
مهلت زمانی ارسال پیامک ثبت نام 
»وام یک میلیونی« برداشته شد

سخنگوی تسهیات حمایتی کرونا وزارت کار و رفاه اجتماعی گفت: 
بنابر اعام وزیر رفاه فعا مهلت زمانی ارسال پیامک برای ثبت تقاضای 
دریافت وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته نشــده و سرپرســتان 
خانوار باقی مانده بعد از هجدهم اردیبهشت ماه هم می توانند کدملی 
خود را به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.حسین میرزایی در گفت وگو 
با ایســنا، در پاسخ به این پرسش که آیا طبق اعام های قبلی وزارت 
رفاه،  فردا ۱۸ اردیبهشــت آخرین مهلت ارســال پیامک برای ثبت 
تقاضای دریافت وام یک میلیون تومانی یارانه بگیران اســت؟ اظهار 
کرد: بنا به اعام دکتر شــریعتمداری، وزیــر رفاه فعا مهلت زمانی 
در نظر گرفته نشــده و سرپرستان خانوار باقی مانده بعد از هجدهم 
اردیبهشت ماه هم می توانند کدملی خود را به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال 
کنند. به گزارش ایسنا، شب گذشــته وزیر رفاه در دیدار معاون اول 
رئیس جمهور با مدیران ارشــد این وزارتخانه با اشاره به پرداخت وام 
یک میلیون تومانی برای حمایت از شهروندان در برابر کرونا اعام کرد 
که این مبلغ در مرحله اول به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار پرداخت 
شد؛ در هفته جاری نیز پیامک های ۷۰۰ هزار نفر دیگر دریافت شده 
که آنها نیز این مبلغ را دریافت خواهند کرد. پیش بینی می شود تعداد 
خانوارهایی که این وام را دریافت می کنند تا آخر هفته از ۲۰ میلیون 

سرپرست خانوار نیز بیشتر شود.
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رئیس جمهور با بیان اینکه خروج از فصل ۷ شورای امنیت سازمان ملل یک افتخار سیاسی است، گفت: برجام در تاریخ سیاسی کشور ما کم نظیر بود.به گزارش 
ایسنا، حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی در جلسه دیروز هیات دولت با اشاره به آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ اظهار کرد: دو 
سال پیش رئیس جمهور آمریکا بر خاف همه مقررات بین المللی و با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل صریحا از برجام خارج شد و خروجش را 
مکتوب کرد و در برابر دوربین خبرنگاران قرار داد.وی در ادامه با اشاره به سابقه مذاکره ایران و غرب برای دستیابی به توافق برجام خاطرنشان کرد: ما دو سال و 

چهار ماه با دنیا مذاکره کردیم. یعنی از اوایل مهر ۹۲ مذاکرات شروع شد و در ۲۶ دی ۹۴ این توافق اجرایی شد.....
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رییس جمهور: 
ادامه تحریم تسلیحاتی عواقب وخیمی خواهد داشت

info@sobh-eqtesad.ir

چرا دولت حامی جهش تولید نیست؟
بارندگی های امســال و پارسال در کشــور خرابی هایی به بار آورد اما 
در کنار این خرابی ها در بخش کشــاورزی منظور مقام معظم رهبری 
را با کمک کشــاورزان زحمت کش در اقصی نقاط کشــور در جهت 
جهش تولید محقق کرد و با عبارتی در کشت و زرع اعم از محصوات 
کشــتی و بوتــه ای و درختی تا بیــش از ۴۰ و در برخی نقاط تا ۵۰ 
درصد رشد تولید را ثبت کرده اســت اما با عدم حمایت ساختارهای 
بازار ساز توسط دولت و زیرمجموعه جهاد کشاورزی برخی از کشاورزان 
مجبور شــدند که محصوات خود را در کنــار جاده ها عرضه کنند و 
میزان زیادی از این محصوات مانند سیب، انگور، گوجه فرنگی و ... به 
صورت  تولیدات گندیده و نهایتا برای استفاده کود به مزارع بازگشت و 
جامعه بزرگی از کشاورزان با این شیوه نامناسب مدیریت محصول ملی 
متضرر شــدند. طبق گزارشات بخش های دولتی و بخصوص آمارهای 
منتشره توسط هواشناســی در ابتدای سال ۹۹ نیز به فضل و عنایت 
پروردگار متعال فصل بارندگی خوبی را در اکثر اســتانها تجربه کرده 
ایم که هنوز هم که نیمی از اردیبهشــت ماه را پشــت سر میگذاریم 
در بســیاری از استانها نزوات آســمانی ادامه دارد و با این شرایط پر 
آبی ان  شــاءاللٓه می توانیم محصوات کشاورزی بیشتری را نسبت به 
سال گذشته تولید کنیم. محصواتی همچون سیب زمینی، پیاز، خیار، 
گوجه فرنگی، انگور، پرتقال، ســیب، سیفی جات، حبوبات، زعفران و 
خرما امســال جهش تولیدات کشــورزی را با آمارهای چشمگیر ثبت 
خواهند نمود بــه طوری که آمارها اینگونه نشــان میدهند که ما در 
بیش از ۳۰ محصول کشاورزی به نسبت سالهای گذشته سرآمد حجم 
تولید هســتیم این ســرامدی به ما کمک نموده که قادر به رقابت در 
بازارهای خارجی بوده و توانمندی تولید انبوه بسیاری از این محصوات 
را در ساختارهای آتی با کمی توجه دولت به کشاورزان نهادینه کنیم. 
طبق آمارهای منتشره کشور ترکیه همین محصوات را به کشورهای 
روســیه و آســیای میانه صادر میکند و روزانه مبلی کان شاید تا حد 
۵۰ میلیون دار تحصیل ارز میکند اما متاســفانه در سال ۹۷ دولت از 
صادرات محصوات کشاورزی  ایرانی به کشورهای همسایه جلوگیری 
کرد. در حالیکه تمامی کشورهای همسایه از عراق گرفته تا کشورهای 
حوزه خلیج فارس، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، افغانستان و ... به این 
محصوات احتیاج دارند و از آن استقبال می کنند و حتی حاضرند جا 
پای ماندگاری را برای محصوات ایرانی باز و بازار نهادینه ایجاد کنند. 
توقع این است که دولت با توجه به محدودیت های تامین ارز از طریق 
فروش نفت به این بازارها توجه شایان و قابل ذکری معطوف نماید اما 
بنظر میرســد جریان های داخل دولت از موفقیت های این چنینی نه 
تنها خوشحال نمیشوند بلکه با این نوع ابتکارات در ارزآوری برای کشور 
مخالفت و ممانعت هم می ورزند. از این ســاده تر نمیشود که دولت با 
استفاده از کارشناســان و مدیران کارآزموده اما دلسوز ونه کارشکنان، 
راهکارهای اقتصادی مناسبی برای ایجاد ساختار تولید ماندگار و اتخاذ 
روشــهایی برای جذب بازارهای ماندگار ارائــه نماید و به کمک مردم 
و بخش خصوصی درآمدهای نســبتا عظیمــی از راه صادرات این نوع 
محصوات برای کشــور طراحی نماید. بسیار طبیعی است که میوه ها 
و ســبزیجات می توانند به شــکل تازه صادر شوند و یا پس از فرآوری 
به شــکل خشک و یا کنسانتره که مورد عاقه بسیاری از کشورهاست 
صادر شوند. کیست که نداند، فرآوری محصوات کشاورزی باعث رونق 
صنایع بسته بندی نیز خواهد شد. هدایت و حمایت برای ایجاد صنایع 
بسته بندی در کنار محصوات تولیدی کشاورزی از جمله وظایف دولت 
است که متاسفانه به آن توجهی نمی شود. ایران در سالهای گذشته از 
بنیــه تجربی عظیمی در راه بازرگانی خارجی برخوردار بوده و اگر این 
تجارب که غالبا در بخش خصوصی نهادینه شــده است مورد عنایت و 
سازماندهی واقع شــوند بدون شک وضع مالی کشاورزان و به تبع آن 
رونق صنایع تکمیلی زمینه رشــد و جهش مــورد نظر نظام را فراهم 
خواهد نمود. کافی است هر استان را بعنوان قطب چند فراورده تولیدی 
به دانش و ابتکار یک دانشگاه بسپاریم و دانشگاه ها در آمایش توسعه 
تولیــد با هم به رقابت بپردازند و نهایتا خواهیم دید که چه ابتکارات و 
نخبگی هایی از همین یک نوع تصمیم بدست خواهد آمد. اما ینکه چرا 
دولت حامی جهش تولید نیســت محل سئوال مهمی است که شاید 

مجلس یازدهم بدان بپردازد. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

اعام جزییات تورم 34.8 درصدی سال 98
تهران- ایرنا- مرکز آمار کشــور اعام کرد: نرخ تورم کل کشور در سال گذشته ۳۴.۸ درصد، مناطق شهری 
۳۴.۴ درصد و مناطق روســتایی ۳۷.۳ درصد بوده اســت. براســاس گزارش مرکز آمار، شاخص کل مصرف 
کننده)بر مبنای۱۳۹۵( در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور ۱۸۵.۱، مناطق شهری ۱۸۴ و مناطق روستایی ۱۹۱.۴ 
واحد را نشان می دهد.نرخ تورم کل نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی 
به ترتیب  ۷.۹، ۷.۸ و ۹.۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« در سال گذشته برای کل کشور ۴۲.۶ درصد، مناطق شهری ۴۲.۷ درصد و مناطق روستایی ۴۲.۲ 
درصد بوده اســت.نرخ تورم »خوراکی ها و آشــامیدنی ها و دخانیات« در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن 
برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۴.۴، ۴.۳ و ۴.۹ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات« در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور ۳۱.۴ درصد، مناطق 
شهری ۳۱.۱ درصد و  مناطق روستایی ۳۳.۵ درصد بوده است.نرخ تورم »کااهای غیر خوراکی و خدمات« 
در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۹، ۸.۶ و 
۱۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است.در ماه های اردیبهشت، خرداد، مرداد، شهریور، مهر و دی سال گذشته 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشــور در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات منفی بود و بیشترین 
میزان آن مربوط به ماه شهریور بود.متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل ۱.۷ درصد، گروه 

عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« ۱.۲ درصد و »کااهای غیرخوراکی و خدمات« ۱.۹ درصد بود.

نرخ تورم کل کشور براساس دهک های هزینه ای
نرخ تورم کل کشور در سال گذشته ۳۴.۸ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۳۳.۹ درصد 
برای دهک اول تا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم نوســان دارد.محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۳۹.۸ درصد برای دهک اول تا ۴۴.۵ درصد برای دهک دهم بود.

همچنیــن در گروه عمده »کااهای غیرخوراکی و خدمات« بین ۲۸.۶ درصد برای دهک اول تا ۳۴.۶ درصد 
برای دهک دهم بود.براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها 
در ســال گذشته به به ۲.۷ درصد رسید که نســبت به سال قبل )سه درصد( ۰.۳ واحد درصد کاهش نشان 

می دهد.در سال ۱۳۹۸ روند تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای مشابه روند تورمی سال ۱۳۹۷ بود.

نرخ تورم به تفکیک استان
در سال گذشته بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان ایام با ۴۲ درصد و کمترین نرخ تورم 
مربوط به اســتان فارس با ۳۰.۷ درصد بود.شــکاف نرخ تورم بین استان های مختلف در سال گذشته ۱۱.۳ 

درصد بود.

تغییرات قیمت در سال گذشته
بیشترین افزایش متوسط قیمت  در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن در اقام خوراکی مربوط به »چای، قهوه 
و انواع نوشیندنی ها« )انواع چای(، گروه »سبزیجات« )سیب زمینی، پیاز( و گروه »قند، شکر و شیرینی« )شکر 
و قند( بود.در اقام غیرخوراکی بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به گروه »مبلمان و لوازم خانگی« )ظروف 
آشــپزخانه، انواع شــوینده(، گروه »حمل و نقل« )انواع خودرو و قطعات یدکی( و گروه »تفریح و فرهنگ« 

)تجهیزات رایانه و لوازم تحریر( است.

تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری با اشــاره 
به تاش برخی سودجویان و دال ها برای تصاحب 
ســهام عدالت مردم، گفت: فروش سهام عدالت به 
صورت وکالتی قانونی نیست و نباید اجازه دهیم که 
عده ای دال و ســودجو از سهام عدالت مردم سوء 
استفاده کنند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی معاون 
اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری  در دیدار 
با معاونین و مدیران ارشــد وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که در این وزارتخانه برگزار شــد با تأکید 
بر اهمیت این دستگاه اجرایی، افزود: وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی یک دستگاه اجرایی بزرگ است 
که در حقیقت مسئولیت ها و وظایف سه وزارتخانه 
در سالیان گذشته را بر عهده دارد که امروز در این 
وزارتخانه ادغام شده اند.جهانگیری همچنین با اشاره 
به گســتردگی فعالیت ها و اقدامات وزارت تعاون، 
کار ورفــاه اجتماعی تصریح کرد: بودجه ســاانه 
ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان 
هــای زیرمجموعه وزارت تعاون، ۱۷۲ هزار میلیارد 
تومان اســت و این در حالی اســت که کل بودجه 
عمومی دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است 
که مقایسه این ارقام نشان دهنده وسعت فعالیت ها 
و اهمیت برنامه های وزارت تعاون است.معاون اول 
رییس جمهوری همچنین با اشــاره به روز کارگر و 
اهمیت نقش کارگران در مسایل اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: کارگران همواره 
پشتوانه بزرگی برای کشور بوده اند و به خصوص در 
دوره شــیوع کرونا که بخش اعظم جامعه ملزم به 
در خانه ماندن و رعایت فاصله اجتماعی شدند، این 
کارگران بودند که چرخ تولید کشور و تأمین نیازهای 
جامعه را بر عهده داشتند.جهانگیری ضمن تبریک 
مجدد روز کارگر به این قشر پرتاش و زحمتکش، 
اظهار امیدواری کرد:  دولت بتواند قدردان تاش ها و 
زحمات کارگران عزیز کشور باشد.معاون اول رییس 
جمهوری در ادامه با اشــاره به پدیده کرونا و تأثیر 
همه بخش ها از این پدیده گفت: اگر نتوانیم شرایط 
را با دقت تحلیل کنیم و شناخت درستی از اوضاع 
نداشته باشــیم، پدیده کرونا می تواند به تهدیدی 
بزرگ برای کشور تبدیل شود اما اگر از دقت کافی، 
تحلیل و شناخت صحیح برخوردار باشیم، می توان 
تــا حد زیادی برخی تهدیدهای ناشــی از کرونا را 
به فرصتی برای رشــد و توسعه کشور تبدیل کرد.

جهانگیری با بیــان اینکه پدیده کرونا از دو ویژگی 
بارز برخوردار است، نخستین ویژگی آن را نوظهور 
بودن دانست و افزود: کرونا ویروسی است که قابل 
مقایسه با ویروس های دیگر نیست و با روش های 
قدیمی و سنتی نمی توان با آن مقابله کرد و نوآوری 

از ســهم تعیین کننده ای در مقابله با این ویروس 
برخوردار است.معاون اول رییس جمهوری با اشاره 
به اینکه تقریباً همه کشورها با پدیده کرونا درگیر 
هستند، عالمگیر بودن این ویروس را دومین ویژگی 
بارز آن عنوان کرد و گفت: هیچ کشوری به تنهایی 
نمی تواند فقط در درون مرزهای خود به تنهایی با 
این ویروس مقابله کند و یکی از اشتباهات تاریخی 
آمریکا نیز این بود که ویروس کرونا را که همه دنیا 
را در بر گرفته به موضوعی حاشــیه ای تبدیل کرد 
و این کشور امروز جزو گرفتارترین کشورها از نظر 
ابتا به این ویروس و مرگ ومیر ناشی از آن است.

جهانگیری با تأکید بر اینکه برای مقابله با کرونا باید 
راهکاری جهانی پیدا شود، گفت: کرونا یک تهدید 
برای جامعه جهانی اســت و باید از تمام فرصت ها 
برای مقابله با این ویروس استفاده کنیم.معاون اول 
رییس جمهوری با یادآوری اینکه سطح اول مقابله با 
بیماری کرونا بر عهده جامعه درمانی و کادر پزشکی 
اســت، خاطرنشــان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز به واسطه زیرمجموعه های مرتبط با 
بخش بهداشت و درمان، سهم و نقش عمده ای در 
این زمینه داشته است.جهانگیری افزود: همه باید 
قدردان جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور باشیم 
چرا که با تاش های خود باعث شدند بتوانیم تا حد 
زیادی از مسیر مقابله با کرونا با سربلندی عبور کنیم. 
البته در این مسیر هنوز راه طوانی در پیش داریم و 
مشارکت و همکاری مردم اهمیت فراوانی دارد و باید 
مردم همچنان دستورالعمل های بهداشتی و درمانی 
را مدنظر قرار دهند تا بتوانیم مراحل بعدی مقابله 
با این ویروس را نیز پشــت سر بگذاریم.معاون اول 
رییس جمهوری سطح دوم مقابله با ویروس کرونا را 
تاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و جامعه 
برشــمرد و افزود: در بسیاری از کشورها که درگیر 
مسأله کرونا هستند، مشکات اقتصادی و گرسنگی 
فشــارهای فراوانی بیش از کرونا بر آنها وارد کرده 
اســت و به دنبال فعال کردن بخش های اقتصادی 
خود هســتند تا گرســنگی و فقر مردم کشورشان 
را از پا در نیاورد.جهانگیری افزود: خوشــبختانه در 
کشور ما مشارکت و حضور مردم در مقاطع مختلف 
و به خصوص در مواقع مشکات، سرمایه ای بزرگ 
برای کشور محسوب می شود و در نظرسنجی که 
در فروردین ســال جاری در کشور انجام شد، بیش 
از ۴۱ درصــد مردم اعام کرده اند که در شــرایط 
کرونا بــه دیگران کمک کرده اند.معاون اول رییس 
جمهوری ادامه داد: دولت نیز در حد توان به صحنه 
آمده است و فقط یک مورد آن پرداخت تسهیات 
یک میلیون تومانی قرض الحســنه به ۲۰ میلیون 

خانوار بوده اســت و عاوه بر این، اقدامات دیگری 
نیز نظیر سبد معیشتی انجام شده و اگر نیاز باشد 
برنامه هــای دیگری نیز در حد تــوان دولت اجرا 
خواهد شــد.جهانگیری با اشاره به خدمات و برنامه 
هــای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه در 
مقطع شیوع کرونا، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات 
بسیار مهم که در این ایام انجام شد و وزارت تعاون 
نقش تعیین کننده ای در آن داشــت برنامه ریزی 
برای آزادسازی سهام عدالت بود.معاون اول رییس 
جمهوری افزود: از ابتدای انقاب اســامی یکی از 
شــعارهای امام خمینی )ره( کــه در ایام انقاب و 
پس از آن بســیار پررنگ بود، اســتقرار عدالت در 
جامعه بود و هــدف این بود که مردم بتوانند طعم 
عدالت اجتماعی و اقتصادی را بچشند. این برنامه در 
مقطعی به صورت عدالت منطقه ای دنبال شد و در 
همین راستا امام خمینی )ره( دستور تشکیل جهاد 
سازندگی را صادر کردند و پس از آن کمیته امداد و 
نهادهای دیگر حمایتی نیز تشکیل شد تا به طبقه 
ضعیف جامعه کمک شود.جهانگیری از سهام عدالت 
به عنوان یکی دیگر از برنامه های حمایتی از آحاد 
جامعه و راهی برای گســترش مالکیت مردمی یاد 
کرد و افزود: تاش برای گسترش مالکیت مردمی 
و بهبود زندگی خانوارها به شکل سهام عدالت نمود 
پیدا کرد و این موضوع با سیاســت های اصل ۴۴ 
همزمان شــد.معاون اول رییس جمهوری افزود: تا 
پیش از اباغ سیاســت های کلــی اصل ۴۴ قانون 
اساســی اجازه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش 
خصوصی داده نمی شــد اما با اباغ این سیاســت 
ها فرصتی ایجاد شــد تا بنگاه های بزرگ به بخش 
خصوصی واگذار شود.جهانگیری اضافه کرد: شعار 
گسترش مالکیت مردمی و مردمی کردن اقتصاد و 
اســتقرار عدالت در سهام عدالت معنا و مفهوم پیدا 
کرد و بر اساس این طرح قرار شد بخشی از واگذاری 
ها به طبقات مختلــف جامعه صورت گیرد. از نظر 
برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت، سهام عدالت 
بزرگترین برنامه ای است که به انجام رسیده و دولت 
بخشی از سهام کارخانجات خود را به مردم واگذار 
کرده اســت.معاون اول رییس جمهوری با اشــاره 
به روند اجرا و برنامه ریزی های انجام شــده برای 
اجرای طرح ســهام عدالت، خاطرنشان کرد: حدود 
۴۹ میلیون نفر از مردم جامعه مالک سهام عدالت 
هســتند و با مجوزی که مقام معظم رهبری دادند، 
۵۰ درصد به شــش میلیون نفر افراد تحت پوشش 
سازمان بهزیستی و کمیته امداد تخفیف داده شد 
و این افراد امروز مالک ســهام خود به شکل کامل 

هستند.

معاون اول رییس جمهور:
نباید اجازه دهیم عده ای دال  سوء استفاده کنند

امکان ثبت نام جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد؟
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی:

 ارزش سهام عدالت 
۱۶ برابر شده است

شریعتمداری: 
صاحبان مشاغل بی ثبات وام ۲ میلیون تومانی 

می گیرند

 مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی قیمت روز تابلوی شرکت های بورسی که مشمول طرح سهام عدالت هستند 
را بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان اعام کرد و افزود: افرادی که ۱۲ ســال پیش سهام عدالت یک میلیون تومانی 
به آنها داده شــده، اکنون سهام آنها بیش از ۱۶ برابر شده است.حسین فهیمی دیروز )چهارشنبه( در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا با اشــاره به  اباغیه تاریخی رهبر معظم انقاب مبنی بر آزادســازی سهام عدالت گفت: براساس این 
اباغیه مقرر شد تا در ماه های آینده سهام عدالت افرادی که می خواهند سهامشان به صورت مستقیم معامله شود یا 

از طریق صندوق های سرمایه گذاری مدیریت شود آزادسازی صورت گیرد.....

