
 معاون وزیر راه و شهرسازی:
ایراین ها موظف به ارایه ماسک 

رایگان به مسافران هستند
معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: تمام ایراین ها موظف به ارایه 
ماسک رایگان به مســافران در هر پرواز هستند.شهرام آدم نژاد، 
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا با بیان اینکه تمام شرکت های هواپیمایی در تمام 
پروازها مکلف به اجرای پروتکل های بهداشتی اباغ شده، هستند، 
اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به اجرای دستورالعمل های 
وزارت بهداشت در بخش های حمل و نقل مسافری تاکید دارد.

وی درباره اجرای پروتکل های بهداشــتی در بخش حمل و نقل 
هوایی تاکید کرد: تمام شــرکت های هواپیمایی مکلف به ارایه 
ماســک استاندارد رایگان به مسافران در هر پرواز هستند.معاون 
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد:  استفاده از ماسک در پرواز برای 
مسافران اجباری است و همه مسافران ملزم به استفاده از ماسک 

در طول پرواز هستند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی و آبه شینزو نخست وزیر ژاپن در گفت و گوی تلفنی تاکید کردند: در شرایطی که ویروس کرونا همه جهان را درگیر کرده 
است، باید از تنش ها در همه جهان کاسته شده و روابط کشورها بر مبنای روابط بشردوستانه باشد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، حجت ااسام و 
المسلمین حسن روحانی رییس جمهور ایران و » آبه  شینزو » نخست وزیر ژاپن دیروز سه شنبه در گفت و گویی تلفنی بر ضرورت همکاری های دو کشور در مقابله 
با ویروس کرونا و همچنین انتقال و اشتراک تجربیات به یکدیگر تاکید کردند.دو طرف در این تماس تلفنی، توسعه و تعمیق روابط دو جانبه را مورد تاکید قرار داده 

و ابراز امیدواری کردند با اجرایی شدن توافقات قبلی شاهد گسترش روابط و همکاری ها بویژه در زمینه اقتصادی و تجاری باشند.

www.sobh-eqtesad.ir

در گفت و گوی تلفنی مطرح شد؛

تاکید روحانی و آبه شینزو بر کاهش تنش ها در جهان
info@sobh-eqtesad.ir

عراق و پایان انتظار۵ ماهه
این روزها زمزمه احزاب عراقی در حمایت از رای اعتماد مجلس عراق 
به دولت »مصطفی الکاظمی« بمنظور پایان دادن به دوره ای چند ماهه 
برای ضعف ناشی از تصمیم گیری سیاسی در عراق از طریق رسانه ها 
و فضای مجازی با اعام نظرها و مصاحبه ها و بیانه ها بگوش می رسد. 
بعد از سپری شدن چندین ماه سخت و دشوار در عراق، نهایتا گروههای 
شیعه »مصطفی الکاظمی« را برای تصدی پست نخست وزیری عراق 
معرفی کردند. از محسنات دولتی که در شرف اخذ رای اعتماد مجلس 
عراق است اینکه هیچگونه اتهام و یا شبهه ای مبنی بر دخالت بازیگران 
خارجــی در معرفی و تعیین او مطرح نبوده و تاکنون هم شــبهه ای 
از این نظر بوجود نیامده اســت. جریانات عراقی اعم از شــیعه، کرد و 
ســنی این معرفی را نتیجه یک تفاهم فراگیر ملــی که از همراهی و 
پشتیبانی کردها و اهل سنت برخوردار است تلقی میکنند. از تصمیم 
اکثریتی گروههای شــیعه عراق که اکثریت را در پارلمان این کشــور 
نیــز در اختیار دارند تا کنــون اینگونه که از حمایت مجلس بر میآید، 
نسبت به هیچ نخست وزیری در عراق موج مثبت منتشر نشده است. 
بشرط رای اعتماد به دولت مذکور این دستاورد از منظر شرایط سیاسی 
امنیتی عراق  بسیار حائز اهمیت است چرا که فرصت مناسبی را برای 
تقویت انســجام و ایجاد همگرایی در مجموعه گروه  های سیاسی در 
عراق اعم از شــیعه، کردها و اهل سنت فراهم خواهد کرد. توافق سه 
جریان مهم سیاسی و مذهبی عراق بر کاندیدای معرفی شده از طرف 
ائتاف اکثریت پارلمان، خود می تواند مقدمه ای برای غلبه بر چالش 
هایی باشــد که عراق در دوره اخیر با آن مواجه بوده است. آنچه امروز 
در عراق صورت تحقق می پذیرد نتیجه واکنش عبرت آمیزی است که 
از موضع گیری مجلس و جریانات ملی عراق در تحمیل نظر امریکایی 
ها واضح شده است. سازوکاری آمریکایی که خاصه میشد در تحمیل 
عدنان الزرفی از طریق اقدام غیرقانونی برهم صالح  رئیس جمهور عراق 
که با مخالفت قاطعانه گروههای شــیعی و طرح استدال های ملی در 
کشور و جلب موافقت عمومی مردم عراق راه به جایی نبرد و به شکست 
منتهی شــد. اما سازوکار درونی عراق و ائتاف اکثریت توانست فردی 
را که بر سر آن به توافق رسیده اند را مکلف به تشکیل کابینه نمایند. 
سوابق مصطفی الکاظمی به ویژه در سمت ریاست سرویس اطاعاتی 
این کشور، کارنامه قابل قبولی را برای تصدی این جایگاه برای وی رقم 
زده است. برخی ابهامات ادعا شده پیرامون اطاع الکاظمی از عملیات 
ترور سردار ســلیمانی تاکنون هیچ قطعیتی پیدا نکرده و بررسی های 
اطاعاتی، چنین موضوعی را تائید نکــرده اند. روابط خوب الکاظمی 
با گروه های سیاســی داخلی و نیز کشورهای همسایه عراق و بازیگران 
منطقه ای از نقاط مثبت در بلوغ سیاســی اوست که می تواند بسیاری 
از پرونده های بر زمین مانده در عراق و منطقه را به ســامان برســاند. 
اجرای مصوبه مهم و راهبردی پارلمان عراق مبنی بر خروج آمریکایی 
ها از عراق به عنوان یکی از شــروط و تاکیدات اصلی گروههای شیعی 
عراق در انتخاب الکاظمی از اهمیتی بسیار راهبردی برخوردار است و 
این مهم بدون شــک به عنوان یک  تفاهم تعریف شده و مطالبه ملی 
از ســوی گروههای شیعی عراق از نخست وزیر جدید همچنان برقرار 
اســت. برخی براین باورند که گزینه مطلــوب برای جبهه مقاومت در 
سطح منطقه تداوم نخست وزیری عادل عبدالمهدی بود و اما شرایط 
بحرانی و اعتراضات خونین عراق و نهایتا درخواست مرجعیت شیعه که 
منتهی به اســتعفاء وی شد شرایط مطلوب را تغییر و تعدیل نمود لذا 
با این حال ائتاف اکثریت گروههای مقاومت شــیعی در عراق بر روی 
مصطفی الکاظمی و جمع بندی کامل و نهائی آنها در چنین موقعیتی 
خود اقدامی مثبت و رو به جلو با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی 
کشــور و جامعه عراق تلقی می شــود. آمریکایی ها از ده روز پیش به 
اقداماتی موذیانه برای تضعیف موقعیت پارلمان عراق دست یازیده اند 
که نوعی دخالت آشــکار در امر اداره کشور مستقلی مانند عراق است. 
آنها در فضای مجازی ورود و حمله گسترده داعش را تبلیغ و در صدد 
ایجاد جنگ روانی در عراق برآمده اند و ظرف یکی دو روز مانده به اقدام 
شــجاعانه مجلس عراق با هواپیما مشغول ایجاد مانور در آسمان عراق 
شده و به حسب اخبار واصله گروههای کوچکی از مزدوران داعشی را 
نیز در مناطقی از عراق پیاده و مسلح کرده اند. وزیر کشور و فرماندهان 
عراقی طی مصاحبه هایی نگرانی مردم را مرتفع نموده و ایذاء آمریکایی 
ها را در جهت و با  هدف تضعیف تصمیم پارلمان تلقی میکنند. بنظر 
میرسد بلوغ همسوی گروه های سیاسی در عراق با دقت و برنامه ریزی 
غلبه برسیاست های آمریکایی را نشانه رفته است و عراق از پایان انتظار 

۵ ماهه نتیجه قابل تحسینی دریافت خواهد نمود. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رییس سازمان خصوصی سازی:

سرخابیهامردادماهواردبورسمیشوند
رییس ســازمان خصوصی ســازی با بیان اینکه واگذاری مجدد سهام عدالت برای مشموان جدید ظرفیت 
قانونی ندارد، گفت: امیدواریم در پایان مرداد ماه، سرخابی ها وارد بازار بورس شده و پذیرش آنها انجام گیرد.به 
گزارش ایرنا از پایگاه اطاع رسانی خانه ملت، علیرضا صالح پس از نشست کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت 
بازار بورس و واگذاری بنگاه های اقتصادی، در جمع خبرنگاران گفت: هرچه عرضه ســهام بنگاه های دولتی 
در بازار سرمایه افزایش یابد، بازار عمیق تر شده و تنوع سهام بیشتر می شود بنابراین نگرانی مردم و خریداران 
نسبت به حبابی شدن رشد بورس کاهش می یابد.وی با بیان اینکه دولت درصدد افزایش عرضه اولیه سهام 
بنگاه های دولتی است،  افزود: از آنجایی که پذیره نویسی صندوق های سرمایه گذاری واسطه گری مالی از 

امروز  آغاز شده، تنوع بخشی و عمق بخشی به بازار سرمایه محقق می شود.

بورس در بلندمدت مطمئن ترین بازار برای سرمایه گذاری است
صالح با بیان اینکه سرمایه گذاری در بورس با ریسک همراه است و نمی توان ادعا کرد که این بازار هر روز 
۵ درصد ســود داشته باشد، اظهار داشــت: مردم باید به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت به بورس بنگرند، 
مطمئنا بورس در بلندمدت مطمئن ترین بازار برای ســرمایه گذاری اســت.رییس سازمان خصوصی سازی 
درباره واگذاری سهام عدالت به مردمی که در سال ۸۵ جا ماندند، گفت: در حال حاضر تنها اقدامات مربوط 
به آزادســازی سهام عدالت مشموانی که در سال ۸۵ با موافقت مقام معظم رهبری در زمره دارندگان این 
ســهام قرار گرفتند، در حال انجام است، واگذاری مجدد سهام عدالت برای مشموان جدید ظرفیت قانونی 
ندارد.وی همچنین درباره خصوصی سازی سرخابی ها توضیح داد: جلسات بسیاری با وزیر ورزش برگزار شده 
است، امیدواریم بتوانیم در پایان مرداد ماه، سرخابی ها با دارایی های جدید  وارد بازار بورس شده و پذیرش 

آنها انجام گیرد. کشف قیمت آنها در تابستان صورت خواهد گرفت.

ارسال محموله کیت تشخیص کرونا از ایران به آلمان
صادرات ۴۰ هزار محموله کیت تشــخیص ویروس کووید-۱۹ امروز از فرودگاه امام خمینی )ره( تهران به 
مقصد آلمان انجام شــد.به گزارش ایلنا و به نقل از گمرک ایران، صادرات ۴۰ هزار محموله کیت تشخیص 
ویــروس کووید-۱۹ امــروز از فرودگاه امام خمینی )ره( تهران به مقصد آلمان انجام شــد.مقاصد صادراتی 
مختلفی مانند کشــورهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، برزیل، کره جنوبی و ترکیه است که پیش تر، از محصوات 

این شرکت دانش بنیان استفاده کرده اند.

کشت و صنعت مغان به عنوان واحد نمونه ملی انتخاب شد
بمناسبت هفته کار و کارگر، در سی و یکمین جشنواره امتنان جامعه کار و تولید وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شرکت کشت و صنعت مغان دو رتبه اول ملی در سطح کشور را کسب کرد. در مراسمی که در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با حضور استاندار و مسئوان کشوری بمناسبت هفته 
کار و کارگر در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱3۹۹ برگزار گردید از برگزیدگان جشنواره بزرگداشت نخبگان کار و 
تولید کشــور در استان اردبیل قدردانی بعمل آمد و از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که مقام 
اول کشوری را به دلیل افزایش بهره وری، ابتکار، افزایش چشمگیر سطح پرداخت دستمزد کارگران، انعقاد 
قرارداد مستقیم و استخدام و سایر شاخص های ارزیابی شده توسط داوران ملی مقام اول را کشور کسب 
نموده و با دریافت تندیس و لوح جشنواره تجلیل بعمل آمد و در آینده نزدیک نیز توسط ریاست محترم 
جمهور در مراســمی به همین مناسبت تجلیل خواهد شد.در این مراسم از برگزیدگان استانی و کشوری 
دیگری نیز قدردانی به عمل آمد که گروه کاری پرورش حشرات مفید در مبارزه بیولوژیک با آفات کشت 
و صنعت مغان به نمایندگی آقای مهندس انوش مرادی مسئول انسکتاریوم شرکت که ایشان نیز در سطح 
کشور بعنوان گروه کار نمونه کشوری به مقام اول دست یافته بود، #تجلیل بعمل آمد. قابل توجه اینکه از 
استان اردبیل دو مقام اول در کشور را فقط شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان کسب نموده است.در 
این مراسم جال گلچین نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات، #سرمایه_گذاری و همچنین حمایت های بی دریغ دکتر ژائله رئیس هیئت 
مدیره و توجه ویژه ایشان به کشت و صنعت مغان، اهم فعالیت های شرکت از بدو استقرار بخش خصوصی 
را تشــریح نموده و کســب این دو مقام برتر و با اهمیت را مرقون تاشهای پرسنل شرکت دانسته و سال 
۱3۹۹ که سال جهش تولید از طرف مقام معظم رهبری نامگذاری شده است را سال شکوفایی برای کشور 
و بخصوص شــرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دانست و ابراز امیدواری کردند که کشت و صنعت 

مغان بتواند الگوی خصوصی سازی در کشور باشد.
روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 

اگرچه سامانه بیمه بیکاری دوران کرونا از اسفند ماه فعال شده و طبق آخرین 
آمار حدود ۶۷۰ هزار نفر مشــمول شــده اند، اما از تخصیص ۵ هزار میلیارد 
تومــان کمک دولت به صندوق بیمه بیکاری هنوز خبری نیســت.به گزارش 
خبرنــگار مهر، پس از شــیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر کســب و کارها در 
سراسر کشــور که منجر به توقف فعالیت ها و تعدیل بسیاری از نیروهای کار 
شــد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲3 اسفند ماه سال گذشته، اقدام 
به طراحی سامانه بیمه بیکاری به نشانی bimebikari.mcls.gov.ir کرد تا از این 
طریق کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند، شناسایی شده 
و به مدت ســه ماه بیمه بیکاری حوادث غیرمترقبه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ 
قانون کار دریافت کند و بتوانند با این بیمه بیکاری، گذران معیشــت کنند.در 
همین راستا، سازمان تأمین اجتماعی پس از ثبت نام افراد، بر اساس کد بیمه 
پردازی تأمین اجتماعی ثبت نام شدگان را مجزا می کند و برای افرادی که فاقد 
شرایط قانونی بوده و مشمول استفاده از این مزایا نیستند، پیامک جداگانه ای 
مبنی بر عدم احراز شــرایط ارسال می کند و برای افرادی که بر اساس ضوابط 
قانونی حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری هستند نیز پیامک جداگانه ای مبنی 
بر ورود مجدد به ســامانه و درج نام و کد شــعبه تأمین اجتماعی مربوطه و 
حســاب بانکی، ارسال می شود.بیکار شدگان نیز برای استفاده از مقرری بیمه 
بیکاری باید مشــمول قانون کار و مشــمول بیمه تأمین اجتماعی باشند؛ در 
این صورت است که در فهرست مشموان نهایی قرار می گیرند.برای کمک به 
معیشت بیکارشــدگان ناشی از شیوع ویروس کرونا، دولت برای دریافت بیمه 
بیکاری شرایط سهل تری در نظر گرفته است؛ انگونه که مدیرکل بیمه بیکاری 
وزارت کار پیشتر به خبرنگار مهر گفته بود، با توجه به اینکه ویروس کرونا جزو 

حوادث غیرمترقبه شناخته شده است، پایه بیمه پردازی یک ماه است؛ یعنی 
اگر فرد فقط مثًا در دی ماه بیمه واریز کرده باشد، در صورت داشتن شرایط 
و بیکار شدن غیرارادی، مشمول بیمه بیکاری می شود. در همین ارتباط دولت 
اعام کرد که مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری 
اختصاص داده اســت و مقرر شــد هر زمان که دولت این مبلغ را به حســاب 
صندوق واریز کرد، مقرری بیکارشــدگان مشمول قانون کار، واریز شود.با این 
حال اگرچه حدود ۲ ماه و نیم از خانه نشینی نیروی کار می گذرد و سامانه بیمه 
بیکاری نیز از اسفند سال گذشته شروع به کار کرده است اما دولت هنوز بودجه 
کرونایی صندوق بیمه بیکاری را طبق وعده، واریز نکرده است و فشار معیشتی 
بر گرده بیکارشدگان سنگینی می کند.پیگیری های خبرنگار مهر حاکی است 
پرداخت حقوق بیکاری به بیکارشدگان دوران کرونا، معطل تخصیص بودجه ۵ 
هزار میلیاردتومانی و تعیین مکانیزم تعیین دستمزد بیکارشدگان از سوی ستاد 
ملی کروناســت.طبق آخرین اخبار، نزدیک به ۸۰۰ هزار بیکارشده، در سامانه 
بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که از این تعداد نزدیک به ۶۷۰ هزار نفر مشمول 
دریافت بیمه بیکاری دوران شیوع کرونا شناخته شده اند و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بارها اعام کرده که برای واریز مقرری، منتظر تخصیص اعتبار 
مذکور است.اگرچه به طور طبیعی حق بیمه بیکاری سه ماه اسفند، فروردین 
و اردیبهشت این گروه از بیکاران محفوظ است و احتمااً یکجا به حساب آنها 
واریز خواهد شد اما نباید فراموش کرد این افراد برای گذران زندگی به دریافت 
»ماهانه« حقوق بیکاری خود نیاز دارند و تأخیر در پرداخت حق بیمه بیکاری 
با این استدال که حقوق بیکاری هر سه ماه، یکجا پرداخت خواهد شد، محلی 

از اعراب ندارد.

حجت ااســام و المســلمین حسن روحانی و 
آبه شــینزو نخســت وزیر ژاپن در گفت و گوی 
تلفنی تاکید کردند: در شرایطی که ویروس کرونا 
همه جهان را درگیر کرده است، باید از تنش ها 
در همه جهان کاســته شده و روابط کشورها بر 
مبنای روابط بشردوستانه باشد.به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی ریاست جمهوری، حجت ااسام و 
المسلمین حسن روحانی رییس جمهور ایران و 
» آبه  شینزو » نخست وزیر ژاپن دیروز سه شنبه 
در گفت و گویی تلفنی بر ضرورت همکاری های 
دو کشــور در مقابله با ویروس کرونا و همچنین 
انتقال و اشــتراک تجربیات بــه یکدیگر تاکید 
کردند.دو طرف در این تماس تلفنی، توســعه و 
تعمیــق روابط دو جانبه را مورد تاکید قرار داده 
و ابراز امیدواری کردند با اجرایی شدن توافقات 
قبلی شاهد گسترش روابط و همکاری ها بویژه 
در زمینه اقتصادی و تجاری باشند. مقامات عالی 
دو کشور همچنین با اشاره به ضرورت برقراری 
صلح، ثبــات و آرامش در منطقه و جهان، ادامه 
رایزنی ها و تاش ها در این زمینه را خواســتار 
شده و تاکید کردند: در شرایط فعلی که ویروس 
کرونا همه جهان را درگیر کرده اســت، باید از 
تنش ها در همه جهان کاســته شــده و روابط 

کشورها بر مبنای روابط بشردوستانه باشد.حجت 
ااسام والمسلمین حسن روحانی در این تماس 
تلفنی با قدردانی از دولــت ژاپن بخاطر کمک 
انســان دوستانه اش به ایران در مقابله با ویروس 
کرونا، گفت: متاسفانه در شرایط سخت مبارزه با 
کرونا و همچنین تبعات بسیار سخت اقتصادی 
آن، تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران 
تشــدید شده است.وی با بیان اینکه برای نجات 
از این ویروس عالمگیر راهی جز همکاری همه 
کشــورها وجود ندارد، اظهارداشــت: با تشدید 
تحریم های ظالمانه و ضد بشــری آمریکا علیه 
ایران امروز حتی در زمینه تجهیزات پزشــکی و 
تامین مواد غذایی نیز با مشکات زیادی مواجه 
هســتیم.رییس جمهور با بیان اینکــه در این 
شرایط ســخت، همکاری های دو دولت ایران و 
ژاپن در خاطره تاریخی ملت های ما باقی خواهد 
مانــد، افزود: ما همواره به رایزنی ها و گفت و گو 
های مشترک دو کشــور راجع به مسائل مورد 
عاقه ارج می گذاریم.روحانی با تاکید بر ضرورت 
تداوم تــاش ها برای کاهش تنش در منطقه و 
جهان افزود: متاســف هستیم که در هفته های 
اخیر شاهد ایجاد تنش از سوی آمریکا در عراق و 
منطقه خلیج فارس بوده ایم  و این درحالی است 

که همواره آغاز تنش ها در منطقه از طرف آمریکا 
بوده است.وی در واکنش به ادعای آمریکایی ها 
مبنی بر آمادگی برای کمک به ایران در مقابله با 
ویروس کرونا، تاکید کرد: اگر آمریکایی ها در این 
شرایط کرونا صادق هستند و می خواهند اقدامی 
انجام دهند، تنها راه این است که به تحریم های 
غیرقانونی ایران پایان دهند. نخســت وزیر ژاپن 
نیز در این گفت و گوی تلفنی ضرورت همکاری 
و تاش همه کشورها برای عبور از مرحله سخت 
شــیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی جهانی 
ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: اینکه 
در این شرایط همچنان شاهد ادامه تنش ها در 
منطقه خاورمیانه هستیم، نگران کننده است و 
برقــراری صلح و ثبات را در این منطقه ضروری 
می دانیم.» ابه شــینزو » از ایران به عنوان یک 
کشــور مهم و تاثیر گذار که نقــش مهمی در 
برقراری صلــح و آرامش در منطقه ایفا می کند 
نام برد و افزود: توکیو به تاش ها و همکاری خود 
با تهران در این زمینه ادامه خواهد داد. نخست 
وزیر ژاپن افزایش تحریم های آمریکا  علیه ایران 
در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا را نادرست 
خواند و افزود: در این شــرایط اقدامات انســان 

دوستانه باید در دستور کار همه کشورها باشد.

