر از همکاری های مرزی ابراز امیدواری کرد با توجه 
به ارتقاء و انتصاب فرمانده سابق مرزبانی ایران به عنوان جانشین ناجا، همکاریی 
های بین مرزبانان دو کشــور تقویت شود.رحمانی فضلی همچنین با مرور تاش 
های  ســلیمان سویلو برای گسترش همکاری ها، گفت: ما جنابعالی را  دوست و 
برادر خودمان می دانیم و از همکاری ها محبت های شما تشکر می کنیم.وی در 
ادامه با اشاره به توفیقات جمهوری اسامی ایران در زمینه مبارزه با بیماری کرونا و 
یادآوری اینکه به یاری خدا بسیاری از شهرهای ایران در وضعیت سفید قرار گرفته 
است، گفت: در تمامی زمینه ها مخصوصا مقابله با کرونا آمادگی کمک به کشور 

دوست و برادر ترکیه را داریم.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: شکست و محو اسرائیل، آنچنان 
حادثــه بزرگ تاریخــی در تمام عالم 
است که ما به خاطر آن پیروزی عظیم، 
بایستی این طوانی شدن مبارزه را به 

جان بخریم.
به گزارش گروه سیاســی خبرگزاری 
تسنیم، محســن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی 
با رادیو النور، سالگرد آزادسازی جنوب 
لبنــان را به همه نیروهــای مقاومت، 
بــه دولت مردان لبنان و سیاســیون 
آزادیخواه لبنان، خواهــران و برادران 

لبنانی تبریک گفت.
مشروح این گفتگو به این شرح است:

از  ســال  بیســت  النور:  اذاعه 
آزادسازی جنوب لبنان می گذرد، 
چــه پیامی به این مناســبت به 
رزمندگان مقاومت اسامی دارید؟

محســن رضایی گفت: مــن این روز 
تاریخ ســاز ملــت بزرگ لبنــان را به 
همه رزمندگان و آزادیخواهان جهان 
اسام و بویژه مردان و زنان مسلمان و 
غیرتمند لبنان تبریک عرض می کنم. 
ایــن روز در حقیقت در جهان عرب و 
در جهان اســام، تاریخ ساز بود. زیرا 
لبنان اولین کشــوری شد که توانست 

با بازو و اراده ی خودش، اســرائیل را 
شکست بدهد و به عنوان اولین کشور 
عربی موفق و پیروز در مقابل اسرائیل 
خودش را در تاریخ ثبت کرد.وی افزود: 
این کــه لبنان در میان کشــورهای 
دیگری مثل مصر و دیگر کشــورهای 
بزرگ منطقه، توانست به عنوان اولین 
کشــور عربی، رژیم صهیونیســتی را 
شکست بدهد، این یک نقطه مهم در 
تاریخ ملت های اســامی و مخصوصا 
خود ملت لبنان بود. در حقیقت بر این 
روز می توان نام روز بازگشت به خود 
و روز اعتماد بــه نفس، روز قیام ملی 
را نهاد و ایــن روز را به همه نیروهای 
مقاومت، بــه دولت مــردان لبنان و 
سیاسیون آزادیخواه لبنان، خواهران و 
برادرانمان و به برادر عزبرم سید حسن 

نصراه تبریک می گویم.
برای  پیامی  چه  شما  النور:  اذاعه 
نیروهای مقاومت در سرزمین های 

اشغالی دارید؟

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفــت: پیام من به عنــوان یک برادر 
و همــرزم نیروهــای مقاومت، چه در 
سرزمین فلسطین و چه در سرزمین 
های لبنان، عراق و سوریه این است که 
اسرائیل روز به روز کوچک تر شده و در 
آینده هم ضعیف تر می شود.وی افزود: 
طوانی شــدن پیروزی نهایی و محو 
کامل اسراییل نباید موجب، ضعف در 
مقاومت ملت اسام و یا سستی در کار 
بشود و پیروزی بزرگی در انتظار همه 
گفت:  است.رضایی  مقاومت  نیروهای 
شکست و محو اسرائیل، آنچنان حادثه 
بــزرگ تاریخی در تمام عالم اســت 
که مــا به خاطر آن پیــروزی عظیم، 
بایستی این طوانی شــدن مبارزه را 
بــه جان بخریم. صبــر و تحملمان را 
داشته باشــیم و به مبارزاتمان شدت 
ببخشــیم.درمیان ملت هــای عربی 
واسامی تبلیغ می کنند که اسراییل 
محو نمی شود ومقاومت فایده ندارد. 

ما مــی گوییم اســراییل درحال آب 
شــدن وفرو ریختن اســت ومحو آن 
یک رویداد بزرگ بین المللی است که 
اتفاق خواهــد افتاد.عضو هیات علمی 
دانشــگاه جامع امام حســین )ع( در 
پاسخ به ســوالی در مورد تاش های 
برخی کشــورهای منطقه برای عادی 
ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی 
گفت: به عقیده من این تاش ها، اوا 
تاش های ناموفقی خواهد بود و ثانیا 
خطری برای فلسطین ندارد. بالعکس 
است ، این تاش های مذبوحانه کمک 
به ملت فلسطین است چون برخی از 
این کشورها، در پشت صحنه در حال 
همکاری با اســرائیل هستند. این که 
دستشان رو شود، خوب است تا ملت 
های جهان اســام متوجه شوند چه 
دولت هایی که تا دیروز از پشت خنجر 
می زدنــد، حاا آمده انــد و وقیحانه 
می خواهند آن همکاری ها که با رژیم 
غاصب اسرائیل داشــته اند را نمایان 
کنند. لذا من فکر می کنم دوســتان 
و دشمنان فلســطین با این اقدامات، 
مرزبندی مشخص تری پیدا می کنند. 
جبهه ها شــفاف تر می شود و مبارزه 
هم جدی تر می شــود و پیروزی هم 

یک پیروزی واقعی خواهد بود.

 رضایی: 
اسرائیل روز به روز کوچک تر شده 

و در آینده هم ضعیف تر می شود

معاون سیاسی سپاه گفت:هرچه حضور آمریکایی ها 
در منطقه استمرار داشته باشد به ضرر آنها خواهد 
بود چون ملت ها آنها متنفر هســتند و این بیداری 
ملت ها موجب شــده تا آمریکایــی ها موقعیتی را 
که قبا در منطقه داشــتند از دست بدهند.سردار 
یداه جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در گفت و گو با خبرنگار دفاعی خبرگزاری 
تســنیم درباره برگزاری رزمایش ارتش آمریکا در 
منطقه خلیج فارس گفت: آن چیزی که آمریکایی 
ها تحت عنوان رزمایش برای تقویت امنیت منطقه 
خلیج فــارس و کمک به متحدانشــان مطرح می 
کنند، در واقع تاش هایی اســت کــه  آنها انجام 
می دهند تا حضورشــان در منطقه را تثبیت کنند.

وی افزود: آمریکایی هــا با اصالت قدرت جمهوری 
اسامی کاما آشنا هســتند و لذا رزمایش ها نمی 
تواند تاثیــری  بر عزم جمهوری اســامی بگذارد. 
قدرت جمهوری اسامی، قدرتی مردم پایه و مبتنی 
بر انگیزه های دینی واعتقــادی و دانش و فناوری 
بومی شده اســت و در منطقه هم ملت های بیدار 
شده و محور مقاومت همسوی با جمهوری اسامی 
هستند. لذا اگر آمریکایی ها فکر می کنند با این نوع 
رزمایش ها می توانند بــر اراده  ملت ایران تاثیری 
بگذارند اشــتباهی است که آنها مرتکب می شوند.

معاون سیاسی ســپاه ادامه داد: جمهوری اسامی 
امروز یک قدرت منطقه ای تثبیت شــده و در حال 

تبدیل به یک قدرت جهانی است. امروز آمریکا دیگر 
قدرت سابق را ندارد و قادر نیست آنچه را اراده می 
کند تحقق بخشــد اما ایران هم در منطقه و هم در 
فرا منطقه و در فراســوی آبهای خودش می تواند 
خواسته هایش را طبق قوانین بین المللی پیاده کند.

وی تصریــح کرد: اگر آمریکایی ها فکر می کنند با 
این نوع نمایــش ها می توانند بر قدرت ایران تاثیر 
بگذارند قطعا این هم از همان اشتباهات محاسباتی 
اســت آنها اســت که قبا مرتکب شدند و اان هم 
در حال مرتکب شدن هستند.سردار جوانی با بیان 
اینکه عامل اصلی نا امنی در منطقه حضور بیگانکان 
و آمریکایی ها اســت، عنوان کرد:  اگر آنها خواهان 
ثبات در منطقه هســتند  راه حــل اصلی آن این 
اســت که آمریکایی ها منطقه را ترک کنند. وقتی 

که آمریکایی ها در منطقه  نباشند خود کشورهای 
منطقه در کنار یکدیگر بــا یک نوع هم افزایی می 
توانند امنیــت پایداری را در منطقــه ایجاد کنند 
زیرا امنیت  به نفع همه کشــورهای منطقه است و 
آمریکایی از بی ثباتی در منطقه سود می برند.معاون 
سیاسی سپاه اظهار داشت: اسناد و مدارک متقنی 
داریم کــه اثبات می کند طی دهه های گذشــته 
آمریکایی ها با حضورشــان در منطقه به بی ثباتی 
در منطقه کمک کردند و پشت صحنه برخی جنگ 
ها قرار داشتند.گروه های تروریستی را ایجاد کردند 
-که بــه این موضوع هم اعتــراف کردند- و جنگ 
هایی مانند جنگ یمن را با تحریک عربســتان راه 
انداختند تا بتوانند هم حضور خودشان را در منطقه 
تثبیت کنند و هم ســاح بفروشند و کمپانی های 
تسلیحاتی آنها فعال باشد، لذا آمریکایی ها دروغ می 
گویند که دنبال کمک به متحدانشان هستند.وی در 
پایان گفت: به نظر می رسد دوره حضور آمریکایی 
ها رو به پایان است. برپایی این نوع رزمایش ها هم 
نمی تواند اســتمرار حضور آنها در منطقه را تثبیت 
کند. آمریکایی ها در شرایطی قرار دارند که هرچه 
حضورشان در منطقه استمرار داشته باشد به ضرر 
آنها خواهد بود چون ملت های منطقه از آمریکایی 
ها متنفر هســتند و این بیــداری ملت ها موجب 
شده تا آمریکایی ها موقعیتی را که قبا در منطقه 

داشتند از دست بدهند.

 سردار جوانی: 

دوره حضور آمریکایی ها در منطقه رو به پایان است
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گزیده خبر معاش کارگران کجای برنامه دولت است؟

 افزایش هزینه های ثابت زندگی
معاش کارگران یکی از مهم ترین مســائل این روزهای کشــور 
اســت با این حال مزد یک کارگر در حالی ۲.۸ میلیون تومان 
اســت که بر اساس آمار، نرخ اقام خوراکی و خدمات طی یک 
ماه با رشــد مواجه بوده اند.، وضعیت معــاش کارگران یکی از 
دغدغه های مهم کشور است زیرا جامعه کارگری یک جمعیت 
۱۴ میلیونی را تشکیل می دهد که با لحاظ خانوارشان به بیش 
از ۴۰ میلیون نفر می رسند.اگر قرار باشد وضعیت معیشتی این 
قشر را با نرخ تورم بسنجیم، باید به آخرین نرخ تورم اشاره کنیم. 
تورم اردیبهشت ماه ۲۹.۸ درصد اعام شده که دامنه تغییرات 
نرخ تورم بــرای دهک های مختلف هزینه ای از ۲۸ درصد برای 
دهــک اول )کم درآمدترین( تــا ۳۱.۹ درصد برای دهک دهم 

)پردرآمدترین( ثبت شده است.
یعنی قشر ضعیف و متوسط جامعه در اردیبهشت ماه برای خرید 

و تأمین مایحتاج خود با تورم باای ۲۸ درصد مواجه بوده اند.

سبد معیشت به ۵.۵ میلیون تومان نزدیک شده است
این وضعیت تورم در کشور در حالی است که کارگران اگر تمامی 
آیتم های مزدی را دریافت کنند ماهانه حول و حوش ۲ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان )کمی بیشــتر یا کمتــر( دریافتی دارند که 
بــه اذعان وزیر تعاون این مبلغ فقــط ۵۰ درصد از هزینه های 
زندگی یک فرد را پوشــش می دهد. البته می دانیم که بسیاری 
از کارگران تنها پایه مــزدی را دریافت می کنند و در پایان ماه 
مبلغی در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارند.

در اینجا هم باید تاکید شود که حتی بسیاری از کارگران همین 
مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم دریافت نمی کنند و 
به صورت روزمزد درآمد دارند یا اینکه در شرکت هایی مشغول 
به کار هستند که کارفرما با دور زدن قانون کار، مبالغی در حد 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گاهی حتی کمتر به کارکنان 
پرداخت می کند.از سویی دیگر اگر دریافتی کارگران را با حداقل 

هزینه ها که همان سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی 
است مقایسه کنیم، متوجه سطح پایین درآمد این قشر و تفاوت 
فاحش هزینه و درآمدها می شویم.البته آنطور که فرامرز توفیقی 
فعال کارگری می گوید: در شرایط امروز اگر سبد معیشتی پس 
از کرونا را محاســبه کنیم مبلغ ۴ میلیــون و۹۴۰ هزار تومان 
بزرگ تر و درشت تر شــده و به سمت ۵.۵ میلیون تومان سوق 
پیدا کرده اســت. البته عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان مورد 
توافق سه جانبه جامعه کارگری، کارفرما و دولت واقع شده است.

بنابراین یک ســوم جمعیت کشــور، در ماه مبلغی را به عنوان 
دســتمزد دریافت می کننــد که به گفته تاجیــک دیگر فعال 
کارگری فقط خرج خورد و خوراکشان آن هم به صورت حداقلی 

می شود.

آمار چه می گویند؟
با اســتناد به آمار مرکز آمار ایران در مورد نرخ اقام خوراکی 
و خدمات در اردیبهشــت ماه، اگر فقط قوت غالب مردم یعنی 

نــان و لبنیات را در نظر بگیریم به ترتیب نســبت به فرودین 
ماه ۶ درصد و ۰.۷ درصد و نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
۲۷.۴ و ۲۷.۵ درصد با افزایش قیمت مواجه بوده اند. همچنین 
نــرخ میوه نیز در یک ماه ۵.۶ درصد تورم داشــته اســت که 
نرخ این محصول نســبت به ماه مشــابه سال گذشته با ۱۷.۲ 
درصد افزایش رو به رو بوده است.از سویی دیگر باید به یکی از 
مهم ترین هزینه های افراد یعنی نرخ اجاره مسکن اشاره کرد؛ 
نرخ مسکن در بخش اجاره در یک ماه ۲.۵ درصد رشد داشته 
است و البته نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل با ۲۳.۶ درصد 
رشد مواجه بوده اســت. اهمیت این موضوع در آنجایی نمود 
می کنــد که بدانیم وزارت کار هنــوز تصمیمی برای برگزاری 
جلسه شــورای عالی کار برای بررســی حق مسکن کارگران 
نگرفته اســت و این آیتم در جدول مــزدی همان ۱۰۰ هزار 
تومان پارسال است در حالی که طبق همین آمار می بینیم که 
نرخ اجاره در یک ماه آن هم در بازه ای از سال که زمان نقل و 
انتقاات نیست، با رشد مواجه بوده است.همچنین حمل و نقل 
نیز که جزو هزینه های روزانه افراد اســت فقط در یک ماه ۸.۶ 
درصد و در قیاس با اردیبهشت پارسال با ۴۸.۴ درصد افزایش 
مواجه بوده است. این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی مردمی که دارای 
خودروی شــخصی هستند با استفاده از خودروی خود رفت و 
آمد می کنند اما قشــر کم درآمد جامعه حتی در این شرایط 
برای عبور و مرور باید از حمل و نقل عمومی استفاده کنند اما 
می بینیم که در یک ماه چقدر نرخ این خدمت افزایش داشته 
اســت.در بخش بهداشت و درمان نیز شــاهد رشد تورم بوده 
ایم به گونه ای که نرخ تورم این بخش در اردیبهشــت نسبت 
به فروردین ۲.۹ درصد و نســبت به اردیبهشت پارسال ۲۱.۹ 
درصد بوده است. )در جدول زیر برآورد کاملی از تغییرات نرخ 

اقام خوراکی و خدمات در اردیبهشت ارائه شده است.

