
 راغفر:
 افزایش قیمت ارز باعث ۱۴ سال رکود تورمی در کشور شده است

یک اقتصاددان گفت: ۷۰ درصد هزینه های تولید صنعتی در ایران ارزی است که در صورت افزایش قیمت ارز، عمًا 
توان ادامه کار از این بخش گرفته خواهد شد به همین خاطر است که ما در ۱۴ سال اخیر دچار رکود تورمی شده ایم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان اصاح طلب گفت: دولت برای تأمین کسری 
بودجه و دیون گمشــده سپرده های مردمی در حساب های خود اقدام به افزایش قیمت ارز و قیمت حامل های انرژی 
کرد.این اســتاد دانشــگاه افزود: دولت از یک سو وانمود می کرد که با افزایش قیمت ارز مخالف است و از سوی دیگر 
برای تأمین کسری بودجه به شدت نیازمند افزایش قیمت ارز بود و همین منجر به افزایش ناگهانی قیمت ارز از 35۰۰ 
تومان به 6 هزار تومان شد.وی در عین حال، مداخله دولت در کاهش قیمت ارز برای کنترل هیجان های بازار و اضطراب 
مردم را اقدام صحیحی خواند و گفت: از آنجایی که برخی جریانات سیاسی و اقتصادی و رسانه های وابسته به آن ها از 
افزایش قیمت ارز منتفع می شدند به اقدام معاون اول رئیس جمهور در کاهش قیمت ارز واکنش نشان دادند و مسخره 
کردند.راغفر با انتقاد از هماهنگی و همسویی معنادار مجلس با دولت در این خصوص بیان کرد: مجلس با سکوت خود، 
رضایت و حمایتش را از افزایش قیمت ارز اعام کرد و بعد هم برای منطقی نشان دادن این فرآیند بازی دیگری راه 
انداخت و اســم آن را »بازار ثانویه ارز » گذاشــت.این اقتصاددان یادآور شد: حداکثر ارزی که به بازار ثانویه عرضه شد 
تنها 3 درصد از ارزی بود که دولت وارد نظام اقتصادی می کرد؛ به عبارتی این کار صرفاً یک بازی نمایشی و فریبنده 

بود تا ضمن منحرف کردن افکار عمومی، نشان دهند این عرضه و تقاضاست که تعیین کننده وضعیت بازار ارز است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعام کرد
بازگرداندن ۹۵ درصد بهای بلیت هواپیما به مردم

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعام کرد که تاکنون بیش از ۹5 درصد بهای بلیت هواپیما که مردم در ایام شیوع 
ویروس کرونا مسترد کرده اند به آنها بازگردانده شده است و اظهارنظرهای غیرکارشناسی بیش از آن چیزی که تاکنون به 
صنعت هوانوردی آسیب وارد شده، ضربه می زند.مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از میان ۱۷ ایراین 
داخلی تاکنون ۱5 شرکت هواپیمایی بهای بلیت پروازهایی را که مردم در ایام شیوع ویروس کرونا مسترد کرده اند یا کنسل 
شده است را بازگردانده اند و هیچ بدهی به مردم ندارند.وی با اشاره به اینکه شرکت هواپیمایی ایران ایر تاکنون بابت مسترد 
شدن این بلیت ها حدود ۱۷۰ میلیارد تومان به مردم بازگردانده است، افزود: دو ایراین دیگر نیز بخش اعظمی از بهای 
بلیت پروازهای مسترد شده را به مردم بازگردانده اند او تنها بخشی از پروازهای خارجی باقی مانده که هم اکنون در حال 
اقدام برای برگرداندن پول مشتریان هستند اما نباید با طرح اظهارات غیرکارشناسی بیش از آن چیزی که تا امروز شیوع 
ویروس کرونا به همه ایرانی های دنیا آسیب زده، ضربه وارد کنیم.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه بیش از 
۱۷ هزار هواپیما در دنیا به خاطر شیوع ویروس کرونا زمین گیر شده اند، گفت: بسیاری از شرکت های هواپیمایی در دنیا 
در مرز ورشکستگی قرار دارند و دولت های آنها از این ایراین ها حمایت های مناسبی کرده و می کنند تا ورشکست نشوند 
و امیدواریم دولت ما نیز با اندیشیدن تمهیدات مناسب مانع این اتفاق در ایران شود.وی اعام کرد: اخیراً از سوی وزیر راه 
و شهرسازی اعام شد که ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیات ارزان قیمت با سود ۱۲ درصد برای ایراین های داخلی در نظر 

گرفته شده و تخصیص یافته است تا این شرکت های هواپیمایی بتوانند مجدداً روی پای خود بایستند.۰
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رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی با تبریک روز معلم به همه معلمان در مدارس، دانشگاهها و حوزه های علمیه، خاطرنشان کردند: نسل جوانی که در 
پرورش می یابد ثروتی آن چنان انبوه است که هیچ پدیده ارزشمند دیگری با آن برابری نمی کند.به گزارش دیروز جمعه پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت اه العظمی خامنه ای، رهبر انقاب اسامی در این پیام کار بزرگ و جهاد معلمان را شکوفاسازی استعدادهای کودکان و نوجوانان در مسیر 
ارزش های انقابی و اسامی دانستند و تصریح کردند: نسل جوانی که در این مسیر پرورش می یابد ثروتی آنچنان انبوه است که هیچ پدیده ارزشمند دیگری 

با آن برابری نمی کند. متن پیام حضرت آیت اه خامنه ای به این شرح است: روز معلم را به همه ی معلمان عزیز که ......
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رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی به مناسبت روز معلم:

کار بزرگ معلمان، شکوفاسازی استعدادها برای ارزش های متعالی است
info@sobh-eqtesad.ir

 تحمیل قرنطینه ای عظیم در قرن 2۱
ویروس کرونا یا کوید ۱۹ را تاثیر گزار ترین عنصر جهان امروزی 
می نامند که قادر شد میلیارد ها انسان را به قرنطینه ای خانگی 
برده و به نوعی محبوس نماید. آنچه در سه ماهه اخیر در جهان 
شــاهد بروز و تاثیر گزاری اجتماعی و صدور دســتورات  کانونی 
بــرای بظاهر حفظ جان انســانها رخ نموده ، بوده ایم اگر قبل از 
دوران انقــاب صنعتی و IT و مخابراتی رخ مینمود این زمینه را 
که مردم جهان با ایــن درصد عظیم بپذیرند که در خانه بمانند 
هرگز میسر نبود. چرا که بخش اعظمی از اداره جهان از مدیریت 
های کان تا تحصیل آب و نان امروز با ارتباطات بوســیله رایانه 
ها و تلفنهای همراه قابل اجراست و همین ماجرا سیاست کنترل 
شــیوع ویروس کرونا را با اعمال قرنطینه خانگی انســانها میسر 
می ســاخت. حال و با چنین براورد مهمی طبعا انســان به این 
موضــوع که آیا ) کوید ۱۹( ابــزاری راهبردی برای تحمیل یک 
پان از پیش تهیه و تدارک شــده  بــرای تحقق نیتی خاص در 
جهان امروزی  نیست ، حساس تر می نگرد. برخی از گمانه زنی 
هــای تحلیلی بر این باور تاکید دارند که احتمالی وجود دارد که 
برخی قدرت ها، این توطئه خطرناک را برای تهدید جان بشریت  
طراحی کرده باشــند که از فضای به وجود آمده شــیوع ویروس 
کرونا برای توســعه حاکمیت خود اســتفاده کنند. همانطور که 
جنگ های جهانی اول و دوم  با توطئه برخی کشــورهای غربی 
برای تسلط بیشــتر پی ریزی و موجب ایجاد اقتدار در قاطبه ای 
از کشــورهای قدرتمند جهان در زمان تامقطع اکنون گردیده و 
منبعث از آن تصمیمات سازمان ملل و شورای امنیت و حق وتو 
نوشــته و و جهانیان دیکته و تحمیــل گردید و جامعه جهانی با 
طرح صلح پایدار جهانی و شکل گیری حاکمیت جدید با سازمان 
ملل متحد شکلی جدید به هژمونی تمرکزی را بدون پیش شرط  
بــه همه ملل دنیــا دیکته کرد.احتمال قــوی در ارکان این نوع 
برداشت و تحلیل از هیمنه بروز و ظهور این ویروس این است که 
در جهان پســاکرونا پیامدهای خطرناک  تری را در اندیشه اتاق 
فکر ها داشــته و از شکل گیری سازمان ملل متحد و ایجاد نظم 
جهانــی بعد از جنگ جهانی و پیامد های آن ، در انتظار شــیوه 
ای جدید برای حکمرانی در  جوامع بشــری بوده باشند که نوع 
آن تا حدی به وســایل ارتباط جمعی امروزی و حتی حمکرانی 
مجــازی  با ابزارهــای امروزی توزیع شــده در دنیا مرتبط بوده 
باشــد. ) Cybernetic Capacity in Rolling heory(  زمینه های 
تصمیم ســازی برای تحقق اندیشه مبارزه با ظهور میتواند علت 
اصلی این تئوری پردازی و حتی ابزار ســازی و زمینه ای اجرای 
برای آن بوده باشد چرا که غرب در دوره رنسانس، با بزرگنمائی 
اشــتباهات روحانیون  به انحراف رفته دین مســیحی و یهودی 
ارتباط بشــریت را با علوم وحیانی ضعیف  وتا حدی منقطع کرد 
و انسان را در حوزه اتکای صرف به  خرد و علوم حسی و تجربی 
محــدود  نمود تا نتیجه فرایند ســازی  در نهایت منجر به قطع 
ارتباط انســان با خداگردد. شاید آن زمان بحث آخر الزمان هنوز 
این مقدار که امروز برجســته شده مد نظر تئوریسین های غربی 
و شرقی و صهیونیستی نبود. و با بروز انقاب اسامی این تئوری 
که چگونه با انقاب اســامی مبارزه کنیم از همیشه برجسته تر 
بنمایــد؟ کمی بد بینانه به اقدامات وزیر مخابرات ایران خودمان 
نگاه کنیم . درســت در مقطع خانه نشینی و برای خانه نشینی 
با صورت حســاب رایگان سرعت اینترنت را دو برابر میکنند! این 
یعنی که انســان در خانه احساس خلع و خستگی نکند. درست 
همانگونه که متولیان فضای سابیرناتیک مطالبه میکنند. همانها 
که راهبرد هدایت مــردم را به قرنطینه خانگی طراحی کردند و 
رزمایش بزرگ حضور فعال در فضای مجازی را به بشریت امروز 
و فعا به بهانه کرونا تحمیل نموده اند. این پدیده بسیار مخاطره 
آمیز میتواند اینگونه باشــد که در جهان پساکرونا، جامعه بشری 
به فضای مجازی دلبســته تر و عادت پذیر تر شــود. جهانی که 
اداره آن بدســت قدرتهــا و بیش از ۹۹ درصــد جهان را کابران 
گوش بفرمان تشکیل میدهند. لذاســت که استقرار ماهواره نور 
از این جهت برای غرب نگران کننده تلقی میشــود که مدیریت 
ســایبرناتیک جهان از انحصار جریان صهیونیستی خارج شود. با 
این حساب هزینه کردن در این مسیر از نان شب برای متدینین 
و معتقدین و مقاومت پیشــگان عرصه ظهور واجب تر اســت و 
چه بســا امروز ما در چنین بزرگراهی برای اطاع رسانی دقیق و 

هدایت مردم  وظیفه مند تریم. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس قوه قضائیه با تایید پیشــنهادات اســتاندار مرکزی و معاون وزیر 
صمت مبنی بر واگذاری سریع سهام دولت شرکت هپکو به ایمیدرو برای 
حل مشکات این مجموعه بزرگ صنعتی دستور داد این پیشنهادات که 
مورد توافق اعضای حاضر در جلسه می باشد برای اجرایی شدن به دولت 
منعکس و در صورت لزوم در شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران 
ســه قوه مطرح شود.به گزارش ایســنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه 
نشســت ویژه رسیدگی به مسائل و مشــکات شرکت هپکو بعد از ظهر 
روز پنجشــنبه هم زمان با روز کارگر در دفتــر رئیس قوه قضائیه برگزار 
شد. آیت اه رئیســی روز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه دردیدار با جمعی 
از اصحاب تولید و فعاان کارگری وعده داده بود مشــکات این شرکت 
را با فوریت و در یک نشســت اختصاصی پیگیری کند. بر همین اساس 
کمتر از ۴8 ساعت پس از این وعده رئیس قوه قضائیه، عصر روز پنجشنبه 
۱۱ اردیبهشــت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رئیس دستگاه 
قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس 
ایمیــدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکارهای حل 
مشکات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این جلسه پس از 
ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکات شرکت هپکو پس از سفر سال 
گذشــته آیت اه رئیسی به اراک و طرح دیدگاه ها و پیشنهادات مختلف، 
یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکات هپکو در یک فرایند مشخص 
ارائه شد. باتکلیفی وضعیت مالکیت شــرکت هپکو، فقدان نقدینگی و 
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشــت دیون و فساد مالی از مهم  ترین 
مشکات شرکت هپکو عنوان شــد.اجرای مصوبات دولت درباره شرکت 
هپکو، منع واردات ماشین آات دســت دوم راهسازی، نظارت بر مراحل 
واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله 
درخواســت های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضاییه بود.نمایندگان 
کارگران همچنین خواســتار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه برای 
ارتباط مســتمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که آیت اه رئیسی یادآور 
شد این مسئولیت در جلســه روز سه شنبه با فعاان کارگری به سازمان 
بازرسی کل کشــور تفویض شده است.در این نشست سه پیشنهاد برای 
حل مشکات شــرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع  مالکیت 
شــرکت با توجه به فسخ قرارداد ســازمان خصوصی سازی با مالک قبلی 
از ســوی دولت، فروش 3 درصد ســهام شــرکت در بورس برای تزریق 

نقدینگی به هپکو و واگذاری شــرکت به کنسرســیوم شرکت های بزرگ 
معدنی بود. در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو 
از سازمان خصوصی سازی به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت 
به کنسرسیومی متشکل از ســه شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد 
ایمیدرو واگذار شود. همچنین پیشنهاد شد با عرضه 3 درصد از سهام این 
شــرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت، نقدینگی 
مورد نیاز شــرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت 
سابق تامین شود. از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب 
خزانه واریز می شود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مذکور 
در قالب اســتقراض 5 ساله به شــرکت هپکو واگذار شده و گروهی نیز بر 
روند هزینه کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت نمایند. رئیس قوه قضاییه 
در پایان این نشســت تاکید کرد که تصمیمات این جلســه در قالب یک 
بسته پیشــنهادی به معاون اول رئیس جمهور و مسئول ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی منعکس تا در مبادی ذی ربط مطرح و اقدام ازم صورت 
پذیرد. همچنین مقرر شد دادســتان استان مرکزی با همکاری استاندار، 
موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و بر روند اجرای این تصمیمات نظارت 
داشته باشد.رئیس قوه قضاییه، منشاء مشکات و آسیب های شرکت هپکو 
را روش نادرســت خصوصی سازی دانست و از ابطال این واگذاری به عنوان 
گامی بزرگ و مهم در جهت حل مشــکات این شــرکت یاد کرد.آیت اه 
رئیســی با تاکید بر لزوم حل ریشه ای مشکات هپکو، ابراز امیدواری کرد 
واگذاری این شرکت به ایمیدرو گام جدیدی در جهت احیا و بازسازی خط 
تولید آن و تزریق نقدینگی بــرای تاش کارگران در عرصه جهش تولید 
باشد.  رئیس قوه قضاییه، از کارگران به عنوان نیروهای مومن به انقاب و 
نظام و دلداره رهبری یاد کرد و مطالبه گری برای رفع دغدغه های شغلی و 
معیشتی را حق آنها دانست. آیت اه رئیسی در عین حال متذکر شد: حرف 
حق و پیگیری حقوق صنفی باید با روش های درست و قانونی مطرح شود 
تا مورد سوءاستفاده بدخواهان نظام و کشور قرار نگیرد و چرخه تولید نیز 
لحظه ای متوقف نشود.گفتنی است روز پنجشنبه و همزمان با روز کارگر، 
رئیس قوه قضائیه با مدیران عامل برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی که 
در نشست روز سه شنبه با تولیدکنندگان خواستار ارائه وقت اختصاصی و 
پیگیری مشکات واحدهای خود بودند نیز به صورت جداگانه دیدار داشت 

و به بررسی جزئیات مشکات این واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت.

احتمال تعدیل قیمت نفت در بودجه سال ۹۹
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار :

ثبت نام ۴۳ هزار نفر برای بیمه 
بیکاری فقط در 11 روز

معاون نظارت بانک مرکزی؛
 تعویق اقساط قرض الحسنه مشمول 

جریمه دیرکرد نیست

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه طی ۱۱ روز اردیبهشت ۴3 هزار و ۱۲5 نفر در سامانه ثبت نام کردند، 
گفت: تاکنون 665 هزار و 3۹5 نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شده اند.، مسعود بابایی با حضور در بخش 
خبری ســیما، در رابطه با آخرین وضعیت بیمه بیکاری، اظهار داشت: تاکنون ۷۹6 هزار و ۲5۰ نفر در سامانه بیمه 
بیکاری ثبت نام کرده اند که 665 هزار و 3۹5 نفر مشمول شناخته شده اند.مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه روند مراجعه افراد به سامانه نزولی شده است، افزود: ......

افزایش ۴۴ درصدی تعداد چک های برگشتی

هر برگ سهام عدالت امروز چقدر قیمت دارد؟
۴۱میلیون و صد هزار مشــمول ســهام عدالت حاا یک ماه فرصت دارند تا نحوه آزادسازی سهام عدالت خود را 
انتخاب کنند. با موافقت مقام معظم رهبری آزادسازی سهام عدالت کلید خورده است. ثبت نام سهام عدالت در 
سال ۱385 کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱3۹۴ به ایستگاه آخر رسید. این چنین است که حاا نیمی 
از جمعیت ایران دارای سهام عدالت هستند اما سئوالی که این روزها به کرات به گوش می رسد این است که آیا 
امکان ثبت نام دوباره برای سهام عدالت وجود دارد. پاسخ رییس سازمان خصوصی سازی به این سئوال منفی است. 

سهام عدالت چقدر می ارزد؟
 هر چند پیش تر قیمت سهام عدالت 5 میلیون تومان و در پایان سال گذشته نزدیک به هشت میلیون تومان اعام 
شده بود، رییس سازمان خصوصی سازی ارزش این سهام را در شرایط کنونی ۱۱ میلیون تومان اعام کرده است. 

به این ترتیب هر سهم یک میلیون تومانی ارزشی برابر با یازده میلیون تومان را تجربه کرده است.

آیا همه سهام عدالت یازده میلیون تومانی دارند؟
طبق آخرین امار اعامی رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته است: دو دهک کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
برگه سهام یک میلیونی دارند و غیر از آن، ۲5 میلیون نفر برگه های سهام عدالت 53۲ هزار تومانی و ۱۰ میلیون 
نفر برگه های سهام ۴۷8 هزار تومانی دراختیار دارند که البته ارزش هریک از این سهام حدود ۱۱ برابر شده است و 
برای دارنده سهام عدالت یک میلیون تومانی در سه سال گذشته 5۰۰ هزار تومان سود واریز شده است. بر اساس 
آخرین اعام صورت گرفته 36 شــرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت 
هستند که سود این شرکت ها طی سه سال گذشته به خزانه واریز شده و سازمان خصوصی سازی هم در سه مرحله 
سود سهام عدالت را به مردم واگذار کرده است.پیش از این دارندگان سهام عدالت در سه مرحله سود سهام عدالت 
دریافت کرده اند. سود مرحله اول برای هر سهم یک میلیونی ۱5۰ هزار تومان، در مرحله دوم ۱۷5 هزار تومان و 
مرحله سوم  ۲۰5 هزار تومان بود. سومین مرحله  واریز سود سهام عدالت در اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت.

اعام روش های آزادسازی
 دو روش برای آزادسازی سهام عدالت اعام شده که سهامداران می توانند به صورت استفاده از روش سهام داری 

مستقیم و استفاده از روش سهام داری غیرمستقیم سهام خود را بفروشند.

استفاده از روش سهام داری مستقیم
ســهام دار سهام عدالت، در صورت انتخاب آزادسازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت 
مستقیم و بدون واسطه با لحاظ مراتب ذیل به شما تخصیص و انتقال می یابد: ۱- به میزان سهام تخصیص یافته 
به هر فرد در شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام 36 شرکت 
بورسی به شما تخصیص خواهد یافت. عاوه بر آن، این دسته از سهام داران سهام عدالت، به ازای سهام شرکت های 
غیر بورسی سرمایه پذیر سهام عدالت، سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را نیز دریافت خواهند نمود.۲- در 
این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص یافته به عهده سهامدار بوده و در راستای حفظ 
ارزش ســهام تخصیص یافته، قابلیت نقل وانتقال سهام مزبور به غیر و فروش آن بر اساس محدودیت های زمانی 
و مقداری تعیین شــده توسط شــورای عالی بورس صورت خواهد گرفت.3- مطابق قانون تجارت شما سهامدار 
محسوب شده و از مزایای سهام تخصیص یافته ازجمله سود و … بهره مند خواهید شد. ۴- خاطرنشان می سازد دو 
ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور می توانید با مراجعه به سامانه جامع اطاعات مشتریان )سجام( از تعداد سهام 
تخصیص یافته نزد شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت مطلع شوید.5- شایان ذکر است بهره مندی از خدمات 
قابل ارائه ازجمله ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت نام 

و احراز هویت در مراکز تعیین شده می باشد.

استفاده از روش سهام داری غیرمستقیم
سهام دار سهام عدالت، در صورت انتخاب آزادسازی به روش غیرمستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت شما با 
لحاظ مراتب ذیل از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و شما حق انتقال به غیر و 
دخل و تصرف در آن را نخواهید داشــت. ۱- با این تفویض اختیار، سهام شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت 
متعلق به شما توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.۲- سهام مزبور در قالب صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله )۷۰درصد و صندوق های سرمایه گذاری پروژه استانی )3۰درصد( ساماندهی خواهد شد.

کدام روش آزادسازی به نفع دارندگان سهام عدالت است؟
حســن عایی، معاون سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سئوال که کدام روش آزادسازی به نفع سهامدار 
است؟به تجارت نیوز گفت: هر دو روشی که در سامانه سهام عدالت برای آزادسازی اعام شده، بورسی است یعنی از 
طریق بورس انجام خواهد شد.وی افزود: در روش آزادسازی مستقیم سهام دار خودش مسئولیت پرتفوی بورسی را 
به عهده دارد، ولی در روش غیرمستقیم پرتفوی افراد در شرکت سرمایه گذاری استانی قرار می گیرد و شرکت ها به 
نیابت از سهامداران سهام آنها را مدیریت می کنند، بنابراین در روش دوم شخص به طور مستقیم درگیر نیست.ص

در جلسه ویژه بررسی مشکات شرکت هپکو با حضور رییس قوه قضاییه انجام شد

پیشنهاد واگذاری سریع سهام دولت در هپکو به ایمیدرو
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کمالوندی:گزیده خبر

تادوسالآیندهدرتعمیراتنیروگاهاتمیبوشهربینیازمیشویم
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی تاکید کرد: تا دو سال آینده در انجام 
تعمیرات نیروگاه اتمی بوشــهر از متخصصان روسی بی نیاز می شویم.

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: آژانس چهار دستگاه تشخیص 
ویروس کرونا )RT-PCR( به ایران داده است و دو دستگاه »ایکس ری« 
هم به زودی تحویل ایران می شــود.به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی 
در سخنانی در شبکه خبر در رابطه با فعالیت سازمان انرژی اتمی در 
مبارزه با کرونا گفت: ما از زمانی که کرونا احساس شد همه تاش خود 
را به کار گرفتیم. مرکز پرتو دهی تهران 24 ســاعته در خدمت بخش 
درمانی کشور است تا بتواند وسایل مورد نیاز آنها را استریل بکند. دو 
مرکز دیگر سازمان هم در حال فعالیت هستند و فعالیت ها در سازمان 
برای برآورده کردن نیازهای کاردرمانی و پزشکی در حال انجام است.