در گفت و گوی تلفنی مطرح شد؛

تاکید روحانی و آبه شینزو بر کاهش تنش ها در جهان

رشد کنونی شاخص بورس چقدر منطقی است؟
کشت و صنعت مغان به عنوان واحد 

نمونه ملی انتخاب شد

 جزئیات افزایش قیمت
 آب و برق در سال ۹۹

بمناسبت هفته کار و کارگر، در سی و یکمین جشنواره 
امتنــان جامعــه کار و تولید وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی شرکت کشت و صنعت مغان دو رتبه اول ملی 
در سطح کشور را کســب کرد. در مراسمی که در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اردبیل با حضور 
استاندار و مسئوان کشوری بمناسبت هفته کار و کارگر 
در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱3۹۹ برگزار گردید از برگزیدگان 
جشنواره بزرگداشت نخبگان کار و تولید کشور در استان 

اردبیل قدردانی بعمل آمد......

نتايج مثبت پاسماتراپي
دو ماه و نیم گذشت

بودجه کرونايی صندوق بیمه بیکاری پرداخت نشد
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سخنگوی قوه قضاییه خبر دادگزیده خبر

مشکات کارگران و معلمان با شعار دادن حل نمی شود
ســخنگوی قوه قضاییه از صــدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از 

متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
 به گزارش ایسنا، غامحســین اسماعیلی در بیست و پنجمین 
نشســت خبری خود در جایگاه سخنگوی قوه قضاییه با تبریک 
ایــام پربرکت ماه مبارک رمضان ، مــاه طهارت و پاکیزگی و ماه 
قیام و حرکت و ماه نزول قران برای هدایت بشــریت و ماه تمیز 
حق از باطل، گفت: امســال اگر چه به لحاظ شرایط کرونایی در 
کشور برخی از ویژگی ها مانند جلسات مذهبی و دعا و راز و نیاز 
با خدای متعال کمرنگ بود و در خیلی از شهرســتان هایی که 
وضعیت زرد و قرمز دارند، هنوز اماکن مذهبی تعطیل اســت اما 
ماه رمضان امســال ماه رزمایش کمک های مومنانه برای انسان 
های نیازمند بود.وی افزود: اگر چه منشــاء و بانیان اصلی کمک 
های مومنانه اهل ایمان و روزه داران بودند، اما مخاطبان آن عموم 
نیازمندان جامعه اند و این اقدام در جهان حتی در کشــورهای 

اسامی نظیر ندارد.

مشکات کارگران و معلمان با شعار دادن حل نمی شود
وی با گرامیداشــت روز کارگر و مقام معلم  افزود: دست این دو 
قشر مانند دست امام و پدر و مادر بوسیدنی است. دو قشر ی که 
حق بزرگی بر ما و جامعه ما دارند البته خود آنها مشکات خاص 
خودشــان را همراه دارند. امروز بر متولیان امور است که در دل 
آنها را بشــنوند و برای حل مشکات آنها قدم بردارند. مشکات 
کارگران و معلمان با شعار دادن و بدتر از آن با نان خوردن از سفره 
کوچک معلم و کارگران تامین نمی شود.وی درباره اقدامات انجام 
شــده در رابطه با موضوع زندانیان افزود: بعد از صدور بخشنامه 
اخیر رییس قوه  قضاییه بیش از ۵۰۰ هیات در سراســر کشــور 
ماموریت یافتند که وضعیت زندانیان در حال مرخصی و زندانیان 
در حبــس را بررســی کنند.  این هیات ها در ۱۵ روز گذشــته 
تمامی پرونده های زندانیان در حال مرخصی و برخی از زندانیان 
موجود در زندان را دقیق بررسی کردند و برای هر یک از زندانیان 
متناســب با نوع جرم و میزان تحمــل مجازات و نحوه رفتار آنها 
در زمان تحمل حبس و در ایام مرخصی تصمیمات کارشناســی 
گرفتند و تکلیف آنها مشخص شده است. ما در این روزها آخرین 
گزارشات استان ها را دریافت می کنیم. ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از 
زندانیان به مرخصی رفتند و همه آنها یک مرتبه بررسی شد که  

یک اقدام موثر  بود.

صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه 
و صندوق ذخیره فرهنگیان

وی با اشاره به صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک 
سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت:  صدور این احکام هدیه 
ای از ســوی قوه قصاییه به قشر زحمتکش فرهنگیان است. این 
۷ نفر جز هیات مدیره بانک ســرمایه بوده اند.وی در ادامه آرای 
صادره را به این شرح اعام کرد:آقای محمدرضا خانی مدیرعامل  
وقت بانک سرمایه به جرم  مشارکت در  اخال در نظام اقتصادی 
کشــور و پولی و ارزی  بصورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس و 
۷۴ شــاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای 
نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو،  یاسر ضیایی شیرکاهی قایم مقام 
وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخال در نظام اقتصادی 
و پولی و ارزی  به تحمل ۱۵ حبس تعزیری و  ۷۴ ضربه شاق و 
محرومیت دائم از خدمات دولتی و  ضبط ۵۲ میلیارد ریال وجوه 
حاصله ای که برخاف قانون کســب کرده بود. خیراه بیرانوند 
مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخال در نطام 
اقتصادی کشــور به  تحمل۵ ســال حبس و ۷۴ ضربه شاق و 
محرومیت دائم از خدمات دولتی  و بهمن خادم عضو هیات مدیره 
بانک ســرمایه به جرم مشــارکت در اخال در نظام اقتصادی به 
تحمل  ۵ سال حبس تعزیری و  ۷۴ ضربه شاق و محرومیت دائم 
از خدمات دولتی و  مهرداد باقری عضو هیات مدیره  بانک سرمایه 
به تحمل ۵ ســال حبس  و ۷۴ ضربه شاق و محرومیت دائم  از 
مشــاغل دولتی و  پرویز احمدی مدیرعامل دیگر بانو سرمایه به 
جرم مشــارکت در اخال در نظام اقتصادی به تحمل   ۵ ســال 

حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شــاق و محرومیت دایم از خدمات 
دولتی و علیرضا حیدرابادی پور که در جلسه دادگاه نبود غیابی 
به  ۱۲ ســال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی 
و جــزای نقدی به میزان  ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم 
شده اســت.وی افزود: این احکام بخشی از پرونده بانک سرمایه 
اســت و بخش های دیگری هم حکمشان صادر شده و تعدادی 
همراه حسین هدایتی و تعدادی همراه هادی رضوی و گروه های 
دیگــری از متهمان بوده اند.وی افزود: صــدور احکام این ۷ نفر 
بصورت  ۳۸ جلد بوده و رای ۵۷۰ صفحه بوده اســت.وی افزود: 
اخیرا کیفرخواســت پرونده  آقای امامی و ۲۰ نفر دیگر  صادر و 
به دادگاه رفته اســت و  همچنین  بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده 
شان با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شده است.

بسته پیشنهادی مشکل گشا برای هپکو تهیه و به دولت 
ارائه شد

اســماعیلی افــزود:  در وقت بعدازظهر پنج شــنبه دو جلســه 
اختصاصی با موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شــد. در ارتباط با 
هپکو مدیران کارخانه و مدیران اجرایی اســتان و نمایندگانی از 
وزارت صمت حضور داشتند. در این جلسه یک بسته پیشنهادی 
مشکل گشا تهیه و به دولت ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال 
همگان قرار گرفت و اذعان کردند نسخه پیشنهادی نسخه واقعی 
حل مشــکات هپکو خواهد بود. جلسه مربوط به شرکت هفت 

تپه نیز با حضور نمایندگان کارگری این شــرکت و دادســتان 
مرکز استان برگزار و دستوراتی برای حل مشکات شان از جمله 

مشکات قضایی صادر شد.

مبارزه با با مفســدان بدون هیچ ماحظه ای ادامه خواهد 
داشت

وی یاداور شــد: مبارزه با مفاســد اقتصادی اولویت اصلی ماست 
و تا زمانی که فســاد وجود داشته باشــد، مبارزه قاطع و بی امان 
با مفسدان بدون هیچ ماحظه ای ادامه خواهد داشت.اسماعیلی 
در پاسخ به سوالی درباره اینکه  در بحث تمدید وکالت نامه های 
خودرو، ستاد ملی کرونا مصوباتی داشته و  آیا این مصوبات قابل 
اجراست؟  گفت: قبل از مصوبه ستاد این موضوع به لحاظ اینکه 
مشکل جدی در کشور شده بود، تیم کارشناسی در این زمینه آنرا 
انجام داد و زیر نظر معاونت حقوقی کارشناسی هایی انجام شد و 
برابر مصوبه اجرا خواهد شــد.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
با توجه به سفر رییس قوه قضاییه به جنوب کشور، آیا مشکات 
صیادان و صید ترال حل شــده است؟ گفت: صید ترال یک صید 
ویژه و به ضرر صیادان بومی  و  محیط زیست منطقه بود. مقرر شد 
از حقوق این صیادان دفاع شود و دادستان به عنوان مدعی العموم 
ورود کند. در روزهای اخیر هم شــاهد صیــد ترال در هرمزگان 
بودیم که در این ارتباط دادستان ورود کرد و ۳۴ فروند که صید 

ترال انجام می دادند توقیف شده است.

صدور رأی ۱۱ نفر از متهم قاچاق نفت
وی با اشاره  به صدور رأی ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت، 
ادامه داد : در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به 
۱۰ سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده 
در قاچاق فراورده های نفتی به صورت ســازمان یافته که در یک 
مرحله  ۱۳۴۵  تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بود، به ۵ سال حبس 
تعزیری بابت یکی از این محموله ها و متضامنا به پرداخت حدود 
۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کاای قاچاق و در 
ارتباط با محموله بعدی نیز به ۵ سال حبس و معادل چهار برابر 
بهای کاای قاچاق محکوم شــدند. شرکای دیگر این پرونده اعم 
از  میاد رحیمی دســتجرد به ۵ سال حبس، شاهرخ دریابان به 
۵ سال حبس، مجید زنده دل به تحمل ۵ سال حبس، اسماعیل 
برزگران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، 
غامحســین گل آفتاب به ۵ ســال حبس تعزیری، محمدعلی 
موســوی فخر به تحمل دو ســال حبس تعزیری و جزای نقدی 

معادل سه برابر میزان کاای قاچاق محکوم شده اند.

 دیدار شاعران با رهبر انقاب امسال
 برگزار نمی شود

تهران- ایرنا- دیدار شاعران با مقام معظم رهبری امسال به دلیل شیوع بیماری 
کرونا در کشور برگزار نمی شود.عباس محمدی مدیرکل مرکز آفرینش های ادبی 
حوزه هنری در خصوص دیدار شــاعران با رهبر انقاب گفت: امســال به دلیل 
شــیوع بیماری کرونا و با توجه به دستورالعمل های کارگروه پیشگیری مبنی بر 
منع قانونی برای برگزاری تجمعات در کشور، دیدار شاعران با مقام معظم رهبری 
همانند ســایر دیدارهای ایشان در ماه مبارک رمضان برگزار نخواهد شد.گفتنی 
اســت هرساله همزمان با میاد امام حسن مجتبی )ع( در چهاردهم ماه مبارک 
رمضان تعدادی از شــاعران به دیدار مقام معظم رهبری می رفتند و در محضر 

ایشان به شعرخوانی می پرداختند.

ریس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری خبر داد
انتقال پانزده تن از زندانیان اندونزی و یک 

نفر چینی به کشور متبوعشان
رییس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری از انتقال پانزده تن از زندانیان 
اندونزی و یک نفر چینی به کشــور متبوعشان خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل 
از روابط عمومی وزارت دادگســتری، محمود عباســی معاون حقوق بشر و امور 
بیــن الملل و رییس کمیته انتقال محکومان اعام کرد: با همکاری قوه قضاییه، 
وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور پانزده تن از زندانیان اندونزیایی و یک 
نفر چینی در اســتان هرمزگان به نمایندگان سفارت اندونزی و چین تحویل و 
به کشور متبوعشان منتقل شدند.این زندانیان متهم به قاچاق سوخت بودند که 
پس از طی تشریفات قانونی به کشور متبوعشان منتقل شدند.وی افزود: با این 
اقدام حقوق بشــری و انسان دوستانه جمهوری اســامی ایران در حال رایزنی 

برای انتقال زندانیان کشورمان از اندونزی و چین به زندان های کشور هستیم.

ظریف: 
برجام بخشی از قطعنامه 2231 است

تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران امروز در توئیتی تصریح 
کرد که برجام بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و این مصوبه شورای 
امنیت بدون توافق هســته ای وجود نمی داشــت.محمد جواد ظریف دیروز در 
توییتی نوشت: مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا تظاهر می کند که قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل مستقل از برجام است. وی باید )قطعنامه( 
۲۲۳۱ را مطالعه کند. برجام بخشی از ۲۲۳۱ است و به همین دلیل ۱۰۴ صفحه 
بوده و او مطالعه اش نکرده است.وی در ادامه این توییت قطعنامه ۲۲۳۱ را برای 
»تازه کارها« توضیح داد: )قطعنامه( ۲۲۳۱ بدون برجام وجود نداشــت. آمریکا 
آن را نقض کرده و جلوی پایبندی دیگران را گرفته اســت.ظریف در پایان این 
توییت نوشــت: آمریکا هیچ صاحیتی ندارد.لغو تحریم های تسلیحاتی سازمان 
ملل بخشــی از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( است که قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت سازمان ملل که برای تأیید برجام صادر شد، انقضای این تحریم ها 
را در ۲۷ مهرماه سال جاری پیش بینی کرده است.خبرگزاری آسوشیتدپرس در 
گزارشی به نقل از مقام های آمریکایی گفت که واشنگتن قصد دارد پیش نویس 
قطعنامه ای را که بــرای تمدید این تحریم ها علیه ایران تهیه کرده و در ماه مه 
)اردیبهشــت-خرداد( که استونی به عنوان متحد ناتویی آمریکا ریاست دوره ای 

شورای امنیت را به عهده می گیرند، به رأی بگذارد.

کواکبیان:
دولت سهام عدالت ویژه ای به کارگران 

اختصاص دهد
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسامی از هیئت دولت خواست سهام 
عدالــت ویژه ای به کارگران اختصــاص دهند.به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی 
کواکبیان نماینده مردم تهران در جلســه علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی، 
گفت: وضعیت ترافیک تهران به شرایط قبل از شیوع بیماری کرونا بازگشته است. 
ســتاد مقابله با بیماری کرونا برای جلوگیری از تجمع مردم فورا تصمیم گیری 
کند.وی همچنین با بیان اینکه هیئت دولت ســهام عدالت ویژه ای به کارگران 
اختصاص دهد،افزود: امروز بسیاری از مدیران سهام عدالت دریافت کرده اند اما 
کارگرانی وجود دارند که سهام عدالت دریافت نکرده اند.عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس از رسانه ها و صدا و سیما خواست در مورد ورود مردم به بازار بورس 
تبلیغ زیاد نکنند و به مردم توصیه نکنند که اموالشــان را بفروشند و به بورس 

بیایند، زیرا ایجاد حباب در بورس باا است.

سلیمی:
  مسائل اقتصادی در اولویت مجلس ی

ازدهم باشد
ســخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شــوراها در مجلس شورای اسامی 
تاکید کرد که نمایندگان دوره یازدهم باید فارغ از مسائل سیاسی به دنبال تحقق 
شعار جهش تولید و حل مسائل معیشتی مردم باشند.اصغر سلیمی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به اولویت هایی که مجلس دهم در یک ماه باقی مانده باید به آنها 
توجه داشته باشد، بیان کرد: مجلس دهم باید در فرصت باقی مانده به طرح ها و 
لوایحی که در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسامی بر روی آنها کار 
کارشناسی شده توجه داشته و آن بخش از طرح ها و لوایحی که می تواند کمکی 
به مردم از بعد معیشــتی و تامین کااهای اساسی داشته را در اولویت قرار داده 
و به ســرانجام رساند.وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در فرصت باقی مانده 
زمانی برای رسیدگی به طرح های جدیدی وجود ندارد. کمیسیون های تخصصی 
مجلس شــورای اسامی باید اولویت خود را به سرانجام رساندن طرح ها و لوایح 
موجود قرار دهند. نمایندگان دوره یازدهم مجلس شــورای اسامی نیز پس از 
تحویل گرفتن مجلس باید خارج از مسائل سیاسی و حاشیه ای وارد میدان شوند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: مجلس یازدهم 
از آنجا که بیش از دو سوم نمایندگان آن از یک گرایش سیاسی هستند.

نشست کمیته علمی همایش مطالبات حقوقی 
بین المللی دفاع مقدس برگزار شد

تهران-ایرنا- نخستین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی مطالبات حقوقی-
بین المللی دفاع مقدس با حضور سرلشــکر صفوی، امیر پورشاسب و ۳۰ نفر از 
اساتید حقوقی دانشگاه های کشور برگزار شد.به گزارش کمیته رسانه همایش، 
سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع 
مقدس شــهید قاسم سلیمانی در نخستین جلســه کمیته علمی همایش بین 
المللــی مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقــدس گفت: همایش بین المللی 
مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقدس به همت پژوهشــگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس شهید حاج قاسم ســلیمانی و با مشارکت وزارت امور خارجه، قوه 
قضائیه، دانشــگاه ها  و مراکز علمی، سازمان های کشــوری و لشکری، پنجم و 
ششم اســفندماه ۱۳۹۹ در موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس برگزار می شود.

رئیس همایش بین المللی مطالبات حقوقی -بین المللی دفاع مقدس خاطرنشان 
ســاخت: این همایش بین المللی یک همایش کاربردی اســت که خروجی آن 
اســتدال های ازم را برای طرح دعاوی حقوقی در مجامع ذیصاح بین المللی 
جهت اســتیفای حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با خسارت های هشت سال 
دفاع مقدس و شهادت حاج قاسم سلیمانی در اختیار وزارت امور خارجه، معاونت 

حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه قرار خواهد داد.

ربیعی مطرح کرد؛
مدارس در شهرهایی که هیچ فرد درگیری 

مشاهده نشود، بازگشایی خواهند شد
سخنگوی دولت گفت:در حال حاضر حدود ۸۳ درصد ایرانی ها اصول بهداشتی را 
رعایت می کنند اما تهرانی ها در این زمینه نافرمانی دارند و حدود ۶۲ درصد تهرانی 
در این زمینه همکاری داشتند. به گزارش ایلنا، علی ربیعی درباره تمهیدات دولت 
برای مقابله با موج دوم و سوم کرونا در کشور گفت: کرونا ویروسی است که هنوز 
علم بر رفتارهای آن غلبه پیدا نکرده است، اینکه موج دومی درراه است پیش بینی 
است که در دنیا انجام شده اما درباره اینکه چه اتفاقی رخ می دهد، نمی توان به طور 
قطعی اظهارنظر کرد، بااین حال دولت باید بدبینانه ترین سناریو را در نظر بگیرد 
و آمادگی خود را درزمینه پزشکی و اجتماعی تقویت کند.وی افزود: ما با تأمین 
۴۰۰ تخت آی ســی یو و هزار تخت که شبیه آی سی یو عمل می کند، آمادگی 
بیمارستانی را افزایش دادیم، همچنین تجهیزاتی مثل ماسک، تست های مختلف 
ازجمله کوید ۱۹ را تا ســه ماه در انبارها موجود خواهیم داشت و در استان های 
کشور توزیع خواهیم کرد.وی افزود: در بحث آمادگی اجتماعی باید ب همکاری 
صداوسیما مراقبت کنیم، در حال حاضر حدود ۸۳ درصد ایرانی ها اصول بهداشتی 
را رعایت می کننــد اما تهرانی ها در این زمینه نافرمانی دارند و حدود ۶۲ درصد 
تهرانی در این زمینه همکاری داشتند، نوع غربالگری ما روش موفقی در دنیاست، 
غربالگری ما نزدیک کل جمعیت را در برگرفته و اان روی غربالگری دوم آدم هایی 

که مبتا بودند، اینکه با چه کسی در تماس بودند و ... کار می کنیم. 

وکای ملت جلسه علنی دیرو مجلس را با 
بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار 
خودرو آغاز کردند.بــه گزارش خبرنگار 
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
جوان، کمــی مانده به آغاز صحن علنی 
دیروز مجلس شــورای اسامی، اسداه 
عباســی، ســخنگوی هیئت رئیسه در 
گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران جوان، 
پای منتخب مجلس یازدهم در گیان را 
وسط کشید و به شــبه دار بودن مدرک 
تحصیلی او اشاره کرد. عباسی درباره هدر 
رفتن رأی مردم در انتخابات دوم اسفند 
مجلس شــورای اسامی به دلیل ابطال 
مدرک منتخب تفرش هم اشــاره کرد و 
بر لزوم اصاح قانون انتخابات تأکید کرد؛ 
موضوعــی که مدتی اســت نقل محفل 

بسیاری از صاحبنظران است.