  قیمت متوسط مسکن ۱۵ میلیون
 تومان شد

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامات ملکی در شــهر تهران طی زمستان گذشته ۱۵۳۳۴۱ 
هزار ریال با میانگین مســاحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال 
بوده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعام 
مرکز آمار ایران، بنگاه های معامات ملکی کشور موظف هستند مشخصات 
کلیه ی معامات خرید و فروش و اجاره را در ســامانه ی اطاعات مدیریت 
معامات اماک و مســتغات کشور ثبت نمایند.با توجه به این که کاهش 
یا افزایش حجم )تعداد( معامات در مناطق شــهر تهران باعث کاهش یا 
افزایش شــدید متوسط )حسابی( قیمت در ســطح کل شهر می شود، از 
متوســط تعدیل شده )وزنی( که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای 
مســکونی دارای سکنه محاسبه می شود، اســتفاده شده تا بتوان با حذف 
اثر حجم معامات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.متوسط قیمت 
فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده 
در زمســتان از طریق بنگاه های معامات ملکی در شهر تهران ۲۰۸۱۵۰ 
هزار ریال با میانگین مساحت ۲۳۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل 
قبل ۱۱,۱ درصد و نســبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۱ درصد افزایش 
داشته  است.طی فصل زمستان متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای 
مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامات ملکی در شهر تهران 
۱۵۳۳۴۱ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای 
۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل  ۱۲,۷ درصد و نسبت به فصل 

مشابه سال قبل۴۳.۷ درصد، افزایش داشته است.

چه تعدادی از بیکاران دارای مدرک 
دانشگاهی هستند؟

از ۲میلیــون و ۸۹۳هزار نفر جمعیت رســمی بیکار حدود یک میلیون و 
۶۸۹هزار نفر فاقد آمــوزش عالی و حدود ۱میلیون و ۲۰۴هزار نفر دارای 
تحصیات عالی هســتند.به گزارش تسنیم، مطابق آمار اطاعات شاخص 
های عمده بازار کار در ســال ۹۸؛ از ۸۳میلیون و ۱۵۸ هزار نفر حدود ۶۱ 
میلیون و ۶۶۶هزار نفر در ســن کار و حــدود ۲۱میلیون و ۴۹۲ هزار نفر 
جمعیت کمتر از ۱۵سال هستند.  همچنین از ۶۱میلیون و ۶۶۶ هزار نفر 
جمعیت در سن کار حدود ۲۷ میلیون و ۱۶۷ هزار نفر را جمعیت فعال و 
۳۴ هزار و ۴۹۹ هزار نفر را جمعیت غیرفعال تشــکیل می دهد. بر اساس 
این گزارش از ۲۷ میلیون و و ۱۶۷ هزار نفر جمعیت فعال حدود ۲۴میلیون 
و ۲۷۳هزار نفر شــاغل و ۲میلیون و ۸۹۳ هزار نفر بیکار هستند .به عاوه 
از جمعیت ۲۴میلیون و ۲۷۳هزار نفر شــاغل حدود ۵میلیون و ۹۸۹هزار 
نفر دارای تحصیات عالی و ۱۸میلیون و ۲۸۴هزار نفر فاقد آموزش عالی 
هستند که از جمعیت ۲میلیون و ۸۹۳هزار نفر بیکار)۱۰,۷درصد( حدود 
۱میلیــون و ۲۰۴ هــزار نفر دارای تحصیات عالــی )۱۶,۸ درصد(و یک 
میلیون و ۶۸۹هزار نفر فاقدآموزش عالی )۸,۵درصد(هســتند. البته این 
آمارها, میزان آمارهای رسمی است. در حالی که آمارهای رسمی حکایت 
از بیکاری ۲میلیون و ۸۹۳هزار نفری دارد که آمارهای غیررســمی میزان 
این آمار را بسیار بیشتر می داند و کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که 
میزان آمارهای بیکاری به روز نیســت. چــرا که بخش زیادی از کارگرانی 
که بیکار هســتند در لیست بیمه و هیچ سازمان و نهاد مشخصی دادهای 

شناسایی ارائه نکرده اند.

مردم در مورد فروش سهام عدالت خود 
زود تصمیم نگیرند

رئیس کل اســبق بانک مرکزی با تاکید بر ا ینکه قیمت روز سهام عدالت 
بیش از ۹میلیون تومان اســت، گفت: مردم در مورد فروش یا عدم فروش 
ســهام عدالت خود حوصله کرده و دانش کافی به دست آورند.به گزارش 
از صدا و سیما، طهماسب مظاهری در برنامه تیتر امشب گفت: کشورهای 
مختلف یارانه ها را به اشکال مختلف انجام می دهند. بسته تخصیص سهام 
در گذشته به سرانجام نرسید و کاری که امروز انجام شده کاری جسورانه 
و جدی است و امیدوارم کار نیمه تمام را دولت به نحو احسن انجام دهد.
وی افزود: ســهام عدالت و گردش مالی آن باعث رونق بازار سهام می شود.

مظاهری گفت: بحث نقدینگی ارتباطی به سهام عدالت ندارد و مربوط به 
پایه پولی اســت؛ نقدینگی بخش منفی پدیده پولی است و آن به کارکرد 
دولت و بانک مرکزی برمی گردد.وی افزود: نقدینگی مربوط به گردش پول 
سهام عدالت مطلوب اســت و گردش پولی سهام عدالت از نوع نقدینگی 

منفی نیست؛ در ضمن حجم آن نیز کم است.

ارزش فعلی سهام عدالت 9میلیون تومان
کارشــناس مسائل اقتصادی گفت: اکثر ســهام داران نمی دانند که سهام 
چه شــرکت هایی را دارند.طهماســب مظاهری افزود: سهام یک میلیونی 
تومانی قیمت ۱۳ ســال پیش و قیمت بورسی امروز آن بیش از ۹ میلیون 
تومان اســت.وی گفت: البته سهام غیر بورســی آن هم هست که به این 
اضافه می شــود. باید در این رابطه به مردم و سهامداران توضیح داده شود.

طهماسب مظاهری افزود: خود سهامداران باید حوصله کنند و دانش کافی 
به دســت بیاورند و با کارگزارانی در ارتباط باشــند تا از سهام خود کسب 

اطاع کنند.
وی افزود: برخی پول ازم دارند و تصمیم بر فروش گرفته اند و برخی هم 

تست می کنند.

جزئیات جدید از نحوه افزایش حقوق 
آموزش و پرورش

بر اســاس اعام ســازمان برنامه و بودجه ۵دســتگاه از جمله آموزش و 
پرورش به موجب ســایر اختیارات قانونی شامل افزایش حقوق از محل 
افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری شده اند.، 
حدود ۷۰ دســتگاه اجرایی به صورت مســتقیم از مزایای بخشنامه ۳۰ 
بهمــن افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
کشــوری بهره مند شده اند. بر اســاس این بخشنامه دستگاه ها بایستی 
از محل صرفه جویی ها و فروش اموال مازاد دســتگاه افزایش امتیازات 
مذکور را در احکام حقوقی کارکنان اعمال کنند.این درحالی اســت که 
۵ دســتگاه از جمله آموزش و پرورش به موجب سایر اختیارات قانونی 
شامل افزایش حقوق از محل افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت 

خدمات کشوری شده اند.

چگونه سهام عدالت خود را بفروشیم؟
یکــی از حقوقی که دارندگان ســهام عدالــت از آن برخوردارند، امکان فروش 
ســهام  اســت و بر این اساس امکان فروش ســهام عدالت برای مشموانی که 
قصد فروش سهام عدالت خود را دارند از امروز ۶ خرداد فراهم شده است و این 
افراد می توانند از امروز با مراجعه حضوری یا غیرحضوری به بانکی که پیش از 
این شماره شبای خود را در ســازمان خصوصی سازی ثبت کرده اند، نسبت به 
فروش سهام خود اقدام کنند. هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی طی 
اطاعیه ای اعام کرد که کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از 
سهام خود را دارند، می توانند از امروز سه شنبه )۶ خرداد( به شعب بانک هایی 
که قبًا در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان 
خصوصی سازی معرفی کرده اند، مراجعه و با تکمیل  فرم های مربوط نسبت به 
تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام 
کنند.پس از اتمام مهلت اعام شده در سامانه سهام عدالت برای تعیین تکلیف 
مدیریت سهام )۸ خردادماه(، از ۱۰ خرداد بانک ها از طریق کارگزاری های خود 
یا کارگزاری های طرف قرارداد، به تدریج نســبت به فروش سهام متقاضیان در 
بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند 
کرد.بانک ها هر ســه روز یک بار اید اطاعات مربوط به درخواست های فروش 
سهام عدالت متقاضیان را به صورت تدریجی به کارگزاری بانک خود و در صورت 
نداشتن کارگزاری، به کارگزاری طرف قرارداد خود ارسال کنند. کارگزاری ها نیز 
مکلف هســتند پس از دریافت اطاعات و با هماهنگی شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و نهاد ناظر، نسبت به فروش سهام متقاضیان با رعایت دستورالعمل های 
مربوطه اقدام و وجوه حاصل از فروش ســهام مذکــور را حداکثر تا ابتدای روز 
کاری بعد از فروش به حساب بانک ذیربط واریز کنند. پس از آن، بانک ها مکلف 
هستند به محض وصول وجوه واریزی از طرف کارگزاری ها، وجوه مربوطه را به 

حساب متقاضیان واریز کنند.

منظور از آزادسازی سهام عدالت چیست؟
به طور کلی منظور از آزادســازی سهام عدالت این است که دسترسی دارندگان 
ســهام عدالت به دارایی شان چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم 
فراهم شــود. بر این اساس سهامداران می توانند در افزایش سرمایه شرکتی که 
در آن ســهم دارند شرکت کنند، ســهام خود را نگهداری کنند و سود ساانه 
دریافت کنند یا سهام خود را بفروشند.سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب 
می کنند، ســهام تک تک ۳۶ شرکتی که در لیست سهام عدالت قرار دارد، در 
کد بورسی شان قرار می گیرد و این افراد باید درمورد تعداد سهمی که از این ۳۶ 
شرکت در اختیارشان قرار دارد تصمیم بگیرند. در روش غیرمستقیم، دارایی ۳۶ 
شرکت مذکور به اضافه چند شرکت غیر بورسی به حساب شرکت سرمایه گذاری 

استانی ریخته می شود و افراد فقط سهامدار این شرکت خواهند بود.

فروش سهام عدالت چگونه است؟
در این راستا، حسین فهیمی، ســخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت در 
گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به امکان فروش سهام عدالت برای مشموانی 
که روش مســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، اظهار کرد: 
هر مشمولی که قصد دارد ۳۰ درصد سهم خود را به صورت یکجا بفروشد، 
می تواند از ۶ خرداد به شــعب بانکی که شــماره شبای خود را پیش از این 
در سامانه سازمان خصوصی سازی ثبت کرده است مراجعه کند. مشموان 
توجه داشته باشــند که نمی توانند بانک خود را عوض کنند و فقط باید به 
یکی از شــعب همان بانکی که شماره شبای خود را ثبت کرده اند، مراجعه 
کنند.وی ادامه داد: اگر فردی هم نخواهد از طریق بانک اقدام کند می تواند 
از ۱۰ خردادبه بعد ۳۰ درصد ســهام خود را بفروشد. البته افرادی که روش 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند محدودتی در میزان فروش سهام خود ندارند 
و زمانی که آزادســازی صورت گرفت می توانند کل ســهام خود را از طریق 
شرکت های استانی به فروش برسانند.سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت 
با تاکید بر اینکه مراجعه مشــموان به شعب بانک ها اجباری نیست، گفت: 
مشموان می توانند از اپلیکیشــن یا وب سایت بانک مدنظر خود استفاده 
کنند.فهیمی به این سوال که چرا در تعهدنامه بانکی ذکر شده است که فرد 
اجازه اعتراض در خصوص ســهام انتخابی برای فروش را ندارد؟ پاسخ داد: 
تعداد مشــموان زیاد است و بانک ها نمی توانند مورد به مورد با افراد چک 
کنند. بانک سفارشــها را تجمیع می کند و به کارگزاری تحویل می دهد. در 

واقع اجرای شرایط سفارش برای هر فرد امکان پذیر نیست.

گزارش هــای رســمی از ایــن حکایت 
دارد کــه در اردیبهشــت ماه امســال 
بیشترین افزایش هزینه برای خانوارهای 
هرمزگانی و کمترین بــرای آذربایجان 
غربی نسبت به سال گذشته ثبت شده 
است.به گزارش ایسنا، اعام اخیر مرکز 
آمار درباره وضعیت شاخص قیمت کاا 
و خدمات در ایران نشــان داد که تورم 
ســاانه در اردیبهشــت ماه با کاهش 
مواجه شــده و با ریــزش ۲.۴ درصدی 
به ۲۹.۸ درصد  رسیده است، همچنین 
تورم نقطه به نقطه)تغییر نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل( با رشد ۱.۲ درصدی 
نسبت به فروردین به ۲۱ درصد و تورم 

ماهانه به ۲.۵ درصد رسید.این در حالی 
استان های  بررســی وضعیت  است که 
مختلــف در جریان تغییر قیمتها از این 
حکایت دارد که در این ماه بیشــترین 
نرخ تورم ماهانه برای اســتان بوشهر با 
۴.۷ درصد و کمترین نرخ در آذربایجان 
غربی با ۰.۶ درصــد افزایش ثبت بوده 
است.همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به اســتان هرمزگان با 

۳۰.۵ درصد و کمتریــن به آذربایجان 
غربی با ۱۳.۷ درصد اختصاص دارد.

در رابطه با نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به اردیبهشت ماه نیز  بیشترین نرخ  در 
استان ایام با ۳۵.۸ درصد و کمترین آن 
به استان  های آذربایجان غربی و فارس  

با ۲۶.۵ درصد گزارش شده است.

اوضاع تورم در شهرها

اما بررســی وضعیت شــهرها در تغییر 
قیمت های اردیبهشــت نشان می دهد 
که بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
شهری مربوط به اســتان بوشهر با ۴.۶ 
درصــد افزایش و کمترین نــرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی 
با ۰.۳ درصد افزایش اســت. بیشترین 
نرخ تــورم نقطه به نقطــه خانوارهای 
شهری نیز برای استان هرمزگان با ۲۹.۸ 
درصد و کمترین آن بــرای آذربایجان 
غربی با ۱۳.۴ درصد اســت.برای  ایام  
با ۳۵.۴ درصــد و فارس با ۲۵.۳ درصد 
بیشترین و کمترین تورم ساانه گزارش 

شده است.

اوضاع افزایش هزینه  خانوارها 
در شهرها

پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران 
ساختمانی چه شد؟

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی بر ضرورت اطاع 
رســانی شفاف در خصوص پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی 
تاکید کرد.، هادی ســاداتی، در خصوص پرداخت تسهیات دو میلیون تومانی به 
کارگران ساختمانی و حمایت از مشــاغل بدون ثبات، اظهار کرد: در حال حاضر 
اطاعات موثقی در مورد اختصاص وام دو میلیون تومانی در دست نیست و اطاع 
رسانی درســتی درباره نحوه دریافت آن صورت نمی گیرد. با توجه به اینکه بیمه 
بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی گیرد، درخواست ما از مسئوان این است 
که در صورت هرگونه کمک به کارگران ســاختمانی حتما به طور شــفاف اطاع 
رسانی شود.وی درباره ارســال پیامک دریافت وام دو میلیون تومانی به برخی از 
کارگران ســاختمانی که وام یک میلیون تومانی یارانه به آنها واریز نشــده است،  
گفت: تاکنون به هیچ کارگر ساختمانی که در ارتباط با وام دو میلیون تومانی به او 
پیامک ارسال شده باشد، برخورد نکرده ایم ولی همه افرادی که متقاضی دریافت 
کمک یک میلیون تومانی یارانه بودند، این وام را دریافت کردند.نایب رئیس کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، درباره پرداخت بسته های حمایتی و 
معیشــتی به کارگران ساختمانی گفت: خوشبختانه از طریق ستاد اجرای فرمان 
حضرت امــام )ره( تعدادی از کارگران این بســته ها را دریافت کردند و برخی از 
تشکل های صنفی و انجمن های کارگران ساختمانی نیز خودشان وارد عمل شده 
و بسته های حمایتی را در قالب سبد کاایی از خیرین و نهادهای مختلف تحویل 
گرفته و در مناطق و شهرستانها توزیع کردند.به گفته وی در مواردی هم بسته های 
معیشــتی و اقام کاایی به همت نهادهای حمایتی از طریق نیروهای بســیج یا 
کمیته امداد به درب منازل کارگران ساختمانی ارسال و به دستشان رسیده است.   
پیش از این وزارت کار از پرداخت وام ۱.۵ تا دو میلیون تومانی به صاحبان مشاغل 
بی ثبات خبر داده و ســخنگوی ستاد تســهیات حمایتی کرونا اعام کرده بود 
که این وام به کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسیرانی، دستفروشان و  کارگران 

صنوف آسیب دیده  از کرونا اختصاص می یابد.