 کاهش ۳۵ درصدی مبادله تجاری
 ایران و امارات

رهبر معظم انقاب اسامی در ارتباط تصویری مستقیم و ۳ ساعته با هفت مجموعه تولیدی:

تولید خوب اقتصاد را در مقابل ویروسهای 
مهاجم ایمن می کند

۳

۳

5

۳

۲

۲

شناسایی نوع جدیدی از ویروس جهش یافته کرونا که از 
اصل آن مسری تر است

یافته های جدید خبر از شناسایی نوع تازه ای از ویروس جهش یافته کرونا می دهند که می تواند به مراتب 
مســری تر از اصل آن باشــد.، در تازه ترین تحقیقات انجام شــده پیرامون ویروس کرونا، دانشمندان نوع 
جدیدی از ویروس کووید ۱۹ جهش یافته را شناسایی کردند که به گفته آن ها به مراتب می تواند مسری تر 
از اصل آن باشد.محققان بر این باورند که این گونه اولین بار در ماه فوریه در اروپا ظاهر شده است و نه تنها 
سریعتر گسترش می یابد بلکه ممکن است افراد را در معرض ابتای مجدد قرار دهد.در این تحقیق بیش 
از شش هزار توالی  ویروس کرونا  از سراسر جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که طی آن ۱۴ جهش 

شناسایی شد که ممکن است فشار های ناشی از این ویروس را تشدید کند.
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رهبر معظم انقاب اسامی در ارتباط تصویری مستقیم و ۳ ساعته با هفت مجموعه تولیدی:گزیده خبر

تولیدخوباقتصادرادرمقابلویروسهایمهاجمایمنمیکند
حضــرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی صبح دیروز )چهارشــنبه( به 
مناســبت هفته کار و کارگر، در ارتباط تصویری مستقیم و ۳ ساعته با هفت مجموعه 
تولیدی ضمن تأکید بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر و وظایف متقابل کارگر و کارفرما در 
افزایش کّمی و کیفی تولید و ایجاد ثروت در یک اقتصاد سالم، به بیان نکاتی در خصوص 
علت نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید و الزامات تحقق این شعار و بخش هایی 
که باید بر آنها تمرکز ویژه شــود، پرداختند و وظایف مســئوان در این عرصه را بیان 
کردند.حضرت آیت اه خامنه ای با تبریک هفته کارگر به همه کارگران و زحمتکشــان، 
شنیدن گزارش های امیدبخش از تولید را شیرین و جذاب خواندند و با تأکید بر انتشار 
عمومی این گزارشها گفتند: رفع مشکات جامعه کارگری یکی از مسائل مهم است که 
باید نســبت به آن اهتمام شود.رهبر انقاب اسامی بخش اول سخنانشان را به مسائل 
کارگری اختصاص دادند و با تقسیم بندی مفهوم کار در نگاه اسامی به »کار عمومی« و 
»کار اقتصادی« افزودند: کار به معنای عمومی همه انواع کار را شامل می شود و در قرآن 
کریم و روایات نیز تأکید بر تاش و انجام عمل صالح و به سرانجام رساندن کار است که 
البته یکی از مشــکات ما در کشور نیمه تمام ماندن کارها است.ایشان تشویق اسام به 
کار عمومی را نقطه مقابل انتظار غلط و نابجای »مفت خواری« و »مفت جویی« دانستند 
و گفتند: اســام در معنای اقتصادی نیز بر کار تأکید دارد همچنانکه پیامبر اکرم)ص( 
دســت کارگر را می بوسد و می فرماید خداوند کســی را که کار را محکم و با احساس 
مســئولیت انجام دهد، دوست می دارد.حضرت آیت اه خامنه ای هدف اقتصاد کشور را 
تولید ثروت و تقســیم عادانه آن بین آحاد مردم خواندند و افزودند: برای رســیدن به 
اقتصاد سالم، کارگر یکی از ستونهای اصلی و از عوامل درجه یک تولید ثروت در کشور 
است.رهبر انقاب اسامی، کارگِر ماهر و نوآور را موجب افزایش کیفیت کار دانستند و 
گفتند: بنابراین بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان باید دانش و مهارت نیروی کار و سهم 
آن را از عوائد بنگاههای اقتصادی افزایش دهند و کارگر نیز با احساس مسئولیت بیشتر 
و بدون سهل انگاری عمل کند.ایشان، کارگر و کارفرما را دو ستون اصلی رشد و پیشرفت 
اقتصادی خواندند و با  اشــاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها 
ماحظه نشده است، افزودند: این مقررات حتماً باید با نگاه عادانه تنظیم شود.حضرت 
آیت اه خامنه ای اهتمام به حقوق نیروی کار از جمله »دستمزد عادانه و پرداخت منظم 
و بدون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان« را 
مورد تأکید قرار دادند و گفتند: در دنیای کنونی و تحوات پر سرعت فناوری، یادگیری 
مداوم آموزشــی و استفاده از تجربیات قبلی برای مجموعه های تولیدی و کارگران آنها 
یک ضرورت است تا با ارتقاء بهره وری و کیفیت تولید، رونق اقتصادی افزایش یابد.رهبر 
انقاب اســامی با اشاره به تأثیرگذاری کارگران در تحوات سیاسی دو قرن گذشته ی 
دنیا، نقش کارگران کشورمان در پیروزی انقاب اسامی، دفاع مقدس و حوادث گوناگون 
را بســیار برجسته دانســتند و افزودند: کارگران از همراه ترین قشرها در تحقق اهداف 
انقاب بوده اند و پیوند آنها با نظام جمهوری اســامی یک پیوند دائمی است البته این 
پیوند عمیق، وظایف مســئوان در هر ســه قوه را برای حل مشکات کارگران افزایش 
می دهد.رهبر انقاب اســامی در ادامه به موضوع »جهش تولید« به عنوان شعار سال 
اشاره کردند و با اشاره به فرصت کافی که تا پایان سال برای تحقق این شعار وجود دارد، 
نکاتی را درخصوص آن بیان کردند.حضــرت آیت اه خامنه ای، مقوله تولید در اقتصاد 
کشور را همچون سیســتم ایمنی و دفاعی بدن انسان دانستند و گفتند: همانگونه که 
نقش سیستم ایمنی بدن در مقابله با ویروسها بسیار مهم است، اگر تولید مناسب و رو 
به رشد باشد، می تواند پیکره اقتصادی کشور را در مقابل ویروسهای طبیعی و ویروسهای 
دست ســاز همچون تحریم و یا نوسانات قیمت نفت و تکانه های مختلف محافظت کند.

ایشــان با تأکید بر اینکه تولید، عامل اصلی شکل گیری یک اقتصاد ملی و قوی است، 
افزودند: تولید عاوه بر اینکه برای اقتصاد کشور حیاتی است، از لحاظ سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی نیز تأثیرهای زیــادی دارد به گونه ای که توانایی یک ملت در تولید نیازهای 
اساسی خود، به آن ملت اعتماد به نفس و احساس عزت خواهد بخشید و زمینه ساز رفاه 
عمومی جامعه، افزایش تولید ناخالص ملــی و افزایش صادرات و تأثیرگذاری فرهنگی 

صادرات کااهای داخلی در کشورهای دیگر خواهد شد.
رهبر انقاب اســامی، روند فعلی تولید در کشور را برای جبران عقب ماندگی ها ناکافی 
دانســتند و با تأکید بر لزوم توســعه و تقویت بیشتر تولید، نکاتی را درخصوص جهش 
تولید و راههای تحقق آن در شرایط کنونی بیان کردند.حضرت آیت اه خامنه ای یکی از 
مسائل مهم برای تحقق جهش تولید را مشارکت دادن مردم در اقتصاد از طریق استفاده 
از اســتعدادها و ظرفیت های گوناگون مردم برشمردند و افزودند: در این زمینه سه قوه 
وظایف مهمی دارند که اگر به این وظایف عمل نشود، جهش تولید اتفاق نمی افتد.ایشان 
حمایت از تولید و تولیدکننده را اصلی ترین وظیفه مســئوان دانستند و تأکید کردند: 
حمایت از تولید فقط به معنای تزریق نقدینگی نیست بلکه باید با برداشتن موانع، میدان 
را برای ســرمایه گذار، صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد.رهبر انقاب اسامی به برخی 
از مصادیق برداشــتن موانع اشاره کردند و گفتند: حذف مقررات دست و پاگیر، مبارزه 
جدی با قاچاق کاا، مقابله با واردات بی رویه، مبارزه با فساد مالی و فساد اداری، رعایت 
حقوق مالکیت معنوی، مقابله با سفته بازی ها و سوداگری های زیان بخش، و معافیت های 
مالیاتــی در موارد ضروری و وضع مالیات در مــوارد ازم همچون ثروتهای بادآورده از 
جمله کارهای ضروری است که باید سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.حضرت آیت اه 
خامنه ای قضایای اخیر مربوط به ویروس کرونا و پای کارآمدن همه ظرفیت های کشور 
برای تولید اقام بهداشتی از جمله ماسک را نمونه بارزِ باز کردن میدان و حمایت از تولید 
خواندند و افزودند: علت اینکه در تولید ماســک توانستیم در مدت کوتاهی به ظرفیتی 
دست پیدا کنیم که بیشتر از نیاز کشور است، برطرف شدن موانع از جانب دولت و باز 
شــدن میدان برای حضور دســتگاههای مختلف و حتی مردم در عرصه تولید ماسک 
بود.ایشــان با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب وکار یکی از موارد ضروری برای تحقق 

جهش تولید است، گفتند: براساس بررسی های کارشناسی وزارت امور اقتصاد و دارایی، 
اگر دو اقداِم »ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها« و »تشــکیل دادگاههای تجاری برای 
رفع اختافات اقتصادی« انجام شــود، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب و کار چهل 
تا پنجاه رتبه ارتقاء خواهد یافت.رهبر انقاب اســامی به موضوع »ممنوعیت واردات« 
به عنوان یکی از زمینه های جهش تولید اشاره و خاطرنشان کردند: ما با واردات مخالف 
نیستیم اما تأکید داریم محصولی که در کشور تولید می شود و یا امکان تولید دارد، وارد 
نشود.حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: در برخی مواقع، برخی دستگاههای اجرایی، به 
بهانه هایی به دنبال باز کردن راه واردات بی مورد هستند. به عنوان مثال می گویند برای 
اینکه کیفیت خودروی داخلی ارتقا یابد، باید خودروی خارجی وارد شود در حالی که باید 
کیفیــت خودروی داخلی از راههای دیگر افزایش یابد و نه از طریق واردات خودروهای 
خارجی و به خاک سیاه نشاندن تولید داخلی.ایشان با تأکید بر اهمیت جهش کیفی در 
کنار جهش کّمی، موضوع افزایش امید به کار و تاش را در کشــور بسیار مهم خواندند 
و گفتند: متأسفانه عده ای در کشور به طور دائم می گویند »نمی شود و نمی توانیم« در 
حالی که »می توانیم« و دلیل آن هم این است که ما وقتی می توانیم یک ماهواره بر را با 
ســرعت ۷۵۰۰ متر بر ثانیه به فضا پرتاب کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم، و یا در 
صنایع دفاعی آن پیشرفتهای بزرگ را داشته ایم، پس در تولید هم می توانیم به جهش 
دســت پیدا کنیم.رهبر انقاب اسامی افزودند: آن ذهن و فکری که می تواند ماهواره را 
تولید کند و برای ارســال ماهواره بعدی در مدار ۳۶ هزار کیلومتری هدف گذاری کند، 
قطعاً چنین روحیــه ابتکار و خاقیتی برای تولید خودرو بــا مصرف ۵ لیتر بنزین در 
یک صد کیلومتر و در دیگر بخشــهای تولید نیز وجــود دارد.حضرت آیت اه خامنه ای 
ســپس به برخی بخشــها که باید در جهش تولید به آنها اهمیت و اولویت داده شود، 
اشــاره کردند و گفتند: توسعه ظرفیت پاایشگاهی همچون ساخت پاایشگاه میعانات 
در بندرعباس و مجتمع پاایشــگاهی سیراف، اجرای طرح های پتروشیمی که منجر به 
افزایش چند برابری تولید محصول خواهد شــد، طرح های کشاورزی به خصوص تمرکز 
بر تولید محصوات اساسی، همچون گندم، دانه های روغنی، گیاهان دارویی و آبزیان و 
خودکفایی در این عرصه ها با استفاده از شیوه های آبیاری مدرن، تمرکز بر زیرساخت ها 
به خصــوص حمل و نقل ریلی، توجه ویژه به قطعه ســازی و تمرکز به بخش معدن که 
بسیار هم عقب ماندگی داریم، بخشهایی هستند که باید در موضوع جهش تولید مورد 
اهتمام ویژه قرار گیرند.ایشان یکی دیگر از بخشهایی را که باید در موضوع جهش تولید 
به آن نگاه ویژه ای شــود، بخش دارو و واکســن دانستند و افزودند: اکنون در کشور در 
خصوص تولید دارو و واکســن برای مقابله با ویــروس کرونا، کارهای تحقیقاتی خوبی 
انجام شده است و چه بسا دانشمندان خوب و جوان و محققان کارآمد ما بتوانند زودتر 
از کشورهای دیگر موفق به تولید دارو و واکسن برای مقابله با کرونا شوند.رهبر انقاب 
اســامی، زنجیره پوشــاک، کفش و لوازم خانگی را یکی از ظرفیتهای مهم و ریشه دار 
کشور خواندند و گفتند: برای تحقق جهش تولید باید بر این زنجیره تمرکز جدی شود 
و از واردات این محصوات جلوگیری شود.حضرت آیت اه خامنه ای به یک اقدام ناپسند 
در تولید پوشــاک نیز اشاره کردند و افزودند: با اینکه کشور همواره در تولید پوشاِک با 
کیفیت ســرآمد و صاحب قدمت اســت اما برخی تولیدکنندگان بر روی تولیدات خود 
برچســب تولید خارج می زنند که این کار غلط است.حضرت آیت اه خامنه ای تأکید 
کردند: به لطف خداوند حرکت تولید در کشــور آغاز شــده است اما ادامه این حرکت 
معمولی، مشکات کشور را حل نخواهد کرد و نیازمند یک حرکت مضاعف و یک جهش 
هستیم که در این عرصه نیز جوان های آماده به کار و عناصر مبتکر بسیارند و باید میدان 
برای ورود آنان مهیا شود.ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند شرایط جدید پیش آمده 
بعد از شیوع کرونا در کشور و گسترش روحیه همکاری میان مردم برای تأمین نیازها، 

زمینه سازِ کارهای نو و تحوات در عرصه های اقتصادی کشور باشد.

نظر نهایی شورای نگهبان درباره منتخب 
تفرش اعام شد

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: سینا کمالخانی منتخب تفرش در انتخابات 
مجلس یازدهم، از راهیابی به مجلس بازماند.به گزارش ایسنا به نقل از شورای 
نگهبان، عباســعلی کدخدایی در پاسخ به ســئوالی درباره سرانجام وضعیت 
منتخب مردم تفرش گفت: آنچه که برای ما روشــن شــد بعد از بررسی های 
مفصلی که اعضای شورای نگهبان داشــتند و استعام از دستگاه های ذیربط 
صورت گرفت، معلوم شــد که آن موسســه ای که گواهــی تحصیلی را صادر 
کرده اســت دارای مجوز رسمی نیســت و طبیعتا مدرک صادر شده از سوی 
آن موسسه هم فاقد اعتبار است.وی ادامه داد: امروز گزارشی از سوی برخی از 
اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد و نهایتا رای شورای نگهبان این بود 
که منتخب تفرش و آشتیان از راه یابی به مجلس یازدهم باز می ماند.سخنگوی 
شورای نگهبان در همین زمینه با بیان اینکه مراتب به صورت مکتوب به وزارت 
کشــور اعام خواهد شد، تصریح کرد: دستگاه های ذیربط می توانند موضوع را 
از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند که آیا جعلی )در مدرک تحصیلی سینا 
کمالخانی( صورت گرفته اســت یا نه، اما آنچه برای ما مسجل شد این بود که 
مدرک تحصیلی ایشان )منتخب تفرش( فاقد اعتبار رسمی است. کدخدایی در 
پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برخی مدعی هستند که تعداد دیگری 
از منتخبان مجلس یازدهم دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند، پاسخ شما 
به این ادعاها چیســت؟ گفت: طبعتا اگر هر مرجعی که در صاحیتش باشد 
می توانند طبق اختیاراتش اقدام کند، اما آنچه برای ما گزارش شــده بود فقط 
دربــاره مدرک تحصلی منتخب تفرش بود که غیر از این، گزارش رســمی و 
مســتندی برای ما ارسال نشده است.وی در پاســخ به سئوال دیگری درباره 
طرح دو فوریتی مجلس شورای اسامی در اصاح قانون انتخابات و نقش این 
طرح در تضعیف نقش نظارتی شورای نگهبان گفت: بخش عمده ای از جلسه 
امروز شــورای نگهبان صرف رسیدگی به همین مصوبه شد، مصوبه از جهات 
مختلف دارای ابهامات متعدد و ایرادات متعدد شــرعی و قانونی اساسی است 
که ان شــاء اه در ظرف زمان قانونــی خودمان به مجلس اعام نظر خواهیم 
کرد.  ســخنگوی شورای نگهبان راجع به ســه اساسنامه ورزشی که از سوی 
دولت به شــورای نگهبان ارسال شده است، گفت: یکی از مصوبات در رابطه با 
کمیته ملی المپیک بود که بررســی های شورا انجام شده و ایراداتی داشته که 
این ایرادات برای هیأت محترم وزیران ارسال خواهد شد، دو اساسنامه ی دیگر 
نیز در دســتور بررسی است که ظرف هفته آینده اعام نظر می شود.کدخدایی 
در پاسخ به این سئوال که پیشتر نظر شخصی خود را راجع به طرح دوفوریتی 
اخیــر که بعد از تعطیات کرونایی ناگهان مجلس آن را مطرح کرده اســت، 
گفت: نمایندگان محترم اختیار دارند و می توانند هر مصوبه ای را تصویب کنند 
و شــورای نگهبان هم براساس اختیاراتش اعام نظر می کند؛ اما آنچه که قبًا 
بیان کردم صرفاً بحث مصلحت اندیشانه ای از وضعیت کشور و مجلس بود. به 
هر حال این مصوبه بررســی شده که نظر رسمی شورای نگهبان برای مجلس 

محترم ارسال خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد
ارسال اقام پزشکی و درمانی از سوی ایران 

به سه کشور افغانستان، لبنان و آلمان
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان گفت: به نشانه همبستگی در مبارزه با 
شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان، ایران اخیرا اقام درمانی و پزشکی 
به سه کشور افغانستان، لبنان و آلمان ارسال کرده است.به گزارش ایسنا، سید 
عباس موسوی در صفحه توییتر خود در توییتی به زبان انگلیسی در این ارتباط 
نوشت:»با توجه به پیشــرفت ایران در کاهش منحنی کووید ۱۹، آقای دکتر 
ظریف وعده داده بودند تا دستگاه ها و تجهیزات مرتبط با ویروس کرونا را به 
کشورهای جهان صادر کنند. به نشانه همبستگی، ایران اخیرا اقام درمانی و 
پزشکی به سه کشور افغانستان، لبنان و آلمان ارسال کرده است. ایران همچنان 

دستگیر و یاری گر ملت های نیازمند  این تجهیزات خواهد بود.«

غریب آبادی خبر داد
ایران در صدر بازرسی های سال 2019 

آژانس بین المللی انرژی اتمی
ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران نزد ســازمان های بین المللی 
در ویــن، اعام کرد که جمهوری اســامی ایران با پذیــرش ۲۱ درصد کل 
بازرسی های آژانس در سطح جهانی در سال ۲۰۱۹ و همچنین پذیرش بیش 
از ۹۰ درصد از بازرســی ها در گروه ۶۲ کشــوری که به آن تعلق دارد، یک بار 
دیگر در صدر کشــورهای پذیرنده بازرســی های آژانس قرار گرفت.به گزارش 
ایســنا، کاظم غریب آبادی اظهار کرد: ایران در میان ۶۲ کشوری قرار دارد که 
پروتــکل الحاقی و موافقتنامه جامع پادمــان را اجراء می کنند، اما هنوز فاقد 
جمعبندی گسترده تر آژانس در مورد مواد و فعالیت های اظهار نشده هستند.

وی گفت: بر اســاس گــزارش اجرای پادمان آژانس در ســال ۲۰۱۹، از ۴۶۶ 
بازرسی آژانس )برابر با ۱۲۰۰ نفر روز( در میان کشورهای عضو این گروه، ۴۳۲ 
بازرسی )برابر با ۱۱۰۳ نفر روز( از ایران انجام شده است که معادل ۹۲ درصد 
بازرســی ها در این گروه و ۲۰ درصد کل بازرســی ها در سطح جهانی است.

نماینده دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: از ۴۵ دسترسی 
تکمیلی انجام شــده در سال ۲۰۱۹ در میان گروه ۶۲ کشور، ۳۳ دسترسی از 
ایران انجام شــده اســت که معادل ۷۳ درصد دسترسی ها در این گروه و ۲۴ 

درصد کل دسترسی ها در سطح جهانی است.

پزشکیان: 
 دهک های پایین فاقد سهام عدالت 

شناسایی شوند
تهران- ایرنا- نایب رییس اول مجلس شــورای اسامی گفت: وزارت کار برای 
افرادی از دهک های پایین جامعه که نتوانسته اند سهام عدالت دریافت کنند، 
فایل جداگانه ای باز کرده، آنها را شناسایی و تاش کند تا به طریقی به این افراد 
کمک کند.به گزارش خانه ملت، مسعود پزشکیان دیروز چهارشنبه با اشاره به 
اینکه برخی از دهک های پایین جامعه نتوانسته اند سهام عدالت دریافت کنند، 
اظهارداشــت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای افرادی از دهک های 
پایین جامعه که نتوانسته اند سهام عدالت دریافت کنند، یک فایل جداگانه ای 
باز کرده آنها را شناسایی و تاش کند تا به طریقی به این افراد کمک کند.نایب 
رییس اول مجلس شــورای اسامی با تاکید براینکه روندی که دولت در بحث 
آزادسازی سهام عدالت آغاز کرده قابل قدرادانی است، افزود: دولت پیش از این 
سودهایی را در ازای ســهام عدالت پرداخت می کرد و اکنون هم با آزادسازی 

این سهام، مدیریت آن را به مردم واگذار می کند که بسیار اقدام خوبی است.

انتقاد آیت اه جنتی از مصوبه اخیر مجلس؛
اصاح قانون انتخابات باید ناظر به 

سیاست های کلی انتخابات باشد
تهران- ایرنا- دبیر شــورای نگهبان گفت: اصاح قانــون انتخابات باید ناظر به 
سیاست های کلی انتخابات باشد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی شورای نگهبان، 
آیت اه احمد جنتی صبح دیروز چهارشــنبه در جلسه این شورا ضمن تبریک 
به مناسبت ایام وادت امام حســن مجتبی )ع( اظهارداشت: اتفاق مبارکی که 
به نام حرکت مومنانه در راســتای کمک مردم به یکدیگر در این ایام کرونا آغاز 
شده، اقدامی بسیار خوب است که باید ادامه پیدا کند.دبیر شورای نگهبان افزود: 
با تاش مســئوان و هوشیاری و مراقبت های مردم باید به کاهش و ریشه کنی 
ویروس کرونا برسیم و انشاءاه با عنایت خدای متعال، به زودی شر این ویروس 
منحوس از ســر مردم جهان، شــیعیان عالم به ویژه مردم عزیز کشورمان کنده 
شود.جنتی در ادامه نطق پیش از دستور خود به ماجرای طرح اخیر مجلس دهم 
موســوم به اصاح قانون انتخابات که از سوی عده ای از نمایندگان طراحی شده 
اشاره کرد و یادآور شد: در حالی که ما مدت ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، 
درباره اصاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس هیچ توجهی 
به این امر نکرد و حاا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصاح قانون انتخابات 
آنهم با این کیفیت افتاده اســت.وی تاکید کرد: بنده حتی پیش از انتخابات در 
مذاکره ای که با رییس مجلس داشتم به وی گفتم که باید اصاح قانون انتخابات 
ناظر به سیاســت های کلی انتخابات باشد، اما متاسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ 
نسبتی با سیاست های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی خاصیت کردن احراز 

صاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.