نگهبان  نظرهای شورای  تأمین  روز 
در مجلس

دیــروز، روز تأمیــن نظرهای شــورای 
نگهبان بــود و در مجموع ۸ ایحه برای 
رفع ایرادهای شورای نگهبان بررسی شد. 
با آغاز صحن علنی به ریاست اریجانی، 
اولیــن دســتور کار نماینــدگان ملت، 
گزارش کمیســیون صنایع و معادن در 
مورد طرح یک فوریتی ســاماندهی بازار 
خودرو بود که ســابقه سه بار اعاده را از 
شورای نگهبان داشــت. در نتیجه برای 
تأمین نظر شورای نگهبان، دولت موظف 
به آماده ســازی زیرســاخت های تولید 
خودروهای هیبریدی تا ۵ ســال آینده  
شــد.پارلمان در ادامه دستور کارهایش، 
ســری به رفع ایرادهای شورای نگهبان 
در ایحــه تجارت )کتاب دوم - اســناد 
تجــاری( زد و با چند حــذف و اصاح، 
شــرایط رجوع دارنده بــرات را به تمام 

مسئوان این سند مقرر کرد.

 از ارتبــاط  با اوراســیا تا تصرف 
زمین های مردم

یکــی از موضوع هــای مــورد اختاف 
نمایندگان کــه از جهت تأثیر بر زندگی 
روزمره مــردم اهمیت داشــت، ایحه 
توســعه محدوده منطقه آزاد انزلی بود؛ 
وکای موافق این ایحــه، منطقه آزاد 
را فرصتی بــرای محرومیــت زدایی و 
تولید دانســتند و به ویژگی های امکان 
همجواری منطقه آزاد انزلی با اوراســیا، 
ارتباط با کریدور شمال و جنوب و  رابطه 
اقتصادی با چین و روسیه  اشاره کردند. 
از ســوی دیگر، مخالفان توسعه منطقه 
آزاد انزلی، به تصــرف زمین های مردم 
بومی، اعم از کشــاورزی و غیر آن تأکید 
کردنــد و حتی یکی از نمایندگان اظهار 
کرد که منطقــه آزاد انزلی را بدون اذن 

مجلس تأسیس کرده اند.
دســت آخــر، وکای ملت بــا تصویب 
کلیــات ایــن ایحه موافقــت کردند و 
تجاری_صنعتی  آزاد  منطقــه  محدوده 
گیان )انزلی( به مساحت ۸ هزار و ۶۰۹ 
هکتار تعیین شد و در تبصره ای، به دولت 
اجازه داده شد عاوه بر محدوده مذکور، 
حداکثر به میزان ۲ هزار هکتار در نقاط 
دارای توجیه شهرســتان های گیان با 

اولویت انزلی به محدوده اضافه کند.

 اصل ۹۰  سیل فروردین پارسال را 
بازخوانی کرد

در ادامــه، صحــن علنی بــه بازخوانی 
ســیل فروردین ۱۳۹۸ رسید و ولی اه 
داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ 
پشــت تریبون آمد. او گفت که در این 
بارش ها ۲۱۳ شهرســتان، ۲۷۳ شــهر، 
۵۱۴۸ روســتا درگیر ســیل شــدند و 
هزاران میلیارد خســارت به بخش های 
مختلــف کشــور از جمله کشــاورزی، 
مسکن، حمل و نقل، آب و ارتباطات وارد 

شد و اســتان های خوزستان، گلستان، 
لرستان و فارس بیشترین میزان تلفات 
جانی و خسارات مالی را متحمل شدند.

نمایندگان مجلس بــا یک اولویت دهی 
هــم موافقت کردند؛ آنها رســیدگی به 
طرح اصاح آیین نامه داخلی مجلس در 
نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان 
را اولویــت دادند تا به اعتقاد نمایندگان 
موافق و پیشنهاد دهنده این موضوع، در 
صورت انصراف حقوقدانان معرفی شده از 
ســوی رئیس قوه قضائیه برای حضور در 
شورای نگهبان، حقوق نمایندگان در حق 

انتخاب این حقوقدانان تضییع نشود.

همسان سازی  دنباله دار  داســتان 
حقوق و رتبه بندی معلمان

عمده تذکــرات نمایندگان به مســائل 
معیشــتی اختصــاص داشــت. بــرای 
نمونه، حاجی بابایی، رئیس فراکســیون 
فرهنگیان از دولت درخواست کرد مفاد 
برنامه ششم توســعه را درباره متناسب 
سازی و همسان سازی حقوق کارگران، 
بازنشســتگان آمــوزش و پــرورش و 
بازنشســتگان لشکری و کشوری اجرا  و 
به نظام رتبه بندی معلمان رسیدگی کند.

نماینده  زاینــده رود، دغدغه  آب 
اصفهان

نماینده اصفهان  حجت ااسام سالک، 
بــه موضــوع داغ آب در اســتان حوزه 
انتخابیــه اش توجه داشــت و به رئیس 
جمهور گفت که به مصوبات شورای عالی 
آب به ویژه جلســه چهلم توجه کند و 
درباره موضوع رودخانه زاینده رود دستور 

ویژه دهد.

کمیسیون  عضو  بورســی  هشدار 

مؤسســات  مثل  بورس  اقتصادی؛ 
مالی به فاجعه تبدیل نشود!

حجت ااسام موسوی ارگانی، نماینده 
فاورجان و عضو دیگر مجمع نمایندگان 
استان اصفهان یک هشدار اقتصادی به 
رئیس جمهور و وزیر امور اقتصاد داشت؛ 
او هشدارش به لزوم مدیریت علمی بورس 
و سرمایه گذاری در آن بود و بیان کرد که 
اگر بر روند بورس، مدیریت  قوی و علمی 
نشود، شاهد تکرار فجایع مؤسسات مالی 
در حجم صد ها برابری خواهیم بود.عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد 
که سال گذشته مجموع ۳۰ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی وارد بازار بورس شد، اما 
فقط در فروردین امسال نقدینگی نزدیک 
به ۲۰ هزار میلیارد به وجود آمده است 
و روزانه به طور مدام به این مبلغ اضافه 

می شود.

حقوق ها غیر واقعی و تورم افســار 
گسیخته

تذکر معیشتی بعدی، اظهارهای همتی، 
نماینده سمنان بود و به نارضایتی شدید 
مردم نسبت به حقوق ها تأکید کرد. عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان 
کرد که این قانون امسال در غیاب مجلس 
و از مســیر دیگری مصوب شده است و  
حقوق ها مطابق با تورم افسار گسیخته 
کنونــی نیســت.حقوق های غیر واقعی 
و زیر خط فقر، ایجاد فشــار مضاعف به 
کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان با 
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی حقوق و البته 
تورم باای ۴۰ درصد، همتی را خواستار 
اصاح مســئله کرد.در کنار این تذکرها 
هم، نمایندگان افزایش دستمزد کارگران، 
برگزاری مسابقات والیبال و مسائل حوزه 
انتخابیه شان را به مسئوان اجرایی یادآور 
شدند و در آخر، مسعود پزشکیان جلسه 
علنی را به پایان رساند تا وکای ملت ۹ 
صبح یکشنبه هفته جدیدی را در حوزه 

قانونگذاری رقم بزنند.

همه آنچه در جلسه دیروز گذشت؛
 مراقب بورس باشید!

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن خویی و ۲۰ متهم 
دیگر در شــعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی 
به ریاســت قاضی موحدی آزاد برگزار شــد.به گزارش ایسنا، 
در ابتدای جلســه قاضی موحد گفت: دیروز ســه شــنبه ۱۶ 
اردیبهشت ۹۹ در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی 
دادگاه انقاب اســامی تهران این جلســه بــا حضور نماینده 
دادستان و متهمان تشکیل شده است.وی افزود: در این جلسه 

به اتهامات آقایان حســن خویی، یوسف غریبی، مهدی ناظری 
دوست، حسین ایمانی زاد، رسول قنادی، مهدی نصیری زاده، 
علی عبدالحسینی، علیرضا مقام آسا، علی محمد غامی، ابراهیم 
جالی، سید جلیل حسینی، مسعود جاویدان، محسن معظمی 
فرد، محمد اکبری، چنگیز تقی نیا، مهدی شــوهانی، منوچهر 
روشــنی، فرزاد اصغرزاده، حسین پیرهادی، یاشار سلمان زاده 
و امیر ســوقانی رسیدگی می شــود.قاضی موحد با بیان اینکه 

شــرایط رســیدگی به اتهامات متهمان فراهم است رسمیت 
جلسه را اعام کرد و از نماینده دادستان خواست کیفرخواست 
را قرائت کند.در ادامه نماینده دادســتان، علی باقری اصل، در 
جایگاه قرار گرفت و گفت: امنیت اقتصادی بستر مناسب برای 
توسعه کشور است و با هرگونه ناامنی برخورد قاطع می شود و 
با توجه به شرایط کشــور جرایم ارزی در از بین بردن امنیت 

اقتصادی می تواند موثر باشد.

به  مربوط  دفتر رســانه،  فعالیت  پروانه  اصل 
روزنامه های ایران نیوز و صبح اقتصاد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفـقـودی نخستین جلسه دادگاه 
حسن خویی و 2۰ متهم 
اقتصادی دیگر برگزار شد
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مستخدمین حسینی تشریح کرد

رشد کنونی شاخص بورس چقدر منطقی است؟
عضو ســابق هیات مدیره ســازمان بورس گفت: افرادی 
که قصد ورود به بازار ســرمایه دارند بهتر است به سمت 
صندوق های سرمایه گذاری بروند تا آنجا با خرید پرتفویی 

از سهام ، ریسک  سرمایه گذاری شان کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، رشــد بازار ســرمایه طی دو ماه 
گذشته و ثبت روزانه رکوردهای جدید در شاخص بورس و 
باارفتن آن تا نزدیک به یک میلیون واحد، نگاه بسیاری را 
به سمت این بازار معطوف کرده است و از طرفی، کاهش 
سود سپرده های بانکی، پشتیبانی بی سابقه دولت از بازار 
ســرمایه و عرضه سهام شــرکت های دولتی نیز، در حال 
مکش قدرتمند نقدینگی توسط بورس است؛ با این وجود 
و علیرغم دیدگاه های مثبتی که نسبت به روند عملکردی 
بورس و پذیرش شــرکت های جدید در قالب عرضه های 
اولیه وجود دارد، اما در مقابل، برخی کارشناســان نیز با 
نگرانی به رشــد شاخص بورس و ارزش برخی سهام نگاه 
کرده و آن را مرتبط با عملکرد فزاینده سیگنال فروشــان 
در این عرصه می دانند.در این میان، خود مقامات ارشــد 
بورس نیز نســبت به توجه برخی سهامداران و تازه واردان 
به بورس در حوزه اطاعات غلط و سیگنال فروشی هشدار 
می دهند و بر این باورند که بازار سرمایه، کارزاری است که 
همان اندازه که می تواند سودآور باشد، در صورت بی دقتی 
سرمایه گذاران، می تواند منجر به اتاف سرمایه آنها شود؛ 
این گروه در خصوص ریزش این شاخص و متضرر شدن 
بخش عظیمی از سرمایه گذاران احساس نگرانی کرده اند.

در همین ارتباط، حیدر مستخدمین حسینی، عضو هیأت 
عامل پیشین ســازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با 
خبرنگار مهر درباره وضعیت فعلی و چشم انداز آتی بازار 
سرمایه گفت: بازار ســرمایه یکی از مهمترین ارکان بازار 
مالی در اقتصاد هر کشــوری اســت که از سه بازار پول، 
سرمایه و بیمه )تضمین کننده بازار پول و سرمایه( تشکیل 
شده و هر کدام از این بازارها مقام ناظری دارند؛ به نحوی 
که مقام ناظر بازار سرمایه وزیر اقتصاد، مقام ناظر بازار پول 
رئیس کل بانک مرکزی و مقام ناظر بازار بیمه نیز وزارت 
دارایی اســت.وی افزود: این بازارها وظایف خاصی نیز به 
عهده دارند؛ به نحوی که بازارِ پول برای کوتاه مدت و بازاِر 

سرمایه برای بلندمدت سودآور هستند و در حقیقت مفهوم 
اجرایی این دو بازار اینگونه خواهد بود که سرمایه گذاری 
و پس انداز در بازار ســرمایه، در واقع برای بلندمدت انجام 
می شود و نباید انتظار سود کوتاه مدت داشت؛ بازار پول یا 
نظام بانکی و تسهیات بانکی هم برای کوتاه مدت خواهد 
بود نه برای پروژه های بزرگ، بلندمدت و زمان بر. بنابراین 
برای تأمین منابــع مالی بلندمــدت واحدهای صنعتی 
تولیدی و پروژه های بزرگ می توان بازار ســرمایه را هدف 

گذاری کرد.

دایل رشد شتابان شاخص بورس
مستخدمین حســینی گفت: با پایه ریزی کاهش ارزش 
پول ملی از ســال های ۹۰ و ۹۱ و رشد نرخ دار زیر هزار 
تومــان تا نرخ کنونی باای ۱۶ هــزار تومان یا ۱۶۰ هزار 
ریال؛ قیمت کااها و خدمات افزایش پیدا کرده و بنابراین 
آثار کاهش ارزش پول ملی روی قیمت ســهام هم خود 
را نشــان داده اســت و این، یکی از دایل افزایش قیمت 
سهام و شــاخص بورس در طی این مدت بوده است.وی 
افزود: به دلیل باز نبودن همه نمادها در همه مقاطع، بازار 
سهام می باید آرام آرام خودش را از کاهش ارزش پول ملی 
بهره مند می ساخت و به همین دلیل قیمت سهام به مرور 
افزایش پیدا می کرد؛ اما دلیل دیگر افزایش قیمت های بازار 
سرمایه، مصوبه قانونی بود که مجلس برای تجدید ارزیابی 
دارایی هــا ارائه کرد؛ به این مفهــوم که با افزایش قیمت 
دارایی های واحدهای تولیدِی پذیرفته شده در بورس مانند 
خودرو، ماشــین آات، ســاختمان به علت تورم و کاهش 
ارزش پولی ملی، اجازه اصاح ترازنامه در تجدید ارزیابی 
دارایی ها به این واحدها داده شد تا ارقامی که در ترازنامه 
نشان داده می شود واقعی تر باشد و این دلیل دومی بود که 
سبب شد تا شــاخص بورس و قیمت سهام افزایش پیدا 
کرد.معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان 
کرد: نکته سوم در سه سال گذشته بحث تحریم ها بود که 
موجب کاهش شدید درآمد نفتی و ارزی دولت و حمایت 
و گرایش دولت به تولید داخلی بود که این خود بر قیمت 
سهام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که در بورس 

حضور داشتند، تأثیرگذار بود و سبب افزایش قیمت آنها 
گردید؛ چراکه با افزایش شــیفت های کاری کارخانه های 
داخلی به علت تحریم ها و عدم ورود کااهای مشابه، تولید، 
فروش و درآمد این شرکت ها افزایش پیدا کرد و در نتیجه، 
ســودآوری آنها و قیمت سهامشان رشــد یافت که این 
خود منجر به رشــد شاخص بورس شد.وی افزود: در این 
شرایط آخرین مرحله هم صورت اجرایی پیدا کرد و دولت 
توانســت جلوی بسیاری از کااهای ساخته شده، آماده و 
حتی برخی مواد اولیه که در داخل هم تولید نمی شــد را 
بگیرد و نتیجــه آن هم، حمایت از محصوات و تولیدات 
داخلی شــد و واحدهایی پذیرفته شــده در بورس از این 
موضوع بهره مند شــدند و سود جدیدی برای این واحدها 
شــکل گرفت و همین عوامل کافی بود که هم شــاخص 
بورس و هم قیمت ســهام افزایش پیدا کند.مستخدمین 
حسینی، ادامه داد: این افزایش از آنجایی که بر پایه کاهش 
ارزش پولی ملی، میزان سنجش ارزیابی و عوامل دیگری 
مانند صادرات غیرنفتی به خصوص صادرات پتروشیمی ها 
یا اقام دیگری که شرکت های پذیرفته شده در بورس ارائه 
می دادند، صورت گرفته بود و قیمت دار از ۱۲ هزار تومان 
به بــاای ۱۶ هزار تومان در مدت کوتاه رســیده بود که 
همین امر، سبب رشــد قیمت سهام و درنتیجه شاخص 
بورس شــد که ما به آن افزایــش منطقی و بدون حباب 

می گوئیم.

رشد کنونی شاخص بورس چقدر منطقی است؟
مستخدمین تاکید کرد: هر کدام از آن عواملی که در رشد 
شــاخص بورس برشمرده شد، می توانست تا جایی بر باا 
رفتن شــاخص بورس منتهی شود که کاهش ارزش پول 
ملی، ارزیابی ها، میزان و تأمین کااها را پوشــش بدهد؛ 
ولی بیــش از آن جای تأمــل دارد.وی ادامه داد: افزایش 
شــاخص های بورس در نیمه دوم ســال ۹۸ و اواخر آن، 
بخصوص برای برخی از ســهام ها به شــکل غیرمنطقی 
حرکت کرده، به طوری که بر برخی از شرکت ها که تنها 
در حد یک اســم و مجوزی روی کاغذ هستند هم تأثیر 
گذاشت و قیمت ســهام آنها را افزایش داد.مستخدمین 

حسینی گفت: در سال ۹۹ کامًا مشخص شد که دولت 
دخالت مستقیمی در این افزایش شاخص ها داشته است.

وی ادامــه داد: نکته حائز اهمیت آن اســت که در اواخر 
سال گذشته و با نگرانی ســازمان بورس از خطر افزایش 
بی اساس شاخص، دو متغیری که دولت می توانست آنها 
را دستکاری کند یعنی حجم مبنا و دامنه نوسان را تغییر 
داد که بافاصله با موضع گیری مقامات رسمی اقتصادی 
کشور مواجه و منجر به تغییر مدیر ارشد بورس شد؛ چراکه 
قصد و هدف دولت این بود بازار گرم سرمایه را گرم تر کند 
و با خــارج کردن نقدینگی از حوزه های مختلف از جمله 
بازار پول، ســاختمان، ارز، طا، کااهای فیزیکی آن را به 
ســمت بازار سرمایه سوق دهد که در حال حاضر این کار 

در حال انجام است.

گسترش مالکیت به بهانه خصوصی سازی
مستخدمین حســینی گفت: اگر به بودجه سال ۹۹ نگاه 
کنیم، دو قلم چشــمگیر انتشــار اوراق توسط دولت به 
میــزان ۸۰ هزار میلیارد تومان و فروش ســهام به میزان 
۵۰ هزار میلیارد تومان به وضوح دیده می شود؛ به نحوی 
که دولت در همان ابتدای ســال این اقــدام را به عنوان 
جایگزین کاهش درآمد نفتی و همچنین پوشش کسری 
بودجه خودش شروع کرده است، بدون آنکه در تمام این 
واگذاری ها، تصدی گری دولــت و اختیارات آن در حوزه 
مدیریت، تصمیم گیــری و یا انتخاب مدیران کاهش پیدا 
کند.وی افزود: انتخاب مدیران نیز از عوامل مهمی در این 
زمینه است برای مثال در شرکت هایی مانند ایران خودرو و 
سایپا گرچه حداکثر سهم دولت ۱۶، ۱۷ درصد است، اما 
انتخاب مدیرعامل، هیأت مدیره و تصمیم گیری ها در حوزه 
اجرایی و عملیاتی تماماً با دولت بوده و اعضا از منصوبان 
دولت هستند؛ اما در واحدهای عرضه شونده جدید دیگر، 
واگذاری ها تا حدی خواهد رفت که حتی به لحاظ قانونی 
ســهام عمده و انحصــاری در اختیار دولــت خواهد بود.

مستخدمین حســینی گفت: نام این فرآیند را نمی توان 
خصوصی ســازی یا اقتصاد مردمی گذاشت؛ بلکه نام آن 
را گسترش مالکیت و ســهامدار کردن مردم بدون اینکه 

اختیاری در شکل دهی و تصمیم سازی واحدهای واگذاری 
داشته باشند، می گذاریم. این تصمیمات از نیمه دوم سال 
گذشته پی ریزی شده تا زمینه و بسترسازی برای هدایت 
عامدانه نقدینگی به سمت بازار سرمایه صورت گیرد و از 
ابتدای ســال ۹۹ دولت بتواند با این بسترسازی و حجم 
تبلیغاتی که برای بازار سرمایه رقم زده، مردم را به سمت 

خریدن این سهام ها سوق بدهد.

افزایش شاخص ها تا کجا ادامه دارد؟
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که رشد 
شاخص ها تا کجا ادامه دارد و مگر می شود افزایشی بدون 
سقف باشــد؟، گفت: قطعاً تا زمانی که دولت سهام های 
خودش را عرضه کند، دولت چنین فضایی را آماده خواهد 
داشــت؛ اما در مقطعی که شوکی بر اقتصاد یا کشور وارد 
شــود، بازار سرمایه اولین جایی است که آثار آن را تجربه 
خواهد کرد، چه بسا چنین تجربیاتی را در دوران مختلف نه 
تنها در بورس ایران بلکه در بورس دنیا داشتیم، حال آنکه 
بورس ما اســتثنا بوده و دولت در حال حمایت حداکثری 
از آن اســت.وی افزود: بنابراین ریزش شاخص سهام را در 
اواخــر واگذاری های دولت تجربــه خواهیم کرد؛ چرا که 
ماهیت بازار سرمایه، تأثیر پذیری از شوک هایی است که 
به آن وارد می شود و این شوک ها می تواند مثبت یا منفی 
باشد بنابراین مردم بی اطاع که با تجربه کمی وارد بازار 
شــده و به تک خریدن سهم روی می آورند جز متضررین 
اولیه خواهند بود.به گفته مستخدمین حسینی، نگرانی ما 
این است که داستان مؤسسات غیرمجاز با نرخ سودهای 
باا و اغواگر که مردم را به سمت خود کشانده و در سایه 
سکوت دولت و بانک مرکزی تابلوهای تبلیغاتی خود را در 

کوچه، خیابان و حتی در رســانه های ملی، روزنامه و صدا 
و سیما تبلیغ می کردند تکرار شده و دوباره معترضان در 
پی حقوق از دست رفته شان بیفتند.وی اظهار داشت: این 
نگرانی جدی است، چرا که ظرفیت بازار سرمایه ما به این 
میزان نیســت؛ بورس ما نمی تواند تا این حد رشد کند و 
قطعاً در بعضی از سهام ها اما و اگرهای بسیاری وجود دارد 
و در حال حاضر نیز صحبت های متعددی از کارشناسان 
مبنی بر ریزش یکباره شاخص و متضرر شدن مردمی که 
با اندک سرمایه خود برای حفظ قدرت خریدشان وارد این 

بازار شدند شنیده می شود. این هشدار جدی است.