وی ادامه داد: مذاکراتی هم با آژانس در باره مبارزه با کرونا داشــتیم 
که خوشبختانه نتیجه بخش هم بود، چهار دستگاه RT-PCR  که اینها 
تشخیص سریع و بااترین دقت را هم در تشخیص ویروس کرونا دارد 
به ما دادند که دو دســتگاه تا اان تحویل شده است و اکنون مشغول 
کار هســتند و هر دستگاه در روز می تواند 1000 آزمایش انجام دهد 
که کمتر از ســه ساعته نتیجه تســت ویروس را تحویل می دهد. دو 
دستگاه ایکس ری هم از آژانس داریم می گیرم. این اقدامات کوچک 
اســت اما در راستای مبارزه با کرونا ســهم و حمایت خودش را دارد. 
ســازمان انرژی اتمی هم همه ظرفیت خودش را برای مبارزه با کرونا 

گذاشته است.کمالوندی گفت: سازمان انرژی اتمی با تمام توان برای 
مقابله با کرونا در خدمت کشور قرار گرفته است. به طور کلی سه مرکز 
پرتودهی سازمان سه شیفت در حال کار هستند و کارکنان پول این 
شــیفت های اضافه را هم دریافت نمی کننــد یعنی به طور مجانی در 
حالی که بخشی از مراکزی که مرکز پرتودهی به آنها خدمات می دهد 
متعلق به بخش خصوصی هستند.سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره 
ورود محموله ســوخت نیروگاه بوشهر از سوی روس اتم هم گفت: ما 
هر ســال دوره ای را برای تعویض سوخت و تعمیرات سالیانه داریم. با 
توجه به درخواست وزارت نیرو ما این کار را در  فصلی انجام می دهیم 
که کمترین مصرف برق را داریم و امسال کرونا رو هم داریم. از این رو 
امسال این کار را در اردیبهشت آغاز کردیم که اان در حال انجام است 
و دیگری در فصل پاییز که تعداد کمی افراد درگیر کار تعمیرات باشند. 
البته کار تعمیرات به طور عمده توســط متخصصان ایرانی انجام می 
شود شاید تا دو سال دیگر در این بخش هم دیگر به متخصصان روسی 
نیاز نداشته باشیم.وی توضیح داد: هفته گذشته و روز چهارشنبه هفته 
جاری در دو مرحله و با دو پرواز 38 تن سوخت توسط روس اتم وارد 
بوشــهر شد که ســوخت تا غنای 4 و نیم درصد است که معادل 12 
میلیون بشکه نفت است.کمالوندی گفت حدود 67 میلیون بشکه نفت 
تا اان توسط نیروگاه بوشهر صرفه جویی شده است و حدود 7 میلیون 

تن آاینده کمتر تولید می شود.

رهبر معظم انقاب اسامی در پیامی به مناسبت روز معلم:
کار بزرگ معلمان، شکوفاسازی استعدادها 

برای ارزش های متعالی است

رهبر معظم انقاب اســامی در پیامی با تبریــک روز معلم به همه معلمان در 
مدارس، دانشــگاهها و حوزه های علمیه، خاطرنشان کردند: نسل جوانی که در 
پرورش می یابد ثروتی آن چنان انبوه است که هیچ پدیده ارزشمند دیگری با آن 
برابری نمی کند.به گزارش دیروز جمعه پایگاه اطاع رســانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت اه العظمی خامنه ای، رهبر انقاب اســامی در این پیام کار 
بزرگ و جهاد معلمان را شکوفاسازی استعدادهای کودکان و نوجوانان در مسیر 
ارزش های انقابی و اســامی دانستند و تصریح کردند: نسل جوانی که در این 
مسیر پرورش می یابد ثروتی آنچنان انبوه است که هیچ پدیده ارزشمند دیگری 
با آن برابری نمی کند. متن پیام حضرت آیت اه خامنه ای به این شرح است: روز 
معلم را به همه ی معلمان عزیز که در مدارس و دانشگاهها و حوزه های علمیه به 
پرورش اندیشه و دانش کودکان و جوانان کشور میپردازند تبریک می گویم. این 
ســخن امام خمینی که معلمی را شغل انبیا دانستند، یک شعار تبلیغاتی نبود، 
ســخن قرآن بود که فرموده است: ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحمکة... تزکیه 
و تعلیــم و کتاب و حکمت الهی چهار واژه ی کلیدی در دعوت اســام و همه 
پیامبران است. واژه کلیدی دیگر قیام به قسط است. در مدرسه نبّوتها، نسلهای 
بشر با کتاب و حکمت، آموزش وپرورش می یابندو آنگاه زندگی عدالت محور بنا 
میکنند و جوامع بشری بدین ترتیب به هدفهای آفرینش انسان نزدیک میشوند. 
نظام اســامی با همین هدف یعنی شــکل گیری یک جامعه ی دینی عادانه و 
آرمان خواه پدید آمد، و طبیعی است که نظام آموزشی کشور نیز نمیتواند هدفی 
جز هدف کلّی نظام داشــته باشــد. کودک و نوجوان و جوان در کشور اسامی 
می آموزد که اســتعداد و توان بالقوه ی خود را برای ارزشهای متعالی ملی یعنی 
ارزشــهای اســامی و انقابی شــکوفا کند و به کار گیرد. این آموزش حیاتی و 
ســازوکار تحقق آن، همان کار بزرگ و جهاد مبارکی است که معلمان عهده دار 
آن شده اند.اســام ما را به علم نافع فرا میخواند، علم نافع از سوئی جوان ایرانی 
را به ابزارهای ازم برای پیشــرفت و اعتای کشور و ملتش مجهز میسازد، و از 
سوئی به او هویت می بخشــد و او را از وزانت و اعتبار روحی و معنوی و اعتماد 
به نفس برخوردار می کند. نســل جوانی که در این مسیر، صیرورت و پرورش 
می یابد، ثروتی آن چنان انبوه و ذخیره ئی آنچنان عظیم است که هیچ پدیده ی 
ارزشــمند دیگری برای کشــور با آن برابری نمیکند. این ثروت، محصول کار و 
انگیزه ی معلمان در مدارس و دانشــگاهها و حوزه های علمیه اســت. رحمت و 
فضل خدا بر دستهای پرکار و دلهای پر انگیزه ی آنان باد. نسل جوان ما بحمداه 
الگوهای درخشان و برجسته ئی را هم میشناسد که در دنیای مادی امروز نظائر 
آنها را کمتر میتوان یافت. از شهید چمران و شهید آوینی تا شهدای هسته ای و 
تا شهید سلیمانی و تا شهید بزرگوار مطهری که در دهه ی سی از عمر خود در 
حوزه ی قم و دانشگاه تهران درخشید و در دهه ی پنجاه با بال شهادت به ملکوت 
اعلی پرکشــید. درود خدا بر شهیدان و سپاس ما به معلمان و خوشامد ما نثار 

نسل جوان خوش عاقبت ملت ایران باد.

رضایی:
ما جنگی را با آمریکا، آغاز نخواهیم کرد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تحریم تسلیحات بین المللی تحمیل 
شــده به ما بــه زودی پایان می یابد و پس از آن هیــچ کس نمی تواند ما را از 
خرید اســلحه از بازارهای بین المللی باز دارد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: تفنگداران انگلیس هم چند ســال پیش به ســمت بندر ماهشهر 
آمدند، افراد تازه وارد راه ها را درســت نمی روند. اخیراً هم همینطور شده بود 
که کشتی ها و قایق های شناسایی ما متوجه حضور ناوهای آمریکا در آب های 
متعلق به ایران شدند، کشتی و قایق های ما به آنها نزدیک شدند و عبور کردند. 
آمریکایی ها تصور کرده بودند که قصد درگیری داریم، در حالی که یک برخورد 
کامًا طبیعی بوده که آمریکایی هــا به دلیل اینکه توجیه نبودند و به منطقه 
شــناخت نداشتند، توهماتی داشــتند و بعد هم یک تهدید بی خودی کردند 
که ما هم جوابشــان را دادیم و از این حادثه گذشتیم.رضایی تاکید کرد: این 
اشــتباهات تعجبی ندارد. اخیراً وضعیت ناوهای آمریکا به شدت به هم ریخته 
است، خود آمریکایی ها می گویند شش هزار مبتا به کرونا در سازمان پنتاگون 
و ناوها آمریکا وجود دارد. طبق اطاعات ما حدود 13 هزار آمریکایی در ناوها 
دچار کرونا شــده اند و آرامش ازم در آنجا وجود ندارد.وی در پاسخ به سوال 
مجری برنامه پیرامون پاسخ قاطع ایران در موشک باران پایگاه آمریکایی عین 
ااسد گفت: اصًا ما دنبال جنگ و درگیری نبوده و شروع کننده نیستیم. دو 
سناریو برای اخراج آمریکا هست. یکی اینکه من اطمینان دارم آمریکایی ها در 
ده ســال آینده منطقه را تخلیه خواهند کرد. در افغانستان نیروهایشان را کم 
کردند، در ســوریه کم کردند و در عراق هم از شــمار نیروهایشان کاسته اند.

رضایی تاکید کرد: این موضوع ربطی به آقای ترامپ هم ندارد و از زمان آقای 
اوباما شروع شده است. چون وضعیت اقتصادی آمریکا و وضعیت جامعه آمریکا 
به نحوی اســت که دیگر آمریکا نمی تواند مثل ســابق در خیلی از کشورها و 
مناطق دیگر بماند. پیش بینی من این است که آمریکایی ها طی ده سال آینده 
منطقــه را تخلیه می کنند، البته اول خلیج فارس را تخلیه می کنند و می روند 
در دریــای عمان و اقیانوس هند، عراق را هم تخلیــه خواهند کرد.وی افزود: 
سناریوی دوم این است که ممکن است آنها دست به خطایی بزنند و ما مقابله 
کنیــم و در آن مقابله البته خروج آمریکا زودتر صورت خواهد گرفت، چرا که 
نتیجه درگیری ما با آمریکا یک شکســت سخت برای آمریکا خواهد بود.دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که چقدر امکان مواجهه 
نیروهای ایران و آمریکا را در خلیج فارس جدی می بینید، گفت: ما قصد هیچ 
جنگی را نداریم ولی هیچ نگرانی نســبت به دفاع از خود هم نداریم. مطمئن 
باشــید این بار اگر آمریکایی ها کوچک ترین غلطی را بکنند آن موقع است که 
ایران حتی ساح ها و ابزارهای ناشناخته ای را به کار خواهد گرفت. مثل همین 
ماهــواره نور که تــا زمانی که در مدار قرار ندادیم، هیچ کســی اطاع نیافت. 
آن موقع بســیاری از کشورها خواهند فهمید که ما از ساح های جدیدی هم 

استفاده خواهیم کرد و شکست سنگینی به آمریکا وارد می کنیم.

جلسات علنی مجلس به روال عادی برگشت
تهران - ایرنا - جلســات علنی مجلس شورای اســامی در هفته آینده روزهای 
یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه صبح تشکیل خواهد شد.هیات رییسه مجلس شورای 
اسامی اعام کرد: جلسات علنی مجلس شورای اسامی در هفته آینده روزهای 
یکشــنبه، دوشنبه و سه شنبه ساعت ۹ صبح تشکیل خواهد شد.بر اساس اعام 
هیات رییسه مجلس، مذاکرات علنی مجلس در این سه روز به طور زنده از شبکه 
رادیویی فرهنگ پخش می شود.مجلس شورای اسامی در دو هفته اخیر روزهای 

سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی داشت.

 ایران اتهام زنی آلمان علیه حزب اه 
را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت آلمان علیه حزب اه لبنان را در راستای 
اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا خواند و آن را به شدت محکوم کرد.به گزارش 
ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام دولت آلمان در اتهام به حزب 
اه لبنان با عنوان »ترویج مبارزه مســلحانه با ابزارهای تروریستی« را به شدت 
محکوم کرد و گفت: ظاهرا برخی کشــورها در اروپا مواضع خود را بدون در نظر 
گرفتن واقعیات منطقه غرب آسیا و تنها با در نظر گرفتن اهداف ماشین تبلیغاتی 
رژیم صهیونیســتی و رژیم سردرگم آمریکا اتخاذ می کنند.سید عباس موسوی 
افزود: تصمیم دولت آلمان در بی احترامی کامل آن کشور به دولت و ملت لبنان 
اتخاذ شــده؛ زیرا حزب اه بخشی رسمی و مشروع از دولت و پارلمان این کشور 
و همواره یک حزب سیاســی تاثیرگذار در عرصه ثبات سازی سیاسی این کشور 
بوده که از پشتوانه وسیع مردمی در لبنان و منطقه برخوردار است.موسوی افزود: 
تصمیم دولت آلمان همچنین در بی تدبیری کامل علیه نیرویی اتخاذ شده است 
که جایگاه کلیدی در مبارزه با تروریسم خشن داعش در منطقه داشته و دارد. از 
این جهت دولت آلمان باید پاسخگوی تبعات منفی تصمیم خود بر مبارزه با گروه 

های واقعی تروریستی در منطقه باشد.

قدردانی سفیر و کارمندان سفارت انگلیس 
از کادر درمان ایران

سفیر انگلیس به همرای تعدای از کارکنان سفارت این کشور در تهران با حضور 
در پشت بام محل کار خود از کادر درمان ایران قدردانی کردند.به گزارش ایسنا، 
ســفارت انگلیس در تهران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز )پنجشنبه(

سفیر بریتانیا به همراه تعدادی از کارمندان سفارت از همه کسانی که به نحوی در 
خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا نقش داشته اند قدردانی کرد.راب مک ایر پیشتر 
هم در حساب توئیتر خود با اشاره به اقدام نمادین کارکنان سفارت این کشور در 
تهران نوشت: یک دقیقه سکوت امروز)سه شنبه( کارمندان سفارت بریتانیا فرصتی 
برای نشانه دادن قدردانی خود از زحمات و فداکاری بی نهایت کادر درمانی ایران، 

بریتانیا و همه دنیا در بحران ویروس کرونا بود.

موسوی ارگانی:
جلوگیری از گران فروشی و کنترل تورم 

مهمترین اولویت کشور باشد
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی جلوگیری از گران فروشی 
و کنترل تورم را مهمترین اولویت کشور در شرایط فعلی دانست که باید از سوی 
قوای سه گانه دنبال شود.حجت ااسام سیدناصر موسوی ارگانی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: به نظر من مهمترین کاری که اان باید صورت بپذیرد مقابله با 
افزایش تورم اســت. یک عده از خانوارها واقعا دچار مشکل هستند، آنها درآمدی 
ندارند و کسب و کارها به نوعی تعطیل و نیمه تعطیل هستند، در مقابل کسانی 
هســتند که به هر شــکلی که بتوانند و بدون هیچ دلیل و بهانه، قیمت کااها و 
اجناس را بــاا می برند.وی افزود: من دیروز در تهران کاایی را با 20 متر فاصله 
در دو مغــازه قیمت کردم که یکی تقریبا دو برابر گران تر بود، این موضوع به این 
برمی گردد که نظارتی نیست و کســی با گران فروشی برخورد نمی کند. اگر هم 
نظارتی باشــد آنقدر ضعیف اســت که موجب نگرانی این افراد نمی شود. یا مثًا 
جریمه یک میلیون تومانی برای گران فروشــی در نظر گرفته شده که بازدارنده 
نیست.نماینده مردم فاورجان در مجلس با اشاره به سخنان رییس جمهوری در 
مورد عدم افزایش قیمت کااها در ماه رمضان گفت: ســابقا کااها سالی یک بار 
آن هم در پایان سال یا اوایل فروردین افزایش قیمت پیدا می کرد به دلیل اینکه 
بنزین گران می شــد و حقوق ها افزایش پیدا می کرد اما اکنون افزایش قیمت ها 
ماهیانه شــده و مردم با مشکل جدی مواجه هستند.موسوی ارگانی اضافه کرد: 
دولــت، مجلس و قوه قضاییه و ســازمان های نظارتی باید ورود جدی به موضوع 
گرانفروشی داشته باشند و با کسانی که می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند 
و از این بحران ســوء استفاده کنند برخورد کنند، نباید بگذارند کسانی که توان 
مالی بیشتری دارند در حق ضعیف ترها اجحاف کنند.وی با اشاره به موضوع جوجه 
کشی نیز گفت: در روستاها افراد زیادی هستند که توان پرورش این جوجه ها را 

داشتند و این درد است که این موضوع می توانست خیلی راحت حل شود.

تهران- ایرنا- رییس جمهوری گفت: 
روز پایانی کرونا مشــخص نیســت 
و همه باید در مســیر مبــارزه با این 
بیماری تا آخر در کنار یکدیگر ادامه 
دهیم؛ مردم بدانند که در این مســیر 
تنها نیســتند و همه ارکان نظام در 
کنار آنها هســتند.حجت ااســام و 
المسلمین حســن روحانی صبح روز 
پنج شــنبه در آیین بهــره برداری از 
طرح های ملــی وزارتخانه های نیرو 
و جهاد کشــاورزی در اســتان ایام 
که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار 
شــد، افزود: نمودار کلی آمار بیماری 
کرونــا در کشــور نزولی اســت و بر 
اساس گزارش ها، بخش بیشتر تخت 
های بیمارستانی کشور که به بیماری 
کرونا اختصاص داده شده، خالی است.

روحانی اظهار داشــت: در مقایسه با 
سایر کشــورها موفقیت ما در مبارزه 
با کرونا قابل ماحظه بوده اســت، اما 
باید تاش کنیم در مجموعه اقدامات 
از کنترل بیماری و کاهش مبتایان و 
آمار فوتــی ها تا تامین تجهیزات این 
مســیر را ادامه دهیــم و تا پایان این 

مبارزه عملکرد خوبی داشته باشیم.
وی اظهــار داشــت: روز پایانی کرونا 
مشخص نیست و همه باید در مسیر 
مبارزه بــا این بیماری تا آخر در کنار 
یکدیگــر ادامه دهیــم و مردم بدانند 
که در این مسیر تنها نیستند. دولت 
با همه توان و تاش خود و با همراهی 
ســایر ارکان کشور از نیروهای مسلح 
تا امدادگران و خیرین و تاشــگران 

عرصه صنعــت و تولید در کنار مردم 
تاکید  اند.رییس جمهوری  ایســتاده 
کرد: در موفقیت برابر کرونا، راهی جز 
همکاری و همراهی مردم نداریم؛ اگر 
چه بار اصلی مبارزه با کرونا بر دوش 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی اســت، اما موفقیت و کمک 
اصلی، همکاری و همراهی مردم است.

رییس جمهوری اظهار داشــت: می 
خواهم خدمت مــردم عزیز و بزرگوار 
ایران عرض کنم که امسال که شرایط 
سخت است و به دلیل این ویروس که 
بســیاری از رسته های کسب و کار را 
با مشــکل مواجه کرده است، در این 
روز کارگر احســاس می کنم عده ای 
از کارگران، عده ای از فعاان اقتصادی 
ما در فشــار هســتند.روحانی خاطر 
نشــان کرد: اما در عین حال امسال 
در کنــار همه این ســختی ها، قدم 
های بسیار خوبی را هم شاهد هستیم. 
گزارشــی که دیروز بانک مرکزی از 
وضع پــس انداز در بانــک ها به من 
داد که رشــد داشــته است که جای 
خوشحالی و نشــاط است. در بورس 
شــاهد یک تحول و رشــد بی نظیر 
بودیم و  دو میلیون نفر در بورس فعال 
هستند و سود فراوانی شامل حال آن 
ها شده است. ما هم بسیار خوشحال 

هســتیم در این سال سخت، مردم ما 
در شــرایط بهتری باشند. طرح های 
بســیاری مهمی در هفته های پیش 
رو به بورس عرضه خواهد شد و طرح 
های بســیار مهمی در ماه های پیش 
رو عرضه خواهد شد.رییس جمهوری 
تاکید کرد: مقام معظم رهبری دیروز 
با آزاد شدن ســهام عدالت که برای 
مردم ما بســیار مهم اســت، موافقت 
کردند. آنهایی که دارای ســهم یک 
میلیون تومانی هستند، اگر بخواهند 
سهام شــان را در معرض فروش قرار 
دهنــد، رقــم قابل ماحظــه ای در 
اختیارشــان قرار می گیــرد. اگر هم 
بخواهند نگه دارند که شاید بهتر باشد، 
ان شاءاه سود خوبی شامل آنها می 
شود. سود امســال مربوط به پارسال 
اســت. این هم قدم مهمی بود که با 
دستور رهبر معظم رهبری در زمینه 
بورس برداشــته شد.وی ادامه داد: در 
زمینه تامین مــواد غذایی و کااهای 
اساسی باز هم تاکید می کنم، امسال 
در برخــی از کااهــا تقریبا خودکفا 
هستیم. این افتخار برای دولت تدبیر 
و امید اســت که پنجمین سال است 
که در گندم خوکفا هستیم و این در 
تاریخ کشــور ما کمتر سابقه داشته 
اســت که چهار، پنج ســال به طور 

مداوم و پشــت سر هم در گندم خود 
کفا باشیم. رییس جمهوری گفت: در 
استان ایام می بینیم که تولید گندم 
از ســال ۹2 چند برابر شــده است؛ 
کلزا هم همین طور چند برابر شــده 
است. 24 سد در همین منطقه غرب 
کشور در دولت تدبیر و امید تکمیل و 
افتتاح شده است. همه اینها این است 
که یک شرایط مناســبی برای برای 
فعالیت و تولید مردم ایجاد شده است. 
برخی در زمینه ســفر و نقل و انتقال 
و گردشگری مشــکل داشتند؛ اصوا 
برخی از کســب و کارها به خاطر این 
که یک مــاه تعطیل بودند و ایام عید 
نتوانستند فعال باشــند، بار بر دوش 
آنهاست.روحانی افزود: دولت هم توان 
خــود را به کار خواهد گرفت تا جایی 
که در امکان دولت اســت به این ها 
کمک خواهد کرد تا ماه رمضان خوبی 
را پیش رو داشــته باشــد و بعد سال 
خوبی تا پایان پیش رو داشته باشند. 
تاکید می کنم در موفقیت ما در برابر 
ویروس کرونا راهی جــز همکاری و 
هماهنگــی نداریم، بار اصلی بر دوش 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی، پزشکان و پرستاران و کادر 
درمانی کشور است.وی اظهار داشت: 
اما کمک اصلی به دست مردم است. با 
مراعات مردم عزیز از این مساله عبور 
خواهیم کرد. آمار و ارقام کشور ما در 
مقایسه با کشورهای دیگر نشان می 
دهد که موفقیت ما قابل ماحظه بوده 

است.

روحانی:
 مردم بدانند که تنها نیستند

ســخنگوی قوه قضاییه: دستگاه قضا امروز برای تحقق 
جهش تولید تاش می کند.به گزارش ایســنا، به نقل 
از صدا و ســیما، غامحسین اسماعیلی در گفت وگو با 
رادیــو معارف درباره نقش قوه قضاییه در زمینه تحقق 
جهش تولید، اظهار کــرد: مقام معظم رهبری با درک 
صحیح از شرایط عمومی ایران اسامی و جهان، امسال 
را به عنوان ســال جهش تولید نامگذاری کردند و این 
نســخه، نسخه شفابخش اقتصاد ایران در شرایط فعلی 
کشــور و جامعه جهانی اســت.وی افزود: قوه قضاییه 
در این مســیر هم مخاطب این فرمان و شــعار است و 
هم برای تحقق آن خود را ســهیم و مســئول می داند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه در بخشی 
از امور مربوط به جهش تولید، نقش معاونت و همکاری 
و کارشناســی دارد و در بخشــی از حوزه هــا هم باید 
اصالتا ایفای نقش کند.اســماعیلی گفــت: آنچه برای 
جهش تولید نیازمند هســتیم، رفع موانع تولید است. 
در رفع موانع تولید یکی از اقدامات مهم، اصاح قوانین 
و مقررات اســت تا تولیدکننــدگان از هفت خوان ها و 
بلکــه از هفتاد خوان های تو در تــو و ظلماتی فراروی 
آن ها نجات پیدا کنند.وی بیان کرد: گرچه پیشــنهاد 
رفــع این موانع با دولت و اصــاح قوانین و مقررات با 
مجلس است، اما مطالعات و اقدامات کارشناسی سازمان 
بازرسی کل کشــور که در فرآیند ارزیابی ها و بازدید از 
واحدهای مختلف، اشراف به موانع فرارو پیدا کرده است 
و همچنین یافته های مراجع قضایی در رســیدگی به 
پرونده های مرتبط می تواند به شناســایی هرچه بهتر 
این موانع و برطرف شــدن آن کمک کند.ســخنگوی 
قوه قضاییه با اشــاره به توانمندسازی بخش خصوصی 
به عنوان گام دیگر برای تحقق جهش تولید، اظهار کرد: 
هم تســهیات بخش بانکی باید به جای روانه شدن به 

ســمت دالی ها به سمت تولید رود و هم شفافیتی در 
اعطای تســهیات دولتی باشد.وی خاطرنشان کرد: در 
این زمینه نهادهای نظارتی قوه قضاییه می توانند ایفای 
نقش کنند و نقش نظارتی داشــته باشــند تا سیستم 
بانکی، تسهیات را به سمت تولید روانه کند.اسماعیلی 
با تاکید بر جلوگیری از تعطیلی واحدهایی که به دلیل 
بدهکاری به طلبکاران به ویژه سیستم بانکی در معرض 
تعطیلی قرار می گیرند، گفت: قوه قضاییه با سیاســت 
حمایت از تولید، ضمن اینکه معتقد اســت باید بدهی 
واحدهای تولیدی به بخش های مختلف پرداخت شود، 
اما نباید این موضوع منجر به تعطیلی کار تولید شــود 
و واحدهای قضایی مکلف شــده انــد به گونه ای تدبیر 
کنند که سیاســت ها و اقدامات قضایی به هیچ عنوان 
منتهی به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.ســخنگوی 
قوه قضاییــه بعد دیگر تحقق جهــش تولید را مبارزه 
بــا قاچاق کاا عنوان و اظهار کــرد: ورود کااهایی که 
دارای تولید داخلی اســت یا توان تولید داخلی آن در 
کشور وجود دارد، با جهش تولید سازگار نیست و کمر 
تولیدکننده و تولید کشــور را می شکند.وی ادامه داد: 

در این حوزه گرچه مخاطــب اصلی گمرکات، نیروی 
انتظامی، مرزبانی و سیســتم های مختلف حکومتی در 
قوه مجریه هستند، اما دستگاه قضایی خود را در مبارزه 
با قاچاق کاا مسئول می داند و حتما در مقابله با قاچاق 
کاا و اعمــال مجازات های بازدارنــده به گونه ای عمل 
می کند که وارادت کاای قاچاق برای واردکننده نه تنها 
سودی نداشته باشد، بلکه ریسک و خطرش فوق العاده 
باا باشد.اســماعیلی بیان کرد: اقدام دیگر، رســیدگی 
قاطع بــه جرایم اقتصادی ناظر به حوزه تولید اســت. 
همانگونه که قوه قضاییه باید از ســرمایه گذاری سالم 
حمایت کند، آنجایی هم که با اســتفاده از فساد، رانت، 
مفاسد و ساختارهای فسادزا افرادی در حوزه اقتصادی 
کشور اعمال مجرمانه ای انجام می دهند، برخورد قاطع 
و سریع دستگاه قضا در رسوا کردن مفسدین اقتصادی 
و مجازات های قاطع نســبت به آن ها صورت می گیرد.