میرزاده:
 کمیسیون آموزش موافق بازگشایی مدارس 

و دانشگاه ها نیست
ســخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسامی با تاکید بر 
این که حفظ ســامت دانش آموزان و دانشجویان مهمترین اولویت در شرایط 
فعلی شیوع کرونا اســت، گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صراحتا 
به وزارت خانه های علوم و آموزش و پرورش اعام کرده که بازگشــایی مدارس و 
دانشــگاه ها به صاح نیست، لذا باید درباره برگزاری امتحانات هم به دانشگاه ها 
و مدارس تفویض اختیار شــود.میر حمایت میرزاده در گفت وگو با ایســنا، در 
واکنش به انتشــار اخباری درباره بازگشایی مدارس گفت: در آخرین جلسه ای 
که کمیســیون آموزش با وزیر آموزش و پرورش داشت بر لزوم تعیین تاریخی 
جهت برگزاری امتحانات نهایی و کنکور تاکید شد که بعد از آن هم تاریخ دقیق 
برگزاری امتحانات نهایی و کنکور اعام شد.وی افزود: کمیسیون آموزش پیش از 
این صراحتا به وزارت خانه های علوم و آموزش و پرورش اعام کرد که بازگشایی 
مدارس و دانشــگاه ها به صاح نیست چون سامت دانش آموزان و دانشجویان 
بسیار مهم است. فقط بحث برگزاری امتحانات نهایی به صورت حضوری مطرح 
بــود چون تعداد دانش آموزان در آن مقطع کم اســت لذا مــی توان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی امتحانات را برگزار کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه خروج از فصل ۷ شــورای 
امنیت ســازمان ملل یک افتخار سیاسی است، گفت: 

برجام در تاریخ سیاسی کشور ما کم نظیر بود.
به گزارش ایســنا، حجت ااسام والمسلمین حسن 
روحانی در جلســه دیروز هیات دولت با اشاره به آغاز 
تحریم های آمریکا علیه ایران در ۱۸ اردیبهشــت ۹۷ 
اظهار کرد: دو ســال پیش رئیــس جمهور آمریکا بر 
خاف همه مقررات بین المللــی و با نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت ســازمان ملل صریحا از برجام 
خارج شــد و خروجــش را مکتوب کــرد و در برابر 
دوربیــن خبرنگاران قرار داد.وی در ادامه با اشــاره به 
ســابقه مذاکره ایران و غرب برای دستیابی به توافق 
برجام خاطرنشــان کرد: ما دو سال و چهار ماه با دنیا 
مذاکره کردیم. یعنی از اوایل مهر ۹۲ مذاکرات شروع 
شــد و در ۲۶ دی ۹۴ این توافق اجرایی شد. دو سال 
و چهار ماه هم به این توافق عمل شــد. یعنی از آخر 
دی ۹۴ تا اردیبهشــت ۹۷.رئیس جمهــور ادامه داد: 
اجرای این توافق برکات فراوانی برای کشــور داشت و 
در تاریخ سیاسی کشور کم نظیر بود. با اجرای برجام 
 PMD همه قطعنامه ها علیه کشورمان لغو شد. پرونده
بسته شد و مشخص شد تحریم های تسلیحاتی کی 
برداشته می شود. حســاب های بانکی و اموال ما آزاد 
شــد. تمام قطعاتی که در بنادر متوقف شده بود، آزاد 
شــد. رشد اقتصادی ایران به ۱۲.۵ درصد در سال ۹۵ 
که در ســطح جهان بی نظیر بود رسید. نفت از ۹۰۰ 
هزار بشــکه به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید و 
طرح های نیمه تمام تمام شــد. در واقع ما بهره کافی 
از تاش مجدانه خود بردیم اما تحمل این دستاوردها 
برای مخالفان جمهوری اســامی ایران بسیار سخت 
بود که یک کشور به تنهایی پای میز مذاکره بنشیند 
و خطــرات پیــش روی خود را از بیــن ببرد.روحانی 
همچنین تصریح کرد: عراق از ســال ۹۱ به زیر فصل 
۷ شورای امنیت سازمان ملل رفت. آمریکا این کشور 
را اشغال کرد و دولت و سایر نهادها را در آنجا تشکیل 
داد اما عراق هنوز از فصل ۷ خارج نشــده اســت. اما 
ایران ظرف دو ســال و چهار مــاه از این فصل خارج 
شــد و این یک افتخار سیاسی تاریخ کشورمان است.

رییس جمهور با بیان اینکه یکی از آثار این تاش ها و 
مذاکرات برداشته شدن تحریم تسلیحاتی بود، خاطر 
نشان کرد: در برجام دو مقطع داریم که یکی ۵ ساله 

است که بر اساس آن تحریم های تسلیحاتی برداشته 
می شود و در حال نزدیک شدن به آن مقطع هستیم. 
مقطع دیگری که در برجام وجود دارد ۸ الی ۱۰ ساله 
اســت که با فرارسیدن آن تحریم ها برداشته می شوند.

وی افزود: آمریکایی ها ۱۸ اردیبهشت ۹۷ تحت فشار 
تندروهای داخلی آمریکا، اسرائیل و عربستان و لجبازی 
که ترامپ با رئیس جمهور قبلی داشت دست به دست 
هم داد کار بسیار احمقانه ای انجام داد و از این توافق 
بصورت یکجانبه خارج شدند؛ ذهنیت آنها این بود که 
با خروج آنها ما هم از برجام خارج می شــویم و پرونده 
به شورای امنیت میرود و در نهایت ما هرآنچه بدست 
آوردیم را از دســت می دهیم.این خواب آشفته ترامپ 
با تدبیر نظام تعبیر نشــد و من ۱۸ اردیبهشت ۹۷ که 
ترامپ از برجام خارج شد، من جلوی دوربین ایستادم 
و ضمن تقبیح  و محکوم کردن کار آمریکا، گفتم فعا 
در توافق ما و ۴+۱ چند هفته ای به طرفین خود مهلت 
میدهیم و منتظریم ببینیم آن ها می توانند منافع مارا 
تامین کنند یا خیر:؛ بــا این اقدام اولین تیر ترامپ به 
ســنگ خورد؛ همه مشــاوران او گفته بودند که ایران 
شــبانه از برجام خارج می شــود و صبح فردای خروج 
از برجام پرونده ایران به شــورای امنیت می رود.رئیس 
جمهور خاطر نشــان کرد: ایران مجموعا یکســال به 
اروپایی ها مهلت داد تا تعهدات خود را عملیاتی کند اما  
۱۸ وقتی به اردیبهشت ۹۸ رسیدیم،  چون این اتفاق 
نیفتاد در ۵ مرحله ایران بصورت پلکانی تمام آنچه ازم 
بــود کاهش دهد را کاهش داد؛ امروز مجددا در میزان 
و ترازویی برابر قرار گرفته ایم؛ ما پای از تعهدات خود 
عقب کشــیدیم؛ آمریکایی که که کا خارج شده اند و 
۱+۴ هم تا حدود تعهدات خود را کاهش داده اســت؛ 

هر زمان که آنها حاضر شوند به تعهدات کامل برجامی 
عمــل کنند، ما هم همان روز به اجرای کامل تعهدات 
برجامی باز می گردیم. روحانی با بیان اینکه آمریکا طی 
دو سال گذشته تاش های بسیاری کرد تا اروپایی ها را 
به سمت خود بکشاند و توافق جدیدی برقرار شود و در 
مجموع در هرکاری که به دنبال انجام آن بود، ناموفق 
شــد، اظهار کرد: امروز در مقطعی هستیم که آمریکا 
احساس می کند که تا ماه های آینده ما به یک پیروزی 
میرسیم و تمام تحریم های تسلیحاتی برداشته می شود؛ 
آمریکایی ها یکی دو ماه است که از خواب غفلت بیدار 
شــده و فهمیدند که چه اشــتباه بزرگی کردند که از 
برجــام خارج شــدند و چه خطای بزرگــی کردم که 
برجــام را به هــم زدند؛ اان نیز نــه راه پیش دارند و 
نه راه پس؛ اگر همین مســیر راطی کنند، تحریم های 
تسلیحاتی برداشته می شود و همان اسرائیل، عربستان 
و تندروهای عربســتان که به ترامپ گفته بودند که از 
برجام خارج شــود، همان ها به ترامپ خواهند بود که 
ما ۴ گروه کار اشــتباهی کردیم.رییس جمهور تصریح 
کرد: برای آمریکا دیگر برجام تمام شده است مگر آنکه 
مجددا درخواست کنند و ما بپذیریم و تمام خطاهای 
خود را جبــران کنند و توان تحریم هــارا بردارد.وی 
گفت: آمریکایی ها که درباره تحریم تســلیحاتی بحث 
می کنند، باید بدانند ایــن موضوع جز اینفک برجام 
است و اگر بنا باشد که این تحریم ها تحت هر شرایطی 
بازگردد، پاسخ ما پاراگراف آخر نامه ای است که من به 
سران ۴+۱ نوشتم. آنها می دانند که  چنین خطایی را 
مرتکب شوند چه عواقب وخیمی برای آن ها دارد و چه 
شکست تاریخی برای آنها خواهد بود.روحانی در ادامه 
صحبت های خود با تاکید بر نقش مردم در پشتیبانی 
از سیاســت های نظام خاطر نشــان کرد:  اگر حضور، 
پشــتیبانی و تظاهرات مردم نبود ما موفق نمی شدیم؛ 
آن زمان که مذاکره بود من ســفر استانی زیاد داشتم. 
یکی از مقامــات در این باره گفته بود که ما می بینیم 
دولت  با ملت هم نظرند و کل ملت پشــتیبان دولت 
هســتند. اگر مردم به صحنــه نمی آمدند  و حمایت 
نمی کردند و بعداً در مسأله برجام رهبری ما را هدایت 
و مجلس و شــورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی 
دولت را کمک نمی کرد، ما به هدف نمی رســیدیم. در 
یک نقطه حساس همه دست به دست هم دادیم و ما 

توانستیم است موفقیت را به دست بیاوریم.

رییس جمهور: 
ادامه تحریم تسلیحاتی عواقب وخیمی خواهد داشت
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نگـــاه شریعتمداری: 

صاحبانمشاغلبیثباتوام۲میلیونتومانیمیگیرند
تهــران- ایرنا- وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی از برنامه این 
وزارتخانــه برای اعطای وام یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲میلیون 
تومانــی به حدود دو میلیــون نفر از صاحبان مشــاغلی مانند 
دستفروشان و رانندگان موتورسیکلت که دارای شرایط کار ثابت 
نیســتند، خبر داد.به گزارش سه شنبه شب وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری عصر دیروز در جلسه دیدار 
اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با مدیران ارشد 
این وزارتخانه با اشــاره به شرایط جدید ایجاد شده در کشور به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا، گفت: نمی توان از نقش فوق العاده 
جامعه کارگری به عنوان ســتون فقرات تولید در کشــور چشم 
پوشی کرد؛ کسانی که در این ایام در کنار مجاهدان راه سامت 
با استحکام و ایستادگی خود در معادن و صنایع کوچک و بزرگ 
در حوزه های مختلف خطوط تولید را حفظ کردند.وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به افزایش ســرمایه اجتماعی بعد 
از بروز بیماری کرونا افزود: کرونا باعث کاهش رشــد اقتصادی 
در همه مناطق جهان شــده است و برخی برآوردها این رکود را 
بزرگترین رکود اقتصادی از سال ۱۹۳۰ به این طرف می دانند. 
در ایران نیز برآوردهای اولیه نشــان می دهد که این ویروس به 
حداقــل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی لطمه وارد می کند که 
ممکن است افزایش هم پیدا کند.وی با بیان اینکه طبق برخی از 
آمارها، ویروس کرونا حدود ۵۰۰ میلیون نفر را در سطح جهان 
فقیر کرده اســت، ادامه داد: در ایران هم طبق برخی برآوردهای 
بین المللی، حدود نیــم برابر میزان خط فقر افزایش پیدا کرده 
است؛ همین مساله باعث شده کرونا به یکی از مسائل اجتماعی 
مهم در کشور تبدیل شود.شریعتمداری با تاکید بر اهمیت کار و 
اشتغال در شرایط فعلی افزود: آسیب های ناشی از کرونا بیشتر 
حوزه خدمات را در ایران مورد هدف قرار داده است. البته در دنیا 
نیز برخی برآوردها از بیکاری حدود۳۰۰ میلیون نفر از مجموعه 
شاغان تمام وقت حکایت دارد.وی با بیان اینکه حدود ۷۸۰ هزار 

نفر در ســامانه بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ثبت نام کرده اند، گفت: حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر نیز انصراف خود 
را از دریافت این خدمت اعام کرده اند. همچنین برخی مراجعات 
به این ســامانه نیز قاعده مند نبود که با پاایش های انجام شده 
نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام شده اند؛ 
این تعداد عاوه بر ۲۴۰ هزار نفری است که قبا در صندوق بیمه 
بیکاری ثبت نام کرده و از مبلغ بیمه بیکاری استفاده می کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: برآوردهای اولیه 
از نیاز به حدود ۷ هزار میلیارد تومان منابع برای پوشش سه ماهه 
این تعداد از بیــکاران حکایت دارد که با تایید رئیس جمهور ۵ 

هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای حل مشکل بیکاران مستقیم 
تامین شــده است.شــریعتمداری با بیان اینکه خوداشتغالی و 
کارفرمایی در همه جهان لطمه خورده است، ادامه داد: در جریان 
کرونا حدود ۴۳۶ میلیون نفر کارفرما در جهان شــغل خود را از 
دســت داده اند. همچنین در همان ماه اول شیوع کرونا، درآمد 
کارگران غیررســمی نیز حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده که 
همین مســاله باعث افزایش فقر نسبی در بین جامعه کارگری 
جهان تا ۳۴ درصد شــده که این نرخ در بین کشــورهای کمتر 
توسعه یافته تا ۵۶ درصد نیز پیش بینی شده است.وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به پرداخت وام یک میلیون تومانی 

برای حمایت از شهروندان در برابر ویروس کرونا، گفت: این مبلغ 
در مرحله اول به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار پرداخت شــد؛ 
در هفته جاری نیز پیامک های ۷۰۰ هزار نفر دیگر دریافت شده 
که آنها نیز این مبلغ را دریافت خواهند کرد. پیش بینی می شود 
تعداد خانوارهایــی که این وام را دریافت می کنند تا آخر هفته 
از ۲۰ میلیون سرپرســت خانوار نیز بیشتر شودشریعتمداری در 
ادامه افزود: از هفته آینده ثبت نام سامانه »کارا« از کارگاه هایی 
که دارای محدودیت بوده و جزو ۱۳ رسته شغلی هستند که به 
صورت مستقیم یا غیرمســتقیم از کرونا لطمه خورده اند، آغاز 
خواهد شــد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وزارتخانه 
های ذیربط این مشــاغل از جمله وزارتخانه های ارشاد، صمت، 
جهاد کشــاورزی و میراث فرهنگی درخواست های این مشاغل 
در سامانه کارا را تایید مجدد خواهند کرد تا در نهایت همه این 
اطاعات با پایگاه اطاعاتی سازمان تامین اجتماعی تطبیق داده 
شود، به این ترتیب این تسهیات ۱۲ درصدی با دقت باایی به 
واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد.شریعتمداری با بیان اینکه 
عاوه بردولت، نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقاب اسامی و 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( نیز حمایت هایی را انجام 
دادند، گفت: فهرســت برخی از کارگرانی که با شهرداری ها در 
تماس بودند دریافت شد و حمایت از افرادی که باید بااتر از یک 
میلیون تومان دریافت کنند را در دستور کار خود قرار داده ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پیش بینی می شــود به 
حدود ۲ میلیون نفر از این افراد مانند دستفروشــان، رانندگان 
موتورسیکلت که دارای شرایط کار ثابت نبوده اند وام یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تا ۲میلیــون تومانی پرداخت کنیم که البته منابع 
این تسهیات هم پیش بینی شده است.جلسه دیدار معاون اول 
رییس جمهوری با مدیران ارشد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
بعد از ظهر امروز )۱۶ اردیبهشت( در محل این وزارتخانه برگزار 

شد.

 امکان ثبت نام جاماندگان سهام عدالت 
وجود ندارد؟

این روزها بحث سهام عدالت پس از آزادسازی آن باز هم داغ شده است. در حال 
حاضر حدود ۵۰ میلیون نفر مشــمول سهام عدالت هستند و همواره این سوال 
برای برخی افراد مطرح است که چگونه می توانند مشمول سهام عدالت شوند. 
این درحالی است که پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه 
مشــمول جدیدی پذیرفته شــود وجود ندارد.به گزارش ایسنا، سهام عدالت در 
سال ۱۳۸۵ به اذن مقام معظم رهبری از بین سهام شرکت سودده کشور انتخاب 
شد و مشموان سهام عدالت  مجموعا ۶ دهک پایین جامعه را شامل می شدند.

برای دو گروه از این دهک ها که شامل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی بودند، با اجازه مقام معظم رهبری، ۵۰ درصد 
تخفیف صادر شــد.  بر این اساس از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵، ۵۰ درصد این 
سود از طریق سود سهام شرکت های سرمایه پذیر انجام شد و دو دهک مذکور 
دارای ســهام یک میلیونی بودند. بنابراین افرادی که طی سال های مذکور سود 
سهام دریافت کرده اند، مورد تعیین تکلیف سازمان خصوصی سازی قرار دارند.

این ســوال همواره مطرح بوده است که چگونه می توان برای سهام عدالت ثبت 
نام کرد، این درحالی اســت که برای ثبت نام افراد جدید ظرفیت قانونی وجود 

ندارد و قرار نیست تعداد مشوان افزایش یابد.

آیا همه افرادی که برگه های سهام عدالت را دارند سهامدار محسوب 
می شوند؟

باید توجه داشــت که  برگه های سهام عدالت ماک نیست. در واقع اشخاصی 
که با در دســت داشتن برگه های دعوتنامه ســهام عدالت و سایر مدارک ازم 
تشریفات ثبت نام را در بازه زمانی تعیین شده )تا پایان اسفندماه ۱۳۹۴( انجام 
داده و مشــخصات آنها در سامانه ســهام عدالت درج شده باشد، مشمول سهام 

عدالت هستند.

چگونه متوجه شویم سهام عدالت داریم؟
چنانچه فردی درمورد اینکه مشول سهام عدالت هست یا خیر، اطمینان ندارد، 
باید با مراجعه به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir و وارد 
کردن کد ملی اطاعات ازم را دریافت کند.بر اســاس این گزارش،طبق آخرین 
آمار ۴۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۴۱ نفر مشمول سهام عدالت هستند که از این 

تعداد ۴۶ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۳۴۹ نفر در قید حیات هستند.

ذخیره ارزی برای کرونا ریال شد
بعد از موافقت مقام معظم رهبری در رابطه با برداشــت یک میلیارد داری 
از صندوق توســعه ملی برای کمک به جبران هزینه های کرونا، اولین معادل 
ریالــی آن در اختیار دولت قرار گرفته اســت.به گزارش ایســنا، هزینه های 
سنگین ناشی از شیوع ویروس کرونا و نیاز وزارت بهداشت به منابع مسائلی 
بود که تنها از کانال بودجه دولت امکان تامین نداشت و منابع دیگری برای 
جبران هزینه و همچنین حمایت از اقشــار آســیب پذیر پیش بینی شد.در 
همین جریان کمک از منابع صندوق توسعه ملی مطرح بود تا این که در اوایل 
فروردین ماه رئیس جمهور اعام کرد که طی نامه ای درخواست برداشت یک 
میلیارد داری از منابع صندوق توســعه ملی به منظور کمک به هزینه های 
ناشی از کرونا را مطرح کرده است و در ادامه نیز طولی نکشید که مقام معظم 
رهبری نیز با این درخواســت دولت موافقت کردند و مجوز برداشــت صادر 
شد.حدود یک ماه از مجوز دولت برای برداشت منابع از صندوق توسعه ملی 
گذشــت تا این که به تازگی نوبخت - رئیس سازمان برنامه وبودجه - اعام 
کرد نخستین بخش از معادل ریالی یک میلیارد یورو توسط بانک مرکزی به  

حساب خزانه واریز شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی:
مالیات نقل و انتقال اماک از 20اردیبهشت 

در استان ها برخط می شود
معاون سازمان امور مالیاتی از برخط شدن مالیات نقل و انتقال اماک مسکونی 
در مراکز اســتانها از ۲۰ اردیبهشت خبر داد.به گزارش مهر، محمد مسیحی در 
نامه ای به ادارات مالیاتی شــهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی اعام 
کرد که مالیات نقل و انتقال اماک مسکونی در مراکز استان ها از ۲۰ اردیبهشت 
برخط خواهد شــد.در نامه معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی آمده 
اســت: همانگونه که آگاهی دارید، در اجرای مفاد مقررات تبصره )۴( ماده ۱۸۷ 
قانون مالیات های مســتقیم و آئین نامه اجرایی مربوط، فرآیندهای کاری برون 
سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال اماک به دفاتر اسناد رسمی با در نظر گرفتن 
قوانین و مقررات موضوعه، با همکاری این معاونت و معاونت فناوری های مالیاتی 
در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.به این منظور سامانه 
مربوطه با همکاری سازمان ثبت اسناد و اماک کشور، طراحی و پس از اجرای 
مراحل تست آن در دفاتر اسناد رسمی منتخب، با توجه به هماهنگی های بعمل 
آمده، برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی اماک مســکونی به صورت گام 
به گام در ســطح دفاتر اسناد رسمی مســتقر در مناطق بیست و دو گانه شهر 
تهران به اجرا در آمده اســت، به نحوی که از ابتدای اســفند ماه ســال ۱۳۹۸، 
تمامی دفاتر اسناد رســمی محدوده مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به این سامانه 

دسترسی داشته اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی به مهر خبر داد
روند واگذاری اراضی دولتی به طرح ملی 

مسکن آغاز شد
مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن از دســتور موکد رئیس جمهور به 
اســتانداران برای آغاز شناســایی و واگذاری اراضی در اختیار دستگاه های 
دولتی به وزارت راه و شهرسازی خبر داد.علی نبیان در گفت و گو با خبرنگار 
مهر درباره آخرین وضعیت تأمین اراضی طرح ملی مســکن اظهار داشــت: 
از ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مســکن، ۲۰۰ هزار واحد مســکونی در حوزه 
شــهرهای جدید احداث می شود که ســازمان ملی زمین و مسکن در این 
شهرها، زمینی در اختیار ندارد. ۱۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در حوزه 
بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد هم در حوزه 
بنیاد مسکن قرار دارد که سازمان ملی زمین و مسکن تأمین زمین در این دو 
بخش را انجام داده و در بسیاری از استان های هدف، عملیات اجرایی ساخت 
و ســاز آغاز شده است.وی افزود: حتی به زودی قرار است در چند استان که 
عملیات اجرایی ساخت و ساز به اتمام رسیده، شاهد برگزاری مراسم افتتاح و 

بهره برداری از واحدهای مسکن ذیل طرح اقدام ملی باشیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی:
علت عدم واریز سود سهام عدالت برای برخی 

از مشموان مشخص شد
رئیس ســازمان خصوصی سازی از اختال در سیستم بانکی برای پرداخت سود 
سهام عدالت به برخی از مشمولین خبر داد و گفت: پول در حساب بانک عامل 
است و با رفع مشکل به حساب مشموان واریز می شود.علیرضا صالح در گفتگو 
با خبرنگار مهر با اشاره به عدم واریز سود سهام عدالت برای برخی از مشموان 
در ماه اســفند، گفت: با پیگیری هایی که انجام شد متوجه شدیم در ماه اسفند 
اختالی در بانک عامل اتفاق افتاده است.ولی ادامه داد: ما سود سهام عدالت را به 
حساب بانک عامل ریختیم اما گویا مشکلی در داخل بانک بوده، یا شبای مردم 
فعال نبوده یا کد شماره حساب ها مشکل داشته و یا مشکلی دیگر در زیر ساخت 
این بانک بوده است که بانک آن را برگردانده است.صالح گفت: به همکاران گفتم 
که بافاصله کاری کنند که اگر کارت کســی به مشکل خورده یا شماره شبای 
 او فعال نیســت ســریع به تک تک افراد اطاع بدهند که این مشکل حل شود.

 کاهش آمار کرونا در همدان به معنای
 پایان خطر نیست

همدان- محبوبه یادگاری: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: 
اگر چه سیر آمار ابتا به کرونا در استان نزولی است اما این امر به معنای پایان 
خطر نیســت.منوچهر کرمی اظهار داشت: آمار کرونا در همدان ثابت و کم شده 
اما هنوز هم توصیه جدی ما به مردم رعایت موارد بهداشــتی و پرهیز از حضور 
در اجتماع است.وی با بیان اینکه کم شدن آمار برای مدتی محدود و چند روزه 
برای ما  اهمیتی ندارد ابراز کرد: زمانی خیال ما راحت می شود که حداقل سه 
هفته از مدت صفر شــدن آمار بگذرد و دیگر مورد جدیدی افزوده نشود.معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه در برخی مناطق کشور 
اعام وضعیت ســفید شده است اظهار داشت: به این وضعیت نیز نباید دلخوش 
بود چرا که هر گونه کم توجهی و ســهل انگاری در رعایت موارد بهداشتی می 
تواند خطرآفرین باشد.کرمی با بیان اینکه وضعیت شهرها به صورت هفتگی تغییر 
می کند تصریح کرد: در حال حاضر آمار مبتایان روزانه استان همدان به کمتر از 
۱۰ مورد رسیده اما با این حال به شهروندان هشدار می دهیم که خطر بیماری 

وجود دارد و اگر رعایت نکنند با بحران روبه رو می شویم.

نقش تکوینی معلم در تکامل شخصیت و 
آینده دانش آموزان بی بدیل است

استاندار قم با اشاره به ویژگیهای معلمان در ایجاد فرهنگ در بین دانش آموزان 
گفت : نقش تکوینی معلم در تکامل شــخصیت و آینده دانش آموزان بی بدیل 
است.به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم با 
اشاره به جایگاه معلم در ارتقاء فرهنگ و اندیشه جامعه، اظهار کرد: معلم چون 
ستونی استوار؛ نقش پایه های رشد و تعالی دانش آموزان و دانشجویان را ایفا می 
کند.استاندار قم با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید عامه مرتضی مطهری 
و تبریک هفته معلم اضافه کرد:  پذیرش مسئولیت آموزش و تربیت دانش آموزان 
در رده های سنی مختلف تعهدی بزرگ و مهم است که بر عهده معلمان گذاشته 
شــده است.وی با تاکید بر نقش تکوینی معلم در تکامل شخصیتی دانش آموز، 
ادامه داد: جایگاه واقعی معلم نقش بســتن در ذهــن دانش آموز به عنوان یک 
الگوی کامل زندگی است که باید برای رسیدن به این جایگاه معلمان تمام تاش 

خود را بکار گیرند.

