روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا؛

باید برای شرایط پساکرونا آماده باشیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رییس جمهوری گفت ۱۳۰ :مرکز بزرگ برای تولید داروهای درمان بیماری کرونا تاش میکنند این دارو هم ممکن است کشف شود اما زمان آن نیز هم
روشــن نیست ما باید برای شــرایط بعد از کرونا آماده کنیم.همچنین وی گفت :مساجد  ۱۳۲شهرستان که شرایط منطقه سفید و کم خطر دارند با رعایت
پروتکلهای بهداشــتی از فردا بازگشایی میشود و از این هفته نماز جمعه در این شهرستانها برگزار میشود.حجت ااساموالمسلمین حسن روحانی دیروز
یکشنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا اظهار داشت :در این ماه مبارک و مقدس ماه صیام و قیام ماه دعا و قرآن برای مردم ایران و همه
مسلمانان آرزوی موفقیت میکنم .امیدوارم با دعای خیر مردم از این مشکل و مصیبت ویروس هم رهایی پیدا کنند.

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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وزیر اقتصاد خبر داد:

راهاندازی بورس اماک و مسکن در آینده نزدیک
تاثیر  ETFها بر جذب نقدینگی

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

آمریکا درخلیج فارس کشته میدهد

۳

فــروش باقیمانده ســهام دولت در بانکهای تجــارت ،ملت ،صادرات و بیمههای اتکایی امیــن و البرز در قالب
واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( )ETFاز امروز آغاز می شود .اتفاقی که بسیاری از
کارشناســان بر این باورند که به جذب نقدینگی کمک بسیاری میکند.به گزارش ایسنا ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی هفته گذشته طی اطاعیهای فراخوان واگذاری (شماره  )۱پذیره نویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق
ســرمایه گذاری قابل معامله (« )ETFواسطهگری مالی یکم» را منتشر کرد .در این اطاعیه آمده بود که وزارت
امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری ،به نمایندگی از دولت جمهوری اسامی ایران ،باقیمانده سهام خود
در بانک های ملت ،تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.به طور کلی قرار
اســت  ۱۶هزار  ۵۰۰میلیارد تومان باقیمانده سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه ای مذکور در قالب یک
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ( )ETFبا عنوان «واسطه گری مالی یکم» عرضه شود.

۳

نرخ بیکاری سال  98به  10.7درصد رسید

جمعیت غیرفعال بیشتر شد یا اشتغال
باا رفت؟
۳

آوریل سیاه؛ وقتی که جهان در نفت غرق شد
4

بیمه بیکاری چه زمانی واریز میشود؟

تعداد بیکاران اعام شده واقعی است؟

با گذشت بیش از دو ماه از بیکاری بسیاری از افراد به دلیل شیوع ویروس کرونا هنوز زمان دقیق و
بودجه تخصیص یافته برای حمایت از آنها در قالب بیمه بیکاری اعام نشده است.اقتصادآناین –
صبا نوبری؛ با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسبوکارها از اسفندماه تعطیل شدند و کارگران زیادی
شغل خود را از دست دادند .پس از آن دولت اعام کرد که آماده است که ۵هزار میلیارد تومان برای
حمایت از کسانی که شغلشان را از دست دادهاند در قالب بیمه بیکاری در نظر بگیرد.با وجود اعام
در نظر گرفتن این مبلغ ،مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون روز گذشته اعام
کرد تاکنون مبلغی برای این منظور تخصیص پیدا نکرده است و اعتبار مدنظر باید از سازمان برنامه
و بودجه به سازمان تامین اجتماعی اباغ تا به مشموان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شود.به گفته
بابایی در مجموع  ۷۹۷هزار نفر در سامانهای که بدین منظور طراحی شده بود ثبت نام کردند که از
این تعداد  ۶۶۷هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شدند و این تعداد مقرری بیمه بیکاری
ماه فروردین را در صورت تأمین اعتبار در آیندهای نزدیک دریافت میکنند.
شرایط دریافت بیمه بیکاری چیست؟
افــرادی که از دی ماه گذشــته حق بیمه  ۳۰درصدی را پرداخت کرده باشــند ،حق بیمه بیکاری
میگیرند و شرط ازم برای دریافت بیمه بیکاری در شرایط حوادث غیر مترقبه داشتن  ۶ماه بیمه
تامین اجتماعی اســت .هر کارگری که فقط یک ماه حق بیمه پرداخت کرده و ســپس بیکار شده
باشد میتواند جهت دریافت بیمه بیکاری اقدام نماید و همچنین تا این لحظه مبنای پرداخت بیمه
بیکاری تا پایان فروردین ماه  ۹۹بوده و تمدید حق بیمه به صاح دید کارگروه متمرکز بر شــرایط
کرونایی کشور بستگی دارد.برای اردیبهشت ماه نیز تعدادی از این افراد به دلیل اینکه جزو مشاغل
پرخطر محسوب نمیشوند و از ابتدای اردیبهشت مشاغل کمخطر آغاز به کار کردهاند ،این مقرری
را دریافت نمیکنند.در حال حاضر مشاغل پرخطر مانند رستورانها ،آرایشگرها و ...میتوانند مقرری
بیمه بیکاری اردیبهشت ماه را نیز دریافت کنند.به گفته وی این امکان وجود دارد که حتی اگر همین
امروز اعام کنند که این مبلغ در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته ،فرایند پرداختیها آغاز
شود اما سازمان برنامه و بودجه هنوز اطاعی در این خصوص نداده است.حدود بیش از دوماه از بیکار
شــدن افراد به دلیل شیوع ویروس کرونا گذشته است و مشخص نیست این تعلل در پرداخت بیمه
بیکاری به چه دلیل اســت زیرا دولت باید متوجه باشــد که در شرایطی که این افراد هیچ درآمدی
ندارند گذراندن زندگی برایشان بسیار سخت خواهد بود.عاوه بر اینکه هنوز زمان و مبلغ دقیق این
پرداختیها مشــخص نیست برآورد کارشناسان این اســت که تعداد واقعی بیکاران بسیار بیشتر از
ثبتنامیها و آمار رسمی باشد زیرا بسیاری از افراد بیکار شده مشمول شرایط دریافت بیمه بیکاری
نمیشوند اما آسیبهای ناشی از تعطیلیها و بیکار شدن را به شدت متحمل خواهند شد.

ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در سال  ۹۹اعام شد

افزایش  15درصدی تعرفه های پزشکی
روز گذشــته تعرفه های پزشکی که در جلسه  ۷اردیبهشت  ۱۳۹۹هیات وزیران به پیشنهاد مشترک
وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه
کشور و تأیید شورای عالی بیمه سامت کشور و به استناد قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور،
تصویب شده بود ،برای اجرا به دستگاههای ذیربط اباغ شد.دکتر سید سجاد رضوی  -دبیر و رییس
دبیرخانه شورای عالی بیمه سامت در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به جزییات تعرفه های پزشکی که
روز گذشته از سوی هیات دولت جهت اجرا به دستگاههای اجرایی اباغ شده بود ،گفت :به طور کلی
تعرفه ها  ۱۵درصد افزایش یافته است که این  ۱۵درصد در بخشهای خصوصی ،دولتی ،عمومی غیر
دولتی و خیریه متفاوت اســت.وی افزود :به عنوان مثال در بخش خصوصی ویزیت  ۲۰درصد افزایش
یافته اســت ،جزء حرفهای فقط پنج درصد بیشتر شــده و جزء فنی و هتلینگ نیز در این بخش ۲۵
درصد افزایش یافته اســت .در بخش خیریه هم جزء حرفهای برابر بخش خصوصی است و هتلینگ و
جزء فنی خیریهها حدود  ۷۰تا  ۷۵درصد بخش خصوصی است.رضوی همچنین گفت :در بخش دولتی
هم ویزیت ،جزء حرفهای و جزء فنی  ۱۷درصد افزایش یافته اســت و هتلینگ افزایشی  ۱۳درصدی
داشــته است.وی با بیان اینکه تعرفه های جدید از ابتدای فروردین  ،۱۳۹۹اعمال میشود ،اظهار کرد:
اولویتهای ما برای رشد تعرفه در بخشهای مختلف بنابر دایل متعددی متفاوت بود؛ به طوری که در
بخش خصوصی اولویتمان بیشتر رشد ویزیت ،هتلینگ و جزء فنی بود ،اما در بخش دولتی اولویتمان
عمدتا رشد جزء حرفهای و فنی بود.

مـرگ ابـدی بـرجام

دبیر شورای عالی امنیت ملی معتقد است که برجام با دور زدن قطعنامه  ۲۲۳1و تداوم تحریم تسلیحاتی جمهوری اسامی ایران به
مرگ ابدی خواهد رفت .دریابان علی شــمخانی در توییتر نوشت «:پیکر کمجان برجام با دور زدن قطعنامه  ۲۲۳1و تداوم غیرقانونی
تحریم تسلیحاتی ایران به مرگ ابدی خواهد رفت .ویروس تحریم ،ابزار کاخ سفید برای بقای هژمونی رو به افول آمریکا است .اروپا
کدام سو ایستاده؛ حفظ آبرو و تقویت چندجانبه گرایی یا پذیرش مجدد تحقیر و کمک به یک جانبه گرایی؟»

پیشبینی جدید محققان از آینده «کرونا ویروس» در جهان

بر اســاس گزارشات جدید منتشــر شده از سوی
محققان آمریکایی ،پاندمی «کروناویروس» ممکن
اســت تا ســال  ۲۰۲۲میادی ادامــه پیدا کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از بیزینس اینســایدر،
گروهی از محققان «مرکز تحقیقات و سیاستهای
بیماریهــای عفونی»( )CIDRAPکه وابســته به
دانشگاه «مینهسوتا» است ،با انجام پروژهای اظهار
داشتند که بیماری «کووید »۱۹-تا زمانی که  ۶۰تا
 ۷۰درصد مردم جهان از کروناویروس ایمن نشوند،
پایان نخواهــد یافت که این فرآیند بین  ۱۸تا ۲۴
ماه زمان ازم دارد.این کارشناسان برای پیشرفت
بیماری کوویــد ۱۹-ســناریوهایی مطرح کردند
که بدترین آنها وجود موج دوم و بزرگتر شــیوع
کروناویروس در پاییز یا زمســتان اســت.محققان
هشــدار دادند که به احتمال زیاد این سناریو رخ
خواهــد داد .پس همه باید آماده باشــند«.مایکل
اوســترهولم»( )Michael Osterholmمحقق پروژه
اظهــار کرد ،این بیماری زمانــی پایان مییابد که
 ۶۰تا  ۷۰درصد مردم جهان ایمن شــوند.مایکل
اوســترهولم و همکارانــش مدلهای مختلفی که
تاثیرات آینده کروناویروس را پیشبینی میکنند،
مورد بررسی قرار دادند.تحقیقاتی در مورد چگونگی
شــیوع کووید ۱۹-میان افراد و اطاعاتی مربوط

به بیماریهای همهگیر گذشــته ،تا در نهایت به
نتیجهای دســت پیــدا کنند.کروناویروس جدید
شــباهتهای مهمی با آنفلوانزای اسپانیایی دارد
که بیــن بهار  ۱۹۱۸تــا اوایل تابســتان ۱۹۱۹
میادی اتفاق افتاد و  ۵۰۰میلیون نفر را مبتا کرد.
محققان معتقدند آنفلوانزای اسپانیایی و کووید۱۹-
هر دو به هنگام عطســه و سرفه سرایت میکنند
با وجــود اینکه آنفلوانزای اســپانیایی مدل خوبی
برای چگونگی پیشبینی کرونا ویروس اســت ،اما
متخصصان هنوز مطمئن نیستند که از کووید۱۹-
چه انتطاری میتوان داشــت.چراکه کروناویروس
ســریعتر از آنفلوانزا شیوع پیدا میکند و یک فرد
مبتا به کروناویروس به طــور میانگین دو تا ۲.۵
نفــر جدید را آلوده میکند.بــه این ترتیب از آنجا
کــه نمیتوان آینده دقیقی را بــرای کروناویروس
متصور شد« ،مایکل اوسترهولم» و همکارانش سه
ســناریوی ممکن در رابطه با کووید ۱۹-را مطرح
کردند.
سناریوی اول:
در ماههای تابســتان و پس از آن یک ســری موج
کوچک از شــیوع در انتظار مــا خواهد بود.در این
ســناریو ،به دنبال موج اول بیماری ،یک ســری

موج کوچکتر و تکرار در تابســتان اتفاق میافتد.
این موجها که تعداد کمتری را بیمار خواهد کرد و
به تدریج در سال  ۲۰۲۱میادی ضعیف میشود.
محققان خاطرنشان کردند که این امواج کوچک به
رفتارهای اجتماعی ما بستگی دارد.

سناریوی دوم:
در پاییز و زمســتان پیشرو ،مــوج دوم و بزرگتر
بیمــاری اتفــاق میافتد .این ســناریو محتملتر و
خطرناکتر از دو ســناریوی دیگر اســت.محققان
گفتهاند که موج دوم ،آمریکا و دیگر کشورها را مجبور
میکند اقدامات پیشگیرانه را دوباره انجام دهند.
سناریوی سوم:
این ســناریو که از همه خوشبینانهتر است ،پیش
بینی میکنــد که موج فعلــی کروناویروس ،تنها
موج آن اســت .گرچه که چنیــن فرضیهای برای
آنفلوانزاهای دیگر مشــاهده نشده بود و فقط برای
کووید ۱۹-محتمل است.در پایان باید گفت تمامی
این طــرح و فرضیهها میتواند با تولید واکســن
کرونا تحــت تاثیر قرار بگیرد.ولــی انتظار میرود
که زودترین واکســن کروناویروس در سال ۲۰۲۱
میادی آماده شود.

افزایش بیش از  ۲برابری درخواست خدمات پس از فروش موبایل

ضدعفونی غیر اصولی بازار تعمیرات موبایل را داغ کرد

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی از دو تا ســه برابر شدن
مراجعات مردم برای خدمات پس از فروش نســبت به اســفند ماه خبر داد و با
اشاره به افزایش تقاضای موبایل به دلیل تجمیع تقاضا بعد از تعطیلیهای ناشی از
شیوع کرونا ،تصریح کرد که واردات موبایل طی  ۴۵روز اول سال  ۹۹کمتر از نیاز
کشور بوده است.امیر اسحاقی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :یکی از مشکات
شــرکتها در حال حاضر تامین قطعات یدکی برای تعمیر این گوشیها است،
چراکه با شیوع کرونا تامین کنندگان خارجی قطعات قادر به فروش محصوات
خود نبودند و حاا هم مشکاتی که برای تخصیص ارز وجود دارد باعث شده این
مشکل ادامه پیدا کند.وی افزود :میانگین خرابی کاا دو درصد است؛ یعنی انتظار
میرود از هر  ۱۰۰گوشی فروخته شده دو تلفن همراه خراب باشد ،اما در حال
حاضر مراجعات مردم برای خدمات پس از فروش نسبت به اسفند ماه تقریبا دو
تا سه برابر شده است.
چگونه تلفن همراهمان را ضد عفونی کنیم؟
دبیــر انجمن واردکننــدگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبــی از بین رفتن لمس
الســیدی موبایلهای مرجوعی بر اثر شسته شدن یا آب یا الکل را شایعترین
دلیل مرجوع شدن تلفنهای همراه عنوان کرد و توصیه کرد که برای ضدعفونی
تلفن همراه کاربران الکل را به صورت مستقیم به صفحه و درزهای تلفن همراه
اســپری نکنند و از دستمال آغشته به مواد ضدعفونی استفاده کنند .همچنین

بهتر است برای ضدعفونی وسایل الکترونیک از مواد ضدعفونی که الکل کمتری
دارد استفاده شود.

تقاضا چرا زیاد شد؟
وی همچنین از افزایش تقاضا به دلیل تجمیع تقاضا بعد از تعطیلیهای ناشی از
شــیوع کرونا خبر داد و تصریح کرد :از ابتدای سال  ۱۳۹۹تا نیمهی اردیبهشت
ماه تنها  ۷۰۰هزار دســتگاه موبایل وارد کشور شده ،در حالی که مصرف ماهانه
کشــور یک میلیون و  ۲۰۰هزار دستگاه است .از این رو میزان موبایل وارد شده
در فروردین و اردیبهشــت  ۱۳۹۹پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست
و همین موضوع باعث التهاب در بازار شــده است .انجمن واردکنندگان موبایل،
تبلت و لوازم جانبی در روزهای اخیر طی بیانیهای نسبت به احتمال افزایش ۳۰
درصدی قیمت موبایل در صورت ادامه مشکاتی که در زمینه تخصیص ارز برای
واردات تلفن همراه وجود دارد هشدار داده بود که در این رابطه هم دبیر این انجمن
گفت :در حال حاضر به دلیل تجمیع تقاضا ،صفهای طوانی برای ثبت سفارش
تلفن همراه وجود دارد و به دلیل حجم باای مراجعه بازرگانان ،آنها برای بررسی
پروندهشان در روند ثبت سفارش باید حدود  ۱۰روز منتظر بمانند .از طرف دیگر
ارز مورد نیاز برای واردات این کاا تخصیص نیافته که همه منجر به کاهش واردات
موبایل سال  ۹۹شده است .البته شرکتهای خارجی مادر هم در پی شیوع ویروس
کرونا تولیدات خود را عقب انداختند و شرکت امارات هم که منبع ورود کاا است.

ظــرف این یکی دوهفته خلیج فارس روزهــای پر مخاطره ای را برای
نیروهای آمریکایی مستقر در ناوچه ها و ناوهای مستقر در این منطقه
ثبت نموده است .ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران
در پی واکنش های نظامیان آمریکایــی و اظهارات بلوف گونه ترامپ
که گفته بود « :دســتور دادم اگر قایقی نزدیک شد شلیک کنند» در
بیانیهای حضور ارتش ایاات متحده آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز
و دریــای عمان را مخل امنیت منطقه توصیف و تأکید کرد تشــکیل
اتئافهای دروغین به رهبری آمریکا به بهانه حفظ امنیت کشتیرانی
نه تنها برای کمک به این امر نبوده بلکه اقدامی مخاطره آمیز و در عین
حال بر هم زننده صلح و امنیت منطقه اســت .در این بیانیه این گونه
آمده است که« :خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان به عنوان آبراه
های مهم بین المللی و شــاهرگ اقتصاد جهانی همواره مناطق امنی
برای تردد و عبور و مرور کشــتیهای نفتــی و تجاری بوده و در تمام
ســالهای گذشــته از امنیت ازم برخوردار بوده است و در این جهت
جمهوری اســامی ایران با همکاری کشورهای منطقه کوشیده است
ثبات و آرامش را در تراز قابل قبولی در این آب راه حیاتی حفظ کنند».
کشورهای حاشیه خلیج فارس همه در جریانند و مطلع که عملیاتهای
ایذایی و تحریک آمیز نظامیــان ،تمرینات رزمی ،تیراندازی ،تجاوزات
سرزمینی ،بازرســیهای بی مورد از لنجها و شناورها ،تحمیل ناامنی
روانی برای صیادان و تجار ،ایجاد زمینه و آزادی عمل برای قاچاقچیان،
آلودگی محیط زیســت دریایی و ایجاد خطر انقراض آبزیان دریایی به
دلیل استفاده از رانش هستهای تنها بخشی از اقدامات مخاطره آمیز و
خارج از مقررات و عرف بین المللی از ســوی نیروی دریایی آمریکا در
منطقه است .در این بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی
ایران هشــدارهای ازم را برای پایان دادن به اقدامات تحریک کننده و
مخاطره آمیز مانع صلح و ثبات و موجد گسترش تنش و ناامنی در این
منطقه توســط نیروی دریایی آمریکا داده است و بروز هرگونه حادثه
را در شــرایط تشنج متوجه اقدامات خاف قانون و مقررات دریایی در
منطقه تلقی میکند .تشنج آفرینی در منطقه در حالی صورت می پذیرد
که آمریکا در این منطقه بارها و بارها توانمندی دفاعی و واکنش عبرت
آفرین ایران را تجربه کرده اســت .شــاید حادثه ای را نتوان یافت که
امریــکا در منطقه ایجاد کرده و ضربه نهایی را از آن حادثه نوش جان
نکرده باشد ۲۸۷۷ .روز دفاع مقدس که با بلند آوازه شدن اسام و ایران
در منطقه به سر انجام رســانید ،افتضاح شلیک موشک به هواپیمای
مســافربری در خلیج فارس که موجب خونخوار معرفی شدن آمریکا
در منطقه شــد و ازدست دادن مهمترین فن آوری های تولیدی برای
پهبادهای پیشــرفته و هدف واقع شــدن پهبادهای رادار گریز و حتی
شهادت ســپهبد شهید قاسم ســلیمانی و یارانش همه و همه کوس
رســوایی آمریکا را در جهان و علی الخصــوص در منطقه به صدا در
آورد تا جایی که کریس مورفی ســناتور آمریکایی  ۱۴دی ماه ۱۳۹۸
(پس از ترور سردار سلیمانی) گفته بود «ژنرال سلیمانی به عنوان یک
شــهید ،میتواند برای آمریکا به مراتب خطرناک تر بوده باشد .سؤالی
که باید از خود بپرســیم این است که او زمانی که زنده بود ،خطرناک
تر بود یا اان که کشــته شده؟» همین ســناتور درباره پرتاب موشک
ماهواره بر میگوید «پرتاب ماهواره نظامی ،سندی بر این واقعیت است
که سیاست دولت ترامپ ،فقط به تقویت ایران انجامیده و باعث شده تا
تهاجمی تر عمل کند .در مقایسه با  ۴سال گذشته ،ایران در خاورمیانه
تقریبا از هر جهت قدرتمندتر و آمریکا ضعیفتر شــده اســت» .حال
همین آمریکا در حالی که نظامیانــش در ناوچه ها و ناوها به بیماری
با ویروس کرونا مبتا شــده اند باز هم دست از شرارت برنداشته و در
آبهای خلیج فارس تشــنج می آفریند .بنظر میرســد این پیش بینی
که در بســیاری از جراید جهان گاهی علنی و گاهی هم در لفافه و در
محتوای گفته ها بیان میکنند که « :آمریکا در منطقه کشــته خواهد
داد» را پر بیراه ندانیم .در زبان عربی ضرب المثلی وجود دارد که گفته
میشود «:من جرب المجرب حلت به الندامه» یعنی کسی که از تجربه
ها نیاموزد ،مستحق ندامت و پشیمانی است.
والسام

با لغو قرنطینه وضعیت اقتصادی
بهترمیشود؟
اکونومیســت پیشبینی میکند که در جهــان ثروتمند ،اوضاع با
برگشت به شرایط عادی ،سختتر نیز خواهد شد.عالمگیری ویروس
کرونا ،اوضاع اقتصاد جهان را به بدترین وضعیت قابل تصور کشاند.
تعطیلیهای گسترده ،خاموش شــدن خط تولید تمام کارخانهها،
تعطیلی مدارس و … ضربههای عجیب و بیسابقهای در تاریخ دنیای
مدرن ،ایجاد کرده است .زمانی که دنیای ثروتمند از قرنطینه خارج
شود ،چه شــکلی خواهد بود؟ این سوالی است که نشریه انگلیسی
«اکونومیست» مطرح میکند و در پاسخ به آن مینویسد«:اگر تجربه
چین را ماک قرار دهیم؛ سختتر .راهاندازی مجدد اقتصاد و تاش
بــرای کنترل ویروس کرونا ،به معنای کاهش  ۱۰درصدی در تولید
ناخالص داخلی است .به تعبیری ۹۰ ،درصد دیگر اقتصاد کوچکتر
خواهد بود .چرا که مردم به دلیل ترس از ابتا به کووید ۱۹-از رفتن
به رســتورانها و کافهها ،مســافرت کردن و… خودداری میکنند.
همچنین اقدامات احتیاطی و پیشــگیری نیز باعث میشــود که
حضور در محل کار ،بهرهوری کمتری داشته بشد ».بر اساس گزارش
اکونومیست ،اقتصاد شــکنندهتر خواهد بود و قابلیت پیشبینی و
نوآوری کمتری خواهد داشت .کاهش تولید ،در صنایع کارگر محور
بیشتر خواهد بود .کارهایی مثل خدمات مهماننوازانه -گارسونها،
هتلداران ،مهماندارا -ک دســتمزد کمتری هم دارند و نمیشــود
که آنها را از خانه انجام داد .این مشــاغل را بیشــتر زنان ،جوانان
و مهاجران بر عهده میگیرند .اکونومیست مینویسد«:برای بعضی
مردم ،یک دهه از دست رفته از دور نمایان است».
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ماک تعیین صاحیت نامزدها فقط مراجع
چهارگانه است
نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند ماک رسیدگی شورای نگهبان برای
تعیین صاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است.به گزارش ایسنا ،در جلسه
علنی صبح دیوز(یکشــنبه) مجلس و در جریان بررســی جزییات اصاح قانون
انتخابات ریاست جمهوری ،شوراها و مجلس ،تبصره الحاقی به ماده  ۴با پیشنهاد
غامرضا کاتب به تصویب رسید که براساس آن ماک رسیدگی شورای نگهبان
برای تعیین صاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارشهای خارج از
مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی
پیشنهادی را به عنوان تبصره الحاقی به همین ماده مطرح کرد که بر اساس آن
التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اســامی به عنوان یکی از شرایط تعیین
صاحیت نامزدها لحاظ شود که با آن موافقت نشد.
بادامچیان:

«میرسلیم» پیشنهاد حزب موتلفه برای
ریاست مجلس یازدهم است
دبیرکل حزب موتلفه اسامی در توییتی اعام کرد که میرسلیم نامزد این حزب
برای ریاست مجلس یازدهم است.به گزارش ایسنا ،اسداه بادامچیان در توییتر
نوشت«:آقای مهندس سیدمصطفی میرسلیم پیشــنهاد حزب موتلفه اسامی
برای ریاســت مجلس یازدهم است .حزب موتلفه اسامی در جمع بندی به این
نتیجه رسیده که گزینه اصلح و ارجح ،برای ریاست مجلس یازدهم آقای مهندس
سیدمصطفی میرسلیم است» .
کواکبیان:

دستگاهای نظارتی بر افزایش قیمت کااها
رسیدگی کنند
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی تاکید کرد :از دستگاه نظارتی
انتظار می رود نظارت جدی بر افزایش قیمت کااها داشــته باشند .ماه رمضان
است و مردم با مشــکل روبه رو هستند.به گزارش ایسنا ،مصطفی کواکبیان در
تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسامی ،بیان کرد :آخرین
جلسه علنی مجلس دهم در روز  ۳۰اردیبهشت است و آنچه که در بعضی رسانه
ها مطرح شده ،صحت ندارد .تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل عواقب
سنگینی برای آمریکا و قدرت های اروپایی دارد.این عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس در ادامه اظهار کرد :از وزارت خارجه نیز انتظار می رود
که وضعیت آقای عسگری دانشمند ایرانی زندانی در آمریکا را به طور جدی دنبال
کند.نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسامی تصریح کرد :از صدا و سیما
نیز انتظار می رود اجازه پخش هر مداحی را از تلویزیون ندهد.
موسوی:

هر اقدامی برای برهم زدن ثبات وآرامش
درعراق محکوم است
تهران  -ایرنا -سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام گروه تروریستی داعش در
به شهادت رساندن رزمندگان روزه دار حشد الشعبی را محکوم کرد و گفت:
ایران از تاشهای عراق در مبارزه با تروریسم و استقرار صلح و ثبات در این
کشور حمایت کرده و هرگونه اقدامی برای برهم زدن ثبات و آرامش در عراق
را مردود و محکوم میداند.به گزارش اداره کل اطاعرسانی و امور سخنگویی
وزارت امور خارجه ،ســید عباس موســوی اقدام جنایتکارانه و بزدانه گروه
تروریستی داعش در به شهادت رساندن تعدادی از مجاهدان روزه دار حشد
الشعبی در ضیافت الهی ماه مبارک رمضان را به شدت محکوم کرد.
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باید برای شرایط پساکرونا آماده باشیم

عضو حقوقدان شورای نگهبان:

با تصویب مجلس
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روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا؛

گزیده خبر

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان جزئیات جدید از بررسی پرونده منتخب تفرش
در شورای نگهبان را اعام کرد.به گزارش ایسنا ،هادی طحان نظیف در اینستاگرام
نوشت «:پس از برگزاری سه جلسه فقهی توسط فقهای شورای نگهبان در هفته
گذشته برای پاسخ به استعامات دیوان عدالت اداری ،چهارشنبه دهم اردیبهشت
 ۱۳۹۹جلسه شورای نگهبان برگزار شد.در این جلسه به طور مفصل در خصوص
بحث مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اسامی بحث و تبادل نظر شــد .معاون امور انتخابات شورای نگهبان در ابتدای
جلسه توضیحی از بررسیهای صورت گرفته در خصوص مدرک تحصیلی نامبرده
ارائه کرد .بر اساس گزارش ایشان از زمانی که مستنداتی در این خصوص ارائه شد،
استعاماتی از وزارت علوم صورت گرفت و برخی از اعضای شورا نیز موارد مطروحه
را با ایشان در میان گذاشته و پاسخ های فرد منتخب را شنیدند.یکی از اعضای
شورا شخصا با موسسهای که منتخب در آن تحصیل کرده بود و موسسه دیگری
که مدرک به نام آن صادر شده بود تماس گرفته و کسب اطاع کرده بود .واقعیت
این است که موسسه مربوطه که متاسفانه در سایت خود مدعی برگزاری دورههای
مختلف تحصیلی در مقاطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری! به
صورت الکترونیک است ،اساســا فاقد مجوز از مرجع مربوطه یعنی وزارت علوم
است .موسسه مزبور در صدور مدرک برای منتخب تفرش از نام موسسه مشابهی
که دارای مجوز از وزارت علوم بوده سوءاستفاده کرده است.این در حالی است که
موسسات دارای مجوز آموزش الکترونیک در کشور انگشتشمار هستند و قاعدتا
افراد زیادی در دام این موسسه افتادهاند و البته جای طرح این سوال وجود دارد
که تا کی مردم باید دچار چنین مشکاتی بشوند؟طبق اطاعاتی که این موسسه
در ســایت خود به نمایش گذاشته حدود  ۸۰۰۰نفر دانشجو و فارغالتحصیل آن
هستند! سرنوشت این افراد چه خواهد شد؟ چرا باید اتفاقی که سالهای گذشته
در خصوص دانشــگاه هاوایی و یا موسســات مالی اعتباری بدون مجوز رخ داد،
مجددا ً تکرار شود؟در این مدت حتی دفتر نظارت شورای نگهبان در شهر خاش
و نهادهای دیگر مامور گردیدند که به صورت میدانی موضوع را بررسی نماید که
اثری از آدرس اعام شــده این موسسه در این شهر نیافتند.در این جلسه بحث
نداشتن مجوز این موسسه و بیاعتباری مدرک منتخب تفرش برای اعضای شورا
محرز شــد اما برای اینکه تصمیمگیری جامعتر و دقیقتر باشد و خدای ناکرده
حیثیت منتخب تفرش در صورتی که حتی ذرهای هم ذیحق باشد و همچنین
حق مردم رأیدهنده به ایشــان تضییع نگردد ،با تاکید اعضا و خصوصا آیتاه
جنتی مقرر شــد باز هم بررسی بیشتری صورت گیرد و در جلسه بعدی تصمیم
نهایی اخذ گردد.پس از آن به ادامه اساسنامه کمیته ملی المپیک رسیدگی شد
و بررسی آن به پایان رسید».
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شماره 4346

تهران-ایرنا -رییس جمهــوری گفت ۱۳۰ :مرکز بزرگ برای
تولید داروهــای درمان بیماری کرونا تاش میکنند این دارو
هم ممکن است کشف شود اما زمان آن نیز هم روشن نیست
ما باید برای شرایط بعد از کرونا آماده کنیم.همچنین وی گفت:
مســاجد  ۱۳۲شهرستان که شرایط منطقه سفید و کم خطر
دارند با رعایت پروتکلهای بهداشتی از فردا بازگشایی میشود
و از این هفته نماز جمعه در این شهرستانها برگزار میشود.
حجت ااساموالمسلمین حســن روحانی دیروز یکشنبه در
جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا اظهار داشت:
در این ماه مبارک و مقــدس ماه صیام و قیام ماه دعا و قرآن
بــرای مردم ایران و همه مســلمانان آرزوی موفقیت میکنم.
امیدوارم با دعای خیر مردم از این مشــکل و مصیبت ویروس
هم رهایی پیدا کنند.وی افزود :نام خداوند شفای اصلی است
و همه چیز به دســت او است .امیدواریم دعای مردم و توسل
مردم توجه مردم مفید واقع شود و مورد قبول حق قرار بگیرد.
زحماتی که مردم و پرستاران به نهایت برسد و به نقطه مطلوبی
برســیم که زندگی برای مردم آسانتر شود .رییس جمهوری
ضمــن قدردانی از همراهی و همکاری مردم در مقابله با کرونا
گفت :وزارت بهداشــت اعام کرد پروتکلهایی به مردم اعام
شده است که مورد مراعات قرار بدهند .در مجموع  ۸۳درصد
به طور متوسط در کشور مراعات شده است .در بعضی شهرها
 ۹۲درصد مراعات شده است.روحانی افزود :تهران شهر بزرگی
اســت که یک مقدار کمتر بوده است .ولی متوسط  ۸۳درصد
مراعات مردم دال بر همکاری مردم با مســوولین بهداشــتی
کشــور است که نشــان دهنده توجه مردم به سامت جامعه
است که برای ما خیلی مهم است.رییس جمهوری خاطرنشان
کرد :از همه آنهایی که به احســان و نیکوکاری در حسینیهها
و مساجد مشغول هستند و در سراسر کشور علما ،روحانیان،
طاب ،خیرین ،نیروهای بســیج و مسلح ،مردم خیر همه پای
کارآمدند و بستههای حمایتی درست میکنند ،تشکر میکنم.
وی افزود :صرف نظر از این که این بسته حمایتی چند درصد
مشکل آن خانواده را حل میکند فضای معنوی آن مهمتر از
کمک مادی اســت .فضای معنوی آن این اســت که مردم به
فکــر یکدیگرند و همدیگر را فراموش نمیکنند و در روزهای
ســختی انفاق و نیکوکاری خود را انجام می دهند و این برای
ما بسیار مهم اســت.روحانی با بیان اینکه از اول اسفند کادر
درمان با تمام وجود به صحنه آمدند و کار بزرگی انجام دادند
و انجام میدهند ،اظهارداشت :طبق آماری که در جلسه اعام

چه مدت دیگری چه روز و یا چه ماهی پایان این بیماری است.
رییس جمهوری گفت :بیش از  ۸۰مرکز و موسســه معروف
جهانی برای پیدا کردن واکســن کرونا در تاش هستند و ما
نیز ما هم دلمان میخواهد بشر هر چه زودتربه واکسن کرونا
برسد و حتما هم میرســد اما زمان آن مشخص نیست .وی
یادآورشد ۱۳۰ :مرکز بزرگ برای تولید داروهای درمان بیماری
کرونا تاش میکنند این دارو هم ممکن است کشف شود اما
زمان آن نیز هم روشن نیست ما باید برای شرایط بعد از کرونا
آماده کنیم.

برخی صنوف حتی در مناطق قرمز بازگشایی میشود
روحانی اظهارداشت :وزارت کشور و وزارت بهداشت بازگشایی
برخی از صنوف مانند آرایشگاهها ،ورزشگاهها و مراکز ورزشی
در حــدی که تجمع در آنجا ایجاد نشــود ،کــه پیش از این
بازگشایی آنها ممنوع بوده ،حتی در مناطق قرمز اعام خواهند
کرد .بازگشایی مراکز را خیلی با آرامش و پلکانی پیش میبریم
اما در عین حال از یاد نباید ببریم که اوا کرونا هنوز وجود دارد
و ثانیا ممکن است با یک اوج احتمالی در آن نیز روبه رو شویم.

شــد ،مراجعه کننده به بیمارستان در طول شبانه روز گذشته
حدود  ۳۰۰نفر بوده که به بیمارســتان مراجعه کردند و این
نشان از همکاری مردم و تاش کادر پزشکی است که ما را به
این نقطه مطلوب رســانده است .البته تا امروز شرایط به طور
نسبی مطلوب است .اما آن نقطه مطلوبی که مورد نظر ما است
هنوز فاصله وجود دارد و باید کار شود تا به آن نقطه برسیم.
 ۳۰میلیون نفر در مرحله دوم غربالگری میشوند
رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشــان کــرد :کاریهایی در
کشــور ما برای مبارزه بــا ویروس کرونا شــد و کارهایی هم
در کشــورهای دیگر انجام شــد .اما اقدامی که در ایران انجام
گرفــت ،بحث غربالگری بود که بســیار بارزتر بود .در همین
جلســه امروز در طرح غربالگری گفته شــد در نوبت اول ۷۸
میلیــون نفر مورد غربالگری نوبت اول قرار گرفتند که در این
کشور به این پهناوری مسئله مهمی است که این هم به خاطر
مراکز بهداشتی است که در سراسر کشور وجود دارد و پرونده
الکترونیکی اســت که از قبل تشکیل داده شده است که اینها

همه کمک کرده که این غربالگری خوب انجام گیرد.وی افزود:
غربالگری مرحله دوم اســت که  ۳۰میلیون نفر تحت پوشش
قرار گرفته است که این غربالگری هدفمندتر و دقیق تر از دوره
اول است که کار بســیار بزرگی است.رییس جمهوری با بیان
اینکه برای کمک به بخــش درمان همه صحنه آمدند ،افزود:
در مراکز درمانی و بیمارســتانهای کشور تعداد دستگاههای
تنفس مصنوعی ونیتیاتور با اوایل ماه اســفند خیلی متفاوت
شده اســت؛ تعداد  ۱۰۰۰دستگاه ونتیاتور اضافه شده است
که به معنای افزایش تختهای مراقبت ویژه است .به طوری
که اکنون حدود  ۴۰۰تخت ویژه اضافه شــده است که نشان
میتواند کادر درمانــی و تولید کننده کار بزرگی انجام داده و
نیازها را تامین کردهاند.
باید برای شرایط پساکرونا آماده باشیم
روحانی با بیان این که زمان پایان کرونا روشــن نیست ،گفت:
داروی درمان این بیماری هم معلوم نیست ،اما همه برای یافتن
واکسن آن در تاش هستند ،با این حال هنوز مشخص نیست

نیازها و شرایط کشور عوض شده است
رییــس جمهوری افزود :این که من از دولت و وزارت کشــور
خواستم که روی ســرمایه گذاریهای زودبازدهای که در این
مقطــع به درد می خورد ،کار شــود .قبــل از کرونا کااهایی
مشتری داشت و صادر میشد و اان کااهای دیگری مشتری
دارد .رنگ و بوی صادراتها عوض شده و نیازهای جامعه و
شــرایط آن تغییر کرده است .بنابراین ما باید خود را برای این
شرایط آماده کنیم.روحانی با بیان این که حرکت بسیار خوبی
آغاز در کشور شده است ،گفت :باید از تمام بنگاههای تولیدی،
کارگران ،صنعتگران و کارآفرینان تشکر کنم .در فضای مجازی
کار بزرگی انجام گرفته است .کرونا هزار تا گرفتاری برای کشور
درست کرد اما برای دولت الکترونیک لوکوموتیوی شده است
که به سرعت جلو میبرد.وی افزود :آموزشها در دنیا در حال
تغییر است و جایگاه فضای مجازی تغییر کرده است .ارتباطات
مردم شــکل و بوی دیگری به خود گرفته است .بنابراین باید
برای شرایط پساکرونا خود را آماده کنیم که آن جهان کاما با
جهان امروز فرق می کند.رییس جمهوری ادامه داد :نکته ای
که باید به آن اشاره کنم عدالت در درمان مردم در کرونا است.
انسانیت و احسان در این درمان است.
رمضان شریف:

اریجانی:

به احتمال زیاد امکان برگزاری راهپیمایی
قدس در تهران وجود ندارد

مجلس دهم دنبال اقدامات شعاری نبود

تهران-ایرنا-رییس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه
مجلس دهم درپی اقدامات شــعاری و ســرگرمیهای
سیاســتزده نبود،گفت:این مجلــس انقابیبودن را در
خدمت خاکسارانه به ملت و سنگر مقاوم مقابل دشمن معنا
و عمل کرد«.علی اریجانی» صبح دیروز یکشنبه که پس
از بهبودی از بیماری کرونا ،در جلسه علنی مجلس حضور
یافته است،اظهارداشت :ازم می دانم از مراحم رهبر معظم
و مراجع عظام تقلید و دانشمندان و علما و دوستان عزیز
تشــکر کنم و روز کارگر را به همه کارگران سختکوش
کشور تبریک عرض کنم که در شرایط سخت کرونا برای
رفع نیازهای کشور تاش کردند ،در این نبردی که آمریکا
با تحریم خود علیه ملت ایران ایجاد نمود کشــور را اداره
کردند و میکنند و اجازه ندادند خواب حاکمان کاخ سفید
در ایران تعبیر شود.وی افزود :با فراگیر شدن بیماری کرونا
در کشور؛ مردان ،زنان ،جوانان یعنی همه دست اندرکاران
صنعت آب و برق و نفت ،گاز ،آموزش ،صنعت و معدن و
بهداشت ،و کشاورزی و منابع طبیعی ،مسکن و صنعت و
معدن و بانکها و بیمه و نیروهای مسلح اطاعات و امنیت،
سیاست خارجی ،صداو سیما و رسانهها ،امور فرهنگی و
قضایی ،شهرداریها ،استاندارن ،فرمانداران و بخشداران و
مردان غیوری که امور حمل و نقل کشور را در این ماههای
پرمشکل بر عهده داشتند ،رانندگان عزیزی که با وانت،
کامیونها ،تریلرهای خود در خانه ننشستند و کااهای
مورد نیاز مردم را به شهرها و روستاها رساندند ،همه اینها
در صحنه مجاهدت پرارزشی گام نهادند.رییس مجلس
شــورای اسامی ادامه داد :پزشکان ،پرستاران ،کارکنان
بیمارستانها و وزارت بهداشت که انصافا از خود رشادت

نشان دادند و اینکه حدود  ۸۰درصد کسانی که درگیر این
بیماری شده اند ،در ایران بهبود یافتهاند نتیجه برنامهریزی
درست وزارت بهداشت و مجاهدت این عزیزان بوده است؛
این تاشهای همگانی مشمول رحمت الهی خواهد بود
و در حافظه تاریخی کشــور به نام تک تک جوتنمردان
رقم خواهد خورد.اریجانی گفت :اگر امر شــرایط کشور
ما از نظر مایحتاج ضــروری مردم ،علیر غم تحریمهای
مشکات حادث شــده از بیماری در سطح قابل قبولی
است به همت و اراده کارگران عزیز میسر شده است قدر
فداکاری شما را میدانیم و پشتیبان شما هستیم.وی با
تبریک روز معلم به معلمان ،اساتید ،دانشجویان و دانش
آموزان افزود :از تاشهای وزارت علوم ،وزارت آموزش و
پرورش و اساتید و معلمان گرانقدر که با استفاده از فضای
مجازی نگذاشتند به حرکت علمی کشور لطمه بخورد و با
ابتکارات مناسب از فرصت استفاده کردند و طرق دیگری
برای آموزش ایجاد نمودند نهایت تشکر و سپاسگزاری را
داریم و تاشهای ارزشــمند شما را قدر مینهیم.رییس
مجلس شورای اســامی با گرامیداشت سالروز شهادت
استاد مطهری گفت :این مرد الهی سخنی در باب آزادی
دارند که این روزها جلوههایی از آن در صحنه بین المللی
مشاهده شد ،ایشان به آزادی فکر و اندیشه معتقد بودند و
آن را باعث پویایی جامعه اسامی میدانستند و حتی در
بحث آفات انقاب اسامی ،یکی از آفات را نسیان نسبت
به مقوله آزادی فکر میدانستند ،ایشان تفاوت آزادی در
تفکر اســامی با آنچه امروز در دمکراسی لیبرال مطرح
است در این میدانستند که اسام با آزادی فکر ،انسانیت
رها شده را نظاره میکند و آزادی غرب که بر اساس آزادی

میل استوار است ،حیوانیت رها شده را حاصل مینماید.
وی افزود :در در ماجرای کرونا مشاهده کردید که چگونه
معنای انســانیت در غرب ســقوط کرد و با آن تجاری
برخورد شــد و ســالمندان را رها و و گاه بیان کردند که
وجود آنان فایده اقتصادی ندارد .پس آن همه سرو صدا
در مساوات و حقوق انسان چه شد .این یک صحنه است
که به تعبیر استاد مطهری همان حیوانیت رها شده است،
امــا صحنه دیگر روحیه فداکاری و مجاهدت ملی که در
آحاد ملت ایران به وجود آمد و تن به خطر دادند و همه
افراد مخصوصا سالمندان را با کمال احترام تحت مداوا و
اکرام قرار دادند ،مساجد پایگاه کمک به بیمارستانها و
نیازمندان شد.اریجانی ادامه داد :این صحنههای غرور
آفریــن که با رهنمودهای رهبری معظم عظیم الشــان
حضرت آیت اه خامنه ای انقاب به ظهور رسید یادآور
صحنههای شورآفرین صدر اصام بود که مساجد پایگاه
اصلی حمایت از اسام در همه وجوه و حتی جنگ بود؛
همه آمدند .کارگران ،کارمندان ،مهندســان ،روحانیون،
پزشــکان ،پرســتاران ،رانندگان ،امدادگران ،کشاورزان،
فعاان عرصه خدمات ،استادن ،معلمان و دانش آموزان و
سایر اقشار مردم منظومه ای زیبا به یاد ماندنی از وحدت
و همبستگی و غیرت دینی را در آسمان پرمهر ایران به
نمایش گذاشتند ،خداوند به همه پاداش خیر دهد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسامی:

روز جهانی قدس تعطیل ناپذیر است

قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی با بیان
اینکه روز جهانی قدس تعطیل ناپذیر است ،گفت :هنوز
درباره چگونگی برگزاری روز قدس تصمیمگیری نشده
است.به گزارش ایسنا ،نصرت اه لطفی ،صبح دیروز در
نشست هماهنگی در مورد چگونگی برگزاری راهپیمایی
قدس در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا در
کشور گفت :در مورد چگونگی بزرگداشت روز قدس در
کشور پیشنهادات مختلفی مطرح شده است و باید در
مورد این پیشــنهادات تصمیم گیری شود.وی با بیان
این که بزرگداشــت مراسم روز جهانی قدس با پابندی
کامل به مصوبات ســتاد ملی کرونــا و رعایت پروتکل
های بهداشــتی برگزار می شــود ،افزود :تــا روزهای

منتهی به روزقــدس تصمیم قطعی در مورد چگونگی
برگزاری راهپیمایی قدس در استان ها و شهرستان ها
را اعام نمی کنیم و باید ببینیم شرایط کشور در مورد
موضوع کرونا چگونه است.وی افزود :با توجه به شرایط
موجود ،نمیتوانیم نسخه واحدی را برای تمام کشور در
مورد چگونگی برگزاری روز قدس داشته باشیم و باید
متناســب با شرایط در هر منطقه تصمیم گیری کنیم.
لطفی در ادامه سخنان خود با بیان این که تاکنون ۱۲۰
پیشنهاد از سراسر کشور در مورد چگونگی بزرگداشت
روز جهانی قدس مطرح شــده است گفت :هنوز برنامه
نهایی قطعی نیســت و انشــاه چند روز مانده به روز
قــدس تصمیمات نهایی را اعام مــی کنیم.قائم مقام

شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی کشور ،با بیان این
که از سیاست های کلی نظام در این زمینه تبعیت می
کنیم ،افزود :دشمن ،دشمن است و ما هرکاری بکنیم
جوســازی می کنند .با توجه با شیوع ویروس کرونا در
کشور هیچکس نباید وضعیت برگزاری روز قدس امسال
را با راهپیمایی روز قدس در سال گذشته مقایسه کند.
لطفی در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه دفاع
از آرمان فلسطین و بیزاری از استکبار و رژیم آدمکش
صهیونیستی تعطیل ناپذیر است ،اظهار کرد :روز قدس
یک مناســبت فقط برای ایران و یا جهان اسام نیست
بلکه تمام موحدان جهان و آزادی خواهان در آن شریک
هستند.

رمضان شریف با اعام اینکه به احتمال زیاد امکان
برگــزاری راهپیمایی روز قدس در شــهر تهران
وجود ندارد ،گفت :میتوانیم از پتانســیل فضای
مجــازی در این زمینه به خوبی اســتفاده کنیم.
به گزارش ایســنا ،سردار رمضان شریف ،سخنگو
و مســوول روابط عمومی کل ســپاه پاســداران
انقاب اسامی صبح دیروز یکشــنبه در نشست هماهنگی در مورد چگونگی
بزرگداشــت روز جهانی قدس با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور که در
محل شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی برگزار شده بود ،با اشاره به برخی از
پیشــنهادات مطرح شده در این نشست در مورد چگونگی برگزاری روز جهانی
قدس گفت :می توانیم از پتانسیل فضای مجازی به خوبی در مورد بزرگداشت
این روز استفاده کنیم.وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در این جلسه مبنی
بر برگزاری راهپیمایی روز قدس در برخی از شــهرها که در وضعیت سفید از
نظر شــیوع ویروس کرونا قرار دارند ،اظهار کرد :اگر این راهپیمایی در برخی از
شهر ها برگزار شود و در برخی از شهرها برگزار نشود ،آسیب بیشتری به همراه
دارد چرا که ماک قضاوت رسانه های بیگانه در این زمینه ،برگزاری راهپیمایی
روز قدس در شــهر تهران اســت که با توجه به وضعیت شــهر تهران در مورد
شــیوع ویروس کرونا به احتمال زیاد امکان برگزاری راهپیمایی در شهر تهران
وجود ندارد.وی با بیان این که با توجه به شرایط موجود اگر به صراحت بگوییم
راهپیمایی روز جهانی قدس به صورت فیزیکی و میدانی برگزار نمی شــود به
جایی بر نمی خورد و نباید دغدغه این را داشته باشیم که دشمنان چه قضاوتی
در این زمینه خواهند داشت ،تاکید کرد :از راه های دیگر می توان روز قدس را
در سطح ملی و بین المللی گرامی داشت و می توانیم از پتانسیل فضای مجازی
در این زمینه به خوبی استفاده کنیم.