ســخنگوی قوه قضاییه گفت: دســتگاه قضا امروز علم 
مبارزه با فســاد اقتصــادی را به دوش کشــیده و در 
ســال گذشته نیز به خوبی با مفسدان اقتصادی مقابله 
کرده است.وی یادآور شد: مقابله با مفسدان اقتصادی، 
حمایت از کسانی است که کار تولیدی و اقتصادی سالم 
انجام می دهند و ســرمایه گذاری سالم در کشور دارند.

اسماعیلی گفت: بافاصله بعد از فرمایشات مقام معظم 
رهبری در اولین جلســه جمعی از مســئولین ذیربط 
قوه قضاییه با حضور رییس قوه قضاییه، سازوکارهایی 
را برای ایفای نقش دســتگاه قضا پیش بینی کردیم و 
ســتادی که از سال قبل در قوه قضاییه به عنوان ستاد 
اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود، موظف شد امسال با 
رویکرد جهش تولید، فعالیت کند. ماموریت ها مشخص 
شد و ستاد مامور شد در طول سال بخش های مختلف 

قوه قضاییه را در این زمینه هماهنگ کند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد

قاطعیت دستگاه قضا در مبارزه با فساد اقتصادی
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نگـــاه نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

کاهش نرخ تورم، اصلی ترین حمایت از کارگران است
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است نرخ دو رقمی تورم که در 
طول ســال های گذشته، به طور مداوم در اقتصاد ایران رخ داده است، 
یکی از اصلی ترین عوامل در ایجاد فشــار معیشــتی بر کارگران است.

حســین ساح ورزی در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: متاسفانه به 
دلیل نبود اطاعات دقیق و شفاف از ابعاد مختلف اقتصاد ایران، واقعیت 
دســتمزد کارگران ایران در رشته های مختلف اقتصادی مانند صنعت 
و خدمــات آمار دقیقی نــدارد و از این رو برنامهریزی برای اصاح این 
شرایط با دشواری مواجه می شود.به گفته وی، در نبود اطاعات دقیق، 
تعیین رابطه دقیق نسبت مزد با کل هزینه بنگاه ها مشخص نمی شود و 
همین امر برنامه ریزی برای بهبود سطح رفاه کارگران را دشوار می کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای عبور از شرایط فعلی 
باید دو راهبرد مهم را در دستور کار قرار داد، بیان کرد: به وجود آمدن 
موج هــای طوانی مدت از تورم دو رقمی در اقتصاد ایران، از ســویی 
بنگاه ها را در رســاندن نرخ دستمزدها به تورم با مشکل با مواجه کرده 
و از سوی دیگر فشار معیشــت برکارگران را افزایش داده است.ساح 
ورزی ادامه داد: تداوم فشــار تورمی کارگران را به جایی می رساند که 
مجبور شوند از سبدغذایی خود برخی کااها را حذف کنند. از این رو 
راهبرد نخست باید پیگیری اصاحات اقتصادی باشد که سرعت رشد 
تورم را کاهش داده و آن را در مرز تک رقمی نگه دارد و شتاب افزایشی 

تورم را کنترل کند که این امر در قوانین بودجه قابل پیگیری است.به 
گفته وی، راهبرد دوم، افزایش سطح رفاه کارگران است که این امر نیز 
زمانی رخ خواهد داد که تولید ملی گسترش یابد و نیاز به در کنار هم 
قرار گرفتن عوامل مختلف دارد تا بنگاه  اقتصادی در ارائه مزد به کارگر 
تغییراتی ایجاد کرده و البته همزمان تحت تاثیر فشارهای بیرونی، خود 
با مشکل مواجه نشود.به گزارش ایسنا، غامحسین شافعی، رییس اتاق 
بازرگانی ایران نیز در یادداشتی با گرامیداشت روز کارگر از لزوم در کنار 
هم قرار گرفتن کارگران، کارفرمایان و دولت در راستای تحقق اهداف 
اقتصادی کشور سخن گفته است.او در بخشی از این پیام آورده است: 
برای تحقق »جهش تولید« مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری، 
نیاز به تاشــی مضاعت برای از میان برداشتن موانع، احساس می شود 
چه اینکه در ماه های اخیر »کرونا« به عنوان ســومین چالش بزرگ از 
راه رســیده و کسب وکارها را به چالشی سخت تر از قبل گرفتار ساخته 
است. پیش از این، دو مانع دیگر یعنی »فضای نامساعد کسب وکار« و 
»تحریم های ظالمانه« ســد راه فعالیت های اقتصادی قرار گرفته بود و 
اقتصادگردانان برای عبور از این دســت اندازها دشواری های زیادی را 
متحمل می شوند. مانع جدید،  مشکات پیش بینی نشده ای را به مسائل 
قبلی اضافه کرده است که قرار است با بسته های حمایتی در نظر گرفته 

شده از سوی دولت، از این مسائل عبور کنیم.

 وام یک میلیونی یارانه بگیران
 به کجا رسید؟

طــی دو مرحله ای که وام یک میلیونی برای یارانه بگیران واریز شــد، بیش 
از ۱۹ میلیــون خانوار دریافت کردند، اما بیش از ســه میلیون خانوار دیگر 
باقی مانده اند که وضعیت آنها مشخص نشده است.به گزارش ایسنا، با اعام 
تامین مالی برای پرداخت وام یک میلیونی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر، 
این امکان وجود داشــت تا متقاضیان با ثبت درخواست خود بتوانند از این 
تسهیات قرض الحسنه استفاده کنند.اما طی فرایندی که برای ثبت تقاضا 
تعریف شد برخی خانوارها به مشکل برخوردند، این در حالی بود که خواسته 
شــد تا بعد از دریافت پیامکی از وزارت ارتباطات برای ثبت درخواســت، به 
شماره ۶۳۶۹ با شــماره همراه سرپرست خانوار پیامک ارسال کنند که این 
موضوع باعث شد برخی خانوارها از اعام باز بمانند. از این رو با اتمام فرصت 
ارســال پیامک، مهلتی تا ۱۸ اردیبهشت تمدید شــد تا جاماندگان بتوانند 
درخواســت خود را ثبت کنند.اســامی خانوارهایی که توانسته بودند برای 
دریافت وام ثبت نام کنند طی دو مرحله آماده و به بانک مرکزی ارائه شــد؛ 
به طوری که درمرحله اول ۱۷ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۱ خانوار و در مرحله 
دوم نیز دو میلیون و ۲۶۶ هزار و ۲۶۳ خانوار در لیســت دریافت کنندگان 
قرار گرفتند و پرداخت ها برای آنها انجام شد.در این حالت حدود ۱۹ میلیون 
و ۴۱۹ هزار و ۴۶۳ هزار خانوار  مشــمول دریافــت وام یک میلیونی در دو 
مرحله شــدند که البته طبق اعام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حدود 
۳۴ هزار نفر از خانوارهای لیســت اول به دلیل مشــکاتی در حساب بانکی 
موفق به دریافت نشــده بودند.بر این اســاس تا کنون تا مرز ۱۹.۴ میلیون 
خانوار تســهیات یک میلیونی دریافت کردنــد و نزدیک به ۱۹هزار و ۴۰۰  
میلیارد تومان هزینه پرداخت آن اســت که از محل منابع بانکها تامین شده 
است.اما با توجه به اینکه ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر امکان ثبت درخواست 
برای دریافت این تســهیات را داشــتند با پرداخت های انجام شده حدود 
۳.۶ میلیون خانوار دیگر باقی می مانند که البته مشخص نیست از بین آنها 
همچنان متقاضی برای دریافت وجود دارد و یا اینکه لیست دیگری از سوی 
وزارت تعاون به سازمان هدفمندی و در نهایت بانک مرکزی ارائه خواهد شد 
یا خیر؟تســهیات یک میلیونی برای حمایت در شرایط کرونایی، به صورت 
قرض الحســنه به حساب یارانه متقاضیان واریز و  طی ۳۰ ماه با اقساط ۳۵ 

هزار تومانی بازپرداخت می شود.

در راستای آزادسازی سهام عدالت بررسی شد
مشموان سهام عدالت چه باید بکنند؟

آزادسازی سهام عدالت شش ماه زودتر از موعدی که وعده آن داده شده بود 
صورت گرفت و به زودی بازار سرمایه میزبان حضور تعداد قابل توجهی سهام 
دار که مشــمول سهام عدالت بودند میشود. در این راستا به این افراد حدود 
یک ماه فرصت داده شــده است تا درمورد نحوه مدیریت سهام خود تصمیم 
بگیرند.به گزارش ایســنا، ماجرای ایحه ساماندهی سهام عدالت با موضوع 
اصاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل و چهارم 
قانون اساسی پس از تصویب هیات وزیران جهت طی تشریفات قانونی در ۱۸ 
دی  ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسامی ارسال شد.اما با گذشت حدود دو سال 
از ارسال ایحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس شورای اسامی، این ایحه 
همچنان در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس و تصویب مجلس نشینان 
بود تا نحوه آزادســازی و چگونگی انتقال آن مشخص شود. در نهایت اوایل 
زمستان سال ۱۳۹۸ بود که خبری به نقل از علیرضا صالح - رئیس سازمان 
خصوصی سازی - مطرح شــد مبنی بر اینکه »سهام عدالت حداکثر تا آبان 
ســال ۹۹ آزادسازی می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد«.در نهایت و در 
تاریخ ۱۳ بهمن ســال گذشته علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی 
در پاسخ به سوال ایســنا درمورد آزادسازی سهام عدالت توضیح داد:رییس 
جمهور و وزیر اقتصاد به مقام معظم رهبری برای کســب اجازه ایشان نامه 
نوشــته اند و ما منتظر پاسخ این نامه هســتیم؛ یعنی ممکن است اصا به 
مجلس شورای اسامی نرسد و از طریق اجازه  مقام معظم رهبری این کار را 
انجام دهیم. سازوکار در قالب شرکت های سرمایه  گذار استانی یا صندوق های 
سرمایه  گذاری معامله پذیر و منطقه ای انجام خواهد شد. اگر تا پایان امسال 
)۱۳۹۸( اجازه رهبری را کســب کنیم تا پایان آبان ماه سال آینده )۱۳۹۹( 
سهام عدالت را آزاد خواهیم کرد.اما آزادسازی سهام عدالت به آبان ماه نرسید 
و ســه شــنبه هفته جاری مقام معظم رهبری با صدور اباغیه ای ضمن  با 

درخواست رییس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند.

تشریح دو راه پیش روی سهام داران
پس از آن و از صبح روز چهارشــنبه در ســامانه ســهام عدالت به نشــانی 
SMANSE.IR گزینه ای تحت عنوان »آزادســازی ســهام عدالت« اضافه شد 
تا مشــمولین با ورود به آن بتوانند طرح آزادســازی خود را انتخاب کنند.به 
طور کلی دو راه پیش روی این افراد قرار دارد. راه نخســت این است که فرد 
مدیریت و مالکیت ســهام را به دســت گرفته و نسبت به فروش سهام خود 
اقدام کند. البته به نظر می رسد در این راه محدودیت هایی برای فرد وجود 
دارد. برای مثال ممکن است فقط اجازه فروش ۳۰ درصد از سهام خود را در 
هر دوره داشته باشد.در راه دوم مشموان می توانند به صورت غیرمستقیم و 
از طریق شرکت های سرمایه گذار استانی اقدام کنند. در این راستا درصورتی 
که مشــموان سهام عدالت خود را نفروشند و اختیار اداره و مدیریت آنها را 
به شــرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بدهند، سازوکاری فراهم 
می شــود که در آینده مشــموان مالک واحدهای صندوقهای قابل معامله 
این شرکتها شوند.البته مشمولین می توانند برای تصمیم گیری تا زمانی که 
شــورای عالی بورس درخصوص جزییات هرکدام از روش ها تصمیم گیری 
کند)که بازه زمانی ۱۰ روزه برای آن مشــخص شــده است( منتظر بمانند. 
همچنین باید توجه داشــته باشــند عدم مراجعه آن ها به سامانه تا مهلت 
تعیین شــده به این معنی اســت که نمی خواهند مدیریت سهام خود را به 
صورت مســتقیم انجام دهند.در این میان، یکی دیگــر از اتفاقاتی که برای 
مشمولین ســهام عدالت رخ خواهد داد، صدور کد بورسی برای ان دسته از 
مشمولینی است که کد ندارند. موضوعی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
اولین جلسه کمیته اجرایی آزادسازی سهام عدالت به آن اشاره و اعام کرد 
که طبق آن، مقرر شد تا با سرعت ازم نسبت به صدور کد بورسی برای همه 
دارندگان سهام عدالت اقدام شود.بر اساس این گزارش، طبق آخرین آمار ۴۹ 
میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۴۱ نفر مشمول سهام عدالت هستند که از این تعداد 
۴۶ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۳۴۹ نفر در قید حیات هستند. بر این اساس وراث 
مشمولینی که در قید حیات نیستند در صورتی می توانند از این طرح استفاده 

کنند که فرایند انتقال را انجام داده باشند.

رئیس شورای اسامی شهر مشهد در نشست خبری هفته شوراها:
دستاورهای حوزه مالی و اقتصادی شهرداری مشهد 

در این دوره بی نظیر است
رئیس شــورای اسامی شهر مشــهد ضمن تأکید بر این موضوع که دستاورهای حوزه مالی 
و اقتصادی شــهرداری مشــهد در این دوره بی نظیر است، گفت: نکته ای که می تواند برای 
تمام شــهر و شهروندان امیدوارکننده باشد پیشــرفتها و توانمندی شهرداری در حوزه مالی 
و اقتصادی اســت چنانچه بودجه سال ۹۸ شهرداری مشــهد ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان 
بود که این رقم در تاریخ مدیریت شــهری مشهد بی سابقه است. همچنین تحقق درآمدهای 
نقدی بودجه شــهرداری در ســال ۹۷ به میــزان ۱۵۶ درصد و در ســال ۹۸، ۱۲۰ درصد 
 رشــد داشته که رکوردی بی نظیر در تاریخ فعالیت شــهرداری های کشور قلمداد می شود.

محمدرضــا حیدری در نشســت خبری که به مناســبت هفته شــوراها به صــورت ویدئو 
کنفرانــس برگزار شــد، عنوان کرد: این اقدام نشــان تــاش مجدانه و پیگیــر همه ارکان 
شــهرداری و شــورای شــهر بوده و بخش اعظــم آن با وصــول مطالبــات و تهاتر بدهی 
های شــهرداری محقق شــده اســت. این مهم بــه مفهوم آن اســت که شــهر، پویایی و 
توانمنــدی ازم را بــرای تامین هزینــه های خود داشــته و این در حالی اســت که امروز 
 یکی از دغدغه ها و چالش های اساســی شــهرداری های کشــور حوزه مالی و درآمد اســت.

وی خاطرنشــان کرد: باید توجه داشــت درحالی که در انتهای ســال گذشــته بســیاری 
از شــهرداری هــای کوچــک و بزرگ کشــور در تامین حقــوق نیروهای خــود معذوریت 
داشــتند شــورای شهر مشــهد بنا به درخواســت شــهروندان مصوب کرد برای حمایت از 
کارگــران بخش خدمات شــهری از جمله حــوزه نظافت، فضای ســبز، کارگــران فصلی 
 و روزمــزد و... مبلغ یک میلیــون تومان پاداش به عنوان کمک هزینه ایام کرونا اهدا شــود

حیــدری افــزود: شــاخص دیگری کــه بایــد مدنظر قــرار گیرد پیشــرفت شــهرداری 
در موضــوع بودجــه اقتصــادی اســت. افزایش رقــم بودجه اقتصــادی به آن معناســت 
کــه شــهرداری در بــه پــای کار آوردن و بــه خدمــت گرفتــن بخش خصوصــی موفق 
 بــوده و توانســته از ظرفیــت های تامیــن منابع مالی در کشــور اســتفاده بهینــه ببرد.

وی ضمن اشاره به این مطلب که وقتی بخش اقتصادی شهرداری قدرتمند باشد امکان ایجاد 
طرح های حمایتی از کارگران ســاختمانی و یا هزینه کردن برای شــهر و شهروندان در ایام 

کرونا مهیا می شود.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار خبر داد
ثبت نام 43 هزار نفر برای بیمه بیکاری در اردیبهشت

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه طی ۱۱ روز اردیبهشت ۴۳ هزار و ۱۲۵ نفر در سامانه ثبت نام کردند، گفت: تاکنون 
۶۶۵ هزار و ۳۹۵ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شده اند.به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی با حضور در بخش 
خبری سیما، در رابطه با آخرین وضعیت بیمه بیکاری، اظهار داشت: تاکنون ۷۹۶ هزار و ۲۵۰ نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت 
نام کرده اند که ۶۶۵ هزار و ۳۹۵ نفر مشمول شناخته شده اند.مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه روند مراجعه افراد به سامانه نزولی شده است، افزود: از زمان طراحی سامانه در ۲۳ اسفند تا پایان سال ۹۸، 
۲۲ هزار و ۹۸۸ نفر، از ابتدای سال تا پایان فروردین ۵۹۹ هزار و ۳۳۱ نفر و طی ۱۱ روز اردیبهشت ۴۳ هزار و ۱۲۵ نفر در سامانه 
ثبت نام کردند.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ویروس کرونا جزو حوادث غیرمترقبه شناخته شده است، پایه بیمه پردازی یک 
ماه است؛ یعنی اگر فرد فقط مثاً در دی ماه بیمه واریز کرده باشد، در صورت داشتن شرایط و بیکار شدن غیرارادی، مشمول 
بیمه بیکاری می شود.بابایی در مورد رقم حداقل بیمه بیکاری، گفت: برای پرداخت، منتظر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم 
که امیدواریم بهترین رقم را منظور کنند تا کمک حالی برای کارگران باشد.وی در پاسخ به این سوال که شرایط ویژه کرونا برای 
بیمه بیکاری تا چه زمانی برقرار است، اظهار داشت: فعاً مبنای پرداخت ما از شروع کرونا تا پایان فروردین است، ولی برای مشاغل 
پرخطر که ستاد هنوز فعالیتشان را تأیید نکرده، کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، سازمان 

تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده است.

مشموان سهام عدالتی که کدبورسی ندارند باید ثبت نام کنند
یک مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی گفت: مشموان سهام عدالتی که کد بورسی ندارند، در صورتیکه »روش آزادسازی 
مستقیم« را انتخاب کرده باشند، باید در »سامانه سجام« ثبت نام کنند.به گزارش اقتصادآناین به نقل از مهر، مهدی طریحی 
مدیر کل فناوری اطاعات و ارتباطات سازمان خصوصی سازی گفت: آن دسته از هموطنان عزیز سهام دار عدالت که کد بورسی 
ندارند، در صورتیکه »روش آزاد سازی مستقیم« را انتخاب کرده باشند، می بایست متعاقباً نسبت به ثبت نام در »سامانه جامع 
ثبت اطاعات مشتریان )سجام(« با نشانی اینترنتی www.sejam.ir مطابق با دستورالعمل و فرآیندهای مربوطه نسبت به دریافت 
کد سجام اقدام کنند.وی ادامه افزود: در فرآیند عملیاتی سامانه سهام عدالت، پس از آنکه سهام دار وارد سامانه سهام عدالت 
شــده و یکی از دو روش آزادسازی را انتخاب کند، شماره ملی آن فرد در بانک اطاعاتی سامانه به شیوه آزاصورتیکه »روش 
آزاد سازی مستقیم« را انتخاب کرده باشند، می بایست متعاقباً نسبت به ثبت نام در »سامانه جامع ثبت اطاعات مشتریان 
)ســجام(« با نشــانی اینترنتی www.sejam.ir ذیل و مطابق با دستورالعمل و فرآیندهای مربوطه نسبت به دریافت کد سجام 
اقدام نمایند. د سازی انتخاب شده اختصاص داده می شود. مقرر گردیده تا اطاع ثانوی، این اطاعات به صورت هفتگی برای 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای انجام مراحل آتی، ارسال شود.طریحی در پاسخ به این سوال که 
چرا ثبت نام در سجام، پیش شرط آزاد سازی سهام عدالت قرار نگرفت تا افرادی که مطلع نیستند نیز بااجبار در آن ثبت 
نام کنند، گفت: به دلیل حجم بسیار باای تعداد سهام داران سهام عدالت و جلوگیری از ازدحام مراجعات مردم جهت انجام 

مراحل چندگانه دریافت کد سجام، پیش بینی شد.

گزارش
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احتمال تعديل قیمت نفت در بودجه سال ۹۹گزیده خبر
تهران- ایرنا- در حالی قیمت نفت در بودجه ســال جاری 5۰ 
دار در نظر گرفته شــده که با توجه به ســقوط قیمت نفت، 
نفت ایران زیر 15 دار در هر بشکه قیمت گذاری شده و این 
موضوع احتمال بازنگری قیمت نفت در بودجه ســال 99 را 
برای جلوگیری از کســری بودجه تقویت می کند.آذرماه سال 
گذشته که دولت بودجه امسال را برای تصویب به مجلس ارائه 
کرد،   قیمت نفت باای 6۰ دار در هر بشکه بود و کمتر کسی 
فکر می کرد که به فاصله چند ماه، قیمت ها تا این حد پایین 
بیاید.از همین رو با وجود تحریم های گســترده آمریکا علیه 
صنعت نفت و در مجموع اقتصاد ایران،   قیمت نفت در بودجه، 
5۰ دار در هر بشــکه در نظر گرفته شد. رقمی که حتی در 
آن زمان به عقیده برخی کارشناسان پایین بود و می توانست 
عدد بااتری نیز برای آن در نظر گرفت.اما با آغاز سال جدید 
میادی و پیدا شدن سر و کله ویرس کرونا در چین وبعد از آن 
گسترش آن به همه نقاط جهان،   کم کم قیمت ها به واسطه 
کاهش تقاضا پایین آمد تا آنجا که با به قرنطینه رفتن نیمی از 

جمعیت کره زمین،   3۰ درصد تقاضای نفت کم شد.