سخنگوی تسهیات حمایتی کرونا؛
 زمان واریز تسهیات ۲ میلیون تومانی

 مشخص نیست
 ســخنگوی تســهیات حمایتی کرونا گفت: زمان پرداخت تسهیات ۲ میلیون 
تومانی به افرادی که شــغل ثابت ندارند مشخص نیســت.دولت برای حمایت از 
آسیب دیدگان شیوع بیماری کرونا و همچنین مشکات اقتصادی، بسته حمایتی 
کرونا را درنظر گرفت. پرداخت وام یک میلیون تومانی به تمام خانوارهای یارانه بگیر 
از محل منابع یارانه ها یکی از این اقدامات بود.عاوه بر آن مقرر شد که از بین این 
خانوارها، برای چهار میلیون نفر که شغل ثابت ندارند تسهیات ۱.۵ تا ۲ میلیون 
تومان واریز شــود.این چهار میلیون نفر شــامل دستفروشان، رانندگان، کارگران 
ساختمانی و فصلی می شود که لیست کارگران ساختمانی از سوی سازمان تأمین 
اجتماعی، رانندگان دستفروشان توسط وزارت کشور و کارگران فصلی توسط اتاق 
اصناف ارسال می شود.»حسین میرزایی« سخنگوی تسهیات حمایتی کرونا، روز 
دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره زمان واریز این تسهیات اعام کرد که هفته 
گذشته چندین جلســه درباره زمان واریز این تسهیات و تعیین ساز و کار ازم 
برای اعتراض افراد برگزار شد اما به جمع بندی نرسیدیم.پس از ارائه لیست توسط 
سازمان ها و دستگاه های مربوطه، وزارت ارتباطات برای سرپرستان خانوار پیامک 
ارسال می کند که شما مشمول هستید.ساز و کار پرداخت وام یک تا دو میلیونی 
به گروه های شغلی، ظاهرا به این گونه خواهد بود که اسامی مشموان این وام که 
پرداخت های یک میلیونی وام یارانه بگیران برای آنها انجام شده، مابقی تا سطح دو 
میلیون تومان به حسابشان شارژ خواهد شد؛ به طوری که برای خانوار یک تا دو 
نفره ۵۰۰ هزار تومان دیگر و برای خانوار سه نفره و بااتر یک میلیون تومان دیگر 
اضافه پرداخت می شود، براین اساس خانوار یک و دو نفره یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان و ســه نفره و بااتر در مجموع دو میلیون تومان دریافتی خواهند داشــت.

نحوه بازپرداخت این وام  همچون وام یک میلیونی از یارانه افراد کســر می شــود 
و اقســاط آن از تیر ماه برداشته می شــود. وام بدون بهره بوده و فقط با ۴ درصد 

کارمزد وام است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران نشــان می دهد که رشــد نقدینگی از 
۳۵.۸  درصد در ســال ۹۸ به ۱۹.۵ درصد در ســال جاری خواهد رسید که ۱۶.۳ درصد 
کاهش را نشان می دهد.به گزارش ایلنا، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 
در گزارشی به آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران پرداخته و نوشته 
اســت: رشد نقدینگی ایران در ســال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.ص۳ درصد بود که این رقم برای 
سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. با این حال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد 
خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.این گزارش خاطرنشان 
کرده است که نرخ تورم در ایران نیز از ۴۱.۱ درصد به ۳۴.۲ درصد کاهش خواهد یافت.

با این حال صندوق  بین المللی پول پیش بینی کرده است که نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ 
هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.این صندوق همچنین 
پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران نیز در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن 
۲.۷ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید.این گزارش می افزاید تراز 
حساب جاری در ایران نیز از منفی ۰.۳ میلیارد دار در سال ۹۸ به منفی ۱۸.۲ میلیارد 

دار در سال ۹۹ خواهد رسید.

 صندوق بین المللی پول؛

رشد نقدینگی ایران 16.3 درصد 
کاهش می یابد
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 زنگنه: ترک ها از پیشنهاد کمک ایران استقبال نکردند گزیده خبر

تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله صادرات گاز ایران
وزیر نفت از تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله صادرات گاز ایران به 
این کشور خبر داد و در مورد پیش بینی خود از قیمت نفت گفت: 

هیچ کسی نمی تواند قیمت نفت را پیش بینی کند.
، بیژن نامــدار زنگنه وزیر نفت در مصاحبه بــا رادیو گفت: این 
وزارتخانه برنامه های وســیعی برای سال جهش تولید طراحی و 
اجرا خواهد کرد.»بیژن نامدار زنگنه«  افزود: طرح توسعه میادین 
غــرب کارون، بهره بــرداری از طرح  های جهــش دوم صنعت 
پتروشیمی، تکمیل بخش دریایی پارس جنوبی، شروع عملیات 
فاز 11 پارس جنوبی، اتمام پایانه جاسک، تکمیل طرح های گاز 
رسانی روستایی، بهینه سازی مصرف گاز در داخل کشور از برنامه 

های اصلی امسال وزارت نفت است.

جهش دوم صنعت پتروشیمی کشور تا پایان سال
وی اظهارداشت: ظرفیت تولید پتروشیمی کشور با بهره برداری 
از طرح  های جهش دوم به 100 میلیون تن و ارزش 25 میلیارد 
دار در سال خواهد رسید.وزیر نفت گفت: از دیگر برنامه های این 
وزارتخانه اینکه دیگر میعانات گازی کشور بطور مستقیم روی ریل 
صادرات قرار نگیرد.وی افزود: تمامی این میعانات با توجه به برنامه 
ریزی های صورت گرفته در پاایشــگاه های ستاره خلیج فارس 
و سیراف پاایش خواهد شد.زنگنه اظهارداشت: پاایشگاه سیراف 
سوخت تولید نمی کند بلکه محصواتی مثل نفتا تولید می کند 
که دوباره برای خوراک واحدهای پتروشــیمی مورد استفاده قرار 

می گیرد.
 وی ادامه داد: تولید حداکثری میعانات گازی در کشــور اعم از 

پارس جنوبی و میادین کناری آن یک میلیون بشکه است.
وزیــر نفت گفت: تمامی این میعانات گازی در پاایشــگاه های 
ستاره خلیج فارس و سیراف مصرف و تبدیل به بنزین و خوراک 
واحدهای پتروشیمی خواهد شــد. وی افزود: پاایشگاه سیراف 
پاایشــگاهی که با کمترین هزینه می تواند به تولیدات با ارزش 
برسد اما بقیه پاایشگاه ها طبق معمول به ازای هر بشکه معادل 
30 هزار دار ســرمایه گذاری نیاز دارند در حالیکه سیراف 7 تا 
8 هزار دار ســرمایه گذاری نیازمند است اگر تازه بخواهد بنزین 
تولید کند.زنگنه اظهارداشت: اگر این پاایشگاه فقط بخواهد نفتا 

تولید کند به عنوان خوراک پترو پاایشــگاه ها 5 تا 6 هزار دار 
بیشتر سرمایه گذاری نیاز ندارد.

 تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله صادرات گاز ایران
 وی همچنین در خصوص وضعیت صادرات گاز ایران به ترکیه هم 
گفت: انفجاری که اوائل سال جاری در خطوط انتقال گاز ایران به 
ترکیه در خاک این کشــور اتفاق افتاد هنوز خطوط آسیب دیده 
ترمیم نشده است.وزیر نفت گفت: این در حالی که ترمیم خطوط 

مدنظر به چند روز بیشتر زمان نیاز نبود.
وی افــزود: ایــران برای کمک به ترمیم خطــوط لوله گاز اعام 
آمادگی کرد اما این پیشنهاد با استقبال طرف مقابل مواجه نشد. 
زنگنه بیان داشت: هم اکنون روزانه یک میلیون متر مکعب گاز به 

ارمنستان و همچنین از دو مسیر گاز به عراق صادر می شود.وی 
تاکید کرد: جدا از این مقدار کمی گاز بین آذربایجان و نخجوان 

سوآپ یا در حال معاوضه  است.
وزیــر نفت در خصوص اینکه خط لوله ای که کمک می کند گاز 
به بصره عراق برود قرار بود محور بیشتری از بصره را پوشش دهد 
یعنی این لوله از بصره به سمت بندر اذقیه در سوریه امتداد پیدا 
کند، گفت: تاکنون برنامه ای برای اذقیه نبوده اگر قرار بر چنین 
کاری باشد ایران به لحاظ تامین گاز مشکلی ندارد.وی افزود: فعا 

این موارد ایده های که از سوی برخی ها مطرح می شود.

 هیچ کس نمی تواند قیمت نفت را پیش بینی کند
 زنگنه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در 

شرایط فعلی می توان قیمت نفت را پیش بینی کرد، اظهارداشت: 
هیچ کس نمی تواند در وضعیت فعلی قیمت نفت را پیش بینی 
کند چون قیمت نفت تابع عرضه و تقاضاســت واقعیت امر اینکه 
طرف تقاضا خیلی مبهم اســت به سبب اینکه معلوم نیست چه 
زمانی اقتصاد جهانی فعال می شود.وی به رادیو اقتصاد گفت: رشد 
اقتصادی بزرگترین اقتصادهای جهان در حال حاضر منفی است.

وزیر نفت افزود: گاز صنایع و پتروشیمی با اولویت تامین خواهد 
شــد تا از نظر توسعه صنعتی مشــکلی برای کشور ایجاد نشود. 
وی اظهارداشت: بدون بهینه سازی در تمامی بخش ها بویژه در 
مصارف سرمایشی در آینده کشور از نظر تامین گاز دچار مشکل 
خواهد شد.زنگنه گفت: شرایطی که اکنون کشور در آن بسر می 
برد بســیار دشوار تر از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی است با 
این تفاوت که کشته و زخمی خیلی ملموس و قابل ماحظه ای 
نــدارد.وی افزود: رفتاری که آمریکا امــروز با ایران می کند یک 

جنایت علیه بشریت است.

آمریکایی ها به خاطر تحریم ایران باید محاکمه شوند
وزیر نفت اظهارداشت: اگر دنیا حساب و کتابی داشت می بایست 
آمریکایی ها به خاطر ارتکاب این جنایت ها محاکمه می شدند.

وی ادامه داد: بدون روحیه جهادی و فداکارانه در این شرایط نمی 
تواند صنعت نفت کشــور را اداره کرد. زنگنه گفت: تمامی بخش 
هــای وزارت نفت با روحیه جهادی در حال خدمت هســتند تا 
فشــار کمتری از ناحیه تحریم ها و دشمن به مردم و جامعه وارد 
شود. وی افزود: کرونا هم در اثر تعطیلی کسب و کارها و فعالیت 
های اقتصادی در سطح دنیا و ایران و به تبعه آن کاهش تقاضا و 
همینطور افت قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی آسیب جدی 
به این صنعت وارد کرده اســت.وزیر نفت اظهارداشت: همه باید 
در این شــرایط ســخت با تعامل و روحیه جهادی در مسیر رفع 
مشکات مردم و توسعه کشور قدم بردارند اکنون زمان درگیری 
و پرداختن به مســائل حاشیه ای نیســت.وی در ادامه از افتتاح 
خطــوط لوله انتقال فرآورده های نفتی به همــراه مخازن آن از 
مســیر شازند اراک - قم – تهران، نائین- تهران – کاشان و تبریز 

-خوی - ارومیه طی مراسمی دوشنبه در کشور خبر داد.

تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰ 
درصد کاهش خواهد یافت

 مرکز تحقیقات مشاوره ای »ریستاد انرژی« پیش بینی کرد که تقاضا برای نفت در 
سال 2020 به میزان 10.8 درصد کاهش خواهد یافت.  به گزارش دیروز )دوشنبه( 
خبرگزاری »ترند« جمهوری آذربایجان، مرکز انرژی ریستاد، کاهش 10.8 درصدی 
تقاضا نفت معادل 10.7 میلیون بشــکه بیشتر نسبت به سال گذشته میادی را 
برای سال 2020 میادی پیش بینی می کند.  برآوردهای مرکز ریستاد انرژی نشان 
می دهد که کل تقاضای نفت در ســال 201۹ تقریباً ۹۹.5 میلیون بشکه در روز 
بوده که اکنون پیش بینی می شود تا پایان سال 2020 به 88.8 میلیون بشکه در 
روز کاهش یابد.  همچنین انتظار مــی رود تقاضا برای نفت در ماه مه )خرداد( با 
21.1 درصد کاهش به 77.۹ میلیون بشکه در روز برسد. میزان تقاضا در ماه ژوئن 
)تیر( نیز با 8۴.5 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده که با کاهش 1۴ درصدی 
همراه است.  در ادامه این مرکز پیش بینی کرده که کل تقاضا برای نفت در سال 
2021 نیز به طور متوســط ۹8.1 میلیون بشــکه در روز باشد.  برآوردهای مرکز 
ریستاد انرژی حاکی از آن است که کل تقاضای نفت در ایاات متحده برای سال 
2020 با 2.1 میلیون بشــکه در روز به 18.۴ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد 
یافت.  همچنین تخمین زده می شــود که تقاضای نفت در آمریکا در ماه ژوئن با 
15.1 درصدی به  17.5 میلیون بشــکه در روز کاهش یابد.  در ســال 2021 نیز 
انتظار می رود که کل تقاضای نفت در ایاات متحده به طور متوسط 1۹.۹ میلیون 
بشــکه در روز و تقاضای سوخت جاده ای 10.8 میلیون بشکه در روز باشد.  مرکز 
تحقیقاتی ریستاد انرژی با داشتن دفاتر در نروژ، لندن و مسکو  یک شرکت مستقل 
تحقیقاتی در زمینه انرژی است که به طور مستمر به مشتریان خود که در صنعت 
انرژی در سراسر جهان فعالیت می کنند، خدمات، داده ها، تجزیه و تحلیل و مشاوره 

بازارهای نفت و گاز ارائه می کند.

احتمال افزایش قیمت نفت
قیمت های نفت از زمان آغاز توافق جدید گروه اوپک پاس روند افزایشی پیدا کرده  
است و طبق اعام کارشناسان اگر انتهای ماه و در ارزیابی ها مشخص شود که 80 
درصد کشورها به تعهدات خود پایبند بوده اند، حتی می توان انتظار افزایش مجدد 
قیمت ها را داشــت.به گزارش ایســنا،  اوپک و شرکایش در گروه اوپک پاس ماه 
گذشته دریافتند که تبعات ویرانگر شیوع بیماری کووید 1۹ بر تقاضای جهانی برای 
نفت را دست کم گرفته بودند. با سقوط درآمدهای نفتی کشورهای تولیدکننده در 
پی افت شدید تقاضا و قیمت ها، عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان در گروه 
اوپک پاس پی بردند که برای متوازن کردن بازار و نجات اقتصادهای وابســته به 
نفتشان در برابر رکود ناشی از شیوع کرونا باید فورا دست به کار شوند و دور جدید 
کاهش تاریخی تولید این گروه در اوایل آوریل تصویب شــد.با گذشت سه هفته 
از آغاز دور جدید پیمان کاهش تولید گروه اوپک پاس، احساســات بازار به نحو 
شگرفی مثبت شده است. زمانی که این توافق در 12 آوریل اعام شد، تحلیلگران 
می گفتند این کاهش تولید که معادل حدود 10 درصد از عرضه جهانی نفت است، 
برای نجات بازار کافی نخواهد بود و بســیار دیگر هنگام اســت.اکنون فضای بازار 
مثبت تر شده و قیمتهای نفت هم باا رفته اند. قیمت نفت اکنون 80 درصد بااتر 
از سطح قیمت اواسط آوریل است و تحلیلگران به کاهش تولید گروه اوپک پاس 
به همراه محدودیت عرضه حدود چهار میلیون بشکه در روز در آمریکای شمالی 
که بازار را در ماههای آینده با کمبود عرضه مواجه خواهد ساخت، به عنوان دلیل 
این بهبود اشاره می کنند.بانک آمریکایی گلدمن ساکس هفته گذشته در گزارشی 
پیش بینی کرد که بهبود تقاضای جهانی برای نفت و کاهش تولید سریعتر از حد 
انتظــار در خارج از گروه اوپک پاس، بازار نفــت را در ژوئن دچار کمبود عرضه 
خواهند کرد.گروه اوپک پاس با کاهش عظیمی که در تولید نفت آمریکای شمالی 
به دلیل غیراقتصادی شدن تولید در شرایط قیمت های اندک روی داد، موفق شده 
اســت انتظارات بازار را به سمت کمبود عرضه در ماه آینده تغییر دهد. اوپک که 
در راس آن عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکننده این گروه قرار دارد، 
هر زمانی که انگیزه قوی برای باا بردن قیمت نفت داشته اند، عرضه به بازار را به 

شدت محدود کرده اند.