پیشرفت 70 درصدی منازل خسارت دیدگان
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با اشاره به خسارت رانش زمین به ۳۵ روستای 
اســتان گفت: ساخت واحدهای مسکونی خسارت دیده در این روستاها آغاز 
شده و اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.سیدمحمد حسینی با اشاره به 
خسارت رانش زمین به ۳۵ روستای استان گلستان اظهارداشت: این روستاها 
عمدتا در مناطق کوهســتانی واقع شــده اند و اغلب پروژه های ایمن سازی و 
تثبیت روستاها در حال انجام است.وی افزود: بیشترین خسارت های رانش و 
زمین لغزش به روستای » قلعه قافه« وارد شده که ۹۰ واحد مسکونی در این 
روستا به طور کامل تخریب شد و کار ساخت این واحدها آغاز شده و اکنون 

۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

تهــران- ایرنــا - مدیرعامــل شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی قیمت روز تابلوی 
شرکت های بورســی که مشمول طرح 
ســهام عدالت هســتند را بیش از ۴۶۰ 
هزار میلیارد تومان اعــام کرد و افزود: 
افرادی که ۱۲ ســال پیش سهام عدالت 
یک میلیون تومانی به آنها داده شــده، 
اکنون ســهام آنها بیش از ۱۶ برابر شده 
است.حسین فهیمی دیروز )چهارشنبه( 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به  
اباغیه تاریخی رهبر معظم انقاب مبنی 
بر آزادسازی سهام عدالت گفت: براساس 
این اباغیه مقرر شد تا در ماه های آینده 
ســهام عدالت افرادی کــه می خواهند 
سهامشان به صورت مستقیم معامله شود 
یا از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
مدیریت شود آزادسازی صورت گیرد.وی 
ادامه داد: مفهوم آزادسازی این است که 
سهام عدالت افرادی که جزو مشمولین 
این ســهام محسوب می شــوند باید در 
ســامانه های بازار ســرمایه کشور ثبت 
شــوند و دارایی ها به نام آنها اختصاص 
داده شــود تا بتوانند  تمام حقوق خود 
را از محل دارایــی دریافت و به خرید و 
فروش با کسب ســود بپردازند. فهیمی 
خاطرنشــان کــرد: با توجه بــه نقش و 
جایگاه شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار، 
ستاد آزادسازی سهام عدالت مسئولیت 
عدالت  ســهام  آزادسازی  پاســخ گویی 

را به این شــرکت محول کرده اســت.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اظهار داشــت: همکاری ما با ســازمان 
خصوصی ســازی آغاز و از مدت ها قبل 
تمامی زیرساخت، ســامانه ها و امکانات 
این شرکت تجهیز شده تا بتوانیم مراحل 
این اقدام را به خوبی به پایان برســانیم.

وی خاطرنشان کرد: ثبت و نگهداری از 
دارایی ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت 
همانند همه فعاان بورســی اســت که 
ممکن است صدها میلیون تومان دارایی 
در بورس داشته باشند، ما به همان اندازه 
باید به مشــموان سهام عدالت خدمات 
ارائــه خواهیم داد و همچنین باید از کد 
بورســی آنها به گونه ای نگهداری کنیم 
که مورد سواســتفاده قرار نگیرد.فهیمی 
اظهار داشــت: شرکت ســپرده گذاری 
زیرســاخت های ازم بــرای معامــات 
ســهام عدالت در بورس را تقویت کرده 
و مشمولین این ســهام نباید هیچگونه 
نگرانی در زمینه معامات سهام عدالت 
را داشته باشند به همین دلیل بهتر است 
تــا از هرگونه شــتاب زدگی در اقدامات 

مربوط به این سهام خودداری کنند.وی 
به فرصت یک ماهه ای که به مشــموان 
سهام عدالت برای تعیین نحوه مدیریت 
آنها داده شــده است اشاره کرد و گفت: 
اکنون در این مرحله مشــمولین سهام 
عدالــت فقط باید به ســایت ســازمان 
خصوص سازی مراجعه و نحوه مدیریت 
خود را مشــخص کنند اما برای مرحله 
بعد اقدامات بیشــتری را در دستور کار 
داریــم که آنها را اجرایــی خواهیم کرد.

فهیمــی با بیان اینکه تصمیم افراد برای 
نحوه مدیریت سهام عدالت شخصی است 
و براساس دانش و توانایی افراد متفاوت 
خواهد بود، گفت: افــرادی که به دنبال 
انتخاب روش مدیریت مستقیم هستند 
باید از دانش و  زمان کافی برای تعقیب 
تابلوها و معامات بورسی و تحلیل صوت 
مالی شرکت ها برخوردار باشند، همچنین 
بایــد در این زمینــه تصمیم بگیرند که 
قیمت سهام متناسب با میزان سودآوری 
شرکت است یا خیر؟مدیر عامل شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اظهار داشــت: 
افرادی که از این توانایی برخوردارند بهتر 

است از روش مستقیم مدیریت انتخاب 
می کنند اما برخی دیگر که از این دانش 
محروم هســتند بایــد از روش مدیریت 
غیرمستقیم اســتفاده کنند و سودی را 
در زمان تعیین شــده دریافت کنند.وی 
اظهار داشت: درخواست ما از مشموان 
ســهام عدالت این اســت که از هرگونه 
مراجعه به مراکــز و ارگان های مختلف 
برای طرح سوال و پاسخ خودداری کنند 
و اطاعــات ازم را تنها از طریق مرجع 
انتخاب شده یعنی شرکت سپرده گذاری 

پیگیری کنند.

عدالت  ســهام  فــروش  و  خرید 
کاهبرداری است

فهیمی با بیان اینکه خبرهایی رســیده 
مبنــی بر خرید و فروش ســهام عدالت 
که ایــن موضوع کاهبرداری اســت و 
مشــکاتی را قطعا ایجــاد خواهد کرد، 
با تصمیم دولــت و رهبر معظم انقاب 
درخصوص آزادسازی سهام عدالت اتفاق 
اقتصادی بزرگی در حال رخ دادن است و 
مردم باید خود از دارایی ها محافظت کنند 
و فقط منتظر اطاعیه های ارائه شــده از 
سوی شرکت سپرده گذاری باشند.مدیر 
عامل شرکت ســپرده گذاری مرکزی به 
ارزش ســهام عدالت اشاره کرد و گفت: 
ارزش این ســهام در زمان واگذاری بین 

مستقیم و غیرمستقیم یکسان است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی:

ارزش سهام عدالت ۱۶ برابر 
شده است

گزیده خبر
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سناریوی جدید برای صعود نفت به ۷۰ دارگزیده خبر
شرکت »ریستاد انرژی« هشدار داد کاهش چشمگیر اکتشاف و تولید، 
تاثیر طوانی مدتی روی بازار جهانی نفت خواهد گذاشــت و قیمت ها 
را در ســال ۲۰۲۵ که کمبود عرضه به پنج میلیون بشــکه در روز بالغ 
می شــود، به باای ۶۸ دار در هر بشــکه می رساند.به گزارش ایسنا، 
این شــرکت تحقیقات انــرژی در گزارش جدیدی اعــام کرد اگرچه 
جهان در حال حاضر با بزرگترین اشــباع عرضه مشاهده شده تاکنون 
در بازار جهانی نفت مواجه اســت اما اوضاع در ســال های آینده تغییر 
چشــمگیری پیدا خواهد کرد. از آنجا که همه شرکتهای نفتی پس از 
ریزش قیمت ها در مارس، برنامه ریزی خود را در جهت بقا تغییر داده اند، 
ســرمایه گذاری ها در اکتشاف و تولید جدید به تاخیر خواهد افتاد زیرا 
این شرکتها به دنبال حفظ نقدینگی و اجتناب از کاهش پرداخت سود 
نقدی به سهامدارانشان هستند. غولهای نفتی نظیر اکوئینور و شل دقیقا 
چنین کاری را انجام داده اند. در نتیجه ســرمایه گذاری های جهانی و 
تصویب پروژه ها امسال کاهش پیدا کرده است.شرکت »ریستاد انرژی« 
در پایان مارس پیش بینی کرده بود که شــرکت های اکتشاف و تولید 
احتماا تصویب پروژه ها را  ۶۸ درصد در مقایســه با ۱۹۲ میلیارد دار 
پروژه های تصویب شــده در ســال ۲۰۱۹ کاهش می دهند.بر اساس 
جدیدترین برآورد شــرکت »ریستاد انرژی«، افت سطح سرمایه گذاری 

و فعالیت پروژه جدید هنگامی که با بهبود تقاضای جهانی پس از پایان 
بحران ویروس کرونا همراه شــود، بــازار جهانی نفت را با کمبود عرضه 
حدود پنج میلیون بشــکه در روز روبرو خواهد کرد و قیمت هر بشکه 
نفت برای متعادل کردن بازار به ۶۸ دار صعود خواهد کرد.این شــکاف 
احتماا توسط بزرگترین تولیدکنندگان اوپک شامل عربستان سعودی، 
عراق و امارات متحده عربی پر می شود که می توانند مجموعا بین سه تا 
چهار میلیون بشکه در روز جهت رفع کمبود عرضه به میزان پنج میلیون 
بشکه در روز مشارکت کنند و باقی این کمبود توسط نفت شیل آمریکا 
جبران می شود.در مناطق نفت شیل آمریکا، کاهش سرمایه گذاری ها و 
محدودیت ها به کاهش فوری تولید منجر شده است اما کاهش چشمگیر 
چاه هــای جدید، چاه های موجود کمتری برای تولید در بلندمدت باقی 
خواهد گذاشت.بر اســاس گزارش اویل پرایس، اسپن ارلینگسن، مدیر 
تحقیقات باادستی شرکت »ریستاد انرژی« اظهار کرد که قیمت های 
پایین فعلی، عرضه میان مدت نفــت را محدودتر خواهد کرد و تعادل 
قابــل توجهی میان عرضه  وتقاضا به وجود مــی آورد. با بهبود تقاضا، 
تولیدکنندگان بزرگ اوپک باید عرضــه خود را به میزان قابل توجهی 
افزایــش دهند در غیراین صورت بازار با قیمت های بااتر از ســناریوی 

پیش بینی شده مواجه خواهد شد.

معاون وزیر نفت به مهر خبر داد
پایان گازرسانی به زاهدان تا زمستان امسال

معاون وزیر نفت گفت: بر اســاس برنامه امیدواریم تا پیش از زمســتان امسال 
گازرســانی به زاهدان به پایان برسد ضمن آنکه ساخت خطوط لوله انتقال گاز 
در سایر شهرهای این استان پهناور نیز در دست اجرا است.حسن منتظر تربتی، 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر ویروس 
کرونا بر روند حفظ، نگهداشــت و توسعه شبکه تولید، انتقال و توزیع گاز ایران، 
گفت: یکی از مشکات شیوع کرونا در بازار جهانی نفت و گاز بوده که منجر به 
ســقوط آزاد قیمت ها به ویژه محصوات و فرآورده های گازی شده است.معاون 
وزیر نفت در امور گاز با اشاره به کاهش قیمت جهانی محصوات گازی، تصریح 
کــرد: با وجود کاهش قیمت ها و به تبع آن کاهش درآمدها، اما با برنامه ریزی و 
اولویت بندی تخصیص منابع مالی، مشــکلی برای حفظ، نگهداشــت و توسعه 
شــبکه تولید و انتقال گاز کشور در ســال ۹۹ نخواهیم داشت.وی با بیان اینکه 
شــیوع کرونا منجر به توقف یا کند شدن آهنگ اجرای پروژه های صنایع نفت و 
گاز جهان شــده است، اظهار داشت: با برنامه ریزی که از پارسال انجام شده و با 
تأمین منابع مالی از یک سو و اجرای دقیق تمامی پروتکل های بهداشتی از سوی 
دیگر، شــیوع کرونا اختالی در روند توسعه و اجرای پروژه های جدید توسعه و 
تعمیراتی صنعت گاز ایران ایجاد نکرده است.این مقام مسئول یکی از برنامه های 
مهم سال جاری را توسعه شــبکه گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان و 
اتصال بندر چابهار به عنوان بندر اقیانوسی کشور به شبکه گاز عنوان کرد و افزود: 
بر اســاس برنامه امیدواریم تا پیش از زمستان امسال گازرسانی به شهر زاهدان 
به پایان برسد ضمن آنکه ساخت خطوط لوله انتقال گاز در سایر شهرهای این 

استان پهناور کشور در دست اجرا است.

سقوط صادرات نفت عربستان به پایین ترین 
رکورد 10 ساله

صادرات نفت عربستان ســعودی در ماه میادی جاری به حدود شش میلیون 
بشــکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد که پایین ترین میزان در حدود یک دهه 
گذشته است.به گزارش ایسنا، عربستان سعودی که بزرگ ترین صادرکننده نفت 
جهان اســت، تحت توافق اوپک پاس به منظور تقویت قیمت ها که تحت تاثیر 
افت شدید تقاضا در بحبوحه پاندمی ویروس کرونا ریزش کرده اند، تولیدش را در 
ماه های مه و ژوئن ۲۳ درصد کاهش داده و به حدود ۸.۵ میلیون بشکه در روز 
می رساند.منابع صنعتی آگاه به رویترز گفتند: صادرات نفت عربستان سعودی در 
ماه مه حدود شش میلیون بشکه در روز خواهد بود و آسیا چهار میلیون بشکه 
در روز از این نفت را دریافت می کند. صادرات به آمریکا کمتر از ۶۰۰ هزار بشکه 
در روز خواهد بود.کاهش تولید نفت به معنای تولید کمتر گاز است که به همراه 
نفت استخراج می شود. گاز به عنوان خوراک در صنعت پتروشیمی و برای تولید 
برق مورد استفاده قرار می گیرد.عربستان سعودی به دنبال تولید بیشتر برق از 
گاز به منظور صرفه جویی در مصرف نفت و اختصاص آن به صادرات اســت. اما 
تقاضای جهانی کمتر برای نفت به معنای وجود نفت ارزان بیشــتر برای مصرف 
داخلی اســت و در نتیجه تابستان امســال که تقاضا برای برق به دلیل استفاده 
از دســتگاه های خنک کننده هوا افزایش پیدا می کند، نفت بیشــتری مصرف 
خواهد شد.در سال ۲۰۱۹ که عربســتان سعودی حدود ۹.۹ میلیون بشکه در 
روز نفت تولید کرد، ۵۵۰ هزار بشــکه در روز نفت در تابســتان مصرف کرد که 
در مقایسه با ۷۰۰ هزار بشکه در روز در تابستان سال ۲۰۱۸ کاهش داشت. اما 
منابع صنعتی اکنون انتظار دارد که میزان مصرف نســبت به سطح سال ۲۰۱۹ 
اندکی افزایش پیدا کند.به گفته آمریتا ســن، یکی از موسسان شرکت مشاوره 
»انرژی اسپکتس«، در مجموع پیش بینی می شود تقاضای داخلی برای نفت و 
محصوات نفتی به دلیل شــیوع بیماری کووید ۱۹ و تقاضای صنعتی پایین تر، 
کمتر باشــد و قیمت پایین نفت و کاهش بودجه اقتصاد عربستان سعودی را به 

ورطه رکود می کشاند.

کانادا 1 میلیون بشکه در روز تولید نفت خود 
را کاهش می دهد

تحلیلگران انتظار دارند شرکت های نفت کانادا حدود یک میلیون بشکه در روز 
تولید خود را در ماههای آینده کاهش دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل 
از اویل پرایس، به خاطر ادامه کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان نفت کانادا و 
افزایش ظرفیت ذخیره سازی، قیمت نفت خام سنگین این کشور در اوایل همین 
هفته افزایش یافت و با کمترین اختاف نسبت به نفت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا طی ۱۲ ســال گذشته فروخته شد. قیمت نفت »وسترن کانادا سلکت« 
که شاخص نفت شنی آلبرتا است، برای تحویل در ماه ژوئن تنها ۳.۸۰ دار در 
هر بشکه ارزانتر از قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در 
همین ماه اعام شــد. این اختاف قیمت بین نفت ســنگین کانادا و نفت خام 
آمریکا کمترین تفاوت قیمت حداقل از ۲۰۰۸ تا حاا اســت. قیمت باای نفت 
خام کانادا در این هفته دو دلیل دارد: یکی ادامه کاهش تولید توســط بسیاری 
از تولیدکنندگان نفت کانادا و دیگری گزارش شــرکت خط لوله انبریج مبنی بر 
اختصاص بخشی از خط لوله آن برای ذخیره نفت. شرکت های نفت کانادا هزینه 
و تولید خود را در بسیاری از پروژه های نفت سنگین در آلبرتا به خاطر قیمت 
بسیار پایین نفت و کاهش تقاضا برای آن در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا 

کاهش داده اند.

زیان 9.2 میلیارد داری بزرگترین 
پاایشگاه نفت آمریکا به خاطر شیوع کرونا

بزرگترین پاایشــگاه نفت آمریکا ضرر و زیان خود را در سه ماهه اول سال 
جاری میادی ۹.۲ میلیارد دار اعام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به 
نقل از فایننشــال تایمز، ماراتن پترولیوم، بزرگترین پاایشگاه نفت آمریکا 
ضرر و زیان خود را در ســه ماهه اول سال جاری میادی ۹.۲ میلیارد دار 
اعام کرد که دلیل اصلی آن کاهش تقاضا برای ســوخت به خاطر تعطیلی 
های ناشــی از همه گیری ویروس کرونا اســت. این شرکت اعام کرد ۱.4 
میلیارد دار معادل ۳۰ درصد از هزینه های ســرمایه ای خود را در ســال 
جاری میادی پایین می آورد و هزینه هایش را ۹۵۰ میلیون دار در پاســخ 
به بحران ویروس کرونا کاهش می دهد. این شرکت همچنین دورنمای خود 
برای تولید پاایشگاهی را در ســه ماهه دوم سال جاری میادی به شدت 
پایین آورده است و انتظار دارد تولید آن ۲.۱ میلیون بشکه در روز باشد که 
۳۰ درصد نســبت به سه میلیون بشکه در روز سه ماهه اول کاهش خواهد 
داشت. انتظار می رود نیاز به سوخت در ادامه سال جاری بسیار پایین باشد. 
پاایشگاه ماراتن عاوه بر کاهش هزینه های سرمایه ای، خرید دوباره سهام 
خود را بــه تعویق انداخته و اعام کرده موقتاً برخی از تاسیســات خود را 
تعطیل می کند. تحلیلگران عقیده دارند این تعطیلی ها شامل کاهش نرخ 

پاایش در پاایشگاه ها هم می شود.

فروش ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در بورس انرژی؛
 طلسم فروش میعانات گازی در

 بورس شکست
تهران- ایرنا- نماینده شــرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی با اشاره به اینکه 
عرضه نفت و فرآورده های نفتی در بورس انرژی در ســال ۹۹ آغاز شــده است، 
 گفت: در اردیبهشت امسال ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی عرضه شده در بورس 
انرژی به فروش رفت.»امیرحســین تبیانیان« دیروز )چهارشنبه( در گفت و گو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه عرضه نفت خام و نفت کوره را در ســال 
۹۹ آغــاز کرده ایم،  ادامه داد: عرضه نفت خام از این هفته در بورس انرژی آغاز 
می شود.وی با اشاره به اینکه عرضه فرآورده های نفتی برای تحویل دریایی نیز بر 
عهده شرکت ملی نفت ایران قرار دارد،  افزود:  عرضه بنزین در اختیار ما نیست و 
در مورد گازوئیل نیز هنوز برای عرضه اعام موجودی نشده است.به گزارش ایرنا، 
 عرضه نفت خام و میعانات گازی از سال گذشته در بورس انرژی با هدف تسهیل 
در فروش و افزایش سهم بخش خصوصی آغاز شد.با این حال و با وجود تغییر در 
شیوه نامه عرضه توسط وزیر نفت،  عرضه نفت و میعانات با اقبال چندانی مواجه 
نشد و نفت خام بورسی بی مشتری ماند و در سال گذشته تنها حدود یک میلیون 
بشــکه نفت خام سبک و ۸۰ هزار بشــکه نفت خام سنگین به فروش رسیده و 

میعانات گازی روی دست فروشنده ماند.

 مصرف روزانه برق از 41 هزار مگاوات
 فراتر رفت

تهران- ایرنا- روند مصرف برق کشور از ابتدای اردیبهشت ماه صعودی بوده که در 
نیمه دوم این ماه به 4۱ هزار و ۵۶ مگاوات افزایش یافته است.تازه ترین گزارش 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می دهد میزان مصرف برق کشور نسبت 
به ابتدای اردیبهشــت ماه بیش از چهار هزار مگاوات افزایش یافته است.پارسال 
میزان مصرف برق تا شانزدهم اردیبهشت ماه چهل هزار و ۶۷۶ مگاوات بود.روند 
مصرف برق در کشور از همین ماه های ابتدایی امسال با وجود بیماری کرونا که 
در ابتدا موجب تعطیلی بســیاری از فعالیت ها شده بود افزایشی شده که نشان 
از شــروع مجدد فعالیت ها در کشور دارد.میزان مصرف برق صنایع نیز روندی 
افزایشی دارد به گونه ای که اکنون این میزان به چهار هزار و ۷۰۳مگاوات رسیده 
اســت.میزان مصرف برق در کشــور در حالی است که ذخیره نیروگاه ها به سه 
هزار و 4۰۲مگاوات رسید.میزان برق تولید شده از محل انرژی های تجدید پذیر 
و بهره وری برق نیز به ســه هزار و ۵۱4 مگاوات افزایش یافت.ظرفیت تولیدبرق 
کلی کشور بیش از ۸۰ هزار مگاوات است که بدین ترتیب نیمی از برق تولیدی 

به مصرف رسیده است.

بازسازی شبکه های برق در محله  ارزنان با 
اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان

بازسازی شبکه های برق در محله ی  ارزنان از مناطق محروم اصفهان با استفاده 
از ۶ کیلومتر سیم آلومینیومی و کابل خود نگهدار فشار ضعیف  انجام و همزمان 
با میاد امام حســن مجتبی)ع( بهره برداری از آن آغاز خواهد شد. برای اجرای 
این پروژه ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبارات شرکت توزیع برق اصفهان هزینه شده 
اســت .مهندس محســن معتمدی فرد مدیر برق منطقه ۷ شرکت توزیع برق 
اصفهان با اعام این خبر گفت : با اجرای این پروژه که در کوتاهترین زمان ممکن 
انجام شده اســت  ضعف برق این منطقه به پایداری استاندارد رسیده و ایمنی 
محیطی و مردمی تامین خواهد شد و  همچنین ضعف برق وخاموشی های سال 
گذشته تا حد زیادی کاهش خواهد یافت .وی به دیگر اهداف اجرایی این پروژه 
اشاره کرد و گفت :زیبایی مبلمان شهری ،افزایش ضریب ایمنی محیطی از دیگر 
اهداف این پروژه بوده است مدیر امور برق منطقه ۷ شرکت توزیع برق اصفهان  
به دیگر شــاخص های این پروژه اشــاره کرد و گفت :در فاز اول این پروژه یک 

دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت ۲۵۰ کیلوولت آمپر جابجا ونصب شده است .

تقدیررئیس کل دادگستری استان گلستان 
ازمدیرعامل شرکت گاز

بــه پاس قدردانی از مســاعدت واقدامات جهادی وانقابی مدیرعامل شــرکت 
گازاستان گلستان درخصوص اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی وکمک به حل 
مشــکات واحدهای تولیدی استان،ازسوی هادی هاشمیان، رئیس کل ورئیس 
ســتاداقتصادمقاومتی دادگستری استان با اهداء لوح تقدیر مراتب تشکرخود را 
از مهندس رحیمی بعمل آورده و از خداوندمتعال موفقیت ایشــان رادرخدمت 
هرچه بیشتربه نظام مقدس جمهوری اسامی ایران مسئلت نمود.درهمین رابطه 
مدیرعامل گازگلســتان نیزبه نوبه خود ازابرازمحبت رئیس کل و رئیس ســتاد 
اقتصاد مقاومتی دادگستری استان   تشکرنموده و تاش درراستای اجرای موثر 
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی و حمایت ازواحدهــای تولیدی جهت رونق تولید 
داخلی و ارتقای چرخه اقتصادی کشورکه مورد تاکید می باشد را افتخار بزرگی 

برای خود و مجموعه کارکنان  این شرکت  دانست .