سهامداران برای خرید سهم به سمت صندوق های 
سرمایه گذاری بروند

مســتخدمین ادامه داد: باید دقت کنیم در حالی که نرخ 
سودهای بانکی و حتی نرخ تســهیات هم کاهش پیدا 
کرده اســت، چه درآمد ویژه ای برای بانک ها شکل گرفته 
که قیمت سهام بانک ها به این صورت افزایش پیدا کرده 
اســت و چه اتفاقی برای واحدهای صنعتــی و تولیدی 
دیگر پیش آمده اســت؛ آیا تکنولوژی نــو و جدیدی به 
میان آمده اســت؟ خیر.! به لحاظ کیفی هیچ اتفاقی غیر 
عوامل ذکر شــده، رخ نداده کــه آن عوامل نیز تا میزانی 
تأثیرگذار هســتند. بنابراین باید منتظر باشیم که بعد از 
زمانی که مشخص نیست و هیچ وقت نیز بازار سرمایه آن 
را مشخص نکرده ریزش را تجربه کنیم.وی افزود: در این 
شرایط مردمی که برای خرید سهم مراجعه می کنند بهتر 
اســت به سمت صندوق های سرمایه گذاری و یا اصطاحاً 
بانک ها بروند برای اینکه آنجا حداقل پرتفویی از سهام های 
مختلف موجود است که ریسک را برایشان کاهش می دهد.

 مردم چگونه وارد بورس شوند که ضرر نکنند
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افت ۶درصدی تقاضای انرژی در دوران پساکرونااستانها
بر اساس جدیدترین آمار و تحلیل محققان، در پس بهبود نسبی 
اوضــاع همه گیری کرونا ، تقاضای انــرژی با کاهش ۶ درصدی 
در ســال جاری روبرو خواهد شــد که بیشــترین افت تقاضا در 
۷۰ ســال گذشته است. همچنین تأثیر ویروس کرونا بر تقاضای 
انرژی در ســال ۲۰۲۰ بیش از هفت برابر بیشتر از تأثیر بحران 
مالی ســال ۲۰۰۸ بر تقاضای جهانی انــرژی خواهد بود. اقتصاد 
آناین - حمیدرضا صالحی؛ آمارها گواه آن است که بحران کنونی 
فراتر از تأثیرات ناگوار بر ســامت جهانــی، پیامدهای عمده ای 
بــر اقتصاد دنیا و مصرف انرژی خواهد داشــت. تجزیه و تحلیل 
از داده های روزانه از ابتدای شــیوع کرونا تا اواســط آوریل نشان 
می دهد، کشورهایی که در حالت قرنطینه کامل هستند، به طور 
متوســط   ۲5٪ کاهش تقاضای انرژی در هفته را تجربه می کنند 
و کشورهایی که در قرنطینه جزئی هستند، مصرف  1۸٪ کاهش 
می یابد.  این درحالی است که داده های روزانه جمع آوری شده 
برای 3۰ کشور تا 14 آوریل ، که بیش از دو سوم تقاضای جهانی 
انرژی را شامل می شود، نشــان می دهد که میزان رکود تقاضا 
بســتگی به مصرف و شــدت قرنطینه دارد.در مجموع تقاضای 
جهانی انرژی 3.۸٪ در ســه ماهه اول سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و 
بیشترین تأثیر در ماه مارس سال جاری با اعمال محدودیت های 
قرنطینه در اروپا، آمریکای شمالی و دیگر نقاط دنیا منکعس شده 
اســت. در میان حامل های انرژی، تقاضای جهانی زغال سنگ با 
بیشترین میزان کاهش مواجه شده و در مقایسه با سه ماهه اول 
سال ۲۰19 تقریبا ۸ درصد کاهش یافت. سه دلیل برای توضیح 
این وضعیت وجود دارد.  چین کشوری که مهد اصلی زغال سنگ 

در دنیا است در ابتدا به شدت مورد هجوم کرونا قرار گرفت و در 
پی کاهش قیمت نفت، بنزین ارزان شــد و رشد مداوم در توسعه 
منابع تجدیدپذیر، تقاضا برای ذغال ســنگ را به چالش کشیده 
اســت. البته افزایش دمای هوا نیز سبب کاهش تقاضای مضاعف 
برای ذغال سنگ در چین شده است. از سوی دیگر تقاضای نفت 
نیز به شــدت تحت تأثیر قرار گرفته و در ســه ماهه اول ۲۰۲۰ 
تقریبا  5٪  کاهش یافته که عمدتا به دلیل تقاضا در بخش حمل 

و نقل، که نزدیک به ۶۰٪ تقاضای جهانی نفت را تشکیل می دهد 
بوده اســت. گفتنی است بخش عمده این تاثیر در بخش حمل و 
نقل هوایی بوده است.     همچنین تأثیر این ویروس همه گیر بر 
تقاضــای بنزین در حدود ۲٪ بوده و اقتصادهای مبتنی بر گاز در 
ســه ماهه اول سال ۲۰۲۰ با این شدت تحت تأثیر قرار نگرفتند. 
البتــه برق نیز از کرونا بی بهــره نبود و تقاضای برق نیز به دلیل 
اعمال محدودیتهای قرنطینه، به طور قابل توجهی کاهش یافته 

اســت. تقاضای برق ۲۰ درصد یا بیشــتر در طول دوره قرنطینه 
کامل در چندین کشــور کاهش یافته اســت، زیرا میزان کاهش 
مصرف در فعالیت های تجاری و صنعتی بســیار فراتر از افزایش 
تقاضا در بخش مســکونی اســت. با بررسی وضعیت سال جاری 
میــادی، فرض هایی مطرح اســت که مطابــق آن تاثیر اعمال 
محدودیــت های قرنطینه بر تحرکات و فعالیت های اجتماعی و 
اقتصادی، میزان افت تقاضای انرژی را نشــان خواهد داد. نتیجه 
یکی از این ســناریوها که توســط iea منتشر شده این است که 
تقاضــای کل انرژی با کاهش ۶ درصدی در ســال جاری روبرو 
خواهد شــد که بیشــترین افت تقاضا در ۷۰ سال گذشته است. 
همچنین تأثیر ویروس کرونا بر تقاضای انرژی در ســال ۲۰۲۰ 
بیش از هفت برابر بیشــتر از تأثیر بحران مالی ســال ۲۰۰۸ بر 
تقاضای جهانی انرژی خواهد بود. بر اســاس این سناریو کاهش 
کلی ۶ درصدی، همه حامل های انرژی به تفکیک زیر تحت تأثیر 
افت تقاضا قرار می گیرند: تقاضای نفت می تواند به طور متوسط   

در طول سال 9٪ یا 9 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و مصرف 
نفت را به ســطح ســال  ۲۰1۲ برگرداند.  تقاضای ذغال سنگ 
می توانــد ۸ درصد کاهش یابد ، زیرا بخــش عمده تقاضا برای 
برق در طول ســال 5٪ کمتر خواهد بود. انتظار می رود تقاضای 
تجدیدپذیر به دلیل هزینه های پایین تر و دسترســی آسان تر 
افزایش یابد. اما طبق برآوردها برای سال ۲۰۲۰ ، تقاضای جهانی 
بــرق 5٪ کاهش می یابد  البتــه برای برخی مناطق  این کاهش 
تقاضا تا 1۰٪  نیز خواهد رسید. البته تقاضای انرژی هسته ای نیز 

به دلیل کاهش تقاضای برق کاهش می یابد.

مشکل چندساله کمبود فشار آب در مشهد 
ریزه رفع شد

به گفته سرپرست امور آب و فاضاب تایباد مشکل 
کمبود فشار آب شرب  مشهد ریزه پس از چند سال 
رفع شد.علی شــادمهری با اشاره به یک حلقه چاه 
برای تامین آب این شــهر افزود: دبی این منبع آبی 
با تعویض الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ و چاه موجود از 
1۸ لیتر به ۲5لیتر بر ثانیه افزایش یافت.وی خاطر نشــان کرد: با توجه به 
عمر باای خط انتقال آب این شهر ، بررسی های ازم  برای اطمینان ازعدم 
ترکیدگی لوله های خط انتقال بعمل آمد و بااخره با نظر مدیرعامل و معاون 
بهره برداری و توســعه آب شــرکت و بخشدار محل این طرح اجرا شد. وی 
عمق چاه را ۲9۰متــر اعام کرد و گفت: الکترو پمپ قبلی با ۷3 کیلووات  
در عمق ۲۶9متری نصب شده بود و از قدرت ازم برای انتقال آب برخوردار 
نبود و لذا  یک دستگاه پمپ با توان 9۲کیلو وات جایگزین آن شد. به گفته 
وی مشــهد ریزه در بخش باا و ریزه در پایین دســت شهر قرار دارد که با 
اجرای این طرح مجموع توان برداشت آب از دو چاه موجود در دو محله به 
45لیتر برثانیه افزایش یافت و نیاز آبی ساکنان طبقه دوم واحدهای مسکونی 
نیز رفع شد.شادمهری این دبی را برای سه هزار و ۲۰۰مشترک شهر مناسب 

دانست و بر حفر یک حلقه چاه دیگر به عنوان رزرو تاکید کرد.

بهره برداری  از فاز توسعه تصفیه خانه 
 فاضاب شهرهای فواد شهر و بویین

 در سال جاری 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان 
اعــام کرد: هم اکنون احداث و توســعه هفت باب 
تصفیــه خانه فاضاب  در اســتان اصفهان با پیش 
بینی اعتباری بالغ بر 441 میلیارد ریال در دســتور 
کار قرار دارد .مهندس هاشــم امینی افزود: در حال 
حاضر چهار باب تصفیه خانه فاضاب جدیدااحداث در شهرهای چادگان، 
نطنز،گلپایگان، تیران و توسعه تصفیه خانه فاضاب شهر های فوادشهر و 
بویین و پکیج تصفیه خانه تودشــک در حال اجرا است که پیش بینی می 
شود در سال جاری توسعه تصفیه خانه فاضاب شهرهای بویین و فوادشهر 
و پکیج تصفیه خانه تودشک درمدار بهره برداری قرار گیرد.وی با بیان اینکه 
اصفهان بیشــترین تعــداد تصفیه خانه های فاضاب را در کشــور به خود 
اختصاص داده اســت خاطرنشان ســاخت: هم اکنون ۲۶ باب تصفیه خانه 
فاضاب در استان اصفهان در مدار بهره برداری قرار دارد که بیانگر بیشترین 
تعداد تصفیه خانه فاضاب استانی درکشور است.مهندس امینی با اشاره به 
روش هــای گوناگون تصفیه فاضــاب در اصفهان تصریح کرد: فاضاب در 
اصفهان به روش های متنوع تصفیه می شــود که می توان در این راستا به 
روش برکه تثبیت،اگون هوادهی ، لجن فعال و لجن فعال پیشرفته با حذف 
ازت و فسفر اشاره کرد.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان اظهار 
داشت: در حال حاضر 1۲ تصفیه خانه به روش اگون هوادهی ،11 تصفیه 
خانــه به روش لجن فعال و 9 تصفیه خانه به روش برکه تثبیت فاضاب را 
تصفیه می کنند.وی با تاکید بر ارتقای کیفیت پساب  بیان داشت: هم اکنون 
بیش از 1۷1 میلیون مترمکعب پســاب در  سال، در استان اصفهان مطابق 
با اســتانداردهای تعریف شده تولید می شود که حسب اولویت به صنعت ، 

فضای سبز و در نهایت محیط زیست اختصاص می یابد. 

عرضه سوخت ادوات کشاورزی در 
کرمانشاه الکترونیکی شد

کرمانشاه- ایرنا- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه 
از حذف کاابرگ و توزیع الکترونیکی سوخت ادوات کشاورزی بااستفاده از 
زیرساخت های بانکی در این استان خبر داد.»فریدون یاسمی« روز سه شنبه 
به ایرنا افزود: پس از راستی آزمایی اداوات کشاورزی با هماهنگی سازمان های 
ذیربط و براساس طرح پایش اداوات کشاورزی در استان، تعداد این دستگاه ها 
از حدود 31 هزار )قبل از پایش( به ۲5 هزار و 4۸۰ دستگاه )بعد از پایش( 
رسیده است.وی توضیح داد: پس از کاهش ۶ هزار دستگاه اداوات کشاورزی 
در طرح پایش، 1۲ میلیون لیتر گازوییل عرضه شــده به اداوات کشاورزی 
نیز از ابتدای فروردین 9۸ تا پایان اســفند ماه9۸ نسبت به سال قبل از آن 
کاهش یافته اســت.وی هدف از اجرای این طرح را، مبارزه با عرضه خارج از 
شبکه فرآورده های نفتی در استان، کنترل بیشتر و نظارت برمصرف درست 
فرآورده های نفتی، منطقی کردن مصرف سوخت ادوات کشاورزی گازوییل 
ســوز )تراکتور( و کاهش تردد مالکین در ســطح این منطقه عنوان کرد.به 
گفته او، در این طرح شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه 
با همکاری دســتگاه های اجرایی مرتبط از جمله سازمان تعاون روستایی و 
جهادکشــاورزی در بازدید فیزیکی و ثبت مشخصات فنی ادوات کشاورزی 
در فرم مخصوص نسبت به نصب برچسب راستی آزمایی اقدام می کند.وی 
افزود: براساس نتایج راستی آزمایی و سطح زمین زیرکشت، سوخت موردنیاز 
کشــاورزان دارای ادوات کشاورزی، تعیین و به 433  فروشندگی  روستایی 
ارسال و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه کرمانشاه با قدردانی از همکاری صاحبان ادوات کشاورزی 
و ادارات مرتبط در اجرای این طرح، تشریح کرد: با ایجاد وحدت رویه یکسان 
و جلوگیری از سلیقه های مختلف؛ برنامه ریزی برای توزیع فرآورده نفت گاز 
از طریق فروشندگی های عرضه روســتایی هر بخش، ضمن صیانت از این 
سرمایه ملی، از تضییع حقوق صاحبان ادوات کشاورزی و قاچاق فرآورده های 
نفتی جلوگیری می شود.وی اظهارداشت: اکنون 433 فروشندگی در منطقه 
کرمانشاه فعال اســت.در استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه حدود 1۲5 هزار 
بهره بردار در بخش کشــاورزی مشغول فعالیت هستند.استان کرمانشاه با 
بیش از 95۰ هزار هکتار زمین کشــاورزی و تولید ســاانه چهار میلیون و 
۲۰۰ هزار تن انواع محصوات کشــاورزی، دامی و باغی یکی از قطب های 

کشاورزی کشور است.

احتکار نفت ارزان در دریا توسط هندی ها
پاایشــگاه های هندی با وجود این که مخازن نفت در همه نقاط این کشور 
1۰۰ درصد پر شــده اند، از ارزانی قیمتها بهره برده و به نگهداری نفت روی 
مخازن شــناور روی آورده اند.به گزارش ایسنا، دارمندرا پرادهان، وزیر نفت 
هند اعام کرد که پاایشــگاههای دولتی و خصوصی اکنون هفت میلیون 
تن معادل بیش از 5۰ میلیون بشــکه در روز نفت را در نفتکشها نگهداری 
می کنند. پاایشــگاههای هندی در بحبوحه ریــزش بیش از ۶۰ درصدی 
قیمت نفت به ذخیره ســازی پرداخته اند. استفاده هند از مخازن شناور در 
پی پر شــدن کامل ظرفیت مخازن خشکی روی داده است. ۲5 میلیون تن 
ظرفیت نگهداری نفت و ســوخت در پاایشــگاهها، خطوط لوله و دپوهای 
خشکی این کشــور کاما پر شده است.نفت به دلیل سقوط مصرف در پی 
شــیوع ویروس کرونا و جنگ قیمت کوتاه مدت میان عربستان سعودی و 
روسیه دچار افت شدید قیمت شد. سقوط تقاضا برای نفت، اشباع عرضه را 
تشــدید کرده و باعث پر شدن سریع مخازن خشکی در سراسر جهان شده 

و در نتیجه همه به دنبال گزینه های دیگری مانند مخازن شناور افتاده اند.
سنتیل کوماران، مشاور بازار نفت در شرکت »فکتس گلوبال انرژی« در این 
باره به بلومبرگ گفت: مشاهده این که پاایشگاههای دولتی هند نفت را در 
مخازن شناور نگه دارند، غیرمعمول است اما به نظر می رسد با کاهش قابل 
توجــه تولید دیگر جایی برای نگهداری نفت ندارند.به گفته وزیر نفت هند، 
تقاضای این کشور برای محصوات نفتی در آوریل حدود ۷۰ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.یک هفته پیش بلومبرگ گزارش 
کرده بود که مخازن نفت هند 95 درصد پر شده و پاایشگاههای هندی در 
تاش برای فروش ســوخت در بازار محموله های تک هستند و نرخ پاایش 
را در سراســر کشور کاهش داده اند.بر اساس گزارش بلومبرگ، هند سومین 
مصرف کننده و واردکننده بزرگ نفت جهان اســت و بیش از ۸۰ درصد از 
نفت مورد نیازش را وارد می کند که بزرگترین هزینه در تجارت خارجی این 
کشور است.نارندرا مودی، نخست وزیر هند قرنطینه این کشور را تا 1۷ ماه 
مه تمدید کرد اما برخی از صنایع و کشاورزی و همچنین حمل و نقل کااها 

اجازه یافته اند فعالیتشان را ازسربگیرند.

وزیر نیرو درباره جزئیات افزایش قیمت 
آب و برق در سال 99 توضیحاتی ارائه 
کرد.به گزارش تسنیم، رضا اردکانیان 
در جمع خبرنگاران مبنی براینکه آیا 
درســال 99 افزایش قیمت آب و برق 
را در کشور شاهد خواهیم بود، اظهار 
داشت: از ۲ سال پیش هیئت وزیران با 
توصیه و تاکید رئیس جمهور، وزارت 
نیرو را در افزایش ســالیانه تعرفه های 
آب و برق که هر سال مقداری نسبت 
به ســال قبل اضافه تر می شد به رقم 
۷ درصــد محدود کردنــد.وی افزود: 
یعنی وزارت نیرو بیشــتر از ۷ درصد 
که در ســایر کااها بیش از این رقم 
که افزایش مرسوم است، در این چند 
سال و امســال افزایش تعرفه بیش از 
این رقم ۷ درصد نخواهیم داشــت و 
حتی به کســانی که از الگوی مصرف 
چــه در آب چه در برق کمتر مصرف 
کنند پاداش هــم می دهیم.اردکانیان 
تصریــح کــرد: بخش برق در ســال 
قبل بــه صنایع بزرگ کــه همراهی 
در تاش برای رســاندن خاموشی ها 

به صفر درصد، مصــرف برق بیش از 
۲۰۰ میلیــارد تومان پــاداش دادند 
و بــه بخش خانگی هــم که کمتر از 
الگوی مصرف اســتفاده داشتند، بالغ 
بر حــدود 1۰۶ میلیارد تومان بود که 
به صورت اعتباری برای عدم پرداخت 
قبض در ماه های بعد بوده است.وزیر 

نیرو خاطرنشان کرد: بنابراین افزایش 
ما بیش از ۷ درصد نیســت درحالی 
که همانطــور که می دانید کل قیمت 
اّب و برق یک قیمت یارانه ای اســت 
اما متقابا کسانی هم که به هردلیل 
مصارفی بیش از الگوی مصرف دارند 
براســاس مصوبه هیئت وزیران از ۲ 

ســال پیش که تغییــری نکرده 1۶ 
درصد افزایش است و این 1۶ درصد 
نه باهــدف درآمد بلکه با هدف اینکه 
این نــوع مصرف کننده را به ســمت 

خوب مصرف ها گذاشته شده است.
وی بــا بیــان اینکــه ۷۰ درصــد 
مصرف کننده هــا یــا به حــد الگوی 
مصــرف یــا کمتــر از آن اســتفاده 
می کنند، گفت: مــا هم غیر از این دو 
رقمی که اعام کردم افزایش قیمتی 
نخواهیم داشــت و ناشــی از قبوض 
کاغذی افزایشی انجام نمی شود، هراز 
چندگاهی کســانی کــه وقت زیادی 
دارنــد با خبــری جامعــه را ملتهب 
می کنند.اردکانیان خاطرنشــان کرد: 
اگر هم موردی بوده با دفتر مستقیم 
وزیــر نیرو موضــوع را مطرح کنند و 
شــخصا دنبال خواهم کرد و تاکنون 
موردی هم وجود نداشــته است البته 
می پذیریــم ممکــن اســت احتمال 
اشتباهی باشد که به طور قطع اصاح 
خواهد شــد و مطابق قانون برخورد 

خواهد شد.