چهارمین جلسه دادگاه روح اه زم فردا
برگزار میشود
چهارمین جلسه دادگاه رســیدگی به پرونده روح اه زم ،فردا ( ۱۵اردیبهشت
ماه ) در شــعبه  ۱۵دادگاه انقاب به ریاست قاصی صلواتی برگزار می شود.به
گزارش ایسنا ،یکی از پرونده های جنجالی سال  ، ۹۸پرونده روح اه زم است.
 ۲۲مهرماه سال  ۹۸سپاه پاسداران انقاب اسامی در بیانیه ای از گرفتار شدن
«روح اه زم» سرشــبکه سایت معاند و ضدانقاب «آمدنیوز» در یک عملیات
اطاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطاعات سپاه و دستگیری وی خبر داد
وکیل نجفی اعام کرد

فرصت  3روزه دادگاه به نجفی برای ارائه
ایحه دفاعی
وکیــل مدافع محمدعلــی نجفی از اخذ آخرین دفاع از موکلش در دور ســوم
رســیدگی به پرونده خبر داد.حمیدرضا گودرزی در گفتوگو با ایســنا درباره
جلســه دیروز دادگاه موکلش گفت :در جلسه امروز دادگاه در شعبه  ۱۰دادگاه
کیفری یک اســتان تهران ،آخرین دفاع از آقای نجفی اخذ شد.وی افزود :پس
از پایان جلســه دادگاه به ما ظرف سه روز فرصت دادند تا ایحه دفاعی را ارایه
بدهیم تا بعد از آن در خصوص پرونده تصمیم گیری شود.
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وزیر اقتصاد خبر داد:

راهاندازی بورس اماک و مسکن در آینده نزدیک

امکان افزایش عرضه اولیه وجود دارد
وی با بیان اینکه امسال به اذن رهبری ظرفیت جدیدی با استفاده
از ســهام عدالت به ارزش  ۴۰۰هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه
تزریق میشود ،اظهار کرد :همچنین  ETFها ،شرکتهای دولتی و
نهادهای دولتی را عرضه خواهیم کرد .امکان افزایش عرضه اولیهها
وجود دارد ولی باید آنها را سازمان بدهیم و از حواشی بپرهیزیم و
مرتب به سپردهگذار خرد یادآور شویم که ریسک را نمیشود حذف
کرد ولی میتوان آن را مدیریت کرد.دژپسند در پایان سخنانش با
بیان اینکه یک بنگاه اقتصادی به من گفت سال گذشته  ۴۰۰درصد
ســود کردهام و این حرف را به وزیر اقتصادی میگوید که مالیات
اخذ میکند ،تاکید کرد :البته برخی ســودهای صادرکنندگان به
دلیل افزایش نرخ ارز اســت و چون درآمدهای صادراتی از مالیات
معاف هستند به راحتی سود خود را اعام میکنند هر چند باید در
کنار ســود از محل افزایش نرخ ارز از محل نوسازی و مدرن سازی
فناوریها و توسعه بازارهای بینالمللی محقق شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راهاندازی بورس اماک و مسکن در
آینده نزدیک خبر داد و گفت :دولت برنامه وسیعی برای واگذاری
داراییها دارد؛ نهادهای عمومی ،صندوقهای بازنشستگی و ستاد
اجرایی فرمان امام(ره) هم برنامههایی برای واگذاری شرکتهای
خود دارند و از امروز هم اولین صندوق واسطهگری مالی به مردم
ارائه میشود.به گزارش ایسنا ،دیروز یکشنبه  ۱۴اردیبهشت ماه
نشست «بررسی فرصتهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای
تامیــن مالی بنگاهها و بخش خصوصی» بــا حضور اعضای اتاق
بازرگانی ،صنایع و معادن و کشــاورزی ایران و فعاان اقتصادی
با هدف بررســی راهکارهای استفاده بنگاههای اقتصادی و بخش
خصوصی از ظرفیتهای بازار ســرمایه برگزار شد.در این نشست
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد :ما در دولت یازدهم تورم
یک رقمی را تجربه کردیم که نشان میدهد ،این حالت بار دیگر
دســت یافتنی است .رشــد اقتصادی ما با آنکه باید محقق شود
فاصله زیــادی دارد ،اما موانعی همچون تحریمهای ظالمانه یک
طرفه که روز به روز عمق و گســترش مییابد بر سر راه رسیدن
به رشــد واقعی وجود دارد .هر چند که مــا در حال پیدا کردن
راههای دور زدن تحریمها هســتیم ولــی به هر حال یک عنصر
مزاحم محسوب میشود.

حجم نقدینگی معادل  ۲۴۰۰میلیارد تومان
دژپســند ادامه داد :کرونا نیز مزید علت شــده و بر بازار نفت اثر
منفی گذاشته ،مجموعه این شرایط سبب شده تا نتوانیم به رشد
اقتصادی دست یابیم اما عزم خود را برای افزایش سرمایه گذاری
جزم کردهایم و بخش گردشــگری ظرفیــت باایی برای جذب
سرمایه دارد.در ادامه وزیر اقتصاد حجم نقدینگی را معادل ۲۴۰۰
میلیارد تومان اعام کرد و گفت :این در حالی است که بسیاری از
بنگاههای اقتصادی نگران وجوه نقد برای سرمایه در گردش خود
هستند بنابراین برای برون رفت از این عدم تقارن باید از اقیانوس
نقدینگی کشور به بنگاهها پل بزنیم.
پرداخت  ۹۷۵هزار میلیارد تومان تسهیات بانکی
دژپســند با بیان اینکه به طور سنتی اقتصاد ایران متکی به نظام

بانکی است ،یادآور شد :سال گذشته نظام بانکی  ۹۷۵هزار میلیارد
تومان تسهیات داد که  ۷۰درصد آن جایگزینی تسهیات سابق
بود و تنها  ۳۰درصد آن تســهیات جدید و پول تازه به بنگاهها
تزریق شد.وی افزود :سال گذشته بازار سرمایه  ۲۷۵هزار میلیارد
تومان تأمین مالی انجام داد که همه آن برای سرمایه گذاری نبود
بخشــی از آن به سرمایه در گردش بنگاهها و بخشی دیگر نیز به
تأمین مالی اوراق دولتی معطوف شــد که همه این موارد در رقم
مذکور وجود داشت.
تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای آنکه رشــد و جهش داشته باشیم
باید راهکارهــای تأمین مالی را متنوع و به آن عمل کنیم ،ادامه

نرخ بیکاری سال  ۹8به  ۱۰.۷درصد رسید

جمعیت غیرفعال بیشتر شد یا اشتغال
باا رفت؟
نرخ بیکاری جوانان  ۱۵تا  ۲۴ســاله حاکی از آن است که  ۲۶.۰درصد از فعاان
این گروه سنی در سال  ۱۳۹8بیکار بودهاند .بررسی تغییرات نرخ بیکاری این افراد
نشــان میدهد ،این نرخ نسبت سال قبل ( ۱.۷ )۱۳۹۷درصد کاهشیافته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از اتاق بازرگانی تهران ،مرکز آمار ،نتایج طرح آمارگیری
نیروی کار در ســال  ۱۳۹8را منتشــر کرد .بررسی نرخ بیکاری افراد  ۱۵ساله و
بیشتر نشان میدهد که  ۱۰.۷درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) طی چهار
هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بودهاند .بررســی روند تغییرات نرخ
بیکاری حاکی از آن اســت که این شاخص ،نســبت به سال  ۱.۵ ،۱۳۹۷درصد
کاهشیافته اســت .البته کاهش نرخ بیکاری هیچوقت به معنای افزایش شــغل
نیست ،بخش زیادی از کاهش این شاخص به دلیل خارج شدن افراد از جمعیت
فعال بوده است .بهطور مثال هرچند طبق آمار نرخ بیکاری در فصل پاییز ۱۳۹8
نســبت به فصل مشابه در سال  ۱۳۹۷کاهش داشت اما باید توجه داشت که در
ایــن فصل ،در حدود  ۲۲درصد از جمعیت در ســن کار به جمعیت فعال و ۷8
درصد مابقی به جمعیت غیرفعال اضافهشــده است .بنابراین کاهش نرخ بیکاری
غیرفعال رو
را نمیتوان چندان مثبت ارزیابی کرد ،بلکه توجه به ماهیت جمعیت
ِ
به گسترش ،ترکیب و جنسیت این افراد بسیار مهم است .اما کاهش نرخ بیکاری
همیشه به معنای شاغل شدن افراد بیشتر نبوده است.حاا هم طبق گزارش مرکز
آمار ،در ســال  ،۱۳۹8به میزان  ۴۴.۱درصد جمعیت  ۱۵ســاله و بیشتر ازنظر
اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه شــاغان یا بیکاران قرارگرفتهاند .بررسی
تغییرات نرخ مشــارکت اقتصادی حاکی از آن اســت که این نرخ نسبت به سال
قبل (۰.۴ )۱۳۹۷درصد کاهش داشته است.جمعیت شاغلین  ۱۵ساله و بیشتر
در این سال  ۲۴میلیون و  ۲۷۴هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل حدودا ً ۴۳۰
هزار نفر افزایش داشته است .بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان
میدهد که در سال  ،۱۳۹8بخش خدمات با  ۵۰.۳درصد بیشترین سهم اشتغال
را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدی بخشهای صنعت با  ۳۲.۰درصد
و کشاورزی با  ۱۷.۷درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان  ۱۵تا  ۲۴ساله حاکی از
آن اســت که  ۲۶.۰درصد از فعاان این گروه سنی در سال  ۱۳۹8بیکار بودهاند.
بررســی تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد ،این نرخ نسبت سال قبل
( ۱.۷ )۱۳۹۷درصد کاهشیافته است.بررســی نرخ بیکاری گروه سنی  ۱8تا ۳۵
ساله نیز نشان میدهد که در سال  ۱۷.۹ ،۱۳۹8درصد از جمعیت فعال این گروه
ســنی بیکار بودهاند .این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان
میدهد این نرخ نســبت به سال  ،۱۳۹۷به میزان  ۱.۷درصد کاهشیافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص  ۱۵ساله و بیشتر نشان میدهد که در
سال  ۹.۹ ،۱۳۹8درصد جمعیت شاغل ،به دایل اقتصادی (فصل غیرکاری ،رکود
کاری ،پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از  ۴۴ساعت در هفته کارکرده و
آماده برای انجام کار اضافی بودهاند .این در حالی است که  ۳8.۰درصد از شاغلین
 ۱۵ساله و بیشتر ۴۹ ،ساعت و بیشتر در هفته کارکردهاند.
رییس سازمان خصوصیسازی:

امکان ویرایش روش آزادسازی سهام عدالت
فراهم میشود
رییس ســازمان خصوصی سازی گفت :ما ستاد سهام عدالت را راهاندازی کردیم
که احتماا امکان ویرایش روش آزادسازی تنها برای یکبار فراهم شود.به گزارش
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،علیرضا صالح در حاشیه جلسه وزیر اقتصاد با فعالین بخش
خصوصی در مورد آمار خرید صندوق  ETFکه از صبح امروز آغاز شده است ،گفت:
هنوز آمار دقیقی در این مورد نداریم و باید معاون امور بانکی وزیر اقتصاد این مورد
را اعام کنند .واگذاری اموال در قالب سه صندوق به ارزش  ۶۰هزار میلیارد تومان
خواهد بود که امروز آغاز صندوق اول بود.وی ادامه داد :ما در سال گذشته نزدیک
به  ۲۵هزار میلیارد تومان دارایی عرضه کردیم که متاســفانه موفق به فروش آن
نشدیم و حدود  ۳هزار میلیارد تومان آن خریداری شد.

داد :نهر بازار سرمایه ظرفیتی دارد که هیچ گاه تحت فشار نیست.
به عنوان مثال چهارشنبه گذشته یک شرکت عرضه اولیه شد که
دو میلیون و  ۳۰۰هزار نفر سهام آن را خریدند.دژپسند با تاکید
بر اینکه هم فعاان اقتصادی و هم سهامداران خرد باید مشاوران
امین داشــته باشند ،گفت :بسیاری از ســهامداران خرد توانایی
تحلیلهای صورتهای مالی را ندارند که باید از مشــاوران بهره
بگیرند .بازار سرمایه کریدوری است که قابلیت خود افزایی بازار را
دارد ،به خصوص که ما بازار پول و سرمایه را رقیب هم نمیدانیم
بلکه مکمل هم هســتند.به گفته وزیر اقتصاد اگر بخواهیم رشد
معقول داشته باشیم باید حداقل هزار هزار میلیارد تومان سرمایه
بخش دولتی ،عمومی و خصوصی داشته باشیم و باید این حجم
نقدینگی را از دریای خروشان منابع مردمی کسب کنیم.

راهاندازی بورس اماک و مسکن
وزیر اقتصاد در حاشــیه این مراســم نیز و در جمع خبرنگاران،
از راهانــدازی به زودی بورس اماک و مســکن خبر داد و گفت:
اماک مازاد دولت را هم از طریق بورس مســتقل اماک واگذار
میکنیم .در نیمه اول امســال دو صندوق قابل معامله دیگر هم
وارد بورس میشوند ،همچنین تعداد زیادی از شرکتهای دولتی
آماده عرضه در بورس هستند و برخی به مراحل نهایی رسیدهاند.
دژپسند افزود :آزاد سازی ســهام عدالت ارزش بازار سرمایه را به
شدت باا میبرد ،برنامه وسیعی برای عرضه اولیه شرکتها داریم،
هم چنین افزایش سهام شناور شرکتها در دستور کار قرار دارد.
به گفته وزیر اقتصاد ،عاوه بر شرکتهای بخش خصوصی هفته
آینده با مدیران شرکتهای بزرگ بورسی هم جلسه میگذاریم تا
حضور خود در بورس را گســترش دهند .همچنین دولت برنامه
وســیعی برای واگذاری داراییها دارد؛ نهادهای عمومی ،صندوق
های بازنشستگی و ســتاد اجرایی فرمان امام(ره) هم برنامههایی
برای واگذاری شرکتهای خود دارند و از امروز هم اولین صندوق
واسطه گری مالی به مردم ارائه میشود.

شریعتمداری:

شناسایی یک میلیون شاغل غیررسمی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :با همکاری بانک
مرکزی ،سیستم بانکی ،وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت و
سیستم تولید و توزیعی ،طرح اعتبار مصرف کننده برای
تحریک تقاضا در کشور راه اندازی می شود.به گزارش
خبرگزاری مهر ،محمد شــریعتمداری در مصاحبه با
رادیو اقتصاد ،اظهار داشــت :طرح اعتبار مصرف کننده
در ماههــای آتی با همکاری بانک مرکزی ،نظام بانکی،
وزارت اقتصاد و دارایی ،وزارت صمت و سیستم تولید و
توزیعی با هدف تحریک تقاضا در کشور اجرا میشود.
این طــرح میتواند کمک شــایان توجهی به تحریک
تقاضا و ایجاد تقاضای مطمئن برای بازار تولید کااهای
ایرانی باشــد.وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی با بیان
اینکه دولت با شــیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون
تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده اســت ،افزود :برای
حمایت عمومی از تمامی اقشار جامعه ،افزایش قدرت
خرید برای تأمین نیــاز واحدهای تولیدی و همچنین
کمک به تأمین معیشت خانوارهای متوسط و ضعیف در
جامعه اقدامات خوبی در مملکت انجام شده است.وی
ادامه داد :برای مثال دولت برای  ۷۶میلیون و  ۳۰۰هزار
نفر در قالب  ۲۴میلیون خانوار که از مجموعه حســاب
یارانه استفاده میکنند اعتبار یک میلیون تومانی قرض
الحسنه معین کرد که مرحله اول و دوم آن تا به امروز
پرداخت شده است.شریعتمداری تصریح کرد :تاکنون
نزدیــک به  ۱۹میلیون و  ۴۰۰تــا  ۱۹میلیون و ۵۰۰
هزار نفر از مجموعه خانوارهای ایرانی مشمول دریافت
این تســهیات قرض الحسنه شــده اند.وی ادامه داد:
جدا از این ســه میلیون خانواده که از حداقل درآمدها
و هزینهها در سطح کشور برخوردار بودند تحت پوشش
کمکهای  ۲۰۰تا  ۶۰۰هزار تومانی یارانه ای دولت به
ازای خانــوار تک نفره ،پنج نفر و به باا قرار گرفته اند.

این رقم در اســفند و فروردین ماه پرداخت شده و در
ماه مبارک رمضان بصورت مضاعف انجام خواهد شــد.
بدیهی اســت که در ماههای اردیبهشت و خرداد سال
جاری نیز این سه میلیون خانوار از یارانه  ۲۰۰تا ۶۰۰
هزار تومانی دولت برخوردار خواهند شد.

صندوق بیمه بیکاری هنوز  ۵هزار میلیارد تومان
را دریافت نکرده است
شریعتمداری تصریح کرد :یک میلیارد یورو با تصویب
دولت و بــا اذن رهبری معظم انقاب از منابع صندوق
توســعه ملی برای کمک به بخش بهداشت و درمان و
سایر نیازمندیهای حوزه کرونا اختصاص پیدا کرده که
از این میــزان  ۱۳هزار میلیارد تومان مربوط به بخش
بهداشت و درمان و پنج هزار میلیارد تومان مقرر شده
برای کمک به صندوق بیمه بیکاری تخصیص یابد که
هنوز مبلغی پرداخت نشده است.
وی ادامه داد :عاوه بــر این با کمک نهادهای انقابی
و حمایتی ،ســپاه پاســداران انقاب اســامی ،بنیاد
مستضعفان ،ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام و همه
نهادهایی که متصل به دفتر مقام معظم رهبری هستند
هماهنگیهــای ازم به عمل آمــد و هرکدام در یک
حرکت همدانه با ملت ایران مشارکت کردند.
اختصاص  ۵۰هزار میلیارد تومان منابع به  ۱۱رسته
شغلی
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :نزدیک به ۵۰
هزار میلیارد تومان منابع در اختیار  ۱۱رســته شغلی
تأثیر پذیــر از بروز ویروس منحوس کرونــا قرار داده
خواهد شــد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این
منابع از چــه محلی تأمین خواهد شــد ،افزود :بانک

مرکزی برخی از ذخایر قانونی بانکها را برای تحقق این
هــدف آزاد و در ضمن بانکها را همزمان مکلف کرده
که از محل منابع داخلی خود معادل همان میزان اعتبار
وارد صحنه کنند و در جمع نزدیک به  ۵۰هزار میلیارد
تومان منابع بدین منظور ایجاد شده است.شریعتمداری
اظهارداشت :تسهیات  ۱۲درصدی در اختیار  ۱۱رسته
شــغلی از واحدهای مختلف تولیدی کشور که در اثر
شیوع ویروس کرونا لطمه دیده اند به صورت مستقیم
یا غیر مستقیم قرار داده میشود.
شناسایی یک میلیون شاغل غیررسمی در کشور
وزیــر تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی گفت :عاوه بر این
عدهای در مشاغل غیر رسمی یا در خانههای مردم کار
میکردند و اگر مشاغلی هم داشتند شهرداریها بیشتر
با آنها در تماس و ارتباط بودند مثل دستفروشان ۱8۲
هزار نفر در تهران و یک میلیون نفر در ســطح کشور
از طریق شــهرداری تهران و همینطور شهرداریهای
سراسر کشور البته با گرایش شهرداریهای کانشهرها
شناسایی و از وام قرض الحسنه دو میلیون تومانی بهره
مند خواهند شد.وی افزود :بین  ۲۳تا  ۲۵هزار میلیارد
تومان منابعی که بانکها در اختیار مردم برای افزایش
قدرت خرید مردم قرار میدهند که در واقع یک شوک
 ۲۵هزار میلیارد تومانی به بازار است که حداکثر دو ماه
تحت تأثیر مشــکات ناشی کرونا بوده به نظر میرسد
برای راه اندازی واحدها رقم قابل قبولی باشد.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره):

بهتولیدواکسنکرونانزدیکشدهایم

رییس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت :ایران
شــانس کمتری نسبت به سایر کشــورها برای تولید
واکسن کرونا ندارد و از هیچ کشوری عقب نیستیم.
به گــزارش خبرنگار اقتصادی ایلنــا ،محمد مخبر در
مراســم رزمایش همدلی و احسان با بیان اینکه تولید
واکسن در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام شروع شده
است ،اظهار داشت :کشور به لحاظ تولید واکسن کرونا
چیزی از ســایر کشــورهای خارجی کم ندارد و عقب
نیســتیم و شانس تولید واکســن کرونا در ایران وجود
دارد.وی افزود :ستاد هم از همان ابتدا وارد تولید واکسن
کرونا شــده و به تولید واکســن کرونا نزدیک شدهایم.
رییس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام با بیان اینکه
داروهای وارداتی برای بهبود بیماران کرونایی را ظرف
دو هفته به تولید داخل رساندیم ،گفت :ظرفیت تولید
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 ۴میلیون ماسک را ایجادکردیم و امروز خوشبختانه نه
تنها نیازی به ماسک در کشــور نداریم بلکه به زودی
صادرکننده ماســک خواهیم بود.وی با اشاره به تولید
کیتهای تشــخیص ســریع اظهارداشــت :توانستیم
کیتهای تشــخیص سریع و  ۲۴ساعته را تولید کنیم
و امروز کشور بینیاز از کیتهای تشخیص است.مخبر
تاکید کرد :ارزش اقدامات ضد کرونایی ســتاد در طول
این مدت  ۲۷هزار میلیارد تومان بوده اســت.وی ادامه
داد :با راهاندازی سامانه  ۴۰۳۰و حضور  ۲۲۰۰پزشک
پاسخگو در این سامانه  8۰درصد مراجعات بیمارستانی
را کاهش دادیم.رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
گفت :ارزش کمکهای باعوض ستاد تا به امروز ۱۱۰۰
میلیارد تومان بوده است.مخبر با بیان اینکه متاسفانه ۴
نفر از کارکنان ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام را به

دلیل ابتا به کرونا از دست دادیم ،گفت :از زمان اشیوع
ویروس کرونا تا به امروز حتی یک نفر از کارکنان ستاد
درخواست مرخصی یک روزه را هم نداشتند.وی درباره
ارزش داراییهای ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امام
گفت :یکی از خبرنگاران در مصاحبه با من ارزش ستاد
را  ۹۰میلیارد دار اعام کرد که در پاســخ به او گفتم
تمام داراییهای ستاد را به  ۳میلیارد دار و به صورت
اقســاط به متقاضیان میدهم.وی تاکید کرد :در حالی
که در کشورهای انگلیس ،آمریکا و برخی از کشورهای
اروپایی کشتههای ناشــی از کرونا بسیار زیاد است اما
ما در ایران توانســتیم این موضوع را مدیریت کنیم و
اینکه گفته میشــود آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در
ایران غیرواقعی و کمتر از واقعیت اعام میشود ،حرف
بیربطی است.
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گزیده خبر
تاثیر  ETFها بر جذب نقدینگی
فروش باقیمانده ســهام دولت در بانکهای تجارت ،ملت ،صادرات و بیمههای
اتکایی امین و البرز در قالب واحدهای ســرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری
قابل معامله ( )ETFاز امروز آغاز می شود .اتفاقی که بسیاری از کارشناسان بر این
باورند که به جذب نقدینگی کمک بسیاری میکند.به گزارش ایسنا ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی هفته گذشــته طی اطاعیهای فراخوان واگذاری (شماره )۱
پذیره نویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ()ETF
«واســطهگری مالی یکم» را منتشــر کرد .در این اطاعیه آمده بود که وزارت
امور اقتصــادی و دارایی از طریق این واگذاری ،به نمایندگی از دولت جمهوری
اســامی ایران ،باقیمانده سهام خود در بانک های ملت ،تجارت و صادرات ایران
و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.به طور کلی قرار است ۱۶
هزار  ۵۰۰میلیارد تومان باقیمانده ســهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه
ای مذکور در قالب یک صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس ( )ETFبا
عنوان «واسطه گری مالی یکم» عرضه شود.
برای پذیرهنویسی چه باید کرد؟
همچنین در اطاعیه شماره دو این وزارتخانه آمده است بانک های ملی ،سپه،
مسکن ،کشــاورزی ،رفاه کارگران ،ملت ،تجارت ،صادرات و قرض الحسنه مهر
ایران به عنوان بانک های منتخب از تاریخ  ۱۴لغایت  ۳۱اردیبهشــت ماه ،آماده
پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای ســرمایه گذاری صندوق سرمایه
گذاری قابل معامله ( )ETFهســتند .درواقع متقاضیان میتوانند به صورت غیر
حضوری و با مراجعه به درگاه بانکهای مذکور نسبت به پذیرهنویسی اقدام کنند.
همه از تخفیف برخوردارند؟
ویژگی بارز این واگذاری ،بهره مندی کلیه ایرانیان ،از تخفیف  ۲۰درصدی است.
سقف سرمایه گذاری هر شــخص حقیقی (هر کد ملی) ۲۰ ،میلیون ریال (دو
میلیون تومان) تعیین شــده است .پذیره نویســی برای هر فرد دارای کد ملی
امکانپذیر اســت و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد .پذیره نویسی
واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاماتی (کد بورسی) از طریق
کارگزاریهای بورس و سامانههای آناین معاماتی و درگاه های غیرحضوری و
حضوری بانک های منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی ،از طریق درگاه های
غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب صورت می پذیرد .شروع پذیره نویسی
از  ۱۴اردیبهشت و پایان پذیره نویسی  ۳۱اردیبهشت خواهد بود.متقاضیان باید
توجه داشــته باشند که داشتن کد بورســی برای پذیره نویسی الزامی نیست.
متقاضیــان برای انجام معامله این واحدها که از  ۲ماه به بعد از تخصیص امکان
پذیر است ،می توانند به تدریج طی ماه های آینده و در فرصت مناسب نسبت به
ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق رویه های شرکت سپرده
گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.
کمک به جذب نقدینگی و متعادلسازی بازار
در این راســتا یک کارشناس بازار ســرمایه بر این باور است که اقتصاد دانان و
کارشناســان بالغ بر  ۲۵سال اســت که می خواهند اصل  ۴۴قانون اساسی به
طور کامل تحقق پیدا کنــد و تصدی گری دولت به منظور افزایش بهرهوری و
کارایی در شرکت ها به حداقل ممکن برسد .این موضوع در حال حاضر با حجوم
نقدینگی سرشار به سمت بازار سرمایه و بورس مصادف شده و مسئوان را به فکر
وا داشته است که از این طریق طرف عرضه در این بازار را نسبت به طرف تقاضا
متعادل کنند و به جذب نقدینگی کمک میکند.فردین آقابزرگی در گفتوگو با
ایسنا ،درمورد واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس اظهار کرد :این اتفاق
با توجه به شرایط حال حاضر که تقاضا بیش از اندازه است کار بسیار شایستهای
بوده و به جذب نقدینگی در بورس کمک میکند .بر این اساس تشکیل کد یا
هلدینگهایی مانند واگذاری سهام عدالت ،واگذاری گروهی سهام شرکت های
دولتی که چند شرکت پاایشــگاهی و فوادی هستند و تخصیص به کد ملی
اشخاص می تواند بخش عمده ای از نقدینگی را جذب کند .در واقع با توجه به
محور قرار گرفتن حجوم نقدینگی به بازار سرمایه ،یکی از تدابیر پیشنهادی اولیه
شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد عرضه سهام شرکتهای دولتی بود که گزینه
خوبی است و به اقتضای شرایط می تواند کارایی خوبی داشته باشد.وی ادامه داد:
البته حجم برآوردی از صندوق یکم  ETFکه حدودا  ۱۶هزار میلیارد تومان است
چندان قابل توجه نیســت و با توجه به تخفیفی که اعمال شده و محدودیت دو
میلیون تومانی آزادی زیادی هم در اختیار سهامداران قرار ندارد.