 حادثه انفجار در پتروشیمی بندر امام 
مهار شد

 A پتروشــیمی بندر امام خمینی )ره( اعام کرد: ســانحه انفجار در مخزن بویلر
شرکت آب نیروی این پتروشیمی مهار شده و فعالیت تولید به روال قبل بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شــرکت پتروشیمی بندر امام خمینی )ره( اعام کرد: 
شامگاه شنبه )سوم خردادماه( بویلر A شرکت آب نیرو در این مجتمع پتروشیمی 
دچار حریق و حادثه شد که این حادثه تأثیری در روند تولیدات مجتمع پتروشیمی 
بندر امام نداشت.شــرکت پتروشیمی بندر امام خمینی )ره( می افزاید: ساعت 22 
و ۴5 دقیقه شامگاه شنبه )ســوم خردادماه( بویلر A شرکت آب نیروی بندر امام 
خمینی )ره( هنگام آماده سازی برای سرویس مجدد، به دلیل تجمع گاز در محفظه 
احتراق دچار حادثه شــد.این بویلر از ســرویس خارج و در حال آماده سازی برای 

راه اندازی دوباره بود که دچار حریق و حادثه شد.

تاثیر کرونا بر صادرات پتروشیمی ایران
 دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به اینکه صادرات پتروشیمی 
ایران از نظر وزنی کاهش نداشــته،  گفت: شیوع کرونا باعث کاهش قیمت نفت و 
کاهش ارزش صادرات محصوات پتروشیمی شده است. »احمد مهدوی ابهری« 
دیروز )دوشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه در حال حاضر 
صنعت پتروشــیمی رونق دارد،  ادامه داد: شرایط فعلی زمینه را برای رونق بیشتر 
صنعت پتروشیمی فراهم می کند. وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی هیچگاه 
از رونق نمی افتد،  افزود: صادرات محصوات پتروشــیمی ادامه دارد و از نظر وزنی 
کاهشــی در صادرات نداشته ایم. مهدوی ابهری به شیوع کرونا و مشکاتی که در 
اقتصاد ایجاد کرده اشــاره کرد و گفت: تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد همچنان ادامه 
دارد و از همین رو نمی توان در مورد حجم و ارزش صادرات در سال ۹۹ پیش بینی 

دقیقی انجام داد. 

تامین سرمایه پتروشیمی ها با عرضه سهام در بورس
بــه گفته دبیــرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشــیمی، از ســوی دیگر همه 
محصوات وابســته به نفت به دلیل کاهش شدید قیمت طای سیاه، در کل در 
جهــان با افت قیمت مواجه بوده اند. وی تاکید کــرد: قیمت نفت برای اولین بار 
و بعد از ۹0 ســال منفی شــد که این موضوع بر قیمت ها در بازار پتروشیمی نیز 
سایه انداخته است.مهدوی ابهری ادامه داد: به همین دلیل، کاهش ارزش صادرات 
در محصوات پتروشــیمی داشــتیم و بنابراین عرضه ارز در سامانه نیما از سوی 
پتروشیمی ها نیز کاهش خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه سهام هر تولیدی که 
صادرات محور باشد، مرغوب است، گفت: از همین رو تمایل مردم به خرید سهام 
شرکت های صادرات محور است که در راس آن شرکت های پتروشیمی قرار دارند. 

نخستین محموله گازوئیل در بورس 
عرضه شد

نماینده شرکت ملی نفت در بورس گفت: عرضه گازوییل از سر گرفته 
شــده و اواخر اردیبهشــت اولین محموله گازوییل را عرضه کردیم و 
هفته های آتی نیز عرضه های بعدی را انجام خواهیم داد.امیرحسین 
تبیانیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال جدید طبق روال 
سال گذشته عرضه نفت خام و سایر فراورده های نفتی در دستور کار 
شــرکت ملی نفت ایران است، اظهار کرد: محصواتی که امسال برای 
عرضه در نظر گرفته شده، شامل نفت خام سبک و سنگین به عاوه 
میعانات گازی پارس جنوبی و فراورده های نفتی شامل گازوئیل و نفت 
کوره اســت.وی با تاکید بر این که این محصوات طبق زمان بندی که 
در بورس انرژی انجام شــده عرضه خواهد شــد، تصریح کرد: تقریبا 
عرضه تمام این محصوات به طور مستمر در حال انجام است. نماینده 
شرکت ملی نفت در بورس با اشاره به استقبال صورت گرفته از عرضه 
فراورده های نفتی در بورس گفت: استقبال مطلوب بوده و مانند سایر 
محصواتی که در بورس عرضه می شود، فراورده های نفتی نیز در حال 
عرضه اســت و معامات آن انجام و آمار معامات نیز در سایت بورس 
انرژی به طور دقیق اعام می شود.وی اظهار کرد: فراورده هایی که در 
اختیار ما قرار دارد، شامل میعانات گازی، گازوئیل و نفت کوره است که 
عرضه و معامات آن در حال انجام است و طبق روال برنامه ریزی که 

به ما اعام شده مسیر را ادامه می دهیم.

روزانه ۱۰۰۰ خودروی عمومی رایگان 
گازسوز می شوند

قائم مقام شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی ایران گفت: طرح 
رایگان گازسوز کردن خودروهای عمومی با گازسوز کردن 600 دستگاه 
وانت بار کلید خورده است.حمید قاسمی ده چشمه، قائم مقام شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان این مطلب اظهار داشــت: 
این طرح هم اکنون به صورت عملی آغاز شــده است و پیش بینی ما 
این است که روزانه حدود یک هزار دستگاه خودروی عمومی از جمله 
تاکسی و وانت بار گازسوز شوند.وی با اشاره به دریافت بیش از ۴5 هزار 
تقاضا در سامانه جدید ثبت نام دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی 
گفت: 25 هزار مورد ثبت شــده مربوط به خودروهای شخصی بوده 
است که مشمول طرح نیســتند و در سامانه جدید در همان مرحله 
ثبت نام شناسایی می شوند.قاسمی با تاکید بر آمادگی کارگاه های مجاز 
و کارخانه های تبدیل تاکید کــرد: این امکان وجود دارد تا در صورت 
نیــاز ظرفیت این کارخانه ها افزایش یابد.وی زمان انتظار برای تبدیل 
https://gcr. را حــدود یک هفته اعام کرد و گفت: ثبت نام در ســایت

niopdc.ir/login و تبدیــل خودروهای عمومی طبق این طرح رایگان 
است.قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به 
اینکه اولویت این طرح با تاکسی و وانت بارهاست، گفت: ظرفیت اولیه 
کارگاه ها برای گازسوزکردن این دسته از خودروها در نظر گرفته خواهد 
شــد، اما در مراحل بعدی مسافربرهای شخصی از جمله تاکسی های 
اینترنتی )اسنپ و تپسی و...( و نیز مسافربرهای بین شهرها و روستاها 
نیز مشــمول طرح خواهند شد.قاسمی افزود: تاکسی های اینترنتی و 
مسافربرهای بین شهری و روستایی از طریق فهرستی که وزارت کشور 
بــه وزارت نفت ارائه خواهد کرد، به مرور در نوبت تبدیل قرار خواهند 
گرفت.وی همچنین با تأکید بر آمادگی زیرســاخت ها در این سامانه 
بــرای دریافت اطاعات خالص و ســرعت گرفتن کار ثبت نام، گفت: 
پیمانکاران طرح نیز هم زمان به اطاعات پنل این ســامانه دسترسی 
دارند و می توانند برای کارگاه ها و تامین کاا و مباحث مالی برنامه ریزی 
کنند.قاسمی تاکید کرد: هم اکنون به طور میانگین روزانه 21 میلیون 

مترمکعب گاز سی ان جی در کشور توزیع می شود.

هنــوز فرصت هــای بســیاری در بازار 
جهانی فــرآورده های نفتــی داریم که 
نمود کوچکــی از آن در صادرات بنزین 
به ونزوئا ظهور کــرده و می توان ده ها 
فرصت مشــابه را با توسعه ظرفیت های 

پاایشگاهی برای کشور به وجود آورد.
، پس از خودکفایــی در تولید بنزین، با 
عبور ظرفیت تولید روزانه بنزین کشــور 
از مرز 110 میلیــون لیتر و باقی ماندن 
متوســط مصرف روزانه پایین تر از ۹0 
میلیــون لیتر، فرصت ذخیره ســازی و 
صادرات این فرآورده اســتراتژیک نفتی 
برای کشــور با هدف افزایش ارزآوری و 
ارتقای ســهم ایران در تجــارت جهانی 
فرآورده های نفتی فراهم شــد.ایران در 
اواخر ســال ۹7 صــادرات محموله های 
بنزین را آغاز کرده و در ســال گذشــته 
با دستیابی به بازارهای باثبات و متنوع، 
به جمع کشــورهای صادرکننده بنزین 
پیوست.صادرات بنزین امروز در شرایطی 
که امریکا تاش دارد از هر راه ناعادانه و 
مغرضانه ای ایران را در تجارت آزاد جهانی 
محدود کند، به عنوان برگ برنده روزهای 

تحریمی استفاده شده و اسم ایران را در 
تجارت این فرآورده اســتراتژیک نفتی با 
ونزوئا، تیتر یک روزنامه ها و خبرگزاری 
ها کرده است.این مهم، دستاوردی است 
که در سایه توجه به سیاست های کان 
اقتصاد مقاومتی حاصل شــده و در جای 
جای پروســه دستیابی به خودکفایی در 

تولیــد و تأمین بنزیــن، رد پای تکیه بر 
توان داخلی دیده می شــود و این مهم، 
مصداق بــارز درون زایــی و برون گرایی 
اقتصاد مقاومتی اســت؛ چرا که با تکیه 
بر ظرفیت های داخلی و ارتقای ســطح 
دانش فنی، پتانسیلی ایجاد شده که امروز 
می توانیم نتیجه و محصول آنرا در جهان 

عرضه کنیم.
»انتخاب مشتریان راهبری« و »افزایش 
صادرات فرآورده هــای نفتی« دو بند از 
تأکیــدات مقام معظم رهبــری در اباغ 
سیاســت های کان اقتصــاد مقاومتی 
در ســال ۹2 بود و امســال نیــز دوباره 
رهبر معظم انقاب، بر »توسعه ظرفیت 
پاایشگاهی«، »تکمیل زنجیره ارزش در 
صنایع پایین دستی نفت« و »جلوگیری 
از خام فروشی« تأکید کرده اند. درحالی 
که نفت خام در شــرایط آشفته جهانی، 
سیاســی کاری هــا و تحریم هــا، بازار 
مناســبی همچون گذشته ندارد، اقتصاد 
جهانِی در تاش برای حرکت در شرایط 
پســاکرونا، محموله های فرآورده نفتی 
باکیفیت را با رغبت بیشــتری خریداری 
و صرف چرخش اقتصــاد می کند؛ این 
یعنی هنــوز فرصت های بســیاری در 
بازار جهانی فرآورده های نفتی داریم که 
نمود کوچکــی از آن در صادرات بنزین 
به ونزوئا ظهور کــرده و می توان ده ها 
فرصت مشــابه را با توسعه ظرفیت های 

پاایشگاهی برای کشور به وجود آورد.

 »صادرات بنزین« برگ برنده اقتصاد 
مقاومتی در روزهای تحریم
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گزیده خبر تخلف ۶۳۰ میلیاردی ۷ بنگاه اقتصادی در دو ماه
مدیــر کل امور حقوقــی و تعزیرات ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان از تخلف بیــش از ۶۳۰۰ میلیارد 
ریالی هفت بنگاه کان اقتصادی طــی دو ماه اخیر خبر داد و 
گفت: پرونده این شــرکتهای متخلف تشــکیل و جهت صدور 
رای به تعزیرات حکومتی ارســال شده اســت.به گزارش شاتا، 
سید مجتبی سجادی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون طبق 
بازرسی ها و اقدامات نظارتی سازمان حمایت، از بنگاههای خرد 
و کان اقتصادی در ســطح کشــور، هفت واحد متخلف کان 
اقتصادی در حوزه کاایی شناســایی و برای آنها برگ گزارش 
تنظیم شده است.وی ارزش ریالی پرونده های متشکله را بیش 
از ۶۳۰۰ میلیارد ریال اعام و تصریح کرد: تخلفات این واحدها، 
عــدم ایفای تعهدات ارزی، عرضه خارج از شــبکه، عدم رعایت 
ضوابط قیمت گذاری و گرانفروشی بوده است.این مقام مسئول، 
شرکتهای مذکور را شامل یک واحد تولیدی و توزیعی استیک 
بــا تخلفات عدم رعایــت ضوابط قیمت گــذاری و عدم ایفای 
تعهدات ارزی بــه ارزش ریالی ۱۰۵۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون و 
۶۹۶ هــزار ریال، یک واحد تولیدی صنعتی محصوات فوادی 
با تخلف محرز در عدم ایفای تعهدات ارزی و تشــکیل پرونده 
تخلفاتی به ارزش ۳۹۹ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۶۰۴ هزار ریال، 
واحد تولیدی مواد و محصوات پتروشــیمی با تشکیل پرونده 

عرضه خارج ازشــبکه و گرانفروشی برای واحد مذکور به ارزش 
ریالی بیش از ۱۴۹ میلیارد ریال، واحد تولید ماکارونی با تخلف 
گرانفروشی محصوات به ارزش ریالی ۳ میلیارد و ۷۶۶ میلیون 
و ۸۵۵ هزار و ۸۳۳ ریال و یک واحد تولیدی محصول شــکر با 
تخلف محرز عرضه خارج از شــبکه به ارزش ریالی ۷۵ میلیارد 
و ۵۳۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار ریال، واحد تولیدی ماده اولیه قیر 
وکیوم باتوم با عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی به ارزش بیش 
از ۳۰۰۰ میلیارد ریال و همچنین تشــکیل پرونده گرانفروشی 
برای یک شرکت تولیدکننده محصول پانل و پروفیل به ارزش 
۱۳۷۱ میلیارد و ۷۳۷ میلیون و ۵۶۶ ریال اعام کرد.ســجادی 
یادآور شــد: تمامی پرونده های متشکله جهت رسیدگی و سیر 
مراحــل قانونی روی میز تعزیرات حکومتــی قرار دارد و انتظار 
می رود هر چه ســریعتر و بصورت ویژه خارج از نوبت رسیدگی 
شود.وی تصریح کرد: بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت 
استان ها، بازار را کامًا رصد کرده و با هرگونه تخلفات اقتصادی 
در اسرع وقت برخورد قانونی ازم را صورت خواهند داد. از عموم 
شهروندان نیز تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
اقتصادی اعم از گرانفروشــی، احتکار، عدم درج قیمت، تقلب، 
عدم صدور فاکتور و امثال آن، مراتب را به تلفن ۱۲۴ یا سامانه 

ir.۱۲۴ اعام کنند.