 جزئیات افزایش قیمت آب
 و برق در سال ۹۹

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه - نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت همکار ماشین 

هیات مدیره

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود در مجمع 
عمومی عادی ســالیانه نوبت اول که راس ســاعت 1۰:۰۰ روز شنبه مورخ 
1399/۰3/1۰ در محــل تهران واقع در مرزداران، بزرگــراه یادگار امام،  خ 

پژوهش،  پ ۸، ط 1، واحد 3   تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
ماده1: کاندیدای تصدی هیات مدیره و بازرســین بایستی ظرف ۷ )هفت( 
روز از انتشــار آگهی نوبت اول جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه 

نمایند.
ماده 2: در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند 
حق حضور و اعمال رای از سوی خود را برای حضور و اعمال رای به نماینده 
تام ااختیار خود واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و 
هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود ازم به ذکر است تائید نماینده 
تام ااختیار با احــدی از هیات مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف ۷ روز از انتشار این آگهی بهمراه 
نماینده خود و با در دســت داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت 
شناســایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر  تا پس از احراز هویت 
طرفین ) عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ( ، برگه نمایندگی مربوط توسط 

مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور نصــف بعاوه یکنفر از اعضاء 
رســمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء ) 

اعم از غائب و مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین 
2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سالهای 9۸،9۷،9۶،95،94،93

3- انتخاب هیات مدیره و بازرسین 
4- طرح و تصویب نابرابری سهام

5- انتخاب روزنامه کثیراانتشار  جهت درج آگهی های شرکت
6- تعیین تکلیف زمین خریداری شده هشتگرد

به شماره ثبت 106575 و شناسه ملی 10101504406

آگهی اباغ
بدینوسیله به آقای بیژن اسماعیلی اباغ می گردد: در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله به عملیات 
اجرایی وارده به شــماره 45۰۲9۰59 موضوع پرونده اجرایی کاسه 9۸۰34۰1 نظریه رئیس ثبت 
به شرح بین الهالین به شما اباغ می گردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض 
دارید، ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ اباغ کتباً به شعبه اداره اجراء اعام نمایید. ضمناً به اعتراضی که 
خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. )با توجه به اینکه مدیون، خودرو توقیف 
شده را پس از صدور اجرائیه به شخص ثالث فروخته است و در حکم فرار از دین محسوب می گردد 
ضمــن رد اعتراض، رای به ادامه عملیات اجرایی صادر می گردد. رای صادره ظرف 1۰ روز از تاریخ 

اباغ قابل اعتراض در اداره اجراء یا هیات نظارت می باشد.
عبدالقادر قادری نیرژ- مدیر اجرا اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه

آمریکا  کونوکوفیلیپس  نفتی  شرکت 
کل درآمد خود را در ســه ماهه اول 
ســال جاری میــادی، 4.۸ میلیارد 
دار گــزارش کرد که نشــان دهنده 

افــت 5۲ درصدی نســبت به همین 
مدت در سال گذشته است.به گزارش 
فوربس، شرکت نفتی کونوکوفیلیپس 
آمریکا کل درآمد خود را در سه ماهه 
اول سال جاری میادی، 4.۸ میلیارد 
دار گــزارش کرد که نشــان دهنده 
افــت 5۲ درصدی نســبت به همین 
مدت در سال گذشته است.به گزارش 
اقتصادآناین به نقل از تسنیم، کاهش 
درآمد این شــرکت در وهله نخست 

به علت پایین آمدن متوســط قیمت 
نفت صورت گرفت. قیمت هر بشــکه 
با ســقوط ۲3 درصدی از 5۰ دار در 
سه ماه اول سال ۲۰19 به 3۸ دار در 
سه ماه اول ۲۰۲۰ رسید.این شرکت 
از کاهش تولید ناخالص نفت و قیر در 
ماه مه به میزان ۲۶5 هزار بشــکه در 
روز خبر داده اســت و برای ماه ژوئن 
نیز کاهش 4۶۰ هزار بشکه در روز را 
پیش بینی کرده است.شرکت آماری 

ترفیــس پیش بینی کرده اســت که 
مجمــوع درآمــد کونوکوفیلیپس در 
سال ۲۰۲۰، 45 درصد کاهش یابد و 
به ۲۰ میلیارد دار برسد، زیرا احتمال 
دارد کاهــش تولید تــا زمان افزایش 
ســطح تقاضا برای حمل و نقل ادامه 
داشته باشد.دو مؤلفه درآمدی شرکت 
کونوکوفیلیپس در سال ۲۰19، 3۶.۷ 
میلیارد دار درآمد برای این شرکت 

کسب کرده است.

کاهش ۵2درصدی 
درآمد غول نفتی 
آمریکا درپی سقوط 
قیمت ها



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 17اردیبهشت 1399  12 رمضان 1441  6 می 2020صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4348 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

استانها رییس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد:

مشکات ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت دارو
رییس کمیســیون اقتصاد سامت اتاق بازرگانی تهران می گوید 
تــداوم تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه این صنعــت، برای 

تولیدکنندگان دارو در ایران مشکاتی به وجود آورده است.
محمود نجفــی عرب در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: فعاان 
صنعــت دارو همان ابتدا اعام کردنــد که مخالف تخصیص ارز 
دولتی به این بخش هســتند، زیرا از ســویی شفافیت را در این 
حوزه از بین می برد و از ســوی دیگر برای تولیدکنندگان واقعی 
مشکل ساز می شــود.وی با اشــاره به محدودیت های دولت در 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانــی، گفت: با توجه به محدودیت هایی 
که در درآمدهای ارزی کشور به وجود آمده، دولت در تامین این 
منابع در تنگناســت و از این رو تعدادی از شرکت های فعال در 
حوزه دارو، برای رسیدن به این ارز باید پیگیری های گسترده ای 
انجام دهند و همین امر برای سرمایه گذاران مشکل ساز می شود.

رییس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
تفاوتی که در تزریق ارز دولتی برای تولیدکننده و واردکنندگان 
به وجود آمده، توضیح داد: برای تولید دارو، واردات مواد اولیه با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شــود امــا در گام های بعدی، هزینه 
تجهیزات، هزینه بسته بندی و سایر مراحل با ارز آزاد یا نیمایی 
انجام می شود و این یعنی در نهایت بخش زیادی از هزینه تولید 

دارو با ارز غیردولتی پیگیری می شود.نجفی عرب ادامه داد: این 
در حالی است که واردات دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کند 
و به این ترتیب در شرایطی که ما قصد داریم به سمت گسترش 
تولید داخــل حرکت کنیم، برای تولیدکننــده یک محدودیت 
جدید ایجاد کرده ایم.وی با اشــاره به پیشنهاد بخش خصوصی 
برای حذف ارز دولتی دارو و تداوم حمایت از بیماران، بیان کرد: 
طرح ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و قیمت ها و 
اعداد واقعی سازی شوند. از سوی دیگر دولت کمک هزینه درمان 
بیماری را یا به حســاب بیمه های بریزد تا آنها افزایش قیمت ها 
را پوشش بدهند یا مســتقیما پول به بیماران پرداخت شود. با 
چنین برنامه ای از یک سو نظمی جدید به عرصه دارویی کشور 
باز می گردد و از ســوی دیگر مردم و بیماران نیز افزایش هزینه 
و فشاری را متحمل نمی شوند.به گزارش ایسنا، با افزایش قیمت 
ارز در بازار از ماه های ابتدایی ســال ۱۳۹۷، دولت اعام کرد به 
تعدادی از کااهای اساســی، ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی پرداخت 
خواهد کرد.هرچند در سال گذشته، تعداد کااهایی که این ارز 
را دریافت می کردند کاهش یافت اما همچنان دارو به عنوان یکی 
از بخش های باقی مانده، در ســال جاری نیز ارز دولتی دریافت 

خواهد کرد.

ثبت بااترین رکوردهای تولید ماهانۀ 
گندله و حمل ریلی در فواد سنگان 

کارکنــان بلندهمت شــرکت فواد ســنگان بــا تولید ۳8۱ هــزار و ۹۳ 
تــن گندله در فروردین ماه و ارســال روزانــۀ ۱6 هــزار و ۲۰۰ تن از این 
 محصــول توســط نــاوگان ریلی بــه دو رکــورد بی نظیر دســت یافتند.

مدیرعامل فواد سنگان با اعام این خبر گفت: کسب این افتخارات غرورآفرین 
در سال جهش تولید با توجه به برنامه ریزی مدون و عملیاتی کردن نقشه های 
اســتراتژیک تولید شرکت و با همت شبانه روزی تاشگران فواد سنگان به 
 ثبت رســید و برگ زرین دیگری را به کتاب افتخارات این شــرکت افزود.

علی امرائی در همین خصوص اظهار داشت: تاشگران شرکت فواد سنگان 
با ســرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تاش مضاعف و 
با هدف محقق کردن شــعار جهش تولید، علی رغم دشواری های موجود در 
تأمین مواد اولیه، توانستند به بااترین رکوردهای تولید ماهانۀ گندله و حمل 
ریلی از ابتدای راه اندازی کارخانه تاکنون دست یابند و گام موفق دیگری در 

تحقق اهداف بزرگ ترین فوادساز خاورمیانه بردارند.

 کمک های فواد خوزستان به اقشار 
محروم جامعه

وحیدی فر-اهواز:ماه رمضان، ماه انفاق و ایثار و کمک 
به مستمندان است؛ چه خوب است که یک رزمایش 
گسترده ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و 
همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا که این 
اگر اتّفاق بیفتد، خاطره ی خوشــی را از امسال، در 

ذهن ها خواهد گذاشــت.« مقام معظم رهبری)مدظله العالی(مرام، معرفت 
و جوانمردی این روزها به اوج خود رســیده است. با شیوع ویروس کرونا و 
اولویت قرار گرفتن ســامت جامعه، ناگزیربخشی از مشاغل موقتاً غیرفعال 
شدند و شرایط به گونه ای پیش  رفت که برخی خانواده ها در تامین ما یحتاج 
روزانه ی خود دچار مشــکل شدند. به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی(، مبنی بر انجام کمک های مومنانه، فوادمردان مشتاقانه و به 
مانند همیشه،  پای در میدان گذاشته و اقدام به توزیع اقام بهداشتی و ارزاق 

عمومی در میان اقشار بی بضاعت شهرستان اهواز و کارون نمودند.

کمک ده میلیارد ریالي واحدهاي تولیدي 
شهرکهاي صنعتي قزوین

مدیر عامل شــرکت شــهرکهاي صنعتي استان 
قزوین گفت: در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی 
و کمک مومنانه به اقشــار آسیب دیده در بحران 
ویروس کرونا بیش از یک میلیارد تومان توســط 
واحدهاي تولیدي و صنعتي مســتقر در شهرکها 

و نواحي صنعتي استان پرداخت شــد.به گزارش روابط عمومي شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان قزوین، » حمیدرضا خانپور » با اعام این مطلب 
افزود: صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین تاکنون 
براي یاری آسیب دیدگان بیماري کرونا ده میلیارد ریال به شکل نقدی  و 
غیر نقدي کمک کردند که از این میزان بیش از 8۰۰ میلیون تومان آن 
بصورت نقدي و ۲۰۰ میلیون تومان آن بصورت غیر نقدي در قالب خرید 

مایحتاج ضروري بوده است. 

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اعمال محدودیت 
در واردات کشور قزاقستان گفت: به دلیل اینکه قزاقستان یکی 
از خریداران اصلی تولیدکنندگان سیمان ما در شمال کشور بود 
با ممنوعیت واردات این کاا، تولیدکنندگان ما یکی از بازارهای 
هدف خود را از دســت خواهند داد.محمد اهوتی در گفت وگو 
با ایلنا؛ درخصوص خبر ممنوعیت واردات سیمان توسط کشور 
قزاقســتان و صادارت ایران به این کشــور گفت: به دلیل اینکه 
قزاقستان یکی از خریداران اصلی تولیدکنندگان سیمان ما در 

شمال کشور بود با ممنوعیت واردات این کاا، تولیدکنندگان ما یکی از بازارهای 
هدف خود را از دســت خواهند داد.وی ادامه داد: با توجه به مشکات حاصل از 
ویروس کرونا تعداد 88 کشــور در تمام دنیا علی رغم تعهدات خود به ســازمان 
تجــارت جهانی واردات خــود را ممنوع کرده اند، که قزاقســتان نیز یکی از این 
کشورها است.وی نگرانی کشورها از صادرات کشور، ارزآوری و حمایت از صنایع 
داخلی که می تواند بخشــی از خواســته های داخلی خود را تامین کنند از موارد 
اصلــی اعمال این محدودیت ها بیان کرد و ادامــه داد: از طرف دیگر با توجه به 
کاهش تقاضا در مسکن، پروژه های عمرانی، ساخت و ساز به دلیل بیماری کرونا 
این 88 کشور محدودیت هایی را در کشورشان اعمال کرده اند. این کشورها معوا 
سیاســت انقباضی را به دلیل احتماات آتــی بیماری کرونا در پیش گرفته اند و 
قزاقستان نیز یکی از این کشورها است.رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه 
داد: ما درحال پیگیری این مســئله هستیم و سازمان توسعه تجارت نیز درحال 

رایزنی است تا این مشکل حل شود. اما باید توجه کرد که همانطور 
که ما در کشورمان واردات کاا را کنترل می کنیم کشورهای دیگر 
نیز این اقدام را انجام می دهند و هرچه کشور کوچکتر باشد درآمد 
ارزی آنها کمتر بوده و در نتیجه ســختگیری ها نیز بیشتر خواهد 
بود.اهوتی با بیان اینکه تاثیر کرونا در ابتدا بر ســامت و بعد در 
اقتصاد کشورها قابل مشاهده است، گفت: کرونا موجب شده است 
که همه سیاســت هایی که تحت عنوان »سیاست باز اقتصادی« 
تعریف می شود تحت محدودیت قرار گیرد که قزاقستان نیز یکی 
از این کشورها است.وی ادامه داد: واقعیت این است که محصوات صادراتی ما به 
کشور قزاقستان از طریق مرزهای ترکمنستان صورت می گیرد و ترکمنستان این 
محدودیت ها را بیشتر در بحث ترانزیت کاا انجام داده است و تنها کشوری بوده 
که در دو ماه اخیر مرزهایش را به طور کامل بسته است. البته رایزنی های بسیاری 
نیز از طریق وزارت امور خارجه در بخش اقتصادی برای حل این مســئله صورت 
گرفت اما مشــکل تا به امروز حل نشده است.اهوتی با اشاره به رابطه اقتصادی 
ایران و اوراســیا، گفت: در سال ۹8 از زمانی که ما عضو کشورهای اوراسیا شدیم 
تعرفه های برخی از کااهای ما به صفر رسید که رشد صادرات باای صد درصد ما 
به این کشورها در نتیجه این اتفاق بود. اگر کشورهای دیگر نیز تصمیم به اعمال 
محدودیت ها داشته باشند قطعا در اقتصاد صادرات ما بی تاثیر نخواهد بود اما باید 
مجموع کشــورهای اوراســیا را در نظر گرفت و نمی توان صرفا با یک کشور نظر 

قطعی در مورد آینده داد.

 سازمان بازرسی کل کشور:
 وزارت صنعت در افزایش قیمت خودرو باید 

کارشناسی عمل کند
در نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صنعت آمده اصاح قیمت خودرو مشروط 
به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، 
انجام تعهدات ، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی ســازی و کاهش ارزبری 
انجام شــود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، براساس نامه سازمان 
بازرسی کل کشــور به رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعام شده است که با 
توجه به جلسه ۱5 اردیبهشت ماه کارگروه تنظیم بازار و مباحث مطروحه در قیمت 
گــذاری خودرو منتج به اتخاذ تصمیم درباره اصاح قیمت ها مشــروط به تضمین 
عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشــیه بازار ، توجه بــه زنجیره تأمین، انجام 
تعهدات ، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش 
تولید و  افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان و با توجه پی نوشت معاون اول رئیس 
جمهور دایر بر ضرورت اجرای پیشنهاد این سازمان ، از آنجا که اقدامی از ناحیه آن 
وزارتخانه در این خصوص ماحظه نگردید و از طرفی به واســطه آنکه ابزار نظارتی 
ازم برای تحقق عوامل مشروط به اصاح قیمت احصاء نگردیده که بدون آن صرفا 
زمینه افزایش پی در پی قیمت خودرو فراهم خواهد شــد، لذا شایسته است دستور 
فرمایید کارگروه تنظیم بازار گزارشی در خصوص تحقق پبشنهاد این سازمان ارائه 
و ترتیبی اتخاذ نماید تا با تبیین نقشه راه تحقق عوامل مشروط و با پیش بینی ابزار 
ســنجش هریک از آن عوامل و اطمینان از حصول آنها متعاقبا در خصوص اصاح 
قیمت ها با ملحوظ نمودن نظر کارشناسی شورای رقابت به واسطه جایگاه قانونی آن 

شورا تصمیم گیری و از نتیجه اقدامات این سازمان را مطلع نمایند.

 آیا وجود آنتی بادی در خون افرادیکه از بیماری کووید-19 بهبود یافته اند، 
مانع ابتای مجدد آنها به این بیماری میشود؟ 

اساسا ما در مورد این بیماری ما با پدیده ی جدیدی مواجه هستیم که اطاعات سابق 
بر این خیلی به ما کمکی نمیکند. بطور مثال سابق بر این میدانستیم ابتای به برخی 
بیماریها عفونی منجر به پاســخ ایمنی میشود که ممکن است مادام العمر باقی بماند 
و فرد دیگر به آن بیماری مبتا نشــود. از جمله این بیماریها که ایمنی دائمی ایجاد 
میکردند می توان به آبله مرغان، اریون، سرخک، سرخجه، اشاره کرد که همگی از جمله 
بیماریهای عفونی ویروسی هستند. در این بیماریها، درصورت ابتای فرد، امکان ابتای 
مجدد در طول زندگی تقریبا ۰درصد است. مگر در شرایط خاص مانند نقص ایمنی یا 
مشکات زمینه ای. اما در مورد COVID-۱۹ هنوز با قطعیت نمیتوان این نظر را داد. 
چرا؟ به این دلیل که این ویروس، یک ویروس جدید است و رفتار متفاوت و حتی عائم 
بالینی متفاوتی را در جوامع مختلف از خود نشان داده است. پس نظر قطعی نمیتوان 
داد. فرض ما بر این است که ایمنی علیه آن مثل سایر بیماریهای ویروسی تابع همان 
شرایط است اما نکته ای را باید در نظر گرفت و آن این است که کرونا ویروسها یکی از 
عوامل رایج سرماخوردگی هستند. در مورد سرماخوردگی هیچ ایمنی مادام العمری را 
نداریم. در طی یک سال ممکن است فردی چندین و چند بار دچار سرماخوردگی شود. 
و یک سرماخوردگی موجب این نخواهد شد که فرد در مقابل سرماخوردگی های بعدی 
ایمن شود. در مورد آنفوانزا هم علیرغم اینکه واکسن وجود دارد ولیکن واکسیناسیون 
 ۱۹-COVID موجب ایمنی ۱۰۰درصد نخواهد شــد. البته تفاوتی امیدوار کننده بین
و آنفوانزا وجود دارد. ما در مورد آنفوانزا با قطعیت میدانیم که آنتی ژن های سطحی 
ویروس آنفوانزا دارای shit و dritیعنی تغییرات ســطحی هستند. همین مسئله 
کار را برای ســاخت واکسن جامع علیه همه انواع سخت میکند. ممکن است ویروس 
آنفلونزای که امسال هست با ویروس سال دیگر و حتی ویروسهای یک سال با یکدیگر 
متفاوت شوند و از لحاظ جهش ژنتیکی تغییر یافته باشند. خوشبختانه در مورد کرونا 
ویروس هنوز چنین ویژگی دیده نشــده اســت که این نکته برای ایجاد ایمنی مثبت 
ارزیابی می شــود. اما احتیاط شــرط عقل است! پس نمیتوان گفت فردی که یک بار 
مبتا شده دیگر به هیچگونه اقدام پیشگیرانه نیاز ندارد و میتواند آزادانه و بدون در نظر 
گرفتن احتیاط های ازم در اجتماع حضور پیدا کند. به همین دلیل بهتر است بگوییم 

فردی که یکبار بیمار شده و بهبود یافته است امکان ابتای مجدد آن کاهش میابد. اما 
هنوز نیاز به مراقبت های قبلی دارد. بُعد مثبت این اتفاق این است که فرد از نظر روانی 
آمادگی بیشتری پیدا میکند و میداند که توانسته بیماری را شکست دهد. واقعیتی که 
وجود دارد این اســت که فردی که یکبار بهبود یافته است، توانایی مبارزه و شکست 
این ویروس را داشته است. اگر مجدد در شرایط ابتا قرار بگیرد، با همان شرایط بدنی 

قبلی)نه ابتا به بیماری خاصی( باز هم میتواند بیماری را مغلوب کند.