استانها
آغاز دومین مرحله از طرح راه بخشنده
درازادراه قم – تهران
مسئول راهداری آزادراه و جاده قدیم قم – تهران عنوان کرد  :طی دومین مرحله
از طرح راه بخشــنده درآزادراه قم – تهران  ،افزون بر  ۲۴۰۰شــاخه گاردریل
وپایــه حذف و یک باب پارکینگ اظطراری احداث میگــردد .به گزارش روابط
عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم  ،به منظورافزایش
ضریــب ایمنی و کاهش حداکثری حوادث جاده ای  ،دومین مرحله از طرح راه
بخشــنده درآزادراه قم – تهران عملیاتی شد.سرپرست راهداری آزادراه و جاده
قدیم قم – تهران درتکمیل خبر فوق افزود  :طی دومین مرحله از این طرح که
در ۵کیلومتــر از آزادراه قم  -تهران ( این غربی ) اجرا میگردد افزون بر ۲۴۰۰
شاخه گاردریل و پایه حذف میشود  .حسین برقراری درتوضیح بیشتر این خبر
اضافه کرد  :اجرای طرح راه بخشــنده به منظور کاهش آســیب های وارده به
سرنشین و خودرو درصورت انحراف از این حرکتی اجرا میشود  .وی ادامه داد :
به عبارتی درصورت خروج خودرو از مسیر حرکتی و انحراف آن به شانه و حریم
راه  ،با اجرای تمهیداتی همجون آرامســازی ( اصاح شیب شیروانی  ،تسطیح
حریم  ،علف زنی  ،رفع موانع و حفاظهای جاده ای و  ) ....از شــدت آســیبهای
وارده به سرنشین و خوردرو به میزان چشمگیری جلوگیری به عمل آید .برقراری
درخصوص علت حذف گاردریل و دیگر حفاظ های جاده ای در طرح راه بخشنده
عنوان کرد  :با توجه به اینکه درطرح مذکور با اصاح شیب شیروانی و تسطیح
حریم خطرات ناشــی از خروج احتمالی خودرو از مسیر حرکتی به میزان قابل
توجهی کاســته می شود  ،ضرورت نصب و نگهداری گاردیل و دیگر حفاظهای
ایمنی درشانه راه منتفی می باشد .وی ادامه داد  :ازدیگرویژگیهای اجرای طرح
راه بخشــنده  ،کاهش هزینه های نصب و نگهداری حفاظهای جاده ای در شانه
راهها ست.حســین برقراری درخصوص اقداماتی که درراستای اجرای این طرح
درحال اجرا میباشد اظهار داشت  :دردومین مرحله از این طرح که درحد فاصل
کیلومتر  ۳۰الی  ۲۵این غربی ( باند برگشت ) آزادراه قم – تهران درحال اجرا
ســت ،افزون بر  ۱۲۰هزار متر مکعب بارریزی صورت می پذیرد .وی بازه زمانی
اجرای پروژه را  ۴ماهه برآورد کرد و ابراز امیدواری نمود  :درصورت مساعد بودن
شرایط جوی و اســتمرار عملیات ،شاهد بهره برداری از این پروژه مهم درپایان
مرداد ماه سالجاری باشیم .
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درآمدهای نفتی عراق نصف شد
درآمدهای نفتی عراق در ماه آوریــل با صدور روزانه  ۳میلیون و  ۴۴۰هزار
بشکه نفت بیش از نصف کاهش یافت.به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز از
بغداد ،وزارت انرژی عراق ،روز جمعه ( ۱۲اردیبهشــتماه) در بیانیهای اعام
کرد که کل صــادرات روزانه نفت خام عراق در ماه آوریل بهطور میانگین ۳
میلیون و  ۴۳۸هزار بشکه بود و درآمد نفتی این کشور با بیش از  ۵۰درصد
کاهش به یک میلیارد و  ۴۲۰میلیون دار رسیده است.میانگین قیمت نفت
خام عراق در ماه آوریل  ۱۳دار و  ۸۰ســنت بود.درآمد نفتی عراق ،منبع
اصلی درآمد این کشــور ،در ماه مارس ،با وجــود کاهش ۲ ،میلیارد و ۹۸۰
میلیون دار بود.دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام اوپک به دلیل افت قیمت
نفت و توافق برای کاهش تولید روزانه بیش از  ۱میلیون بشکه ،از ماه جاری
میادی ،با بحران اقتصادی روبهرو است.وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو
و غیر عضو ســازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهمین نشست
فوقالعاده خود از طریق وبینار در  ۱۲آوریل ( ۲۴فروردین ماه) متعهد شدند
تولید روزانه خود را از اول ماه مه ( ۱۲اردیبهشت ماه)  ۹میلیون و  ۷۰۰هزار
بشکه در ماههای مه و ژوئن کاهش دهند.کشورهای تولیدکننده نفت اوپک
و غیراوپک حاضر در توافقنامه همــکاری ( )Declaration of Cooperationدر
این نشســت توافق کردند پس از پایان دو ماه ،به مدت  ۶ماه از یکم ژوئیه تا
 ۳۱دسامبر ســال  ۲۰۲۰روزانه  ۷میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه کاهش عرضه
داشــته باشند و در بازه زمانی یکم ژانویه  ۲۰۲۱تا  ۳۰آوریل  ۲۰۲۲بهمدت
 ۱۶ماه نیز روزانه  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار بشــکه تولید خود را کاهش دهند.
خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای همه کشورهای حاضر در این توافق به
جز عربستان و روسیه ماه اکتبر سال  ۲۰۱۸میادی و مبنای محاسبه تولید
برای روسیه و عربستان روزانه  ۱۱میلیون بشکه تعیین شده است.ایران ،لیبی
و ونزوئا نیز بر اساس این توافق از کاهش تولید معاف هستند.

افزایش تولید نفت روسیه در ماه آوریل
تولید نفت روســیه در ماه آوریل و پیــش از آغاز توافق کاهش تولید اوپک
پاس افزایش یافت.به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز ،روسیه پیش از آغاز
زمان کاهش عرضه این کشور طبق توافق کاهش تولید سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک پاس ،تولید میعانات
نفت و گاز را در ماه آوریل افزایش داد و به  ۴۶میلیون و  ۴۵۰هزار بشکه تن
یا  ۱۱میلیون و  ۳۵۰هزار بشکه در روز رساند.مقدار تولید این محصوات در
ماه مارس  ۱۱میلیون و  ۲۹۰هزار بشکه بود .وزیران نفت و انرژی کشورهای
عضو و غیر عضو ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهمین
نشســت فوقالعاده خود از طریق وبینار در  ۱۲آوریــل ( ۲۴فروردین ماه)
متعهد شــدند تولید روزانــه خود را از اول ماه مه ( ۱۲اردیبهشــت ماه) ۹
میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه (حدود  ۱۰درصد عرضه جهانی) در ماههای مه و
ژوئن کاهش دهند.ایاات متحده ،نروژ ،کانادا و برزیل هم ممکن است تولید
خود را کاهش دهند که سبب کاهش کلی  ۲۰میلیون بشکه در روز یا ۲۰
درصد از عرضه جهانی میشــود ،اگرچه بحران ویروس کرونا سبب کاهش
تقاضا تا  ۳۰درصد و کاهش قیمتها شده است.انتظار می رود روسیه تولید
نفت خود را روزانه  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه در ماههای مه و ژوئن کاهش
دهد .مبنای محاســبه تولید برای روســیه روزانه  ۱۱میلیون بشکه در نظر
گرفته شده است.این مقدار کاهش تولید شامل تولید میعانات گازی و نفت
سبک نمیشــود؛ وزارت انرژی روسیه مقدار تولید میعانات گازی را بهطور
جداگانه اعام نمیکند.

استانها
نشست با صنعتگران قطب سنگ ایران
در اصفهان
محبوبــه وکیلی-یکی از مهتمرین اهداف صنعــت برق گذر از پیک بار در
سالهای متوالی که نتیجه آن روزهای بدون خاموشی می باشد؛ صنعت برق
در این ســالها تاش کرده که فراز و فرودها و قله ها و دره های انرژی را با
برنامــه های گوناگون به فرایندهای هموار تبدیل کند که این موضوع مهم
بدون همکاری و تعامل مشــترکین از جمله مشترکین صنعتی امکان پذیر
نمی باشد؛ از طرفی یکی از اهداف کان کشور جهش تولید می باشد که به
صورت مســتقیم با فعالیت صنعت در ارتباط است از اینرو دستیابی به این
دو موضوع نیازمند مدیریــت و برنامه ریزی هدفمند در چارچوب مدیریت
مصرف می باشد .امور برق منطقه  ۲با خدمات رسانی به دو قطب صنعتی
محمودآباد و امیرکبیر نقش بســیار پررنگی در ایــن دو حوزه دارد .در این
راستا مهندس باروتی مدیر امور برق منطقه ۲با نمایندگان صنعت جلسه ای
برگزار نمود .وی ضمن قدردانی از همکاری ایشان در گذر از پیک سال ۹۸
به تشــریح طرح های پیک سایی در سال جاری پرداخت .وی  ،به اهمیت
مدیریت مصرف اشــاره و خاطر نشان کرد  :انرژي در حیات اقتصاد صنعتي
جوامع ،نقش زیر بنایي را ایفا مي کند ،به طوری که هر گاه انرژي به مقدار
کافي و به موقع در دسترش باشد ،توسعه اقتصادي نیز میسر خواهد بود.
مهندس باروتی در پایان خواستار همکاری هدفمند بخش صنعتی به گونه
ای که خدشه ای در چرخ تولید ایجاد نشود ،شدو نتایج حاصل از مدیریت
مصرف برق را برای عموم جامعه ،کلیدی عنوان نمود
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

ممکن است جریان گاز برخی مشترکین به
هنگام تعمیرات و توسعه شبکه قطع گردد
بهار محمدپور-مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت :به لحاظ فنی و
ایمنی برای اجرای عملیات توسعه یا تعمیر شبکه شیر لوله گاز بسته شده
و ممکن است منجر به قطع موقت جریان گاز برخی مشترکین گردد.سید
مصطفی علوی ،با اشــاره به اینکه یکی از برنامه های شــاخص واحد روابط
عمومی اطاع رســانی به موقع و موثر قطع و وصل گاز مشترکین است که
به علت توســعه شبکه های گاز یا تعمیرات آن صورت می گیرد افزود :این
مهم برای پیشــگیری از حوادث احتمالی نشــت گاز،آتش سوزی و انفجار
اجتناب ناپذیر است.وی ،با تاکید بر اینکه اطاع رسانی به موقع و مناسب به
مشترکین از زمانبندی قطع گاز در نقاط مختلف استان یک ضرورت جدی
است ،گفت :روابط عمومی از طریق صدا و سیما مکان و مدت زمان قطع گاز
را به مشترکین اعام می کند تا مشترکین در این مدت شیرهای وسایل گاز
سوز خود را در حالت بسته قرار دهند.مهندس علوی ،افزود :به منظور اطاع
رسانی موثر ،یک روز قبل از انجام قطع گاز؛ پیام صوتی مبنی بر اعان قطع
گاز در مکان مورد نظر و بازه زمانی آن ،از طریق تماس همزمان با تلفن ثابت
محدوده مشخص شده انجام می گیرد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
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آوریل سیاه؛ وقتی که جهان در نفت غرق شد

تهران – ایرنا – آوریل  ۲۰۲۰برای همیشه در تاریخ نفت جهان
ماندگار شد .چه آن روزی که وزرای نفت اوپک پاس از طریق
ویبینار و به مدت  ۱۰ساعت بر سر کاهش تولید نفت چانه زدند
و چه روز بیســتم همان ماه که نفت آمریکا برای نخستین بار
قیمتهای منفی را تجربه کرد.ماه آوریل برای تولیدکنندگان
نفت با پایان توافق قبلی کاهش تولید اوپک پاس آغاز شــد.
کشورهای اوپک پاس ،در هشتمین نشست خود در ماه مارس
نتوانستند به توافقی دست پیدا کنند .این امر باعث شد تا توافق
قبلی نیز در موعد مقرر خود یعنی پایان مارس  ۲۰۲۰تمام شود
و جنگ تولید و بازار بین تولیدکنندگان به راه بیافتد.عربستان و
روسیه به شکل سرسامآوری نفت تولید و با تخفیفهای عجیب
و غریب راهی بازار کردند .این موضوع باعث شد تا قیمت نفتی
که تحت تاثیر شیوع کرونا و کاهش فعالیتهای اقتصادی ۲۰
دار از ارزش خــود را تا آن روز از دســت داده بود ،با شــیب
تندتــری افت کند.تولید نفت اعضای اوپک در ماه آوریل ۱.۷۳
میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد و به  ۳۰.۳۶میلیون بشکه
در روز رســید .به گزارش بلومبرگ ،افزایش تولید نفت اعضای
اوپک در ماه آوریل بیشترین میزان  ۳۰سال اخیر این سازمان
بوده اســت.این در حالی است که بر اساس توافق اوپک پاس
در  ۹آوریل ،قرار اســت اوپک تولید خــود را به  ۲۰.۵میلیون
بشــکه در روز برســاند که به معنای خروج  ۱۰میلیون بشکه
نفت از سوی  ۱۳عضو اوپک در ماه می خواهد بود .در حالی که
اگر تولید کشورهای عضو اوپک بر اساس تولید ماه اکتبر سال
 ۲۰۱۸انجام می شد ،تولید اعضای این سازمان باید چیزی در
حدود  ۲۶میلیون بشــکه در روز می بود.عاوه بر اوپک ،دیگر
تولیدکنندگان نفت جهان نیز تولید خود را در این ماه افزایش
دادنــد تا آنجا که جهان در نفت غرق شــد و دیگر جایی برای

ذخیره نفت تولید شــده در دنیا باقی نماند.این مسابقه تولید
و فروش اگرچه در روزهــای اول برای مصرفکنندگان بزرگ
نفــت به دلیل قیمتهای پایین جذاب بود اما ادامهدار شــدن
آن دردسر جدیدی را به وجود آورد.مصرفکنندکان نفت خام
خرید نفت را آغاز کردند تا مخازن موجود خود را با نفت ارزان
پر کنند اما مســابقه تولید آنچنان بــاا گرفته بود که مخازن

خشــکی در برابر آن کم آورد و کار به ذخیره نفت خام بر روی
آب رسید.ذخیرهسازی  ۱۶۰میلیون بشکه نفت در کشتیهای
نفتکش به دنبال همین اتفاقات رخ داد.نبود مخزن ذخیرهسازی
در کنار کاهش فعالیت پاایشــگاههای جهان ،باعث شــد تا با
سررسید زمان تحویل نفت در ماه می در  ۲۰آوریل ،خریداری
برای نفت آمریکا وجود نداشــته باشد.این موضوع باعث شد تا

رئیس آژانس بینالمللی انرژی

کاهش  7درصدی متوسط بارش کشور در
مقایسه با سال آبی گذشته

کاهش تولید اجباری تولیدکنندگان غیراوپکی
را نباید دستکم گرفت

رئیس آژانس بینالمللی انــرژی اعام کرد که کاهش
تولید اجباری دیگر تولیدکنندگان نفت غیرعضو اوپک
را نباید دســتکم گرفت.به گزارش ایلنا از خبرگزاری
پلتس از لندن ،فاتح بیــرول در یک وبینار مطبوعاتی
گفت :تضعیف شــدید تقاضا بر اثر ویروس همهگیری
جهانی کرونا سبب شد شرکتهای نفتی مجبور شوند
تولید خود را بیشــتر کاهش دهنــد.وی افزود :مقدار
این کاهشها ممکن اســت با کاهش تولید ســازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم
به اوپک پاس برابری کند.رئیــس آژانس بینالمللی
انــرژی اظهار کــرد :هنوز به آن مرحله نرســیدهایم،
اما اکنون نیز شــاهد کاهش تولید بعضی از کشــورها
هستیم.وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهمین
نشســت فوقالعاده خود از طریق وبینار در  ۱۲آوریل
( ۲۴فروردینماه) متعهد شــدند تولید روزانه خود را از
اول ماه مه ( ۱۲اردیبهشتماه)  ۹میلیون و  ۷۰۰هزار
بشــکه در ماههای مه و ژوئن کاهش دهند.کشورهای
تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه
همکاری ( )Declaration of Cooperationدر این نشست
توافق کردند پس از پایان دو ماه ،به مدت  ۶ماه از یکم
ژوئیه تا  ۳۱دســامبر ســال  ۲۰۲۰روزانه  ۷میلیون و
 ۷۰۰هزار بشــکه کاهش عرضه داشته باشند و در بازه
زمانی یکم ژانویه  ۲۰۲۱تا  ۳۰آوریل  ۲۰۲۲بهمدت ۱۶
ماه نیز روزانه  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار بشــکه تولید خود
را کاهش دهند.خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای
همه کشورهای حاضر در این توافق به جز عربستان و

روسیه ماه اکتبر سال  ۲۰۱۸میادی و مبنای محاسبه
تولید برای روسیه و عربستان روزانه  ۱۱میلیون بشکه
تعیین شده است.کشورهای ایران ،لیبی و ونزوئا نیز بر
اساس این توافق از کاهش تولید معاف هستند.بافاصله
پس از نشســت اوپک پــاس ،وزیران نفــت و انرژی
کشــورهای عضو گروه  )G۲۰( ۲۰نیز گردهم آمدند و
تصمیم گرفتند برای مدت یک سال روزانه  ۳.۷میلیون
بشکه از تولید نفت خود بکاهند.عبدالعزیز بن سلمان،
وزیر انرژی عربســتان روز  ۲۵فروردینماه اعام کرده
بود که با توجه به توافق کاهش تولید نفت اوپک پاس،
وعده کاهش دیگر کشورهای تولیدکننده نفت در گروه
 )G۲۰( ۲۰و خریــد نفت برای ذخیرهســازی ،کاهش
مؤثر عرضه جهانی نفت حدود  ۱۹میلیون و  ۵۰۰هزار
بشــکه در روز خواهد بود.تینا بــرو ،وزیر نفت و انرژی
نروژ روز پنجشنبه ( ۱۱اردیبهشتماه) اعام کرد :نروژ
در ماه ژوئن تولید روزانه نفت خود را  ۲۵۰هزار بشکه
کاهش میدهد و در نیمه دوم سال جاری میادی این
مقدار کاهش روزانه  ۱۳۴هزار بشکه در روز خواهد بود.
وی همچنین از به تأخیر انداختن بهرهبرداری از چند
میدان نفتی تا سال  ۲۰۲۱میادی خبر داد.وزیر نفت و
انرژی نروژ گفت :مجموع تولید روزانه نفت خام نروژ در
دسامبر سال  ۲۰۲۰میادی  ۳۰۰هزار بشکه پایینتر
از برنامه از پیش تعیینشــده شرکتهای نفتی فعال
در صنعت نفت این کشــور خواهد بود و این شرایط تا
پایان امسال ادامه مییابد.بیرول تصریح کرد که در کنار
اعام کاهش تولید اخیر نروژ ،کاهش چشــمگیر تولید
در آمریکا ،کانادا و برزیل نیز وجود داشته است.رئیس

در سال  ۱۳۹۸رخ داد

 3حادثه و خسارت به تاسیسات شرکت گاز
استان البرز در اثر سیاب و رانش زمین
مدیرعامل شــرکت گاز استان البرز با اعام  ۳حادثه و
خســارت مربوط به تاسیسات شرکت گاز استان البرز
گفت :این حوادث ناشی از وقوع سیاب و رانش زمین
در ســال  ۹۸بود .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
استان البرز ،حسین تقی نژاد با اشاره به وقوع  ۴۸حادثه
در سال  ۹۸و در مقایسه با حوادث مربوط به گاز مشترکین در سال  ۹۷که ۵۸
مورد بوده گفت :آموزش مشترکین در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت
که از ابتدای تشکیل شــرکت گاز استان البرز در سال  ۹۴جزو اهداف شرکت
در نظر گرفته شده ساانه باعث کاهش آمار حوادث در سطح استان می شود.
تقی نژاد افزود :ســال گذشته  ۳حادثه هم مربوط به خسارت تاسیساتی ثبت
شــد که ناشی از وقوع ســیاب و رانش زمین در ابتدای سال  ۹۸بود  .وی در
بیمه مشترکین گفت :همه مشترکین شرکت ملی گاز ایران دارای قرارداد بیمه
حوادث مشترکین تجاری و خانگی (شــهری و روستایی سکونت و گاهی هم
عشایری) هستند .مشترکین در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم
از انفجار  ،آتش ســوزی و مسمومیت و ...طبق قانون از بیمه برخوردار هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز اظهار داشت :مشترکین در صورت بروز حادثه
باید فورا با سامانه  ۱۹۴تماس گرفته و متعاقبا کلیه مستندات ازم را از قبیل
گزارش آتش نشانی  ،پلیس و ...به اداره گاز مربوطه ارائه نمایند و سپس مراتب
را از طریق اداره گاز به واحد امور بهداشــت ،ایمنی ،محیط زیســت و پدافند
غیرعامل گزراش می شــود و در نهایت واحد مزبور کلیه مســتندات را جهت
بهره مندی مشــترک حادثه دیده و دریافت خسارت مالی یا جانی به شرکت
بیمه ارسال می کند.

آنهایی که این نفت را به صورت کاغذی و با امید ســود بیشتر
خریده بودند حاضر شــوند تا با قیمتهایــی پایینتر از صفر،
آن را به فروش رســانده و از شــرش خاص شوند.اگرچه بعد
از آن روز قیمتها دوباره به مدار صعود بازگشــت اما نگرانیها
همچنــان وجود دارد .گلدمن ســاکس پیشبینــی کرده که
ظرفیت ذخیرهسازیهای نفت خام جهان طی سه یا چهار هفته
آینده تکمیل میشود و این شرایط میتواند یک شوک قیمتی
دیگر را در زمان سرسرســید تحویل ماه ژوئن به همراه داشته
باشــد.با توجه به این موارد ،قیمت هر بشکه نفت برنت که ماه
آوریل را با قیمت  ۲۴دار و  ۷۴سنت آغاز کرده بود ،به قیمت
 ۲۵دار و  ۴۹ســنت رسید که نشــاندهنده رشد  ۳درصدی
قیمت در ماه آوریل اســت.نفت شاخص آمریکا نیز از  ۲۰دار
و  ۳۱ســنت در ابتدای ماه به  ۱۷دار و  ۶۴سنت کاهش پیدا
کرد و  ۱۵درصد از ارزش خود را از دســت داد.همچنین سبد
نفتی اوپک که نخســتین روز ماه را با قیمــت  ۱۶دار و ۸۵
سنت آغاز کرده بودند در پایان این ماه به  ۱۴دار و  ۳۶سنت
برای هر بشکه رسید و  ۱۷درصد افت قیمت را در آوریل سیاه
نفت تجربه کرد.با این حال ،اگرچه قرار اســت بر اساس توافق
کاهش تولید اوپک پاس  ۹.۷میلیون بشــکه از تولید و عرضه
را از بــازار کم کند اما به عقیده تحلیلگران ازمه رهایی از این
وضع کاهش حدود  ۲۰درصد از عرضه جهانی نفت خام است.
از همین رو و با توجه به مبهم بودن زمان پایان شیوع کرونا در
جهان ،انواع کاهش تولید اجباری شــامل کاهش عرضه حدود
روزانه  ۱۰میلیون بشکهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) و متحدانش ،موسوم به اوپک پاس ،بهسرعت قابل احیا
نیست و نباید در کوتاه مدت منتظر بازگشت قیمتها به باای
 ۵۰دار در هر بشکه بود.