متقاضیان خرید خودرو تا 14 خرداد برای 
ثبت نام فرصت دارند

وزارت صنعــت، معــدن و تجارت در اطاعیه ای اعام کــرد: تمامی متقاضیان 
شــرکت در طرح جدید فروش خودروها به مناسبت عید سعید فطر، تا ساعت 
۲۴ چهارشــنبه ۱۴ خردادماه )به مدت ده روز( فرصــت دارند تا با مراجعه به 
سامانه های فروش خودروسازان، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.به گزارش ایلنا از 
وزارت صمت، پیرو اطاعیه شماره یک وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
ضوابط ثبت نام و فروش خودروها در طرح ویژه ایام عید سعید فطر به استحضار 
می رســاند، متقاضیان محترم جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور برای انجام 
مراحل ثبت نام، به مدت ده روز فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به سامانه های 
فروش خودروســازان ثبت نام خود را انجام دهند.وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعام می دارد: زمان دریافت نام کاربری و رمز عبور از امروز یکشــنبه )۴خرداد( 
آغاز شــده و تا پایان زمان ثبت نام  یعنی روز چهارشــنبه )۱۴خرداد ۹۹( ادامه 
خواهد داشت. همچنین زمان ثبت نام خرید خودرو های ارایه شده در این طرح 
نیز از چهارشنبه ۷ خردادماه آغاز شده و تا تاریخ چهارشنبه ۱۴ خردادماه ادامه 
خواهد داشت.بر این اساس، متقاضیان محترم می توانند در فواصل زمانی مختلف 
طی ۱۰ روز متوالی )از ۴ تا ۱۴ خردادماه(، برای انجام مراحل دریافت نام کاربری 
و رمز عبور، به ســامانه های فروش طراحی شــده از سوی خودروسازان مراجعه 
نمایند.بدیهی اســت، تقدم و تاخر ثبت نام، تاثیری در قرعه کشی نهایی نخواهد 
داشت.توصیه میشود متقاضیان محترم بدون نگرانی و عجله، در یکی از روزهای 
آتی تا ده روز آینده، ترجیحا روزهای میانی، اقدام به دریافت نام کاربری و ثبت 

نام خرید اقدام کنند.

شرط داشتن چک برای ثبت نام خودروها 
برداشته شد

با دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، شرط اخذ هر گونه 
چک از شرایط ثبت نام خودرو در مقطع کنونی حذف شد.به گزارش شاتا، پیش 
از این خودروســازان در شروط اعامی به متقاضیان در حوزه ثبت نام خودروها، 
شرط اخذ چک صیادی یا چک متعلق به بستگان درجه یک را مطرح کرده بودند 
که با دستور سرپرست وزارت صمت، شرط اخذ هر گونه چک در این مرحله از 
ثبت نام ملغی اعام شد.در همین راستا قائم مقام مدیرعامل سایپا اعام کرده که 
در طرح فروش فوق العاده محصوات گروه خودروســازی سایپا، الزام چک صیاد 
برداشته شده و چک عادی نیز برای تسهیات پذیرفته می شود.مجید باقری ادامه 
داد: همچنین امکان ارائه این چک توسط بستگان درجه یک خریدار نیز فراهم 
شده است.پیش از این، معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو نیز از 
امکان بازنگری در ارایه چک ضمانت صیاد در فروش فوق العاده ایران خودرو خبر 
داده بود.به گفته بابک رحمانی درحال حاضر حدود ۵۰ هزار نفر در طرح فروش 
فوق العاده ایران خودرو موفق به ثبت نام شده اند که تاکنون مشکل خاصی در 

فرآیند ثبت نام وجود نداشته است.

آغاز فعالیت رستوران ها مشروط بر استفاده 
۵۰ درصدی از ظرفیت

رئیس اتحادیه رستوران داران از آغاز فعالیت رستوران ها بعد از عید سعید 
فطر خبر داد و گفت: این اتفاق مشروط بر استفاده ۵۰ درصدی از ظرفیت 
پذیرش مشتریان است.علی اصغر میرابراهیمی در گفت وگو با ایلنا، با اعام 
خبر بازگشایی رستوران ها بعد از عید سعید فطر گفت: تمامی رستوران هایی 
که از وزارت بهداشت کد رهگیری دریافت کرده اند، می توانند فعالیت خود 
را آغاز کنند.وی ادامه داد: توجه شــود که فعالیت این رستوران ها مشروط 
بر اســتفاده از ۵۰ درصدی از ظرفیت پذیرش مشــتریان و رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشتی و فاصله های اجتماعی در مشتریان است. همچنین 
آشپزها و تمامی کارکنان ملزم به استفاده از دستکش، ماسک و سفره های 
یک بار مصرف در میزهای ســرو بوده و ظروف مورد اســتفاده نیز باید به 
طور مرتب شستشو و ضد عفونی شود.همچنین خسرو ابراهیمی نیا رئیس 
اتحادیه تــاارداران از ادامه تعطیلی این صنف بــه ایلنا خبر داد و گفت: 
کماکان در تعطیلی و باتکلیفی به ســر می بریم و منتظر تصمیمات اتاق 

اصناف هستیم.

اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش خود به 
بررســی وضعیت تجارت جهانی در ســال ۲۰۲۰ و 
زیر ســایه کرونا پرداخته و اعام کرده میزان تجارت 
در فصل دوم ســال جاری میادی ۲۷ درصد کاهش 
خواهد یافت.به گزارش ایســنا، بر اساس گزارش اتاق 
بازرگانی تهــران، پس از همه گیری ویروس کرونا در 
جهان، ارزش تجارت کاایی دنیا در فصل نخست سال 
۲۰۲۰ با کاهش ســه درصدی رو به رو شــده است.

همچنین پیش بینی ها نشــان می دهد که این روند با 
شدت بیشتری در فصل دوم ســال ۲۰۲۰ نیز ادامه 
پیدا کند و بــه این ترتیب، با کاهــش ۲۷ درصدی 
تجارت جهانی در فصل دوم مواجه خواهیم شد. این 
در حالی است که حجم تجارت جهانی تنها یک درصد 
کاهش خواهد یافت که نشــان دهنده افت ارزشــی 

کااها در تجارت بین المللی اســت.با توجه به اینکه 
شــیوع ویروس کرونا به کاهش کم سابقه بهای نفت 
در بازارهای جهانی منجر شده، قیمت نهایی کااهای 
اساسی در سطح تجارت بین الملل نیز به شدت افت 
کرده است.بر اساس گزارش ها، قیمت کااهای اساسی 
در ماه مــارس، کاهش ۲۰ درصدی پیدا کرده که در 

سال های گذشته بی سابقه بوده است. در بحران مالی 
کشــورهای غربی در سال ۲۰۰۸ نیز قیمت کااهای 
اساســی تنها حــدود ۱۸ درصد افت کــرده بود.این 
کاهش قیمت، تاثیر خود را بر بازار کااهای اساســی 
صادرشــده از سوی کشــورهای در حال توسعه نیز 
نشان داده اســت. ارزش کااهای اساسی صادر شده 
از سوی این کشــورها در ژانویه ۱.۲ درصد، در فوریه 
۸.۵ درصد و در ماه مارس ۲۰.۴ درصد کاهش یافته 
اســت.براوردها نشــان می دهد که در سومین ماه از 
ســال جاری میادی، قیمت نفت با افت ۳۳ درصدی 
مواجه شده که کاهش قیمت سوخت اصلی ترین عامل 
تاثیرگذار بر روی آن بوده اســت و این در حالی است 
که قیمت مواد معدنی، فلزات، مواد غذایی و مواد اولیه 

کشاورزی تنها چهار درصد کاهش یافته است.

جذب بیش از 26 هزار میلیارد 
تومان سرمایه بخش  خصوصی 

برای توسعه معادن کشور
با سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش معدن در تولید ناخالص داخلی 
ارتقا می یابد و در ســال جهش تولید، بخش معدن با بهره گیری از 
سرمایه بخش خصوصی، با شتاب بیشتری به سمت تولید اشتغال و 
ارزش افزوده برای کشور حرکت می کند.روابط عمومی شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران طی گزارشــی با تاکید بر این که استراتژی 
ایمپاسکو، هم راســتا در مسیر اســتفاده از پتانسیل های معدنی 
بخش خصوصی است، اعام کرد: برای تحقق اهداف کان بخش  معدن 
و جذب ســرمایه بخش خصوصی در اجرای طرح های این بخش، از 
سال 95 تاکنون 26 هزار و 500 میلیارد تومان از طرح های ایمیدرو و 
ایمپاسکو با مدیریت و نظارت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
به بخش خصوصی واگذار شده اســت.در این گزارش با اشاره به 12 
مورد برون سپاری ازجمله طای هیرد، مجتمع پتاس خور و بیابانک و 
بخشی از معدن جانجا در سال 98 از طریق شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، آمده اســت: طی این مدت بیش از 80 جلسه با سرمایه 
گذاران داخلی و نیز 10 تیم سرمایه گذار خارجی از کشور های چین، 
تاجیکستان، عراق، گرجستان و ... برگزار شده و 5 هزار میلیارد تومان 
طرح با مدیریت و نظارت ایمپاســکو در اختیار بخش خصوصی قرار 
گرفته است. گفتنی است شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در 
نظر دارد تا افق 1۴0۴ از طریق هم افزایی با بخش خصوصی توانمند، به 
عنوان یک شرکت معدنی مرجع در اکتشاف، کارآمد در استخراج و 
فرآوری و نوآور در توسعه مواد معدنی در کشور باشد. در این گزارش 
با تاکید بر به کارگیری تمام پتانسیل های بخش خصوصی و دولتی در 
مسیر فعال سازی ظرفیت های معدنی کشــور، اعام شده است که 
تاش مجموعه ایمپاسکو بر این محور استوار است که طی سال جاری 
تفاهم  نامه و همکاری ها میان بخش خصوصی و شرکت ادامه پیدا کند.

گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران همچنین 
حاکیست، بخش معدن طی چندین دهه گذشته نقش موثری در تولید 
ناخالص داخلی داشته، اگرچه فشار ناشی از تحریم ها باعث شده که 
دسترســی به تکنولوژی های روز در بخش معدنی سخت  شود، ولی 
خوشبختانه بخش خصوصی کشــور، هم تعهد و هم تخصص کافی را 
برای عبور از این شرایط در اختیار دارد و ایمپاسکو همکاری و استفاده 
از توان تخصصی و مالی بخش خصوصی را به عنوان یک راهبرد پیش 

 روی خود قرار داده  است.

اتاق بازرگانی تهران اعام کرد:

افت 2۷ درصدی تجارت جهانی
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گزیده خبر

بانکها

همتی خبر داد؛

ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح تا ده روز آینده
 رئیــس کل بانک مرکزی در یادداشــتی اینســتاگرامی از 
رویدادهای مهمی که طی روزهای آینده در حوزه اقتصادی و 
بانکی رخ می دهد، خبر داد.عبدالناصر همتی در این یادداشت 
آورده: امروز سه شــنبه بیانیه رسمی »چارچوب هدف گذاری 
تورم« از ســوی بانک مرکزی منتشــر خواهد شــد. دراین 
رویکرد پیشــنگرانه و فعال سیاســتگذاری پولی، قطب نمای 
سیاســت گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم 
هدف گذاری شــده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک 
مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا داان نرخ سود را تعدیل کرده 
و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری ومؤثر دربازار پول را 
تنظیم می کند.در ادامه این یادداشت آمده است: با تایید نهایی 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹ 
درکنار عرضه ســهام شرکت های دولتی واموال مازاد دولت از 
طریق انتشــار اوراق بدهی دولت دربازار پول و سرمایه تأمین 
خواهد شدریال طبق اطاع واصله از همکاران خزانه داری کل 
کشور در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین 

کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
همتــی اعام کرد: در ادامه روند ادغام بانک های وابســته به 
نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع »بانک 
مهــر اقتصاد« و»بانک حکمت ایرانیان«ادغام این دو بانک در 
بانک ســپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، 
به تدریج برگزار خواهد شد، بانک مرکزی مسیر اصاح نظام 
بانکی و ارتقای ســامت مالی بانکها را با جدیت ادامه خواهد 
داد.وی ادامــه داد: نظام بانکی کشــور طبق وعده ای که داده 
اســت، آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیات بانرخ 
سود ۱۲درصد به مشاغل و واحدهای کسب وکار که به خاطر 
شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، است، به محض دسترسی 
بانک ها به سامانه مربوط به اطاعات مشاغل و نیز واحدهایی 
که واجد شرایط اســتفاده از این وام هستند و توسط وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این خصوص ایجاد شــده است 
بانک ها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررســی و اقدام ازم را 

انجام خواهند داد.

روحانی در گفت و گو با رئیس کل بانک مرکزی:
تاکید بر تاش مضاعف بانک مرکزی در 

کنترل تورم
رئیس جمهور به رئیس بانک مرکزی دســتور داد با استفاده ازهمه ظرفیت ها 
و ابزار حقوقی و همکاری وزارت امور خارجه تاش برای دسترســی به منابع 
ارزی خود در بانک های خارجی را تداوم بخشــد.حجت ااسام والمسلمین 
حسن روحانی ر در گفت و گو با رئیس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش 
آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کااهای اساســی و ضروری کشور، بر 
تاش مضاعف بانک مرکزی و ســایر دســتگاه های اجرایی برای کنترل تورم 
تاکید کرد.رئیس بانک مرکزی نیز در این گفت و گو با اشاره به احیاء تدریجی 
صادرات به کشورهای همسایه که به خاطر شیوع کرونا افت کرده بود، از رشد 
میزان عرضه ارز درسامانه نیما و واردات درمقابل صادرات خبر داد.»عبدالناصر 
همتی« همچنین گزارشــی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی درخارج 
کشــورارائه کرد و چارچوب هدف گذاری تورمی در سیاستگذاری نوین پولی 

بانک مرکزی را به اطاع رئیس جمهور رساند.

سخنگوی شورای نگهبان:
نظر شورای نگهبان درباره حذف ۴ صفر، 

به زودی اعام می شود
سخنگوی شــورای نگهبان از اعام نظر نهایی این شــورا درباره حذف چهار 
صفر از پول ملی در روزهای آینده خبر داد.به گزارش صدا و ســیما، عباسعلی 
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی ایحه اصاح نظام پولی 
و بانکی در جلســات این شورا، گفت: مصوبه مجلس درباره ایحه اصاح نظام 
پولی و بانکی در جلسات شورای نگهبان در حال بررسی است.وی افزود: ایحه 
اصــاح نظام پولی و بانکی که بخشــی از آن به حذف چهار صفر از پول ملی 
اختصاص دارد، در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان بررسی 
شــد، اما به علت گستردگی موضوع و نیاز به بررسی های بیشتر، در نامه ای به 
مجلس درخواســت مهلت ده روزه دیگری، عاوه بر مهت ده روزه اول کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: هنوز نمی توان به طور دقیق درباره ایحه 
حذف چهار صفر از پول ملی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شده، 
اظهارنظر کرد و نظر نهایی باید پس از جمع بندی در جلســه این شورا اعام 
شــود.کدخدایی در پایان خاطرنشان کرد: شــورای نگهبان در روز چهارشنبه 
این هفته نیز جلسه دارد و ایحه اصاح نظام پولی و بانکی نیز در این جلسه 
بررســی خواهد شد و نظر نهایی این شورا درباره حذف چهار صفر از پول ملی 

به زودی اعام می شود.

 خرید اعتباری از فروشگاه های ایران مال 
با طرح »آینده داران« بانک آینده

بانک آینده با هدف حمایت از مشــتریان خود، از طرح 
»آینده داران« رونمایی کرد. همه مشتریان بانک آینده 
که دارای یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه )جاری 
و پس انداز(، ســپرده های بلندمدت شتاب و آینده ساز 
باشند، می توانند از اول خردادماه امسال، با ثبت نام در 
سامانه پیشــخوان مجازی )abplus.ir( یا مراجعه به شعب بانک آینده، بر اساس 
موجودی حســاب انتخابی، اعتباری بیــن ۱۰ )ده( میلیون ریال تا ۵۰ )پنجاه( 
میلیون ریال، دریافــت کرده و با مراجعه حضوری به فروشــگاه های ایران مال 
که دارای نشان»آینده داران« هســتند از مزایای این طرح بهره مند شوند.زمان 
پرداخت این طرح، سه ماه بعد از خرید است؛ این اعتبار، به صورت قرض الحسنه 
بــوده، هیچ گونه هزینه ای بابت دیرکرِد پرداخت، به حســاب مشــتری منظور 
نمی شــود. این در حالی اســت که مشــتری از ابتدای ثبت درخواست، امکان 
پرداخت یک باره مبلغ خرید، لغو اعتبار دریافت شــده و انصراف از مشارکت در 
طرح را دارد.گفتنی اســت خرید مازاد بر اعتبار ثبت شده مشتری از کارت های 

دیگر او، به طور نقدی کسر می شود.

مدیر امور فناوری اطاعات و ارتباطات بانک مسکن اعام کرد
 پیش به سوی بانکداری دیجیتال

در بانک مسکن
مدیر امور فناوری اطاعات و ارتباطات بانک مســکن 
اهــداف ۵ گانه بانک در این حوزه طی ســال جاری را 
تشریح کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،  
ساسان شیردل مدیر امور فناوری اطاعات و ارتباطات 
بانک مســکن در گردهمایی مجــازی )غیرحضوری( 
مدیران ارشد بانک مســکن که صبح امروز برگزار شد اعام کرد: اهداف در نظر 
گرفته شــده در بانک مسکن برای حوزه فناوری اطاعات در سال ۹۹ پنج رکن 
اساسی دارد که شــامل راه اندازی نهایی سیستم متمرکز بانکی، ارتقای امنیت 
شــبکه ها و سامانه های الکترونیکی،  الکترونیکی شدن همه ابعاد خدمات بانک 
شــامل فعالیت های ستادی، امور مشــتریان، محصوات بانک و همه ذینفعان، 
تحقــق حداکثری بانکداری دیجیتالی و همچنین معماری اطاعات می شــود.

