
قیمتارزدرسال۹۹باامیرود؟
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: امسال جهش 
چندانی در نرخ ارز نخواهیم داشــت.اقتصادآناین - فاطمه اکبرخانی؛ 
عباس آرگون در گفت و گو با خبرنگار اقتصادآناین به نوسانات باای نرخ 
ارز در ســال ۹۷ و ۹۸ اشاره کرد و افزود: طی این دو سال قیمت دار 
متاثر از رشد نقدینگی، اتفاقات سیاسی و اقتصادی پیش آمده، بیش از 
ســه برابر رشد کرد و نوسانات بسیاری را تجربه کرده است؛ لذا به نظر 
نمی رســد رشد نقدینگی امسال منجر به جهش چشمگیر نرخ ارز در 
سال۹۹ شود.این فعال بخش خصوصی با تشریح عوامل موثر بر نوسانات 
نرخ ارز اظهار کرد: البته درحال حاضر عواملی همچون کسری بودجه، 
کاهش درآمدهای نفتی و نیز تاثیر کرونا بر صادرات غیرنفتی بر نرخ ارز 
تاثیرگذار خواهد بود؛ اما با توجه به افزایش بیش از حد قیمت دار طی 
دو سال گذشــته، به نظر نمی رسد امسال شاهد رشد ناگهانی نرخ ارز 
باشیم.این عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اگرچه میزان نقدینگی 
نسبت به سال های قبل رشد کرده، اما لزوما افزایش نقدینگی نمی تواند 
منجر به رها شــدن مجدد فنر قیمت دار شــود چــرا که قدرت این 
نقدینگی به اندازه سال های گذشته نیست.آرگون درباره نرخ احتمالی 
دار در ســال۹۹ تصریح کرد: با توجه به عوامل گفته شده پیش بینی 
می شود که قیمت دار حداقل در نیمه اول امسال در کانال ۱۵ و ۱۶هزار 
تومان در نوسان باشد، اما به نظر می رسد در نیمه دوم و روزهای پایانی 

سال شاهد رقم های بیشتری برای دار باشیم .

روزنامهاقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگیوصبحایران
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رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اقتصاد کشورمان روزهای سخت و در عین حال تعیین کننده  ای را می گذراند، اطمینان دارم این شرایط سخت قابل مدیریت 
است.به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود نوشت: تاش های بانک مرکزی و کمک های دولت به همراه تاش بانکها در بهبود وضعیت ترازنامه 
های خود، شرایط پولی و ارزی کشور را در وضعیت مناسب تری نسبت به دوسال پیش قرار داده است.وی ادامه داد:  شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود 
شرایط تأمین مالی در کنار تأمین کسری بودجه، از راه عرضه سهام بنگاه ها و اموال مازاد و مهمتراز همه، انتشار هدفمند و مدیریت شدهٔ اوراق بدهی، که هر دو ضد 