آژانس بینالمللی انرژی افزود :انتظار دارم ،کاهش تولید
کشــورهایی که بازارهای نفتی آنها توسط شرکتهای
خصوصی اداره میشــود نیز در سطحی باشد که نتوان
آن را دستکم گرفت.براساس دادههای اداره اطاعات
انرژی آمریکا ،تولید نفــت آمریکا ،اکنون یک میلیون
بشکه در روز نسبت به تولید بیسابقه این کشور در ماه
مارس کاهش یافته است.دادههای اداره اطاعات انرژی
آمریکا نشان داد که کل تولید نفت خام ایاات متحده
در هفته منتهی به  ۲۴آوریل ۱۰۰ ،هزار بشکه در روز
کاهش یافت و به  ۱۲میلیون و  ۱۰۰هزار بشکه در روز،
کمترین میزان از ژوئیه سال  ،۲۰۱۹رسید.رئیس آژانس
بینالمللــی انرژی همچنین گفت :روند بهبود تقاضای
نفت آهســته خواهد بود و این موضوع مســتلزم رفع
محدودیتهای ناشی از ویروس کروناست.بیرول افزود:
از آنجایی که دوسوم مصرف نفت در بخش حملونقل
اســت ،بهبود شــرایط بهتدریج و ُکند خواهد بود.وی
تصریح کرد :کاهش تقاضا همچنان در طول سال ادامه
خواهد یافت.اگرچه پیش از این آژانس بینالمللی انرژی
توافق کاهش تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) و متحدانش موســوم بــه اوپک پاس را
«شروعی قاطع» نامید ،اما پیشبینی کرد تقاضای نفت
خام در سال  ۲۰۲۰بهطور میانگین  ۹.۳میلیون بشکه
در روز کاهش یابد.

همکاری با مشترکان برای پرداخت قبوض آب
تا کی ادامه دارد؟
پس از شیوع ویروس کرونا وزیر نیرو وعده همکاری با مشترکان برای پرداخت قبوض
آب و برق را اعام کرد که مهلت این مســاله نیز تا پایان اردیبهشت ماه عنوان شد،
در این بین مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان تهران گفت :اگر هیات دولت
این مســاله را تمدید کند قطعا همکاری با مشترکان ادامه خواهد داشت.به گزارش
ایسنا ،در اواخر اسفند ماه شرکت آب و فاضاب کشور به شرکت های زیرمجموعه
اباغ کرد که با توجه به شــیوع ویروس کرونا و به تبع آن شــرایط ویژه کشور و به
منظور مساعدت و همکاری با مردم مقرر شد تا تمهیدات برای متقاضیان و مشترکین
فراهم شــود و بر اساس آن تمهیدات و الزامات عدم حضور مراجعین در کلیه امور و
ادارات آبفا فراهم شده و تمامی خدمات  ۲۳گانه شرکتهای آب و فاضاب از طریق
سامانههای غیرحضوری انجام شود.از سوی دیگر تسلیم و توزیع قبض آب در مناطق
و شهرهایی که بستر آن فراهم شده است حذف و صورتحسابهای مربوطه از طریق
پیامک به مشــترکین اطاعرسانی و امکان وصول کلیه پرداختهای مردم از طریق
درگاههای بانکی و ســایر سامانهها مهیا شود .عاوه بر این با توجه به شرایط خاص
اقتصادی و رکود احتمالی کسب و کار تعدادی از مشترکین ،شرکتهای آبفا تعامل
ازم در دریافت اقساط انشعاب برای کلیه متقاضیان و قبوض آب بها برای مشترکین
غیرخانگی دارای مبالغ باا را ،لغایت پایان اردیبهشــتماه ســال آینده مهیا سازند.
محمدرضا بختیاری مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان تهران در این باره با بیان
اینکه ماموران کنتور آب برای قرائت کنتورها مراجعه می کنند ،به ایســنا گفت :در
صنعت برق به دلیل اینکه سیســتم کاغذی جمع شده است ماموران برق میتوانند
برای خواندن کنتور مراجعه نکنند در واقع یک نوع خود اظهاری برای این بخش در
نظر گرفته شده است.وی با تا کید بر اینکه در بخش آب طبق دستور رییس جمهور
و وزیر نیرو برای آن دسته از مشترکانی که مشکل پرداخت دارند همکاری و مراعات
صورت گرفته است،

متوسط بارش کشــور از ابتدای سال آبی  ۹۸-۹۹تاکنون حدود  ۲۹۵میلیمتر
بوده که در مقایســه با سال آبی گذشته  ۲۲.۹میلیمتر معادل  ۷درصد کاهش
و نســبت به متوسط  ۵۱ســاله اخیر ۷۵.۸ ،میلیمتر معادل  ۳۴درصد افزایش
نشان میدهد.بهگزارش ایلنا از وزارت نیرو ،بر اساس اطاعات بارش ثبتشده در
ایستگاههای وزارت نیرو و اعام موسسه تحقیقات آب ،وضعیت بارش سال آبی
جاری در مقایسه با سال آبی گذشته در بیشتر مناطق غربی ،شمال و شمال غرب
کشــور ،کاهش داشته و در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور با افزایش همراه
بوده اســت.بنا بر این گزارش ،وضعیت بارش کشور در سال آبی جاری نسبت به
متوســط بلندمدت ( ۵۱ســاله) بجز در برخی از مناطق جنوب غرب و مرکزی
کشور ،در سایر نواحی افزایش نشان میدهد؛ به طوریکه بارش تجمعی از ابتدای
مهرماه  ۱۳۹۸تا  ۱۱اردیبهشت  ۱۳۹۹برای سال آبی جاری در مقایسه با دوره
مشــابه در سال گذشته و متوسط  ۵۱سال گذشته به تفکیک حوضههای آبریز
اصلی کشــور نشان میدهد که میزان بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
در مقایســه با سال آبی گذشته ،در حوضههای آبریز دریای خزر ،خلیج فارس و
دریای عمان ،دریاچه ارومیه به ترتیب  ۱۷ ،۱۸و  ۲۹درصد کاهش داشــته و در
حوضه آبریز فات مرکزی و مرزی شرق به ترتیب  ۱۱و  ۴۳درصد افزایش داشته
است.این گزارش حاکی است ،وضعیت بارش در مقایسه با متوسط  ۵۱سال اخیر،
در تمامی حوضههای آبریز درجه یک ،افزایش نشان میدهد.

افزایش نرخ دار نیمایی در قیمتگذاری
محصوات پتروشیمی
عقب نشینی قیمت جهانی دراغلب محصوات پتروشیمی سبب شد تا افزایش
نرخ دار نیمایی در نرخ گذاری محصوات پتروشــیمی چندان موثر نباشــد.به
گزارش اقتصادآناین ،طبق روال یکشــنبه های هر هفته ،دفتر توســعه صنایع
پایین دستی قیمت پایه محصوات پتروشیمی تا  ۲۱اردیبهشت ماه اعام شد.بر
این اســاس ،نرخ دار نیمایی در نظر گرفته شــده برای قیمتگذاری محصوات
پتروشــیمی برابر  ۱۳۹۵۶تومان است که افزایش  ۰.۴درصدی نسبت به هفته
گذشــته داشته که این رقم بااترین نرخ دار نیمایی تا کنون بوده است.اما نرخ
های پایه ارائه شــده از سوی دفتر صنایع پایین دستی حکایت از کاهش عمده
قیمت محصوات پتروشیمی نسبت به هفته گذشته دارد و دلیل عمده آن افت
قیمت جهانی مواد پتروشیمی است.در این بین استایرن بوتادین با افت ۶.۷درصد
و پس از آن سبکخطی با  ۴.۷درصد بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده اند.از
سویی دیگر پی وی سی و سنگین خطی هرکدام با  ۴.۱۸و  ۳.۱۶درصد افزایش
بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.

حذف دو میلیون بشکه نفت شیل
آمریکا از بازار
صادرکنندگان نفت شیل آمریکا در مواجهه با بدترین ریزش قیمت تاریخ صنعت
نفت که بقای این صنعت را به خطر انداخته اســت ،به ســرعت در حال کاهش
تولید هستند.به گزارش ایسنا ،سه صادرکننده بزرگ نفت آمریکا شامل اکسون
موبیل ،شورون و کونوکو فیلیپس قصد دارند تولید نفت آمریکا را مجموعا ۶۶۰
هزار بشکه در روز تا پایان ژوئن محدود کنند .در سراسر آمریکا تولید نفت همه
شــرکتها از اواســط مارس تاکنون حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا
کرده اســت.هنوز برآورد دقیق میزان کاهش تولید نفت آمریکا زود است اما اگر
این کاهش برای کل ســال انجام بگیرد ،بزرگترین کاهش تولید از حداقل سال
 ۱۹۸۴خواهــد بود .بعاوه این کاهش تولید وعده دولت ترامپ درباره حذف دو
میلیون بشــکه در روز نفت از بازار را عملی می کند.طبق مطالعات بانک فدرال
رزرو کانزاس ســیتی ،اگر قیمت نفت حدود  ۳۰دار در هر بشکه بماند ،حدود
 ۴۰درصد از تولیدکنندگان نفت و گاز با خطر انحال در یک سال آینده مواجه
خواهند بود .تعطیلی تولید یک پدیده آمریکایی نیست و از نروژ گرفته تا برزیل
هم تولیدکنندگان تحت تاثیر ریزش قیمتها ،ناچار شده اند تولیدشان را محدودتر
کنند.تولیدکنندگان آمریکایی بسیار سریعتر از آنچه تصور می رفت ،تولیدشان
را کاهش می دهند زیرا قیمت نفت به پایین قیمت سودآوری آنها رسیده است.
در داکوتای شمالی ،شرکتها تقریبا یک سوم از تولید این ایالت را تعطیل کردند
و بیش از  ۴۰درصد از این کاهش تولید توســط شرکت "کانتیننتال ریسورسز"
انجام گرفت.
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رحمانی:

توسعه صادرات غیر نفتی ،اولویت سال  ۹۹کشور است

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جلسه مشترک با اعضای هیات
رئیســه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران که با
محوریت بررســی الزامات جهش تولید در سال  ۹۹برگزار شد؛
تاکید کرد :توســعه صادرات اولویت کشــور در سال ۹۹است و
باید به عنوان پیشــران اقتصاد مورد حمایت جدی بخش های
مختلف تصمیم گیر در این حوزه قرار بگیرد.به گزارش ایلنا و به
نقل از وزارت صمت ،رضا رحمانی افزود :برای توســعه صادرات
باید تشکلها و به ویژه اتاق های بازرگانی کشور بیش از گذشته
پای کار بیایند و در این راســتا توجــه به نظرات و آرای بخش
خصوصی در روند تصمیم گیری ها از اهمیت فراوانی برخوردار
است.وی اضافه کرد :اتاق بازرگانی باید در روند تصمیمگیریها
در حــوزه جهش تولید و ســایر بخشهای اقتصادی کشــور،
جمعبندیها و پیشــنهادات خود را مطرح کند و ما نیز حتماً
با اولویت تامین منافع عمومی مــردم ،نظرات قابل اجرای آنها
را عملیاتــی خواهیــم کرد.رحمانی تصریح کــرد :توفیقات به
دست آمده در طول ســال  ۹۸در بخش های مختلف تولیدی
و صادراتی کشــور مرهون زحمــات و تاش های بخش تولید،
اصناف و تشکلهای بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی در سطح
کشــور بود و خوشبختانه همکاری بســیار خوبی در این حوزه
میان بخش خصوصی با دولت ایجاد شده و باید در سال جهش
تولید تداوم یابد و بیش از گذشــته تقویت شــود.وزیر صنعت،

معدن و تجارت تاکید کرد :شــرایط جدید الزامات خاص خود
را دارد؛ در همین راســتا امسال مدیریت واردات در کنار توسعه
صادرات با اولویت کاهش واردات کااهای مصرفی و تامین بازار
داخلی از محل تولیدات داخلی در دستور کار ویژه وزارت صمت
است.رحمانی گفت :برای توسعه صادرات باید به ظرفیت بزرگ

بازار های مصرف کشورهای همسایه توجه ویژهای داشته باشیم
و در این راســتا باید به صادرکننــدگان بیش از پیش اعتماد و
آنهــا را مورد حمایت قــرار بدهیم.وزیر صمت تاکید کرد :برای
دســتیابی به اهداف جهش تولید در ســال  ۹۹به توانایی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی و تولیدکنندگان کشور باور

معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد:

دارم و ضــرورت دارد هماهنگی های ازم برای حذف موانع در
تامین مالی و کاهش بوروکراسی های زائد و تقویت توان بخش
خصوصی در ســطح گسترده تری انجام شود.رحمانی در بخش
دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای
مقابله با کرونا در سطح کشــور در بخش تولید و تامین گفت:
خانــواده بزرگ صنعت ،معدن و تجــارت اعم از بخش دولتی و
خصوصی گامهای موثری در این خصوص طی دو ماه گذشــته
برداشته اند و فراموش نشــود که روند مقابله ما با این بیماری
منحوس ،به خصوص در بخش تولید در شرایطی کاما متفاوت
با سایر کشورها عملیاتی شده و خوشبختانه هم در تامین اقام
بهداشــتی و هم در تامین مایحتاج ضــروری مردم و کااهای
اساسی بســیار موفق عمل کردیم.وی همچنین در این جلسه
بر ضرورت تسریع در روند اجرایی نمودن تمهیدات اتخاذ شده
در خصوص جبران خســارات کسب و کارها بعد از شیوع کرونا
تاکید کرد و افزود :بخش خصوصی در راستای مسئولیت های
اجتماعی خود گام های بسیار ارزشمندی برای حمایت از بخش
های مختلف جامعه اعم از کادر درمانی و بهداشــتی در تامین
کااهای بهداشــتی مورد نیاز و افراد نیازمند در تامین بخشی
از معاش آنها برداشــته است که جا دارد از کمک  150میلیارد
تومانی اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی در این ایام به
صورت ویژه تقدیر و تشکر کنم.

آمارهای وزارت صمت نشان میدهد

احیای معاونت توسعه تجارت خارجی در سازمانهای صمت استانها

کاهش  22درصدی سرمایهگذاری خارجی در سال 98

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تاکیدات وزیر صمت و همچنین قائم مقام وزیر در امور بازرگانی،
با توجه به مصوبات کارگروه توسعه صادرات ،از برنامهریزی و پیشنهاد احیای مجدد معاونت توسعه تجارت خارجی در سازمانهای
صمت اســتانهای سراسر کشــور خبر داد.به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان توســعه تجارت ایران ،حمید زادبوم ،مسئولیت
حوزه تجارت خارجی را با توجه نامگذاری ســالجاری به نام « سال جهش» تولید از سوی مقام معظم رهبری و همچنین اباغ
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظمله ،مضاعف دانست و با توجه به مشکات فرا روی توسعه صادرات و تجارت
خارجی کشــور ،توجه به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل اســتانها و نواحی کشور را بسیار با اهمیت عنوان کرد.وی افزود :اهمیت
مسئولیتهای محوله به سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها در حوزههای مختلف به گونهای است که باید با تشکیل
معاونت بازرگانی خارجی و تربیت نیروهای متخصص ،توجه بیشــتری به تجارت خارجی و توســعه صادرات کرد.معاون وزیر و
ریاســت کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تنوع و تعدد موضوعات مرتبط با تجارت خارجی ،احیای معاونت توسعه
تجارت خارجی در چارت سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت را بیش از پیش ضروری کرده است ،گفت :پیگیریها و مکاتبات
ازم با دســتگاههای متولی در حال انجام است تا با احیای معاونت توسعه بازرگانی خارجی در سازمانهای صمت ،فعالیتهای
مربوط به تجارت خارجی به صورت مستقل و زیر نظر روسای این سازمانها انجام پذیرد.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که حجم کل سرمایهگذاری خارجی
در سال  ۹۸در طرحهای صنعتی ،معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی  ۸54میلیون دار بوده که نسبت به
سال  ۹7حدود  22.5درصد کاهش داشته است.به گزارش ایسنا ،بر اساس این آمار در سال  ۹7حجم کل سرمایهگذاری خارجی
در طرحهای صنعتی ،معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی حدودا یک میلیارد و  102میلیون دار بوده است.
همچنین تعداد طرحهای صنعتی ،معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی در سال  ۹7و  ۹۸به ترتیب  ۸3و ۸2
فقره بوده است.بر اساس اطاعاتی که پیشتر وزارت صمت در اختیار ایسنا قرار داده بود ،بیشترین حجم از این سرمایه گذاری
معادل  ۸37میلیون دار ( ۹۸درصد) در بخش صنعت انجام شــده و در بخش تجارت و معدن نیز به ترتیب  16میلیون دار
( 1.۸۸درصد) و یک میلیون دار ( 0.12درصد) سرمایهگذاری خارجی در سال  13۹۸صورت گرفته است.همچنین بیشترین
حجم از این مبلغ از سوی امارات متحده عربی صورت گرفته است .همچنین بیشترین حجم از کل این سرمایهگذاری در استان
زنجان انجام شده و از بین محصوات ،گروه توتون و تنباکو بیشترین سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است.بهطوریکه
 30درصد از کل حجم این سرمایهگذاری از سوی امارات متحده عربی انجام شده و همچنین معادل  1۸درصد از این مبلغ ۸54
میلیارد دار در استان زنجان سرمایهگذاری شده است.

یادداشت
بررسی فرصت ها و تهدیدهای خصوصی سازی
ایمیدرو

حساممقدمعلی؛
معاون اکتشاف و بهره برداری شرکت تهیه و تولید
مواد معدنی ایران

در طی سال های اخیر با بهره گیری از ظرفیت های قانونی به نوعی خصوصی سازی
در بحث مدیریت استخراج و فروش مواد معدنی در اکثر معادن در اختیار ایمیدرو ،با
واگذاری اجرا شده است .قطعا این ظرفیت بر پایه اصل  44و بند ت ماده  35قانون
رفع موانع تولید رقابت پذیر که در ادامه به عنوان ماده  35الحاقی قانون معادن نیز قرار
گرفت ،انجام شده است .هر چند خصوصی سازی روش های متفاوتی دارد ولیکن این
شیوه با حفظ حاکمیت دولت بر معادن بزرگ در اختیار ،منجر به روانسازی فعالیت
های اجرایی شده و تصدی گری اجرایی را کاهش داده است ،می توان چنین ارزیابی
کردکه ارتقاء بهره وری به عنوان یکی از فاکتورهائی که در بخش دولتی چندان مورد
توجه جدی نبوده در این شیوه و پس از برونسپاری با رشد قابل توجهی همراه است.
مثال های زیادی از نتایج این اقدام می توان عنوان کرد .در مجتمع های ،سرب نخلک
با تولید  ۸000تن کنسانتره ،فروکروم جغتای با تولید  20٫600تن فروکروم پرکربن،
فسفات اسفوردی با تولید  ۸5٫500تن کنسانتره فسفات و  75٫300تن کنسانتره
آهن در سال  13۹۸در مقایسه با سنوات قبل جهش قابل توجهی در تولید محقق
شده است.با توجه به طرح موضوع واگذاری سازمان ایمیدرو در حال حاضر که به نظر
به طور جدی مدنظر می باشد به نوعی شیوه دیگری در خصوصی سازی را به دنبال
خواهد داشت ولیکن باید به این نکته توجه شود که حفظ زنجیره فرآیندی و امکان
اعمال کنترل در این زنجیره از سوی ایمیدرو بسیار حایز اهمیت است.البته در بخش
دولتی همیشه نگرانی هایی از ایجاد انحصار و رانت در اینگونه مواقع بیشتر مطرح می
شود .ولی به نظر شیوه اجرایی در دست بررسی فعلی یعنی واگذاری سهام ایمیدرو
به صورت هلدینگ از طریق پذیرش در بورس نگرانی های فوق را به دنبال نخواهد
داشت و هرچند بخشی از منابع بازار سرمایه را به راحتی جمع آوری می کند موجب
رونق بیشتر در بورس خواهد شد ولیکن نگرانی در ادامه شاید از بابت روابط هلدینگ و
زیر مجموعه مطرح شود ،به نحوی که در این حالت بدلیل آنکه زیر مجموعه از شرایط
و کارکردهای متفاوتی برخوردارند و این موضوع ممکن است شرایط با ثبات فعلی
را با مشکل مواجه کند.قطعا شرکت هایی مانند تهیه و تولید مواد معدنی ایران به
عنوان بازوی اجرایی و نظارتی ایمیدرو از جنبه های اکتشافی  ،بهره برداری و نظارت
و صیانت از نیروی انسانی و رعایت استاندارد  HSEEنقش بارز و شاخصی را دارند که
نباید این نقش دچار مشکل شود جون تبعات آن جدی خواهد بود .به عنوان مثال
در سال  13۹۸در معادن تحت مدیریت و نظارت ایمپاسکو بالغ بر  360میلیون تن
عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی صورت گرفته است که قطعا نیازمند
یک مدیریت منسجم و دقیق برای رسیدن و تحقق اصول مهندسی و جلوگیری از
هرگونه تضییع منابع معدنی کشور است.به عنوان مثال کل تولید سنگ آهن کشور
در حوزه معادن تحت نظارت این شرکت بالغ بر  53میلیون و  500هزار تن در سال
 ۹۸بوده است  .در حوزه اکشاف  44هزار و  600متر حفاری صورت گرفته در حوزه
 HSEEاقدامات زیر ساختی  ،آموزشی  ،تامین تجهیزات بصورت سیستماتیک اجرا
شده است.در خصوص ذکر دایل این واگذاری مباحثی از جمله کمیابی منابع مالی
مطرح شده که امید است فارغ از آن ،این اقدام منجر به عبور از برخی محدودیت های
فعلی در سازماندهی مالی و اجرائی بر ایمیدرو و شرکت های زیر مجموعه شود .به
نوعی نحوه مشارکت بخش خصوصی در قانون بودجه سال  ۹۹با شیوه ایجاد صندوق
های ســرمایه گذاری (  ) EFTهم می تواند در تامین سرمایه طرح های اجرایی و
مشارکت در منافع آتی بخش خصوصی را فراهم سازد.