تهــران - ایرنا - پیامدهــای اقتصادی 
کرونا بــر بخش های مختلف اقتصادی 
فرانسه اعم از تجارت، صادرات، واردات 
و تولیدات و … بســیار چشمگیر بوده 
اســت؛ در تازه ترین خســارات ناشی 
از شــیوع این ویروس، شــرکت نفتی 
»توتال« اعام کرد که سود این شرکت 
در سه ماهه نخست ســال ۲۰۲۰، به 
میزان ۹۹ درصد کاهش یافته اســت.

به گزارش روزنامه »لوفیگاور« فرانسه، 
این غول نفتی فرانسوی اعام کرد که 
ســود شــرکت به ۳4 میلیون دار در 
مقابل ۳.۱ میلیارد دار ســال گذشته 
 Patrick( »رسیده است.»پاتریک پویانه
Pouyanné( مدیرعامل شــرکت توتال 
تاکید کرد که متوسط قیمت هر بشکه 
نفت برنت دریای شــمال در سه ماهه 
نخست سال میادی جاری ۵۰.۱ دار 
بــوده در حالی که این رقم در ســال 
گذشته ۶۳.۱ دار بود. قیمت ها حتی 
بیشتر از این کاهش یافته اند و در زمان 
حاضر هر بشکه نفت کمتر از ۳۰ دار 
ارزش دارد.بــرای مقابله با این بحران، 
گروه توتال برنامه ریزی اقتصادی جدید 
خود )دست کم یک میلیارد دار هزینه 
عملیاتی( و کاهش ســرمایه گذاری را 
اعام کرد )کمتر از ۱4 میلیارد دار در 
ســال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۱۸ میلیارد 
دار برنامه ریزی شده در ابتدای سال(. 
این اقدام ها بیش از اقدام های پیشــین 

اعام شــده در ماه مارس/ ۱۱ اسفند 
۹۸ تا ۱۲ فروردین ۹۹  است.لوفیگارو 
نوشت: توتال هم اینک تولید بین ۲.۹۵ 
تا ۳ میلیون بشکه نفت در روز را برای 
سال جاری پیش بینی کرده است که 
در مقایســه با پیش بینی هــای اولیه 
دســتکم ۵ درصد کاهش دارد.روزنامه 
»لیبراسیون« فرانســه دو هفته پیش 
نوشت: ســقوط بی ســابقه بهای نفت 
شرکت های نفتی این کشور را بار دیگر 
در بحران فــرو خواهد برد.این روزنامه 
فرانسوی، در پی سقوط بی سابقه بهای 
نفت نیویورک که با کاهش فزاینده ای 
به منفــی ۳۷.۶۳ دار در هر بشــکه 
رســید نوشت: شــرکت های نفتی در 
فرانسه دوباره غرق در بحران می شوند.

لیبراسیون افزود: شرکت های فعال در 
این بخش که به سختی از شوک نفتی 
ســال ۲۰۱4 میادی بهبود یافته اند با 
وجود نیازی که به بودجه برای انطباق 
خود بــا تغییــرات آب و هوایی دارند 
ناچارند با تضعیف این زنجیره، سرمایه 
گذاری های خود را کاهش دهند. پس 

از ســال ۲۰۱4 و در آخریــن بحران 
بزرگ نفتی این بخش ۱۰هزار شغل را 
در فرانسه کاهش داده بود که با وجود 
توقف شــدید تقاضا ناشــی از بیماری 
همــه گیر کوویــد -  ۱۹، این ممکن 
است بدتر هم بشود.لیبراسیون نوشت: 
هنگامی که از متخصصان صنعت نفت 
و گاز در مورد تاثیــرات ویروس کرونا 
بر این صنعت سوال می شود بافاصله 
خاطــره »تاریک ترین لحظات« پدیدار 
می شــود. با ایــن تفاوت کــه امروز، 
ســقوط بهای نفت ممکن است شمار 
زیادی از شرکت های معتبر نفتی را به 
مراتب بیش از آنچه در ۶ ســال پیش 
اتفاق افتاد غرق کند و در ســایه غول 
نفتی »توتال«، این بخش شــماری از 
شرکت های فرانسوی بسیار در معرض 
خطر مانند »تکنیــپ« و »والورک« را 
دربر می گیرد.»برونو لومر« وزیر اقتصاد 
فرانسه پیشــتر هشــدار داده بود که 
سقوط بهای نفت، اقتصاد جهانی را که 
با تبعات گسترده شیوع کرونا دست به 

گریبان است، تهدید می کند.

»یورونیــوز« فرانســوی هم نوشــت: 
اپیدمــی کرونا تقاضاهــا را کند کرده 
و حســاب های ســه ماهه شرکت های 
نفتی روند کاهش به خود گرفته است 
که نتیجه مستقیم افت ناگهانی قیمت 
نفت به ویژه به دلیل اقدام های قرنطینه 
است.در مواجهه با بحران کووید - ۱۹، 
سود خالص شرکت توتال در سه ماهه 
نخست سال میادی جاری ۹۹ درصد 
کاهش یافته است. سود »رپسول« ۲۸ 
درصد کاهــش یافت. ایــن رقم برای 
شرکت »بریتیش پترولیوم« ۶۷ درصد 
و غول نفتی »آنگلو دویچ« انگلیســی 
4۶ درصد اســت.با وجود چنین زمینه 
نامطلوبی، گروه اســپانیایی رپســول 
می گوید ســود ســهام یک یورو برای 
هر سهم این گروه را برای سال ۲۰۲۰ 
حفظ خواهد کرد.در مواجهه با کاهش 
ســود ۹۹ درصدی، توتال بــه دنبال 
تقویــت برنامه ریــزی اقتصادی خود 
است. این غول نفتی فرانسه همچنین 
قول »بی طرفی کربن« )انتشــار صفر 
کربن( در ســال ۲۰۵۰ را داده اســت. 
۶۶ کشــور تعهد داده اند که انتشــار 
دی اکسید کربن خود را تا سال ۲۰۵۰ 
به صفر برسانند. ۶۶ دولت به همراه ۱۰ 
منطقه، ۱۰۲ شهر، ۹۳ شرکت تجاری 
و ۱۲ ســرمایه گذار متعهد شــده اند 
انتشار دی اکسید کربن خود را تا سال 

۲۰۵۰ به صفر کاهش دهند.

پیامدهای اقتصادی کرونا؛
 کاهش ۹۹ درصدی سود غول 

نفتی فرانسوی

استانها

قیمت سبد نفتی ســازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( دیروز دوشــنبه ) ۱۵ اردیبهشت ماه( 
نسبت به روز جمعه حدود ۲ دار افزایش یافت.به 
گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت ســبد نفتی این 
ســازمان دیروز ۱۸ دار و ۳۶ ســنت ثبت شــده 
اســت در حالیکه روز جمعه )۱۲ اردیبهشــت ماه( 
۱۶ دار و ۵۲ ســنت بوده است.سبد نفتی اوپک 
شــامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این ســازمان از 

جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوا، سبک رابی 
گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، 
صادراتی کویت، الســدر لیبی، سبک بونی نیجریه، 
سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئا 
و جنو کنگو اســت.قیمت نفت خام برنت و وست 
تگزاس اینترمدیت WTI ( نیز امروز )سه شنبه، ۱۶ 
اردیبهشت ماه( و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب 
۲۹ دار و ۳۰ سنت و ۲4 دار و ۷۰ سنت به ازای 

هر بشکه بود

 افزایش حدود 
۲ داری قیمت 
سبد نفتی اوپک
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یادداشت کاهش ۳۵ درصدی مبادله تجاری ایران و امارات
تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات گفت: 
مبادله تجاری میان دو کشــور در فروردین مــاه ۹۹ حداقل ۳۵ 
درصد کاهش داشته است.»فرشــید فرزانگان« در گفت و گو با 
خبرنــگار ایرنا این روند نزولی را به علت کاهش تقاضا داســت و 
افزود: شــیوع ویروس کرونا در کاهش مصرف مستقیم و اختال 
در زنجیره تأمین کشــور امارات متحده عربی به ویژه دبی نقش 

مهمی داشته است.

لنج های ایرانی برای حمل مــواد غذایی به امارات مجوز 
تردد می گیرند

وی درباره نحــوه جابجایی بار گفت: صــادرات و واردات امارات 
 اکنــون با کشــتی های چوبی، فلزی و شــناورهای لندی کرافت 
صورت می گیــرد؛ در حال حاضر لنج های اماراتــی که بار مواد 
غذایــی و ماهی غیر دارند، در حال تردد هســتند اما به زودی به 
لنج های کشــورمان برای حمل مواد غذایی به امارات مجوز تردد 

داده می شود.

تردد تجار ایرانی به امارات تسهیل شود
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با اشاره به سفر تجار 
و دارندگان اقامت امارات به این کشــور بیان کرد: امیدواریم بعد 
از ماه مبارک رمضان اقداماتی مؤثر در این زمینه انجام شــود و با 
رایزنی فعال اقتصادی وزارت خارجه، تردد تجار ایرانی و دارندگان 
اقامت این کشــور هرچه ســریع تر به حالت گذشته برگردد.وی 
تصریــح کرد: بخش خصوصــی انتظار دارد کــه وزارت خارجه 
کشورمان برای برطرف شــدن این مشکل، تمهیداتی را در نظر 
بگیرد. اکنون فقط پروازهــای خطوط هوایی ماهان، کیش ایر و 

قشم ایر جهت بازگشت اتباع کشورمان انجام می شود.

پیش بینی روند افزایشــی تجارت ایران و امارات در بلند 
مدت

فرزانگان در پاسخ به سؤال که آیا در بلندمدت افزایش یا کاهشی در 
حجم روابط دو کشور پیش بینی می شود، تصریح کرد: در بلندمدت 
با اتخاذ تدابیر و سیاســت گذاری های جدید بــا همکاری وزارت 
خارجه، وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت، اتاق مشترک ایران 

و امارات و همچنین اســتفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه 
کشــور امارات در جهت توسعه صادرات، به طورقطع حجم تجارت 
افزایشی خواهد شد.به گفته وی، کشور امارات متحده عربی بافاصله 
قابل تأملی از کشــورهای دیگر حوزه خلیج فارس ازنظر زیرساخت 
اقتصادی، حمل ونقــل و آی تی در برتری قرار دارد.فرزانگان تاکید 
کرد: ضروری است که ارتباط اقتصادی با این کشور پیشرفته، برای 

کشورمان در اولویت قرار گیرد و به طور حتم ارتباط روزافزون کشور 
امارات متحده عربی می تواند مسیر صادراتی محصوات ایرانی را به 
کشــورهای خاور دور از قبیل چین، هند، شمال آفریقا و آمریکای 
جنوبی افزایش دهد و این امر نقش کلیدی برای توســعه جهش 
صادرات کشــور در سال »جهش تولید« دارد.رئیس اتاق بازرگانی 
مشــترک ایران و امارات بابیان اینکه برای توســعه و پیشــرفت 
کشــورمان در صنایع زیرســاختی نیازهایی داریم، بیان داشــت: 
زیرســاخت های کشور امارات متحده از کشــورهای عمان و قطر 
حداقل ۱۰ سال توسعه یافته تر است و باید به بخش خصوصی برای 
تعمیق این ارتباط اقتصادی کمک کنیم.وی خاطرنشــان کرد: با 
توجه به فضای سیاسی بین دو کشور توسعه اقتصادی در این فضای 
موجود، مقدم بر توسعه سیاسی دنبال می شود و تعمیق در ارتباط 

بیشتر با این کشور، خود به توسعه سیاسی با امارات می انجامد.

محصوات میوه و تره بار، عمده تجارت با امارات
فرزانگان با اشــاره به اینکه در حال حاضر عمده تجارت با امارات 
محصوات میوه و تره بار و مواد غذایی اســت، افزود: ســهم حمل 
هوایــی یا ترانزیت هوایی در تجــارت دبی ۶۴۱ میلیارد درهم که 
معادل ۱۷۴ میلیارد دار، ســهم حمل دریایی ۱۳۶ میلیارد دار 
)ترانزیت دریایی( و حجم حمل زمینی ۶۲ میلیارد دار در ســال 
۲۰۱۹ بوده است.وی ادامه داد: وزارت توسعه اقتصادی دوبی اعام 
کرده که تجارت مواد غذایی دبی در ســه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ 
میادی، بالغ بر سه میلیارد دار معادل ۲.۸۷ میلیون تن بوده و بر 
این اساس تسهیل تجارت مواد کشاورزی و غذایی، اکنون مهم ترین 
اولویت این کشــور اســت.فرزانگان معتقد است کشور می تواند با 
حمایــت از بخش خصوصی از این فرصت به دســت آمده حداکثر 

بهره برداری را داشته باشد.

نقش مضاعف گردشگری در حوزه معدن
 رضا دستجردی؛ 
عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران

با متحول شــدن بخش معــدن، بخش های صنعتی و 
اقتصادی کشور فعال می شود و به عبارت دیگر؛ به دلیل 
فعالیت معادن در ایران، صنایع معدنی شامل فواد، مس، آلومینیوم، سرب و روی 
و … شکل گرفته و تقویت می شود. در واقع معدن موتور محرکه صنعت و اقتصاد 
به شمار می رود. گردشگری معدنی می تواند برخی از چالش های حال حاضر در 
بهره برداری از معادن را کاهش دهد.ایران با داشتن حدود ۷۰ نوع ماده معدنی، 
۳ درصد ذخایر شناخته شده معدنی جهان را در اختیار دارد و می تواند به روش 
مطلوبی از این ظرفیت در اقتصاد کشــور استفاده کند. بر اساس آمارهای اعام 
شده در حال حاضر سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی، حدود یک درصد 
و سهم صنایع معدنی در اقتصاد، حدود ۵ درصد است اما با توجه به وجود منابع 
عظیم در ایران می توان با ایجاد ارزش افزوده بیشــتر سهم بخش معدن و صنایع 
معدنی در اقتصاد کشــور را افزایش داد.در این راستا اما با چالش های متعددی 
نیز روبرو هستیم ، مقاومت افکار عمومی از منظر محیط زیستی، خصوصاً ساکنان 
نواحی مجاور معادن، بدمنظره بودن معادن متروکه ، بیکار شــدن پرسنل شاغل 
در معدن بعد از اتمام ذخایر معدنی و … ازجمله این موارد اســت. خوشبختانه 
در ایــن ارتبــاط در چند دهه اخیر، در برخی از نقاط معدن خیز جهان شــاهد 
بهره برداری از معادن در حوزه گردشــگری هســتیم  که می تواند بخش مهمی 
از مســائل را برطرف کند. در واقع با ورود جدی و موثر به صنعت ژئوتوریسم و 
گردشگری معدنی، کشور می تواند از ثمرات مضاعف این صنعت در حوزه معدن 

بهره مند باشد. در این عرصه شاهد تجربه های موفق جهانی هستیم.

دکتر غریب پور خبر داد:
  اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش 

از 27 هزار نفر
رئیس هیات عامل ایمیدرو از برنامه ریزی برای افتتاح 
۲.۲ میلیــارد دار طرح بخش معدن و صنایع معدنی 
در سال ۹۹ خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان 
توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران، دکتر 
خداداد غریب پور ضمن بیان این مطلب گفت: ایمیدرو 

و شرکت های تابعه تا پایان امسال، ۳۱ طرح با سرمایه گذاری ۲ میلیارد و ۲۷۶ 
میلیون دار در حوزه های فواد، مس، طا، آنتیموان، نفلین سینیت، فسفات، 
زیرســاختی و ... افتتاح می کند.وی افزود: میزان »اشتغال مستقیم« این طرح 
ها، ۴ هزار و ۱۱۳ نفر و »اشتغال غیر مستقیم« ۲۳ هزار و ۲۸۰ نفر خواهد بود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به افتتاح یک میلیارد و ۹۳ میلیون دار طرح 
توسط بخش خصوصی با حمایت ایمیدرو در سال ۹۹، تصریح کرد: این طرح ها 
شامل تولید آب شیرین کن با ظرفیت ۵۵ هزار متر مکعب در روز )شرکت فواد 
کاوه جنوب کیش(، فاز ۲ احداث کارخانه تولید بیلت به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن 
) فواد کاوه جنوب کیش( و فوادسازی زرند با ظرفیت تولید ساانه ۱.۷ میلیون 
تن شمش است.وی ادامه داد: با راه اندازی این طرح ها برای ۴۷۹۰ نفر به طور 

»مستقیم« اشتغال ایجاد می شود.

 توصیه ایساکو به مشتریان برای پیشگیری
 از مخاطرات قطعات تقلبی

شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، با توجه به رشــد فزاینده قطعات 
تقلبی و غیراستاندارد در بازار قطعات یدکی خودرو، نسبت به استفاده مشتریان 
از این قطعات هشدار داد.ایکوپرس- معاون مهندسی و کیفیت شرکت خدمات 
پــس از فــروش ایران خودرو با اشــاره به افزایش فروش قطعــات غیر اصلی و 
تقلبی در بازار لوازم یدکی خودرو، دراین باره گفت: برخی داان و ســودجویان 
بدون توجه به خســارت های مالی و جانــی جبران ناپذیر فروش قطعات تقلبی، 
به راحتــی این لوازم یدکی را با قیمت های ناچیــز روانه بازار می کنند و همین 
 قیمت هــای پایین موجب ترغیب هم وطنان برای خرید این قطعات می شــود.

شــهریار ســلطانی در این خصوص ادامه داد: یکی از دایل پایین بودن قیمت 
این لوازم در بازار، کیفیت بســیار پایین و بعضا از رده خارج بودن آن هاســت؛ 
چنان که اخیرا با همکاری و پیگیری مراجع قانونی و نهادهای نظارتی مبارزه با 
پدیده قاچاق، چند مجموعه زیرزمینی تولید قطعات تقلبی کشف شده است که 
لوازم مستعمل و معیوب را با تغییر رنگ و نوسازی ظاهری، در بسته بندی های 
 تقلبی بــه نام و برنــد تجاری خودروســازان کشــور، روانه بــازار می کردند.

وی در ادامه افزود: تشــخیص تقلبی بودن این قطعات، از روی بســته بندی کار 
ساده ای نیست؛ ازاین رو شرکت ایساکو همواره به مصرف کنندگان توصیه می کند، 
برای اطمینان از اصل بودن قطعات یدکی خریداری شده، شماره بارکد موجود 
بر روی بســته بندی آن را به شماره ۳۰۰۰۳۱ پیامک کرده و  از اصلی یا تقلبی 

بودن آن آگاه شوند.

معاون فروش سایپا:
برای کاهش قیمت های بازار اگر ازم باشد 

فروش پراید را از سر می گیریم
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا با اشاره به افزایش قیمت پراید 
در بازار گفت: متاســفانه اتفاقی که پس از توقف تولید محصواتی مانند پیکان 
و زانتیا افتاد، درخصوص خودرو پراید نیز رخ داده و با انتشــار خبر توقف تولید، 
قیمت آن در بازار آزاد به شــکل غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است.به گزارش 
سایپانیوز، حسین کاظمی با بیان اینکه سال هاست صنعت خودرو ایران به ویژه 
گروه خودروســازی سایپا به دلیل تولید خودرو پراید مورد نقدها و تخریب های 
زیادی قرار گرفته، افزود: با وجود اینکه بسیاری از این انتقادها غیرکارشناسی و 
بیشــترمعطوف به استفاده غیرمنطقی از یک خودرو درون شهری در جاده های 
برون شهری بود، اما گروه خودروسازی سایپا با هدف احترام به خواسته عمومی 
جامعه و در راســتای ارتقا ســطح کیفی ســبد محصوات خود اقدام به خروج 
ایــن خودرو از خــط تولید کرد.کاظمی با بیان اینکه این قیمت های سرســام 
آور خودروها از جمله پراید هیچ ارتباطی به شــرکت خودروساز ندارد و توسط 
واســطه ها و مالکان خودروها و یا با قیمت ســازی سایت های مجازی صورت 
می پذیرد، ادامه داد: متاســفانه جوسازی و نقش آفرینی واسطه های بازار پس از 
توقف تولید دو مدل خودرو پراید باعث شــد قیمت این خودرو در بازار آزاد به 
شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کند. این در حالی است که در همه کشورها وقتی 

تولید یک محصول به دلیل فناوری قدیمی متوقف می شود.

گزیده خبر

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن 
وتجارت گفت: برای تامین ســنگ آهن 
و خوراک واحدهای تولیدی برنامه های 
اکتشــافی با قدرت مــورد حمایت قرار 
می گیــرد و صــادرات مــواد اولیه نیز 
محدودتر خواهد شد.به گزارش شرکت 
ســرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات، 
»داریوش اســماعیلی« روز ســه شنبه 

در نشست هم اندیشی مدیران شرکت 
وفلزات  توســعه معادن  های هلدینگ 
افزود: ایــران در زمینه تولید فواد باید 
تمرکز خود را روی بخش های انتهایی 
زنجیره بگذارد و ازم است برنامه ریزی 
ها براساس تکیه بر توان و قابلیت های 
داخلی انجام شــود.وی اضافه کرد: ارز 
حاصل از هر بخش زنجیره فواد متعلق 

به کل زنجیره است و برای بقای زنجیره 
ضــرورت دارد تامین ارز مورد نیاز تمام 
بخش ها مورد توجه قرار گیرد.به گفته 
اسماعیلی، مهمترین بازار مصرف فواد، 
داخل کشــور اســت و توانمندی این 
موضوع توســط تولید کنندگان وجود 
دارد و در حقیقت در کشورمان قابلیت 

های باایی وجود دارد.

 معاون فنی و امور گمرکی تشریح کرد
چه تعداد خودرو ترخیص شد و چه تعداد در 

گمرکات دپو شده اند؟
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با توضیح درخصوص مصوبۀ ۲۹/۱۱/۹۸ 
هیأت وزیران برای ترخیص خودروهای دپوشــده، به برخی سئواات و ابهامات 
پیرامون این مصوبه پاســخ داد.به گزارش ایلنا و به نقل از گمرک ایران، مهرداد 
جمال ارونقی اعام کرد: طبق آمار قبلی ارائه شده از ۱۲۲۶۱ دستگاه خودروی 
سواری وارده به گمرکات کشــور، تعداد ۷۱۵۳ دستگاه خودرو باستناد مصوبه 
۱۶/۱۰/۹۷ هیــأت وزیران و اصاحیه های بعدی آن ترخیص و قریب به ۵۱۰۸ 
دستگاه خودروی ســواری در گمرکات کشور دپو شده بود که آخرین وضعیت 
این خودروهای دپو شده پس از صدور مصوبۀ اخیر هیأت وزیران در سال ۹۸به 

شرح اعامی می باشد .
این مقام مســئول افزود: طبق بررســی های صورت پذیرفته و آمار اخذ شده از 

گمرکات اجرائی:
۱-  از تعداد ۱۰۴۸ دســتگاه خودروی ســواری پروانه شده و ترخیص نشده تا 
تصویب و با اباغ مصوبه اخیر، نسبت به ترخیص ۱۰۰۰ دستگاه خودرو اقدام و 
۴۸ دستگاه از این خودروها بدلیل وجود پرونده و سایر مشکات، موفق به خروج 

از گمرک نشده اند .
۲- از تعداد ۳۴۰ دستگاه خودروی سواری اظهار شده لیکن پروانه نشده تا پایان 
مصوبۀ قبلی )۱۶/۱۰/۹۷(، قریب به ۷۷ دستگاه خودرو ترخیص گردیده است .