 دیدگاه شما در مورد نظریه »ایمنی گله ای« که گاها به گوش میرسد چیست؟ 
شــخصا معتقدم که ایمنی گله اصطاح خوشــایندی برای استفاده در جوامع انسانی 
نیســت و بهتر اســت به جای آن از »ایمنی جمعی« استفاده شود. در رابطه با ایمنی 
علیه این بیماری دو سناریو میتوانست وجود داشته باشد. سناریوی اول یا همان ایمنی 
جمعی، این بود که بدون هیچگونه اقدام نظام سامت مانند قرنطینه، تعطیلی اماکن 
عمومی، مراکز آموزشــی، مذهبی و فرهنگی و... مردم در جامعه حضور پیدا میکردند. 
ماننــد اتفاقی که هرســاله در مواجهه با آنفوانزا رخ میدهد. در صورت پیاده ســازی 
سناریوی اول و با توجه به سرعت انتشار بسیار باای این ویروس نتیجه این بود که در 
زمان کوتاهی تعداد زیادی از افراد جامعه مبتا میشدند. اگر هم اکنون نزدیک به صد 
هزار نفر مبتا هســتند، در شرایط پیاده ســازی فرضیه ی اول آمار ابتا به ده ها برابر 
میرسید. در حقیقت خیلی سریعتر یه پیک بیماری میرسیدیم و به تبع آن دو مشکل 
ایجاد میشد. مشکل اول باا رفتن تعداد مراجعه کننده به مراکز درمانی بود که باعث 
ایجاد استهاک و خستگی مفرط در کادر درمان میشد. مشکل دوم هم این بود که با 
افزایش بیش از حد تقاضا در مراکز درمانی کمبودها نیز بیشــتر نمایان میشد. اتفاقی 
که در جوامع اروپایی شاهد آن بودیم. در کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا مراجعات به 
قدری زیاد شد که شرایط از دست کادر درمان خارج شد و متاسفانه این باعث باا رفتن 
تلفات و مرگ میر شد. در عین حالی که ایمنی جمعی هم در جامعه شکل میگرفت. 
یعنــی تعداد افرادی که در جامعه به بیماری مبتا میشــدند و نیاز به پزشــک پیدا 
میکردند، همچنین افراد مبتا که عائم شــدید نداشتند بسیار باا میرفت. اما در این 
شــرایط ایمنی به چه صورت رخ میداد؟ میدانیم که کرونا ویروس یک RNA ویروس 
است. RNAویروس ها بر خاف DNA ویروسها، در حین تکثیر و همانند سازی قابلیت 
ترمیم ندارند. لذا ممکن اســت در حین همانندسازی های متعدد جهش هایی ایجاد 
شود و ویروس دستخوش تغییراتی شود. هرچه تعدد میزبان بیشتر شود همانندسازی 
هم بیشــتر و به تبع آن احتمال این جهش ها و تغییرات هم بیشــتر می شــود. این 
تغییرات بعضاً میتواند باعث شــود که ویروس هایی با قــدرت بیماری زایی کمتر نیز 
ایجاد شــوند. در این شرایط، فردی که ناقل ویروس است و ویروس در بدن او در حال 
همانند سازی است، بیماری را به چند نفر دیگر منتقل میکند. اما  افراد جدیدی که از 

طریق فرد مذکور بیمار شدند ممکن است به جای ویروس بیماریزا در بدن فرد بیمار، 
ویروس ضعیف شــده را بگیرند. یعنی ویروس کم کم با بیشتر شدن میزبانها و افزایش 
تکثیر، ممکن است تخفیف حدت پیدا کند. در این شرایط تعداد زیادی از افراد جامعه 
با ویروسی مواجه خواهند شــد که ویروس های تخفیف حدت یافته هستند. بنابراین 
بیماری در این افراد شــدید نمیشود علیرغم اینکه این افرادعلیه آن ایمن میشوند. به 
همین دلیل اســت که حتی بدون هیچگونه مداخله نظام سامت هم بعد از گذشت 
مدت زمانی افت ابتا در جامعه مشاهده میشود. سناریوی دوم که در خیلی از جوامع از 
جمله ایران اجرا شد این بود که مراکزی که محل تجمع افراد و انتشار ویروس هستند 
تعطیل و ترددهای شهری به مرور زمان و مرحله به مرحله محدود شوند که در کشور 
ما این اتفاق از اواســط اســفند شروع شد و از اوایل ســال جاری تا ۱۳ فروردین این 
مراقبت بیشــتر شد. این نوع مداخله منجر به این میشود که تعداد درگیریهای روزانه 
خیلی افزایش پیدا نکند و در نتیجه کادر درمان فرصت مدیریت بیماری را پیدا میکنند. 
همچنین تعداد بیماران مراجعه کننده با تجهیزات و داروهای ازم تناسب پیدا کند و به 
شرایط نامساعد عدم تناسب مبتایان با تجهیزات ازم برنخوریم. که این امر منجر به 
کنترل تعداد مرگ و میر ها نیز می شود. البته در تهران برای مدیریت شرایط بحرانی 
تر ۲ مرکز؛ یکی در نمایشگاه بین المللی توسط نیروهای مسلح با دو هزار تخت و یکی 
هم در غرب تهران با ســه هزار تخت خواب آماده شــدند. که البته با لطف خدا به آن 
شــرایط برنخوردیم. در واقع اجرای سناریوی دوم ارتباطات مردم را کاهش داد، انتشار 
ویروس کم شــد و به دنبال آن مراجعات روزانه به مراکز بهداشتی هم کاهش یافت و 
به نوعی انتشار بیماری و اپیدمی آن کنترل شد. حال مردم باید بدانند که پس از این 
روند کاهشی  باید مراقبت های ازم فردی و فاصله اجتماعی را رعایت کنند که دوباره 

به حالت پیشرفت بیماری برنگردیم.

 پاسما درمانی چطور میتواند به بهبود بیماران کرونایی کمک کند؟ در کشور 
ما در این مورد موفقیتی کسب شده است؟ 

اولین گزارش این موضوع از چین رسید که با این روش توانستند پاسمای افراد بهبود 
یافته را به افراد بیمار منتقل کنند. پاســما حاوی آنتی بادی است و وقتی آنتی بادی 
افراد بهبود یافته به بدن فرد بیمار منتقل شود، در این حالت قبل از پاسخ ایمنی بدن 
فرد مبتا به بیماری، پاسخ ایمنی به صورت آماده به بدن فرد داده میشود که اصطاحا 
به آن passive immunotherapy  یا ایمنی غیرفعال میگویند. در اینصورت بدن 
فرد مبتا فرصت پیدا میکند که ســریعتر از حالت سخت بیماری خارج شود. در واقع 
با این روش برای کمک به سیستم ایمنی در هنگام تکثیر سریع ویروس، از ایمنی فرد 
بهبود یافته کمک گرفته میشود. نهایتا فرد از حالت وخامت بیماری خارج میشود. در 
ایران نیز این روش تســت شد و خدا را شکر نتایج خوبی هم داشت. در شرایط حاضر 

پاســماتراپی بصورت کشوری در بیمارستانهای آموزشــی و دانشگاهی درحال انجام 
اســت. افراد بهبود یافته بصورت داوطلب اقدام به اهدای پاسما میکنند. افرادیکه در 
شــرایط سخت بیماری هستند پاسما را دریافت میکنند. خوشبختانه تعداد بسیاری 
از افراد مبتا به حالت شــدید بیماری با این اقدام درمانی به حالت عادی برگشتند و 

بیماری آنها به مرحله کنترل رسیده است.

 در مورد دغدغه ی این روزهای جهان که ساخت واکسن کرونااست، جهان و 
کشور ما درچه مرحلهای قرار دارند؟ 

در حال حاضر و برای کنترل این پاندمی گریزی از اینکه این واکســن باید ســاخته 
شود وجود ندارد. آخرین پاندمی که در دنیا اتفاق افتاد در ۱۹۱8-۱۹۲۰ ، آنفوانزای 
اســپانیایی بود! درآن زمان واکسنی برای پیشــگیری از این بیماری وجود نداشت اما 
مقایسه ی امکانات امروز ما با آن زمان نشان میدهد که انتظار ساخت واکسن از جوامع 
علمی بســیار بااست. اگر گفته میشــود که علیه برخی عوامل مانند HIV، HCV و.. 
نمیتوان واکسن ساخت این عمدتا به دلیل تغییرات آنتیژنی و گوناگونی گسترده این 
ویروسها است. خوشــبختانه در مورد کرونا ویروس عامل COVID-۱۹ چنین چیزی 
)تغییرات آنتی ژنهای ســطحی( مشاهده نشــده. پس احتمال رسیدن به واکسن در 
این مورد بسیار بااســت. به طور کلی هر واکسنی از زمان اقدام به ساخت تا ورود به 
بازار در بهترین شــرایط ۲-۳ ســال زمان نیاز دارد. البته در مقابل ویروس کرونا چون 
در حالت اورژانس جهانی هســتیم، این حالت اضطــرار جهان را وادار میکند که برای 
افزایش ســرعت رسیدن به واکســن، برخی از قوانین و مقررات زمانبر نادیده گرفته و 
برخی سختگیری ها تسهیل شوند. با این حال هنوز برای ساخت واکسن کرونا ۱8-۱۲ 
ماه زمان ازم است. این زمان صرف مراحل ذیل میشود: ساخت واکسن، فرموله شدن 
آن، سنجش پایداری و تست های اولیه روی حیوان که در صورت مثبت شدن جواب 
واکسن مورد نظر وارد  کارآزمایی های بالینی ۱و۲و۳  میشود ، که هرکدام برای انجام 
چندماه وقت نیاز دارد. اولین کارآزمایی بالینی بررســی safety و Toxicityاست که 
نشــان میدهد که واکسن safe اســت و فرد دریافت کننده آن دچار عوارض نخواهد 
شد. کارآزمایی بالینی مرحله دوم نشان دهنده این است که واکسن eiciency  هم 
دارد یا خیر. کار آزمایی بالینی ســوم در وسعت بیشتر و افراد بیشتر نشان میدهد که 
واکســن میتواند کارایی ازم را داشته باشد یا نه. در همین لحظه بیش از صد کاندید 
برای ســاخت واکســن وجود دارد که از جملهی آنها میتوان به کمپانیها، انستیتوها 
وموسســات تحقیقات خیریه عاوه بر مجموعه های دانشــگاهی اشاره کرد. در کشور 
ما نیز 6-۷ کاندید معرفی شده است و موسسات مختلف درحال انجام تحقیقات ازم 
روی این موضوع هستند. اینکه کدام یک از این کاندیدها موفق به ساخت اولین واکسن 
دارنده ی لیســانس و تاییدیه ی نهایی کاربرد انسانی، وارد بازار شود یک بحث رقابتی 
بین کشورها هم هست. البته این رقابت از جهت افزایش سرعت در ساخت یک امتیاز 
مثبت محســوب میشود اما ممکن است با توجه به نیاز تعداد زیادی از مردم جهان به 
این محصول و به تبع آن ارزش اقتصادی باا، باعث ایجاد یک رقابت تجاری شــود و 
مســئله ی اول که سامت مردم است در رده ی پایین تر قرار گیرد. اما خوشبختانه به 
دلیل وضعیت حاکم بر جهان یک اجماع جهانی بوجود آمده اســت که بر اساس آن، 
این واکسن نمیتواند در اختیار و انحصار یک شرکت خاص باشد. چراکه موضوع تحت 
نظارت سازمان ملل و WHO است. اخیرا هم مجمع عمومی سازمان ملل با تعداد رای 
باا این امر را تصویب کرد که اگر واکسنی ساخته شود باید بصورت عادانه و در تمام 

کشورها با قیمت عادانه توزیع شود.

نتایج مثبت پاسماتراپي
این روزها که جهان در تب وتاب ویروس کروناســت هرروز مطالب و اخبار گوناگون و گاها ضد و نقیضی به گوش میرســد. برای 
همین به سراغ دکتر محمدحسین یزدی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات واکسن و مدیرگروه ایمنوتراپی پژوهشکده علوم دارویی 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران رفته ایم تا در مورد آخرین موضوعات مطرح از این ویروس نوظهور صحبت کنیم و نکات جدید و 

مهمی را از زبان ایشان بشنویم

 رییس کنفدراسیون صادرات مطرح کرد:
 ۸۸ کشور برخاف تعهدات به سازمان تجارت جهانی عمل کردند

گو
گفت
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بانک مرکزی اعام کرد:گزیده خبر

انجام ۵میلیارد تراکنش در خودپردازهای بانکی
بر اســاس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر ۵ میلیارد و 
398 میلیون تراکنش توســط خودپردازهای بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری در سراسر کشور در طول سال 1398 انجام شده 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران گزارش تعداد تراکنش ابزارهای 
پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان سال 1398 اعام کرد.

گزارش عملکرد دوازده ماهه سال گذشته در بخش های خودپرداز 
نشــان می دهد که بالغ بر ۵ میلیارد و 398 میلیون و  111 هزار 
تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی انجام شده است؛ 
همچنین در این گزارش اعام شــده که در حدود  3۴1 میلیون 
و 8۵6 هزار تراکنش از طریق پایانه های شــعب )کارتخوان های 

شعبه( شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.

بانک ملی ایران صاحب بیشترین تعداد تراکنش خودپرداز
بر اســاس گزارش منتشره از سوی اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی تــا پایان اســفند 98 بالغ بر ۵6 هزار و 616 دســتگاه 
خودپرداز از ســوی شبکه بانکی راه اندازی و فعالیت داشته است 
که با اســتفاده از این خودپردازها توسط شهروندان در حدود ۵ 
میلیــارد و 398  میلیون و 111 هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک 
صادرات ایران با تعداد ۵ هزار و 1۵3 دستگاه خودپرداز بیشترین 
میزان دستگاه عابر بانک تا پایان سال گذشته را در میان بانک ها 

و موسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است 
که در آمار اعام شــده در خصوص ســهم از  تعداد تراکنش نیز 
این بانک بالغ بر ۵08 میلیــون و 197  هزار تراکنش را به خود 
اختصاص داده اســت؛ ایــن در حالی بوده کــه بانک ملی ایران 
بیشــترین میزان تراکنش خودپرداز  را با تعداد کمتری ماشین 

بانکی خودپرداز نسبت به بانک صادرات ایران با تعداد یک میلیارد 
و 173  در صدر جدول تراکنش قرار گرفته است.

کاهش تراکنش خودپردازها در اسفند ماه به دلیل شیوع 
کرونا

بررســی جدول آمار دوازده ماهه تراکنش خودپردازها در طول 
ســال 98 و مقایسه آن نسبت به ســال های گذشته حاکی از 
کاهش بســیار زیاد تراکنش ماشــین های بانکی خودپرداز در 
طول اســفند 98 است که کارشناسان بخش بانکی و پرداخت 
معتقدند دلیل اصلی و مهم آن موضوع شیوع ویروس کرونا در 
کشور و لزوم رعایت نکات بهداشتی و عدم استفاده از ابزارهای 
عمومی اســت؛ در واقع در این مدت تراکنش های اینترنتی با 
افزایش روبرو شــد که نشان می دهد تا بســیاری برای اموری 
همچون انتقال وجه از ابزار اپلیکیشن های موبایلی و سامانه های 
بانکداری اینترنتی و موبایلی اســتفاده کرده و میزان مراجعه و 
در نهایت تراکنش خودپردازها با کاهش روبرو بوده است.استان 
تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد 
تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است 
که در پایتخت بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تراکنش در 
حدود بیش از یک پنجم تمام تراکنش های خودپرداز در سراسر 
کشور در طول سال گذشته توســط دستگاه خودپرداز شبکه 
بانکی انجام شده است.سایر استان ها: این گزارش نشان می دهد 
که در سایر استان های ایران در حدود ۴ میلیارد و 197 میلیون 
تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین 
فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرســتان ها به بانک  ملی ایران 

اختصاص دارد.

رونمایی از دو کتاب در بانک توسعه تعاون
با حضــور عضو هیات مدیــره بانک توســعه تعاون از 
کتاب های تألیفی دو نفر از کارکنان بانک توسعه تعاون 
تحت عنوان راهنمای گشایش اعتبار اسنادی و سرمایه 
فکری رونمایی شد.سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره 
بانک توســعه تعاون در جلسه رونمایی از این دو کتاب 
اظهار داشت: مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون، فعالیت های مناسبی را در 
راستای توسعه دانش بانکی و تخصصی هم به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی میان 
همکاران داشته است.وی با اشاره به اینکه نگاه و رویکرد مدیرعامل و اعضا هیات 
مدیره بانک توسعه تعاون به فعالیت های علمی و پژوهشی بر پایه سرمایه گذاری 
می باشــد دراین ارتباط افزود: ســازمان های دانش محور از پیشروترین سازمان ها 
محســوب می شــوند که با به کارگیری تکنیک ها و روش های جدید و مبتنی بر 
پژوهش و دانش روز، سعی در ارتقاء سطح کارکنان خود رادارند.عضو هیات مدیره 
بانک توسعه تعاون بر بهره مندی ازم از ظرفیت های انسانی متخصص و باتجربه 
پرسنل بانک به عنوان مدرس دوره های آموزشی تأکید کرد.کریم میرزا خانی مدیر 
مرکز آموزش و پژوهش گفت: یکی از اهداف مطرح شده در مرکز آموزش و پژوهش 

بسترسازی و کوشش در مسیر ساماندهی و مدیریت دانش سازمانی می باشد.

راه اندازی سرویس بازنشانی رمز عبور 
اینترنت بانک دی

با هدف گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و کاهش 
مراجعه حضوری مشتریان به شعب، سرویس بازنشانی 
رمز عبور اینترنت بانک دی راه اندازی شــد.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، محمدعلی بخشی زاده، معاون 
فناوری اطاعات و بانکداری الکترونیک با اعام این خبر 
گفت: به منظــور ارائه حداکثری خدمات بانکداری الکترونیک و کاهش مراجعه 
مشتریان به شعبه، کاربران اینترنت بانک دی می توانند از این پس بدون نیاز به 
مراجعه حضوری به شعبه نام کاربری و رمز عبور خود را بازیابی کنند.وی افزود: 
مشتریان می بایست در هنگام فراموشی رمز عبور یا نام کاربری، در صفحه ورود به 
اینترنت بانک با انتخاب گزینه »رمز عبور خود را فراموش کرده ام« وارد سرویس 
بازنشانی شده و سپس با وارد کردن اطاعات کدملی، شماره کارت، رمز دوم یکبار 
مصرف )اپلیکیشن ارس(، تاریخ انقضاء، cvv2  کارت خود و درج پیامک ارسالی 
به شماره موبایل ثبت شده مشتری در سیستم نسبت به بازیابی نام کاربری و یا 

بازنشانی رمز عبور خود اقدام کنند.

تقدیر قائم مقام بانک مرکزی از مدیرعامل 
بانک سپه

قائــم مقام بانک مرکــزی طی نامــه ای از مدیرعامل 
و مدیــران بانک ســپه تقدیر کــرد.از پایــگاه اطاع 
رســانی بانــک ســپه،  اکبــر کمیجانی طــی نامه 
بانــک  و مدیــران  چقــازردی  محمدکاظــم  از  ای 
ســپه به جهــت مدیریــت و هدایت فعاانــه و مؤثر 
 در بــازار بیــن بانکــی ریالــی در ســال هــای گذشــته قدردانــی کــرد.

در متن نامه تقدیر اکبر کمیجانی از مدیر عامل بانک ســپه آمده است: بالندگی 
نظام مقدس جمهوری اســامی ایران مرهون تاش های مدیران کارآمد و ایق 
است و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به نام سال »جهش 
تولید« نامگذاری شــده، تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید و توسعه پایدار 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور با همکاری و هماهنگی کلیه نهادها، سازمان 
ها و دستگاه ها میسر خواهد بود. با عنایت به نقش با اهمیت عملیات بازار بین 
بانکی ریالی در سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و مدیریت مطلوب نرخ سود در 
بازار مزبور طی سال های اخیر) از سال 139۴ تا پایان سال 1398(، قطعاً بدون 

همیاری و همراهی شبکه بانکی میسر نمی گردید.

اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران 
»صاپ« رتبه اول بیشترین نرخ رشد نصب 

بر اساس گزارش صنعت برنامه های موبایلی در ایران که 
توسط »کافه بازار« منتشر شده، اپلیکیشن پرداخت بانک 
صادرات ایران »صاپ« رتبه اول بیشترین نرخ رشد تعداد 
نصب در میان برنامه های موبایلی پرداخت ســال 98 را 
از آن خود کرد.به گــزارش  روابط عمومی بانک صادرات 
ایران اپلیکیشن »صاپ« بانک صادرات ایران در هفتم اسفند ماه سال 97 همزمان 
با ســالروز وادت حضرت فاطمه زهرا )س( و بزرگداشت مقام زن، به  منظور رفاه 
بیشتر مشتریان و عموم هموطنان در استفاده از خدمات پرکاربرد مبتني  بر کارت، 
آغاز به کار کرد و تا پایان همان ســال بیش از 10 هزار کاربر آن را نصب کردند. 
تنوع خدمات و رضایت  کاربران موجب اســتقبال فراوان از آن شد به نحوی که بر 
اساس گزارش صنعت برنامه های موبایلی در ایران که توسط »کافه بازار« منتشر 
شده، این اپلیکیشن در انتهای سال 98 بیشترین میزان رشد را در تعداد نصب فعال 
داشته   و با 32 درصد رشد در میان برنامه های موبایلی پرداخت، حایز رتبه اول شد.

 
آغاز پذیره نویسی )ETF( واسطه گری مالی 

یکم« در بانک  پاسارگاد
پذیره نویســی واحد هــای ســرمایه گذاری صنــدوق 
ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( واســطه 
گری مالــی یکم به منظور واگذاری باقی مانده ســهام 
دولــت در بانک های صادرات ایران، ملت، تجارت، بیمه 
البرز و بیمه اتکایی امین، از تاریخ 1۵ اردیبهشت لغایت 
31 اردیبهشــت سال 1399، از طریق بانک پاسارگاد انجام خواهد شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاســارگاد،  بر اساس تصمیم دولت، باقی مانده سهم دولت در 
بانک های ملت، تجارت و صادرات و همچنین شــرکت های بیمه البزر و اتکایی 
امین از طریق پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس )ETF( »واسطه گری مالی یکم« واگذار خواهد شد.قیمت سهام 
تشــکیل دهنده ی واحدهای ســرمایه گذاری صندوق، در روز آغاز پذیره نویسی، 
متوســط قیمت سهام در 30 روز گذشــته )منتهی به انتشار فراخوان واگذاری( 
با احتســاب 20 درصد تخفیف است.بر اساس این خبر، اشخاص حقیقی، بدون 
محدودیت ســنی، می توانند با مراجعه به ســامانه ی پذیره نویســی واحد های 
سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( »واسطه گری 
مالی یکم« به نشانی et.bpi.ir، اطاعات هویتی خود را تکمیل و نسبت به خرید 

واحدهای سرمایه گذاری این صندوق، اقدام نمایند.