تورمی هستند،فراهم کرده است.همتی با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت: باید اذعان کرد که اقتصاد کشورمان روزهای سخت ....
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نیویورکپایتختکرونااست
جنجال رســانه ای فیمابین فرمانداران ایالت های مختلف در امریکا در 
تقابل با مدیریت دونالد ترامپ در کاخ سفید با نوع و شوه تقابل نیویورک 
با واشــنگتن بســیار متفاوت است. در طول ۵۰ ســال گذشته هسته 
مرکزی اقتصاد آمریکا از نیویورک ریشه می گرفته و امروز همان اقتصاد 
بیشترین آسیب ها را از شیوع کرونا در آمریکا متوجه همه اقتصاد غرب 
کرده اســت. همین ۲ هفته پیش  صندوق بین المللی پول پیش بینی 
کرده که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ میادی حدود ۶ درصد کاهش 
می یابد. و به عبارتی آمریکا تحت تاثیر کرونا اجبارا از سروری و سلطانی 
دار انصراف خواهــد داد. در همان گزارش آمده بود که افت اقتصادی 
منطقه یورو نیز به ۵/۷ درصد خواهد رسید و به اعتباری غرب در چالش 
عمیق با کرونا در مســیر افول اقتصادی است و نیویورک مرکزیت این 
چالش را به عهده گرفته است.  در همین گزارش میتوان دید که صندوق 
بین المللی پول رشــد اقتصادی چین در ســال ۲۰۲۰  راافزون بر یک  
درصد پیش بینی کرده است اشاره به چنین شرایطی فاصله رشد چین 
با همه کشور های غربی در حوزه اروپا و آمریکا حدود ۸ درصد در یک 
سال رقم خواهد خورد و این پیش بینی بدان معنی است که مرکز بورس 
ها و بانکداری وال استریت به پایتختی کرونا در جهان تبدیل شده و همه 
غــرب را با چنین پاندمی عظیمی به گرداب افول اقتصادی خواهد برد 
چرا که ترس از این پیش بینی موجب شــده که امانوئل ماکرون رئیس 
جمهور فرانسه بی پروا و رسانه ای استدال کند که طی ماه های آینده 
مشخص خواهد شد که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک پروژه اقتصادی و 
سیاســی با فروپاشی روبه  رو خواهد شد یا با این بحران به نوعی دست 
و پنجه نرم خواهد کرد؟. این نگرانی از فروپاشــی در اروپا در نیویورک 
چندین برابر است اما رسانه ای نشده است. البته مفاد این نگرانی در نگاه 
مردم و مجریان رســانه های آمریکایی به وضوح دیده میشود . همین 
هفته گذشــته هنر پیشه مشهور آمریکایی »رابرت دنیرو« با حضور در 
یکی از پربیننده ترین برنامه های زنده تلویزیونی آمریکا از عملکرد دولت 
دونالد ترامپ که بیشتر همه ارکان کاخ سفید مدنظر است ، در موضوع 
مدیریت بحران  ویروس کرونا  شدیدا انتقاد کرده است. او در این برنامه 
علنی اعام کرده است که  که در فیلمی با موضوع بحران شیوع ویروس 
کرونا در نقش »اندرو کومو« فرماندار نیویورک ظاهر خواهد شد. رابرت 
دنیرو با حضور در برنامه »he Late Show«)نمایش دیرهنگام( در چت 
تصویری با اســتفن کولبرت مجری مشهور آمریکایی در مورد فعالیت 
هایش در خانه، عدم رضایت از خدمت رسانی دولت در موضوع بحران 
ویروس کرونا و اینکه  در قرنطینه چه رســانه ای را دنبال می کند نظر 
میداد. استفن کولبرت مجری برنامه از دنیرو در مورد چگونگی قرنطینه 
در خانه می پرسد و دنیرو پاسخ میدهد که : » نسخه های فیلم نامه را 
مــی خوانم، ورزش می کنم و برای زنده ماندن تاش می کنم. هر روز 
وزنه میزنم تا تراکم و اســتحکام استخوانهایم را حفظ کنم. یک سری 
ورزش های روتین نظیر استفاده از »تردمیل« نیز انجام می دهم و آماده 
میشــوم که  در فیلمی با موضوع کرونا بازی کنم. من در این فیلم در 
نقش »اندرو کومو« فرماندار فعلی نیویورک ایفای نقش خواهم کرد« . 
دنیــرو با موضعی کاما جدی تر و عمیق تر و واضح تر از خود فرماندار 
) آندرو کومو ( ضمن انتقاد شــدید از عملکرد دولت ترامپ در مواجهه 
با بحران کرونا، با اشــاره به اندرو کومو، فرماندار نیویورک اظهار میکند 
که : » او کاری را انجام می دهد که یک رئیس جمهور باید انجام دهد. 
پاندمی کرونا یک تراژدی ملی اســت و تاش های دولت برای کنترل 
شیوع  ویروس کرونا ناامید کننده است«. این هنرپیشه که فیلم های به 
یاد ماندنی »گاو خشمگین« و راننده تاکسی«  را بازی کرده و نزد مردم 
آمریکا مجسمه صداقت فرهنگی است در باره دولت مرکزی میگوید که 
: » رئیس جمهور آمریکا یک احمق اســت که بسیاری از عائم هشدار 
دهنده شیوع کرونا را نادیده می گیرد. وضعیت بحران کرونا در آمریکا 
وحشتناک است. همه نگرانی ها در مورد انتخاب مجدد ترامپ است. من 
دیگر حرفی برای گفتن ندارم«. این اظهارات خود نمونه ای از نوع گفتار 
مشابه  امانوئل ماکرون در آمریکاست که بسیار سربسته بیان میشود و 
ریشه پوسیده اقتصاد آمریکا را در مواجهه نیویورک بعنوان مرکز اقتصاد 
آمریکا با واشــنگتن مرکز مدیریت سیاسی آمریکا افشا می کند. امروز 
پاندمی ویروس کرونا در جهان به سیطره نفوذ فاکت اقتصادی در درجه 
بندی های متفاوت تبدیل شده و با این شرایط که توضیح دادم نیویورک 