مدیر امور فناوری اطاعات و ارتباطات بانک مســکن در ادامه تصریح کرد:در فاز 
اول موفق شدیم نسبت به تشکیل الکترونیکی پرونده های درخواست تسهیات 
مربوط به مشــتریان اقدام کنیم. خوشبختانه بانک مسکن اولین بانکی است که 
از زیرســاخت های مربوط به استفاده از کارت ملی هوشمند و امضای دیجیتال 
برخوردار اســت لذا به دنبال فراهم کردن زمینه های حقوقی هســتیم تا از این 
ظرفیت ها به شــکل فراگیر استفاده کنیم تا در نهایت نیازی به حضور مشتری 
برای امضای قرارداد در شــعبه نباشــد. این کار باعث روان ر شدن پروسه ارایه 
خدمات و تســهیات به مشتریان بانک خواهد شد.مدیر امور فناوری اطاعات و 
ارتباطات بانک مسکن در ادامه سخنان خود در گردهمایی مجازی مدیران ارشد 
بانک مســکن به اولویت قرار گرفتن موضوع بانکداری اجتماعی در بانک مسکن 
نیز اشــاره کرد و گفت: سامانه های اطاع رسانی موبایل بانک در حال تکمیل و 
ارایه خدمات بهینه است.شیردل افزود: در سال جاری بنا داریم آرشیو الکترونیکی 
بانک بخصوص در شعب را به شکل کامل راه اندازی و فعال کنیم تا سطح امنیت 
و حفاظت اســناد ارتقای کامل پیدا کند.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن، 
بانکداری دیجیتالی طی ســال های اخیر به شکل قابل توجه در مجموعه بانک 
مســکن تحقق پیدا کرده است اما مدیران ارشــد بانک بنا دارد این موضوع را تا 
تحقق حداکثری پیش ببرند.از آنجا که بانک مسکن یک بانک مردمی به حساب 
می آید و بیشــترین ارتباط با مردم به لحاظ پرداخت ارزشــمندترین تسهیات 

بانکی یعنی تسهیات خرید مسکن را دارد.

 بیمه مرکزی دستورالعمل صدور بیمه نامه ارزی توسط مؤسسات بیمه را تصویب 
و به شــرکت های بیمه اباغ کرد.به گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسامی، این 
دســتورالعمل از ســوی هیات عامل بیمه مرکزی در هشت ماده تصویب و برای 
اجرا به شرکت های بیمه اباغ شد.در این دستورالعمل آمده است: مؤسسه بیمه 
درصورتی مجاز به صدور بیمه نامه ارزی است که حق بیمه آن توسط بیمه گذار 
به ارز تعهد یا پرداخت شــود.ذکر منشــاء و نوع ارز در بیمه نامه صادره الزامی 
بــوده و درصورت صدور بیمه نامه ارزی، چنانچه بیمه گذار در زمان پرداخت حق 
بیمه یا سررســید اقســاط، قادر به تأمین ارز نباشد، مؤسسه بیمه موظف است 
با صدور الحاقیه ســرمایه)تعهدات( بیمه نامه را به ریال تبدیل کند.همچنین در 
بیمه نامه هــای ارزی که با ارزهای غیر جهان روا صادر می شــود، بیمه گر موظف 
شده است هزینه های تبدیل به ارزهای جهان روا را در نرخ بیمه نامه ملحوظ کند.

در صورتی که بیمه گذار قادر به پرداخت حق بیمه به صورت ارز نباشد، مؤسسه 

بیمه موظف اســت نرخ تسعیر مورد توافق را در بیمه نامه درج کند.چنانچه نرخ 
تســعیر ارز مورد توافق مندرج در بیمه نامه، به نحوی تعیین شــود که سرمایه 
بیمه شــده کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد، خسارت با اعمال قاعده نسبی 
پرداخت می شود.در این دستورالعمل، بیمه مرکزی مؤسسه بیمه را موظف کرده 
که برای اطاع از وضعیت سرمایه بیمه شده، جزئیات و مبلغ سرمایه هر بخش از 
مورد بیمه ) اعم از ریالی و یا ارزی( را به تفکیک احصاء و در پیوســت بیمه نامه 
درج کند.در بخش دیگری از این دســتورالعمل آمده است: در بیمه نامه ارزی که 
حق بیمه به ارز دریافت شده است، حق بیمه واگذاری اتکایی از محل ارز دریافتی 
از بیمه گذار تأمین می شــود و به واگذاری های انجام شــده از این محل، ارز بازار 
ثانویه)نیمایی( تعلق نمی گیرد. در این دستورالعمل، نرخ مبنای تسعیر دارائی ها و 
بدهی ارزی در تاریخ ترازنامه، نرخ سامانه نیما است. این موضوع شامل بیمه نامه 

هایی که سرمایه آنها ارزی است نمی شود.

بانک ها موظف به دریافت سفارش فروش 
سهام عدالت شدند

بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکت های 
کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت های 
بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند.به گزارشبانک 
مرکزی اعام کرد: با توجه به نقش و جایگاه پراهمیت و برجسته نظام بانکی 
کشــور در تسهیل اجرا و پیشبرد سیاست های کان کشور درخصوص سهام 
عدالت، در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

با نظر مثبت و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تصویب شد:
»بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکت های 
کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت های 
بورســی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند و در صورت 
نیاز به کارگزاری مربوطه ارایه دهند«.همچنین ضروری است بانک ها، اقدامات 
و تمهیــدات ازم را بــه قید فوریــت در خصوص دریافت ســفارش فروش 
سهام متعلق به دارندگان ســهام عدالت از تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ مطابق 

دستورالعمل اجرایی، انجام دهند.

نحوه اعطای وکالت فروش سهام عدالت 
غیرمستقیم ها به بانک ها

افرادی که روش غیر مســتقیم آزادسازی ســهام عدالت را انتخاب کرده اند، 
می توانند به محض پذیرش شــرکت سرمایه گذاری آن استان در بورس و باز 

شدن نماد آن، درخواست وکالت برای فروش را به بانک بدهند.
به گزارش ایِبنا، حســین فهیمی، سخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی سهام 
عدالت در پاســخ به این ســوال که چه کســانی می توانند به بانک ها وکالت 
فروش سهام خود را بدهند، گفت: افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند 

می توانند از ششم خرداد به بانک ها سفارش دهند.

در روش غیر مستقیم امکان وکالت دادن تمام سهام فراهم می شود
وی ادامه داد: افرادی که روش غیر مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب 
کرده اند نیز می توانند به محض پذیرش شــرکت سرمایه گذاری آن استان در 
بورس و باز شدن نماد آنها، درخواست وکالت را به بانک بدهند با این تفاوت 
که در روش غیر مســتقیم محدودیت ۳۰ درصد وجود ندارد و افراد می توانند 
وکالت تمام ســهام خود را به بانک ها بسپارند.فهیمی افزود: برای اینکه بتوان 
ســهام این شرکت ها را معامله کرد باید نماد آنها در بورس باز شود. هنوز کار 
پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس تمام نشده و این شرکت ها 
هنوز بورسی نیستند، به محض اینکه نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی 
در بورس باز شود، سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، بدون 
محدودیت درصد می توانند هم از طریق بانک و هم از طریق کارگزاری، سهام 

خود را بفروشند.

از دهم خرداد پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس 
آغاز می شود

وی درباره زمان پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس، گفت: به 
تدریج از دهم خرداد به بعد، استان به استان کار پذیرش شرکت های سرمایه 
گذاری اســتانی در بورس انجام می شــود و امیدواریم پذیرش ها در کمتر از 
یک ماه انجام شــود. این بخش در دســت ما نیست بلکه خود شرکت ها باید 
کارهایــی را انجام دهند و در بورس پذیرش بگیرند بنابراین زمانبندی آن در 
دست خود شرکت هاست.سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممکن است قیمت سهام، زمانی که بانک آنها را 
می فروشد کم یا زیاد باشد، آیا مبلغی که به حساب سهامداران واریز می شود 
تفاوت دارد یا میانگینی از فروش ســهام در نظر گرفته می شود؟ گفت: تمام 
سفارش ها در بانک تجمیع می شود و یک جا اعمال می شود گویی یک نفر در 
حال فروش سهام خود است.وی ادامه داد: این فروش شبیه این است که یک 
نفر سهمش را برده است تا در بازار بفروشد یعنی بانک با یک سهامدار عادی، 
غیر از اینکه این سفارشات تجمیع می شود هیچ فرقی ندارد، بنابراین کارگزار، 
مصالح و منافع فروشندگان را در نظر می گیرد و اگر تقاضا برای خرید باشد این 

فروش را انجام می دهد و وجه را برای سهامدار واریز می کند.

شروع احراز هویت به صورت غیر حضوری
فهیمی درباره احراز هویت برای دریافت کد بورسی نیز گفت: احراز هویت به 
صورت غیر حضوری و الکترونیکی در حال حاضر، انجام می شود، احراز هویت 
حضوری در ســه مکان که عبارتند از؛ دفاتر پیشخوان، شعب بانک های سپه، 
ملل، آینده، صادرات، پارســیان، شهر، کشاورزی و به تدریج بانک های دیگر و 
دفاتر کارگزاری ها انجام می شود و امکان احراز هویت غیر حضوری نیز در حال 
حاضر در سایت وجود دارد.فهیمی در پایان درباره کسانی که تصمیم به تغییر 
شــیوه آزادسازی خود گرفته اند، گفت: تصمیم شــورای بورس این است که 
همه سهامداران عدالت تا ۷ خرداد برای انتخاب نحوه آزادسازی سهام عدالت 

فرصت داشته باشند اما امکان لغو تصمیم وجود ندارد.

اندیشکده جهانی بانکداری مرکزی از مرکز 
پول دیجیتال خود رونمایی کرد

اندیشکده جهانی بانکداری مرکزی موسوم به OMFIF با هدف ایجاد پلی مابین ارز 
دیجیتال و بانکداری سنتی، از موسسه پول دیجیتال خود رونمایی کرد.

 ،OMFIF به گزارش ایِبنا از کوین تلگراف، مجمع موسســات مالی و پولی رسمی
اندیشکده ای مستقل در حوزه بانکداری مرکزی و سیاست اقتصادی، تمایل دارد 
تا مابین بانکداری ســنتی و ارزهای دیجیتال پیوندی برقرار کند و در این راستا 
بــر ابزارهای پرداخت در بازارهای عمده و خرده فروشــی و همچنین رمزارزملی 
تمرکز دارد.OMFIF از سال ۲۰۱۸ تاکنون گزارش هایی موشکافانه در مورد ارزهای 
دیجیتال و رمزارزهای ملی منتشر کرده است و حاا، »بهاوین پاتل« رییس واحد 
تحقیقات فین تک این اندیشکده در خصوص تمرکز اصلی این موسسه تازه تاسیس 
گفت: معتقدیم طی چند ســال آتی در هر دو بخش خرده و عمده فروشی بازار و 
در بسیاری از قلمروها از جمله منطقه یورو، پروژهای رمزارزملی بیشتری رونمایی 
خواهد شــد.اعضای اصلی این موسســه را سیاســتگذاران، متخصصان فناوری، 
متخصصان امــور مالی و رگواتورها به همراه تعدادی از شــرکت های مبتنی بر 
باک چین همچون ســایفریوم تشــکیل می دهند. از جمله شرکت کنندگان در 
میزگرد اخیر این اندیشکده می توان به نمایندگان ارشد بانک مرکزی اروپا، بانک 
تسویه حساب های بین المللی و همچنین تعدادی از بانک های مرکزی قاره اروپا 
و کشــورهایی همچون ژاپن، چین و استرالیا اشاره کرد.»اسکای گیو« مدیرعامل 
ســایفریوم در توضیح مزایای دسترســی به این تعداد از اقتصاددانان برجسته و 
سیاســتگذاران مالی گفــت: در جریان رویدادها و کنفرانس های این موسســه، 
می توانیم راه های عملی و موشکافانه ای را که فناوری سایفریوم می تواند از طریق 
آن به سیستم های مالی جهان منفعت برساند، کشف کنیم. فناوری های باک چین 
به یکی از موتورهای نوآوری بامنازع عصر ما بدل شــده اند و بدون شک ما را در 

مسیر رسیدن به آینده ای شکوفاتر هدایت خواهند کرد.

 ریزش مجدد لیر با تصمیم عجیب بانک
 مرکزی ترکیه

به دنبال نهمین دور کاهش متوالی نرخ بهره در ترکیه، ارزش لیر بار دیگر کاهش 
یافت.به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، بانک مرکزی ترکیه در نشست اخیر خود 
تصمیم گفت تا نرخ بهره را با ۰.۵ درصد کاهش به ۸.۲۵ درصد برساند. این کاهش 
که نهمین کاهش متوالی نرخ بهره در ترکیه محسوب می شود در شرایطی اتفاق 
می افتد که برخی نهادهای مهم نظیر صندوق بین المللی پول به این کشور نسبت 
به عواقب کاهش بیش از حد ســریع نرخ بهره هشــدار داده اند.کمیته پولی بانک 
مرکزی ترکیه این تصمیم را حســاب شده خوانده و تاکید کرده است که اقدامات 
ازم را برای ثبات بخشــی بیشتر به بازار پول اتخاذ خواهد کرد.پیش از این، بانک 
مرکزی ترکیه برای حصول اطمینان از جلوگیری بیشتر ارزش لیر، اقداماتی نظیر 
افزایش سقف سواپ ارزی با بانک های مرکزی مختلف و محدود کردن میزان مجاز 
خروج ارز از کشــور را اجرایی کرده بود. در آخرین دور از معامات ارزی استانبول، 
هر دار با ۰.۲ درصد افزایش به ۶.۸۱۴ لیر رســید. لیر ترکیه کماکان نســبت به 
ابتدای ســال در موقعیتی ضعیف قرار دارد و تنها طی چهار ماه، ۱۳ درصد ارزش 
خود در برابر دار را از دست داده است.در حال حاضر بانک مرکزی ترکیه تنها ۲۶ 
میلیارد دار ذخیره ارزی در اختیار دارد که این رقم ۱۴ میلیارد دار کمتر از رقم 
ثبت شده در ابتدای ســال است. طبق گفته فعاان ارزی، بانک مرکزی از ابتدای 
ســال تاکنون حدود ۳۰ میلیارد دار ارز برای حفظ ثبات نسبی لیر به بازار تزریق 
کرده اســت.  به گفته کارشناسان، اگر ترکیه نتواند به منابع ارزی جدیدی دست 
پیدا کند باید منتظر  عواقب شدیدی در بازار ارز باشد به ویژه حاا که کاهش های 
متوالی نرخ بهره در این کشــور بر توانایی بانک مرکزی برای اجرای سیاست های 
حمایتی تاثیر زیادی گذاشته است.  ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون 
۴۵ درصد در برابر اســکناس آمریکایی تضعیف شده است. در برابر دیگر ارزهای 
مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۷.۴۲۶ لیر و هر پوند معادل ۸.۲۹۵ لیر اعام شد.

دانشگاه رازی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی و آموزش دستگاه ذخیره ساز TAPEدانشگاه رازی 
به شــماره 2099003454000013 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
 اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
* مناقصه گران باید صاحیت ازم در خصوص فعالیت درخواستی را داشته باشند.

* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد 1399/03/06 ساعت 8 صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1399/03/06 لغایت ساعت 15 مورخ 1399/03/10 

* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/03/20 
* زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح مورخ 1399/03/21

* مبلغ برآورد مناقصه: 5000.000.000 ریال به صورت اوراق خزانه با سررسید مرداد ماه سال 1401 
* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 500.000.000 ریال میباشد.

شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد، اصل ضمانتنامه را در روز شنبه مورخ  1399/03/20 تا ساعت 12 ظهر به 
آدرس ذیل تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره امور قراردادها
شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان مناقصه عمومی
خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه ذخیره ساز TAPE  دانشگاه رازي 

نگـــاه

اعام جزییات صدور بیمه نامه ارزی توسط مؤسسات بیمه
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گزیده خبر
نفتکش ایران در پاایشگاه ال پالیتو ونزوئا 

لنگر انداخت
 مرکــز ردیابی نفتکش ها دقایقــی پیش در پیامی توئیتــری از لنگر انداختن 
نخستین کشتی حاوی سوخت ایران در پاایشگاه ال پالیتو ونزوئا خبر داد.مرکز 
ردیابی تانکر ترکز )TankerTrackers( در پیامی توئیتری نوشــت: نفتکش ایرانی 
فورچون که در اواسط ماه مارس )اسفند- فروردین( در بندر شهید رجایی با ۴۳ 
میلیون لیتر بنزین بارگیری شــده بود، هم اکنون در اسکله ۲ در پاایشگاه ال 
پالیتو ونزوئا واقع در غرب پایتخت کاراکاس لنگر انداخت.این نخستین کشتی 
از پنج نفتکش ایرانی است که به رغم تهدیدات و تحریم های آمریکا در سواحل 
شمالی ونزوئا پهلو می گیرد و آماده تخلیه محموله سوختی خود است.  تصاویر 
ماهواره ای نشان می دهد نفتکش ایرانی در حال انجام عملیات پهلو گرفتن در 
پاایشگاه ال پالیتو با کمک دو قایق یدکش ونزوئا اندکی پس از نیمه شب روز 
دوشــنبه به وقت محلی می باشــد.  به دنبال تهدیدهای آمریکا برای اطمینان 
از اینکه کشــتی ایرانی بدون هیچ گونه حادثه به ســواحل ونزوئا برسد، تانکر 
هنگام عبور از منطقه انحصاری اقتصادی )EEZ( توســط نیروی دریایی ونزوئا 
اسکورت شــد.  دومین کشتی نیز که فارســت نام دارد پیش از این روز شنبه 
وارد دریای کارائیب شــد. سه کشتی دیگر نیز در حال عبور از اقیانوس اطلس 
هســتند.پنج کشتی به نام های »فورچون«، »فارست«، »فاکسون«، »پتونیا«  و 
»کاول« حامل سوخت ایران بوده و راهی ونزوئا شده اند.روز گذشته و همزمان 
با ورود نخســتین نفتکش ایران به آبهای انحصاری اقتصادی ونزوئا، هشــتک 
#GraciasIran )تشکر ایران( ترند اول توییتر ونزوئا شد.نیکواس مادورو رییس 
جمهوری ونزوئا نیز ضمن تشــکر از حمایت های ایران، تأکید کرد: کاراکاس و 
تهران هر دو خواهان صلح هستند. ما حق داریم آزادانه تجارت کنیم.وی، ایران و 
ونزوئا را دارای »مردمانی انقابی« نامید که »هرگز در برابر امپراتوری آمریکای 

شمالی به زانو در نخواهند آمد.«

دستگیری بانک اطاعاتی داعش در عراق
فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز دوشنبه از دستگیری فردی خبر داد که 
بانک اطاعاتی گروه تروریستی داعش به شمار می رود.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم، سرتیپ تحسین الخفاجی فرمانده عملیات مشترک عراق با 
اشــاره به دستیابی عملیات »شــیران جزیره« به اهداف مورد نظر خود تصریح 
کرد: این عملیات براساس برنامه ریزی انجام شده در زمان مقرر به اهداف خود 
رســید و در جریان آن شــمار زیادی از بقایای عناصر گروهک های تروریستی 
داعش کشــته و مقرهای آنها منهدم شد.وی افزود: نیروهای امنیتی و در صدر 
آنها دســتگاه اطاعاتی توانست اطاعات دقیقی بدست آورد که باعث بازداشت 
شماری از مجرمان شد. آنها محور اصلی داعش نه فقط در سطح داخلی بلکه در 
سطح بین المللی به شمار می روند. یکی از آنها بانک اطاعاتی هسته های داعش 
است.الخفاجی گفت: رسانه های سیاسی کار تاش می کنند که دستگیری این 
تروریست به نام عبدالناصر قرداش را کم اهمیت جلوه دهند اما او در واقع، بانک 

اطاعات و فردی بسیار خطرناک است.

 فارین افرز بررسی کرد؛

زمان حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تمام شده است
فارین افرز در تحلیلی به حضور آمریکا در منطقه پرداخت و نوشــت: 
آمریــکا باید برای آغاز مذاکرات منطقه ای نظام مند با حمایت اعضای 
شــورای امنیت ســازمان ملل تاش کند تا راهی برای کاهش تنش 
و خــروج از آن و رفع بی اعتمادی در منطقه ایجاد شــود.به گزارش 
ایلنــا به نقل از فارن افرز، دیگر تمام شــد آن زمانــی که ۱۸۰ هزار 
نیروی آمریکایی در عــراق می جنگیدند یا زمانی که قیمت صعودی 
نفت، به اقتصاد آمریکا کمک می کرد. همه گیری جهانی ویروس کرونا 
این مهم را یادآور شد که آمریکا باید روی اولویت های خود درخصوص 
چالش های فعلی و پیش رو تمرکز داشته باشد.بیش از هر چیز کاهش 
حضور آمریکا در غرب آسیا نیازمند رسیدن به تعادل است و رد پای 
آمریکا در منطقه باید کم رنگ شــود که ناامنی جدیدی به دنبال آن 
پدیدار نشــود و به طور همزمان بازدارندگــی و تأثیرگذاری مورد نیاز 
برای حفظ منافع کلیدی آمریکا در منطقه حفظ شــود.راهبرد بهتر 
برای مواجهه با چالش های منطقه این است که آمریکا به طور همزمان 
از جاه طلبی های نظامی کاسته و از اهرم دیپلماسی برای تنش زدایی و 
ایجاد هم زیستی مسالمت آمیز میان بازیگران کلیدی منطقه استفاده 
کند. اکنون زمان آن رســیده که از دیپماســی فعال برای رسیدن به 
نتایجی پایدار بهره بگیرد.تاکنون گفت وگوها در راســتای دیپلماسی 
منطقه ای بر این نکته تمرکز داشته است که چگونه ایران و یک دولت 

جدید دموکرات می توانند به توافق هسته ای بازگردند. خروج از مسیر 
رویارویی در زمینه مسائل هســته ای یک ضرورت است اما این تنها 
زمینه دیپلماتیکی نیســت که آمریکا باید در آن فعال باشد. آمریکا 
باید برای آغاز  مذاکرات منطقه ای نظام مند با حمایت اعضای شورای 
امنیت سازمان ملل تاش کند تا راهی برای کاهش تنش و خروج از 
آن و رفع بی اعتمادی در منطقه ایجاد شود.ایران و عربستان سعودی 
بــه عنــوان دو تصمیم گیر اصلی و مهم  منطقه بــه احتمال زیاد در 
اوایل ســال آینده در حال  بهبود  زخم های ناشــی از کاهش قیمت 
نفت و تأثیرات شــیوع ویروس کرونا بر نظام ســامت و اقتصاد خود 
خواهند بود. بنابراین هردو خواستار احترام به حق حاکمیت یکدیگر 
خواهند بود و به چالش های داخلی خود خواهند پرداخت که می تواند 
پیشــرفتی چشمگیر در روابط منطقه ای تلقی شود. اگر این شرایط با 
همراهی طرف های خارجی ترکیب شود، می تواند فضایی قابل توجه 
برای مذاکره درباره یمن، سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر 
بحرین و همچنین مســائل مهمی همچون امنیت ناوبری ایجاد کند، 
خطرات ناشــی از احتمال بروز تنش های بیشتر در غرب آسیا دلیلی 
مهم برای حضور آمریکا در غرب آسیا است و ابعادی منطقی از حضور 
آمریکایی ها در منطقه می تواند  به کاهش تنش هایی که زمینه ای برای 

بحران های بزرگ تر هستند، کمک کند

 پکن اعام کرد:
در صورت ادامه مداخله آمریکا 

 در امور هنگ کنگ، واکنش
 نشان می دهیم

چین نســبت به دخالت ایاات متحــده در امور داخلی هنگ 
کنگ هشــدار داد.به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، 
چین دیروز - دوشنبه- نسبت به دخالت ایاات متحده در امور 
داخلی هنگ کنگ هشــدار داد. سخنگوی وزارت خارجه چین 
در نشستی خبری هشــدار داد که چنانچه واشنگتن همچنان 
منافع پکن در هنگ کنگ را زیر ســؤال ببرد، این کشور وادار 
به واکنش و اقدام های تافی جویانه خواهد شد. »ژائو لیجان«، 
ســخنگوی وزارت خارجه چین در این رابطه گفت که ایاات 
متحده تاش دارد به امنیت ملی چین ضربه بزند. وی گفت که 
چین مراتب اعتراض خود را به اظهارات اخیر »رابرت اوبراین«، 
مشاور امنیت ملی ایاات متحده، در زمینه قانون امنیتی هنگ 

کنگ و احتمال تحریم پکن در این زمینه ابراز داشته است. 

ارتش پاکستان با اشاره به تحوات کشمیر؛
 درصورت نیاز از قدرت نظامی در کشمیر

 استفاده می کنیم
فرمانده ارتش پاکستان نسبت به تحرکات هند در منطقه مورد مناقشه کشمیر هشدار 
داد و افزود که هر اقدامی برای جلوگیری از تحرکات هند در کشــمیر را بکار خواهد 
گرفت.بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، »ژنرال قمر جاوید باجو« فرمانده 
ارتش پاکستان نسبت به تحرکات هند در منطقه مورد مناقشه کشمیر هشدار داد.در 
این ارتباط ژنرال باجو اعام کرده اســت که به هند اجازه نخواهیم داد شرایط کشمیر 
را تغییر داده و این منطقه خودمختار را به بخشــی از خاک خود تبدیل کند.فرمانده 
ارتش پاکســتان همچنین هشدار داد که به اقدامات سیاسی و نظامی هند در مناطق 
مرزی با پاکستان و به خصوص کشمیر پاسخ قاطعانه خواهد داد.به گفته فرمانده ارتش 
پاکستان، کشمیر یک منطقه تعیین تکلیف نشده است و هیچکس حق ندارد از سوی 
خود برای این منطقه تصمیم بگیرد و اگر مجبور شویم حتی از قدرت نظامی استفاده 
خواهیم کرد تا از تاش هند برای اشغال کشمیر جلوگیری کنیم.هند از ۹ ماه پیش با 
اعام حکومت نظامی در کشمیر تاش دارد این منطقه را رسماً بخشی از خاک خود 

کند ولی مقاومت مردم این منطقه مانع عملی شدن این اقدام دهلی نو شده است.

 جروزالم پست:
هم اکنون زمان مناسبی برای همکاری کشورهای 

عربی با ایران است
جروزالم پســت در گزارشی به روابط اروپا و کشــورهای عربی با ایران پرداخت.به گزارش 
جروزالم پســت، تمرکز بر  مهار جاه طلبی های هسته ای ایران تقریباً همیشه شعار  ایاات 
متحده بوده اســت.بعد از خروج آمریکا از برجام طرف های اروپایی که در این توافق  باقی 
مانده اند ، سعی در حفظ آن دارند بدون اینکه بزرگترین انگیزه برای ایران عاری از ساح های 
هســته ای شکل گیرد یعنی رفع تحریم ها.یک کارشناس مسائل سیاسی می گوید: اتحادیه 
اروپا رویکرد منطقه ایتری نســبت به ایــران باید در پیش بگیرد.سیاســتی که وی از آن 
طرفداری می کند این است که اتحادیه اروپا از کشورهای عربی در منطقه، به ویژه در خلیج 
فارس، بخواهد در زمینه مسائل امنیتی با ایران مذاکره کنند. وی استدال می کند که زمان 
مناســب برای همکاری کشورهای عربی با ایران است.وی گفت: علیرغم موضع گیری کلی 
ضدایرانی برخی کشورهای خلیج فارس، این کشورها شروع به صلح  با  ایران کردند. امارات 
متحده عربی این کار را کرده اســت و گفت وگوهای ضمنی بین عربســتان و ایران صورت 
گرفته است. در ]دنیای عرب[ این احساس وجود دارد که ایران باقی خواهد ماند و آنها باید 

به نوعی تهران را بپذیرند.

 مزایده  گزار:  اداره کل  پشتیبانی امور دام  استان اصفهان  به آدرس اصفهان-دروازه شیراز- خیابان دانشگاه-خیابان توحید- نبش خیابان شهید منصورموحدی)قزل باش( و شماره تماس 84 -36214482 داخلی 100 
موضوع  مزایده:  فروش  اماک تملیکی  مندرج در  جدول زیر از طریق سامانه  تدارکات  الکترونیکی دولت  )setadiran.ir( با شماره  مزایده مربوطه و شرایط مندرج در سامانه قابل مشاهده میباشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده )فرآیند ارجاع کار( : 10 درصد مبلغ  کارشناسی  هر ملک  به صورت  جداگانه  به  نام  مزایده  گزار  و اصل تضمین  را در  پاکت  )الف(  به همراه  پاکت )ب( اک  و مهر شده  با محتوی  شرایط اختصاصی،عمومی و مبایعه نامه  به صورت مهر و امضا  
به واحد مالی مزایده گزار تسلیم نمایند. برنامه  زمانی  : 

1-5- تاریخ  انتشار در سامانه ستاد: از تاریخ 1399/03/07 ساعت 08:00 تا تاریخ 1399/03/24 ساعت 19:00   2-5- دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا تاریخ 1399/03/24 ساعت: 18:30    3-5- مهلت بازدید ملک:  از تاریخ 1399/03/07 تا تاریخ 03/18/ 1399 از ساعت: 8 الی 12 
4-5-زمان  و مکان  تحویل   پاکت  های  الف و ب -  تا ساعت: 08:00  صبح  مورخ  1399/03/25    5-5-  مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد از تاریخ 1399/03/07 ساعت 08:30 تا تاریخ 1399/03/24 ساعت 19:00  6-5  بازگشایی: در تاریخ 1399/03/25 ساعت: 10:00 

7-5  اعام  به برنده : 1399/03/26 ساعت: 10:00

پاک ثبتی فرعی/ آدرس ملکردیف
اصلی

مساحت عرصه 
)مترمربع(

مساحت اعیان
وضعیتنوع ملک)مترمربع(

شماره مزایدهمبلغ پایه مزایده )ریال(کاربری  سند و ملک
توضیحاتدر سامانه ستاد

اصفهان-بلوار کشاورز-کنارگذر اتوبان شهید حبیب الهی-1
ساختمان حدود 4493/246193/05320نبش بن بست شهید ابراهیمی- طبقه همکف

وضعیت موجود28،000،000،0002199001014000005تجاریشش دانگ/ تک برگی/طلقتجاری

وضعیت موجود20،000،000،0002199001014000006مسکونیشش دانگ/ تک برگی/طلقویاییحدود 13956/26483/78350اصفهان-خ کاوه- خیابان  تیران و آهنگران-کوچه آزادی-پاک222

اصفهان-خیابان حکیم شفایی دوم-خیابان معلم- نبش بن بست 3
وضعیت موجود -دارای زیر زمین و طبقه همکف18،300،000،0002199001014000007مسکونیشش دانگ/ تک برگی/طلقویاییحدود 15190/28951255300سعید مدنی

اصفهان-شاهین شهر-خیابان مخابرات-بلوار شهید بهشتی-فرعی 4
وضعیت موجود39،000،000،0002199001014000008مسکونیشش دانگ/ تک برگی/طلقویاییحدود 2406/1541750360غربی- پاک 15شمالی

وضعیت موجود42،000،000،0002199001014000009مسکونیشش دانگ/ تک برگی/طلقویاییحدود 406/3282750360اصفهان-شاهین شهر-خیابان فردوسی-فرعی2شرقی- پاک518

پارکینگ مشاعی3،400،000،0002199001014000010مسکونیشش دانگ/ تک برگی/طلقآپارتمان83/55_301/41605اصفهان-شاهین شهر- خیابان عطار- بین فرعی 9و10 غربی6

اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه- پنج طبقه -نبش کوچه میخک-7
انباری به مساحت 3/64 مترمربع  و پارکینگ اختصاصی به 10،000،000،0002199001014000011مسکونیشش دانگ/ تک برگی/طلقآپارتمان139/17+انباری و پارکینگ_28/14705طبقه ششم- واحد جنوب غربی

مساحت 9/68 مترمربع

اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه- پنج طبقه -نبش کوچه میخک-8
10،700،000،0002199001014000012مسکونیشش دانگ/ تک برگی/طلقآپارتمان137/9+ انباری_28/14675طبقه همکف- واحد جنوب غربی