توقف دار در ایستگاه 1۵ هزار و 600 تومانی
تهران - ایرنا - دار در صرافی های بانکی، دیروز )سه شنبه( بدون تغییر قیمت نسبت 
به روز معاماتی گذشته به نرخ 1۵ هزار و 600 تومان فروخته شد. بهای دار در بازار 
آزاد نیــز حدود 16 هزار تومان بود.در یک هفته اخیر نرخ دار در صرافی های بانکی، 
تقریبــا در رقم 1۵ هزار و 600 تومانی ثابت باقی مانده و تغییر چندانی نداشــته که 
نشان دهنده آرامش در این بازار است.بر این اساس، نرخ خرید هر دار در ساعت  13 
امــروز در تابلوی صرافی های بانکی 1۵ هــزار و ۵۵0 تومان و فروش 1۵ هزار و 600 
تومــان بود. قیمت خرید هر یورو نیز 17 هزار تومان و نرخ فروش آن 17 هزار و 100 
تومان شــد.میانگین بهای هر یورو در روز معاماتی گذشته در سامانه سنا 17 هزار و 
87 تومان و هر دار 1۵ هزار و 6۴۵ تومان بود. هر حواله یورو در سامانه نیما در روز 
معاماتی گذشــته، 16 هزار و ۴8 تومان فروخته شــد، اما برای حواله دار سفارش 
فروشی ثبت نشد.کاهش تقاضا در بازار ارز و افزایش عرضه باعث کاهش سفته بازی و در 
نتیجه برقرای ثبات و آرامش در بازار ارز شده است، بر این اساس، این بازار نوسان های 

اندکی را تجربه می کند.

بانک مرکزی اعام کرد: پرداخت تسهیات باای 2 میلیارد ریال به اشخاص 
حقیقی و ۵ میلیارد ریال به اشــخاص حقوقی مشمول مقررات تبصره یک 
ماده 186 قانون مالیات های مســتقیم شــد.به گزارش اقتصادآناین، بانک 
مرکزی با صدور بخشنامه ای ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 
قانون مالیات های مســتقیم را اصاح کرد.بر اســاس این بخشنامه اعطای 
هرگونه تســهیات اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی به کلیه اشــخاص حقوقی و حقیقی )صاحبان مشــاغل( موضوع 
قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال 
و بااتــر و برای اشــخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریــال و بااتر ظرف 
مدت یک ســال شمســی )ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه(، مشمول 
مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور خواهد بود. بر این اساس معادل 
ریالی تسهیات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین 

شــمول یا عدم شمول تسهیات مذکور به حکم تبصره یادشده است.بانک 
مرکزی در این بخشنامه همچنین تاکید کرده که از این پس ایجاد تعهدات 
همچون صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی 
تبصره یک ماده قانون 186 مالیات های مســتقیم نخواهد بود.ازم به ذکر 
اســت که براســاس تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اعطای 
تسهیات بانکی به اشــخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف 
بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: 
1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2- گواهی 
اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نســخه ای از صورت های مالی ارائه 
شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری.ضوابط اجرایی این تبصره توسط 
ســازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تعیین 

و اباغ خواهد شد.

هیبنا کارنامه یکساله تسهیات دهی به آسیب زدگان ناشی از سیل فروردین ماه 
سال 98 را منتشر می کند

 پاسخ دهی به 99.۵ درصد از تقاضای
 اخذ تسهیات حمایتی

پرداخت تســهیات به 99.۵ درصد از تقاضاهای معرفی 
شده به شعب سراسر کشور، منجر به ایجاد رضایت بخشی 
قابل توجه در هموطنان آسیب دیده در این حادثه شده 
است.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بررسی 
روند یکساله حمایت بانک مسکن از سیل زدگان فروردین 

ماه ســال 98 در قالب پرداخت تسهیات قرض الحسنه و سایر عقود حاکی از آن 
است که بانک مسکن از مجموع 37 هزار و 618 متقاضی اخذ تسهیات ویژه سیل 
زدگان تا پایان فروردین ماه امسال که از طریق بنیاد مسکن انقاب اسامی و وزارت 
جهاد کشاورزی به مدیریت شعب سراسر کشور معرفی شده اند به 37 هزار و ۴20 
متقاضی تسهیات پرداخت کرده است. به این معناکه این بانک توانسته در راستای 
حمایت و تســهیل شرایط سیل زدگان برای بازگشت به وضعیت قابل قبول برای 
زندگی، تا پایان فروردین ماه امسال به 99.۵ درصد از متقاضیان پاسخ گویی مناسب 
در قالب پرداخت ســریع و آسان تسهیات داشته باشد.براساس گزارش ارائه شده 
از ســوی مدیریت شعب بانک مسکن در استان های آسیب دیده، بیشترین تقاضا 
برای اخذ تسهیات در حوزه تعمیر واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهری 
و روســتایی بوده به طوریکه از ابتدای به جریان افتادن روند پرداخت تسهیات در 
سال گذشته تا پایان فروردین امسال، 1۵ هزار و 9۵9 فقره تسهیات برای بازسازی 
اماکن روستایی و شهری اعطا شده است. در عین حال، حجم تسهیات پرداختی 

برای بازسازی واحدهایی که به طور کامل تخریب شده اند.

عضو کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلس از ارائه گزارش بانک مرکزی 
ارز دولتی ســال  دربــاره وضعیت 
97 به مجلس و دیوان محاســبات 
خبر داد.به گــزارش فارس، محمد 
حسینی با اشــاره به گزارش تفریغ 
بودجه ســال 97 دیوان محاسبات 
که بخشی از آن مربوط به اختصاص 
ارز ۴200 تومانــی بــه کااها بود، 
اظهار داشــت: بانک مرکزی پاسخ 
این گزارش را به ریاست جمهوری، 
مجلس و دیوان محاســبات ارسال 
کرده اســت. جزئیــات این گزارش 
امروز در جلسه کمیته امور عمومی 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
بررســی می شــود.عضو کمیسیون 
برنامــه و بودجــه مجلس بــا بیان 

اینکه ۴.8 میلیــارد دار ارز دولتی 
باتکلیــف بود، افــزود: در گزارش 
بانک مرکزی میــزان ارز اختصاص 
داده شــده )31.۴ میلیارد دار( به 
کااهای اساســی و غیره را منطبق 
اعام  دیوان محاســبات  با گزارش 
کــرد.وی با بیــان اینکــه اختاف 
گــزارش بانــک مرکزی بــا دیوان 
محاســبات حدود 1.6 میلیارد دار 
است، بیان داست: در گزارش آمده 
است؛ 1- حدود 830 میلیون دار 

ارز اختصاص یافته مربوط به بخش 
خدمات ارزی اســت. 2- بخشــی 
مربوط بــه ارز کااهایــی بوده که 
واردات صورت گرفته و تعهدات آن 
انجام شــده است. 3- به میزان 1.۵ 
میلیــارد دار گزارش ارز اختصاص 
یافته به دســتگاه قضایی و تعزیرات 
حکومتی داده شــده است. ۴- 1.8 
میلیارد دار ارز اختصاص یافته که 
کاای آن به کشور نیامده است که 
این بخــش مربوط به کااهای خط 

تولید کارخانجات اســت که کشور 
مبــدا به تعهدات عمــل نکرده و یا 
تولید کننده باید مجددا ارز ارســال 
می کرده کــه این اتفــاق نیفتاده 
اســت.این نماینده مجلس با تاکید 
بــر اینکــه بانک مرکــزی در حال 
بررســی آخرین وضعیــت ارزهای 
کرد:  تصریح  است،  یافته  اختصاص 
در حقیقــت 3.2 میلیارد دار از ارز 
اختصاص یافته بــه کااها را تایید 
کــرده و آورده که کاای مربوط به 
1.6 میلیارد دار ارز ۴200 تومانی 
پرداختی به کشور وارد نشده است.

کمیسیون  شــد:  یادآور  حســینی 
برنامــه و بودجــه بعد از اســتماع 
و بررســی گزارش بانــک مرکزی، 

اظهارنظر نهایی را اعام می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :
بانک مرکزی گزارش ۴.۸ میلیارد 

ارز گم شده را به مجلس داد

هیأت مدیره

اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده -  نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت همکار ماشین

 هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی فوق 
العاده نوبت  اول که در ســاعت   08:00 روز  دوشــنبه مورخ 1399/02/29 در محل 
تهران به نشــانی مــرزداران، بزرگراه یادگار امام،  خ پژوهــش،  پ 8 ، ط 1، واحد 3  

تشکیل می  گردد، حضور بهم رسانند.  
توجه: در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور 
و اعمال رای از ســوی خود را برای حضــور و اعمال رای به نماینده تام ااختیار خود 
واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد بود ازم به ذکر اســت تائید نماینده تام ااختیار با احدی از اعضای هیات 
مدیره تعاونــی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
ظرف 7 روز از انتشار این آگهی بهمراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر  تا پس 
از احراز هویت طرفین ) عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ( ، برگه نمایندگی مربوط 

توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور حداقل دو سوم از اعضاء رسمیت می یابد 
و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء ) اعم از غائب و مخالف و حاضر 

( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )اصاح ماده 6 اساسنامه(
2- کاهش تعداد اعضای اصلی هیات مدیره)اصاح ماده 21 اساسنامه(

 به شماره ثبت 106575 و شناسه ملی 10101504406

شرط دریافت تسهیات باای ۲۰۰ میلیون تومان
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گزیده خبر

پوتین مدال یادبود جنگ جهانی دوم را 
به کیم جونگ اون اعطا کرد

سفارت روسیه در پیونگ یانگ اعام کرد، رئیس جمهور پوتین مدال 
یادبود هفتاد و پنجمین ســالگرد روز پیروزی روسیه بر آلمان نازی 
را به کیم جونگ اون هدیه کرده اســت.به گزارش ایســنا به نقل از 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس، در بیانیه این سفارتخانه آمده است: این 
مدال به دلیل ایفای نقش کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در حفظ 
خاطره ســربازان شــوروی که در خاک کره شمالی جان باختند، به 
وی اهدا شده است.الکساندر ماستیگورا، سفیر روسیه در کره شمالی 
این مدال را از جانب وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه به ری 
ســون-گوان، وزیر خارجه کره شمالی اهدا کرد. کیم جونگ اون که 
شــایعاتی از ســامت او طی هفته های اخیر وجود داشــته، در این 
مراســم حضور نداشت.تصاویر حاکی از حضور مقام های کره شمالی 
و روســیه با ماسک در این مراسم است و این در حالی است که کره 
شمالی تاکنون هیچ گزارشــی از ابتا به کروناویروس نداشته است.

ســال گذشته روسیه، کیم را برای مراســم روز نهم مه و مراسم رژه 
هفتادو پنجمین سالگرد روز پیروزی به مسکو دعوت کرده بود. پوتین 
اعام کرده که در نظر دارد مراســم روز پیروزی را به دلیل شــیوع 

کروناویروس به تعویق اندازد.

در آستانه نشست پارلمان
ائتاف مالکی برای الکاظمی شرط 

گذاشت

ائتاف دولت قانون دیروز )سه شــنبه( تاکید کرد، بازگشت از موضع 
ســابقش در عدم حمایت از کابینه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
مکلف در گرو آن است که الکاظمی در تشکیل کابینه از گزینه های 
درســت، پاک، شایسته و غیرجنجالی استفاده کند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از سایت المعلومه، کاطع الرکابی، نماینده ائتاف دولت قانون 
به ریاست نوری مالکی امروز اظهار کرد: دولت قانون انصراف خود را 
از اعطای رای اعتماد به کابینــه الکاظمی به دلیل عدم پایبندی به 
استانداردهای توافق شــده در گفتگوها اعام کرد، همچنین ائتاف 
الوطنیــه همین موضعگیری را اعام کــرد زیرا انتخاب کاندیداها بر 
خاف توافق انجام شــده برای انتخاب وزرای شایســته، درستکار و 
مستقل هســتند.این نماینده ائتاف دولت قانون در ادامه با رد این 
ادعا که دلیل عدم حمایت از کابینه الکاظمی به دلیل اختاف نظر با 
النصر در مورد وزارت خارجه است، گفت: ائتاف دخالتی در معرفی 
کاندیداها برای وزارتخانه ها نداشت، هدف ما این است که کابینه آتی 
بــا کابینه های قبل از خود از نظر ســاختار مختلف بوده و با حضور 
نمایندگان همه گروه ها و نه حضور یک فراکســیون و محدود کردن 
دیگر فراکسیون ها ایجاد شود.الرکابی افزود: بازگشت حمایت دولت 
قانون از کابینه الکاظمی در گرو آن اســت که الکاظمی در تشکیل 
کابینه از گزینه های درســت، پاک، شایسته و غیرجنجالی استفاده 

کند.

فارن پالسی: 
مذاکرات ماه ژوئن می تواند آخرین فرصت 

برای شراکت آمریکا و عراق باشد
»پس از ۱۷ ســال به نظر می رسد دیگر چندان عاقه ای میان واشنگتن و بغداد 
باقی نمانده اســت. مذاکرات آتی ممکن اســت آخرین فرصت برای حفظ این 
شــراکت نه چندان عادی باشد.«به گزارش ایسنا، فارن پالسی به بررسی روابط 
عراق و آمریکا پرداخته و نوشــته اســت: »در ماه ژوئن آمریکا و عراق قرار است 
مذاکرات مهم اســتراتژیک خود را آغاز کنند و تمامی مســائل مربوط به روابط 
دوجانبــه از جمله حضور نیروهای آمریکایی در این کشــور را به بحث بگذارند.

از ســال ۲۰۰۳ آمریکا صدها میلیون دار به عراق کمــک اقتصادی نظامی و 
بسته های حمایتی دیپلماتیک داشته است. این حمایت ها از آنجا انجام می شد که 
عراق به عنوان شریک کلیدی در حفظ ثبات و امنیت منطقه و خاورمیانه تصور 
می شد. اما دولت عراق امروز در جهت مخالف حرکت می کند.مذاکرت استرانژیک 
آتی آخرین فرصت برای تغییر این شــرایط و حفظ روابط آمریکا با عراق است.

هیچ تحملی در داخل آمریــکا برای ادامه کمک های خارجی در صورتی که در 
جهت منافع آمریکا نباشــد، وجود ندارد؛ چه برسد به کمک هایی که از جهتی 
بتواند دشمنانی نظیر ایران را تقویت کند. اکنون زمان انتخاب های دشوار برای 
دولت عراق اســت. این مذاکرات استراتژیک باید به عنوان آخرین فرصت برای 

نجات شراکت میان آمریکا و عراق باشد.«

اتحادیه اروپا: نسبت به چین »ساده لوح« 
بودیم!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تغییر رویکرد این اتحادیه در قبال چین 
و اختاف نظر با پکن در نحوه مدیریت جهان خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از هیل، »جوزف بورل« مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا مدعی 
اســت اروپایی ها اندکی در قبال چین ســاده لوح بوده اند حال آنکه اکنون قصد 
دارند رویکردی به مراتب عملگرایانه تر را در قبال این کشور اتخاذ کنند.به ادعای 
وی، چین و اتحادیه اروپا در حمایت از »چندجانبه گرایی« در یک جبهه هستند 
حال آنکه این لزوماً به معنای هم عقیده بودن آنها در باب مدیریت جهانی نیست.

بورل همچنین مدعی شــد: چین بر خاف اروپایی ها، رویکردی گزینشــی به 
چندجانبه گرایی دارد که مبتنی بر فهمی متفاوت از نظم بین المللی است. باید 
ببینیم چه چیزی پشــت این کلمه )چندجانبه گرایی چینی( نهفته است.وی با 
اشــاره به اینکه بحران کرونا، رقابت چین و آمریکا را افزایش داده اســت، گفت: 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چندجانبه گرایی به چشــم بازی با حاصل 
جمــع صفر نگاه می کند که در آن آمریکایی ها همه چیز خود را می بازند؛ حال 
آنکه این رویکرد اشتباه است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با 
اظهارات ترامپ که می کوشد کرونا را محصول یکی از آزمایشگاه های چین جلوه 
دهد؛ مخالفت کرد.وی با اشــاره به پیشنهاد اخیر ترامپ مبنی بر خوردن مواد 
بهداشــتی برای درمان کرونا، به کنایه افــزود: باید با احتیاط با اظهارات ترامپ 

برخورد کرد.

هشدار اسد درباره وقوع فاجعه در سوریه با 
افزایش تعداد مبتایان به کرونا

بشار اسد با اعضای کمیته مقابله با ویروس کرونا جهت بررسی آخرین تحوات 
مقابله با این ویروس و اثرات آن بر زندگی روزانه شهروندان دیدار کرد.به گزارش 
ایسنا، خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، در این دیدار بشار اسد، رئیس جمهوری 
سوریه گفت: این جلسه پس از چند هفته از اعمال اقدامات پیشگیرانه و هم زمان 
با انتشــار ویروس کرونا صورت می گیرد.وی در زمینه اوضاع سوریه تاکید کرد: 
ما به سرعت مجموعه ای از اقدامات احتیاطی از جمله منع آمد و شد در سراسر 
کشور اعمال کردیم، اما این اقدامات اثرات منفی بر اوضاع اقتصادی کشور داشت.

رئیس جمهوری سوریه در این دیدار افزود: در کنار چالش بهداشتی که به دلیل 
ویروس کرونا ایجاد شــده، چالش دیگری نیز وجود داشته که سوریه طی بیش 
از ۹ سال پیش با آن مواجه بوده که چالش اقتصادی و تحریم های ظالمانه علیه 
ملت سوریه بوده است. لذا برخی از طمع کاران از مساله شیوع کرونا سوءاستفاده 
کردند.اسد در ادامه گفت: تمام مشکات و چالش هایی که وجود داشته به معنای 
آن نیست که ما قادر به انجام چیزی نیستیم بلکه دولت می تواند اقدامات زیادی 
انجام دهد که تاثیر مثبتی بر زندگی شهروندان و تامین نیازهایش داشته باشد 
که از جمله می توان به ایجاد راه حل هایی برای ارائه مواد غذایی تولیدی توســط 

کشاورزان به شهروندان و حذف واسطه ها باشد.

 مؤسسه روابط بین الملل معاصر چین گزارش داد؛

احتمال درگیری نظامی میان پکن و واشنگتن
یــک نهاد امنیتی چین در گزارشــی به مقام های ارشــد این 
کشور هشدار داده پکن به دنبال بحران شیوع کروناویروس در 
جهان و تبعاتی که این بحران برای آن داشــته، ممکن اســت 
با موج فزاینده ای از خصومت علیه خود مواجه شــده و شاهد 
وخامت هرچه بیشــتر روابطش با آمریکا و رسیدن آن به مرز 
رویارویی مســلحانه باشد.به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه 
دیلی میل، این گزارش اوایل ماه گذشــته میادی از ســوی 
وزارت امنیت کشــور چین در اختیار رهبران ارشد این کشور 
از جمله شی جینپینگ، رئیس جمهور قرار گرفته است. منابع 
آگاه بــه محتوای این گزارش گفتند کــه در آن نتیجه گرفته 
شده، احساســات ضد چینی در جهان به بااترین میزان خود 
از زمان وقوع قیام میدان تیان آنمن در ســال ۱۹۸۹ تا کنون 
رسیده است.بنا به گفته منابع آگاه به محتوای این گزارش که 
نامشــان را فاش نکردند، در نتیجه این وضعیت پکن با موجی 
از احساســات ضدچینی تحت رهبری آمریــکا در دوران پس 
از شــیوع کروناویروس روبرو می شود و باید آماده بروز بدترین 
سناریو و تقابل مســلحانه میان این دو ابرقدرت جهانی باشد.