رئیس سازمان ملی استاندارد:

پراید خودروی درونشهری است باید از
تردد آن در جادهها جلوگیری شود
رئیس ســازمان استاندارد ،با اشاره به توقف تولید پراید
گفت :این خودرو در بسیاری از کشورها استفاده میشود
اما در مقررات آمده اســت که این خودرو نباید از شهر
خارج شــود چرا که خودرویی درون شــهری است.به
گزارش خبرگزاری مهر ،نیره پیروزبخت ،رئیس سازمان
ملی اســتاندارد ایران امروز ،یکشنبه  14اردیبهشت در
برنامه صبحگاهی شبکه دو درباره نظارت سازمان ملی
استاندارد بر کااهای بهداشــتی که در مراکز مختلف
عرضه میشود ،گفت :سازمان ملی استاندارد فعالیتهایی
از قبل برای اقام مرتبط با بهداشــت و ســامت مردم
داشته و البته در مورد بیماری کرونا ،مسئولیت نظارت
بر کااها بر عهده وزارت بهداشت است و البته سازمان
ملی استاندارد وظیفه تدوین استانداردهای ملی کشور
را برعهده دارد و عضوی از سازمان بینالمللی استاندارد
اســت.وی افزود :ما بر مبنای قوانین و مقررات موجود
در این ســازمان یک سری استانداردها را از قبل تدوین
کردیم؛ اما با این حال در روزهای کرونایی با پدیدههای
جدیدی روبهرو شدیم که نیاز است تمرکز ویژهای برای
پیشبینی استانداردهای جدید داشته باشیم.پیروزبخت
با اشاره به تدوین اســتانداردهایی که متناسب با اقام
بهداشــتی کرونا اســت ،گفت :باید بگویــم با توجه به
شرایطی که سازمان بهداشت به ما توصیه کرده است و با
همکاری دانشگاه علوم پزشکی استانداردهایی را در مورد
دستگاههای تنفسی ،پوشــاک حفاظتی ،دستکشها،
پوشاک جراحی ،تجهیزات الکتریکی پزشکی ،شویندهها
تدوین کردیم که روی پروتال سازمان در دسترس است.
وی اظهار داشت :یکی از اولین اقداماتی که انجام دادیم

این بود که این استانداردها را در اختیار همه قرار دادیم.
پیروزبخت تاکید کرد :عاوه بر این با توجه به شــرایط
بیماری کرونا و نیاز مردم به اقامی نظیر ژل ،دستکش،
الکل و ماسک اقدامات جدیدی را انجام دادیم که برای
مثال استاندارد الکل خالص  ۹6درصد را تدوین کردیم
و البته برای ضدعفونی کردن از الکل  70درصد استفاده
میشود که نیازی به اســتاندارد جدید نیست و همان
الکل  ۹6درصد کمی رقیق میشود.وی اظهار داشت :در
حقیقت تهیه الکل  ۹6درصد که در بازار توزیع میشود
مشــمول استاندارد است و همه باید آن را رعایت کنند
در حالی که الکل  70درصد مشمول استاندارد نیست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد :ما
 40واحد تولیدی الکل در سراسر کشور داریم 34 ،واحد
عامت اســتاندارد را از ما گرفتند و مابقی نیز در دست
اقدام اســت .برای این کار  271نمونه از الکلهای ۹6
درصدی را آزمایش کردیم کــه  235مورد مورد قبول
بود و  36مورد رد شــد.پیروزبخت در پاســخ به سوال
مجری برنامه مبنی بر ســختگیری سازمان استاندارد
برای خودروهای تولیدی در کشــور بــرای جلوگیری
از حــوادث جادهای گفت :دربــاره همه حوادثی که رخ
میدهد باید تمام مؤلفههای حادثه را درنظر بگیریم ،به
اعتقاد بنده خودرو مؤلفه مؤثری اســت؛ اما عدم رعایت
قوانین و مقررات رانندگی و فرهنگ رانندگی نیز تأثیر
بهســزایی دارد.وی گفت :برای مثال خــودرو پراید در
خیلی از کشورهای دیگر استفاده میشود؛ اما در مقررات
آن کشور آمده است که این خودرو نباید از شهر خارج
شود؛ در حالیکه اگر چنین مسئلهای در قانون ما پیش

بینی میشد ،از بسیاری از حوادث رانندگی جلوگیری
میشد.پیروزبخت ادامه داد :پراید خودرو درون شهری
است و بیشترین ناایمنی آن در جادهها دیده شده است
و البته اکنون استانداردهای جدیدی درنظر گرفته شد و
تولید پراید متوقف شده است؛ اما با این حال باید باز هم
مراقب دیگر تولیدات باشیم.این مقام مسئول در پاسخ به
ســوال دیگری مبنی بر این که عدهای میگویند پروانه
اســتاندارد خریدنی اســت ،گفت :به هیچ وجه اینطور
نیست؛ بلکه سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان
نظارتی و حاکمیتی وارد چنین خافی نمیشود چرا که
اگر یک کارخانه تولیدی بخواهد با پرداخت پول پروانه
استاندارد دریافت کند از طریق کارشناسان طرح کنترل
بازار رصد میشود و نقص در تولید پنهان نمیماند.رئیس
سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد :موضوع دیگری
هم وجود دارد و آن هم این اســت که عدهای دریافت
کارمزد خدماتی سازمان را به عنوان پرداخت پول برای
دریافت اســتاندارد تداعی کنند.وی در مورد این که آیا
تاکنون پروانه شــرکت متخلفی را باطل کرده است یا
خیــر ،گفت :البته نمیتوان نــام آن واحدهای تولیدی
را برد اما اگر خاطرتان باشــد چند ســال پیش تمرکز
ویژهای بر شرکتهای تولیدکننده مواد لبنی داشتیم و
مجوزهایی در این زمینه باطل شد،

افت ۱۴.۵درصدی تولید خودرو در سال۹۸

خودروســازان طــی ســال گذشــته
75۸هزار دســتگاه خودروی ســواری
تولیــد کردهاند که میزان آن نســبت
به ۸۸6هزار و 200دســتگاه ســال۹7
حــدود 15درصد کاهش یافته اســت.
اقتصادآناین  -فاطمه اکبرخانی؛ طبق
آمار منتشــر شــده وزارت صمت ،طی
12ماهه ســال ۹۸تولید انواع خودرو به
جز وانت که 2۹.5درصد افزایشی یافته،
مابقــی خودروها با کاهش تولید همراه
بودهاند بــه طوریکه در این مدت تولید
خودروی ســواری 14.5درصد ،اتوبوس

و مینیبــوس 45.7درصــد و کامیون
55.3درصد نســبت به سال ۹7کاهش
یافته است.طبق همین آمار در سال۹۸
بیــش از 4۸میلیارد داروی انســانی با
23.7درصد افزایش نســبت به سال۹7
تولید شده است؛ همچنین تولید روغن
نباتی ،کاغذ و استیک خودرو به ترتیب
 7.4 ،10.3و 4درصد رشد کرد.
تولید لباسشویی در صدر جدول
محصوات لوازم خانگی
در ســال ۹۸به رغم تحریمهای موجود

شماره 4346

و مشکات تولیدکنندگان برای تامین
مــواد اولیــه ،تولید انــواع محصوات
لوازم خانگی افزایــش یافت و به بیش
از 2.7میلیون دســتگاه رســید.در این
مدت ۸25هزار و 400دستگاه تلویزیون
تولید شــده که نسبت به سال ۹7رشد
6.3درصدی داشــته اســت ،همچنین
تولید یخچال فریزر با 7.۸درصد افزایش
به 116۸هزار و 400دســتگاه رسید.در
این میان لباسشــویی بیشترین میزان
تولید را داشــته به طوریکه طی ســال
گذشته 722هزار و 200دستگاه ماشین

لباسشویی تولید شده که نسبت به ۹7
رشــد 32درصدی داشته است؛ ضمن
اینکه در همین سال 54هزار و ۸00تن
ظروف چینــی با ۹.۹درصــد افزایش
نسبت به سال ۹7تولید شده است.
افت ۲۷درصدی صادرات سیگار به
صورت قاچاق
طبق آمــار وزارت صمت ،در  11ماهه
ســال ۹۸صادرات ســیگار به صورت
قاچــاق 27.3درصد نســبت به مدت
مشابه سال ۹7کاهش یافته است.
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گزیده خبر
اجرای 21پروژه خودکفایی قطعه درایران خودرو

کاهش ارزبری  173میلیون یورویی
مدیرعامل گرو صنعتی ایران خودرو گفت :ایران خودرو در
سالجهشتولید21،پروژهداخلیسازیقطعاتبافنآوری
باا را در دستور کارقرار داده که با تحقق آن 173میلیون
یورو کاهش ارزبری محقق خواهد شد.ایکوپرس_ فرشاد
مقیمی در جلسه ستاد ساخت ایران خودرو که با حضور
مدیران وزارت صمت ،مدیران شرکتهای قطعهســاز و دانشبنیانها برگزارشد،
گفت :این تعداد پروژه برای داخلیســازی قطعــات ،نیازمند 6هزارو 420میلیارد
ریال (ســرمایه گذاری ریالی )و  15میلیون یورو (ســرمایهگذاری ارزی )اســت.
وی افزود:این  21پروژه از جمله قطعاتی است که دارای ارزبری باا هستد که برای
اولین بار درتاریخ صنعت خودرو  ،داخلی ســازی آنها در دســتور کار ایران خودرو
قرار گرفته که با تحقق این امر جهشی در بومی سازی قطعات انجام می شود .
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو بــرای تامین ســرمایه مــورد نیاز
بــرای داخلــی ســازی این قطعــات گفــت  :نیمی از ســرمایه گــذاری مورد
نیــاز ،از محــل مطالبات قطعه ســازان قابل تامین اســت ،نیمی دیگــر را نیز
وزارت صمــت در قالــب وام بلنــد مــدت و بــا نرخ ســود پاییــن تامین کند.
مقیمی پیشنهاد کرد  :برای تامین سرمایه می توان از سرمایه های مردمی در قالب
طرح سرمایه گذاری درخودکفایی قطعات استفاده کرد و به ساپکو ماموریت داد تا
این طرح رابررسی و عملیاتی کند.

افزایش سرمایه سایپا ثبت شد
سایپا اعام کرد که عملیات ثبت افزایش سرمایه این شرکت در اداره ثبت شرکت
های استان تهران به پایان رسیده و با انجام مراحل پایانی،
نماد خســاپا در آستانه بازگشــایی قرار گرفته است.به
گزارش سایپانیوز ،نماد معاماتي شرکت سایپا از اسفندماه
گذشــته و به دلیل برگزاری مجمــع عمومی فوقالعاده
سهامداران و افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید
ارزیابی بسته شد.براساس قوانین جدید سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بازگشایي
نماد معاماتی شرکتها پس از افزایش سرمایه ،منوط به ثبت افزایش سرمایه نزد
مرجع ثبت شــرکتها ،امکان پذیر است که این امر اکنون محقق شده و مراحل
پایانی بازگشــایی این نماد در حال انجام اســت.اقدامات ازم براي بازگشایي نماد
ســایپا با وجود محدودیت هاي اداری ناشی از برنامه های مقابله با شیوع ویروس
کرونا در شرکت سایپا و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور انجام شده و نماد به زود
بازگشایی خواهد شد.
مدیر عامل چادرملو:

حل مشکات سنگربانان عرصه تولید را افتخار
میدانیم
همزمان با هفته گرامیداشت مقام کارگر،مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو با جمعی از نمایندگان انجمن
های کارگری معدن چادرملــو دیدار و ضمن تجلیل از
خدمات این قشــر تاشــگر جامعه بر ضرورت تعامل
مستمر فی مابین کار گران و کارفرمایان در رفع مشکات
معیشتی و رفاهی و نیز بهبود شرایط کار تاکید کرد .بر
اساس همین گزارش در این دیدار که در مجتمع معدنی چادرملو انجام شد مدیر
عامل چادرملو ضمن تبریک این روز به تمامی کارگران کشور به ویژه کارگران شاغل
در مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به نقش و جایگاه این قشر ارزش
آفرین در فرآیند تولید و اقتصاد افزود :کارگران سرمایه حقیقی هر واحد تولیدی و
صنعتی هستند و مطمئنا هیچ توسعه ای در تولید روی نمی دهد مگر با همت و
تاش کارگران  .وی گفت  :ما آماده هســتیم در هر زمان به خواسته های به حق
کارگران در چارچوب ضوابط قانونی پاسخ دهیم و این را برای خود افتخار می دانیم
که بتوانیم مشکات سنگر بانان عرصه تولید را مرتفع سازیم .

رشد  87درصدی سهام «فواد»
در سال 1399
با شــروع ســال  13۹۹بهــار محمدپور-همگام با رشــد شــاخص کل بورس،
ســهام فواد مبارکه نیز رشــد چشمگیری داشــته و از ابتدای سال تاکنون (10
اردیبهشــتماه) بازدهی  ۸7.34درصدی برای ســهامداران به ارمغان آورده است.
سیدعلی پزشــک ،مدیر امور عمومی ،با تأیید این خبر گفت :رشد بازدهی سهام
فواد مبارکه در حالی اســت که شــاخص کل در این مدت رشــد  71درصدی
داشته است .با توجه به اقبال گستردۀ ســهامداران به سرمایهگذاری در بورس در
ســال جاری ،تقاضا برای خرید ســهام افزایش یافته و یکی از عوامل تأثیرگذار در
افزایش سهام شرکتهای بورسی ازجمله ســهام «فواد» بوده است ،بهطوریکه
برای اولین بار ،نماد فواد در تاریخ دوم اردیبهشتماه برای کنفرانس اطاعرسانی،
بهدلیل تغییرات قیمت بیــش از  50درصد طی  15روز معاماتی متوقف گردید
و شــرکت پاســخ ســؤاات ســهامداران را از طریق ســامانه کدال منتشر کرد.
در همین خصوص مهدی توانگر  ،رئیس امور سهام و مجامع نیز با اشاره به اینکه
عملکرد خوب خطوط تولید فواد مبارکه یکی دیگر از دایل اقبال سهامداران به
سهام «فواد» است گفت :در فروردینماه سال جاری ،شرکت با تاش همکاران
عزیز موفق به تولید  667هزار تن محصول فوادی و فروش  437هزار تن به مبلغ
 25هزار و  ۸26میلیارد ریال شد.
به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

مراسم تجلیل از کارگران در بنادر و دریانوردی
بندرلنگه
طی مراسمی ضمن گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر
از زحمات نیروهای خدماتی و کارگران فعال در این بندر
تجلیل بعمــل آمد.به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و
دریانوردی بندرلنگه« ،قاسم عسکری نسب»مدیر بنادر و
دریانوردی بندرلنگه ضمن گرامیداشت روز جهانی کار و
کارگــر با تأکید براینکه همه افراد در جامعه که به یک نوع کار مشــغولند کارگر
محسوب می شوند ،گفت :کارگران امروز پرچمدار عرصه تولید هستند و هرکس
امروز احســاس مسئولیت می کند باید از آنان حمایت کند.عسکری نسب نقش و
جایگاه کارگران را فراموش نشدنی دانست و به جایگاه واای کارگران در اسام اشاره
کرد افزود :ارزش کارگران آنچنان باا است که پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله دست
کارگری که از شــدت کار زبر و خشن شده بود را بوسید و فرمود این دستی است
که آتش به آن نمیرسد.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
سهام شرکتهای دولت را با  20درصد
تخفیف از بانک تجارت بخرید
بانک تجــارت باقیمانده ســهام دولــت در بانکهای
تجارت ،ملــت ،صادرات و بیمههای البرز و اتکایی امین
را بدون نیاز به کد بورســی پذیرهنویســی میکند .به
گزارش روابط عمومی بانک تجــارت ،وزارت اقتصاد در
اطاعیهای ،فراخوان واگذاری و پذیره نویسی واحدهای
سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (« )ETFواسطهگری مالی یکم»
را منتشــر کرده و از طریق این واگذاری ،به نمایندگی از دولت جمهوری اسامی
ایران ،باقیمانده سهام خود در بانکهای ملت ،تجارت و صادرات ایران و بیمههای
البــرز و اتکایی امین را واگذار میکند .در همین راســتا بانک تجارت به منظور
سهولت در فرآیند پذیره نویسی و حفظ سامتی هم وطنان به سبب شیوع بیماری
کرونا با ایجاد درگاههای پرداخت غیرحضوری شامل پایگاه اینترنتی بانک به نشانی
 ،www.tejaratbank.irاینترنت بانک ،همراه بانک ،ســت و پات و همچنین
حضوری از طریق شعب بانک تجارت ،امکان پذیره نویسی سهام دولت در بانکهای
تجارت ،ملت ،صادرات و بیمههای البرز و اتکایی امین را بدون نیاز به کدبورســی
و تنها با کدملی از طریق صندوق سرمایهگذاری قابل معامله فراهم کرده است.

رونمایی از دستگاه خودکار تحویل فرم به
مشتری در بانک دی
با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک دی از
دستگاه خودکار تحویل فرم به مشتری در شعبه مرکزی
رونمایی شــد.به گزارش روابط عمومی بانک دی ،برات
کریمی ،مدیرعامل ،نصرت اه شهبازی ،رییس هیئت
مدیره ،فریدون رشــیدی ،نایــب رییس هیئت مدیره،
رحیــم طاهری ،عضو هیئت مدیره به همراه جمعی از مدیران بانک از دســتگاه
خودکار تحویل فرم به مشتری که توسط محسن هوکری ،همکار جوان و مبتکر
شعبه کرمانشاه اختراع شده اســت ،رونمایی کردند.بر اساس این گزارش ،برات
کریمی ضمن قدردانی از اهتمام و خاقیت و نوآوری محسن هوکری برای ساخت
این دســتگاه گفت :ســرعت در ارائه خدمات بانکی و استفاده از تکنولوژی برای
تسهیل خدمت رسانی به مشتریان ،یک مزیت رقابتی در جذب مشتری محسوب
می شود که با بهره برداری از دستگاه خودکار تحویل فرم در شعب بانک دی می
توانیم در پاسخگویی مطلوب به مشتریان گام موثری برداریم.وی با اشاره به این
که رعایت اصل مشتری مداری در بانک دی سرلوحه تمامی امور است ،گفت :باید
تاش کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در رویکردهای نوین بازاریابی به سطح
بااتری از رضایت مشتریان دست یابیم.مدیرعامل بانک دی صرفه جویی در زمان
را مهم ترین نیاز مشتریان در جامعه امروز دانست و افزود :هر شیوه و ابزاری که
بتواند ضمن ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت از مدت زمان حضور مشــتری در
شعبه بکاهد ،بدون شک مورد استقبال مشتری و بانک قرار می گیرد.

جامعه هدف طرح رفاه کاا ،گسترده تر شد
در جامعه هدف طرح رفاه کاا در آن مشتریان میتوانند
وسایل مورد نیاز خود را از فروشگاه های طرف قرارداد
بانک رفاه به صورت اقساطی خریداری کنند.به نقل از
روابــط عمومی بانک رفاه کارگران ،به منظور پوشــش
تعداد بیشتر متقاضیان طرح رفاه کاا ،تمامی اشخاص
حقیقی (حقوق بگیــران) که از بانک رفاه حقوق دریافت می کنند ،مشــتریان
اختصاصی و کارکنان و اقوام درجه یک آن ها ،کارکنان مشتریان بانکداری شرکتی
در صورت انعقاد تفاهم نامه و قبول تعهد کســر اقســاط کارکنان آن ها از سوی
مشتریان شرکتی(کارفرما) و متقاضیانی که درخواست دریافت تسهیات دارند از
این پس می توانند از مزایای طرح رفاه کاا استفاده کنند.

آمادگی بانک سپه برای پذیره نویسی سرمایه
گذاری قابل معامله
مشــتریان بانک ســپه می توانند از طریق مراجعه به
درگاههــای غیرحضــوری و حضوری بانــک و با ارائه
اطاعات مورد نیاز ،نســبت به پذیرهنویسی واحدهای
سرمایهگذاری از تاریخ  ۱۴تا  ۳۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
اقدام کنند .از روابط عمومی بانک سپه ،مشتریان این
بانک مــی توانند از طریق مراجعه به درگاههــای غیرحضوری و حضوری بانک
و با ارائه اطاعات مورد نیاز ،نســبت به پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری از
تاریخ  ۱۴تا  ۳۱اردیبهشــت ماه  ۱۳۹۹اقــدام کنند.این بانک به عنوان یکی از
بانکهای عامل پذیرهنویســی واحدهای ســرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری
قابل معامله ( )ETFدولتی این امکان را برای مشــتریان فراهم کرده است تا از
طریق مراجعه به درگاههای غیرحضوری و حضوری و با ارائه اطاعات مورد نیاز،
نسبت به پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری از تاریخ  ۱۴تا  ۳۱اردیبهشت ماه
 ۱۳۹۹اقدام کنند.بر اساس این گزارش سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی
(هر کد ملی) ،حداکثر بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است
وپذیره نویســی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است و محدودیت سنی
برای متقاضیان وجود ندارد.با توجه به تأکیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا توصیه
میشود هموطنان عزیز به منظور حفظ سامت ،جز در موارد ضروری ،از مراجعه
حضوری به شعب بانک جدا ً پرهیز نموده و پذیره نویسی را از طریق درگاه های
غیرحضوری بانک ( )ib.ebanksepah.irانجام دهند.

مشارکت مدیران و کارکنان بانک ملت در
رزمایش کمک مؤمنانه
در راســتای اجرای فرامین مقــام معظم رهبری
(مدظله العالی) مبنی بر ایجاد یک رزمایش گسترده
برای مواسات ،همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان
و اقشار آســیب پذیر در جامعه ۵ ،روز از مرخصی
مدیــران و  ۱روز از مرخصی کارکنان این بانک در
قالب رزمایش کمک مؤمنانه بازخرید می شود.به گزارش روابط عمومی بانک
ملت ،با تصویب هیات مدیره ،معادل پنج روز مانده مرخصی مدیران از جمله
مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره ،معاونان مدیرعامل ،مدیران امور ،روسای
ادارات کل و مدیران شعب مناطق ،و معادل یک روز مرخصی کارکنان این
بانک بازخرید و برای کمک به هموطنان آسیب دیده از کرونا با هماهنگی
اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی و از طریق کمیته امداد امام خمینی
(ره) اختصاص می یابد.
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افزایش بیسابقه سود بانکهای جهان از اوراق مشارکت
براساس دادههای شرکت ریفینیتو ،شرکتهای تامین سرمایه
(بانکهای ســرمایهگذاری) جهان در چهار ماه نخســت سال
 ۲۰۲۰از حیث ســود ناشــی از مدیریت اوراق مشارکت ،مبلغ
رکوردشــکنی را ثبت کردهاند.به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز،
آمارها نشان میدهد که در نتیجه تقای شرکتها برای افزایش
نقدینگی به منظور مقابله با بحران کووید ،۱۹-ســود اکتسابی
کارگزاریهای اوراق مشارکت در فاصله ماههای ژانویه تا آوریل
 ۱۰.۶میلیارد دار بوده که در مقایســه با مدتی مشابه در سال
گذشــته  ۲۴درصد افزایش داشته اســت که خود یک رکورد
محســوب میشــود.محرکهای بانکهای مرکزی در راستای
کاهش و تعدیل آثار ناشــی از پاندمی بازار اوراق مشــارکت را
به ابزاری جذاب برای تامین بودجه شرکتها بدل کرده است.
فدرال رزرو آمریکا اوایل ســال جاری اعام کرد که در راستای
حمایت از اقتصاد در تقای این کشــور بــرای مواجهه با آثار
برخاسته از شــیوع کرونا ،برای نخستین بار اوراق مشارکت را
نیز در طرح خرید دارایی خود میگنجاند.این در حالی اســت
کــه بانک مرکزی اروپــا از برنامه ویژه خود موســوم به خرید
اضطراری پاندمی رونمایی کرد که آن نیز خرید اوراق مشارکت
را شامل میشود.در نتیجه ،بسیاری از شرکتها به منظور تامین
بودجه مورد نیاز خود با هدف گذر از رکود جهانی قریب الوقوع

پســاکرونا ،اقدام به صدور اوراق مشــارکت کردند.در آمریکا،
شرکتهای دارای اعتبار باا در ماه مارس و آوریل به ترتیب با
ارقام رکوردشکنی معادل  ۲۳۴.۷و  ۲۰۳.۴میلیارد دار اقدام به
صدور اوراق کردند«.مارکوس آل ِنسپاخ» رییس بخش مطالعات
اوراق درآمد ثابت در بانک سوئیسی جولیوس بائر ،گفت :اوراق
مشــارکت تنها و مهمترین منبع تامین بودجه بخش کسب و
کار در آمریکا محسوب میشــود .بنابراین باز نگه داشتن بازار
سرمایه برای فدرال رزرو بینهایت حائز اهمیت است.وی افزود:
استراتژی به کار گرفته شده نیز به شدت موفق بوده است .حتی
پیش از خریداری یک واحد اوراق مشارکت ،حاشیه سود اوراق
برخوردار از ارزش سرمایه گذاری و فاقد ارزش سرمایه گذاری
نزدیک شــده و در نتیجه حجم صدور اوراق به شدت افزایش
مییابد.به طور کلی ســود اوراق مشارکت ،که آندسته از اوراق
خریداری شــده توسط دولت را نیز شــامل میشود ،در چهار
ماهه نخست سال برای نخستین بار به رقم رکورد شکن ۱۳.۹
میلیارد دار رسیده است.آن بخش از بانکداری سرمایه گذاری
که بیشــترین ضربه را در بحران کرونا خورده ،حوزه ادغامها و
اکتسابها است؛ بخشی که بدنبال مختل شدن معامات متاثر
از کووید ،۱۹-ســود آن از ابتدای ســال تاکنون با ریزش ۲۲
درصدی مواجه شده است.

فعالیت  63هزار و  208دستگاه کارتخوان شعبهای تا پایان سال 1398

سهم علیالحساب شرکتهای بیمه از عوارض پرداختی بیمه شخص ثالث

جدیدترین گزارش منتشره از وضعیت ابزارهای پرداخت نشان میدهد که تا پایان اسفند ماه  ۹۸بالغ بر  ۶۳هزار و ۲۰۸
دســتگاه پایانه شعب ( کارتخوان شــعبهای) فعال بوده و تعداد این ابزار کاهش پیدا کرده است.به گزارش خبرنگار ایبِنا،
جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت کارتخوان شــعبهای (کارتخوانهای بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از
فعالیت بالغ بر  ۶۳هزار و  ۲۰۸دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور تا پایان اسفند ماه  ۹۸در شبکه بانکی دارد که این آمار
نسبت به ماههای سال  ۹۸حاکی از آن است که تعداد مجموع پایانههای شعب در شبکه بانکی کاهش یافته اما از سویی
دیگر تعداد این دستگاهها در شعب بانکهای استان تهران با افزایش روبرو بوده است.دستگاههای پایانه شعب برای تغییر
رمز اول ملی کارت ،فعال و غیر فعال کردن کارت بانکی و واریز وجه استفاده می شوند .یکی از مهمترین کاربردهای این
دســتگاه ها ،انتقال وجه کارت به کارت از یک کارت عضو شــتاب به کارت عضو شتاب دیگر بااتر از سقفی است که در
سایر سامانههای الکترونیکی مانند خودپرداز ،اینترنت بانک و موبایل بانک انجام می شود .این خدمت تا سقف  ۱۵میلیون
تومان بوده و بر خاف انتقال وجه از طریق پایا یا ساتنا ،به صورت لحظهای انجام می شود.بر اساس آمارهای منتشر شده،
بانک صادرات ایران با  ۷هزار و  ۳۸۲دستگاه پایانه شعب و در ادامه بانکهای کشاورزی و ملی ایران در رتبه اول تا سوم
قرار دارند؛ گفتنی است ،بانک ملی ایران نیز نسبت به آبان ماه در تعداد دستگاه روندی نزولی داشته و تعداد دستگاههای
این بانک در حدود  ۶هزار و  ۷۰۰دستگاه کاهش پیدا کرده است.