پایتخت این بحران تلقی میشود.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

براساس جدیدترین گزارش وزارت راه و شهرسازی
قیمتمسکندرتهرانکاهشیافت

براساس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در 
تهران در فروردین ماه امسال با کاهش حدود ۲ درصدی، به میانگین قیمتی هر متر مربع ۱۵ میلیون 
و ۵۴۵ هزار تومان رسید.به گزارش ایرنا، بعد از دوماه تعطیلی بنگاه های اماکی به دلیل شیووع ویروس 
کرونا و کاهش معامات مســکن در پایتخت تا حدود ۸۰ درصد، گزارش فروردین ماه دفتر اقتصاد و 
برنامه ریزی مسکن وزارت راه از کاهش نسبی قیمت ها در برخی مناطق ۲۲ گانه پایتخت خبر می دهد.

این گزارش که به صورت ماهیانه وضعیت بازار مسکن در تهران را به تفکیک مناطق مختلف گزارش 
می دهد، میانگین قیمت مســکن در اولین ماه بهار ۹۹ را ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان اعام کرده 
است؛ این درحالی است که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۱۵میلیون و ۶۵۸هزار تومان اعام شده 
بود.بر اساس این گزارش تعداد معامات ثبت شده در فروردین ماه امسال کاهش قابل توجهی نسبت 
به اسفند سال گذشته داشته است و به رقم ۱۳۰۰ ثبت خرید و فروش خانه در پایتخت رسیده است؛ 
این رقم در اســفند ماه امسال ۱۰ هزار و ۲۴۲ معامله مسکن بود.کاهش معامات که دلیل اصلی آن 
شــیوع کرونا و توقف فعالیت های خرید و فروش مسکن بود باعث شد که قیمت ها در نخستین ماه 
بهار امسال ثابت بماند، در برخی مناطق کاهش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه کند 
و البته در برخی مناطق پرتقاضا نیز رشد نسبی را تجربه کند.بر اساس آمار ارائه شده از بازار مسکن 
پایتخت در فروردین، قیمت گران ترین منطقه در تهران مثل ماه های گذشــته به منطقه یک رسیده 
اســت با این تفاوت که در اسفندماه امســال قیمت خانه در این منطقه در هر متر مربع بیش از ۳۳ 
میلیون و۲۱۷ هزار تومان بود و اکنون با کاهش حدود ۲میلیون تومانی، در هر متر مربع ۳۱ میلیون 
و ۹۲۰ هزار تومان به فروش می رســد.ارزان ترین معامات مســکن پایتخت نیز بار دیگر در فروردین 
امسال در منطقه ۱۸ شهر تهران با میانگین قیمت هر متر مربع ۷ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان معامله 
شــده است که البته نسبت به ماه گذشــته خود کاهش قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومانی را در هر متر 
مربع تجربه می کند.در منطقه ۵ تهران که به طور معمول بیشترین معامات مسکن پایتخت را به خود 
اختصاص می دهد، با افزایش قیمت ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به ماه قبل مواجه هستیم و خانه در این 
منطقه در هر متر مربع به میانگین قیمتی ۱۹ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان رســیده است.در منطقه ۳ 
پایتخت نیز قیمت خانه حدود یک میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است و از میانگین قیمتی۲۷ 
میلیون و ۶۱۶ هزار تومان در اســفندماه به قیمت ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در فروردین امسال 

کاهش یافته است.

رئیس ســازمان پیــش بینی و مدیریــت بحران 
شهرداری تهران گفت: در صورت وقوع زلزله بااتر 
از ۶ و نیم ریشتر در تهران قطعا با یک فاجعه مواجه 
خواهیم شد.»رضا کرمی محمدی« رئیس سازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران شــهرداری تهران« 
در گفت وگــو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت 
شهر تهران پس از زلزله شب گذشته گفت: زلزله 
۵ ریشتری آســیب جدی به جایی وارد نمی کند 
و در نتیجه به شــهر تهران نیز آسیب وارد نشده و 
گزارشی نیز اعام نشده است. و ادامه داد: تنها در 
برخی نقاط مردم خونسردی خود را از دست دادند 
و عجله باعث شد برخی از این لحاظ صدمه ببینند. 