۳- از تعداد ۲۲۷ دســتگاه خودروی موجود در گمرک خرمشــهر )منطقۀ آزاد 
اروند( که با توجه به آمار قبلی، ۷۳ دستگاه سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه باای 
۲۵۰۰ سی سی بوده اند، نسبت به ترخیص ۱۴۴ دستگاه خودرو جهت تردد در 

منطقۀ مزبور و با رعایت مقررات مربوطه اقدام شده است.
۴- درخصــوص خودروهای موجود در گمرکات قبل از تاریخ ۲۳/۶/۹۳ به تعداد 
۱۰۴ دســتگاه ، ترخیصی صورت نپذیرفته و ظاهــراً صاحبان کاا جهت انجام 
امور مربوط به تمدید ثبت سفارش و سایر امور مرتبط به مراجع ذیربط مراجعه 

نموده اند .
۵-  از تعداد ۲۲۸۹ دستگاه خودروی مطرح رسیدگی در مرجع قضایی، با توجه 
به صدور رای برای ترخیص ۶۶۸ دســتگاه خودروی ســواری )در سال ۱۳۹۸( 
، صاحب کاا جهت انجام تشــریفات گمرکی خودروهای موصوف ، نســبت به 
اظهار ۳۵۸ دستگاه خودرو به گمرک اجرایی مربوطه اقدام که تشریفات گمرکی 
مربوطه درحال انجام است؛۶-  از ۱۱۰۰ دستگاه خودروی فاقد ثبت سفارش یا 
ثبت سفارش ابطال شده نیز امکان اظهار به گمرکات اجرایی مقدور نبوده و لذا 
اظهاری صورت نپذیرفته است.  معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در خاتمه 
افزود:  بدیهی است درصورت اظهار خودروهای اشاره شده به هریک از گمرکات 
کشــور، در صورت مطابقت شرایط خودروها با مفاد مصوبه هیات وزیران ، ارائه 
ثبت ســفارش معتبر برای اظهار کاا، ارائه کد رهگیری یا موافقت بانک مربوطه 
و اخذ و ارائه مجوزهای قانونی و مقرراتی، نسبت به بررسی های معمول اقدام و 

متعاقب آن وفق مقررات ، نسبت به ترخیص کاا اقدام خواهد شد.

مدیر عامل فواد مبارکه گفت:
 فواد مبارکه مولد و عامل جهش تولید و 

رونق اقتصادی
 عظیمیــان ،مدیرعامل فواد مبارکه، درخصوص نقــش فواد مبارکه در رونق 
اقتصادی و جهش تولیدگفت:شــرکت فواد مبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت 
فوادی کشور، با حدود سه دهه تجربه در تولید انواع محصوات تخت فوادی، 
نقش محوری در توســعۀ صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشــور بر عهده داشته 
اســت. این شرکت در سال ۹۸ با تولید ۷.۵ میلیون تن انواع محصوات فوادی 
عملکرد قابل توجهی داشته و در همین سال از رشدی بالغ بر ۱۲.۵ درصد نسبت 
به برنامه و ۶۷ درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است وی 
در ادامه تصریح کرد:. یکی از اساســی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران، 
پدیدۀ جهانی شدن اســت که برخورداری از صنعت رقابت پذیر را برای اقتصاد 
اجتناب ناپذیر می ســازد. یکی از اقدامات اساســی و مهم کشور در دستیابی به 
اهداف ترسیم شده، بهبود فضای کسب وکار و رقابتی نمودن آن در کشور است. 
فضای کسب وکار از جمله شاخص های تعیین کنندۀ وضعیت اقتصادی هر کشور 
اســت که با اســتناد به آن می توان به بررسی و تجزیه وتحلیل شرایط اقتصادی 
هر کشــور پرداخت. به همین دلیل صنعت فواد به عنوان یکی از صنایع مهم و 
استراتژیک و قابل رقابت، می تواند با افزایش قابلیت ها و توانمندی های خود سهم 

قابل توجهی در بهبود فضای کسب وکار کشور ایفا کند.

تهران- ایرنا- دبیر انجمن ســازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو گفت: 
نیــاز ارزی قطعه ســازان کمتــر از ۲ 
میلیــارد دار برای تیــراژ تولید یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه خودرو 
اســت.»مازیار بیگلــو«  در گفت وگو 
بــا خبرنگار اقتصــادی ایرنــا افزود: 
بزرگترین مشکلی که در حال حاضر 
صنعت قطعه ســازی بــا آن مواجه 
است، تامین ارز است.وی بیان داشت: 
از ابتدای امســال تاکنون، تامین ارز 
برای قطعه سازان انجام نشده و فعاان 
این صنعت برای حمل کااهایشــان 
به شدت دچار مشکل شــده اند.این 
مقام صنفی یادآور شــد: این در حالی 
اســت که با تاش های انجام شده و 
گام برداشــتن در مسیر خودکفایی و 
داخلی سازی و البته حذف خودروهای 
سی. کی. دی )بسته ای کامل، شامل 
همه قطعاتی اســت که بــرای تولید 
وسیلهٔ نقلیه باید ســوار شود(، امروز 
در کل تاریــخ صنعت قطعه ســازی و 
خودروسازی، کشــور به کمترین نیاز 

ارزی رســیده اســت.وی ادامــه داد: 
انتظــار می رود همیــن نیاز حداقلی 
قطعه ســازان از ســوی بانک مرکزی 
تامین شــود و اگر قادر به آن نیستند 
حداقل مجوز بدهند تا خودمان بتوانیم 
به صورت مستقیم از صادرکنندگان ارز 
تهیه کنیم.بیگلو در ادامه به مشکات 
نقدینگی در این صنعت اشــاره کرد 
و افزود: این مشــکل به دلیل متوقف 
شدن شماره گذاری خودرو ها به وجود 
آمده و هر زمان برطرف شــود مجدد 
می توانیم به تامین نقدینگی بپردازیم.

اصاح قیمت خودروها
دبیــر انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خــودرو در خصوص 
موضــوع داغ این روزها یعنی قیمت 
گذاری خودروها نیز گفت: در ســه 

ماه گذشــته قیمت مواد اولیه مورد 
نیاز صنعت قطعه ســازی به دنبال 
رشــد قیمــت ارز به طور متوســط 
۵۰ درصــد افزایش داشــته و حتی 
قیمت گذاری مــواد اولیه داخلی نیز 
به قیمت ارز وابســته شده است.وی 
ادامه داد: اگــر قیمت خودرو اصاح 
نشــود و خودروســاز مجوز اصاح 
قیمت های نهاده های تولید مثل مواد 
اولیه داخلی و ارز پایه را در قراردادها 
نداشته باشد، روند خوب کنونی تولید 
از بین خواهد رفت.بیگلو خاطرنشان 
کرد: پارســال دو خودروســاز بزرگ 
کشــور اقدام به تعدیــل قیمت ارز 
کــرده و در قیمت قراردادهای قطعه 
سازان نیز بازنگری کردند، در نتیجه 
در ماه های پایانی پارسال تیراژ خوب 

خودرویی را شاهد بودیم.

شیوع کرونا و صنعت قطعه سازی
وی همچنین در خصوص تاثیر شیوع 
کرونا بر فعالیت قطعه سازان، گفت: این 
موضوع کمترین تاثیر را در سیســتم 
قطعه ســازی کشور داشــته است، اما 
بیشترین مشــکات زمانی بوده که با 
تعطیلی کارخانجات و سیســتم های 
لجســتیکی در چین مواجه شــدیم 
که ســبب شــد مواد اولیه مورد نیاز 
که بیشتر آنها ســفارش گذاری شده 
و آماده آماده حمــل بودند، با تاخیر 
همراه شود.این مقام صنفی ادامه داد: 
مشکات بیشــتر در دی و بهمن ماه 
گریبانگیر صنعت قطعه ســازی شد 
و پــس از آن اوضاع بــه روال عادی 
بازگشت.وی اضافه کرد: از ابتدای سال 
نیز قطعه سازان یک هفته برای پیاده 
سازی و اجرای پروتکل های بهداشتی 
مهلت گرفتند و به همین دلیل اکنون 
آمــار کرونا در صنعت خودروســازی 
بسیار پایین است و تقریباً هیچ واحد 
قطعه سازی به این دلیل تعطیل نشده 

و توقف در تولید نداشته است.

نیاز ارزی ۲ میلیارد داری 
قطعه سازان در سال ۹۹
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مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ســتاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مناقصه گران باید صاحیت ازم در 

خصوص فعالیت درخواستی را داشته باشند.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد 1399/02/18 ساعت 8 صبح میباشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1399/02/18 لغایت ساعت 15 مورخ 1399/02/30 
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/03/10 

* زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/03/11
* مبلغ برآورد مناقصه: 6.215.115.000ریال به صورت اوراق خزانه با سررسید مرداد ماه سال 1401 

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 620.000.000 ریال میباشد.
شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد، اصل ضمانتنامه را در روز شنبه مورخ  1399/03/10 تا ساعت 12 ظهر به 

آدرس ذیل تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره امور قراردادها

شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
 خرید کابینت آزمایشگاه های دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی و دانشکده 

دامپزشکی دانشگاه رازي 

معاون وزیر صنعت:

صادرات مواد 
اولیه محدودتر 
می شود
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 معاون وزیر اقتصاد درتشریح جزییات دریافت کد بورسی غیرحضوری مطرح کرد؛گزیده خبر

آیاحساببانکیبیهویتهادردسرسازمیشود؟
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشــت: برای سودجویان استفاده از 
این افراد برای اخذ کدبورسی به صورت حضوری دردسری دارد 
چراکــه در ازای وجهی این افراد را به دفاتر پیشــخوان برده و 
برای آن ها کد بورســی دریافت می کنند و بنابراین اگر کســی 
قصد سودجویی داشته باشد می تواند این اقدام را هم در شرایط 
دریافت کد بورســی غیرحضوری و هم حضــوری انجام دهد.

محمدعلــی دهقان دهنوی در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره روند صدور کد بورسی غیرحضوری و تصمیم دولت 
برای چگونگی اجرای آن اظهار داشــت: دربــاره امکان صدور 
غیرحضوری کد بورســی قوانین موجود را مورد بررســی قرار 
دادیم و برای حذف مرحله احراز هویت حضوری افراد برای این 
اقدام، نیاز به اصاحاتی در قانون است.وی با بیان اینکه در حال 
حاضــر 4 مرحله احراز هویت برای صدور کد بورســی در حال 
انجام اســت، گفت: در مرحله اول، افراد در ســامانه به صورت 
الکترونیکی ثبت نام می کنند و اطاعات وارد شده توسط افراد 
با اطاعات موجود در ســازمان ثبت احوال تطابق داده می شود.

معاون اقتصادی وزارت اقتصــادی افزود: مرحله دیگر از طریق 
سیم کارتی که به نام افراد است، طی می شود و کدی به شماره 
همراه فرد ارسال می شود و فرد اگر مالک سیم کارت باشد، آن 
را دوباره در سیستم ثبت و ارسال می کند. با انجام این اقدام به 
نوعی تایید می شــود که خود فرد در حال ثبت نام است.دهقان 
دهنوی ادامه داد:  در مرحله دیگر فرد شــماره حساب بانکی را 
در سیستم و ســامانه اعام می کند و این شماره حساب بانکی 
از طریق داده های پایه بانک ها بررســی  و صحت ســنجی و در 
نهایت هویت فرد تایید می شود.وی گفت: بنابراین تمام این سه 
مرحله در حال حاضر به صورت کامل الکترونیکی انجام می شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشــاره به مرحله چهارم صدور کد بورسی 
برای مردم اظهار داشــت: مرحله چهارم در این فرایند که مورد 
بحث و مناقشه بوده، این است که از افراد خواسته می شود بعد 
از طی سه مرحله، برای تایید احراز هویت در دفاتر پیشخوان یا 
کارگزاری ها حضور داشــته باشند، تا کارت ملی افراد رویت و با 
اطاعات ثبت شده تطبیق داده شود و احراز هویت نهایی انجام 
صورت بگیرد.دهقان دهنوی تاکید کرد: از نظر ما ســه مرحله 
الکترونیکی برای دریافت کد بورسی کفایت می کند و هیچ نیازی 

به مرحله چهارم نیست چراکه  کسی که بخواهد هویت فرد دیگر 
را جعــل کند و به جای او کد بورســی بگیرد، باید هم اطاعات 
شناسایی آن فرد را به طور دقیق و کامل داشته باشد و هم کارت 
بانکی، تلفن همراه و سیم کارت و شماره حساب وی  دسترسی 
داشــته باشد که بعید است فردی به صورت ناخواسته تمام این 
اطاعات را در اختیار داشــته باشــد یا این اطاعات را هک و از 
آن سوء استفاده کند.وی ادامه داد:  در این باره به قانون مراجعه 
کردیم، مصوبه ای وجود دارد در آن به این موضوع اشاره شده که 

ارایه خدمات پایه بدون احراز هویت حضوری امکان پذیر نیست و 
براساس این مصوبه مرحله چهارم برای صدور کد بورسی تعریف 
شده تا از نظر بحث حقوقی مشکلی پیش نیاید.  معاون اقتصادی 
وزارت اقتصاد گفت: برای حذف مرحله چهارم و ارایه کد بورسی 
بدون نیاز به حضور فیزیکی، پیشنهاد ما این بوده که این موضوع 
در دولت مطرح شود چراکه مصوبه هیات وزیران است. پیشنهاد 
ما این بوده که با استناد به اینکه احراز هویت حضوری در بانک ها 
انجام شــده، این مصوبه اصاح شود. به طور کلی ارایه خدمات 
پایه اگر می تواند مســتند به احراز هویت حضوری دیگر باشــد 
دیگر نیازی به احراز هویت حضوری مجدد نداشــته باشد.  وی 
درباره احتمال اســتغاده از اطاعات حساب بانکی بی هویت در 
اخذ کد بورسی و معامات یک نفر با چند کد بورسی در صورت 
حذف احراز هویت حضوری تاکیــد کرد: برخی از افراد در ازای 
پرداخت وجهی از اطاعات بانکی عده ای استفاده می  کنند. در 
این فرایند معموا افراد به بانک ها مراجعه، حساب بانکی افتتاح 
می کنند و شماره بانکی و اطاعات آن را بابت دریافت مبالغی در 
اختیار سودجویان قرار می دهند.دهقان دهنوی تاکید کرد: برای 
سودجویان اســتفاده از این افراد برای اخذ کدبورسی به صورت 
حضوری دردســری دارد چراکــه در ازای وجهی این افراد را به 
دفاتر پیشخوان برده و برای آن ها کد بورسی دریافت می کنند و 
بنابراین اگر کسی قصد سودجویی داشته باشد می تواند این اقدام 
را هم در شرایط دریافت کد بورسی غیر حضوری و هم حضوری 
انجام دهد. اما عدم حذف احراز هویتی به صورت حضوری برای 
مردم مشکل ایجاد می کند و این ازدحام برای دریافت کد بورسی 
ورود سرمایه مردم به بورس را به تاخیر می اندازد و سامت افراد 

در این شرایط را تهدید می کند.    

ضرورت بازنگری در سند نقشه راه توسعه 
صادرات کشور

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران خواستار توجه 
بیشــتر به نقش تامین مالی صادرات و تسهیل گری و 
ایفای نقش اهرمی اگزیم بانک ایران در »سند نقشه راه 
توسعه صادرات کشــور« شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات ایران، در پی انتشار نسخه اولیه 
نقشه راه توسعه صادرات کشــور )1399-1404(، دکتر علی صالح آبادی، طی 
نامه ای به دکتر مرجان فقیه نصیری، رئیس موسســه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی، تاش متولیان تدوین سند نقشه راه صادرات وخبرگان حوزه صادرات 
در موسسه مذکور برای رفع معضات صادرات را قابل تقدیر دانست و بیان کرد: 
شــفاف ســازی وضعیت فعلی صادرات، ارائه تحلیل از وضعیت موجود، نگاه به 
فرصت ها و تهدیدها و از همه مهمتر تعیین خط کلی و ایجاد نگاه کل نگر برای 
نهادهای مرتبط را از نقاط قوت این سند است.مدیر عامل بانک توسعه صادرات 
ایران، در این نامه عنوان کرد: سند مذکور از دیدگاه بانک توسعه صادرات ایران 
به عنوان یکی از بازوهای اصلی حمایت از صادرات در برخی موضوعات نیازمند 

بازنگری و یا توجه بیشتر است.

استاندار همدان از عملکرد بانک صادرات 
ایران قدردانی کرد

استاندار همدان، از عملکرد و تاش های بانک صادرات 
ایران در این اســتان در پرداخت تســهیات و کمک 
به تحقق برنامه های اقتصــادی دولت قدردانی کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیدســعید 
شاهرخی، استاندار استان همدان با ارسال لوحی خطاب 
به مدیرشعب بانک صادرات استان همدان از عملکرد این بانک در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی و کمک به اشتغال و رونق تولید در استان، قدردانی 
کرد.بر اســاس این گزارش، بانک صادرات اســتان همدان، در راستای کمک به 
رونق تولید شامل حمایت از مشاغل خانگی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های 
کوچک و متوســط در استان، هزار و 348 فقره تسهیات به مبلغ بیش از 733 
میلیارد ریال در ســال 98 پرداخت کرده است.در بخشی از این لوح خطاب به 
محمود جعفرآبادی آمده است: »بدینوســیله از زحمات و تاش های ارزشمند 
جنابعالی در سال 1398 به عنوان عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
قدردانی و تشکر کرده، سامتی و توفیق روزافزونتان را در راستای تحقق اهداف 
دولت تدبیر و امید و خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف استان از درگاه 

باری تعالی مسئلت می کنم.«

شرایط ویژه برای بازپرداخت تسهیات کادر 
درمان، بیمارستان ها و مراکز پزشکی

بانــک ملت برای قدردانی از تــاش های فعاان حوزه 
ســامت کشور، شــرایط ویژه ای جهت تمدید مهلت 
پرداخت اقساط تسهیات در نظر گرفته است.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، تمامی تسهیات گیرندگان 
بخش پزشــکی در قالب بســته اعتباری متخصصین، 
پرســتاران، بهیاران، کارشناســان و تکنســین های بخش های آزمایشگاهی و 
رادیولوژی و کارکنان خدماتی و بیمارستان ها و مراکز پزشکی که مستقیماً درگیر 
مبارزه با کرونا بوده اند می توانند با ارایه درخواســت کتبی به شــعب پرداخت 
کننده تسهیات، از مزایای تمدید مهلت در بازپرداخت تسهیات بهره مند شوند.

براین اساس تمدید سه ماهه قراردادهای مشارکت مدنی با بازپرداخت یکجا که 
سررسید آن ها اول اسفند 98 تا 31 اردیبهشت 99 بوده است، تمدید قراردادهای 
عقود مبادله ای با بازپرداخت یکجا با بخشــودگی وجه التزام به میزان حداکثر ۶ 
درصد، بدون اخذ پیش دریافت، تقسیط مجدد تمامی قراردادهای تقسیط شده 
قبلی با سررسید اشاره شده و انتقال اقساط سه ماهه اسفند 98 تا اردیبهشت 99 
تسهیاتی که در طبقه جاری قرار داشته اند و انتقال اقساط به پایان دوره از جمله 
شــرایط ویژه ای است که بانک ملت با هدف قدردانی از خدمات ایثارگرانه حوزه 

بهداشت و درمان کشور در مبارزه با کرونا در نظر گرفته است.

پذیره نویسی صندوق های قابل معامله واسطه 
 )ETF( گری مالی یکم

پذیره نویســی صندوق های قابل معامله واســطه گری 
مالی یکم )ETF( در بانک پارسیان به عنوان تنها بانک 
خصوصی مشارکت کننده این طرح، آغاز شد.بر اساس 
اعام وزارت امور اقتصادی و دارایی، باقیمانده ســهام 
دولــت در بانک های ملت، تجــارت و صادرات ایران و 
شــرکت های بیمه البرز و اتکایی امین در قالب صندوق ســرمایه گذاری قابل 
معامله و از طریق پذیره نویســی واگذار خواهد شد.بر اساس این گزارش، پذیره 
نویســی واحدهای این صندوق در بانک پارسیان، از روز 15/02/99 شروع و تا 
ســاعت 24 روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه امسال ادامه خواهد داشت.بر این 
اســاس، پذیره نویســی صندوق واســطه گری مالی یکم،  از طریق درگاه های 
غیرحضوری بانک پارســیان شامل وب سایت بانک و اپلیکیشن های تاپ و آی 
گپ انجام خواهد شــد. پذیره نویســی برای هر فرد دارای کد ملی تا سقف20 
میلیون ریال امکان پذیرخواهد بود و محدودیت سنی نیز برای متقاضیان وجود 

نخواهد داشت.

فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری در بانک سرمایه

اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( 
بانک سرمایه تا پایان شــهریورماه در شعب این بانک 
عرضه می شود.به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، 
بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، 
فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری 
)عام( این بانک تا روز دوشــنبه 31 شهریورماه ســال 1399، در تمامی شعب 
بانک ســرمایه، صورت خواهد پذیرفت.این اوراق بانام، با سررســید یک ســاله، 
غیرقابل انتقال به غیر و نرخ ســود 18 درصد ساانه از تاریخ انتشار خواهد بود. 
پرداخت سود علی الحســاب اوراق مذکور به صورت ماهانه و بازخرید قبل از سر 
رســید آن با نرخ 10 درصد ســاانه خواهد بود.متقاضیان محترم می توانند با 
مراجعه به شعب بانک سرمایه در سراسر کشور، نسبت به تکمیل فرم درخواست 

گواهی سپرده  مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام اقدام نمایند.

بانک مرکزی اعام کرد: 
 به روزرسانی فهرست مشاغل متضرر شده

 از کرونا 
بانک مرکزی به منظور حمایت از کســب وکارهایی که به طور مستقیم از ویروس 
کرونا آسیب دیده اند، در بخشنامه ای، عناوین بخش ها و رسته های مرتبط را اصاح 
و به شبکه بانکی اباغ کرد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعام کرد: پیرو بخشنامه 
شماره 98.441875 ، تاریخ 21 اسفند ماه 1398، موضوع اباغ مصوبه جلسه 19 
اسفند 1398 »کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا«   در خصوص عناوین بخش ها و رسته های کسب وکارهایی که به طور مستقیم 
از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده اند، بدین وسیله به استناد تصویب نامه 
هیأت وزیران و همچنین اباغیه معاون اقتصادی رئیس جمهوری، فهرست جدید 
رسته های آســیب دیده به همراه دســتگاه های اجرایی تشخیص دهنده مصادیق 

رسته ها به شرح  زیر اعام می شود:
1.مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تاارهای 
پذیرایــی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشــی ها )وزارت صنعت، معدن و تجارت(2.مراکز 
مربوط به گردشــگری شــامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و 
گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، 
مراکــز اقامتی، پذیرایی، تفریحــی، خدماتی بین راهی و موزه هــا )وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی( 3.حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری 
اعــم از هوایی، جــاده ای، ریلی و دریایی )وزارت راه و شهرســازی(؛4.حمل و نقل 
عمومی مسافر درون شهری )وزارت کشور( 5.دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و 
زیارتی )وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت 

حسب مورد(؛۶.تولید و توزیع پوشاک )وزارت صنعت، معدن و تجارت(
7.تولیــد و توزیع کیف و کفش )وزارت صنعت، معــدن و تجارت( 8.مراکز توزیع 
آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه )وزارت صنعت، معدن و تجارت( 9.مراکز، 
باشــگاه ها و مجتمع های ورزشــی و تفریحی )وزارت ورزش و جوانان( 10.مراکز و 
مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای )وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد(11.مراکز 
تولید، توزیع و فروش صنایع دســتی )وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی(12.مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی که در حوزه های درمانی و تشــخیصی اعم از آزمایشــگاهی و 
پاراکلینیکی فعال هستند.13.آموزشگاه های رانندگی، آرایشگاه ها، سالن های زیبایی 
و گرمابه )وزارت صنعت، معدن و تجارت(. همچنین به استناد نامه شماره 110111 
تاریخ 1399.02.10 وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، مصادیق تشخیصی آن وزارتخانه 
در خصوص بند )10( مشــتمل بر کتابفروشان، ناشران، موزعان )کتاب، کتاب های 
هنری، پوســتر( و کارت پستال فروشان است.  عاوه براین، در این بخشنامه تاکید 
شــده است: با توجه به مراتب مورد اشاره و ضمن اعام این که فهرست رسته های 
اعام شــده در این بخشنامه جایگزین بخشنامه قبلی در این ارتباط است، مراتب 
به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153      .9۶ مورخ 1۶      .5      .139۶ به 
تمام واحدهای آن بانک ها و مؤسسه اعتباری غیربانکی اباغ و بر حسن اجرای آن 

نظارت دقیق به عمل آید. 