رییس شورای عالی بیمه در نامه ای سهم علی الحساب هر یک از شرکت های بیمه را از عوارض وضع شده به بیمه شخص ثالث اعام
کرد.به گزارش ایلنا به نقل از بیمه مرکزی ،شورای عالی بیمه ،سهم علی الحساب هریک از شرکت های بیمه از مبلغ  ۳۰۰۰میلیارد
ریال بند «الف» تبصره  ۱۰قانون بودجه سال ۹۹کشور را براساس آمار اولیه عملکرد پورتفوی بیمه شخص ثالث در سال  ۱۳۹۸تصویب
کرد.بر این اساس هریک از شرکتهای بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی ششماهه اول سال ۱۳۹۹
را در پایان هر هفته طبق جدول اعامی به حساب خزانه کل کشور واریز نمایند.بر اساس این مصوبه ،بیمه مرکزی تا پایان شهریورماه
سال  ۱۳۹۹براساس آمار عملکرد نهایی سال  ۱۳۹۸بیمه شخص ثالث ،سهم هریک از شرکتهای بیمه از مبلغ  ۳۰۰۰میلیارد ریال
موضوع بند فوق را تعیین و اباغ خواهد نمود .بر این اساس ،هریک از شرکتهای بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی
خود طی ششماهه اول سال جاری ،واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعام خواهد شد ،تا پایان سال
 ۱۳۹۹ادامه دهند.همچنین بیمه مرکزی تا پایان شهریورماه سال  ۱۴۰۰سهم قطعی هریک از شرکتهای بیمه را از مبلغ ۳۰۰۰
میلیارد ریال موضوع بند فوق براساس آمار عملکرد نهایی سال  ۱۳۹۹تعیین و به شرکتهای بیمه اباغ خواهد نمود .شرکتهای
بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعام خواهد نمود ،فیمابین خود تسویه نمایند.بر اساس
این مصوبه شرکتهای بیمه مکلف شدند ،سهم بیمه مرکزی از مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار بیمه مرکزی منظور و عملکرد
واریزیهای خود را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هر ماه به بیمه مرکزی ارسال نمایند.

آمار اعام شــده از وضعیت شبکه
پرداخت الکترونیــک در فروردین
ماه ســال جاری نشان میدهد که
تعداد و مبلغ تراکنشهای شاپرکی
نسبت به اســفند  ۹۸به ترتیب با
 ۱۵.۷۴و  ۳۹.۷۱درصــد کاهــش
روبرو بوده است.به گزارش خبرنگار
ایبِنا ،گزارش اقتصــادی فروردین
ماه  ۹۹شــرکت شــاپرک نشان
میدهد که در نخســتین ماه سال
جاری بالغ بــر یک میلیارد و ۹۲۱
میلیون و  ۵۸۲هــزار تراکنش به
ارزش یک هزار و  ۹۷۸هزار میلیارد

تعداد و مبلغ تراکنشهای شاپرکی
فروردین ماه کاهش یافت

میلیون ریال در شــبکه پرداخت
انجام شده که تعداد و ارزش آنها
در مقایســه با وضعیت عملکردی
شــبکه پرداخت در اسفند ماه ۹۸
به ترتیــب  ۱۵.۷۴و  ۳۹.۷۱درصد
کاهش یافته اســت؛ کارشناســان
حوزه پرداخت الکترونیک معتقدند
که شیوع ویروس کرونا و قرنطینه
در فروردین ماه و تعطیلی کسب و

کارها با توجه به کاهش ســفرها و
خریدها و قدرت خرید مردم باعث
شده تا تعداد و ارزش تراکنشها با
کاهش بسیار زیادی روبرو شود که
آمار قابل توجهی به شــمار میرود
و انتظار میرود با رفع تعطیات و
بازگشت کســب و کارها به جریان
عادی رونــد جریــان پرداخت به
حالت عــادی بازگردد.بر اســاس

آمار اعام شــده ،میزان تغییرات
در تعــداد و ارزش تراکنشهــای
شاپرکی فروردین ماه  ۹۹نسبت به
مدت مشــابه در سال  ۱۳۹۸نشان
میدهد که رشدی به ترتیب ۵.۱۹
و  ۷.۸۵درصدی حاصل شده است؛
این در حالی اســت کــه با وجود
توسعه ظرفیت شــبکه پرداخت و
افزایش درخواســت برای پرداخت
الکترونیک با توجه به مسئله کرونا
و مشکات کسب و کارها در نهایت
تعــداد و ارزش تراکنشها کاهش
یافت.

اگزیم نیوز گزارش می دهد:

بانک توسعه صادرات ایران سکوی
جهش صادراتی
اگزیم بانکها با تامیــن منابع ازم برای صادرکنندگان،
سرمایهگذاران و واردکنندگان در بازارهای خارجی ،زمینه
ساز توسعه اقتصادی پایدار هستند.بانکهای توسعهای
با هدف فراهم آوردن بســتر مناســب برای فعالیتهای
اقتصادی مختلف طراحی شدهاند؛ اهمیت توسعه صادرات
توسط کشورها و دولتها موجب شــده که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان
موسسات مالی و تخصصی وابسته به دولت را برای این منظور تاسیس کنند .اگزیم
بانکها با تامین منابع ازم برای صادرکنندگان و سرمایهگذاران و واردکنندگان در
بازارهای خارجی زمینه ساز توسعه اقتصادی پایدار هستند.اقتصادهای صادرات محور
همواره از قویترین اقتصادهای دنیا بودهاند چرا که رشد صادرات رابطه مستقیمی با
رونق تولید دارد و این رابطه ،کلید جهش تولید اســت؛ بانک توسعه صادرات ایران
به عنوان اگزیم بانک ایران طی بیســت و نه سال فعالیت خود به عنوان یک بانک
دولتی در طبقهبندی شورای پول و اعتبار در گروه بانکهای تخصصی قرار گرفته و
به طور خاص بر افزایش توانمندی صادراتی کشور متمرکز شده است .در حال حاضر
بیش از  ۸۶درصد از صادرکنندگان نمونه کشــوری مشتری بانک توسعه صادرات
ایران هســتند.به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز بــه نقل از مدیر اعتبارات بانک
توسعه صادرات ایران ،این بانک در سال  ۱۳۹۸بالغ بر  ۸۴هزار و  ۳۵۹میلیارد ریال
تسهیات به بنگاه های صادرات محور در حوزههای مختلف پرداخت کرده است؛
بررســی میزان تسهیات اعطایی این بانک از سال  ۹۵تا  ۹۸نشان میدهد ،حجم
تسهیات اعطایی این بانک در این مدت  ۷۳درصد رشد داشته است.

تعویق سه ماهه تسهیات قرض الحسنه
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن اعام
کرد :تمامی دریافت کنندگان تسهیات قرض الحسنه تا
پایان اردیبهشت ماه سال جاری مشمول استفاده از مزایای
تعویق سه ماهه اقساط هستند.به گزارش پایگاه خبری
بانک مسکن  -هیبنا ،مسعود ایزدی مدیرامور ارتباطات و
حوزه مدیریت این بانک اظهار داشت :بانک مسکن در تمامی مقاطع تابع ضوابط و
مقررات اباغی از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران می باشد و براساس آخرین
دستورالعمل های اباغی بانک مرکزی در تاریخ۱۵/۱۲/۹۸به دلیل شرایط ناشی از
ویروس کرونا ومشکات حادث شده مقررشد ،برای صاحبان کسب و کارها به ویژه
کسب و کارهای کوچک که تحت شرایط جدید با مشکات مالی مواجه شده اند؛
تسهیاتی فراهم شود.مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت اذعان داشت:بر اساس
بخشــنامه اباغی تمامی دریافت کنندگان تسهیات قرض الحسنه این بانک که
به دلیل شــرایط به وجود آمده قادر به بازپرداخت اقساط تسهیات خود در مواعد
مقرر نیستند باید درخواست خود را به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ارایه
دهند مشــروط بر آن که بدهی آنان تا تاریخ ۱/۱۰/۹۸در طبقه جاری قرار داشته
باشــد ؛ بانک و موسســات اعتباری غیر بانکی می توانند اقساط آنان در ماه های
اسفند،۱۳۹۸فروردین و اردیبهشــت۱۳۹۹را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط
دریافت کنند.وی همچنین افزود :تمامی دریافت کنندگان قرض الحســنه فارغ از
این که امکان پرداخت یا وصول اقساط از آن ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از
نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه  ،مشمول استفاده از مزایای
تعویق ســه ماهه اقساط تسهیات هستند که این موضوع با توجه به لزوم کاهش
حضور مشتریان در شعب بانک به دلیل شیوع ویروس کرونا  ،بدون نیاز به درخواست
از سوی ایشان توسط ادارات مرکزی بانک به صورت متمرکز تحت اقدام می باشد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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رأی الیوم بررسی کرد:

ابی صهیونیست پشت پرده اقدام آلمان علیه حزب اه لبنان

دلیل تصمیمگیری برلین برای تروریستی قلمداد کردن حزباه
اســتدال آن مبنی بر ایدئولوژی محو اســرائیل نیست بلکه در
نیاز استراتژیک به اســرائیل و آمریکا و تاش برای عادیسازی
یا تسلیم شــدن و معامله قرن نهفته است که از زمان بروز این
مسئله استنباط میشــود.به گزارش ایلنا ،روزنامه رأی الیوم در
مقالهای به قلم «جواد الهنداوی» ،نوشــت :تصمیم آلمان برای
درج نام حزباه به عنوان ســازمان تروریستی ،ناشی از اجبار و
نه از محکومیت است .کسی که این تصمیم را صادر و علت آن را
اعام کرده طبیعتا دولت آلمان است اما کسی که تصمیم را اتخاذ
کرده و مراحل اجرای آن را ترتیب داده ،ابی صهیونیست است.
حال گواه این ادعا چیست؟
آلمان دایل این تصمیم خود را فاش و خاطرنشان کرد که از نظر
قانونی و سیاسی ،موظف نیست تصمیم حاکمیتی خود را توجیه
کند.آلمان چنین استدال کرد که آموزه حزباه محو اسرائیل
از صحنه روزگار اســت اما باید گفت که صداقت استدال آلمان
این اســت که حزباه را به تروریسم و افراط گرایی و استخدام
تروریستها در خاک این کشور متهم نکرد ،اما آیا اکنون آلمان
واقعا درک کرده که ایدئولوژی حزباه ،آزادی فلســطین یا از
بین بردن موجودیت اســرائیلی است؟حزباه این ایدئولوژی را
اتخاذ و آن را از زمان تأســیس در ســال  ۱۹۸۲به عنوان مبنا و
اصول بنیادین خود در مبارزه با اسرائیل در نظر گرفت .آلمان به
حزباه متوسل و بارها بین این حزب و اسرائیل به منظور انجام
معامات تبادل اسری و آتشبس واسطه شد .این موضوع نشان
میدهد که دلیل تصمیمگیری برلین برای تروریســتی قلمداد
کردن حزباه اســتدال آن مبنی بر ایدئولوژی محو اسرائیل
نیست بلکه در نیاز استراتژیک به اسرائیل و آمریکا و تاش برای
عادیسازی یا تسلیم شدن و معامله قرن نهفته است که از زمان
بروز این مســئله استنباط میشود .نشانه دیگری مبنی بر اینکه

این تصمیم توسط ابی جهانی صهیونیست اتخاذ شذه این است
که صدور این تصمیم دقیقا همزمــان با اقدام نیروهای امنیتی
آلمان به حمله به انجمنهای حسینی و شیعه نزدیک به حزب
اه یا وابســته به آن بوده است .سرکوب این انجمنها با کمپین
گســترده رسانهای پوشش داده شــد؛ گویی از همان ابتدا برای
این تصمیم و نشان دادن حسن فرمانبرداری از تصمیمگیرندگان
اصلی آن طراحی شــده بود .این تصمیم یک نیاز صهیونیستی
اسرائیلی اســت که در مرحله عادیسازی با این رژیم یا تسلیم

جورج بوش خطاب به آمریکاییها :در مقابل
کرونا متحد باشیم

رئیس جمهوری پیشــین آمریکا در پیامی
ویدئویی از آمریکاییها خواست تا در دوران
پاندمی کروناویروس متحد باشند.به گزارش
ایسنا ،به نوشته روزنامه دیلی میل ،این پیام
از ســوی جورج بوش پسر ،رئیس جمهوری
پیشین آمریکا در حالی منتشر شد که دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری کنونی این کشور به
اختاف نظرها با دموکراتها بر ســر واکنش مناسب ملت در برابر ویروس کرونا
ادامه میدهد.بوش در پیامی به مردم آمریکا گفت :ما نوع بشر هستیم که با هم
بر میخیزیم یا شکست میخوریم؛ ما مبارزان حزبی نیستیم.وی در پیام ویدئویی
که از سوی مرکز ریاست جمهوری جورج بوش پسر منتشر شد ،به مردم تاکید
میکنــد تا به یاد بیاورند که «اختافات چقدر کوچک هســتند» و اینکه برای
مقابله با دشــمن نامرئی با هم باشند و از یکدیگر در دوران این بحران حمایت
کنند.فراخوان وی برای وحدت در حالی مطرح میشــود که طرفهای سیاسی
ایاات متحده بیشــتر از گذشته با ترامپ بر ســر درگیری روزانه با فرمانداران،
سناتورها و نمایندگان دموکرات دچار اختاف شدهاند.بوش در این پیام میگوید:
این یک چالش و برهه عجیب در زندگی ملت ما و جهان اســت؛ یک دشــمن
نامرئی و ظالم برای افراد آســیب پذیر و سالخوردگان است .یک بیماری که به
ســرعت میتواند زندگی و نفس آدم را بگیرد .متخصصان پزشکی سامت خود
را برای ســامت دیگران فدا میکنند و ما به شدت سپاسگزاریم .مقامها در هر
سطحی تمهیدات ازم را برای سامت عمومی که از همگی ما حفاظت میکند،
انجام میدهند و ما همگی آنچه را که ازم است ،انجام میدهیم.
جانسون:

پزشکان آماده اعام مرگ من بودند

نخســتوزیر انگلیس افشا کرد که پزشکان
آمــاده اعام مرگ وی هنگام وخیم شــدن
حالش در هنگام ابتا به کرونا بودند.به گزارش
ایسنا به نوشته دیلی میل ،بوریس جانسون،
نخســتوزیر  ۵۵ساله انگلیس اذعان داشت
که در مبارزه با این ویروس در بیمارســتان
ســنت توماس در مرکز لندن شرایط خوبی
نداشته است.او گفت که پزشکان لیتر لیتر اکسیژن به وی دادهاند تا او را در اتاق
مراقبتهای ویژه زنده نگه دارند.جانســون به روزنامه سان گفت :باورش سخت
بود که ظرف چند روز وضعیت من رو به وخامت رفت .زمان دشواری بود ،تکذیب
نمیکنم .آنها داشتند سناریوی مرگی شبیه استالین را بررسی میکردند .چندان
هشیار نبودم اما میفهمیدم طرحهایی در حال شکلگیری است.او افزود :بدترین
حالت وقتی بود که آنها به گزینه  ۵۰-۵۰رســیدند اینکه لولهها را قطع کنند.
اما تصمیم گرفتند به گزینههای دیگر فکر کنند.جانسون گفت :گاهی از خودم
میپرســیدم چطور از این شرایط خارج میشوم؟ واقعا دلم میخواهد مردم را از
این رنج و عذاب دور نگه دارم اما باید کشور را هم سرپا نگه داشت ،با سامت و
حرکت رو به جلو .مطمئنم که میتوانیم.
ترامپ:

از برگشتن اون خوشحالم

رییسجمهوری آمریکا در واکنش به حضور
دوبــاره رهبر کرهشــمالی در انظار عمومی
پس از  ۲۰روز غیبت توئیتی منتشــر کرد.
به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ بامداد دیروز
(یکشــنبه) در صفحه توئیتــر خود ضمن
بازنشر تصاویری از اولین حضور کیم جونگ
اون در انظــار عمومــی پــس از چند هفته
غیبت ،نوشت :من شخصا خوشحالم که میبینم او برگشته و حالش خوب است.
رئیسجمهــوری آمریکا پیش از این گفته بود :ترجیح میدهم فعا درباره کیم
جونگ اون اظهارنظر نکنم .در زمان مناسب درباره آن چیزی برای گفتن خواهیم
داشت .او در پاسخ به این سوال که آیا کیم جونگ اون زنده است.

شدن در برابر آن و به نفع «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم
صهیونیستی نمایان شده است .من فکر نمیکنم که این تصمیم
زیان مادی یا معنوی برای حزب اه داشته باشد اما یک اشتباه
استراتژیک آلمان در تسلیم شدن در برابر محافل صهیونیستی
را آشکار کرد.
خطر این تصمیم در دو موضوع تجسم یافته است:
نخســت اینکه که ابی صهیونیســت یا محافل صهیونیستی

توانســتند پروژهها و برنامههای خود در حمایت از اسرائیل را بر
کشورها و سازمانهایی که در جنگ اعراب و اسرائیل موضع بی
طرفی اتخاذ کرده بودند ،تحمیل کنند .دایل تغییر مواضع این
کشــورها از جمله آلمان این است که این کشورها دیگر معتقد
به درگیری اعراب و اسرائیل نیستند بلکه از عادیسازی روابط
اعراب و اسرائیل و بلکه از گشایش سیاسی و فرهنگی و اقتصادی
و اطاعاتی در قبال اســرائیل سخن میگویند.نکته دوم در باب
جدی بودن این تصمیم و پیامدهای آن در استدال این تصمیم
یعنی ایدئولوژی حزب اه برای نابودی اسرائیل نهفته است ،چرا
که تصریح میکند هر کس با اســرائیل جنگ کند ،تروریســت
اســت.چه بسا در آینده نزدیک شاهد اقداماتی باشیم که به یک
شــعار یا یک اصل دیگر منتهی شود که مدعی است :هر کس با
ساح  ،قلم یا اندیشه خود با اسرائیل مبارزه کند ،یک تروریست
اســت .در آینده ،حتی چه بســا اطاق توصیف تروریســت به
تشکیات خودگردان فلسطین که شرط آن برای کنار گذاشتن
اصل نابودی رژیم صهیونیستی از اساس مبارزات خود و پذیرش
کشور فلسطین از سوی اسرائیل بوده است نیز باشیم.باید گفت
که اســرائیل هرگز این شــرط را نخواهد پذیرفت و طی دو ماه،
شــهرکها و اراضی موجود در کرانــه باختری را تصرف خواهد
کرد و فلسطینیها و تشکیات خودگردان همان شعار خود برای
مبارزه با اســرائیل و آزادی سرزمینشان را از سر میگیرند .پس
آیا آلمان و دیگران آنها را تروریســت خواهند دید زیرا در حال
جنگ با اســرائیل هســتند؟ما عربها از جهان و سازمان ملل
و آلمان نمیخواهیم که اســرائیل را به ما معرفی کرده و مرز و
نقشه آن را تعیین کنند .بنابراین اعراب باید بدانند که اسرائیل به
دنبال توسعه روز افزون است و آنها باید بدانند که از این پس نه
برای آزادسازی فلسطین بلکه برای حفظ حاکمیت کشورهایشان
مبارزه خواهند کرد ،تا از خطر اشغال بخشی از سرزمینهای خود
توسط اسرائیل جلوگیری کنند.

نیوزویک:

جنگ احتمالی با ایران بدترین جنگ آمریکا خواهد بود
نیوزویــک در گزارشــی به تنش
میان ایــران و آمریــکا پرداخت و
نوشت :شکست یا پیروزی در جنگ
احتمالی میان ایران و آمریکا مهم
نیست مهم هزینه این جنگ برای
آمریکا و اقتصاد آمریکاست .جنگ
با ایــران بدترین جنــگ برای ما

خواهد بود.به گزارش ایلنا ،نیوزویک
در گزارشی نوشــت :آمریکا باید از
عراق ،ســوریه ،یمن خارج شود و
احتمال درگیری با ایران را کم کند.
همچنین بهجــای تهدید و اجبار،
سیاست دیپلماسی را پیش بگیرد.
در ادامه این گزارش آمده اســت:

گزینه تغییر رژیــم در مورد ایران
اصا مناســب نیست ،آمریکا نباید
دنبــال این گزینه باشــد .جنگ با
ایران هم جنگی کمهزینه نخواهد
بــود و باید بدانیم جنــگ با ایران
بســیار پرهزینه و طوانی اســت
و بــرای مــا گران تمام میشــود.

نویســنده این گزارش تاکید کرده
اســت که شکســت یا پیروزی در
جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا
مهم نیست مهم هزینه این جنگ
برای آمریکا و اقتصاد آمریکاســت.
جنگ با ایران بدترین جنگ برای
ما خواهد بود.

گاردین؛

زمان تجدید نظر در روابط انگلیس با عربستان است
یک روزنامه انگلیسی با نفرت انگیز خواندن حکومت
عربســتان سعودی ،خواســتار تجدید نظر در روابط
لندن با ریاض شده است.به گزارش خبرگزاری مهر،
گاردین مطلب خود را با اشــاره به افت شدید قیمت
نفت و عکســی از «ســلمان بن عبدالعزیز» پادشاه
عربســتان و «محمد بن ســلمان» ولیعهد وی ،آغاز
کرده و مینویســد :در شرایطی که انگلیس از لحاظ
انرژی بیش از گذشته به خود متکی شده زمان آن فرا
رسیده تا در روابط با یک رژیم نفرت انگیز تجدید نظر
شــود.در ادامه این مطلب که در شماره روز یکشنبه
روزنامه گاردین که با نام «آبزرور» توزیع میشــود،
آمده اســت :دلیــل اولیه کاهش چشــمگیر قیمت
جهانی نفت ،کاهش سطح تقاضا به دلیل همه گیری
ویروس کرونا است اما عوامل دیگری هم از قبل وجود
داشــتند که در این موضوع تأثیرگذار بودند؛ عواملی
مانند جنگ بر سر قیمت نفت بین عربستان سعودی
و روسیه ،تولید بیش از حد که سبب مازاد عرضه نفت
خام و کمبود شدید ظرفیت انبار و ذخیره کردن نفت
منجر شده است.این روزنامه در ادامه به روند کاهش
اتکای انگلیس به نفت وارداتی از عربستان اشاره کرده
و می نویسد :بنا بر اطاعات شبکه ملی برق ،بریتانیا
هفته گذشته  ۱۸روز متوالی به برق تولیدی از زغال
سنگ اتکایی نداشــت که این یک رکورد تازه است.
بریتانیا همچنین در تاریــخ  ۲۰آوریل درباره تولید
برق از طریق انرژی خورشید رکورد جدیدی زد .این

پیشــرفتها در زمینه آینده عاری از کربن به خاطر
قرنطینه ناشی از بیماری کووید ( ۱۹-ویروس کرونا)
سرعت گرفته است البته احتمال عقبگرد وجود دارد
اما نســل انرژی پایدار و اهمیت سرنوشت ساز آن در
مقابله با بحران اقلیمی یکی از حوزههای بســیاری
است که تغییرات امروز را میتواند به سمت تغییرات
دائمی و اساسی در آینده «پس از نفت» سوق دهد.
وابستگی بریتانیا به نفت خام سعودی بعد از انقاب
 )۱۳۵۷( ۱۹۷۹ایران افزایش یافت اما کشــفهای
نفتی در دریای شــمال این موضــوع را تغییر داد و
اغلب نفت وارداتی بریتانیا از نروژ وارد میشود و فقط
 ۳درصد از طریق عربستان سعودی تامین میشود.
آبزرور در ادامه به روابط لندن و ریاض اشــاره کرده
و مینویســد :روابط ناکارآمد و اغلــب خجالت آور
بریتانیا با عربســتان ســعودی که یکی از بزرگترین

مرکل:

واکسن ساخت اتحادیه اروپا برای کرونا در
سراسر جهان قابل دسترس خواهد بود

صدراعظــم آلمان اعام کرد ،واکســنی کــه اتحادیه اروپا قصــد دارد برای
کروناویروس تولید کند ،در تمامی جهان در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،آنگا مرکل ،صدراعظم آلمان
و مقامات دیگر اتحادیه اروپا پیش از این درخواست کرده بودند که مبلغ ۷.۵
میلیارد یورو برای تحقیقات و تولید واکسن و داروهای کووید ۱۹-جمعآوری
شــود.دولت آلمان کمی قبل اعام کرده بود که مرکل روز دوشنبه به دعوت
کمیسیون اروپا در کنفرانس کشــورهای اهداکننده برای مبارزه علیه شیوع
ویروس کرونا شرکت خواهد کرد.مرکل در بیانیهای اظهار کرد :درباره چگونگی
تولید واکســن ،داروها و روشهای مناسب آزمایش برای تمامی مردم جهان
گفتوگو خواهد شد و آلمان مسئولیت این کار را قبول کرده است.
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تولیدکنندگان جهانی نفت اســت باید بخشــی از
ارزیابی مجدد دوران پســا کرونا باشــد.به نوشــته
آبزرور ،با وجود کاهش نیاز انگلیس به نفت وارداتی،
دولتهای متوالی در انگلیس ،همچنان به تقویت و
توسعه روابط با ســعودی ادامه دادهاند .دلیل اصلی
این موضوع میل شدید ریاض برای تسلیحات است.
طبق تحلیل «کارزار مخالفت با تجارت تسلیحات»،
شرکت بیا ِیای ( BAETبزرگترین شرکت تسلیحاتی
انگلیس) حد فاصل سالهای  ۲۰۱۵تا  ،۲۰۱۹پانزده
میلیارد پوند ســاح به عربســتان سعودی فروخت.
گفته میشــود که هزاران شــغل در بریتانیا به این
فروشها وابســته اســت.آبزرور در ادامه با اشاره به
مواردی همچون جنگ یمن ،ســرکوب شــیعیان،
ماجرای قتل خاشــقچی و… مینویسد :اگر نفت و
تســلیحات از معادله برداشته شوند ،چه چیزی باقی
میماند کــه انگلیس به یک رژیم غیر دموکراتیک و
شبه فئودال که در موضوع نقض حقوق بشر ،سرکوب
اقلیت شیعه ،تبعیض سیستماتیک علیه زنان بدنام
است ،همچنان متعهد بماند؟این رسانه انگلیسی ،در
ادامه به اقدامات عربستان سعودی علیه ایران اشاره
کرده و مینویسد :با وجود اصاحات گستردهای که
در عربســتان در حال انجام است اما به نظر میرسد
کــه ریاض برای تحقق آرزوهای خود ناتوان اســت.
تروریســم ،ترویج بی ثباتی و بی عدالتی مشــکات
بزرگی برای ریاض هستند.