انباری به مساحت 4/47 مترمربع و فاقد پارکینگ- مستاجر 
دارد)تاریخ تخلیه1399/06/16با ودیعه 40 میلیون ریال و اجاره 

6 میلیون ریال

اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه- پنج طبقه-نبش کوچه میخک-9
انباری به مساحت 3/99 مترمربع  و پارکینگ اختصاصی به 7،100،000،0002199001014000013مسکونیشش دانگ/ تک برگی/طلقآپارتمان114/19+ انباری و پارکینگ_28/14701طبقه ششم -واحد شمال غربی

مساحت 11متر مربع

اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه- پنج طبقه- نبش کوچه میخک-10
انباری به مساحت 4/4 مترمربع و پارکینگ به مساحت 11 6،500،000،0002199001014000014مسکونیشش دانگ/ تک برگی/طلقآپارتمان100/45+ انباری و پارکینگ_28/14674طبقه همکف- واحد جنوب شرقی

مترمربع وضعیت موجود

اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه- پنج طبقه- نبش کوچه میخک-11
فاقد پارکینگ- انباری به مساحت 5/82 مترمربع.4،900،000،0002199001014000015مسکونیشش دانگ/ تک برگی/طلقآپارتمان100/5+ انباری_28/14672طبقه همکف- واحد شمال غربی-قسمت فوقانی پارکینگ

وضعیت موجود

اصفهان-خانه اصفهان-خ سپاه- پنج طبقه- نبش کوچه میخک-12
انباری به مساحت 6 مترمربع  و پارکینگ اختصاصی به مساحت 4،700،000،0002199001014000016مسکونیشش دانگ/ تک برگی/طلقآپارتمان97+ انباری و پارکینگ            _28/14673طبقه همکف- ضلع شمال شرقی-قسمت فوقانی پارکینگ

12/5 متر مربع- وضعیت موجود

اصفهان-گز و برخوار-  شهرک هوایی هوانیروز)سیمرغ(13
-4،500،000،0002199001014000017کشاورزیدفترچه ای سیم و سربزمین-437/25673143خیابان معلم-بعد از پمپ بنزین-  به طرف دستگرد-

جدول اماک جهت آگهی مزایده

اداره  کل  پشتیبانی امور دام  استان  اصفهان
آگهی مزایده  عمومی  فروش  اماک تملیکی به شماره سامانه 2099001014000005  وزارت جهاد کشاورزی

شناسه آگهی: 857067 نوبت اول

شرکت  سهامی انی امور دام کشور
استان  اصفهان
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 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پاک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

پژوهشگران مسئول تولید واکســن کروناویروس »دانشگاه آکسفورد« 
اظهــار کردند که کاهش انتقــال ویروس در بریتانیــا، اثبات موفقیت 
آمیز بودن واکســن آزمایشی را دشــوارتر می کند.به گزارش بلومبرگ، 
پروفســور«آدرین هیل«)Adrian Hill( مدیر موسســه جنر دانشــگاه 
»آکسفورد« در گفتگو با روزنامه تلگراف گفت: تولید واکسن یک مسابقه 
علیه ناپدیده شــدن ویروس و علیه زمان است. ما در اوایل سال جاری 
گفتیم احتمال توســعه یک واکسن موثر تا ماه ســپتامبر  ۸۰ درصد 
است اما در حال حاضر شانس ما ۵۰ درصد است که ممکن است هیچ 
نتیجه ای هم در بر نداشــته باشد.هیل در ادامه گفت که انتظار می رود 
کمتر از ۵۰ نفر از ۱۰ هزار فردی که داوطلب تســت واکسن کرونا در 

هفته آینده شده اند، ویروس را بگیرند. 

اداره کل ملی هوانوردی و فضایی آمریکا )ناســا( به افراد داوطلب پول 
می دهد تا به مدت ۸ ماه به منظور شبیه ســازی ماموریت های آینده در 
مــاه و مریخ در قرنطینه این آژانس بمانند.بــه گزارش تک تایمز، اداره 
ملی هوانــوردی و فضایی ایاات متحده )ناســا-NASA( به افرادی که 
مایــل به گذراندن ۸ ماه اقامت در قرنطینه هســتند، پول می پردازد تا 
به شبیه سازی ماموریت های آینده در ماه و مریخ کمک کنند.بر اساس 
آخرین گزارش فاکس نیوز، پیش از آنکه ناسا فضانوردان خود را به مریخ 
بفرستد که یک هدف بلندمدت برای این آژانس فضایی است، به دنبال 
افرادی اســت که مایل باشند مانند آنها نقش بازی کنند.این نخستین 
باری نیست که ناسا این کار را انجام می دهد، چرا که یک مطالعه مشابه 

چهار ماهه را در سال ۲۰۱۹ نیز انجام داده بود.

نتایج یک پژوهش نشان می دهد یک دوره مصرف زیره کوهی به مدت هشت 
هفته و روزانه ۳.۵ گرم، سطوح تری گیسیرید را در زنان میانسال فعال بهبود 
می بخشد.، ســندرم متابولیکی در مردم سراسر دنیا بسیار شایع است. این 
سندرم شــامل چندین عامل پرفشاری خون، اختال چربی خون، مقاومت 
انســولینی، چاقی و عدم تحمل گلوکز است که خطر توسعه بیماری قلبی-

عروقی و دیابت نوع دو را افزایش می دهد. محققان در پژوهشــی با عنوان« 
تاثیر مصرف زیره کوهی بر شاخص های سندرم متابولیکی، قدرت عضانی و 
عملکرد قلبی- تنفسی زنان میانسال فعال« این موضوع را بررسی کرده اند.زیره 
کوهی از جمله گیاهان دارویی ارزشمند و بومی ایران است. مهمترین خواص 
اسانس زیره سیاه شامل خواص آنتی اکسیدانی، ضد تومور، مدر، افزایش دهنده 

استروژن، ضد دیابت، تقویت کننده سیستم ایمنی و دستگاه گوارش است.

واکسن کرونا »دانشگاه 
آکسفورد« به مشکل خورد/

پول بگیرید و 8 ماه در قرنطینه 
ناسا بمانید

تاثیر مصرف زیره کوهی بر 
شاخص های سندرم متابولیکی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دیدوبازدید و سفرهای عید فطر در استان »لَقمان« افغانستان

طرح مطالعاتی داچیا سنچری، تایکان فقرا
داچیا خودروهای جذابی از نظر بصری تولید نمی کند. هرچند در کشــور ما همین خودروها نیز اکنون با قیمت هایی نجومی به 
فروش می رســند اما در واقع، این برند تولیدکننده خودروهای ارزان قیمت و ســاده است. با این وجود این مانعی برای طراحان 
نیست تا یک طراحی خوب را به داچیا نسبت ندهندرندرهایی از خودروی الکتریکی داچیاست که به طور مستقل طراحی شده 
و مورد تأیید یا رد داچیا قرار نگرفته است. داچیا سنچری )Sentry( برای دهه آینده طراحی شده و در عین حال جانشین معنوی 
مدل ۱۳۰۰ اســت که در سل ۱۹6۹ معرفی شده بود. در عین حال این خودرو شباهت هایی با پورشه تایکان نیز دارد اما قاعدتاً 
بســیار ارزان تر از آن باید باشــد.این خودروی رؤیایی، به صورت تمام الکتریکی و برای مصرف خانواده است. هرچند فرم سقف و 
مخصوصاً ســتون B آن برای چنین هدفی بسیار نامتعارف است. فرورفتگی های متعدد در جلو و عقب خودرو هم چیزی نیست 
که مورد عاقه ما باشــد. ظاهراً چرخ های عقب و قوس آنها هم بخش زیادی از فضای مســافران عقب را اشغال می کنند. این در 
حالی است که طراح، طول کلی خودرو را بیش از ۵ مترو فاصله بین دو محور آن را ۲۸۵ سانتی متر در نظر گرفته که بزرگ تر از 

خودرویی چون مرسدس E کاس است.

یورش ورنر به تخت پادشاهی لوا در بوندس لیگا
تیمو ورنر، مهاجم آلمانی ایپزیش با هت تریک در  دیدار دیروز تیمش مقابل ماینتس به رقابت خود با لواندوفســکی در صدر جدول 
بهترین گلزنان بوندس لیگا جذابیتی بیش از پیش بخشــید.به گزارش »ورزش سه«، رقابت بین بهترین گلزنان بوندس لیگا برای کسب 
عنوان آقای گلی این فصل به اندازه رقابت اصلی در این لیگ داغ و پرهیجان شده است. این هفته هر دو صدرنشین جدول گلزنان این 
لیگ، رابرت لواندوفسکی و تیمو ورنر برای تیم هایشان گلزنی کردند تا نشان دهند رقابت آقای گلی در آلمان داغ داغ در جریان است.

بعد از تک گل لواندوفسکی در جریان پیروزی ۵-۲ بایرن مونیخ مقابل آینتراخت که روز شنبه اتفاق افتاد، دیروز تیمو ورنر کاری کرد که 
همه خبرهای فوتبالی آلمان را به خود اختصاص دهد. ورنر با هت تریک کردن در جریان پیروزی ۵-۰ تیمش ایپزیش مقابل ماینتس، 
سومین هت تریک این فصل خود را ثبت کرد. او حاا با ۲4 گل زده، تنها سه گل تا رسیدن به لواندوفسکی در صدر جدول گلزنان فاصله 
دارد. جالب اینجا است که هت تریک دیروز تیمو ورنر در اپل آرنا، استادیوم خانگی ماینتس، دومین هت تریک او مقابل ماینتس در این 
فصل بود. به نظر می رسد ماینتس برای این مهاجم آلمانی خوش یمن است. تیمو ورنر ۲4ساله با درخشش دیروزش هم نام خود را به 
عنوان آقای گل تاریخ باشگاه ثبت کرد و هم به شاگردان یولیان ناگلزمان کمک کرد تا بار دیگر به رتبه سوم جدول بوندس لیگا برگردند.

ه صد دفتر ز کونین ازرستمدا ر عشق تو صد دفترستم ه آر ر ه خاکسترستممنم آن بلبل گل اشکفته جفای دوست را خواان رستمدلم سوه ز غصه ورریجه ه این ه آسمانها مجمرستممو آن عودم میان آتشستان بچهره خوشتر از نیلوفرستمشد از نیل غم و ماتم دلم خون غ دل چو سوزان اخگرستمرین آاه ر کویش چو گلخن بدا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

صدیقه کیانفر بازیگر پیشکســوت تئاتر، رادیو و تلویزیون چشــم از جهان فروبست. طبق اعام 
مؤسسه هنرمندان پیشکسوت صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت تئاتر، رادیو و تلویزیون صبح امروز 
دوشــنبه پنجم خردادماه در منزل شخصی خود به علت ایست قلبی درگذشت.کیانفر که متولد 
۱۳۱۱ بــود، فعالیت هنری خود را از ســال ۱۳۳6 در رادیو شــروع کرده بــود.وی در طول عمر 
هنری خود در آثار سینمایی متعددی از جمله »هامون«، »آپارتمان شماره ۱۳«، »مأموریت آقای 
شادی«، »همسر« و »من زمین را دوست دارم« ایفای نقش کرده بود.»بچه های کوچه دوستی« 
هنگامه مفید، »همه بچه های من« مرضیه برومند، »بی گناهان« احمد امینی، »میوه ممنوعه« 
حســن فتحی و »رسم عاشقی« سعید سلطانی نیز از جمله مجموعه های تلویزیونی هستند که 
صدیقه کیانفر در آن ها به ایفای نقش پرداخته بود.حضور در نمایش های »دریاچه پنهان« مسعود 

دلخواه و »هایایت« سوسن پرور از جمله تجربیات تئاتری زنده یاد کیانفر بودند.

»هنر بی خبر زیستن« منتشر شد
»هنر بی خبر زیســتن« نوشــته رولف دوبلی با ترجمه 
فاطمه قره باقی و حمیدرضــا رنجبریان به تازگی راهی 
بازار شده اســت.این کتاب با عنوان فرعی »خط مشی 
برای زندگی شــاد، آرام و عقانــی« در ۱۱۸ صفحه با 
شمارگان ۵۰۰ نســخه و قیمت ۲۲ هزار تومان در نشر 
آرادمان منتشر شده اســت.در نوشته پشت جلد کتاب 
آمده اســت: »سام، اســم من رولف است و من معتاد 
به اخبار هستم.«اگر در گروه های خوددرمانی اعتیاد به 
اخبار، مثل گروه های مشابه برای ترک الکل می خواستم 
خود را معرفی کنم، با عبارت باا شــروع می کردم. این 
داستان به ۱۰ ســال پیش برمی گردد. من تا زمانی که 
ده ها هزار ســاعت از عمرم را صرف خواندن اخبار کردم، 
به این موضوع پی نبرده بودم. از خودم دو سوال پرسیدم: »آیا اکنون جهان را بهتر از قبل می شناسی؟« 
و این که »آیا اان می توانی تصمیم های بهتری بگیری؟« جواب هر دو منفی بود... طی دوره های زندگی ام 
کتاب های بی شــماری درباره مدیریت زمان خوانده ام و بیش از ده مورد از پیشنهادهای خوبشان را در 
زندگی ام اعمال کرده ام و امروز به این نتیجه رســیده ام که حذف اخبار از زندگی بهترین روش ذخیره 
زمان است. نصیحتی برایتان دارم؛ سعی نکنید مسائل نامفهوم و بی معنای دنیا را پاکسازی کنید، موفق 
نخواهید شد. جهان می تواند بیشتر از آن که شما بتوانید دیوانه بمانید، غیرمنطقی بماند. قانون استورجن 
را در ذهن داشته باشید و آن را پرهیرکارانه بپذیرید؛ آن وقت زندگی بهتری خواهید داشت. رولف دوبلی، 
متولد ۱۹66، نویسنده و کارآفرین اهل سوییس است. او دانش آموخته ام بی ای و دکتری فلسفه اقتصاد 
اســت.دوبلی از موسسان بزرگ ترین موسسه فراهم آورنده خاصه کتاب است. او به خاطر تألیف کتاب 
»هنر شفاف اندیشیدن« به شهرت باایی دست یافت. »هنر خوب زیستن« دیگر کتاب مشهور اوست. 

عزت اه انتظامی
عزت اه انتظامی در سال ۱۳۰۳، در محله سنگلج تهران 
متولد شد. وی پس از گذراندن دوره تحصیات مقدماتی، 
وارد هنرســتان صنعتی تهران شــد و در رشته برق به 
تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۲6 وارد عرصه هنر گردید 
و با اندک دســت مایه های هنر نمایش و تئاتر به آلمان 
سفر کرد و در شهر هانوفر آلمان وارد یک مدرسه شبانه 
آموزش ســینما و تئاتر گردید.انتظامی با گذراندن دوره 
های آموزشــی تئاتر به ایران بازگشت و به دلیل فضای 
نامناسب سینمای ایران از نظر اخاقی، به کار دوبله فیلم، 
اجرای نمایش و حضــور در تلویزیون روی آورد.داریوش 
مهرجویی کارگردان گاو )۱۳4۸( اســتعداد انتظامی را 
کشف کرد و پروراند.بازی های او در دیگر آثار مهرجویی 
همچون آقای هالو، دایره مینا، پستچی، اجاره نشین ها، هامون و بانو باعث بروز توانایی های بسیار او شد. 
انتظامــی عاوه بر نقش آفرینی در آثار مهرجویی، در فیلمهای کارگردانان دیگری چون علی حاتمی و 
محسن مخملباف نیز بازی کرده است.انتظامی در سال ۱۳4۸ تصمیم به کسب تجربه آکادمیک گرفت 
و توانست بدون کنکور وارد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته تئاتر شود. پس از فراغت از 
تحصیات دانشگاهی، در حدود سال های ۱۳۵۳-۱۳۵۲ به تدریس رشته تئاتر در دانشکده هنرهای زیبا 
و دانشــگاه الزهرا )س( کنونی پرداخت.وی سال ها در خدمت تئاتر و سینما بوده و آثار بسیار ارزنده ای 
از خود به جا نهاده است.عزت اه انتظامی از حدود ۱4سالگی تئاتر را با پیش پرده خوانی در تماشاخانه 
های اله زار آغاز کرد. او همچنین پدر مجید انتظامی آهنگســاز و نوازنده معروف است. مجید انتظامی 
)متولد ۱۸ اسفند ۱۳۲6 در تهران( آهنگساز، نوازنده ابوا و مدرس موسیقی است و از آهنگسازان برجستهٔ 

سینمای ایران به شمار می آید.

صدیقه کیانفر درگذشت