طای سياه؛  قربانی جنگ قيمت ها
با این اتفاق قیمت نفــت در ابتدای ماه مارس به 4۰ دار در 
هر بشکه رسید اما تیر خاص سقوط قیمت نفت در هشتمین 
جلســه اوپک پاس زده شد. آنجا که کشورهای تولید کننده 
نفت حاضر به توافق برای کاهش بیشتر تولید نفت خود نشدند 
و حتی تواق قبلی را نیز تمدید کردند.با این اقدام قیمت نفت 
هر روز پایین آمد و در جنگ قیمت و بازار عربستان و روسیه، 
 این طای ســیاه بود که قربانی می شد.حاا هم که قرار است 
از امروز توافق جدید کاهش تولید این کشــورها،  9.7 میلیون 

بشــکه از عرضه را از بازار خارج کند همچنان قیمت ها حول 
و حوش 2۰ دار در نوسان هستند.قیمت نفت سنگین ایران 
نیز که یکی از نفت های تاثیرگذار در قیمت سبد نفتی اوپک 
است اگرچه تا زیر 1۰ دار در هر بشکه نیز در روزهای گذشته 
کاهــش پیدا کرده بود حاا به حدود 15 دار در هر بشــکه 
افزایش پیدا کرده اســت.عددی که با رقم 5۰ دار در بودجه، 

 فاصله ای 35 داری دارد. از همین رو احتمال بازنگری قیمت 
نفت در بودجه برای جلوگیری از کسری بودجه مطرح است.

برنامه ريزی وزارت نفت در برابر كاهش قيمت ها
»عزت اه یوســفیان ما« عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اســامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 

ایرنا، با تاکید بر اینکه موضــوع تغییر قیمت نفت در بودجه 
ســال جاری در دستور کار مجلس قرار ندارد،   گفت:  احتمال 
آن وجــود دارد که این موضوع در هفته های آینده در مجلس 
مطرح شــود.وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی باید صبور 
بود،   افزود: قیمت نفت افزایش پیدا خواهد کرد اما اکنون زود 
اســت که درباره آن اظهار نظر کنیم.یوسفیان ما ادامه داد: 
یکی از راه حل های دولت برای جبران کسری بودجه به واسطه 
کاهش قیمت نفت،   این اســت کــه در بودجه های عمرانی 
تجدید نظر کند.وی با بیان اینکه در شــرایط فعلی، در بخش 
گاز و میعانات گازی فروش مناســب است،   گفت: وزیر نفت 
نیز برنامه ریزی کرده تا مشــکلی برای فروش این محصوات 
وجود نداشته باشــد.نماینده مردم آمل تاکید کرد: هر چقدر 
شــرایط کنترل ویروس کرونا در جهان بهتر شود قیمت نفت 

نیز تقویت خواهد شد اما فعا باید چند ماهی منتظر ماند.

نفت 5۰ داری در بودجه محقق نمی شود
در همین رابطه »کوروش کرم پور حقیقی« عضو کمیســیون 
انرژی مجلس شورای اســامی نیز در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا با اشــاره به اینکه هنوز موضوعی در خصوص 
تعدیل قیمت نفت در بودجه سال جاری مطرح نشده،   گفت: 
اگر مجلس دهم فرصت داشت به این موضوع می پرداخت.  

وی با تاکید بــر اینکه مجلس یازدهم وظیفه دارد به موضوع 
قیمت نفت در بودجه 99 ورود کند،   افزود: قیمت 5۰ دار در 
بودجه 99 با توجه به شرایط کنونی بازار نفت نمی تواند محقق 
شود. کرم پور ادامه داد: باید نسبت به بحث قیمت نفت تجدید 
نظر شود و بر اساس واقعیت هایی که در سطح جهان و منطقه 

کشور است کار را پیش ببریم.

نوواك:
  روسیه تولید نفت خود را 10 درصد 

کاهش می دهد
مســکو - ایرنا - وزیر انرژی روســیه اعام کرد که کشورش تا پایان سال جاری 
میادی، تولید نفت خود را تا 1۰ درصد کاهش می دهد.به گزارش دیروز جمعه 
ایرنا، الکســاندر نوواك افزود: پیش بینی می کنیم که کاهش نفت روسیه تا پایان 
سال 2۰2۰ به حدود 1۰ درصد برسد و این وضع منجر به کاهش انتقال نفت از 
طریق شبکه انتقال نفت ترانس نفت خواهد شد.  به گفته نوواك، حفظ این بخش 
از صنایع انرژی روسیه برای افزایش دوباره تولید نفت این کشور در شرایطی که 
اقتصاد جهان دوباره شــروع به رشد کند، ازم است. وی ادامه داد: کاهش حجم 
تولید نفت روســیه در چارچوب توافق اوپک پاس، ازجمله بر بخش سرویس و 
نگهداری در صنایع نفت تاثیر می گذارد. کاهش ســفارش ها در بخش سرویس و 
نگهداری در صنایع نفت ممکن اســت بین 3۰ تا 4۰ درصد باشــد. وزیر انرژی 
روســیه گفت: ما نزدیک به اوج کاهش تقاضای نفت )در بازار جهانی( هســتیم. 
در زمان حاضر کاهش تقاضا نسبت به سال گذشته بین 25 تا 3۰ میلیون بشکه 
در روز است.نوواك در همین حال به نشانه هایی از رشد تقاضای نفت با توجه به 
اعام کاهش تدابیر قرنطینه ای در برخی کشورها اشاره کرد.به گفته وزیر انرژی 
روســیه، باتوجه به اینکه از اول ماه مــی )روز جمعه( توافق اوپک پاس به اجرا 
درمی آید، عدم توازن در بازار نفت از نیمه دوم ماه آینده کاهش می یابد.وی ادامه 
داد: ارزیابی های خوش بینانــه ای وجود دارد که اوضاع بازار جهانی نفت از نیمه 
دوم سال جاری میادی بهبود می یابد.روسیه روزانه 12 میلیون بشکه نفت تولید 
می کنــد که بیش از نیمی از آن به صورت نفت خام یا فرآورده های نفتی عرضه 
می شود.کشورهای عضو اوپک پاس به تازگی برای افزایش بهای نفت و تثبیت 

وضع بازار بر کاهش روزانه 1۰ میلیون بشکه توافق کردند.

 زیان یک تریلیون داری کرونا به 
درآمدهای تولید نفت

بررسی جدید شرکت ریســتاد انرژی نشان داد که شرکت های اکتشاف و تولید 
نفت و گاز در سراسر جهان به دلیل پاندمی ویروس کرونا و تاثیر آن روی تقاضا 
و قیمت های جهانی نفت، امسال مجموعا یک تریلیون دار در درآمد ساانه خود 
زیان خواهند دید.به گزارش ایســنا، این شــرکت تحقیقات انرژی اعام کرد که 
درآمد شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز در سال 2۰2۰ حدود یک تریلیون 
دار معادل 4۰ درصد در مقایســه با 2.47 تریلیون دار در سال 2۰19 کاهش 
خواهــد یافت و به 1.47 تریلیون دار خواهد رسید.ریســتاد انرژی پیش از این 
پاندمی، درآمد شــرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز در سال 2۰2۰ را 2.35 
تریلیــون دار و در ســال 2۰21 را 2.52 تریلیون دار پیش بینی کرده بود. این 
شرکت تحقیقاتی همچنین پیش بینی خود از درآمد شرکت های اکتشاف و تولید 
نفت و گاز در سال 2۰21 را به 1.79 تریلیون دار کاهش داد.بحران بی سابقه ای 
که اکنون صنعت نفت تجربه می کند، باعث کاهش جریان نقدی برای شرکت های 
اکتشاف و تولید خواهد شد و مجموع نقدینگی آزاد برای سال 2۰2۰ اکنون 141 
میلیارد دار پیش بینی می شــود که معادل یک سوم جریان نقدی آزادی است 
که شرکت های اکتشــاف و تولید نفت و گاز در سال 2۰19 تولید کردند.برآورد 
ریستاد از جریان نقدی بر مبنای سناریوی قیمت 34 دار هر بشکه نفت در سال 
2۰2۰ و قیمت 44 دار در ســال 2۰21 اســت. بنابراین اگر قیمت اندك فعلی 
نفت استمرار پیدا کرد، برآوردهای صورت گرفته ریسک نزولی قابل توجهی پیدا 
خواهند کرد.اولگا ساونکووا، تحلیلگر بخش باادستی نفت شرکت ریستاد انرژی 
در این باره گفت: این کاهش نه تنها اســتحکام شرکت ها را تضعیف کرده و پول 
موجود برای سرمایه گذاری و پرداخت سود نقدی به سهامداران را کاهش می دهد 
بلکه درآمدهای مالیاتی دولت ها را نیز کمتر خواهد کرد و برای کشورهای نفتی 
مانند روسیه و بسیاری از کشورهای خاورمیانه چالش قابل توجهی را در خصوص 
بودجه شان به وجود می آورد.بر اساس گزارش اویل پرایس، این پاندمی در حال 
حاضر آسیب های سنگینی به فاینانس عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده 
نفت جهان اســت، وارد کرده است. غول های نفتی که انتشار گزارش درآمد سه 
ماهه نخســت 2۰2۰ را در هفته جاری آغــاز کردند، از افت تقاضا و قیمت ها به 
شــدت لطمه دیده اند، به طوری که شرکت شل برای نخستین بار از زمان جنگ 

جهانی دوم، کاهش پرداخت سود نقدی به سهامدارانش را اعام کرد.

ضرر 4.4 میلیارد داری بریتیش پترولیوم در 
سه ماهه اول

در شــرایطی که پاندمی کووید 19 قیمت های نفت را با سقوطی تاریخی مواجه 
ســاخته، غول نفت و گاز انگلســتان، بریتیش پترولیوم، اعام کرد در سه ماهه 
اول امســال 4.4 میلیارد دار ضرر کرده است.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از 
اســپوتنیک، در شرایطی که پاندمی کووید 19 تقاضای جهانی نفت را به شدت 
پایین آورده و قیمت های آن را با سقوطی تاریخی مواجه ساخته، غول نفت و گاز 
انگلستان، بریتیش پترولیوم، اعام کرد در سه ماهه اول امسال 4.4 میلیارد دار 
ضرر کرده است.این شرکت انگلیسی هشدار داد در 1۸ ماه آینده 3۰ هزار شغل 
در صنعــت نفت و گاز از بین خواهــد رفت.بی پی در گزارش خود اعام کرد که 
سود ناخالص این شرکت در ســه ماهه اول امسال 791 میلیون دار بوده است 
که این بســیار پایین تر از سود 2.6 میلیارد داری شرکت در سه ماهه اول سال 
قبل اســت.برنارد لونی، مدیر ارشــد جدید بی پی گفت: صنعت ما با شوك های 
بی سابقه ای در بخش عرضه و تقاضا روبرو شده است. تأثیر پاندمی ویروس کرونا 
در ترکیب با مشکات قبلی عرضه و تقاضا شرایطی بحرانی و چالش برانگیز را به 
وجود آورده است.تمرکز ضرر شرکت بریتیش پترولیوم مربوط به کاهش شدید 

ارزش دارایی های انبارهای این شرکت بوده است که 3.7 میلیارد دار می باشد.

نروژ برای کمک به ثبات بازار نفت با اوپک 
پاس همراه می شود

نروژ از برنامه خود برای کاهش تولید داوطلبانه روزانه نزدیک به 25۰ هزار بشکه 
نفت در ماه ژوئن با هدف سرعت بخشیدن به برقراری ثبات در بازارهای جهانی 
نفت خام خبرداد.به گزارش پایگاه اطاع رســانی دولت نروژ، تینا برو، وزیر نفت 
و انرژی نروژ اعام کرد:  ما هم اکنون با شــرایط بی سابقه ای در بازارهای جهانی 
نفت خام روبه رو هستیم، منافع دو قشر تولیدکننده و مصرف کننده نفت در ثبات 
بازارهای جهانی این ماده است.به گزارش اقتصادآناین به نقل از شانا، وی افزود: 
مــا پیش تر تاکید کرده بودیم که در صورت کاهش تولید خیره کننده ازســوی 
تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، کاهش تولید داوطلبانه را بررســی خواهیم 
کرد.وزیر نفت و انرژی نروژ اعام کرد: تصمیم دولت نروژ برای کاهش تولید نفت 
خام این کشــور به طور مستقل و یکجانبه گرفته شده است.برو ادامه داد: نروژ در 
ماه ژوئن تولید روزانه نفت خود را 25۰ هزار بشکه کاهش می دهد و در نیمه دوم 

سال جاری میادی این مقدار کاهش روزانه 134 هزار بشکه در روز خواهد بود.

کاهش 50 درصدی مصرف CNG در کشور
 تهران – ایرنا - رییس هیات مدیره انجمن صنفی ســی ان جی کشــور گفت:  
مصرف ســی ان جی در فروردین ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل،  کاهشی 
4۰ تا 5۰ درصدی را نشان می دهد.»محسن جوهری« روز )پنج شنبه( در گفت 
و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه مصرف سی ان جی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و محدودیت تردد در کشور در فروردین ماه در مقایسه با فروردین 
سال گذشــته کاهش داشته،  ادامه داد:  این در حالی است که در فروردین سال 
9۸،  تفاوت قیمت بنزین با ســی ان جی کم بود و مردم تمایلی به مصرف این 
سوخت نداشــتند.وی افزود: اسفند ماه سال گذشته نیز با شیوع ویروس کرونا،  
حدود 25 درصد کاهش مصرف ســی ان جی به ثبت رسید.جوهری تاکید کرد: 
اگرچه در اردیبهشــت شرایط مصرف بیشتر شــده اما هنوز مصرف به شرایط 
عادی برنگشته است.وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه و پروتکل های بهداشتی 
هزینه  های زیادی برای جایگاه داران دارد،  گفت:  با این حال تمام پروتکل ها برای 
قطع زنجیره شــیوع کرونا در جایگاه های ســی ان جی انجام می شود.به گفته 
جوهری،  این در شــرایطی اســت که کارمزد جایگاه های ســی ان جی افزایش 
نداشته و حتی در رده مشاغل زیان دیده از کرونا نیز قرار نگرفته است.  وی گفت: 
تا کنون تعدادی از کارگران جایگاه های سی ان جی به کرونا مبتا شده و درمان 

شدند و خوشبختانه مورد فوتی نداشته ایم.

با آغاز کاهش تولید اوپک پاس
روند رشد قیمت نفت ادامه یافت

قیمت نفت دیروز جمعه تحت تاثیر آغاز کاهش تولید نفت از سوی تولیدکنندگان 
بــرای جبران افت تقاضا در بحران پاندمی کرونا و همچنین رشــد کمتر از حد 
انتظار ذخایر آمریکا، افزایش یافت و به روند رشد روز گذشته ادامه داد.به گزارش 
ایسنا، بهای معامات نفت برنت برای تحویل در ژوییه که معاماتش از روز جمعه 
آغاز شــد، با 34 سنت معادل 1.3 درصد افزایش، به 26 دار و ۸2 سنت در هر 
بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شــنبه 12 درصد و در آوریل حدود 11 درصد 
افزایش قیمت داشــت اما این شاخص از ابتدای سال 2۰2۰ تاکنون تحت تاثیر 
پاندمی کرونا حدود 6۰ درصد نزول کرده است.بهای معامات نفت آمریکا برای 
تحویل در ژوئن با 7۰ ســنت معادل 3.7 درصد افزایش، به 19 دار و 54 سنت 
در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته 25 درصد صعود داشت. اما 
بهــای نفت آمریکا در آوریل برای چهارمین ماه کاهش یافت و از ابتدای ســال 
2۰2۰ تاکنون 7۰ درصد کاهش نشان می دهد.طبق گزارش شرکت تحقیقاتی 
ریســتاد انرژی، با اجرای کاهش تولید اوپک و متحدانش شامل روسیه، ناترازی 
میان عرضه و تقاضای نفت در ماه مه نصف شــده و به 13.6 میلیون بشــکه در 
روز خواهد رســید و در ژوئن به 6.1 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

لوییس دیکسون، تحلیلگر بازار نفت در شرکت ریستاد انرژی در این باره گفت: 
اگرچه این وضعیت نسبت به آوریل بهبود قابل توجهی را نشان می دهد اما بازار 
نفت هنوز ترمیم نشده است و مسئله مخازن نفت هنوز مطرح است.نظرسنجی 
رویترز نشــان داد که تحلیلگران انتظار دارند قیمت های نفت امســال با وجود 
کاهش محدودیت های قرنطینه و کاهش تولید از سوی کشورهای تولیدکننده 
بزرگ، کاهش بیشــتری پیدا خواهد کرد زیرا اقدامات مذکور اشــباع عرضه را 

برطرف نخواهد کرد.

وزیر نیــرو گفت: از ابتدای فعالیــت دولت تدبیر و 
امیــد تاکنون، 3۸ هــزار میلیارد تومــان در حوزه 
ساخت سدها و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی 
سرمایه گذاری شــده اســت.به گزارش ایسنا، رضا 
اردکانیــان در  در آیین بهره برداری از ســه پروژه 
صنعت آب استان ایام که با حضور رئیس جمهوری 
به صورت ویدئوکنفرانســی برگزار شــد، افزود: 21 
هزار میلیارد تومان از این حجم ســرمایه گذاری از 
صندوق توسعه ملی اســت که با اجازه مقام معظم 
رهبری عملی شده است.وی اظهار داشت: در کشور 
بعد از انقاب در حالی که 19 ســد مخزنی داشتیم، 
اکنون تعداد این ســدها در دولــت تدبیر و امید به 
144 ســد رسیده است. با احتساب سال هایی مانند 
دوران جنگ تحمیلی که فعالیت سدسازی نداشتیم، 
به طور متوســط هر سال حدود چهار سد در کشور 
ساخته شده است و امروز چهلمین سد ساخته شده 
در دولت تدبیــر و امید افتتاح می شــود.اردکانیان 
گفــت: تا پایان دولت تدبیر و امید تعداد ســدهای 
ســاخته شــده در این دولت به 52 خواهد رسید.

وی خاطرنشــان کرد: در هشت سال دولت تدبیر و 
امید هر ســال حدود 6.5 سد و هر دو ماه یک سد 
به مدار آمده و امید اســت این روند با اتکا بر اصول 
مهندسی و رعایت مسائل زیست محیطی ادامه یابد.

وزیر نیرو اظهار داشــت: بحث کمبود آب و اهمیت 
آن، امروز در دنیا بحث ناشناخته ای نیست. 7۰ سال 
گذشته 12 کشــور دنیا با جمعیت 2۰ میلیون نفر 
کمبود آب داشتند، 3۰ سال پیش 26 کشور دنیا با 
جمعیت 3۰۰ میلیون نفر با این کمبود مواجه بودند 
و طبق پیش بینی ها 65 کشور دنیا تا 3۰ سال آینده 
بــا جمعیت 7 میلیارد نفر تنش آبی و کمبود آب را 
به شکلی تجربه خواهند کرد.اردکانیان افزود: طبق 
پیش بینی های 1۰ سال گذشته مجامع جهانی، در 
سال 2۰3۰ تقاضا برای آب در دنیا 4۰ درصد، برای 
غذا 35 و انرژی 5۰ درصد بیشــتر خواهد بود.وی با 
اشــاره به اینکه حجم آب شیرین قابل دسترس به 
مقدار تقریبا« ثابتی است، افزود: کمتر از یک درصد 
کل آب های کره زمین آب شــیرین قابل دسترس 
اســت و برای جمعیت کره زمین که بر اساس پیش 
بینی ها تا 1۰.5 میلیارد نفر اضافه خواهد شد، ازم 
اســت با روش هــای متکی بر فناوری هــا و اخاق 

مداری، آب موجود درست مصرف شود.اردکانیان با 
بیان این که کره زمین در حال گرم شــدن بوده که 
این ناشــی از افزایش گازهای گلخانه ای است و این 
افزایش هم منبعث از عملکرد بشر است، گفت: اگر 
این فعل و انفعاات در نهایت منجر به خشکســالی 
می شود ریشه در چگونگی برخورد با این ماده حیاتی 
و کمیاب دارد و متقابا »اگر روش ها صحیح باشــد 
طبیعتا« نعمت هم فــراوان خواهد بود.وی افزود: ما 
در دو ســال اخیر در کشــور از این حیث بهره مند 
هســتیم و این به نوعی نتیجه شــکرگزاری مردم و 
صبوری آنها در خشکسالی و تحریک نشدن توسط 
دشــمنان این کشور اســت که روزی با پارچ آب و 
لیوان به شــبکه های مجازی آمدند و سعی کردند از 
طریق صحبت با تک تک روستاها و روستاییان ما در 
خشک ترین سال 5۰ سال اخیر اثرگذاری کنند که 
التهاب را باا برده و تاب آوری مردم را پایین بیاورند.

سال آبی ۹۸-۹۷ يکی از ترترين سال های اين 
5 دهه اخير بود

اردکانیان گفت: سال آبی 97-96 خشک ترین سال 
در 5۰ سال اخیر و متعاقبا« سال آبی 9۸-97 یکی 
از ترترین سال های این پنج دهه اخیر بود.وزیر نیرو 
خاطرنشــان کرد: امروز امنیت غذایی مســئله فوق 
العاده مهمی است و سالها بود که دنیا روی موضوع 
آب مجــازی فکر می کرد که عــاوه بر آب حقیقی 
می توانیم از این آب هم اســتفاده کنیم؛ به این معنا 
که محصوات پرآب بر را به جای تولید وارد کنیم و 
این کار به معنای واردات آب اســت.اردکانیان ادامه 
داد: دوران کرونا نشان داد که خیلی روی آب مجازی 

هم نمی شود حساب کرد. حتی کشورهای کوچک با 
جمعیت کم هم وقتی با فضای کرونا مواجه شــدند 
سیاست های خود را برای صادرات محصوات تغییر 
دادند و این روزها می شنویم که محدودیت هایی برای 
صادرات ایجاد می کنند.وی افزود: این بدان معناست 
که جمهوری اسامی ایران سیاست درستی را در 4 
دهه اخیر برای تکیه بر موضوع کشــاورزی صحیح 
و اســتفاده درست از آب و تامین مواد غذایی اصلی 
کشور پیش رو گرفته است.اردکانیان گفت: تاریخچه 
تاکید بر کشــت آبی در دنیا نشان می دهد در حالی 
که 12۰ ســال پیش وقتی فقط 3۸ میلیون هکتار 
اراضی آبی در دنیا بود 7۰ ســال پیش این میزان به 
94 میلیون هکتار و 3۰ سال پیش به 24۰ میلیون 
هکتار رسید که امروز این رقم 3۰۰ میلیون هکتار را 
شامل می شود.وی یادآوری کرد: در فاصله 7۰ سال 
پیش که بافاصله بعد از جنــگ جهانی دوم بود و 
4۰ ســال بعد آن، 15۰ درصــد افزایش اراضی آبی 
را داشــتیم که از جمله به معنای استفاده از مخازن 
و ســدها برای تنظیم آب و دور شدن از کشت دیم 
است.اردکانیان خاطرنشان کرد: عمده سدهای بزرگ 
دنیــا در نیمه دوم قــرن 2۰ و بعد از جنگ جهانی 
دوم ســاخته شد.وی گفت: شــاید تصادف و یا غیر 
این باشد که بویژه در کشورهای بزرگ که سدهای 
بزرگ ساخته اند بافاصله بعد از این که سدهای آنها 
تمام شــد نهضت های مقابله با سدسازی هم شکل 
گرفت.وزیر نیرو اظهار داشــت: در کشور ما سمن ها 
و مجموعه هــای مردم نهاد با دلســوزی و تخصص 
روی این موضــوع کار و دولت را همراهی می کنند؛ 
بجا توجــه و بجا هم آگاهی می دهند اما در ســایر 
نقاط لزوما« این گونه نیســت، چرا که وقتی سدها 
ســاخته و ظرفیت آب تنظیمی اضافه شــد با مازاد 
محصول مواجهیم و این بازار می خواهد. این مسئله 
در جاهایی اســت که کشــت آبی ندارند و برخی از 
این تحرکات هم می تواند مرتبط با موضوع باشــد.

اردکانیان افزود: اکنون کشــور در موضوع سدسازی 
تحــرك خوبی دارد؛ 57 هزار ســد بــزرگ در دنیا 
داریم، حدود 23 هزار سد در کشور چین و مابقی در 
کشورهای بزرگ دنیا پراکنده است. آمریکا 9 هزار و 
2۰۰ سد بزرگ دارد که در کشور این تعداد تا شروع 

دولت تدبیر و امید به 144 سد رسید.

وزير نيرو مطرح كرد
سرمایه گذاری ۳۸ هزار میلیارد تومانی در حوزه سدها و شبکه های آبیاری

               فراخوان ارزيابی کیفی مناقصه عمومي )يك مرحله ای(

روابط عمومی شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد

شركت ملي گاز ايران
شركت پاايش گاز شهيد 
)S.G.P.C( هاشمي نژاد

1- شــماره و موضوع مناقصه: مناقصه شــماره 9۸۰۸3۸ )تامین مواد غذایي و مدیریت طبخ و توزیع و اداره رســتوران پاایشــگاه و شــهرك براي مدت یک ســال( با شماره فراخوان 
2۰99۰92134۰۰۰۰۰3 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(.