احتمال تحرکات گسل مشا وجود دارد
کرمی محمدی با اشــاره به فعال شدن گسل مشا 
اظهار داشــت: اگر زلزله ای ۶ ریشتری در تهران 
رخ دهد قدرت آن ۳۲ برابر زلزله شــب گذشــته 
اســت و اگر به ۷ برســد، هزار برابر قدرت دارد و 
مســاله خیلی جدی برای تهران است. با توجه به 
اینکه احتمال دارد این گسل تحرکاتی داشته باشد، 
منطقی است که همه در حالت آماده باش باشند 
و به همین منظور ستاد هماهنگی شکل گرفت و 
در انتظار دستورات ستاد مدیریت بحران هستیم. 
رئیس ســازمان پیــش بینی و مدیریــت بحران 
شهرداری تهران گفت: در صورت وقوع زلزله بااتر 
از ۶ و نیم ریشتر قطعا در تهران یک فاجعه داریم.

او در پاسخ به این سوال که آیا شب گذشته مردم 
به ســوله های مدیریت بحران مراجعه داشتند یا 
خبر گفت: خوشــبختانه مردم به سوله ها مراجعه 
نکردند و بیشتر در سطح پارک ها حضور داشتند. 
پایــگاه های مدیریت بحــران در مجموع بمنظور 
امدادرســانی در نظر گرفته شــده است و با هال 
احمــر و اورژانس و مراکز مدیریت هماهنگی های 
ازم برای حضور در ســوله ها و استفاده از آنها را 
فراهم کردیم. کرمی محمدی با بیان اینکه ســوله 
های مدیریت بحران برای اسکان مردم جایی ندارند 

و بیشتر برای امدادرســانی درنظرگرفته شده اند، 
گفت: در چنین شــرایطی مردم باید به مراکز امن 

اضطراری مراجعه کنند. 

پارک ها و بوستان های پایتخت تا ۷۲ ساعت 
آینده شبانه روزی باز هستند

او در پاسخ به این سوال که آیا پارک ها و بوستان 

های پایتخت در شــب های آینده نیز باز خواهند 
بود گفت: تا ۷۲ ســاعت آینده پارک ها و بوستان 
های پایتخت به صورت شــبانه روزی باز هستند. 
کرمی محمدی بــا بیان اینکه در صــورت وقوع 
اتفاق بار اصلی کمک رســانی بر دوش مردم است 
تصریح کرد: مردم در ۷۲ ســاعت اول انتظار هیچ 
امدادرسانی جدی نمی توانند داشته باشند که در 
همه جای دنیا به همین صورت است لذا در صورت 
وقوع زلزله در لحظــات اول پس از وقوع آن مردم 
باید به همدیگر کمک کنند و حفظ خونســردی 
ازمه این شرایط است. او درخصوص هجوم مردم 
به سمت پمپ بنزین  ها پس از زلزله گفت: رفتن 
مردم به پمپ بنزین ها پس از زلزله اشــتباه است 
و باید نســبت به آن فرهنگ سازی صورت گیرد. 
درســت است که ماشــین برای حرکت به بنزین 
نیاز دارد اما اگر زلزله شــدیدی در تهران رخ دهد، 
امکان رفتن تا سر کوچه نیز فراهم نیست و  باک 
پر ممکن اســت حتی به آتش ســوزی نیز منجر 
شود. رئیس سازمان پیش گیری و مدیریت بحران 
شــهرداری تهران ادامه داد: از طرفی بنزین نیز در 
کشــور فراهم اســت، لذا هیچوقت مشکلی برای 

بنزین وجود نخواهد داشت. 

بزرگتر  زلزله  بــرای  پایتخت  های  ظرفیت 
جوابگو نیست

او در ادامــه گفــت: اگر اتفاقــی رخ دهد در یک 
محــدوده و چارچوبی مشــخص ظرفیت خوبی 
موجود اســت اما این برای زمانی اســت که زلزله 
خیلی بزرگ نبوده و کمتر از ۶ ریشــتر باشد، اما  
زلزله که بزرگتر شود ظرفیت های ما جوابگو نیست 
و باید به کمک خود مردم و کمک های بین المللی 
اتکا کرد. کرمــی محمدی گفت: با توجه به اینکه 
در زلزله ۵ ریشــتری اتفاق خاصی رخ نمی دهد 
درخواســتی نداریم، اما اگر زلزله بزرگتری باشــد 
به کمک های بین المللی نیاز اســت و دولت باید 

سازوکارهای آن را در نظر بگیرد.