این گزارش از ســوی انستیتوی روابط بین الملل معاصر چین، 
یک اندیشکده وابسته به وزارت امنیت کشور، تهیه شده است. 
وزارت امنیت کشــور چین نهاد اطاعاتی و امنیتی ارشد این 
کشور محسوب می شود. محتوای این سند از سوی افرادی که 
اطاع مســتقیمی از یافته های آن داشته اند در اختیار رویترز 
قرار گرفته است.دفتر ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در 
بیانیه ای در پاســخ به پرســش های رویترز درباره این گزارش 
گفت: من اطاعاتی در ارتباط با آن ندارم.به نوشته رویترز، این 
گزارش نشــان می دهد پکن تا چه میزان تهدید واکنش های 
شــدید علیه خود در جهان که می تواند ســرمایه گذاری های 
راهبردی آن در خارج و جایگاه امنیتی آن را تهدید کند، جدی 

می گیرد. در همین حال به گفته مقام های آمریکایی واشنگتن 
در حال بررســی یک ســری تدابیر تافی جویانه علیه چین از 
بابت بحران شیوع کروناویروس در جهان است. گزارش مذکور 
به این نتیجه رسیده که واشنگتن ظهور چین در جهان را یک 
تهدید اقتصادی و امنیت ملی برای خود و هم چنین چالشــی 
برای دموکراسی های غربی در نظر می گیرد.به گفته منابع آگاه 
به محتوای این گزارش، در آن هم چنین عنوان شد که آمریکا 
به دنبال تضعیف حزب حاکم کمونیست چین از طریق تضعیف 
اعتمــاد عمومی به آن اســت.مورگان اورتاگوس، ســخنگوی 

وزارت امور خارجه آمریکا در پاســخ به درخواست های رویترز 
برای اظهارنظر گفت: مقامهای چینی »مســئولیت ویژه« برای 
اطاع رسانی به مردمشــان و جهان درباره تهدید کروناویروس 
داشــتند چراکه آنها اولین کســانی بودند که آن را فهمیدند. 
اورتاگوس بدون اظهارنظر مســتقیم درباره ارزیابی های مربوط 
به این گزارش داخلــی چین اضافه کرد، تاش های پکن برای 
خاموش کردن صدای دانشمندان، روزنامه نگاران و شهروندان و 
اشاعه اطاعات غلط باعث بدتر شدن خطرات در این بحران به 
وجود آمده برای سامت عمومی شد.گزارش مذکور همچنین 

هشدار داده، تشدید احساسات ضد چینی از بابت شیوع کرونا 
در جهان می تواند منجر به  افزایش مخالفت و مقاومت در قبال 
پروژه های زیرساختی و ســرمایه گذاری مربوط به طرح بزرگ 
کمربند و جاده چین شــود و اینکه واشــنگتن ممکن اســت 
حمایت های مالی و نظامــی اش از هم پیمانان منطقه ای خود 
را تشــدید کرده و وضعیت امنیتی در آسیا را حساس تر و بی 
ثبات تر کند.سه دهه پیش آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی 
پس از سرکوب معترضان از ســوی مقام های چین در میدان 
تیان آن من تحریم هایی را علیه پکن شامل ممنوع کردن فروش 
تسلیحات و انتقال تکنولوژی به این کشور وضع کردند.وزارت 
امور خارجه چین در بیانیه خود خواســتار همکاری شــده و 
گفت: توســعه سالم و پایدار روابط آمریکا و چین به نفع هر دو 
کشور و جامعه بین المللی است. در ادامه این بیانیه تصریح شد: 
هرگونه حرف یا اقدامی در راســتای دست زدن به اعمال نفوذ 
یا بدنام ســازی سیاسی به بهانه شیوع ویروس از جمله فرصت 
طلبی برای پخش بذر اختاف میان کشــورها، برای همکاری 
بین المللی علیه شــیوع این ویروس مفید نخواهد بود.به گفته 
یکــی از منابع آگاه به گزارش داخلــی مذکور در چین، برخی 
از مقام های جامعه اطاعاتی این کشــور این گزارش را نسخه 
چینی سند معروف شــوروی موسوم به »تلگرام نوویکوف« در 
نظر می گیرند. این نام اشاره به پیامی به سال ۱۹۴۶ است که از 
سوی نیکوای نوویکوف، سفیر اسبق شوروی در آمریکا صادر و 
در آن بر خطرات بلندپروازی های اقتصادی و نظامی آمریکا در 
پی جنگ جهانی دوم تاکید شد. این پیام پاسخی به پیام جورج 
کنان، دیپلمات آمریکایی مشــهور به »تلگرام طوانی« است 
که در آن گفته شــده بود اتحاد جماهیر شوروی هیچ امکانی 
برای همزیستی مسالمت آمیز با غرب نمی بیند و سیاست مهار 

بهترین راهبرد بلند مدت در قبال آن است.

بغــداد – ایرنــا – اداره رســانه امنیتی 
عراق دیروز )سه شنبه( از آغاز عملیات 
نظامی از چهار محور علیه هسته های 
گروه تروریستی داعش در استان صاح 
الدین )در شــمال بغــداد( خبر داد.در 
بیانیه این اداره آمده که امروز عملیات 
نظامــی از چهار محور برای جســت و 
جو و شناسایی بقایای عناصر شکست 
خورده داعش در منطقه »مکشــیفیه« 
و مناطــق همجوار در غــرب رودخانه 
دجله آغاز شده اســت.این عملیات با 

مشارکت واحدهای فرماندهی عملیات 
صاح الدیــن و تیپهای ۴۵، ۳۵، ۴۲ و 
۶ الحشد الشعبی آغاز شده است.گروه 
تروریســتی داعش در روزهای گذشته 
فعالیت بی سابقه ای در مقایسه با یکی 
دو ســال اخیر در مناطق شمال، غرب 

و شرق پایتخت عراق در استان صاح 
الدین، دیاله و اانبار داشــته است.در 
مهمترین ایــن تحرکات، داعش بامداد 
شــنبه به منطقه »مکشیفیه« و »بلد« 
در اســتان »صاح الدین« شــبیخون 
زد کــه منجر به شــهادت ۱۱ نیروی 

الحشدالشــعبی و زخمی شدن ۲۰ تن 
دیگر شد.این گروه تروریستی همچنین 
در حمله دیگری به یک پاسگاه پلیس 
در اســتان »دیاله« پنج نفر را کشته و 
۱۰ نفــر دیگر را زخمی کردند.تعدادی 
از رهبران سیاســی عراق در واکنش به 
تحرکات اخیر داعش، خواهان بازنگری 
در طرح هــای امنیتــی مقابلــه با این 
گروه تروریســتی و تقویت فعالیت های 
اطاعاتی و کنترل مرزها و ســرکوب 

هسته های خفته داعش شده اند. 

آغاز عملیات نظامی علیه داعش 
در صاح الدین عراق

رســانه ها گزارش دادند، دفتر تحقیقات فــدرال آمریکا، 
اف.بی.آی و وزارت امنیت داخلی این کشــور در گزارشی 
مشترک به ایالتها در اوایل ســال جاری میادی نسبت 
به امکان فعالیت ماموران اطاعاتی روســی تحت پوشش 
مشاور سیاسی در عرصه سیاست آمریکا در آستانه برگزاری 
انتخابات ماه نوامبر هشدار داده و از آنها خواستند نسبت 
به این امر هوشــیار باشــند.به گزارش ایسنا، خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس روز دوشنبه گزارش داد، این سند که در 
ماه فوریه تهیه شده هشدار داده عوامل و مأموران روسیه 
ممکن اســت مخفیانه با نامزدها و کمپین های انتخاباتی 
آمریکا ارتباط برقرار کرده و به این ترتیب برای تاثیرگذاری 
مستقیم بر سیاســت آمریکا تاش کنند.با این حال این 
سند عنوان کرد، مقام ها تا پیش از این مشاهده نکرده اند 
که روسیه برای انجام این کار علیه آمریکا تاش کند.منابع 

آسوشــیتدپرس گزارش دادند، در این سند نمونه هایی از 
شــرکت عوامل و مأموران روسیه در کمپین های سیاسی 
در سراســر قاره آفریقا به عنــوان مثال در خصوص نحوه 
عمل احتمالی ســرویس های اطاعاتی روسیه در آمریکا 
ذکر شــده اســت.مقام ها گفتند، این گزارش مشــخصاً 
از فعالیــت عوامل مرتبط با یِوگنــی پریگوژین، میلیاردر 
روســی که به وادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور 

نزدیک است، در حدود ۲۰ کشور آفریقایی صحبت کرده 
اســت. در این گزارش تصریح شد: روسیه به دنبال بهره 
برداری از کشــورهایی که در قوانینشان برای جلوگیری 
از کمک خارجی ها به کمپین هــا حفره هایی دارند، بوده 
است.مقام های وزارت امنیت داخلی آمریکا به درخواست 
پایگاه هیل یا خبرگزاری آسوشیتدپرس برای اظهار نظر 
درباره این گزارش پاســخ ندادند و اف.بی.آی نیز از اظهار 
نظر خودداری کرد. پیشتر آژانس های اطاعاتی آمریکا به 
این نتیجه رسیده بودند که آژانس های روسیه در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ این کشــور مداخله کردند. در 
سال ۲۰۱۹ کمیته اطاعات ســنای آمریکا در گزارشی 
تاش های روســیه بــرای تقویت دونالــد ترامپ در آن 
انتخابات و آسیب وارد کردن به رقیبش هیاری کلینتون 

را شرح داد.

هشدار نسبت به »نفوذ جاسوس های روسیه« در انتخابات آمریکا
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پژوهشــگران "دانشــگاه اوترخت" هلند در مطالعه اخیرشــان اظهار 
کرده اند یک پادتن یا آنتی بادی کشــف کرده اند که می تواند از عفونی 
شدن سلول های کشت شده، توسط کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ 
جلوگیری کند.با استفاده از این مجموعه از آنتی بادی های کروناویروس 
مرتبط با نشانگان حاد تنفسی، آنتی بادی را شناسایی شده که عفونت 
کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ را در سلول های کشت شده خنثی 
می کنــد. چنین آنتی بــادی خنثی کننده قابلیت نابــودی ویروس یا 
محافظت از یک فرد آلوده نشده در معرض ویروس را دارد.عملکرد این 
آنتی بادی به این صورت اســت که به ناحیه ای متصل می شــود که از 
عفونت سلول های کشت شده هم در کروناویروس مرتبط با نشانگان حاد 
تنفسی و هم در کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ محافظت می کند .

یک دوربین جدید با استفاده از پالس های لیزری فوق سریع می تواند 
تصاویر را تا ۷۰ تریلیون فریم در ثانیه ثبت کند.بهترین دوربین های 
گوشی های هوشــمند می توانند تصاویر آهسته را با کمتر از ۱۰۰۰ 
فریم در ثانیه ضبط کننــد و دوربین های حرفه ای نیز توانایی ثبت 
چند هزار فریم بر ثانیه را دارند. اما همه اینها در مقایســه با صاحب 
رکورد جدید ســریع ترین دوربین جهان هیچ اســت، چرا که این 
دوربین می تواند تصاویر را با سرعت ۷۰ تریلیون فریم در ثانیه ضبط 
کند. این دوربین به اندازه ای ســریع است که می تواند حرکت امواج 
نور را ثبت کند.همانطور که از نرخ ثبت فریم باورنکردنی آن مشخص 
اســت، این دوربین مانند دیگر دوربین های معمولی عمل نمی کند. 

این دوربین از پالس های بسیار کوتاه نور لیزر استفاده می کند.

شــرکت "ایرباس" قصد دارد از یک حســگر فوق العاده حســاس برای 
تشخیص بمب در فرودگاه ها استفاده کند که توسط یک استارتاپ ساخته 
شده و از سلول های بیولوژیکی زنده استفاده می کند و می تواند امنیت 
فرودگاه ها را به خوبی تضمین کند تا دیگر شاهد حمات تروریستی در 
آنها نباشیم.به گفته "فایننشال تایمز" شرکت "ایرباس")Aivbus( قصد 
دارد یک "بینی الکترونیکی" را آزمایش کند که از سلول های بیولوژیکی 
زنده استفاده می کند تا بتواند مانند سگ های بمب یاب به کشف بمب ها 
بپردازد.این شرکت اقدام به استفاده از این حسگرهای شبیه به عروس 
دریایی می کند که توسط یک اســتارتاپ موسوم به "کونیکو" ساخته 
شده است. ایرباس می خواهد این حسگر را در ادامه سال جاری در تونل 

غربال گری و نظارت چندین فرودگاه مستقر کند.

کشف آنتی بادی که سد راه 
کروناویروس می شود

ضبط 70 تریلیون فریم بر ثانیه 
توسط سریع ترین دوربین دنیا!

تشخیص بمب در فرودگاه ها با 
حسگر زنده!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ریختن ُگل از سوی هلی کوپتر ارتش هند به روی پرسنل کادر درمان به 
نشانه قدردانی از آنها در مبارزه با ویروس کرونا

انتشار اولین تصاویر از جی ام سی کانیون دنالی مدل 2021
اوایل سال جاری جی ام سی نسخهٔ بروز شدهٔ پیکاپ کانیون را برای مدل ۲۰۲۱ معرفی کرد. در آن زمان فقط تصاویر نسخهٔ AT4 منتشر شد 
اما حاا اولین تصاویر از نسخهٔ دنالی مدل ۲۰۲۱ هم منتشر شده و نهایتاً می توانیم طراحی جدید جلوپنجرهٔ آن را مشاهده کنیم. به لطف این 
جلوپنجرهٔ جدید که بزرگ تر بوده و به صورت V شکل به سمت پایین حرکت کرده است، حاا بخش جلویی کانیون بسیار شیک تر و سطح 
بااتر از قبل به نظر می رسد. این جلوپنجره همچنین طرح سه خطی جدیدی دارد که جایگزین طرح سادهٔ سوراخ دار قبلی شده است. بخش 
پایینی دماغهٔ کانیون نیز کامًا بازطراحی شده و مه شکن ها در طرفین آن فرم جدیدی به خود گرفته اند اما به نظر می رسد چراغ های جلو 
از نسخهٔ قبلی گرفته شده  باشند.در همین حال، جی ام سی تصویری را هم از داخل کانیون دنالی مدل ۲۰۲۱ منتشر کرده که بسیار شبیه به 
نسخهٔ قبل از فیس لیفت به نظر می رسد. بااین حال در اینجا به روزرسانی هایی جزئی صورت گرفته که شامل  تریم چوبی، تزئینات آلومینیومی، 
گرم کن و ســردکن صندلی های جلو و دوخت منحصربه فرد می شود. رینگ های منحصربه فرد ۲۰ اینچی و تریم کرومی هم ازجملهٔ سایر 
ویژگی های نسخهٔ دنالی هستند. و همچنان شامل همان نمونه های 3.6 لیتری V6 بنزینی تنفس طبیعی با 3۰8 اسب بخار قدرت و 3۷3 

نیوتن متر گشتاور و ۲.8 لیتری توربودیزل دورامکس با ۱8۱ اسب بخار قدرت و 5۰۰ نیوتن متر گشتاور می شود.

باتکلیفی هیات ژیمناستیک 9 استان 
هیات های ژیمناستیک ۹ استان کشور بیش از سه ماه است که با سرپرست اداره می شوند. با توجه به اینکه از ریاست اینچه درگاهی در 
فدراســیون ژیمناسیک کمتر از ۱5 ماه باقی مانده، اداره شدن این هیات ها با سرپرست، شائبه هایی را به همراه داشته است.به گزارش 
ایسنا، این اتفاق تکراری در فدراسیون ژیمناستیک معموا با حذف افراد باتجربه و نامدار این رشته آغاز شده و تا متمرکز کردن تصمیمات 
در عزم رئیس فدراسیون و کم رنگ کردن ارکانی همچون مجمع عمومی و هیات رئیسه و اختصاص مسئولیت هیات های استانی به افراد 
همسو با رئیس فدراسیون ادامه می یابد. اتفاقاتی که در فدراسیون ژیمناستیک اینچه درگاهی با سرعت بیشتری از هر دوره ای دیگری 
رخ داده است.فدراسیون ژیمناستیک در دوره اینچه درگاهی با شعار تغییر ساختار ژیمناستیک منطبق بر ساختار جهانی این رشته روی 
کار آمد اما ساختار جدید تا اینجای کار حداقل نه اصولی بوده و نه جهانی! در دوره ریاست درگاهی پست های زیادی با کمترین تعریف 
حدود شغلی بین برخی افراد توزیع شد. این پست ها که اکثرا پست های مهم و تصمیم سازی در ژیمناستیک ایران بودند عموما هم به 
افراد خاص داده می شــد. بدعتی جدید که به منظور تکریم از فعاان ژیمناستیک استان ها، به بدترین شکل ممکن باعث مختل شدن 

حدود تصمیم سازی و اجرای تصمیمات شده است.

ه  سرکش آنچه با و الم ه سرکشدابیار آنچه دل ما ه یکدگر کشدا گاه د پ مرا ز مشرق خم آفتاب رکشداغام ساقی خو یشم ه بامدا زماه باید ا ش من سپر کشداچو تیغ باده ر آهیجم از میان قدح ه از میاه ی سیماب آب زر کشداه  زر و سیم و ه خاشاک  ش من  آن روز ه چرخ غاشیهٔ مرد بیخبرکشداخوش است مستی و آن روزگار بیخبری ه مست  گردم و ساقی مرا ه  ر کشدار نشست من آنگه  گشاده ر باشد

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

رامبد جوان می گوید: اکران آناین تجربه ای تازه 
اســت که با وجود نگرانی  از کپی شــدن فیلم ها 
به آن خوشبینم.فیلم »طا« به کارگردانی پرویز 
شــهبازی و تهیه کنندگی رامبــد جوان و محمد 
شایســته اگرچه محصول سال ۱3۹۷ است و در 
جشــنواره فجر همان ســال هم رونمایی شد، اما 
مثل خیلی دیگر از فیلم ها در صف طوانی اکران 
و ترافیک ســنگینش ماند تا رســید به حاا که 
صاحبانــش دیگر قید اکران پرده ای آن را زدند و 
فیلم  را با وجود ریســکی که در کپی شدنش بود 
روانه اکران آناین کردند.البته در همان روزهای 
ابتدایی نمایش آناین فیلم نسخه های کپی شده 
منتشــر شد، ولی به هر حال چاره ای برای سازندگان این فیلم جز اکران آناین نبود.رامبد 
جــوان که با همراهی محمد شایســته تهیه کنندگی »طا« را برعهده داشــته، درباره این 
تصمیم و همین طور طوانی شــدن پروسه اکران فیلم می گوید: واقعیت این است که قرار 
بود فیلم را ۲3 بهمن سال گذشته یعنی بعد از جشنواره فجر اکران کنیم و این نوبتی بود 
که با توجه به تعداد زیاد فیلم ها به ما رسید. ما کارها را برای اکران در گروه آزاد و از همان 
تاریخی که گفتم انجام می دادیم که ناگهان حوادث دی ماه پیش آمد و ســقوط  هواپیما و 
بعد هم اتفاقات جشــنواره فجر که در نتیجه ی همه آن ها نوعی بی میلی نســبت به سینما 
رفتن احساس می شد. پس درخواست کردیم اکران ما را به عید نوروز یا زمانی دیگر تغییر 
دهند که اصا تاریخ قبلی نباشــد ولی برای تاریخ جدید هم فرصت برنامه ریزی نشد چون 

ماجراهای کرونا پیش آمد.

آبلوموف
رمــان آبلوموف مهم ترین رمان ایوان گنچاروف اســت. 
این کتاب مفهوم جدیدی –آبلومویســم – به فرهنگ 
ادب جهان اضافه کرده اســت. آبلومویسم واژه ای برای 
بیان ویژگی های روانی شــخصیتی مبتــا به بی دردی 
درمان ناپذیــر و بی ارادگــی و ضعف نفس اســت. این 
ویژگی ها ممکن اســت در جامعه ای به صورت بیماری 
مزمــن و همه گیر درآید، چنــان که از خصوصیات ملی 
آن جامعه شود.گنچاروف در مورد پدید آمدن آبلوموف 
می نویسد: طرح این داستان را در ۱848، و حتی پیش تر 
در ۱84۷ ریخته بودم و آن را به صورت یادداشــت های 
مختصــر، روی هــر کاغذی که به دســتم می رســید 
می نوشــتم. مثا به جای جمله ای فقط به کلمه ای که 
شاخص آن جمله بود اکتفا می کردم. یا طرح کلی صحنه ای را با چند خط کوچک بر کاغذ رسم می کردم 
یا پاره ای تمثیل های مناسب را در گوشه ای می نوشتم و گاه نیم صفحه ای را با خاصه ای فشرده از شرح 
وقایع و بعضی منش های شخص داستان پر می کردم و از این قبیل. مقدار زیادی از این یادداشت ها را بر 

هم انباشته بودم اما داستان در ذهنم نوشته شده بود. خاصه رمان آبلوموف:
مردی بود سی و دو سه ساله و میان باا، که چشمان خاکستری تیره و صورت ظاهر مطبوعی داشت، 
اما هیچ اثری از اندیشه ای مشخص و تمرکز حواس در سیمایش پیدا نبود. اندیشه همچون پرنده ای 
آزاد در چهره اش پرواز می کرد، در چشــمانش پرپر می زد و بر لب های نیم بازمانده اش می نشست و 
میان چین های پیشانی اش پنهان می شد و سپس پاک از میان می رفت و آن وقت چهره اش از پرتو 
یکدست بی خیالی روشن می شد و بی خیالی از صورتش به اطوار اندامش و حتی به چین های لباسش 

سرایت می کرد.

ایوان الکساندرویچ گنچاروف
ایوان الکســاندروویچ گنچــاروف ۱8 ژوئن ۱8۱۲ 
در ســیبری، یعنی اندکی پیش از ورود ناپلئون به 
مســکو به دنیا آمد. والدینش از طبقه تجار بودند و 
کودکی نویسنده در خانه سنگی بزرگ گنچاروف ها 
واقع در مرکز شهر با ساختمان های بی شمار سپری 
شد. گنچاروف به یاد دوران کودکی و خانه پدریش، 
اتوبیوگرافی »در میهن« را نوشــت. او هفت ســال 
داشت که پدرش را از دســت داد و پدرخوانده اش 
نیــکای نیکایویــچ ترگوبــف نقــش مهمی در 
شکل گیری شــخصیت درونی و سرنوشت وی ایفا 
کرد. تحصیات ابتدایــی را در منزل تحت نظارت 
ترگوبف و ســپس در پانسیون خصوصی گذراند. در 
ده ســالگی به اصرار مادرش، جهت تحصیل در آموزشگاه بازرگانی به مسکو فرستاده شد. وی 
در طول هشــت سال آموزشگاه، روزهای ســخت و یکنواختی را سپری کرد. او بسیار مطالعه 
می کرد و به خواندن آثار ادبی نویســندگان و شــاعرانی چون کارامزین، درژاوین و دمیتریف 
عاقه بســیاری داشت. »یوگنی آنگین« پوشکین تأثیر شگرفی بر وی گذاشت طوری که حس 
احترام و تحســین در مقابل نام پوشــکین را تا آخر عمرش حفظ کــرد. در این زمان بود که 
تحصیل در آموزشــگاه برایش غیرممکن شد و توانست مادرش را متقاعد سازد که تحصیل در 
آن آموزشگاه را کنار بگذارد. در هجده سالگی، زمان آن فرا رسیده بود که به دنبال خواسته و 
عاقه شخصی اش برود. شــوق نوشتن، عاقه به علوم انسانی به خصوص آثار هنری باعث شد 
که در دانشــکده زبان و ترجمه دانشگاه مسکو تحصیل را آغاز کند. دانشگاه، دیدگاه گنچاروف 

نسبت به زندگی، مردم و خودش را تغییر داد.

به اکران آناین خوشبینم