2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي-کیلومتر 165 جاده مشهد/ سرخس-شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد.
3- شــرايط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي گواهینامه صاحیت اداره کار و اموراجتماعي درکد فعالیت آشپزخانه و رستوران که در ارزیابي کیفي مرتبط، امتیاز ازم را وفق معیارهاي 

اعام شده کسب نمایند.
 4- مهلــت و آدرس دريافت اســناد: حداکثر تا ســاعت 14 مــورخ 99/۰2/24 ، متقاضیــان می توانند از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت)ســامانه ســتاد( به آدرس
htps://www.setadiran.ir اسناد استعام ارزیابی  کیفی را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند، ازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله ارزیابی کیفی )از دریافت و تحویل 
اسناد استعام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه( و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، بدیهی است 

اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی به مناقصه گران تایید شده از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعام ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت 14  مورخ 99/۰3/۰7 استعام ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز در سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
5 -  ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ 9.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )نه میلیارد و دویست میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعام شده در آیین نامه تضمین معامات دولتي مي باشد.

6- زمان گشايش پاكت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت 1۰:15 مورخ 99/۰3/21 در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل 3 پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت.

شماره مجوز: 1399.545نوبت دوم

باروس نفت عربستان را جایگزین روسیه کرد
مسکو - ایرنا - باروس نزدیکترین متحد روسیه در اروپای شرقی که توافق دولت اتحادی 
با این کشــور دارد به تازگی و در پی ادامه تنش ها در روابط مینســک و مسکو، عاوه بر 
نزدیکی به واشنگتن، برخاف روند پیشین که نفت خود را تنها از روسیه تامین می کرد به 
خرید طای سیاه از عربستان رقیب این روزهای روسیه روآورده است.»الکساندر تیشنکو« 
سخنگوی شرکت نفت دولتی »بل نفت خیم« باروس به تازگی گفته است که مینسک 
به عنوان نخستین محموله، ۸۰ هزار تن نفت از آرامکو عربستان خریده است که بزودی 
به باروس تحویل داده خواهد شد.تغییر استراتژی باروس در حوزه انرژی از آن رو قابل 
توجه اســت که به تاریخچه تجارت نفتی این کشور توجه کنیم مینسک تا پیش از این 
نفت مورد نیاز خود را تنها از روسیه تامین می کرد اما مقامات این کشور معتقدند در دو 
سال گذشته روس های روسیه آنچنان که باید به روسهای باروس در زمینه خرید نفت 
مورد نیاز خود تخفیف نداده اند ضمن اینکه پرونده صادرات نفت آلوده از سوی روسیه به 
باروس با وجود برخورد پوتین با متخلفان، هنوز از یاد اساوهای روسیه سفید )باروس( 
نرفته اســت.اختافات روسیه و باروس در ســال های اخیر باعث شد تا رئیس جمهور 
باروس با وجود نگاه منفی خود به آمریکا، تمامی تحریم های چند ساله واشنگتن علیه 

مینسک را نادیده بگیرد.
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گزیده خبر وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

کاهش واردات ۳۱ درصد از کااهای مصرفی در سال ۹۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ســال گذشــته، ۱۳۵ 
میلیون تن کاا صادر شــده اســت، گفت: در ســال ۹۸، تولید 
حداقــل ۷۵ درصد از محصوات چون پوشــاک و لوازم خانگی 
افزایش یافته و واردات ۳۱ درصد از کااهای مصرفی نیز کاهش 
یافت. رضا رحمانی، ۱۱ اردیبهشــت در جلســه ســتاد اقتصاد 
مقاومتی آذربایجان شــرقی، گفت: با شروع جنگ اقتصادی در 
ســال ۹۷، پیش بینی می شد که کارخانجات تعطیل و کارگران 
اخراج خواهند شــد، اما با امید و تاش و برنامه ریزی توانستیم 
از موقعیت عبور کنیم و میزان تولید و صادرات کشور را افزایش 
دهیم.وی با اشــاره به میزان صادرات آذربایجان شرقی در سال 
گذشته، افزود: از این استان انتظار داریم تا با توجه به ظرفیت های 
خــود، میزان صادرات و تولید خود را افزایش دهد.وی با تاکید بر 
افزایش میزان تولید در کشور، گفت: اکنون هر کاای با کیفیتی 
که به حد نیاز در داخل کشــور تامین شــود، محدودیت واردات 
دارد؛ تاکنون واردات ۲۵ درصد از کااها)۱۵۲۹ کاا( ممنوع شده 
است. به گزارش ایسنا، رحمانی اظهار کرد: یکی از دایل کاهش 
مشکات اقتصادی در سال گذشته علی رغم پتانسیل  و ظرفیت 
تولید، توجه به ساخت داخل بود؛ در بحث کرونا نیز به دلیل وجود 
زیرساخت های صنعتی کشور، شاهد ساخت تجهیزات بهداشتی 
حتی به صورت تمام اتوماتیک در داخل کشور بودیم. وی با بیان 

این که در بحث صادرات به کشــورهای همسایه غفلت کرده ایم، 
گفت: سهم واردات کشورهای همسایه حدود ۱۲۰۰ میلیارد دار 
است که ما فقط ۲۴ میلیارد دار به این کشورها صادر کرده ایم و 
این موضوع نیازمند توجه و افزایش صادرات است.وی افزود: بروز 
یافتن آثــار کرونا در جهان، باعث محدودیت یا ممنوعیت برخی 
محصوات شــده و مشکات بســیاری را در آینده ایجاد خواهد 
کرد، از این رو، بحث واردات را در محور اصلی وزارت صمت قرار 
داده ایم.وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه نهاده های 
دامــی، تاکید کرد: حتی یک کیلو ذرت نهــاده بدون نظر جهاد 
کشــاورزی امکان واردات و یا توزیع ندارد؛ با هرگونه عرضه نهاده 
خارج از نظر جهاد کشــاورزی برخورد قانونی می شود. وی ادامه 
داد: در عید امســال، چهار میلیون کاا در گمرک به دلیل عدم 
تخصیص ارز مانده بود که پس از پیگیری ها، دو میلیون کاا وارد 
کشور شد.وی اظهار کرد: قیمت خرید گندم دولت از گندمکاران 
در ســال گذشــته، ۱۸۵۰ تومان بود که امسال به ۲۵۰۰ تومان 
افزایش یافته اســت؛ دولت تاکنون حــدود ۴۰۰ هزار تن گندم 
به صورت نقدی از گندمکاران خریده اســت.رحمانی با اشاره به 
مصوبه جلسه گذشته در خصوص مس آذربایجان، گفت: در حوزه 
مــس آذربایجان ۱۴ هزار میلیارد تومان طرح در دســت احداث 

داریم که دستاورد بسیار مهمی محسوب می شود.

سخنگوی گمرک ایران:
ازبکستان محدودیت های ترانزیتی 

کامیون های ایرانی را لغو کرد
سخنگوی گمرک ایران گفت: بر اساس اعام سفارت جمهوری اسامی ایران در 
تاشکند محدودیت های ترانزیتی کامیون های ایرانی در قلمرو کشور ازبکستان 
لغو شد.سید روح اله لطیفی افزود: با تصمیم کمیسیون مقابله با بحران جمهوری 
ازبکســتان، محدودیت های حمل و نقلی برای کشــورهای ایران، افغانستان و 
ایتالیا، با رعایت دقیق موازین بهداشتی لغو شد.سخنگوی گمرک در ادامه گفت: 
مدت توقف برای کامیون های خارجی در ازبکســتان برای رویه های ترانزیت، 
صادرات و واردات حداکثر ۱۰ روز تعیین شده است و رانندگان قبل از پایان این 

زمان باید این کشور را ترک کنند.

صادرات سیمان به قزاقستان ممنوع شد
سازمان توســعه تجارت اعام کرده که دولت قزاقستان صادرات سیمان به این 
کشــور را ممنوع کرده اســت.به گزارش ایسنا، این ســازمان اعام کرده است: 
براساس توضیحات سرکنسول جمهوری اسامی ایران در آکتائو، وزارت صنعت و 
توسعه زیرساخت های قزاقستان طی تنظیم مقررات جدید مورخ ۹ آوریل۲۰۲۰، 
واردات انواع خاصی از ســیمان را از کشــورهای ثالث به مدت شش ماه ممنوع 
اعام کرد و مقرر شــده این قانون به مدت ۱۰ روز پس از انتشــار رســمی آن 
یعنی از ۲۷ آوریل مصادف با ۸ اردیبهشــت۱۳۹۹ اجرایی شود. به طور خاص 
این ممنوعیت مربوط به سیمان کلینکر، سیمان پرتلند، سیمان آلومینا و سایر 
ســیمان های هیدرولیکی است.سازمان توسعه تجارت اعام کرده که با توجه به 
راهبردی بودن صادرات ســیمان به آکتائو در قزافستان و اهمیت صادرات این 
محصول برای اقتصاد ایران انتظار می رود پیگیری های جدی برای برطرف شدن 
این محدودیت در دستور کار قرار گیرد.از کاهش صادرات، افزایش تولید داخلی و 
محدودیت های ساخت و ساز تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، به عنوان اصلی ترین 
عوامل در اتخاذ تصمیم اخیر دولت قزاقستان نام برده می شود.به گزارش ایسنا، 
با توجه به تولید گسترده ســیمان در ایران، بخش قابل توجهی از این ظرفیت 
تولیدی در سال به کشورهای منطقه صادر می شود. در سال های گذشته برخی 
کشورها در مسیر صادرات سیمان ایران به خاکشان محدودیت هایی وضع کرده 
بودند. ســال قبل اقلیم کردســتان عراق، واردات این محصول به منطقه اش را 
ممنوع کرده بود.پس از عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در آبان ماه 
سال ۹۸ کلید خورد، تعرفه صادراتی برخی محصوات ایران به کشورهای اوراسیا 
کاهش یافت.قزاقستان در کنار روسیه، یکی از اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران 

در میان کشورهای عضو اوراسیا به شمار می رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
دفتر تجاری ایران و اوراسیا در آذربایجان 

شرقی راه اندازی می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: مقرر شــده که در راســتای تقویت و 
بهبود وضعیت صادرات به کشــورهای همســایه در آذربایجان شرقی، به همت 
اتاق بازرگانی اســتان، دفتر تجاری ایران و اوراسیا راه اندازی شود.رضا رحمانی، 
پنجشــنبه ۱۱ اردیبهشت، در جمع خبرنگاران در خصوص مشکات نهاده های 
دامی، اظهار کرد: نهاده ها تاکنون فقط با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده و دولت در 
مواردی که این ارز دولتی به نیمایی تبدیل شده نیز تعرفه وارداتی را صفر کرده تا 
از افزایش شیب قیمت تمام شده کاسته شود.وی افزود: هم چنین تسهیاتی برای 
واردکنندگان فراهم شده تا به جای انحصار واردات، رقابت ایجاد شود؛ در بحث 
نهاده های دامی نیز توزیع نهاده ها همواره زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام 
شده و متناسب با هر واحد توزیع می شود.به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: سقف 
قیمت مرغ نیز به دلیل هزینه تامین نهاده های دامی تعیین می شود و مسائلی هم 
که در خصوص مشــکات نهاده های دامی مطرح شده در دست پیگیری وزارت 
جهاد کشاورزی است.رحمانی با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه شبکه های 
آبیاری و زهکشی رودخانه مرزی ارس، گفت: این طرح مهم در صورت عملیاتی 
شدن، ۲۰۰ هزار تن به تولید محصوات آذربایجان شرقی می افزاید اما متاسفانه 
فقط به دلیل عدم تخصیص اعتبار، کامل نشــده و در معرض نابودی قرار دارد 
که دســتور پیگیری برای تکمیل این پروژه صادر شــده است.وی در خصوص 
واحدهای صنعتی آسیب دیده از کرونا نیز اظهار کرد: دولت با ارائه ی تسهیات 
از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا حمایت می کند، اما در خصوص واحدهای 
صنعتی آســیب دیده از کرونا اکنون در مرحله ارزیابی هســتیم تا پس از جمع 

بندی حتما حمایت های ازم انجام گیرد.

افزایش 2.4 برابری بودجه ایمیدرو از محل 
منابع داخلی در سال 99

رییــس هیات عامل ایمیــدرو از اختصاص بودجه ۱۸ هــزار میلیارد ریالی این 
سازمان برای توسعه طرح های این بخش از محل منابع داخلی طی سال ۹۹ خبر 
داد. بخش قابل توجهی از این اعتبار به اکتشاف، تامین مواد معدنی و زیرساخت 
اختصاص خواهد یافت.به گزارش ســازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران)ایمیدرو(، خداداد غریب پور در جمع تعدادی از مدیران این سازمان 
با اشاره به اهمیت اقدامات توسعه ای این سازمان که بعد هزینه ای دارد، گفت: 
برنامه ها و سیاست های ایمیدرو در سال ۹۹ به این امر معطوف شده است که با 
اجرای طرح های نیمه تمام، میزان تولیدات کشور در حوزه های مختلف )فواد، 
آلومینیوم، مس، سرب و روی و...( افزایش یابد.رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان 
اینکه این اقدام در راستای ایفای نقش توسعه ای ایمیدرو خواهد بود و بودجه این 
سازمان در سال »جهش تولید«، از رشد ۲.۴ برابری برخوردار خواهد بود، اظهار 
کرد: توسعه بخش معدن و صنایع معدنی می تواند برای دولت درآمد پایدار ایجاد 
کند و ضمن اشــتغالزایی،  اقتصاد کشور را برای رسیدن به استقال اقتصادی و 
خودکفایی و توســعه اقتصاد غیرنفتی متحول سازد.وی  افزود: به همین دلیل، 
میزان اعتبارات سرمایه گذاری از محل منابع داخلی ایمیدرو در بودجه سال ۹۹ 
معادل ۱۸ هزارمیلیارد ریال مصوب شــده است که در مقایسه با بودجه مصوب 
سال گذشــته، معادل ۲.۴ برابر افزایش یافته است.معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ضمن تاکید بر اینکه بخشــی از این بودجه برای توسعه زیرساخت های 
معدن و صنایع معدنی و تکمیل اکتشــافات اختصــاص می یابد، گفت: با توجه 
به اینکه، معدن و صنایع معدنی نقش پیشــران در اقتصــاد دارد، اولویت دیگر 
ایمیدرو، تامین مواد معدنی صنایع تولیدی در داخل کشور خواهد بود.غریب پور 
اعام کرد: براین اساس، به منظور تامین و افزایش تولید مواد معدنی برای سال 
۹۹ جلسات کارشناسی برنامه تولید با حضور مدیران عامل شرکت های تولیدی 
تحت پوشــش، مدیران مجتمع ها و همچنین مدیران تخصصی سازمان، برگزار 
شد. رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با توجه به عملکرد تولید سال ۹۸ و با در 
نظر گرفتن ظرفیت های بالقوه، برنامه تولید سال ۹۹ افزایش یافته است تا صنایع 

بزرگ تولیدی با کمبود مواد معدنی مواجه نباشند.

  صادرات فواد بدون مجوز وزارت
 صمت ممنوع شد

گمــرک ایران، تنها با مجوز امــور معادن وزارت صنعت مجاز بــه صادرات کلیه 
محصوات فوادی شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بر اساس 
مصوبات ستاد تنظیم بازار، گمرک ایران مکلف شد تنها اجازه صادرات محصوات 
فوادی )شمش، اسلب، میلگرد، تیر آهن و...( را صادر کند که تایید و مجوز معاونت 
صنایع معدنی وزارت صنعت را دریافت کرده  باشند.در این مصوبه تاکید شده است، 
صادرات محصوات فوق تنها با مجوز معاون امور صنایع خواهد بود و شرکتهایی که 
طبق گزارش بورس و معاونت مذکور تعهد خود را در تامین نیاز داخل انجام دهد 

مجوز صادرات آنها توسط معاونت مذکور صادر خواهد شد.

سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته 22.۵ 
درصد کاهش یافت

آمارها نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته ۲۲.۵ درصد کاهش 
داشته اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  وضعیت طرحهای 
صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیأت سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد 
در سال ۹۸ حدود ۸۲ طرح با حجم کل ۸۵۴ میلیون دار به تصویب رسیده است 
که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد روند کاهشی۲۲.۵ درصد 

بوده است.

جانشین دبیر مجمع تشخیص:
صنعت خودرو از سیاسی کاری رنج می برد

رضا روســتا آزاد در گفتگو اختصاصی با خط بازار گفت: دولت ها ضعیف ترین 
ناکارآمدترین و ناســالم ترین مدیر در اقتصاد هستند و همین امر سبب شده 
تا شاهد سیاســی کاری در صنعت خودرو باشیم.به گزارش خط بازار؛ اقتصاد 
ایــران با دو واقعیت کاهــش درآمدهای نفتی، بحران اقتصــادی کرونا مواجه 
اســت. از این رو این سوال مطرح اســت که دولت برای کنترل اقتصاد و اداره 
کشــور چه سیاستی را باید در پیش گیرد. دکتر رضا روستا آزاد، جانشین دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در این خصوص معتقد است راه حل اساسی 
حل مشکات کنونی جهش تولید و رفع موانع بر سر تولیدکنندگان است.وی 
در گفتگو اختصاصی با خط بازار، گفت: اگر موانع بر ســر تولید برطرف شود، 
جهش ۱۰ برابری را در اقتصاد شــاهد خواهیم بود که این موضوع مشــکات 
اقتصادی ناشــی از کرونا را نیز برطرف خواهد کرد.روســتا آزاد با بیان اینکه ما 
در کشور همه چیز اعم از سرمایه، تکنولوژی، نخبه و نیرو کارآمد داریم، گفت: 
وقتی که این عوامل می خواهند در کنار هم تولید و کسب و کاری را آغاز کنند 
با یک بروکراســی فرسایشی، طوانی و پیچیده ای مواجه می شوند.وی افزود: 
این فرآیند بروکراســی، نه تنها منجر به تولید و رونق نمی شــود بلکه سرمایه 
های مادی و انســانی را فراری می دهد.رئیس ســابق دانشــگاه شریف گفت: 
 انتظار از دولت این اســت که با رفع موانع تولید، از کسب و کارها حمایت کند.

روستا آزاد با مقایسه محیط کسب و کار ایران با چین خاطر نشان کرد: در چین 
اصا فرقی نمی کند که سرمایه گذار چینی باشد یا غیرچینی. در کشور چین 
برخاف ایران به محض اینکه کسی به دنبال تولید در چین باشد، فرآیند تخصیص 
مجوزها، تسهیات و زیرساخت ها در کمترین زمان مهیا می شود.جانشین دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: متاسفانه کسب و کار در ایران شبیه 
یک شوخی است و هیچ برنامه مدونی برای تسهیل موانع وجود ندارد.روستا آزاد 
در پاسخ به این سوال که بهبود وضعیت صنعت خودرو چقدر می تواند به جهش 
تولید و رونق اقتصاد کمک کند، گفت: این صنعت جز صنایع پیشرو است و اگر 
 در مســیر درست حرکت کند می تواند آثار بسیاری را در اقتصاد به جا گذارد

وی با انتقاد از حضور ناکارآمد دولت ها در صنعت خودرو گفت: دولت ها ضعیف 
ترین ناکارآمدترین و ناسالم ترین مدیر در اقتصاد هستند و همین امر سبب شده 
تا شاهد سیاسی کاری در صنعت خودرو باشیم.روستا آزاد با اشاره به تاکید مقام 
معظم رهبری در خصوص توســعه خصوصی سازی در کشور گفت: خصوصی 
سازی واقعی در صنعت خودرو قطعا بایستی در دستور کار قرار گیرد البته برخی 

از سیاسیون به دلیل منافعی که دارند در مقابل آن مقاومت می کنند.

کرونا تقاضای گوشی را 2۵ درصد افزایش داد
رییس اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی تصویری و تلفن اظهار داشت: 
افزایش تقاضا به دنبال برگزاری کاس های آناین مدارس و دانشــگاه ها، عدم 
واردات این کاا در ۲ ماه اخیر و کاهش تولید شرکت های تولیدکننده از دایل 
اصلی افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی گوشــی های تلفن همراه در بازار است.

ابراهیم درستی در گفت وگو با ایلنا، درخصوص افزایش قیمت گوشی های تلفن 
همراه در بازار، گفت: باتوجه به آنکه درحدود ۹۹ درصد گوشی های تلفن موجود 
در کشــور وارداتی است، بنابراین افزایش نرخ ارز از دایل اصلی افزایش قیمت 

این کاا در بازار است.

رئیس سازمان توســعه تجارت از سپرده گذاری ۲۰ 
هزارمیلیاردریالی صندوق توســعه بــرای پرداخت 
تســهیات صادراتی خبــر داد و گفت: ســود این 
فعًا ۱۴.۵درصد محاســبه می شود.به  تســهیات 
گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، 
حمید زادبوم معاون وزیــر صنعت، معدن و تجارت 
و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه 
جلســه کمیته تدوین بسته حمایت از صادرات سال 
۹۹ اظهار داشت: با توجه به اباغیه معاون اول رئیس 
جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در خصوص تدوین بسته حمایت از صادرات سال ۹۹ 
تا اردیبهشت ماه سال جاری، نخستین جلسه تشکیل 
شد.وی ادامه داد: در این جلسه نسبت به درج نظرات 
دستگاه های عضو کارگروه توسعه صادرات و همچنین 
اعضای کارگروه منتخب معاون اول رئیس جمهور در 

پیش نویس بسته حمایتی ســال ۹۹ اقدام شد و در 
نهایت پیش نویس جهت تصویب به ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی ارســال خواهد شــد.زادبوم منابع 
مندرج در پیش نویس بســته حمایــت از صادرات 
غیرنفتی را شامل دو بخش منابع صندوق توسعه ملی 
و بانکی و منابع بودجه مشوق های صادراتی ذکر کرد 
و گفت: براســاس گزارش دریافتی از صندوق توسعه 
ملی، صندوق فوق الذکر نسبت به سپرده گذاری ریالی 
مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال در بانک های عامل جهت 
پرداخت تسهیات صادراتی به صادرکنندگان اقدام 
کرده که ایــن مبلغ در بانک های توســعه صادرات 
ایران، توســعه تعاون، صادرات، کشــاورزی و بانک 
مشــترک ایران و ونزوئا ســپرده گذاری شده است 
و صادرکنندگان می توانند براســاس شــاخص های 
اعامی از ســوی سازمان توسعه تجارت ایران از این 

تسهیات اســتفاده کنند.رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران در ادامه نرخ ســود تسهیات صادراتی 
از محل منابع صندوق توسعه ملی در بسته حمایت 
از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را ۱۴.۵ درصد اعام و 
تصریح کرد: با توجه به تغییرات نرخ سود تسهیات 
مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۹۹، تغییراتی در 
این بخش ایجاد خواهد شد.وی در پایان، تسهیات 
ارزی از محل ســپرده گذاری صندوق توسعه ملی در 
بانک های عامل را از بخش های مهم بسته حمایت از 
صادرات غیرنفتی سال ۹۹ دانست و گفت: ازم است 
شرایطی ایجاد شود تا صادرکنندگان جهت دریافت 
این اعتبــارات در قالب اعتبار خریدار و فروشــنده 
تشویق شوند. شایان ذکر است میزان سپرده گذاری 
ارزی صندوق توســعه ملی در بانک های عامل یک 

میلیارد یورو بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت

 سپرده گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی

  آگهی شرکت فواد مبارکه 
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تعلل ستاد تنظیم بازار در اعام قیمت 
های جدید خودرو باعث شــده تا بازار 
خریــد و فروش خــودرو طی روزهای 
اخیر با وجود رکود معامات رقم های 
قابل تأملــی را در انــواع خودروهای 
داخلــی به ثبــت برســاند.به گزارش 
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار 
تعیین قیمت های جدیــد خودرو دو 
هفته ای اســت کــه در دســتور کار 
ســتاد تنظیم بازار قرار گرفته اســت 
امــا اختافات میان شــورای رقابت و 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان عاملی شــده تا این 
ســتاد هنوز برای تعیین دستورالعمل 
قیمت گذاری خودروهــای داخلی به 
نتیجه ای دســت پیدا نکنــد. البته با 
توجه به اختافات قرار بود با تشــکیل 
یک کارگروه موضوعات قیمت گذاری 
چکش کاری شــده و در نهایت با ارائه 
گــزارش نهایی به ســتاد تنظیم بازار 
مصوبات ازم برای اعام دستورالعمل 
جدید قیمت گذاری خودرو انجام شود 
. اما شنیده ها از جلسات ستاد تنظیم 
بازار نشــان از آن دارد که هنوز توافقی 
میان سازمان حمایت و شورای رقابت 
به وجــود نیامده و همیــن امر اعام 
قیمت های جدید خود را با تأخیر روبه 

رو ساخته است. آنطور که شنیده شد 
خودروسازان درخواست افزایش قیمت 
برای جبران ضرور و زیان خود را دارند 
از طــرف دیگر شــورای رقابت معتقد 
اســت بخشــی از زیان خودروسازان 
متوجه ســرمایه گذاری آنها در بخش 
هایی غیر از تولید بوده و به همین دلیل 
این ارقام به عنــوان ضرر و زیان تولید 
محسوب نشده و نباید در دستورالعمل 
جدید قیمت گــذاری مورد توجه قرار 
گیرد.  در حال حاضر اختاف سازمان 

حمایت و شورای رقابت باعث شده این 
هفته هم بحث قیمت خودرو ساماندهی 
پیدا نکرده و به دوشنبه آینده موکول 
شــود. تعلل ستاد تنظیم بازار در اعام 
قیمت های جدید خودرو باعث شــده 
تا بــازار خرید و فروش خــودرو طی 
روزهای اخیر بــا وجود رکود معامات 
رقم هــای قابــل تأملــی را در انواع 
خودروهای داخلی به ثبت برســاند. به 
نحوی که مشــتریان فقط با تعجب به 
قیمت های بــازار نگاه نکرده و مدام از 

خود می پرســند مگر چــه اتفاقی در 
بازار افتاده که قیمت ها هر روز افزایش 
یافته و کسی هم به فکر اوضاع نیست.