اروپا آسیب پذیرترین قاره در برابر کرونا

تهران -ایرنا -خبرگزاری فرانســه روز شنبه به دنبال افزایش شیوع ویروس کرونا
و رســیدن موارد مبتایان به بیماری کوویــد  ۱۹به بیش از یک میلیون و پانصد
هزار نفر در اروپا نوشــت :اروپا آسیب دیدهترین قاره در برابر کرونا است .بر اساس
این گزارش ،تا کنون بیش از  ۱.۵میلیون مورد ابتا به ویروس کرونا در اروپا ثبت
شده که تقریبا نیمی از آمار مبتایان به کرونا در سراسر جهان به حساب میآید.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه ،حداقل یک میلیون و  ۵۰۶هزار و  ۸۵۳نفر به
ویــروس کرونا مبتا و  ۱۴۰هــزار و  ۲۶۰تن نیز به علت این بیماری در قاره اروپا
جان باختهاند .این درحالی اســت که آمار جهانی نشان میدهد که در این زمینه
سه میلیون و  ۳۵۰هزار و  ۲۲۴نفر مبتا و  ۲۳۸هزار و  ۳۳۴نفر فوت شدهاند .در
لیســت کشورهای آسیب پذیر در قاره اروپا ،اسپانیا با  ۲۱۵هزار ابتا در مقام اول،
ایتالیا با  ۲۰۷هزار نفر جایگاه دوم ،انگلیس  ۱۷۷هزار نفر جایگاه سوم ،فرانسه ۱۶۷
هزار نفر در جایگاه چهارم و آلمان با  ۱۶۱هزار نفر در جایگاه پنجم قرار گرفتهاند.
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گزیده خبر
تدارک پارلمان عراق برای رایگیری درباره
کابینه الکاظمی

در آستانه نشست پارلمان عراق برای رای گیری درباره کابینه جدید این کشور،
ریاســت پارلمان در بیانیهای خواســتار حضور همه نمایندگان برای شرکت در
جلســه رای اعتماد شد.به گزارش ایســنا ،به نقل از ارم نیوز ،پارلمان عراق در
بیانیهای اعام کرد که محمد الحلبوســی ،رئیس پارلمان از نمایندگان خواسته
اســت تا به منظور آمادگی برای حضور در جلسه رای اعتماد به کابینه مصطفی
الکاظمی ،نخســتوزیر مکلف این کشور دوشنبه هفته جاری عازم بغداد شوند.
در این بیانیه آمده است :مقدمات ازم برای سفر از فرودگاههای اربیل ،سلیمانیه
و بصره به منظور ســفر نمایندگان به بغداد در روز دوشنبه فراهم شده است.در
همین راستا ،یک منبع آگاه اعام کرد که جلسه رای اعتماد به کابینه مصطفی
الکاظمی سهشنبه یا چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.این بیانیه پس از
آن صادر شده است که الکاظمی لیست کابینه خود و برنامه دولت جدید را اخیرا
به پارلمان ارائه کرد.
سفیر ایران در فرانسه:

بازی رندانه و چندگانه با برجام با هیچ منطق و
معیاری قابل توجیه نیست

ســفیر جمهوری اسامی ایران در فرانسه ،تاکید کرد :پذیرفتنی نیست که یک
کشور با خروج از یک معاهده ،هم تعهدات خود را زیر پا نهد و هم در پی بافتن
و یافتن منافعی جعلی و گزینشــی در آن باشد.به گزارش ایلنا ،بهرام قاسمی با
اشــاره به تاش آمریکا برای استفاده از برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
ســازمان ملل متحد جهت تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران ،در توییتر
نوشت« :آمریکا با خروج از برجام ،هم تعهدات برجامی و هم قطعنامه  ۲۲۳۱را
نقض ودر جهت تضعیف سازمان ملل و حتی دیگر شرکای برجامی اقدام نمود.
پذیرفتنی نیست که یک کشور با خروج از یک معاهده ،هم تعهدات خود را زیر
پا نهد و هم در پی بافتن و یافتن منافعی جعلی و گزینشــی در آن باشد .بازی
رندانه و چندگانه با برجام و مستمسک قرار دادن قطعنامههای سازمان ملل برای
تشدید فشار و محدودیت و تضییع حقوق طبیعی ایران و هر کشور مستقلی با
هیچ منطق و معیاری قابل توجیه نیســت و جامعه جهانی نیز با این برداشت و
منطق ناسازگار با موازین شناخته شده جهانی ،سازگاری ندارد.

انتشار جزئیات جدید درباره جاسوس معروف
اسرائیلی در سوریه

به رغم گذشت  ۵۵سال از اعدام جاسوس معروف اسرائیلی در سوریه وی هنوز
محل توجه مقامات اســرائیلی است و هر روز جزئیات جدیدی درباره او منتشر
میشود.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،دستگاه جاسوسی
رژیم صهیونیستی(موساد) اعام کرد :از جمله دایلی که به بازداشت الی کوهن،
جاســوس اسرائیلی و کشف اســرار آن نزد سوریها منجر شد بی توجهی و بی
احتیاطــی خود کوهن بود.مئیــر عمیت ،رئیس موســاد در آن زمان گفت در
فایلهای ثبت شدهای که بعد از بازداشت کوهن منتشر شد ،آمده است :موساد
مرتکب هیچ اشــتباهی در قبال الی کوهن نشــد .او بازداشت شد به این دلیل
که به همه به شــدت اعتماد میکرد .ما هم خطاهای کوچکی داشتیم اما بسیار
اندک بود.شبکه «کان» رژیم صهیونیستی احتمال داد که دلیل بازداشت کوهن
توطئه علیه او در داخل خود موساد بوده باشد یا شاید جاسوسی در موساد بوده
که به نفع طرفهای مشــخصی فعالیت کرده و او را به ســوریها لو داده باشد.
این شــبکه به نقل از نادیه کوهن ،بیوه الی کوهن گفت :اسرائیل به مسئولیت
خود در قبال کوهن عمل نکرد.الی کوهن  ۱۸مه  ۱۹۶۵به دلیل جاسوسی علیه
دولت سوریه اعدام شد.

درگیری آنکارا با کردهای سوری در رقه

منابع از درگیری نیروهای ترکیه و گروههای شورشی مورد حمایت آن با نیروهای
سوریه دموکراتیک (قسد) در حومه تل ابیض در استان رقه خبر دادند .از سوی
دیگر و در آســتانه ورود توافق آتش بس میان نظام سوریه و مخالفان در ادلب
به سومین ماه خود ،ترکیه تجهیزات جدیدی را به شمال غرب سوریه فرستاده
است.به گزارش ایسنا ،منابع محلی در مصاحبه با العربی الجدید اعام کردند که
آرامش شــکنندهای در سایه ادامه آتشبس از  ۵۸روز قبل میان نظام سوریه و
مخالفان در ادلب برقرار اســت.در شرق سوریه ،درگیریهایی در محورهایی در
حومه غربی تل ابیض در استان رقه ،میان نیروهای ترکیهای و گروههای «ارتش
ملی» (مورد حمایت ترکیه) با نیروهای قســد به وقوع پیوست و طرفین اقدام
به حمات متقابل کرده و طبق گزارش دیدهبان حقوق بشــر ســوریه ،در این
درگیریها نیروهایی از طرفین کشته شدند.در همین حال ،کاروان نظامی ترکیه
جمعه شــب وارد مراکز نظارت ترکیه در استان ادلب شد .فعاان در پایگاههای
اجتماعی اعــام کردند که در این کاروان ،دهها تجهیــزات نظامی و خودروی
زرهی وجود داشــت که از طریق گذرگاه کفرلوسین در شمال استان ادلب ،وارد
خاک سوریه شد.
مقام پنتاگون:

کرونا ما را به این نتیجه رساند که بیش از
حد به چین متکی هستیم

یک مقام ارشــد وزارت دفاع آمریکا اعــام کرد ،این وزارتخانه در جریان بحران
شــیوع کروناویــروس در جهان به این نتیجه رســید که زنجیــره تامین این
کشور بیش از حد به چین متکی اســت.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،الن لورد ،معاون وزیر دفاع در آموزش ،فناوری و لجستیک در وزارت
دفاع آمریکا در اظهاراتش در این کنفرانس خبری گفت :چیزی که من دوســت
دارم ببینم این است که آمریکا در زمانهای ضرورت ظرفیت و توان عملیاتی ازم
را برای مراقبت از خودش داشته باشد.او خاطرنشان کرد :ما در این مقطع دچار
یک ســری مســائل در حوزه امنیت ملی با چین هستیم .فکر کنم فهمیدهایم
که وابســتگی ما به چین بیشــتر از آن که باید باشد ،اســت.الن لورد در ادامه
صحبتهایش از مکزیک به خاطر بازگشایی یک سری کارخانهها که برای زنجیره
تامین نظامی آمریکا کلیدی هستند ،تشکر کرد .لورد عنوان کرد ،پنتاگون بعد از
آنکه هند دستور به تعطیل شدن برخی کارخانهها و اصناف در واکنش به بحران
شیوع کرونا را داد ،از نزدیک وضعیت در این کشور را با توجه به اینکه تعطیلی
برخی از این کارخانهها بر بخش دفاعی آمریکا تاثیر میگذارد ،تحت نظر داشته
و امیدوار است آنها بتوانند مجددا به وضعیت عملیاتی بازگردند.لورد همچنین در
ادامه تاکید کرد ،بحران شیوع کرونا بزرگترین تاثیر را بر بخش تامین هوانوردی
و همچنین پرتابهای فضایی کوچک و کشتی سازی گذاشته است.این اظهارات
در حالی مطرح شدند که مقامات آمریکا در جدیدترین آمارهایشان اعام کردند
تعداد مبتایان به کرونا در این کشور به رقم  ۱,۰۴۲,۸۷۴نفر و میزان تلفات این
بیماری در آنجا به بیش از  ۶۱,۲۰۰تن رسیده است.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
یوهان ولفگانگ فون گوته
یوهــان ولفگانگ فون گوتــه (زادهٔ  2۸اوت 1۷۴9
در فرانکفــورت – درگذشــتهٔ  22مــارس 1۸32
در وایمار) شــاعر ،ادیب ،نویســنده ،نقاش ،محقق،
انسانشناس ،فیلســوف و سیاستمدار آلمانی بود.
او یکــی از کلیدهای اصلی ادبیات آلمانی و جنبش
وایمار کاســیک و همچنین رمانتیسیسم بهشمار
میرود .وی یکی از مردان بزرگ فرهنگی قرون 1۸
و  19اروپــا و یکی از افراد برجســتهٔ ادبیات جهان
محسوب میشــود .خانه یوهان ولفگانگ فون گوته
در مجموعه سنتگرایی وایمار قرار دارد.پدر گوته،
یوهان کاســپار گوته همراه با خانــوادهاش در یک
خانهٔ بزرگ در فرانکفــورت زندگی میکرد ،که آن
زمان قســمتی از امپراتوری مقدس روم بود .مادر گوته نیز «کاترینا الیزابت گوته» (ت ِکســتور
ســابق) از خانوادههای سرشــناس فرانکفورتی بود.گوته پس از این که تعدادی از آثار بزرگش
را به پایان رســاند ،سال  1۷۷5به وایمار رفت و در آنجا بین سالهای ( 1۷۸6-1۷۷6حدود
 10ســال) وزیر حکومت شد .سپس او تا سال  1۷۸۸به ایتالیا رفت و در آنجا به تحصیل هنر
و مجسمهســازی باســتانی پرداخت .او خود را با کارهای میکل آنژ و رافائل مشغول کرد.سال
 ،1۷۸۸گوته به وایمار بازگشت و تقریباً باقی عمرش را در آنجا گذرانید ،هرچند که زندگی او
در آنجا با جنگهای ناپلئونی روبهرو شد .گوته در وایمار به تحصیل زبانهای فارسی و عربی
و همچنین قرآن پرداخت و شــیفتهٔ اشعار حافظ شد .وی عاقه ویژهای نیز به شهر ایلمناو در
نزدیکی وایمار داشتهاســت .در کوه کیکلهان در نزدیکی شــهر ایلمانو کلبهای از وی به یادگار
ماندهاست.

پیشنهاد

از هر دری خبری

رعایت اصل فاصلهگذاری اجتماعی در سامانههای حمل و نقل عمومی در مکزیک

ورزشی

بنیاد تحقیقات پیشــرفته روســیه میگوید رباتها به زودی جای
ســربازان انســان را در میدانهای جنگ خواهنــد گرفت".ویتالی
داویدوف" معاون بنیاد تحقیقات پیشــرفته روســیه گفته اســت:
جنگجویان رباتیک به تدریج جایگزین انســانها خواهند شــد که
میتوانند سریعتر ،دقیقتر و گزینشیتر از انسان عمل کنند.روسیه
در توســعه رباتهای جنگی تنها نیست ،زیرا ایاات متحده نیز در
حال کار روی ارتش رباتیک خود است .در حقیقت ،هر دو کشور در
حال توسعه ارتش ربات-سربازهای خود هستند.انتظار میرود این
رباتها در انتخاب هدف ،نسبت به انسانها سریعتر و دقیقتر عمل
کنند .اما آیا واقعاً چنین چیزی ممکن است؟ دقت بیشتر در انتخاب
هدف به الگوریتمهایی نیاز دارد که هنوز ایجاد نشدهاند.

رنجهای ورتر جوان
رمان عاشــقانه رنجهای ورتر جوان که در سال 1۷۷۴
منتشــر شــد اثر یوهان ولفگانگ فون گوته ،شــاعر،
نمایشنامهنویس ،رماننویــس ،طبیعتپژوه آلمانی و
نویسنده تراژدی فاوست و دیوان غربی – شرقی است.
گوته زبان گویــای روزگار پرتاطم خود بود ،پایهگذار
ادبیات نوین جهانی شد و بیشتر آثارش هم به ادبیات
جهانی راه یافته اســت.رنجهای ورتر جوان – در تاریخ
ادبیات آلمانی – نخســتین داســتان تراژدیک از نوع
مدرن اســت .این تراژدی ،که از عملکرد گناه و عامل
شر خالی است ،اثری پیشگام در مبارزه با کهنهاندیشی
قرون وسطایی و به سهم خود راهگشای فکری انقاب
بزرگ فرانسه شمرده میشــود .این رمان بزرگترین
موفقیت ادبی گوته به شــمار میرود و در میان آثار این ادیب بزرگ آلمانی بیشترین ترجمه را به
خود دیده است .متن فرانسوی این اثر را ناپلئون بیش از هفت بار خوانده است.همانطور که از عنوان
کتاب هم پیداســت ،گوته از رنجهای جوانی به نام ورتر مینویســد که بیشباهت به دوران جوانی
خودش نیســت؛ از دنیای درون انسانی با رفتاری متفاوت ،کمی پیچیده و البته شدیدا ً عاشقپیشه
مینویسد .ورتر رنج میکشد ،چون عاشق بانویی به نام لوته است که نامزد دارد .رنج میکشد چون
دســتش به او نخواهد رســید .توصیفات بینظیری که از رنج درونی راوی داستان ارائه شده است،
آنقدر زیباست که این اثر کوتاه را به شاهکاری در ادبیات تبدیل کرده است .شاید جالب باشد بدانید
که گوته ،رنجهای ورتر جوان را – یعنی رمانی که گفته میشود بزرگترین موفقیت ادبی اوست – در
 2۴سالگی نوشته است .گوته در پیری خود گفته است« :کسی که در بیست و چهار سالگی ورتر را
نوشته باشد ،برگ چغندر نیست».

فرهنگ

چرا باشگاههای ورزشی دنیا از کرونا آسیب دیدند اما ایرانیها نه!
یک مدیر ورزشــی در مورد علت عدم تاثیرپذیری اقتصادی تیمهای ورزشی ایران در بحران شیوع ویروس کرونا گفت :وقتی
زیرســاخت درآمدزایی نداشته باشــید ،در دوران بحران نیز تاثیر چندانی نخواهید پذیرفت.منصور قنبرزاده در مورد تفاوت
وضعیت اقتصادی باشــگاههای ورزشی در ایران نســبت به سایر کشورهای توسعه یافته در برهه زمانی بحران شیوع ویروس
کرونا ،اظهار کرد :ورزش ایران را نمیتوان با هیچ یک از کشــورهای توســعه یافته در ورزش و حتی با کشــورهای آسیایی
و همســایگان نزدیک خود از نظر اقتصادی مقایســه کرد و باید اذعان کنیم که زیرســاختهای ازم در ورزش ایران وجود
ندارد و به هیچ وجه با ســاختار درآمدزایی مواجه نیســتیم و مبالغ کسب در حوزه ورزش بسیار اندک هستند.وی ادامه داد:
کشورهای توسعه یافته در ورزش دنیا از منابع درآمدی مختلفی از جمله حق پخش تلویزیونی ،فعالیت شبکههای خصوصی،
فروش پیراهن و نمادهای باشــگاه ،بلیتفروشــی و مواردی از این دست برخوردار هستند ،اما آیا در ورزش ایران حق پخش
تلویزیونی به باشگاههای ورزشی تعلق میگیرد؟ آیا با مقوله بلیتفروشی واقعی روبرو هستیم؟ آیا باشگاهها از فروش پیراهن
و نمادهای خود درآمدزایی دارند؟

تخت گاز

اجرای «سینما ماشین» بعد از کرونا
پخشکننــده فیلم «خــروج» از احتمــال اکران
«خــروج» در شــهرهای دیگر با طرح «ســینما
ماشین» خبر داد و گفت :این نوع اکران میتواند
پس از بازگشــایی ســینماها نیز بــه عنوان یک
ظرفیت مورد اســتفاده قرار گیرد.علی ســرتیپی
دربــاره اکران «خروج» در یــک محوطه باز بیان
کرد :با توجه به استقبال مخاطبان در سانسهای
اولیه ،به نظــرم اکران خوبی بــود و میتواند در
شهرستانها گســترش پیدا کند بویژه اینکه اان
مشهد هم برای اکران «خروج» به صورت «سینما
ماشــین» درخواست داده اســت.او تاکید کرد :به
نظرم نباید ایــن نوع اکران محــدود به موقعیت
فعلی ســینماها که بخاطر شیوع کرونا تعطیل شدهاند ،محدود شــود و سینما درایواین یا
سینما ماشین میتواند کنار اکران فیلمها در سالن سینمایی هم برقرار باشد .چنین اکرانی
شــاید اان خیلی اقتصادی به نظر نیاید ولی کاما میتواند به صرفه باشد و ظرفیتی است
که باید در تهران و شهرســتان از آن استفاده کرد.ســرتیپی با اشاره به خوب بودن تجربه
اکران «خروج» در «ســینما ماشین» و ادامه اکران در شبهای آینده ،درباره احتمال اکران
فیلمهــای دیگر از این طریق گفت :ما باید امکاناتی برای این نوع اکران تهیه کنیم و چنین
روشــی را با هماهنگی وزارت ارشاد گســترش دهیم .البته برای فیلم «خروج» سازمان اوج
پیشقدم شد ،اما همه منتظرند ببینند آورده آن چه میشود تا شاید بقیه هم جلو بیایند .با
این حال ما در وهله برای این اکران اقتصادی نگاه نکردیم ،اما با استقبالی که صورت گرفت
به نظر میرسد میتوان این وجه را هم در نظر گرفت.

رباتها جای سربازان روسی
را خواهند گرفت

شتاب  2.3ثانیهای تسا مدل  Sبا حالت جدید یوزپلنگ
تسا مدل  Sهماکنون سریعتر از همیشه شده و سازندهٔ آمریکایی زمان شتاب صفر تا  96کیلومتر بر ساعت آن که قب ًا  2.5ثانیه اعام کرده
بود حاا رسماً به  2.3ثانیه کاهش داده است .دلیل افزایش شتاب مدل  Sحالت جدیدی بنام «وضعیت یوزپلنگ» است که چند هفته پیش
از طریق بهروزرسانی نرمافزاری معرفی شد .هنگامیکه راننده با پای چپ پدال ترمز را فشرده و با پای راست پدال گاز را فشار میدهد و حالت
انچ فعال میشود ،حالت یوزپلنگ سیستم تعلیق تطبیقی را با کاهش ارتفاع تعلیق جلو و بهینه کردن کمکها ،تنظیم میکند.البته فقط
تنظیم تعلیق نیست که موجب انچ سریعتر مدل  Sمیشود زیرا حالت یوزپلنگ همچنین اوج قدرت را افزایش میدهد ،در سرعت بااتر از
 130کیلومتر بر ساعت به قدرت میافزاید و استقامت حرارتی قوای محرکه را هم افزایش میدهد .به لطف این اقدامات ،خودرو میتواند بدون
هیچگونه اُفت عملکردی شتاب گیریهای بیشتری در خط مستقیم داشته باشد.اما مدل  Sپرفورمنس با حالت وضعیت یوزپلنگ برای مدت
طوانی پرچمدار خانوادهٔ مدل  Sباقی نخواهد ماند زیرا سال گذشته ایان ماسک اعام کرد که تسا آزمایش نسخهٔ جدیدی از این سدان
الکتریکی را با نام پاید آغاز کرده است .این نسخه به سه موتور الکتریکی مجهز است که دوتا در عقب و سومی در جلو قرار دارد .مدل  Sپاید
همچنین از باطریهای بزرگتری نسبت به نمونههای صد کیلووات ساعتی کنونی برخوردار خواهد بود.

دست مصنوعی که با ذهن کاربر
کنترل میشود
یک گروه بینالمللی از دانشــمندان موفق شدهاند با همکاری یکدیگر،
یکی از پیشرفتهترین دستهای بیونیک را که تاکنون ساخته شده ،ارائه
دهند .سیستم ورای این فناوری که با عصبهای بیماران ادغام میشود،
به آنها امکان میدهد تا دســت مصنوعی را مانند دست طبیعی ،تنها با
فکر خود حرکت دهند؛ بدین ترتیب احســاس لمس کردن تنها با فکر
کردن به آن ،به مغز منتقل میشــود .در حال حاضر ،ســه بیمار برای
چندین سال با این فناوری زندگی کردهاند.این فناوری جدید ،مستقیما
با عصبها و عضات کاربر در ارتباط است؛ در نتیجه کاربر میتواند آن
را با ذهن خود کنترل کند .به گفته پژوهشگران ،احساس کردن با این
دست مصنوعی آن قدر شبیه به احساس کردن با دست واقعی است که
شرکتکنندگان حتی نیازی به آموزش استفاده از آن نداشتند.

استفاده از صدفهای دریای خزر
در حوزه مهندسی
در راســتای توســعه همکاریهای بینالملل و با حمایت دانشگاه تهران،
طرح پژوهشی مشترک با دانشــگاه ملی فناوری تایپه کشور تایوان بین
یکی از اعضای هیأت علمی گروه مهندسی پلیمر دانشکده فنی کاسپین
و دانشــکده مهندسی پزشکی و بیوشیمی دانشگاه ملی فناوری تایپه در
ارتباط با «تهیه و ارزیابی مواد کامپوزیتی هدایتگر استخوانی بر پایه پوسته
خارجی صدف دریایی قابلاستفاده در پزشکی بازساختی بدن» به تصویب
دو دانشگاه رسیده است.صدفهای دریای خزر (کاسپین) یکی از منابع غنی
از کلسیم محسوب میشوند که ساختارهای آراگونیتی و معدنی موجود در
این مواد که کام ًا طبیعی هستند ،میتوانند در زمینههای مختلفی مانند
پیوند استخوان ،پوشش ایمپلنتهای فلزی ،داربستهای مهندسی بافت و
ساخت سیمان استخوانی مورد استفاده قرار گیرند.