آزادی 4 زندانی با مساعدت بانک مسکن
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن از آزادی 
4 زندانی در پایان سال 1398 از محل کمک های مردمی 
در بانک مســکن خبر داد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن-هیبنا، مسعود ایزدی با بیان این که بانک مسکن 
در سال های گذشــته، اقدامات خیرخواهانه را همیشه 

مدنظر قرار داده  گفت: این بانک برای آزادی زندانیان از ســال 1389 حساب های 
مردمی را افتتاح کرد و اعام عمومی کرد که مردم نیز برای این امر خیر مشارکت 
کنند.وی افزود: خوشبختانه با مساعدت مردم و همت همکاران در بانک مسکن، از 
ســال 92 تا سال 98، 53 نفر از زندانیان جرایم نقدی، به کانون گرم خانواده های 
خود بازگشته اند.مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن با تاکید بر این 
که اکثر این زندانیان به علت وضعیت نامساعد مالی در زندان به سر می بردند، گفت: 
گزارش ها حاکی از آن است که عمده این زندانی ها سرپرست خانوارها بودند و پس 
از آزادســازی این زندانی ها، با برگشت این افراد به زندگی خود، معاش و وضعیت 
اقتصادی آن ها نیز بهبود پیدا خواهد کرد.مسعود ایزدی با تاکید بر این که که در 
بهمن ماه ســال قبل از محل این حساب، 4 زندانی دیگر نیز آزاد شدند گفت: یک 
خانم و سه آقا بدهی مالی داشتند و به این خاطر به زندان افتاده بودند، در نهایت با 
همکاری بانک مسکن با ستاد دیه کشور، این افراد شناسایی شدند و پس از تسویه 

حساب بدهی آن ها از سوی بانک مسکن، آزاد شدند. 

قرار است چهار صفر از پول ملی حذف 
شود و مســکوکات نقش بیشتری را در 
مبادات مردم بــازی کنند، به طوریکه 
اســکناس های 1000 و 2000 تومانی 
فعلی به ســکه های یــک و دو تومانی 
تبدیل خواهند شــد.به گزارش ایســنا، 
موضــوع حذف صفر از پــول ملی بارها 
در تاریخ جمهوری اسامی ایران مطرح 
شده، اما هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیده 
اســت، با این حال این هفته نمایندگان 
مجلس شورای اســامی، ایحه حذف 
چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول 
ایران از ریال به تومان را که توسط بانک 
مرکزی تهیه شده بود را تصویب کردند 
تا این طرح برای نخســتین بار چهره ای 
واقعی تر به خود بگیرد.مدت هاســت که 
در جامعه و در میان عموم مردم کســی 
از ریال اســتفاده نمی کند و عما تومان 
جای ریال را در کشــور مــا گرفته و از 
ســوی دیگر، تورم چند دهه سبب شده 
تــا ارزش پول ملی ایــران و نرخ برابری 
آن با ارزهایی چون یورو و دار کاســته 
شده و به نسبت بســیار پایینی برسد.

جالب اینجاست که در حال حاضر واحد 
رسمی پول ایران با ریال و اضعاف )پول 
خرد( آن با دینار شــناخته می شود، اما 
دینار مدت هاســت که دیگر در اقتصاد 
ایران وجود ندارد و حتی ممکن اســت 
بسیاری از جوانان کشور ندانند که دینار 
نیز بخشی از واحد پول ایران را تشکیل 
می دهــد. حال با تصویب این قانون قرار 

اســت که هــر 10000 ریــال )1000 
تومان( فعلی برابر با یک »تومان« شود و 
اضعاف آن نیز »قران« خواهد بود که هر 
100 قران برابر با یک تومان خواهد شد.

عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل بانک 
مرکزی نیز در دفاع از این ایحه به این 
موارد در مجلس اشــاره کرد و گفت که 
در حال حاضر عرف اصلی در جامعه ما، 

تومان است؛ همانطور که چک  پول های 
50 هزار تومانی را 50 تومانی می خوانند، 
پس به همین دلیل است که می خواهیم 
چهار صفر حذف کنیم که عرف جامعه 
رعایت شــود.آنطور که او گفته، در حال 
حاضر حدود هشت میلیارد اسکناس در 
کشور وجود دارد که پنج میلیارد از آن ها 
زیر 2000 تومان اســت، از سوی دیگر 
در ســال حدود یک میلیارد اســکناس 
امحا می شــود که این امر، هزینه چاپ 
پول را بســیار افزایش می دهد.بر اساس 
طرح بانک مرکزی، قرار است با اجرایی 
شدن طرح حذف چهار صفر از پول ملی، 
مسکوکات در معامات خرد مردم نقش 
بیشــتری پیدا کنند، چــرا که در حال 
حاضر سکه های موجود عما نقشی در 
مبادات ندارند، با وجود اینکه استهاک 
مسکوک از اسکناس کمتر بوده و هزینه 
کمتری برای دولت و بانک مرکزی دارد.

آنطور که همتی اشاره کرده با اجرای این 
طرح ســکه های یک و دو تومانی ضرب 
می شــود که جای اسکناس های 1000 

و 2000 تومانی فعلی را خواهد گرفت.

مسکوکات جای اسکناس های خرد را می گیرد

سکه دو تومانی به جای 
اسکناس ۲۰۰۰۰ ریالی

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه فراخوان عمومی واگذاری خدمات فصلی مزرعه آموزشی تحقیقاتی و فضای سبز 
پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی را به شماره 2099003454000010 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

* تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/02/18 ساعت 8 صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/02/23 

* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/03/03
* زمان بازگشایی پاکتها: مورخ 1399/03/06 ساعت 10 صبح 

* مبلغ برآورد مناقصه: 18.128.214.384 ریال
* محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات جاری میباشد. 

 * شــرکت کنندگان میبایســت عاوه بر بارگذاری در ســامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/03/03 تا ساعت 12 ظهر 
به آدرس مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی
شماره تماس: 083-34274507 

مناقصه تجدید شده
 فراخوان مناقصه عمومی  واگذاری خدمات فصلی مزرعه آموزشی تحقیقاتی

 و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازي 

بانک ملی ایران در راســتای حمایت از 
ازدواج جوانان در ســال گذشــته بیش 

از 239 هــزار فقره تســهیات ازدواج 
پرداخت کرده اســت.به گزارش  ایِبنا از 
روابط عمومی بانــک ملی ایران، بر این 
اساس طی یک سال گذشته 239 هزار و 
23 فقره تسهیات ازدواج به متقاضیان 
پرداخت شده است که ارزش ریالی این 
تســهیات به 75 هزار و 50 میلیارد و 
134 میلیون ریال می رسد.در سال 97 

نیز بانک ملی ایران حــدود 2۶5 هزار 
فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش 
ریالی 41 هــزار و 492 میلیارد و 7۶8 
میلیون ریال پرداخت کرده است.سهیل 
ازدواج جوانان با تخصیص تســهیات 
قرض الحسنه ازدواج، یکی از مهم ترین 
سیاســت های اعتباری بانک ملی ایران 
اســت و از این رو این بانک وام ازدواج 

را مطابــق دســتورالعمل اباغی بانک 
مرکزی و تنها با اخذ یک ضامن معتبر و 
سفته در تمامی شعب خود پرداخت می 
کند.ازم به ذکر است، سقف وام قرض 
الحســنه ازدواج برای هر یک از زوجین 
بــه 500 میلیون ریال افزایش یافته که 
دوره بازپرداخت آن 84 ماه با نرخ چهار 

درصد کارمزد است.

پرداخت 239 هزار 
فقره وام ازدواج 
بانک ملی ایران در 
سال گذشته
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گزیده خبر

ترامپ: 
 حمله به عراق بدترین تصمیم در تاریخ 

آمریکا بود

رئیس جمهوری آمریکا اعام کرد که تصمیم جورج بوش پسر در خصوص حمله 
به عراق در ســال ۲۰۰۳، بدترین تصمیم در تاریخ آمریکا بود.به گزارش ایسنا، 
به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
ضمن انتقاد شــدید از سیاست خارجی دولت بوش پســر به خاطر آغاز جنگ 
عراق پس از حمات ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱، تصریح کرد: به وضعیت نیروهایمان 
در حال حاضر بنگرید، ما در حال حاضر در شــرایط متفاوتی قرار داریم. تعداد 
نیروهای آمریکایی را در افغانستان به ۸ هزار و در عراق به ۴ هزار و در سوریه به 
صفر کاهش داده ایم.ترامپ همچنین خاطرنشان کرد: این اقدامات بدین معنی 
نیست که ما در صورت لزوم جنگ نخواهیم کرد اما هشت تریلیون دار به خاطر 
بدترین تصمیم برای رفتن به خاورمیانه هزینه کردیم. شاید بدترین تصمیم در 
تاریخ ایاات متحده بود. میلیون ها تن از دو طرف کشته شدند.رئیس جمهوری 
آمریــکا گفت: ما همانند نیروهای پلیس می جنگیم. ما نقش پلیس راهنمایی و 
رانندگی را در آنجا داریم. ما طوری که افراد برای پیروزی می جنگند، نجنگیدیم. 
من این امر را بدترین تصمیم در تاریخ کشورمان قلمداد می کنم.ترامپ در بخش 
دیگری از اظهارات خود، مدعی شــد، پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری 
پیشین، تنها دلیلی است که آمریکا با کره شمالی وارد جنگ نشده است.وی بیان 
کرد: به خاطر بیاورید که همه می گفتند من در ۲۴ ساعت اول ریاست جمهوری 
خود به خاطر شــخصیتی که دارم، وارد جنگ می شوم. آنها مرا درک نمی کنند. 
به کره شمالی نگاه کنید؛ جنگ کجاست؟ اگر من رییس جمهور نمی شدم، همین 
حاا در حال جنگ بودید.او در مصاحبه اختصاصی خود با نیویورک پست اظهار 
کرد: فکر می کنم میراث من این خواهد بود که رییس جمهوری عالی بودم. این 
چیزی اســت که می خواهم؛ این که رییس جمهوری عالی بوده باشــم؛ به مردم 

اهمیت دهم و از آنها حفاظت کنم.

 گمانه زنی درباره اینکه کیم جونگ اون
 بدل دارد

پس از چند هفته گمانه زنی درباره وضعیت ســامت رهبر کره شمالی، مشاهده 
شــدن مجدد وی در انظار عمومی در حالیکه صحیح و ســالم است، گمانه زنی 
دربــاره اینکه او بــدل دارد را افزایش داده اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری اســپوتنیک، همزمان با انتشار تصاویری از کیم جونگ اون، رهبری 
کره شمالی در مراســم گشایش یک کارخانه تولید کود در اول مه، تئوری های 
جدید توطئه مطرح شــدند مبنی بر اینکه فردی که در تصاویر نشان داده شده، 
بدل اوست.در پی حضور مجدد رهبر کره شمالی در انظار عمومی، این گمانه زنی 
مطرح شد که وی از بدل استفاده می کند، چون مقایسه تصاویر جدید و قدیم او 
ظاهرا بیانگر این گمانه هستند آن مرد در تصویر همان کیم جونگ اون نیست.

مطالب زیادی در توئیتر مبنی بر این ادعا منتشــر شــد که فردی که در تصویر 
اســت مردی با جراحی پاستیک است، درحالیکه روزنامه اینترنشنال بیزینس 
نوشت، این حقیقت وجود دارد که کیم جونگ اون بدل هایی دارد و حتی با آنها 

به مسافرت می رود تا از خطر ترور در امان بماند.

 بلومبرگ گزارش داد؛
راه سخت ترامپ برای فعال سازی مکانیزم 

ماشه علیه ایران
بلومبرگ در گزارشــی به تاش ترامپ برای فعال سازی مکانیزم ماشه پرداخت و 
نوشت: تاش ترامپ و پمپئو برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران باعث ایجاد تنش 
و شــکاف میان آمریکا و کشورهای غربی عضو برجام خواهد شد.به گزارش ایلنا 
به نقل از بلومبرگ  دولت ترامپ در حالی که به دنبال تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران در شــورای امنیت ســازمان ملل اســت، تنش خود را با متحدان خود در 
برجام افزایش می دهد.تاش ترامپ و پمپئو برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
باعث ایجاد تنش و شــکاف میان آمریکا و کشــورهای غربی عضو برجام خواهد 
شــد.یکی از  دیپلمات های اروپایی در مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی گفت: 
استدال های مقام های آمریکایی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران فاقد حمایت 
کافی در میان کشورهای اروپایی است و بسیاری از کشورهای جهان با توضیح های 
مقام های آمریکا در زمینه فعال ســازی مکانیسم ماشه در برجام مخالف هستند.

یکی از دیپلمات های اروپایی که خواســت نامش منتشر نشود، گفت:  وقتی که 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت به حضور آمریکا در برجام 
پایان دهد، حق فعال ســازی مکانیسم ماشه از سوی آمریکا از آن ها گرفته شده 
است.چین و روسیه در برابر اقدام آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در 
ســازمان ملل  مخالفت می کنند، بنابراین آمریکا راه سختی برای تمدید تحریم 

تسلیحاتی در پیش دارد.

 لیست اسامی کابینه الکاظمی به دست
 پارلمان عراق رسید

یک منبع پارلمانی دیروز )چهارشنبه( اعام کرد، لیست اسامی کابینه مصطفی 
الکاظمی به دست پارلمان رسید.به گزارش ایسنا، این منبع پارلمانی به سومریه 
نیوز گفت، اســامی کابینه مصطفی الکاظمی به دست پارلمان رسید.به گفته او، 
لیســتی که به دست پارلمان رسیده شامل ۲۰ نام است که شامل نام نامزدهای 
وزارت نفت و خارجه نمی شود.پیشــتر یک منبع عراقی اعام کرده بود، اسامی 
کابینه مصطفی الکاظمی هنوز به دست پارلمان نرسیده است.قرار است پارلمان 
عراق امشب جلسه ای را برای دادن رأی اعتماد به دولت مصطفی الکاظمی برگزار 

کند.

روزنامه صهیونیستی به نقل از نشریه آلمانی گزارش داد؛
نقش آلمان و سوئیس در حمایت از تل آویو 

در پرونده »تبادل اسرا«
یک روزنامه صهیونیســتی به نقل از نشریه آلمانی »دایتیست« از نقش آفرینی 
آلمان و ســوئیس در پرونده مبادله اسرا میان جنبش مقاومت اسامی حماس 
و رژیم صهیونیســتی، پرده برداشــت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه 
»عرب ۴۸«، روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونت« در مطلبی اعام کرد که 
یک نشریه آلمانی به نام »دایتیست« با انتشار گزارشی به مسأله تبادل اسرا میان 
جنبش مقاومت اســامی حماس و رژیم صهیونیستی خواهد پرداخت. یدیعوت 
آحارونت اعام کرده که در گزارش رسانه آلمانی که فردا نسخه چاپی آن منتشر 
خواهد شــد، آمده است:آلمان و سوئیس تاش های زیادی برای میانجیگری در 
مسأله مبادله اســرا میان جنبش مقاومت اسامی حماس و رژیم صهیونیستی، 
صورت داده اند. این تاش ها در ماه اخیر نیز افزایش پیدا کرده و آلمان و سوئیس 
تاش می کنند از رهگذر آن حصول توافق میان حماس و تل آویو در پرونده اسرا 
را تسهیل کنند.دستگاه اطاعات مصر نیز در کنار دیگر میانجی ها، تاش زیادی 
برای حصول توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی در پرونده مبادله اسرا، انجام 
داده است. مقامات ارشد دستگاه اطاعات مصر با انجام سفرهای دوره ای به اراضی 
اشغالی و دیدار با مقامات حماس و رژیم صهیونیستی، در این مسیر گام برداشته 
اند.از ســوی دیگر، یک مقام بلندپایه در وزارت خارجه سوئیس نیز طی ماه های 
گذشته ســفرهای مکرری را به تل آویو و قاهره داشته است. هدف از انجام این 
ســفرها، فراهم کردن زمینه جهت توافق میان حماس و رژیم اسرائیل در مسأله 

تبادل اسرا بوده است.

آنتونیو گوترش:
برای مقابله با الحاق کرانه باختری تاش 

می کنیم
دبیرکل ســازمان ملل متحد اعام کرد که برای مقابله با سیاســت الحاق کرانه 
باختری از ســوی رژیم صهیونیســتی از هیچ کوششــی فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از خبرگزاری صفا، »ریاض منصور« نماینده 
فلسطین در سازمان ملل متحد صبح امروز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل 
متحد را در جریان موضع مخالفت آمیز فلســطین در قبال سیاست الحاق کرانه 
باختری قرار داد.وی از سازمان ملل متحد خواست که به عنوان عضوی از کمیته 
چهارجانبه، همه تاش خود را برای جلوگیری از اجرایی شــدن سیاست الحاق 
کرانه باختری به اراضی اشغالی فلسطین به کار گیرد.منصور در ادامه اعام کرد 
که شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان نهادی که مسئول حفظ امنیت و 
صلح جهانی اســت در برابر قضیه فلسطین مسئولیت پذیر باشد و برای مقابله با 
توطئه های ضد فلسطینی همچون الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی فلسطین، 
جبهه بین المللی تشکیل دهد.آنتونیو گوترش نیز اظهار داشت که موضع سازمان 
ملل متحد در قبال الحاق اراضی اشــغالی به رژیم صهیونیستی ثابت و مشخص 
و مبتنی بر این اســت که این موضوع، اقدامی غیر قانونی اســت و وی به همراه 
طرف های ذیربط از هیچ کوششی برای مقابله با این سیاست فروگذار نخواهد کرد.

مقابله با نفوذ داعشی ها به کربا
یک منیع نظامی عراقی از مقابله نیروهای امنیتی این کشــور با نفوذ شماری از 
عناصر داعش به کربا خبر داد.به گزارش ایســنا، یک منبع نظامی عراقی بامداد 
دیروز )چهارشنبه( در گفت وگو با ارم نیوز اعام کرد که نیروهای دستگاه مقابله 
با تروریسم به شدت با عناصر داعش در صحرای »النخیب« در مرز کربا و اانبار 
درگیر هستند.وی افزود: شماری از عناصر تروریستی داعش با استفاده از طوفان 
درصدد نفوذ به استان کربا بودند.این منبع گفت: درگیری ها همچنان ادامه دارند 
و تا بدین لحظه به دلیل تداوم درگیری ها و وضعیت نامناسب جوی هیچ اطاعاتی 
از تلفات نیروهای امنیتی و عناصر داعش در دست نیست.در همین حال ابو نور 
الغزی، مسؤول هنگ رودخانه حشد شعبی عراق در سامراء در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی ســومریه نیوز این کشور با اشــاره به اینکه این نیروها نفوذ داعش به 
نزدیکی زندان امام هادی )ع( در ســامرا را ناکام گذاشتند، اظهار کرد: در پی ان 
درگیری ها تمامی بخش ها به حالت آماده باش درآمده اند.الغزی گفت: گروهک های 
داعش شامگاه سه شنبه حمله به یکی از پایگاه های هنگ رودخانه حشد شعبی 
در منطقه التله واقع در مقابل زندان امام هادی )ع( در سامرا را آغاز کردند که در 

ادامه درگیری هایی میان دو طرف شکل گرفتند.

کرونا آغازگر جنگ سرد جدید چین و آمریکا
پکن- ایرنا- شــیوع ویروس کرونا در چین و سپس سرایت آن 
به کشورهای دیگر باعث رویارویی تازه ای بین آمریکا و چین و 
ورود آنها به دوره جدیدی از جنگ سرد شده است.به گزارش 
ایرنا اختافات میان دو کشــور باعث شــده است تا به اذعان 
بسیاری از ناظران، روابط دو کشور شاهد بیشترین افت در ۴۰ 
سال گذشته باشد دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا تهدید 
به لغو توافق اولیه تجاری با چین و افزایش تعرفه ها علیه این 
کشور کرده و همزمان تصمیم گرفته است شرکت و کارخانه ها 
را برای خروج از چین ترغیب کند.رسانه های چین هم به شکل 
بی سابقه ای گزارش هایی در خصوص اقدامات آمریکا منتشر 
کرده و این کشور و برخی از سیاستمداران آمریکایی را به باد 
انتقاد گرفته اند.در یک هفته گذشته حمات سیاستمداران و 
دولتمردان آمریکایی به چین هم افزایش یافته است و از رییس 
جمهوری تا وزیر خارجه آن کشــور و بســیاری از مقام های 
دیگر پکن را به دلیل ســهل انگاری در کنترل کرونا و مخفی 
کار مورد هجمه قرار داده اند.آنها همچنین بر این نکته تاکید 
می کنند که ویروس کرونا از یک آزمایشــگاه در شهر ووهان 
در مرکــز چین به بیرون درز کرده و به تدریج به کشــورهای 
دیگر ســرایت کرده اما چین آن را پنهان کرده است.همزمان 
نهادهای امنیتی در آمریکا گزارش هایی منتشر کرده اند مبنی 
بر اینکه چین درخصوص شیوع کرونا مخفی کاری کرده است 
تا بتواند تجهیزات پزشــکی مورد نیازش را از دیگر نقاط دنیا 
وارد و تامین کند.آمریکا شروع به ترغیب کشورهای دوست و 
متحد خود کرده است تا آنها نیز کارخانه ها و تولید کنندگان 
خود را از چین خارج کنند در این میان ژاپن بسته کمکی برای 

این منظور اختصاص داده و شرکت هایش را تشویق به سرمایه 
گذاری در آســیای جنوب شرقی کرده است.از سوی دیگر در 
چین رســانه ها شروع به حمات گسترده به آمریکا کرده اند 
و خبرگزاری رســمی چین شینهوا با انتشار ویدیویی از نحوه 

مدیریت آمریکا بر ویروس انتقاد کرده است.»شــی اینهونگ« 
اســتاد دانشــگاه خلق در پکن می گوید: راستش را بخواهید 
چین و آمریکا وارد یک دوره جدید از جنگ ســرد شــده اند.

او که مشاور دولت چین محسوب می شود، افزود: جنگ سرد 

میان دو کشور جدی است روابط آنها اصا شباهتی به ماه های 
قبل ندارد و اختافات بشدت گسترده شده است.رویترز هم به 
ســندی اشاره کرده که محرمانه و متعلق به دولت چین است 
که در آن اشاره به این شده که احساسات ضد چینی در دنیا به 
بااترین میزان از سال ۱۹۸۹ میادی رسیده است زمانی که 
جنبش دانشجویی در چین سرکوب شد.»لو وانلی« از محققان 
چینی در پکن می گوید: روابط با آمریکا به پایین ترین سطح 
از سال ۱۹۸۹ میادی رسیده است.  او می افزاید: تا این اواخر 
همواره به روابط چین و آمریکا خوشبین بودم اما شرایط خوبی 
دیده نمی شــود و صداهای دلچسبی از دولت ترامپ به گوش 
نمی رســد.او به نظرخواهی از یک هزار نفر در آمریکا توسط 
موسسه پیو اشاره کرد که در آن ۶۶ درصد نسبت به چین بی 
عاقگی نشــان داده اند و گفته اند نظر خوبی نسبت به پکن 
ندارند.»چن جی وو« از دانشــگاه هنگ کنگ هم بر این باور 
است که روابط دو کشور به پایین ترین سطح در ۴ دهه گذشته 
رسیده است او می گوید دیدگاه آمریکایی نسبت به چین حتی 
پس از جنبش دانشــجویی هم به این بدی نبوده اســت.لحن 
رسانه های چین هم تغییر کرده و از حالت دفاعی به هجومی 
عوض شده است زمانی که شینهوا در توییتی حتی عبارت همه 
گیری ترامپ را نیز منتشــر کرد و مدیریت بر کرونا را در آن 
کشــور مورد انتقاد قرار داد.شاید تا قبل از این ترامپ فکر می 
کرد که توافق تجاری با چین یک امتیاز برای انتخابات ریاست 
جمهوری است اما به نظر می رسد که با شیوع کرونا دولت وی 
دیگر آن را یک امتیاز سیاســی نمــی داند و انتقادهایش را از 

چین افزایش داده است.