به اعتقاد فروشندگان خودرو قیمت ها 
به صــورت کاذب افزایش پیدا کرده و 
هیچ خریداری در بازار نیست اما همین 
قیمت ها برای ماهم سوال برانگیز است 
از طرفی شرکت های خودروساز هم با 
تعلل بســیار تعهدات خود را نسبت به 
مشتریان انجام می دهند که همین امر 
در نبود خودرو در بازار تأثیر گذاشــته 
اســت.فعاان بازار معتقدند اگر عرضه 
خودرو افزایش داشــته باشــد به طور 
حتم بازار شــاهد افزایــش قیمت ها 
نخواهد بود. از طرفی هنوز قیمت های 
جدید انواع خودروهای داخلی در سال 
۹۹ تعیین نشــده و همین امر تأثیرات 
خود را بر بازار گذاشــته است در حال 
حاضر پراید ۱۱۱ با قیمت 6۹ میلیون 
تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت 6۷ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان، سمند ۱۱۲ میلیون 
تومان، پژو ۲۰6 تیپ ۵ با قیمت ۱۵۰ 
میلیــون تومان، تیبا ۲ بــا قیمت ۸۷ 
میلیــون تومان، پژو پــارس با قیمت 
۱۳۷ میلیون تومان و رانا با قیمت ۱۰۵ 
میلیون تومان در بــازار قیمت گذاری 

شده است.

 اختاف سازمان حمایت و شورای رقابت بر سر قیمت 
خودرو باا گرفت 

رشد قیمت ها در بازار
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معاون نظارت بانک مرکزی؛گزیده خبر

تعویق اقساط قرض الحسنه مشمول جریمه دیرکرد نیست
معاون نظارت بانک مرکزی مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای پول 
و اعتبار درباره تعویق دریافت اقساط تسهیات قرض الحسنه در ماه های 
اســفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ به دلیل شیوع کرونا را تشریح 
کرد.به گزارش ایبنا، فرهاد حنیفی در یک بخش خبری ســیما با بیان 
اینکه در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه به اتکا مصوبه شورای پول و 
اعتبار صادر کردیم، گفت: در مصوبه اول نوشته شده که تمام تسهیات 
گیرندگان قرض الحسنه و مشاغلی که ستاد مبارزه با کرونا مصوب می 
کند مشــمول هستند. در ۲۱ اسفند ماه ســرفصل ها مشخص شد و 
۱۰ گروه مشخص شــد که این گروه ها مشمول مصوبه هستندمعاون 
نظارت بانک مرکزی اظهارداشت: در مورد تسهیات قرض الحسنه نیاز 
شــد که برای رفع ابهام یک اباغیه جدید صادر شود که در آن نوشته 
شده بود هر نوع کسب و کار و هر نوع شغلی صرفنظر از اینکه آن فرد 
توان پرداخت دارد و یا خیر مشــمول است.وی ادامه داد: درباره کسب 
و کارهای کوچک و مشاغل حقیقی و حقوقی اگر جزو مصوبه کارگروه 
باشند نیز مشمول می شوند. در واقع شکل ساده اجرا مصوبه این بود که 
اقســاطی که در این سه ماه سررسید می شود، مردم قسط را پرداخت 
نکنند. مثا درباره تسهیات گیرندگان قرض الحسنه کافی بود که مردم 
قسط را پرداخت نکنند.حنیفی خاطرنشان کرد: سایتی را نیز در بانک 
مرکزی آماده کردیم که اعتراضاتی که وجود دارد را به ما اعام کنند. در 
ســه چهار روز گذشته که حدود ۱۸۰۰ اعتراض داشتیم تعداد شکایت 

ها کاهش پیدا کرده و به ۱۱۰۰ مورد رســیده اســت. در بخشنامه به 
صراحت اعام شــده که این سه ماه مشمول جریمه دیرکرد و کارمزد 
اضافه نمی شود.معاون نظارت بانک مرکزی درباره احتمال افزایش دوره 
سه ماهه نیز بیان داشت: ما تابع مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم و 
هر مصوبه جدیدی که اعام شود ما اجرا می کنیم.وی در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به اینکه برخی برداشت ها از حساب مشتریان انجام 
شده است، گفت: برداشت بانک ها این بود که در متن مصوبه به نحوی 
است که آیا فرد امکان پرداخت دارد و یا خیر و به موجودی حساب فرد 
نگاه کرده بودند و مثا اگر به اندازه دو سه قسط در حساب بود برداشت 
کرده بودند ولی با مصوبه ای که اعام شد مکلف شدند اگر برداشتی هم 
صورت گرفته برگشت شود و برگشت ها هم شروع شده و ادامه پیدا می 
کند.حنیفی درباره احتمال برخورد با بانک ها، تصریح کرد: جمع بندی 
نداریم که بانک ها باید به هیات انتظامی بروند چون بانک ها به سرعت 
سیستم های نرم افزاری خود را اصاح می کنند که برداشت اتوماتیک 
کنار برود و بر اســاس تعاملی که با مشتری دارند و درخواستی که آنها 
دارند این کار انجام شــود.به گزارش ایبنا، در بخشنامه اسفندماه سال 
گذشته بانک مرکزی تاکید شده است که در راستای حمایت از کسب 
و کارهای زیان دیده در اثر شیوع کرونا، اقساط تسهیات قرض الحسنه 
در ماه های اســفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ فارغ از اینکه امکان 

پرداخت و وصول وجود دارد، دریافت نشود.

 جزئیات دیدار رئیس قوه قضائیه با رئیس 
کل بانک مرکزی

همکاری بانک مرکزی با مراجع قضائی در پیشــگیری، شناســایی و تکمیل 
پرونده مفاســد اقتصادی مایه تقدیر است رئیس قوه قضائیه گفت: ازم است 
جهت گیری بانک مرکزی به ســمت اصاح ســاختارها و سیاست های فساد 
زا و افزایش حداکثری شفافیت باشــد که در این صورت ورودی پرونده  های 
مفاســد اقتصادی به دستگاه قضائی نیز کاهش خواهد یافت.به گزارش ایلنا از 
بانک مرکزی، عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با رئیس قوه 
قضائیه، به ارائه گزارشــی از سیاســت های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و 

اقدامات جدید انجام شده درحوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.
آیت اه ســید ابراهیم رئیسی نیز ضمن تقدیر از اقدامات این بانک در دوران 
تحریم ظالمانــه امریکا و تامین ارز مورد نیاز کشــور گفت: بانک مرکزی در 
دوران تحریــم که دولت امریکا و وزارت خزانه داری به دنبال افزایش فشــار 
برمردم ایران اســت با اقدامات قابل تقدیر خود در تاش برای عبور کشــور از 
این مرحله و تامین ارز مورد نیاز کشوراســت که نباید تاش ها در این شرایط 
خاص نادیده گرفته شود.رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که بانک مرکزی نهاد 
کارشناسی است که نمی شود آن را دستوری اداره کرد افزود: درباره سیاست 
های ارزی و ریالی، پولی بانکی کشــور باید با اســتفاده از ظرفیت کارشناسی 
بانک مرکزی تصمیم گیری شــود و نمی توان این سیاســت ها را دستوری و 
بدون توجه به نظرات کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.آیت اه رئیسی بر لزوم 
اصاح ساختارهای فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور نیز تاکید کرد و افزود: 
در مرحله اجرای سیاست های کان پولی هم ازم است ساختارهای فسادزا در 
نظام پولی و بانکی کشــور اصاح و با نظارت قوی جلوی سوءاستفاده عده  ای 
فرصت طلب و سوداگر که به بیت  المال و منابع مردم رحم نمی  کنند گرفته 
شود. البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر رویکرد و تاش برای اصاح این 
ســاختارها در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.رئیس قوه قضائیه به 
پیچیدگی و دشواری فرآیند تامین ارز مورد نیاز کشور در دوران تحریم ظالمانه 
امریکا اشــاره کرد و افزود: ارز را نباید دســت دال داد و نباید اجازه داد ارزی 
که با تاش های بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به ســختی به دست می 
 آید حیف و میل شود.البته تاش بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی آن در 
تقویت نظارت و کارشناسانه بودن سیاست های اتخاذی علی رغم تشدید تحریم 
ها در کنترل بازار ارز و با حداقل مداخله ارزی قابل تقدیر است که این نتیجه 
توجه به نظرات کارشناسی است.آیت اه رئیسی با تاکید بر پشتیبانی دستگاه 
قضائی کشور از جایگاه کارشناسی و نظارتی و نقش تنظیم گری بانک مرکزی 
در حوزه پولی بانکی کشور افزود: پیشگامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که 
عاوه بر تاش برای اصاح ساختارها و رویه های فساد زا در همکاری با مراجع 
قضایی در حوزه پیشــگیری، شناسایی و تکمیل پرونده  های مفاسد اقتصادی 

شاهد آن بوده  ایم قابل تقدیر است.

سود بانکی مبالغ باا قابل مذاکره است
سود بانکی در حالی طی روزهای گذشته کاهش یافته که اکثر شعب در پاسخ 
به مراجعات مشتریان برای گشایش سپرده جدید اعام می کنند که نرخ سود 
همان۱۵درصد اســت، اما اگر مبلغ باا رود، سود قابل مذاکره است.به گزارش 
بنکر )Banker(، فرمان کاهش نرخ سود بانکی به صورت غیررسمی از ساختمان 
میرداماد صادر شــده است. بانک ها بدون اینکه دستورالعملی جدید از شورای 
پول و اعتبار و یا بانک مرکزی داشته باشند، این بار در یک توافق دسته جمعی 
تصمیم گرفته اند که نرخ ســود را به همان ۱۵ درصد مصوب شــورای پول و 
اعتبار کاهش دهند و زمینه را برای پایین آوردن نرخ پول در شعب خود فراهم 
نمایند.این تصمیم برای کاهش نرخ بهره بانکی در شــرایطی اتخاذ شده است 
کــه هنوز هم در میان خود بانک ها، بر روی آن اختاف نظرهای زیادی وجود 
دارد و عده ای بر این باورند که باید همچنان نرخ باایی به ســپرده های بانکی 
بدهند تا بتوانند پاســخگوی نیازهای اقتصادی باشند و عده ای دیگر، به دلیل 
وجود نقدینگی باا در خود بانک ها بر این باورند که اکنون زمان آن رســیده 
که نرخ سود کاهش یابد، تا هزینه تأمین مالی بتواند به تبع آن، کمتر شود.به 
هر حال این تصمیمی است که با یک اقدام جمعی در نظام بانکی، چند روزی 
است که عملیاتی شــده و بانک ها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار که 
حوالی ســال های ۹۵ و ۹۶ گرفته شده است، عمل کنند. در این میان برخی 
صاحبنظــران حوزه نظام بانکی بر این باورند که تا پیش از این، بانک مرکزی 
وعده داده بود که ضرر و زیان بانک ها برای عدم اعمال نرخ ۱۵ درصدی مصوب 
شــورای پول و اعتبار را می پردازد تا بلکه نقدینگــی از بانک ها وارد بازارهای 
موازی نشــود؛ اما هیچگاه این ضرر و زیان پوشش داده نشد و اکنون بانک ها 
بر این باورند که باید نرخ ســود را کاهش دهند تا منابع کمتری را برای ارائه 
سودهای سپرده بانکی اختصاص دهند.در این میان عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی از کاهش سهم شبه پول خبر می دهد و از سوی دیگر، بانک ها 
نیــز می گویند که نقدینگی خوبی اکنون در اختیار دارند، تا جایی که حتی از 
انجام عملیات بازار بازی که بانک مرکزی برای آنها تدارک دیده تا بخشــی از 
نقدینگــی آنها را تأمین کند، خیلی اســتقبال نمی کنند؛ اما به هر حال، اکثر 
قریب به اتفاق آنها تصمیم بر این گرفته اند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از اجرای دستورالعمل نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی 
حکایت از آن دارد که بیشــتر بانک ها برای پذیرش سپرده های جدید با همان 
نرخ ۱۵ درصدی عمل می کنند و همچون سنوات گذشته، خیلی برای شکستن 
نرخ ها تاش نمی کنند. یکی از متصدیان شــعب بانک های دولتی در گفتگو با 
خبرنگار مهر در پاســخ به این سوال که نرخ ســود بانکی ۱۵ درصدی تا چه 
اندازه رعایت می شود، گفت: دستورالعمل اکید در این حوزه وجود دارد که نرخ 
سودی بیشتر از ۱۵ درصد ارائه نشود و ما هم در شعبه خود این دستورالعمل 
رعایت می کنیم.وی می افزاید: البته برخی از مشــتریان با شنیدن خبر کاهش 
نرخ ســود بانکی به ۱۵ درصد تصورشــان بر این بود که نرخ سود سپرده های 
سررســید نشــده آنها نیز کاهش می یابد، در حالی که این چنین نیست و با 
مراجعه به شــعب یا تماس، تاش کردیم اطاعات صحیح به آنها بدهیم.این 
متصدی شعبه بانکی می گوید: همه ســپرده های قبلی تا زمانی که سررسید 
شوند، نرخ سود توافق شده بانکی را می گیرند و هیچ جای نگرانی نیست؛ اما اگر 
فردی برای گشایش سپرده جدید مراجعه کند، حتماً با نرخ سود ۱۵ درصدی 
مواجه خواهد شد.یکی از متصدیان شعب بانک های خصوصی در گفتگو با مهر 
در پاســخ به این سوال که نرخ سود بانکی برای یک سپرده یک و نیم میلیارد 
تومانی چقدر است، گفت: این نرخ قابل مذاکره است و اگرچه در شرایط عادی 
به تمامی مشــتریان نرخ ۱۵ درصدی ارائه می شود؛ اما شاید بتوان مبلغ را به 
گونه ای دیگر پذیرش کرد که سود بااتری اختصاص یابد، اما به هر حال باید 
شــرایط را مطرح و در مورد آن تصمیــم گرفت.این متصدی بانکی می افزاید: 
تعداد ســپرده هایی که این روزها به بانک وارد می شود، باا نیست و در مقابل، 
بسیاری از افرادی که از ماههای گذشته سپرده گذاری کرده اند، خیلی مراجعه 
قابل توجهی برای برداشــتن سپرده خود نداشته اند؛ بنابراین تغییر چندانی را 

نمی توان مشاهده کرد.

بانک مرکزی اعام کرد
تازه ترین آمار پرداخت وام یک میلیون تومانی 

کرونا
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تسهیات یک میلیون تومانی به بیش 
از ۱۹ میلیون سرپرست خانوار از هفته گذشته تاکنون خبر داد.به گزارش ایسنا، 
علی اصغر میرمحمد صادقی، گفت: بانک های عامل تا ساعت ۱۳ امروز پنج شنبه 
۱۱ اردیبهشــت، از تعداد دو میلیون و ۲۶۶ هزار و ۲۶۳ فقره تســهیات قابل 
پرداخت به یارانه بگیران )براساس فهرست اعامی از سوی سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها(، تعداد دو میلیون و ۲۵۱ هزار و ۶۴۴ فقره از این تسهیات را پرداخت 
کرده اند که ۹۹.۳ درصد از کل تســهیات قابل پرداخت بوده اســت.وی افزود: 
همچنین امکان واریز مابقی تسهیات یاد شده نیز به دایلی از جمله مسدودی 
حســاب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کدملی ارسالی، 
نامعتبر بودن اطاعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است.به گفته وی، 
برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری ســازمان هدفمندسازی یارانه رفع 
می شود.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: با احتساب تسهیات پرداختی 
مرحله اول )هفته گذشته( تاکنون از تعداد ۱۹ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۵۷۹ خانوار 
معرفی شــده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد ۱۹ میلیون و ۳۶۰ 

هزار و ۶۴۸ سرپرست خانوار تسهیات یک میلیون تومانی را دریافت کرده اند.

بانک مرکزی:
فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه 

نیما به روزرسانی شد
تهران - ایرنا- بانک مرکزی در راســتای شفاف ســازی و اطاع رسانی عمومی، 
فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.

به گزارش روز پنج شــنبه روابط عمومی این بانک، فهرســت های انتشار یافته،  
دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی در بازه زمانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ســوم 
اردیبهشت ماه جاری  را شامل می ود.این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی 
و حقوقــی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی اســت که از طریق ســامانه نیما 
ارز دریافت کرده اند.بانک مرکزی بهمن ماه ۱۳۹۶ با راه اندازی ســامانه  »نیما«، 
مقدمات ســامان بخشیدن به بازار ارز کشــور را فراهم کرد. این سامانه مخفف 
عبارت  »نظام یکپارچه ی معامات ارزی« است که با هدف تسهیل تامین ارز و 

ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه اندازی شده است.

بانک رفاه اعام کرد؛
پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری 

صندوق های قابل معامله
بــا مجــوز وزارت اقتصاد پذیره نویســی واحدهــای ســرمایه گذاری صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله)ETF( »واسطه گری مالی یکم« در بانک رفاه به عنوان 
یکی از بانک های عامل از ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز می شود.به گزارش 
ایِبنــا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با مجوز وزارت امور اقتصادی 
و دارایی این پذیره نویســی از ۱۴ اردیبهشت آغاز می شود و تا ۳۱ اردیبهشت 
ماه ســال جاری ادامه خواهد یافت.بر اساس این گزارش، پذیره نویسی برای هر 
شــخص حقیقی دارای کد ملی، بدون محدودیت سنی و با حداقل  مبلغ ۱۰۰ 
هزار ریال و حداکثر ۲۰ میلیون ریال امکان پذیر اســت قیمت سهام واحدهای 
ســرمایه گذاری صندوق در روز آغاز پذیره نویسی اعام می شود و امکان پذیره 
نویســی از طریق پورتال بانک، ســامانه بانکداری اینترنتی، شعب بانک، سامانه 
های آناین معاماتی و کارگزاری بورس فراهم است.شایان ذکر است، در پذیره 
نویسی از طریق پورتال بانک، داشتن حساب به ازای هر کد ملی الزامی نیست، 
اما اعام شــماره شبای پرداخت کننده ازم است. همچنین برای پذیره نویسی 
به شیوه حضوری و مراجعه به شعب یا بانکداری اینترنتی، داشتن حساب فعال 
و معتبر به نام شخص متقاضی نزد یکی از شعب بانک رفاه الزامی است.گفتنی 
است، داشتن کد معاماتی )کد بورسی( برای پذیره نویسی ضروری نبوده، لیکن 
متقاضیان برای انجام معامله این واحدهای ســرمایه گذاری که از دو ماه پس از 
تخصیص قابلیت انجام معامله را دارا می باشد باید نسبت به ثبت نام در سامانه 

سجام و دریافت کد معاماتی اقدام کنند.

حمله یک بدافزار جدید به مشتریان بانک ها
بررسی های موسسه امنیتی ناکترنوس نشــان می دهد که بدافزار ایون بات از 
مارس گذشته از راه رسیده و در قالب یک تروجان برای سرقت اطاعات بانکی 
کاربران تاش می کند.به گزارش بنکر )Banker(، تروجان یادشده بعد از سرقت 
اطاعات کاربران به جاسوســی از آنها برای دسترسی به داده های بیشتر تاش 
می کند. ایون بات تا به حال بیش از ۲۰۰ برنامه و اپلیکیشن مالی و ارز دیجیتال 
را هدف قرار داده که توســط موسسات و شــرکت هایی مانند پی پال، بارکلیز، 

کاپیتال وان، کوین بیس، ترانسفر وایز و ریولت ارائه می شوند.

تهــران- ایرنا- حدود یک میلیون و ۳۶ 
هزار فقره چک بــه ارزش حدود ۱۷۷ 
هـزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۸ 
در کل کشــور برگشــت داده شد که 
نســبت به بهمن ماه از نظر تعداد ۴۴.۲ 
درصــد و از نظــر ارزش ۵۱.۹ درصد 
تازه ترین  است.براساس  داشته  افزایش 
آمار بانک مرکزی، بالــغ بر ۹ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار فقــره چک به ارزشــی 
بیش از ۱۴۹۴ هــزار میلیارد ریال در 
اسفندماه ۹۸ در کل کشور مبادله شد 
که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و 
مبلـــغ به ترتیب ۱۱.۲ درصـد و ۲۲.۶ 
درصد افزایش نشــان می دهد. در ماه 
مورد گزارش در اســتان تهران حدود 
۳ میلیــون و ۲۰۰ هــزار فقره چک به 

ارزشــی حدود ۷۹۰ هزار میلیارد ریال 
مبادله شــد.در اسفندماه ۱۳۹۸ حدود 
۸ میلیــون و ۵۰۰ هــزار فقره چک به 
ارزشی حدود ۱۳۱۸ هزار میلیارد ریال 
در کل کشــور وصول شد که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
۸.۲ درصــد و ۱۹.۵ درصــد افزایــش 
نشــان می دهد. از کل تعــداد و مبلغ 
چک های مبادله شــده در ماه مذکور 
به ترتیــب ۸۹.۱ درصد و ۸۸.۲ درصد 

وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ 
چک هــای وصول شــده در بهمن ماه 
به ترتیب معــادل ۹۱.۶ درصد   ۱۳۹۸
و ۹۰.۵ درصد و در اســفندماه ۱۳۹۷ 
به ترتیــب برابــر ۹۱.۲ درصد و ۹۰.۶ 
درصـــد بوده است.حدود ۲ میلیون و 
۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشــی حدود 
۷۰۵ هـــزار میلیارد ریال در اسفندماه 
۱۳۹۸ در استان تهران وصول شد که از 
نظر تعــداد ۸۹.۶ درصد و از نظر ارزش 

۸۹.۲ درصد از کل چک های مبادله ای 
وصول شده است.حدود یک میلیون و 
۳۶ هــزار فقره چک به ارزشــی حدود 
۱۷۷ هـــزار میلیارد ریال در اسفندماه 
۱۳۹۸ در کل کشــور برگشــت داده 
شده است که نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلـــغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد 
و ۵۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد.از 
کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده 
در ماه مذکور به ترتیب ۱۰.۹ درصد و 
۱۱.۸ درصد برگشــت داده شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت 
داده شده در بهمن ماه ۱۳۹۸ به ترتیب 
معــادل ۸.۴ درصــد و ۹.۵ درصد و در 
اسفندماه ســال ۱۳۹۷ به ترتیب برابر 

۸.۸ درصد و ۴.۹ درصد بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی؛
افزایش ۴۴ درصدی تعداد چک های 

برگشتی در کشور

رییس کل بانک مرکزی در یادداشــتی به تشــریح 
موضوعــات وام بنگاه هــای آســیب دیده از کرونا، 
ضرورت واگذاری سهام شرکت های وابسته به بانک ها 
در بورس و انتشــار اوراق بدهی پرداخت.به گزارش 
ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در 
این یادداشــت به سه نکته زیر درباره شرایط کنونی 
اشاره کرده اســت:»در اجرای تصمیمات ستاد ملی 
مقابله با کرونا، سیستم بانکی تاکنون بیش از ۱۹.۳ 
هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به خانوارهای 
یارانه بگیر پرداخت کرده و درحال تدارک منابع ازم 
جهت اجرای مرحله دوم طرح و پرداخت تسهیات 
۱۲ درصــدی به بنگاه ها و واحدهای آســیب دیده 
از کرونا هســتیم.  باتوجه بــه اقبال مردم به حضور 
در بازار ســرمایه، عرضه سهام شــرکتهای دولتی و 
بانک ها و تکمیل سهام شــناور شرکت های بورسی 
از ضرورت هــای ایجاد تعادل در عرضــه و تقاضا و 

عمق بخشــیدن به بازار سرمایه اســت. در راستای 
اجرای ضوابط قانونی کاهــش بنگاهداری بانک ها، 
بخشــنامه ای را درخصوص ضرورت واگذاری سهام 
شرکت های وابسته به بانک ها در بورس صادر کردم. 
نحوه اقدام و عملکرد بانک ها، شــاخص مهم ارزیابی 

عملکرد مدیران بانک ها در همراهی با سیاست های 
اقتصادی دولت اســت. در خصوص کسری بودجه 
دولت، ناشــی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده 
های نفتی، برای چندمین بار تأکید میکنم در شرایط 
حاضر اقتصادی، انتشــار اوراق بدهی روش مناسب 
تری برای تأمین کســری و نیــز جلوگیری از پولی 
کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده 
استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به 
دولت و رشد اقتصادکشور است.دولت با انتشار اوراق 
بدهی، نه تنها می تواند نیازهای خود را پوشش دهد، 
بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصاح ترازنامه بانک ها 
نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار 
بانک مرکزی قرار می دهد. ســطح پایین بدهی های 
دولت نسبت به اســتاندارهای دنیا، و روند آتی نرخ 
سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی در پیش 
روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است«.

رئیس بانک مرکزی عنوان کرد:

ضرورت واگذاری سهام شرکت های وابسته به بانک ها در بورس

هیبنا گزارش عملکرد سال ۹۸ بانک مسکن را منتشر می کند
رشد پرداخت تسهیات ساخت مسکن

بانک مســکن در سالی که گذشت موفق شــد در زمینه پرداخت تسهیات 
ساخت مســکن رشد چشمگیر به ثبت برساند.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مســکن-هیبنا، عملکرد ســال ۹۸ این بانک در حوزه های مختلف پرداخت 
تسهیات از سوی اداره کل آمار و اطاعات تهیه و منتشر شد.جزئیات عملکرد 
بانک مسکن در سال ۹۸ نشان می دهد: بیشترین رشد در پرداخت تسهیات 
به حوزه ســاخت و عرضه مســکن مربوط بوده است.سال گذشته ۴۰ هزار و 
۸۰۱ فقره تســهیات ساخت با رقم کل ۴ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان توسط 
شــعب بانک مسکن به ســازندگان و تولیدکنندگان مسکن پرداخت شد که 
این میزان تســهیات به لحاظ تعداد از رشــد ۳۹ درصدی و به لحاظ ارزش 
تسهیات از رشد ۵۸ درصدی برخوردار شدند.این عملکرد تامین مالی باعث 
شــد سالی که گذشت بخش مسکن در حوزه ساخت و ساز با شدت کمتری 
نسبت به معامات خرید و فروش خانه رقم بخورد.سال گذشته حجم ساخت 
و سازهای مســکونی در شهرهای مختلف از جمله تهران کمتر از ۲۰ درصد 
نســبت به سال ۹۷ افت کرد. این در حالی اســت که حجم معامات خرید 
خانــه در تهران بیش از ۳۰ درصد و در ســایر شــهرها تا ۵۰ درصد کاهش 
یافت.حمایت بانک مسکن از تولید و عرضه خانه در شهرها طی سال گذشته 
سهم موثری در جلوگیری از سنگین تر شدن رکود ساخت و ساز ایفا کرد.به 
گزارش هیبنا کارشناسان اقتصاد مسکن و مسووان دولت از سال ۹۶ تا کنون 
بر رونق بخشی به بازار ساخت و ساز و سرمایه گذاری ساختمانی تاکید دارند. 
یک مسیر اصلی برای دستیابی به رونق عرضه مسکن حمایت بانکی در قالب 
پرداخت تسهیات است که این اتفاق در سال ۹۸ توسط بانک مسکن شکل 
گرفت.در سال جاری نیز بانک مسکن برای تحقق شعار جهش تولید مجموعه 
ای از انواع تسهیات با سقف های ریالی مناسب را برای پرداخت به سازندگان 

مسکن در نظر گرفته است.

مدیرعامل بانک سینا:
فعالیت های بانک سینا باید در جهت کاهش 

مشکات مردم باشد
مدیرعامل بانک ســینا در جلســه ویدئو کنفرانس با مدیــران مناطق این بانک 
گفت: با توجه به فضای ایجاد شــده ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، عمده 
فعالیت ها و رویکردهای بانک می بایست در جهت کاهش مشکات مردم باشد.، 
ســیدضیاءالدین ایمانی با بیان آنکه سودآوری یکی از دغدغه های اصلی هر نهاد 
پولی و مالی است، افزود: در این مقطع و بازه زمانی که بسیاری از کسب و کارها 
دچار آسیب شده و هموطنان با مشکاتی روبه رو شده اند، بحث سودآوری خیلی 
مدنظر نیســت، بلکه باید تاش شود تا وضعیت شــاخص های منابع و مصارف 
متعادل تر شود. در این خصوص همکاران و مدیران مناطق باید عزم را جزم کرده 
با اراده جمعی همانند سنوات گذشته، عملکردی مطلوب و شایسته در پایان سال 
۹۹ ارائه دهند تا رضایت ذینفعان، ســهامداران، سپرده گذاران و همکاران محقق 
گردد.وی با اشاره به اینکه شروع سال ۹۸ با بحران سیل و زلزله همراه بود و پایان 
سال نیز متاسفانه کشور درگیر بحران بین المللی و بیماری کرونا شد، خاطرنشان 
کــرد: در پی بروز این بحران ها، مشــکات زیادی برای جامعه و بخصوص حوزه 
نظام پولی و بانکی کشــور بوجود آمد، که مسئولیت ما برای عبور از این بحران را 
ســنگین تر ساخته است. امیدوارم به برکت ماه مبارک رمضان و دعای خیر تک 
تک عزیزان و رعایت نکات بهداشتی ازم از سوی هموطنان گرامی، در پایان ماه 
مبارک رمضان شــاهد پایان بحران ویروس کرونا در ایران و کل جهان باشــیم.

مدیرعامل بانک ســینا ضمن اشاره به گزارش عملکرد سال ۹۸ این بانک، گفت: 
طی ســال ۹۸ خوشبختانه نتایج خوبی را در شاخص های عملکردی بانک شاهد 
بودیم که انشاءاه با ارائه برنامه های مناسب و پیگیری و پشتکار همکاران، عقب 
ماندگی ها در معدود شــاخص ها نیز جبران خواهد شد.دکتر ایمانی با تاکید بر 
اینکه ویروس کرونا بحران و بار ســنگینی را بر شبکه بانکی و پولی و مالی کشور 

تحمیل کرده است.
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گزیده خبر

رهبر اکثریت سنا:
  نبرد انتخابات آینده نبرد بر سر زندگی

 و مرگ است

رهبر اکثریت سنای آمریکا گفت: »نبرد انتخابات ۲۰۲۰ برای زیر کنترل گرفتن 
سنا، همان "نبرد سگ های وحشی" خواهد بود« که تعبیر کنایه آمیز او از میزان 
قســاوت و سرنوشت سازی این مبارزات انتخاباتی است که به یک معنا در حکم 
"مرگ و زندگی" است.به گزارش ایسنا، میچ مک کانل در برنامه رادیویی فاکس 
نیــوز گفت: »فقط بگذارید بگویم که اکثریت مجلس ســنا در این دوره به هیچ 
وجه قطعی نبود. ما همواره از همان آغاز می دانســتیم و من همیشــه گفته ام 
که این انتخابات، نبردی خونین خواهد بود.«رهبر اکثریت ســنا افزود: »به نظرم 
دموکرات ها نسبت به سال های اخیر، راندمان بهتری در مقایسه با ما در امر جمع 
آوری پول ارائه دادند ولی ما در ســال ۲۰۱۴ اکثریت مجلس ســنا را در اختیار 
گرفته و در ســال ۲۰۱۶ نیز آن را حفظ کرده و در سال ۲۰۱۸، بر تعداد اعضای 
خود در اکثریت افزودیم و لذا این واقعیت که دموکرات ها قادربه جمع آوری پول 
بیشتر هستند، نباید تعجب آور باشد. وضعیت جاری این چنین است و ما اکنون 
خیلی کار داریم.«مک کانل با اشاره به ویژگی جمهوریخواهان، اظهار داشت: »این 
طبقه بزرگی است که در سال ۲۰۱۴ اکثریت را به دست آورد، بنابراین از عناصر 
زیادی برخورداریم و ۲۳ کرسی برای دفاع داریم در حالی که آنها ) دموکرات ها( 
فقط دوازده کرسی دارند.«او افزود: »فکر می کنم نبردی دشوار پیش رو باشد. ما نه 
خاطر جمع هستیم و نه نگران. این نبرد تا پایان آن بی شباهت به گونه ای مبارزه 

با چاقو در کوچه پس کوچه ها نیست.«

ترامپ: 
چین می خواهد من در انتخابات 2020 

شکست بخورم
رئیس جمهوری آمریکا گفت، گزینه های مختلف در مورد تبعاتی که چین ممکن 
است بابت مدیریتش در بحث شیوع کروناویروس متحمل شود، مورد بررسی قرار 
می دهد.به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه ای که 
در دفتــر کارش با خبرگزاری رویترز داشــت، گفت: خیلی کارها می توانم انجام 
دهم. من در حال بررسی گزینه های مختلفی هستم که چین ممکن است بابت 
نوع مدیریتش در مساله شــیوع کرونا با آن مواجه شود.ترامپ همچنین گفت، 
کروناویروس توافق تجاری آمریکا با چین را »به شــکل بسیار بدی« متاثر کرده 
است و چین »هر کاری از دستش برآید انجام می دهد تا من در انتخابات ۲۰۲۰ 
ببازم.«رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد، از دیدگاه او انتخابات ۲۰۲۰ 

رفراندومی بر سر مدیریت او در بحث شیوع کرونا نیست.

پامپئو: 
 برای وقوع هر احتمالی در کره شمالی

 آمادگی داریم
وزیر امور خارجه آمریکا اعام کرد که این کشور برای هرگونه اتفاقی در کره شمالی 
آمادگی دارد و تحوات پیونگ یانگ را با دقت رصد می کند.به گزارش ایســنا، به 
نقل از خبرگزاری یونهاپ، مایک پامپئو، رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا  گفت، 
این که رهبر کره شــمالی در دو هفته گذشته در ماء عام حاضر نشده غیرعادی 
است اما بی سابقه نیست.وی خاطر نشان کرد:  فراتر از این، اطاعات بیشتری برای 
به اشتراک گذاشتن با شما ندارم. ما به رصد کردن دقیق وضعیت ادامه می دهیم. 
اقدامات ازم را انجام می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که برای هر احتمالی که 
به وقوع بپیوندد، آمادگی داریم.وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد:  دونالد ترامپ 

به صراحت گفته که هر اتفاقی بیافتد ما یک رسالت مشخص داریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
 انگلیس باید در سمت درست تاریخ 

قرار گیرد
تهران- ایرنا- ســخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از ادامه فروش تسلیحات 
انگلیســی به عربستان و استفاده از آن علیه مردم یمن تاکید کرد: انگلیس باید 
در سمت درست تاریخ قرار گیرد.به گزارش دیروز جمعه اداره کل اطاع رسانی 
و امور ســخنگویی وزارت امو خارجه »سیدعباس موسوی« در حساب توییتری 
خود نوشت: دولت انگلیس از صادرات تسلیحات به عربستان سود کسب کرده و 
دســتان خود را به خون مردم بی گناه یمن آغشته کرده است.»با توجه به آنکه 
قســاوت ها در یمن باعث قرار دادن این کشور در آستانه بدترین بحران انسانی 
شــده که با شــیوع ویروس کووید۱۹ نیز توام شده، دولت انگلستان از صادرات 
تسلیحات به عربستان سود کسب کرده و دستان خود را به خون مردم بی گناه 
یمن آغشــته کرده است. انگلیس باید در سمت درســت تاریخ قرار گیرد!«به 
گزارش ایرنا دسامبر۲۰۱۹ برابر با دی ماه ۹۸ موسسه خیریه آکسفام در گزارشی 
اعام کرد آمار فروش ساح به عربستان توسط دولت انگلیس حدود ۴۵ درصد 
افزایش داشته است. دولت های محافظه کار انگلیس از ۲۰۱۵ میادی تا ۲۰۱۹ 
مجوز فروش ۶.۴ میلیارد پوند ســاح به عربســتان را صادر کرده و در آموزش 
نیروهای ســعودی نقش جدی داشته است. این در حالی است که انگلیس خود 
را از حامیان توقف جنگ یمن و »معاهده تجارت تسلیحات« که بر جلوگیری از 
انتقال غیرقانونی اسلحه و خاف قوانین بین المللی نظارت دارد، معرفی می کند.

 مخالفت احزاب شیعه با برنامه دولت جدید
هیئت رئیســه پارلمان عراق از برگزاری نخستین جلسه کمیته مسئول بررسی 
برنامه های دولت مصطفی الکاظمی خبر داد.به گزارش ایســنا، به نقل از سایت 
شبکه سومریه نیوز، دفتر رســانه ای حسن الکعبی، معاون رئیس پارلمان عراق 
پنجشــنبه اعام کرد که نخستین جلسه کمیته »بررسی و بحث« برای بررسی 
برنامه پیشنهادی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف این کشور به ریاست وی 
و با حضور شماری از نمایندگان برگزار شد.در این بیانیه آمده است: طی جلسه 
تمامی جزئیات برنامه »مختصر« دولت الکاظمی مورد بررســی قرار گرفت و بر 
روی بندهای ویژه مقابله با چالش های کنونی کشــور تمرکز شد.دفتر رسانه ای 
حســن الکعبی در ادامه گزارش داد: در این جلسه همچنین بر سر اضافه کردن 
موارد و پیشنهاداتی به برنامه دولت الکاظمی توافق شد. برجسته ترین اولویت های 
تعیین شــده توسط کمیته بررسی و بحث مربوط به قانون بودجه، بحران کرونا، 
انتخابات زودهنگام و پرداختن فوری به بحران اقتصادی و بهداشتی کشور است.

در همین حال، سعد السعدی، نماینده ائتاف الفتح در پارلمان عراق از نشست 
»مهم« الکاظمی با رهبران احزاب شــیعه برای بررســی ســه پرونده خبر داد.

السعدی در این باره عنوان کرد، نشست نخست وزیر مکلف و رؤسای احزاب شیعه 
برای حل و فصل ســه پرونده کابینه دولت، بررسی برنامه دولت و توافق درباره 

موعد جلسه پارلمان برای دادن رأی اعتماد به کابینه دولت جدید برگزار شد.

ناتو از سقوط بالگرد نظامی کانادا در مدیترانه 
خبر داد

سازمان پیمان آتانتیک شــمالی )ناتو( تأیید کرد که یک فروند بالگرد نظامی 
ارتش کانادا در حوالی ســواحل یونان در دریای مدیترانه دچار ســانحه شده و 
سقوط کرده است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس اعام 
ناتو، یک فروند بالگرد نظامی کانادا در دریای مدیترانه در نزدیکی سواحل یونان 
سقوط کرد.ناتو پس از اعام این سانحه از سوی ناوگان هوایی کانادا، اعام کرد 
که یک بالگرد نظامی ارتش کانادا در ســواحل مدیترانه ای یونان دچار ســانحه 
شــد و سقوط کرد.گروه امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند اما هنوز هیچ 
اطاعات و جزئیات رسمی از سانحه  هوایی پیش آمده برای بالگرد نظامی کانادا 
ارائه نشده است.رسانه های یونانی اعام کرده اند، این بالگرد شش سرنشین داشت 
که احتمااً جان باخته اند. رســانه ی دولتی کانادا به نقل از اعضای خانواده یکی 
از سرنشــینان این بالگرد اعام کرد حداقل یک زن به نــام »ابیگل کاوبر« در 
این سانحه جان باخته است.نیروهای مســلح کانادا پیش تر اعام کرده بود که 
ارتباطش با بالگرد »سیکلون CH-۱۴۸« مستقر در ناو هواپیمابر این کشور، قطع 
شــده اســت. پس از این حادثه ارتش کانادا تصمیم گرفته است که بالگردهای 

سیکلون را به طور موقت از ناوگان هوایی خارج کند.

ترکیه: 
جهان جلوی حفتر را بگیرد

وزارت خارجه ترکیه خواستار واکنش فوری جامعه جهانی به اعام رهبری خلیفه 
حفتر، فرمانده نیروهای موســوم به »ارتش ملی لیبی« شد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیــه، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای اعام 
کرد، خلیفه حفتر با اعام رهبری خود، مجدداً بر مخالفت خود با مذاکره سیاسی 
و تاش های بین المللی از جمله نتایج کنفرانس برلین تاکید کرد و نشــان داد 
هدفش تشکیل یک دیکتاتوری نظامی در لیبی است. وزارت امور خارجه ترکیه 
در بیانیه خود اعام کرد: نیروهای خلیفه حفتر بیش از یک سال است که بدون 
هیچگونه تبعیضی به حمات علیه غیرنظامیان ادامه داده اند و این موضوع باعث 
تشــدید بحران انسانی در این کشور شده است. خلیفه حفتر  به محاصره اعمال 
شده علیه تولیدات نفت ادامه داده و مانع تامین نیازهای پزشکی مردم لیبی برای 
مقابله با شــیوع ویروس کرونا می شود.در بیانیه وزارت خارجه ترکیه همچنین 
آمده است که خلیفه حفتر از محاصره منابع آب به عنوان اهرم فشار علیه لیبی 
استفاده می کند.وزارت خارجه ترکیه اعام کرد: جامعه جهانی باید اقدامات فوری 

را علیه این اقدام حفتر انجام دهد.

شرط آمریکا برای حمایت از الحاق کرانه 
باختری به اراضی اشغالی

تهران- ایرنا- دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به رژیم صهیونیستی 
اعام کرد تا زمانی که این رژیم با مذاکره بر سر تشکیل یک دولت فلسطینی و 
حمایت از طرح معامله قرن موافقت نکند، واشنگتن از الحاق بخش هایی از کرانه 
باختری به ســرزمین های تحت اشغال اسرائیل حمایت نخواهد کرد.به گزارش 
بامداد جمعه تارنمای آکسیوس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
اصــرار دارد بخش هایی از کرانه باختری را ضمیمه کند اما کاخ ســفید از وی 
می خواهد تا زمانی که طرح گســترده تر آمریکا را نپذیرفته است، چنین اقدامی 
نکند.یک مقام ارشد آمریکایی به آکسیوس گفت که هر گونه الحاق کرانه باختری 
باید »در چارچوب پیشنهاد تشکیل دولت فلسطینی و بر مبنای شرایط خاص، 
مباحث سرزمینی و حمایت اقتصادی« باشد.این مقام افزود: ما آماده ایم اقدامات 
اســرائیل برای بسط حاکمیت آن به بخش هایی از کرانه باختری را بپذیریم اما 
به شــرط آنکه دولت اسرائیل با مذاکره با فلسطینی ها بر اساس چشم اندازی که 

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا تعیین کرده است، موافقت کند.

هوک:

ازهرگزینهدیپلماتیکبرایتمدیدتحریمتسلیحاتیایراناستفادهمیکنیم
نیویورک- ایرنا- نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حالیکه 
نســبت به امکان تصویب قطعنامه شورای امنیت برای تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران تردید داشــت، گفــت از هر گزینه 
دیپلماتیک برای تمدید این تحریم ها استفاده می کنیم.برایان 
هوک روز پنج شــنبه در کنفرانس خبری خود که با موضوع 
قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید محدودیت تسلیحاتی 
ایران منــدرج در قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار شــد، این مطلب را 
مطرح کــرد.وی افزود: ما نمی توانیم اجــازه دهیم ممنوعیت 
تسلیحاتی ایران خاتمه یابد. اشتباه بود که این مساله در برنامه 
جامع اقدام مشترک قرار گرفت. ما یک پیش نویس قطعنامه ای 
را ارائه کرده ایم. تجدید ممنوعیت تسلیحاتی کاما آسان است 
و از آنجا که در گذشــته، ممنوعیت تســلیحاتی با اجماع به 
تصویب رسیده بوده است، پیشینه زیادی برای حمایت دوباره 
از آن وجود دارد.این دیپلمات آمریکایی ادامه داد: ما دیپلماسی 
خود را در این زمینه آغاز کرده ایم و امیدواریم که قادر باشیم 
در یک مســیر کاما روشن در شــورای امنیت سازمان ملل 
متحــد، این کار را انجام دهیم. اما اگــر از این تاش ها نومید 
شــویم آماده استفاده از هر گزینه دیپلماتیک ممکن هستیم.

البته این دیپلمات ضد ایرانی اشاره نکرد گزینه های احتمالی 
آنها چیست و چگونه اجرایی خواهند کرد.هوک اضافه کرد با 
این فرض کار می کنند که می توانند ممنوعیت تسلیحاتی ایران 
را تمدید کنند و روسیه و چین در یک خاورمیانه صلح آمیز و 
با ثبات دارای سهم بزرگی هستند اما آنچه را که او »خشونت 
فرقه ای ایران و صادرات اسلحه این کشور« نامید، عامل اصلی 
عدم ثبات در خاورمیانه دانســت.وی مدعی شد: از آنجا که در 
گذشته به آن رای داده اند، هیچ دلیلی وجود ندارد که دوباره به 
آن رای ندهند. شما به پنج سال گذشته نگاه کنید. هیچ کس 
نمی تواند اســتدال کند که ایران به تعهدات خود در بندهای 
مقدماتی برجام به طور کامل عمل کرده است که برای ارتقای 
صلح و ثبات در خاورمیانه بود.این اظهارات در حالی است که 

روسیه و چین بر پایان یافتن محدودیت های تسلیحاتی ایران 
تاکید کرده اند.نماینده آمریکا در امور ایران با این ادعا ادامه داد 
که ایران از لغو و تعلیق برخی از تحریم ها برای اجرای سیاست 
خارجی توسعه طلبانه و دو برابر کردن ماجراجویی های انقابی 
خود در خاورمیانه اســتفاده کرد.هوک که از اعام زمان انجام 
این کار و تصویب قطعنامــه ادعایی وی عاجز بود، گفت: فکر 
می کنیم که پشــتیبانی زیادی برای ایــن کار صورت خواهد 
گرفت، بنابراین در انجام این کار متمرکز هســتیم. ما جدول 
زمانی مشــخصی برای اعام کردن نداریم.وی افزود: می دانید 

که تحریم تسلیحاتی در ماه اکتبر منقضی می شود و این دولت 
اجازه نخواهد داد که تحت نظارت شــورای امنیت ســازمان 
ملل، ایران واردات و صادرات ســاح انجام دهد.ماینده آمریکا 
درباره مشــروعیت ادعای آمریکا به عنوان »مشارکت کننده« 
هم مدعی شــد: دو بار به شورای امنیت سازمان ملل رفتم تا 
با افراد مشــورت کنم. اگر بنــد ۱۰ و بند ۱۱ اجرای قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل را بخوانید، بسیار واضح 
اســت که ایاات متحده به عنوان یک شرکت کننده برجام در 
بند ۱۰ نامگذاری شــده است و ســپس در بند ۱۱ اصطاح 

»مشارکت کننده« را برای ۲۲۳۱ تعریف می کند. این حق هر 
مشارکت کننده است و به طور آشکار، شامل حقوقی است که 
ما تحت ۲۲۳۱ داریم.هوک افزود: بنابراین حق ما به عنوان یک 
شرکت کننده چیزی مستقل از برجام است. هیچ صاحیتی در 
۲۲۳۱ وجود ندارد که »شرکت کننده« به شکلی تعریف شود 
که نیاز به مشارکت در برجام داشته باشد و اگر تهیه کنندگان 
می خواستند صاحیت را تهیه کنند، می توانستند اما این کار 
را نکردنــد.وی ادامه داد: بنابراین، طبق یک خوانش ســاده از 
۲۲۳۱ ، هر شــرکت کننده حق دارد در صورت بروز اختاف 
یا سناریوهای دیگر از حقوق بند ۱۱ استفاده کند.مجید تخت 
روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد که خود یک 
عضو مذاکره کننده برجام هم بوده است، بارها تاکید کرده است 
که چنین خوانشی از قطعنامه ۲۲۳۱ و مفاد برجام، پذیرفتنی 
نیست و مسلم است که آمریکا در هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ 
به مشارکت خود در این توافق پایان داده است.نماینده آمریکا 
در امور ایران درباره همراهی اروپا با تصمیم آمریکا و اظهارات 
مقامات آنها به جای پاســخگویی، اظهار کــرد: آیا اروپایی ها 
دوست دارند تحریم تسلیحاتی ایران منقضی شود؟ من چنین 
نمی بینم. من ندیــده ام که هیچ اروپایی بطــور علنی بگوید 
که مایل است تحریم تســلیحاتی منقضی شوند.هوک درباره 
واکنش چین و روسیه هم گفت: واضح است که چین، روسیه، 
آمریکا و کشــورهایی که در بند ۱۰ تعریف شــده اند ، تحت 
۲۲۳۱ به عنوان سیاســت گذار و ناظر، از حقوق تحت ۲۲۳۱ 
برخوردار هستند.وی بدون اشاره به گزارش های متعدد آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که پایبندی ایران به تعهدات برجامی را 
تایید کرده است، مدعی شد: همه می دانند که حکومت ایران  
تا کنون پنج بار با افزایش خلوص غنی ســازی و ذخایر، توافق 
هسته ای ایران را نقض کرده است. بنابراین ما به خوبی خواستار 
حقوق خود تحت عنوان یاد شده در ۲۲۳۱ هستیم و امیدواریم 

که بتوانیم تحریم تسلیحات را تجدید کنیم.