رئیس ستاد مشترک آمریکا: 
 هنوز درباره منشاء کرونا 

مطمئن نیستیم
رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا 
گفت، هنوز مشــخص نیست ویروس 
کرونــا از بازار حیوانات وحشــی آمده 
اســت، یا یک آزمایشــگاه و یا جای 
دیگری اما دیدگاه آمریکا این اســت 
که این ویروس احتماا ساخته دست 

انسان نیست.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ژنرال 
مایک میلی،  رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا سه شنبه در کنفرانس 
مطبوعاتی گفت: آیا این ویروس از آزمایشــگاه ویروس شناسی در 
ووهان آمده است؟ آیا این اتفاق در بازار حیوانات در ووهان رخ داده 
است؟ آیا جای دیگری این اتفاق افتاده است؟ و جواب این است که 
ما نمی دانیم. دولت آمریکا همچنان به دنبال پاسخ است.این اظهارات 
رئیس ستاد مشترک آمریکا با ارزیابی مایک پامپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا در روز یکشــنبه که گفته بود »مدرک نسبتا چشمگیری« 
دارند که نشــان می دهد کروناویروس از آزمایشگاهی در چین آمده 

است، زیر سوال می برد.

وزیر دفاع آمریکا:
 هم طالبان و هم دولت افغانستان به تعهداتشان 

پایبند نبوده اند
شبه نظامیان طالبان افغانستان به تعهداتشان تحت توافقی 
که ســال جاری میادی بــا آمریکا امضــا کردند، پایبند 
نبوده اند.به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری رویترز، 
این اظهارات مارک اســپر، وزیر دفاع آمریکا به دنبال بروز 
نشــانه هایی دال بر اینکه توافق شــکننده میان طالبان و 
آمریکا به سبب افزایش خشونت های منسوب به این شبه 
نظامیان و تداوم بن بســت سیاسی در افغانســتان در حال تضعیف شدن است، مطرح 
شده اند.طالبان و واشنگتن ماه فوریه گذشته و بعد از ماراتنی از مذاکرات میان دو طرف 
در پشت درهای بسته، توافقی را با هدف کاهش خشونت ها در افغانستان قبل از رفتن 
به ســمت مذاکرات این شــبه نظامیان با دولت کابل امضا کردند اما از آن زمان تاکنون 
حمات گروه مذکور در افغانستان تشدید شده است.مارک اسپر در گفتگو با خبرنگاران 
بعد از مطرح شــدن پرسشــی از وی درباره پایبند بودن طالبان به تعهدش گفت: من 
فکر نمی کنم که آنها پایبند باشند.او ادامه داد که معتقد است، دولت افغانستان نیز به 
نوبه خود به تعهدش پایبند نبوده اســت. این وزیر دفاع آمریکا خاطرنشان کرد: دولت 
افغانســتان و جنبش طالبان هر دو باید نزد یکدیگر بیایند و درخصوص شــرایطی که 

مطرح شده پیشرفت حاصل کنند.

ایرنا- خبرگــزاری رویترز  تهــران- 
گــزارش داد: انتظار مــی رود آمریکا 
سیروس عسگری دانشمند ایرانی را 
پس از تبرئه شــدن از اتهامات اسرار 
تجاری آزاد کند.یک مقام آمریکایی 
و یک مقــام ایرانی به رویترز گفتند 
که عســگری پس از دریافت مجوز 
پزشکی برای ترک آمریکا آزاد خواهد 
شــد.مقام ایرانی به رویتــرز گفت، 
عسگری ممکن است بخشی از تبادل 
نــادر زندانیان میان ایــران و ایاات 
متحده که دشمن همدیگر هستند، 
باشــد. منابع ایرانی به رویترز گفتند 
که تهــران آماده شــرکت در تبادل 

اســت.ابوالفضل مهرآبادی دیپلمات 
ایرانــی که معــاون بخــش حافظ 
منافع تهران در سفارت پاکستان در 
واشنگتن است، گفت: عسگری  ۵۹ 
ســاله که آزمایش کرونا وی حدود 
۱۰ روز پیــش مثبــت اعام شــده 
بود، تحت مراقبت پزشــکی مقامات 
مهاجــرت ایاات متحده قــرار دارد 
و در انتظار دریافت مجوز ســامتی 
اســت.مهرآبادی افزود، مــا در حال 

همــکاری با اداره مهاجــرت آمریکا 
هســتیم تا در اســرع وقت وی را به 
مهاجرت  بازگردانیم.سخنگوی  ایران 
و گمرک ایاات متحده )ICE( از ارائه 
زمان مشخص برای آزادی دانشمند 
ایرانی خودداری امــا تأیید کرد که 
در صورتــی که وی مجوز پزشــکی 
مســافرت را دریافت کنــد، اقدامات 
اعــزام وی انجام خواهد شــد.دکتر 
سیروس عســگری استاد دانش مواد 

و مهندسی، در دادگاه فدرال از اتهام 
»ربودن اسرار تجاری مرتبط با کارش 
در دانشگاه اوهایو« تبرئه شد، اما به 
رغم آنکه همه اتهامات دولت آمریکا 
در دادگاه رد شد، اداره مهاجرت این 
کشــور وی را همچنان در زندان نگه 
داشته است.عسگری پیشتر گفته بود 
زندان آلکساندریا در لِوئیزیانا که وی 
در آنجا زندانی است پایین ترین سطح 
بهداشــت و نظافت را دارد و پیوسته 
شمار بیشتری زندانی به آنجا آورده 
می شــوند بی آنکه راهبــردی برای 
کاهش خطر ابتا به کروناویروس در 

کار باشد.

رویترز:
 آمریکا دانشمند ایرانی را آزاد می کند

تهران- ایرنا- وزیر توســعه و همکاری اقتصادی آلمان 
با انتقاد از وضعیت اردوگاه هــای پناهجویان در یونان 
گفت: شرم آور اســت که چنین وضعیتی در قلب اروپا 
پذیرفته شــده اســت.ِگِرد مولر در گفت وگو با روزنامه 
راینیشه پُســت افزود: من دیده ام که چگونه ۲۰ هزار 
نفر در اردوگاه هایی که با گنجایش سه هزار نفر ساخته 
شده اند، اسکان داده شده اند. مقام ها باید حفظ حقوق 
و شــان مهاجران را در ایــن اردوگاه ها تضمین کنند.

مولر با یادآوری جداســازی کودکان آواره بدون همراه 
از اردوگاه هــای یونان و انتقال آنها به آلمان گفت: جدا 
کردن کودکان از این کمپ ها مشکلی را حل نمی کند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، آلمان ۴۷ کودک پناهجو 
را به عنوان بخشــی از توافق توزیع کودکان پناهجوی 
بدون همراه از یونان به دیگر کشــورهای اتحادیه اروپا 
به این کشور منتقل کرد.کمیسیون اروپا مارس )اسفند( 
گذشــته طرحی را برای توزیع یک هزار و ۶۰۰ پناهجو 
از یونان به دیگر کشــورهای عضو اتحادیه آغاز کرد که 
به طور عمده شامل کودکان بی سرپرست بود.تارنمای 
دویچه وله در گزارشی درباره بازدید مولر از اردوگاه های 
لسبوس و موریا نوشــت: اردوگاه های جزایر یونانی در 
اصل برای اســکان سه هزار نفر ســاخته شده اند. حال 
جمعیتــی هفت برابر این ظرفیت، در آنها شــب و روز 

می گذرانند؛ بی آنکه حداقل استانداردهای سازمان ملل 
در اتاقک ها، چادرها و سرویس های بهداشتی آنها رعایت 
شده باشد. این وضعیت به ویژه در شرایط شیوع کرونا، 
غیرقابل تحمل شده است.یکی از کارکنان یونیسف در 
شــهر بُن آلمان، در توصیف شرایط بهداشتی فاجعه بار 
اردوگاه موریا گفت: در این اردوگاه به ازای هر ۵۰۰ نفر 
یک دوش و به ازای هر ۱۶۰ نفر یک سرویس بهداشتی 
وجود دارد.پیش تر، گروهی از پناهجویان مستقر در این 
اردوگاه ها در نامه هایی به آنگا مرکل صدراعظم آلمان 
و اورســا فون در این رئیس کمیسیون اروپا، شرایط 
اردوگاه های یونان را غیرانسانی توصیف کرده و از این 
دو مقام سیاسی خواسته بودند به فریادشان برسند. در 
مجموع ۱۰ کشــور اتحادیه اروپا اعام آمادگی کره اند 
که حدود یک هزار و ۶۰۰ پناهجوی بدون سرپرســت 
و نابالــغ را از کمپ هــای یونان پذیــرش کنند. دولت 
آلمان قبول کرده که میزبــان ۳۵۰ پناهجوی نابالغ و 
فاقد سرپرست باشد. سهمیه فرانسه و پرتغال به ترتیب 
۳۰۰ و ۲۵۰ نفر تعیین شده است. فناند، بلغارستان، 
ایرلند و لوگزامبورگ نیز در میان کشــورهای پذیرنده 
قرار دارند.۴۷ کودک و نوجوان که از جزایر لســبوس 
و موریا وارد آلمان شــده اند مهلت قرنطینه شــان روز 
دوشنبه ۴ مه )۱۵ اردیبهشــت( به پایان رسید. هنوز 

تاریــخ انتقال گروه بعدی پناهجویــان کودک و بدون 
سرپرست از اردوگاه های یونان به آلمان معلوم نیست.» 
تورستن فرای « معاون فراکسیون بهداشت در پارلمان 
آلمان گفت: برلین منتظر است دیگر کشورهای اروپایی 
بــه تعهد خــود در این زمینه عمل کننــد. تا پیش از 
آن، پذیــرش جدیدی از یونان انجــام نخواهد گرفت.

او طرفین را از پذیرش پناهجویان در مقیاس وســیع 
برحذر داشــته و گفته است: تنها باید کسانی را منتقل 
کرد که در اضطراری تریــن موقعیت قرار دارند؛ وگرنه 
آمادگی برای میزبانی تضعیف می شود.این مقام آلمانی 
هشدار داد، پذیرش  حساب نشده نیز می تواند انگیزه ای 
برای مهاجرت های جدید شود.کمیسر امور پناهجویان 
اتحادیــه اروپا پیش تــر گفته بود، انتقــال پناهجویان 
بی سرپرســت از جزایر یونانی، همبســتگی انسانی در 
شرایط کروناست. آنها یتیم نیستند اما مجبور شده اند 
زادگاه هــای خود را به تنهایی تــرک کنند.بااین حال، 
سازمان حمایتی- امدادی SOS در آلمان، پذیرش ۳۵۰ 
کودک فاقد سرپرست را متناسب با امکانات این کشور 
ندانسته و از چنین سهمی انتقاد کرده است. سخنگوی 
این تشــکیات می گوید: »خود ما به تنهایی می توانیم 
۵۰ تا ۱۰۰ اقامتگاه بــرای این کودکان فراهم کنیم و 
در صورت لزوم، بیش از این هم قادر به کمک هستیم.«

وزیر آلمانی: 
وضعیت اردوگاه های جزایر یونان برای اروپا »شرم آور« است
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یک فوق تخصص جراحی قلب و عروق نســبت به خطرات کرونا برای 
افرادی کــه قلب "ضعیف" دارند، هشــدار داد.پروفســور معصومعلی 
معصومی با اشــاره به شیوع بیماری کرونا، گفت: این بیماری برای افراد 
ســالم و جوان شاید با خطر کمتری همراه باشد، اما در این بین برخی 
گــروه ها از جمله بیماران قلبی و عروقــی با تهدید جدی این بیماری 
مواجهند.وی افزود: خطر این بیماری برای تمام بیماران قلبی یکســان 
نیســت و افرادی که به هر دلیل قلب "ضعیف" دارند، بیش از همه در 
معرض خطرند.زمانی قلب افراد "ضعیف" می شود که قابلیت انقباضی 
قلب از حد معمول خود کمتر شود. در حال عادی قابلیت انقباضی قلب 
بگونه ای است که می تواند در هر ضربان 55 درصد حجم خود را خالی 

کند که به آن قدرت انقباضی 55 درصد می گویند.

نتایج یک پژوهش نشان می دهد تمرین های باراسل و پیاتس می تواند 
موجب بهبود کیفیت زندگی زنان مبتا به کمر درد مزمن شود. بر اساس 
داده های این مقاله، افراد تحت مطالعه، بیماران مبتا به کمردرد مزمن با 
عوامل ناشناخته بودند که به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه ۶۰ 
دقیقه ای به تمریــن پرداختند و گروه کنترل در طی این زمان در هیچ 
گونه فعالیت درمان شرکت نداشته و به فعالیت های عادی روزانه مشغول 
بودند. بر اســاس یافته های این تحقیق، تمرینات مداخله ای پیاتس و 
باراســل باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی در زنان مبتا به کمر درد 
مزمن شده، در حالی که در آزمودنی های گروه کنترل، تفاوت معناداری 
مشاهده نشد.محققان با توجه به یافته های تمرین های باراسل و پیاتس 
می تواند موجب بهبود کیفیت زندگی زنان مبتا به کمر درد مزمن شود.

چینی ها موفق شــدند موشــک "انگ مــارچ 5بی" را همــراه با یک 
فضاپیمای آزمایشــی به مدار پایین زمین ارســال کنند.این موشک به 
نوعی سنگ بنای برنامه های فضایی اکتشافی چینی ها محسوب می شود. 
این موشــک در تابســتان پیش رو ماموریت مریخی چینی ها را انجام 
خواهد داد و همچنین حامل "ایســتگاه فضایی چین" به مدار خواهد 
بود. پرتاب موفقیت آمیز موشک "انگ مارچ 5بی" در روز گذشته، آغاز 
خوبی برای برنامه های ایســتگاه فضایی این کشور است. این ماموریت 
که از مرکز پرتاب های فضایی "ونچانگ" انجام شــد و طی آن نســخه 
آزمایشی نسل جدید فضاپیمای سرنشین دار چینی ها به فضا فرستاده 
شــد. مقامات ســازمان فضایی چین اعام کردند که تمامی واحدها و 

کارکنان با همبستگی کنار یکدیگر کار کردند.

این خطر برای افرادی که قلب 
"ضعیف" دارند، جدی است!

تاثیر پیاتس و باراسل بر زنان 
دارای کمردرد مزمن

چین نسل بعدی فضاپیماهایش 
را به فضا فرستاد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

غذا دادن به طوطی های باغ "کنزینگتون" در لندن

آفرود عجیب با پورشه 911 کررا 4S کابریو!
پورشه 911 کررا 4S کابریولت خودرویی برای آفرود نیست. دوباره این را تکرار می کنیم: پورشه 911 یک آفرودر نیست؛ اما واضح 
است که راننده ی این پورشه 911 موردبحث به گونه دیگری فکر می کند!جزئیات زیادی از ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی 
در دست نیست اما می دانیم که نزدیکی صوفیه بلغارستان فیلم برداری شده است. به نظر می رسد این فیلم توسط دو دوچرخه سوار 
کوهستان که تفریحشان با آمدن این خودروی اسپورت آلمانی خراب شده ضبط شده است.در کلیپ موردبحث می توانیم یک کررا 
4S کابریولت مشکی رنگ با سقف قرمز را ببینیم که از مسیر کم عرضی پوشیده از سنگ ها عبور می کند. اگرچه یک شاسی بلند در 
عبور از چنین مسیری مشکل خاصی نخواهد داشت اما 911 کم ارتفاع خودروی ایده آلی برای عبور از این گونه مسیرها نیست.

در لحظاتی از ویدئو می توانیم باا رفتن چرخ جلو از زمین را هنگام لغزیدن 911 در گل وای را مشاهده کنیم. چند ثانیه بعد هم 
زیر سپر عقب به زمین کشیده شده و صدای بدی به گوش می رسد.راننده به این موضوع توجهی نداشته و همچنان به راه خود 
ادامه می دهد. توضیحی برای چنین کاری وجود ندارد اما به نظر می رسد این اولین باری نیست که راننده ی خودرو با پورشه ی 

خود به آفرود می رود.

پایان مهلت چهارساله فدراسیون فوتبال
 موفق یا ناموفق؛ مسئله این است!

امروز پنجشنبه مهلت چهارساله هیات رئیسه فدراسیون فوتبال سر می رسد اما به علت مشکات اساسنامه ای، خبری از انتخابات و ترکیب 
جدید هیات رئیســه نیست.هجدهم اردیبهشت سال 95 انتخابات فدراسیون فوتبال پس از کش مکش های فراوان برگزار شد و بعد از 
گذشــت حدود 9 ســال، علی کفاشیان مسند ریاست را به مهدی تاج واگذار کرد تا عصر جدیدی در فوتبال ایران آغاز شود اما برخاف 
تصورات، دوران ریاست وی کوتاه تر هم کیشان خود بود و نتوانست دوران چهارساله خود را تمام کند.او در حالی به صندلی ریاست تکیه 
زد که در آغاز طرح ها و برنامه های رنگارنگی برای فوتبال ایران داشــت ولی در حال حاضر تاج به علت آنچه بیماری قلبی نامیده شــد، 
در خانه به سر می برد و در غیاب نایب رئیس اول، حیدر بهاروند به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون سمت سرپرستی را بر عهده دارد.

خداحافظی زودهنگام تاج از فدراسیون فوتبال موجب برنامه ریزی این نهاد برای برگزاری انتخابات زودهنگام شد اما از زمان شروع نام 
نویسی اعضاء برای شرکت در انتخابات، اختافات زیادی بین افراد و گروه های مختلف وجود داشت تا اینکه فیفا به اختافات پایان داد و 

مانع از برگزاری انتخابات زودهنگام شد تا کشتی متاطم فدراسیون فعا از ساحل آرامش فاصله بگیرد.

ر مرامارویا ز غم عشق نگه دار مرا مگذر از بیعت درینه و مگذا خط مکش ر من و بیهوده میازار مراه محالی و خطائی  ه تو را هست خیال ر مراچند گویی ه ه یک بار زبون گیر شدی من زبونم تو زبان گیر مپندا ر توام ر مرااز همه خلق من امروز خریدا گره هستند همه خلق خریدا من شناسم  ه ه جز تو نسزد یار مراتو شناسی  ه ه جز من نسزد جفت تو را کار سر زلف تو باشد دل من با تو باشد ه همه حال سروکار مراا طلب

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

موفقیت ســریالی مانند »خانه کاغذی«، عاقمندان 
مجموعه های تلویزیونی در سراسر دنیا را به تماشای 
سریال های اسپانیایی ترغیب کرده است.سایت خبری 
الجزیره در گزارشــی با اشاره به پیشرفت سریال های 
اسپانیایی به ویژه ســریال »خانه کاغذی« که گاهی 
از تولیدات انگلیســی و امریکایی هم محبوب تر واقع 
شــده اند، اعام کرد، قسمت چهارم سریال اسپانیایی 
»خانه کاغذی« با کســب رتبه اول تعداد تماشــا در 
سطح جهانی در نتفلیکس، باعث کنجکاوی مخاطبان 
برای تماشای سریال های اسپانیایی شده است.سریال 
وزارت زمان ترکیبی از تاریخ و فانتزی اســت و بسیار 
از حوادث تاریخی را نیز نشان می دهد. تاکنون چهار 
فصل از این  ســریال منتشر شده است.ســریال گرند هتل در هتل کوچکی در یکی از شهرهای 
ساحلی اسپانیا روایت می شود و اوایل قرن بیستم اتفاق می افتد اما نشانه های قرن 19 را هم دارد. 
این سریال سه فصل دارد. سریال زندانی، داستان درباره زن  جوان و ساده ای است که درگیر جرمی 
می شود و به زندان می افتد. مشکات و حوادثی که در طول داستان برایش اتفاق می افتد قصه را 
پیش می برد.سریال زمان در میانه است، مربوط به زمان جنگ داخلی اسپانیا و اتحاد رژیم  جدید 
اسپانیا با نازی ها ست.قهرمان داستان که یک طراح لباس است با شخصی سیاسی دوست می شود 
و داستان وارد ماجراهای سیاسی و اطاعاتی می شود.سریال اسکله، در سال ۲۰19 ساخته شد و 
فصل دوم آن در سال ۲۰۲۰ منتشر شد.در ابتدا بیننده به اشتباه گمان می کند که با یک داستان 
عاشــقانه مواجه است اما در ادامه رمز و راز قتل یکی از شخصیت های اصلی است که در حقیقت 

داستان را پیش می برد. در خال معمای داستان  اسرار شخصیت ها هم فاش می شود.

کتاب ملت عشق
کتاب ملت عشــق در ترکیه بیش از 5۰۰ بار به 
چاپ رسیده و توانسته است عنوان پرفروش ترین 
کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورد. این کتاب در 
ایران هم با اســتقبال بسیار خوبی مواجه شده و 
تا به حال بیشــتر از 5۰ بار تجدید چاپ شده و 
توانسته اســت طرفداران زیادی پیدا کند. البته 
واکنش ها نســبت به این رمان بســیار متفاوت 
است. برخی ملت عشق را بهترین رمانی می دانند 
کــه تا به حال خوانده اند و برخی آن را صرفا یک 
کتاب معمولی و یا حتی ســطح پایین می دانند.

این کتاب دو داســتان را شــامل می شود که به 
زیبایی در کنار هم و در یک کتاب گنجانده شده 
اســت. دو رمان که موازی هم جلو می رود. و به گونه ای به همدیگر ارتباط دارند. یکی از 
این داســتان ها در ســال ۲۰۰۸ در امریکا و دیگری در قرن هفتم در قونیه اتفاق می افتد.

داســتان اول کتاب مربوط به الا روبینشتاین است که در بوستوِن آمریکا زندگی می کند. 
الا یک همســر و مادر است که همه زندگی خود را صرف خانواده و رابطه زناشویی کرده 
اســت. با اینکه همســر الا – دیوید – دندانپزشک مشهوری بود و معیشت آن ها در یک 
ســطح ایده آل قرار داشــت اما عشــق و صمیمتی در میان آن ها نبود. الا این موضوع را 
پذیرفتــه بود و همه اولویت های خود را تغییر داده بود و فقط به فکر بچه هایش بود. اما با 
این حال رابطه الا با خانواده اش هم چندان خوب نبود و رابطه زناشویی اش در خطر بود. 
طبق تشبیه کتاب، الا شبیه یک برکه بود، یک برکه راکد. در اینجا اولین جمات کتاب 

می تواند جالب توجه باشد.

الیف شافاک
الیف شــافاک در ســال 19۷1 در استراســبورگ 
فرانسه به دنیا آمد و نویسندهٔ ترک تبار است. دوران 
کودکی و جوانی اش در آنکارا، مادرید، عمان، کلن، 
اســتانبول، بوستون، میشــیگان و آریزونا گذشت. 
فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل از دانشگاه فنی 
خاورمیانه )آنکارا( اســت. دوره کارشناسی ارشد را 
نیز در همان دانشگاه در رشته مطالعات زنان و دوره 
دکتری را در رشــته علوم سیاسی به پایان رساند.

او در هنگام تحصیل در دوره فوق لیســانس، اولین 
کتاب داستانش را در سال 1994 و در سال 199۷ 
هم رمان دومش را منتشــر کرد. پس از اتمام دوره 
دکترا به اســتانبول آمد و آینه های شهر را نوشت. 
شــافاک در سال های ۲۰۰4–۲۰۰۳ با درجهٔ استادیاری در دانشگاه میشیگان و بعد در بخش 
مطالعات خاور نزدیک دانشگاه آریزونا مشغول به کار شد و از ۲۰۰5 تا ۲۰۰9 نیز ستون نویس 
روزنامهٔ زمان بود.»شــافاک« در ســال 199۸ با رمان »پنهان« برنــده جایزه »رومی«، که به 
بهتریــن اثر ادبیات عرفانی ترکیه تعلق می گیرد، شــد. او نشــان شــوالیه را که از مدال های 
فرهنگی کشــور فرانسه است دریافت کرده و بارها به فهرســت نهایی و اولیه جوایز جهانی از 
جمله جایزه ادبیات داســتانی زنان »اورنج« )بیلیز(، جایزه دســتاوردهای زنان آسیایی، جایزه 
مهم »ایمپک دوبلین«، ادبیات داستانی مستقل بریتانیا، جایزه بین المللی روزنامه نگاری و … 
راه پیدا کرده اســت.او 1۰ رمان به انگلیسی و ترکی و فرانسوی منتشر کرده است که برخی از 
آنها هم به فارسی ترجمه شده است، از جمله: آینه های شهر، شپش پااس، ملت عشق، شرافت، 

مرید معمار و حرامزاده استانبول.

موج سریال های اسپانیایی در دنیا 