مسکو - ایرنا - معاون وزیر امور خارجه 
روســیه با توجه به تاش آمریکا برای 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران اعام 
کرد: تاش آمریــکا در این زمینه به 
نتیجه نمی رسد چرا که تمدید تحریم 
تسلیحاتی تهران ممکن نیست.سرگئی 
ریابکوف مذاکره کننده ارشد هسته ای 
روسیه روز پنجشــنبه به خبرگزاری 
ریانووســتی گفــت: موضوع ارســال 
تسلیحات و ادوات جنگی به جمهوری 
اسامی ایران و نیز صادرات تسلیحات 
از ایران در هنــگام تصویب قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت برای روسیه حل 
شد.وی افزود: این نظام ویژه ای است و 
با دوره پنج ساله آن در ماه اکتبر سال 
۲۰۲۰ بسر می رســد هرگونه عدول 
از این تصمیم ناممکن اســت.روزنامه 
نیویورک تایمز به تازگی حیله آمریکا 
تســلیحاتی  تحریم های  تمدید  برای 

ایران را که بر اســاس توافقنامه برجام 
از ۲۷ مهر ماه سالجاری لغو می شود، 
فاش کرد.به گزارش این روزنامه، مایک 
پمپئو وزیر خارجــه آمریکا طرحی را 
تهیه کرده اســت که طبق آن ایاات 
متحده ادعا می کنــد که هنوز از نظر 
حقوقی به عنوان یک دولت شــرکت 
کننده در توافق هسته ای حضور دارد. 
اما در اصل این طرح برای بازگرداندن 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایران 
اســت که پس از توافق هسته ای سال 
ادامه  لغــو شــد.ریابکوف در   ۲۰۱۵
گفت وگو با ریانووســتی درباره برجام 

خاطرنشــان کرد: آمریکا قبل از اینکه 
به گفــت وگو درباره مفــاد قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت برای رسیدن 
به اهــداف خود بپردازد باید به اجرای 
کامل برجام بازگردد. وی با بیان اینکه 
مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ باید بطور کامل 
اجرا شــود، اضافه کرد: همه کشورها 
باید بدون هر گونه نقض و انحراف، از 
این قطعنامه پیروی کنند.معاون وزیر 
خارجه روسیه گفت: متاسفانه آمریکا 
تنها به رفتار گزینشــی در اجرای این 
قطعنامه نمی پردازد. ما بدیهی اســت 
با نگرانی شــاهد نشــانه هایی از این 

نوع اقدام از طرف آمریکا هستیم.وی 
ادامــه داد: آمریکا نه فقط مانع اجرای 
این قطعنامه ازسوی کشورهای دیگر 
می شــود بلکه آنها را به تحریم و انواع 
تدابیر محــدود کننده تهدید می کند.  
مقــام روس گفت: این رفتــار آمریکا 
نمونه دیگری از سیاســت تحمیل و 
فشار اســت. ابزار سیاســت خارجی 
امریکا در سالهای اخیر فقط به تحریم 
محدود شده است و هیچ گونه آمادگی 
بــرای گفت وگــو و حل مســائل در 
پشــت میز مذاکره از این کشور دیده 
نمی شــود.وی افزود: این مساله مایه 
نگرانی عمیق شده است، آمریکا قبل 
از اینکــه درباره اســتفاده از قطعنامه 
۲۲۳۱ بــرای اهداف سیاســی خود 
صحبت کند باید شرایط برای اجرای 
کامل این قطعنامه را فراهم کند یعنی 

به اجرای کامل آن بازگردد.

 معاون وزیر امور خارجه روسیه:
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

غیرممکن است 

وزارت کشــور آلمــان از ممنوعیــت فعالیت حزب اه 
لبنان در این کشــور خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از سایت شبکه خبری اسکای نیوز عربی،  وزارت کشور 
آلمان اعام کرد که این کشــور عملیات هایی را علیه 
افراد مظنون وابسته به حزب اه صورت می دهد.وزارت 
کشور آلمان با تروریستی خواند این سازمان اعام کرد 
که فعالیت حزب اه لبنان در این کشور اروپایی ممنوع 
است.هورست زهوفر، وزیر کشــور آلمان از هواداران و 
نیروهای وابسته به حزب اه لبنان در آلمان درخواست 
کرده تا به فعالیت های خود در این کشور خاتمه دهند. 
فعالیت چهار انجمن وابســته به حزب اه نیز در آلمان 
ممنوع شــده است.در نخستین ســاعات بامدادی روز 
پنجشنبه  پلیس آلمان در چند ایالت این کشور علیه 
انجمن های وابســته به حزب اه و پیروان این گروه به 
طور همزمان وارد عمل شد. ساختمان مساجد و مراکز 
تجمع نیروهای وابســته به حزب اه مورد تفتیش قرار 

گرفته اســت.وزارت کشــور آلمان خبر ممنوع شدن 
فعالیــت همه نیروهای وابســته به حــزب اه در این 
کشور را با انتشار یک پست توییتری اعام کرده است. 
فعالیت چهار انجمن وابســته به حزب اه در آلمان نیز 
ممنوع شــده اســت.از آنجا که حزب اه رسما دفتری 

در آلمان ندارد، ممنوعیت تعیین شــده برای فعالیت 
این چهــار انجمن و همچنین منــع فعالیت حزب اه 
در آلمان به معنای ممنوعیــت کامل حزب اه در این 
کشور تلقی می شود.بر اساس ارزیابی مسئوان امنیتی 
آلمان، شــمار نیروهای وابسته به حزب اه در آلمان در 
حدود ۱۰۵۰ نفر برآورد می شــود. دفاتر چهار انجمن 
وابسته به حزب اه در شهرهای برلین، دورتموند، برمن 
و مونســتر به طور همزمان توســط پلیس و نیروهای 
امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته اســت.دولت آلمان در 
اواخر ماه ســپتامبر سال گذشته میادی رویکرد خود 
را نســبت به حزب اه در این کشــور تشدید کرد و با 
صدور مجوزی دادســتانی آلمان را موظف به تعقیب و 
پیگــرد فعاان حزب اه در این کشــور نمود. آمریکا و 
رژیم صهیونیستی مدت هاست که از آلمان درخواست 
کرده انــد فعالیت نیروهای حزب اه را در کشــور خود 

ممنوع کند.

وزارت کشور آلمان حزب اه لبنان را ممنوع الفعالیت کرد

۳ کشــور اروپایی امضا کننده برجام اعام کردند 
کــه پایــان تحریم تســلیحاتی ایران بخشــی از 
توافقنامه برجام اســت.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از ســی ان ان، »پیتر اســتانو«، سخنگوی 
امور خارجی و سیاســت امنیتی کمیســیون اروپا 
اظهار داشــت که آمریکا از زمــان خروج از برجام 
در هیچ جلســه یــا فعالیتــی در چارچوب برجام 
مشارکت نکرده است.این مقام کمیسیون اروپا که 
اظهاراتش را در قالب یک بیانیه در اختیار سی ان 
ان قــرار داده، همچنین تاکید کرده اســت که در 
ارتباط با مواضعی که ممکن اســت آمریکا یا دیگر 
کشورها در قبال برجام اتخاذ کنند، موضع گیری 
نمی کند.این اظهارات دیپلمات اروپایی پس از آن 

عنوان می شــود که پیش از این، روزنامه نیویورک 
تایمز در گزارشــی اعام کرد که وزیر امور خارجه 
آمریکا، درصدد تمدید تحریم تســلیحاتی سازمان 
ملل علیه جمهوری اســامی ایران است که پاییز 
امســال به پایان می رســد و همزمان در حال کار 
روی طرحی اســت که عضوی از توافق هســته ای 
بــا ایران )برجام( باقــی بماند.همچنین یک منبع 
اروپایی دیگر تاکید کرد کــه اگرچه پایان تحریم 
تســلیحاتی ایران ممکن است باعث نگرانی باشد، 
اما کشورهای اروپایی نمی توانند از پیشنهاد آمریکا 
حمایت کننــد، چون انقضای تحریم تســلیحاتی 
ایران یک بخش رســمی و قانونی توافق هسته ای 
است.این منبع اروپایی که نامش فاش نشده، گفته 

اســت: شما شاهد این مســاله نخواهید بود که ۳ 
کشــور اروپایی )فرانســه، انگلیس و آلمان( امضا 
کننده برجام با پیشنهاد آمریکا موافقت کنند چرا 
که پایان تحریم تســلیحاتی بخشــی از توافقنامه 
اســت.آمریکا دو ســال پیش یک طرفــه از برجام 
خارج شــد و همه تحریم های علیه ایران را که با 
توافق هســته ای برداشته شده بودند دوباره اعمال 
و تحریم های گسترده و تازه تری را هم اضافه کرد. 
این سیاســت آمریکا از سوی مقامات دولت ترامپ 
تحت عنوان فشارحداکثری اعام شد، اما به اذعان 
بسیاری از کارشناســان و حتی مقامات آمریکایی 
سیاست فشارحداکثری ترامپ علیه ایران تاکنون 

بی نتیجه مانده و به بن بست رسیده است.

۳ کشور اروپایی امضا کننده برجام؛
پایان تحریم تسلیحاتی ایران بخشی از توافقنامه برجام است
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پژوهشگران کانادایی در بررسی جدید خود دریافتند که شاید بتوان 
زخم را با اســتفاده از خاک درمان کرد.ایــن تحقیق به این معنی 
نیست که خاک که از زمین برمیداریم را به زخم بزنیم و زخم ترمیم 
شــود!  پژوهشگران "دانشــگاه بریتیش کلمبیا")UBC( در بررسی 
جدید خود دریافتند که خاک ضدعفونی شــده می تواند به ترمیم 
زخم کمک کند.این گروه پژوهشی، در جدیدترین بررسی خود روی 
موش ها دریافتند که سیلیکات های طبیعی خاک می توانند یکی از 
پروتئین های خون انســان را فعال کنند. فعال شــدن این پروتئین 
موسوم به "Factor XII" ، به آغاز واکنش هایی منجر می شوند که 
بــرای ترمیم زخم، خون را لخته می کند تا فرد آســیب دیده، خون 

بیشتری از دست ندهد.

بزرگترین حفره ای که تاکنون در ایه اوزون در قطب شمال ایجاد شده 
بود، تنها چند هفته پس از اعام از ســوی دانشمندان بسته شد. حال 
محققــان می گویند که این حفره که به دلیل دمای غیرمعمول ســرد 
زمستانی ایجاد شده بود به همان سرعتی که به وجود آمده، بسته شده 
اســت.این حفره در ابتدا در اوایل سال جاری میادی ایجاد شده بود و 
در ماه مارس به بزرگترین اندازه خود در  ۱۱ مایلی سطح زمین رسید. 
سرویس " CAMS" که توسط مرکز اروپایی پیش بینی های میان مدت 
جوی)ECMWF ( اداره می شود، در سال ۲۰۱۴ میادی راه اندازی شد 
و از آن زمان اطاعاتی راجع به ترکیبات اتمسفر ارائه می دهد.متخصصان 
این مرکز معتقدند که این سوراخ به دلیل یک گردباد قطبی غیرمعمول 

ایجاد شده بود که سبب رشد ناگهانی این حفره شد.

یافته های یک تحقیق نشان می دهد، افزایش استفاده از اینستاگرام 
بــا افزایش تمایل و اقدام زنان با کنترل وزن همراه اســت. عاوه 
بر آن افزایش استفاده از اینســتاگرام با افزایش تمایل به آرایش 
و نیز مصرف لوازم آرایشــی همبستگی دارند. این همبستگی بین 
رفتار اینســتاگرامی زنان و تمایات آن ها به عمل های زیبایی نیز 
مشاهده می شود.در گســترش فرهنگ بدن و آنچه مدیریت بدن 
خوانده می شــود، رسانه ها نقشی تعیین کننده دارند. تصور افراد 
از بدن ایده آل اغلب متکی به تصاویر رســانه ای اســت. محققان 
در پژوهشــی با عنوان "نقش اینســتاگرام در مدیریت بدن زنان: 
مطالعــه موردی زنــان منطقه یک و ۲۰ تهــران" این موضوع را 

بررسی کرده اند.

 ترمیم زخم 
با کمک خاک!

بزرگترین حفره ایه اوزون در 
قطب شمال بسته شد

 تاثیر اینستاگرام بر فیزیک 
زنان ایرانی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آغاز عملیات ریل گذاری قطار همدان به سنندج

کوروت C8 در برابر اوراکان اوو، نزدیک تر از آنچه فکر می کنید
شــورلت کوروت C8 جدید از زمان معرفی تاکنون سروصدای بسیار زیادی به پا کرده است زیرا اولین کوروت موتور وسط تولیدی دنیا 
پرفورمنسی فوق العاده را در کنار قیمتی باورنکردنی ارائه می کند و همچنین تاکنون جوایز زیادی را هم کسب کرده است؛ اما برای اینکه 
توانایی ها و محدودیت های کوروت C8 را محک بزنیم آن را در برابر یکی از بهترین سوپراسپرت های موتور وسط بازار یعنی امبورگینی 
اوراکان اوو قرار داده ایم.البته گاو وحشــی ایتالیایی ها با ۱۲۴ هزار دار قیمت بیشــتر و برخورداری از ۱۴5 اسب بخار قدرت بیشتر، دو 
سیلندر اضافی و یک محور محرک بیشتر، در سطح کامًا بااتری نسبت به کوروت قرار می گیرد. همچنین کسانی که قصد خرید اوراکان 
را دارند قطعاً پای به نمایندگی هایی نخواهند گذاشت که در آن ها خودروهای ارزان قیمتی مثل شورلت اکوئناکس و اسپارک هم به فروش 
می رسد و از سوی دیگر هیچ کدام از خریداران کوروت توانایی خرید یک امبورگینی را ندارند اما با همهٔ این ها، این مقایسه نزدیک تر آن 
چیزی است که فکر می کنید.هم کوروت و هم اوراکان هردو از پیشرانه های تنفس طبیعی استفاده می کنند. در سینهٔ C8 یک شاهکار 
تمام آمریکایی یعنی موتور 6.۲ لیتری V8 پوشــراد قرار گرفته که ۴9۰ اســب بخار قدرت و 63۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کند؛ اما 

هنگامی که سیستم اگزوز پرفورمنس سفارش داده شود .

سود 24 میلیون یورویی بارسلونا از کاهش دستمزدها
باشگاه بارسلونا توانست با کاهش ۷۰ درصدی دستمزدها ۲۴ میلیون یورو پس انداز کند.بارسلونا با بازیکنان خود به توافق رسید 
تا دستمزد خود را در روزهای قرنطینه ۷۰ درصد کاهش دهند. با بازگشت به تمرینات در چهارم می، این تعهد به پایان خواهد 
رسید.بر این اساس باشگاه از زمانی که این موضوع به صورت رسمی اعام شد ۲۴ میلیون یورو تنها از بازیکنان نخست تیم پس 
انداز کرد. در مجموع یک سال باشگاه می تواند 9.9 درصد از دستمزدها را ذخیره کند.همچنین بازیکنان بارسا از چهارم می ۱۰۰ 
درصد دستمزد خود را دریافت نخواهند کرد و دو درصد از آن کاهش خواهد یافت تا کارکنان باشگاه بتواند حقوق خود را دریافت 
کنند.آبی اناری ها اکنون خود را برای بازگشت به تمرینات در دوشنبه آینده آماده می کنند. بازیکنان توسط مربی های بدنساز 
محافظت می شدند تا در پیش فصل قبل از برگزاری بازی ها بدنشان روی فرم باشد.بازیکنان تیم کاتاانی خط قرمز دارند و داشتن 
اضافه وزن ممنوع است. آنها با وجود این که شش هفته است در قرنطینه به سر می برند نباید از وزن ایده آل خود بیش از ۲ کیلو 
بیشتر داشته باشند.فوتبال اسپانیا بااخره می تواند کار خود را شروع کند. دولت این کشور به تیم ها اجازه داده تمرینات خود را 

از دوشنبه آینده از سر بگیرند. تمرینات به صورت انفرادی خواهد بود.

بی  او قرار و صبرم از این ر نمانداز عشق روی دوست مرا خواب و خور نماند گویی ه دیدگان من اندر بصر نماندروشن همی م بی روی او جهان رخون بماند دیده و خون جگر نماندخونِ جگر ز دیده بپالود آنچه بود چون ر دو خرج  کردم چیز دگر نماندر روزگار وصل مرا بود سیم و زر آگاه شد مگر ه مرا سیم و زر نماندهجر آمد و ز اک رخم کرد سیم و زر گشتم چنان ه جز سخن از من ار نمانداز عشق آن دان ه سخن هست از او ار

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

پــس از برگــزاری دومین اجرای خانگی ارکســتر 
ملی ایران، امکان تماشــای این اجرا در دســترس 
هنردوســتان قــرار گرفت.روابط عمومــی و امور 
بین الملــل بنیاد رودکــی با قدردانــی از حافظان 
ســامت کشور، اجرای خانگی ارکستر ملی ایران از 
قطعه »شور عاشــقانه« را تقدیم هنردوستان کرد. 
»شور عاشــقانه« اثر مرتضی نی داوود، با شعری از 
فریدون مشیری است که توسط فریدون شهبازیان 
برای ارکستر تنظیم شده است. وحید تاج خواننده 
این اجرای خانگی اســت.پیش از این بنیاد رودکی، 
اجرای خانگی ارکستر ملی ایران از قطعه »سبکبال« 
اثر حسین دهلوی را با شعار »در خانه می مانیم تا 
زودتر روی صحنه برویم« در فضای مجازی منتشــر کرده بود.در این قطعه نوازندگی سازهای 
ویولن یک: مازیار ظهیرالدینی )کنســرت مایستر( ، رایین نورانی و بهراد سوخکیان و ویولن دو: 
ســانوا عندلیبی، آرش جامع و علیرضا خلج اســماعیلی بر عهده دارند.همچنین هومن اتابکی، 
همایون هاشــم زاده، پیمان ابوالحسنی، امیرحسین طائی کار نوازندگی ویوا و محمد حسین 
غریبی، ارسان علیزاده، مسعود فیروزی نژاد نوازندگی ویولنسل را انجام می دهند. محمدهادی 
اسماعیلی نوازنده کنترباس و سه نوازنده تار این قطعه مسیح تحویلداری، صبا طبخی و مسعود 
آذین هستند.در این قطعه، سنتور: علی عابدین و قانون: مژگان حسینی و نی را پوریا شیوافرد 
می نوازند. دیگر نوازندگان این اجرا عباتند از فلوت: شــقایق صادقیان، ابوا: حسام صدفی نژاد، 
کارینت: سایوری شفیعی و فاگوت: امیرحسین محمدیان.امیرحسین طائی آماده سازی ویدئو، 

میکس و مسترینگ این قطعه را انجام داده است.

شور زندگی
کتاب شور زندگی کتابی ارزشمند و فوق العاده خواندنی 
از ایروینگ استون اســت که داستان پرماجرای زندگی 
ون گوگ، نقاش هلندی اســت. این کتــاب بیوگرافی 
ونســان ون گوگ از ۲۱ سالگی تا 3۷ سالگی را در قالب 
داستانی کاسیک به نمایش می گذارد. ون گوگ در 3۷ 
ســالگی بر اثر فقر و مشکات روانی خودکشی می کند.

در واقــع این کتاب بیوگرافی ونســان ون  گوگ در قالب 
داستانی کاسیک است. تاکنون هیچ هنرمندی به اندازه 
ون گوگ تحت تاثیر تمایل شــدید خــود به خاقیت، 
چنین بی رحمانه به پیش نتازیــده و یا تا به این حد از 
ســطحی ترین خوشی های زندگی بشری محروم نگشته 
است. کتاب شور زندگی داستان نقاش نابغه ای است که 

زندگی اش کشمکشی بی وقفه علیه فقر، سرخوردگی، جنون و نومیدی بود.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است:

در این کتاب ون گوگ نقاش نه تنها به عنوان یک هنرمند مطرح می شود بلکه به عنوان شخصیتی که 
زندگی پرآشوب، پر تکاپو و پر عذابش را در قالب داستانی مملو از شور و احساس و عاطفه ارائه می کند – 
آنچه نمونه اش را در کمتر زمانی می توان یافت.ون گوگ در طول زندگی به برادرش تئو نامه  های زیادی 
می  نویســد که منابع اصلی برای نگارش این کتاب نیز محســوب می  شوند. تئو نقش مهمی در زندگی 
ون گوگ داشــت و این دو به شدت به یکدیگر وابسته بودند.داستان زندگی ونسان از ۲۱ سالگی شروع 
می شود. او در این سن زندگی راحتی دارد. شغل مناسبی دارد و به نظر می رسد در آینده نیز پیشرفت 
خواهد کرد و به جایگاه های بااتری خواهد رسید. اما همه چیز خیلی سریع از بین می رود و سختی های 

زندگی ونسان روز به روز بیشتر و بیشتر می شود.

نیکولو ماکیاولی
نیکولــو ماکیاولی دولتمرد ایتالیایــی و نظریه پرداز 
سیاسی دوره رنسانس است که رگه های رومی و دوره 
باســتان و اومانیســتی مدنیت جدید را در هم جمع 
کرده است. وی در ۱۴69 میادی در فلورانس به دنیا 
آمد. پدر او حقوق دانــی عاقمند به ادبیات و تحت 
تاثیر نگرش اومانیســتی بود. اساسا ماکیاولی را می 
توان بلندگوی آرا و اندیشه های سیاسی و اجتماعی 
دوران رنسانس دانست. او از کودکی با آراء اومانیستی 
زمانه خود از طریق تعلیم و تربیت آشــنا شــد و در 
جوانی به کار دیوانی پرداخت و در ۱5۰۰ میادی به 
مأموریتی دیپلماتیک در دربار لویی دوازدهم فرستاده 
شد. با تغییر رژیم جمهوری در فلورانس ماکیاولی به 
عنوان یکی از سیاســتمداران آن رژیم برای مدتی زندانی و ســپس خانه نشین شد و به چهره ای 
منفور بدل شد. تبعید ماکیاولی از فلورانس و کارهای دولتی چندان هم بی فایده نبود، او ۱5 سال 
پایانی عمرش پس از روی کار آمدن دوباره خاندان مدیچی را در فقری توام با امید در سان کاشانو 
نزدیک فلورانس گذراند، اگرچه شاید به خاطر مشکات و سختی ها نبود، شاید هرگز چیزی از او 
منتشــر نمی شد، چون بیشتر آثار او که پایه و اساس تفکر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است در 
این دوران نوشته شد. او مردی سیاستمدار، مورخ، نمایشنامه نویس و البته بدبین ترین متفکر زمان 
خود بود. او در تاریخ نقشی مهم تر از هر شخصیت دیگری باقی گذاشت. او طرفدار وحدت ایتالیا 
بود اما با توجه به هموطنان خود و بیزاری آنان از اقدامات جنگی که در ایتالیا شکل عادی به خود 
گرفته، اعتقاد خود را به فضایل انسانی از دست داده بود و برای ایجاد وحدت ایتالیا، زیر پا گذاشتن 

همه فضایل را توصیه می کرد.

دومین اجرای خانگی ارکستر ملی ایران