 رئیس سازمان مدیریت بحران تهران:

وقوع زلزله بااتر از ۶.۵ ریشتر در تهران »فاجعه« است

کارگران ؛ غایب بزرگ سهامی به نام عدالت
دستور ویژه وزیر صمت به سازمان حمایت

قاطعانه با متخلفان بازار 
خودرو برخورد کنید

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
مقررات زدایی ازمه بهبود محیط کسب وکار

در پی رشــد قیمت ها در بازار آزاد خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دســتور ویژه به رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئوان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت های 
غیرمتعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع 

با جدیت تمام و قاطعانه برخورد و مراتب را مستمراً به مردم اطاع رسانی کنند...

 اختصاص یک هزار میلیارد اعتبار 
به صندوق بیمه بیکاری

عدم توافق شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار بر سر قیمت گذاری خودرو

 بازار خودرو در دست داان
رییس شــورای رقابت از عدم توافق بین شــورا و ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: ما هنوز درمورد 
چگونگی تعیین قیمت خودرو با ســتاد تنظیم بازار به نظر مشترک نرسیده ایم.رضا شیوا با اشاره به 
فرمول جدید قیمت گذاری خودرو اظهار کرد: فرمول شــورای رقابت با ستاد تنظیم بازار در تعیین 
قیمت خودرو متفاوت اســت و ازین رو ما درمورد موضوع قیمت گذاری خودرو با این نهاد به تفاهم 
نرســیده ایم.او ادامه داد: فرمول مدنظر ســتاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفتن 
بهای تمام شده آن است درحالیکه شورای رقابت معتقد است که عوامل دیگری همچون نرخ تورم 
و بهره وری نیز بر قیمت نهایی خودرو باید اعمال شود.شیوا در پایان با بیان اینکه این روزها بازار به 
دست داان افتاده، درباره قیمت خودرو در سال۹۹ تصریح کرد: فعا قیمت نهایی خودرو مشخص 
نشده اما با توجه به اینکه از از اواخر سال۹۷ تا کنون قیمت خودرو در کارخانه تغییری نکرده، به طور 

حتم امسال افزایش قیمت خواهیم داشت.

حسین راغفر :

تغییر واحد پول ملی تورم را بدتر می کند
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تهرانهمچنان
درآمادهباشاست

بحران  مدیریــت  ســازمان  ســخنگوی 
کشور گفت: شــهرداران مناطق ۲۲ گانه 
شــهرداری تهــران و اســتان اصفهان به 
عنوان اســتان معین و جانشین تهران از 
دیشب آماده باش هستند و جلسات خود 
را برگــزار کردند. در حال حاضر همچنان 
آماده باش حفظ می شود، اما شرایط عادی 
است.بختیاری افزود: این زلزله از زلزله های 
کم عمق بود، بنابراین در شهرهای مختلف 
از جمله تهران احســاس شد و تا ساعت 
۸:۳۰ صبح حدود ۳۴ پس لرزه تا بزرگای 
۳.۹ نیز اتفاق افتاده اســت.وی ادامه داد: 
از همــان لحظات اولیه آماده باش به همه 
دســتگاه های عضو مدیریت بحران کشور 
اعام شــد و گروه های امــدادی به کانون 
زلزله )دماوند( اعزام شــدند. ســخنگوی 
افزود:  بحران کشــور  ســازمان مدیریت 
شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران 
و استان اصفهان به عنوان استان معین و 
جانشین تهران، از دیشب آماده باش بودند 
و جلســات خود را برگزار کردند. در حال 
حاضر همچنان آماده باش حفظ می شود، 

اما شرایط عادی است.

رئیس سازمان مدیریت بحران:
زلزلهبامدادجمعهیککشتهو33مصدومبجایگذاشت

 رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: بر اثر وقوع زلزله بامداد جمعه شب در منطقه دماوند و تهران و حاشیه برخی از شهرهای در مسیر گسل 
این زلزله، یک پیرمرد ۶۰ ساله بر اثر فرار از منزل و آسیب دیدن سر وی، جان خود را از دست داد و ۳۳ نفر نیز مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

اسماعیل نجار با بیان اینکه از این تعداد به اضافه فرد جانباخته در مجموع ۱۹ نفر مربوط به منطقه دماوند و ۱۵ نفر نیز مربوط به تهران هستند، 
افزود: براساس آخرین آمار و اطاعات موجود از تعداد ۱۵ نفر تهران تاکنون ۱۱ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و چهار نفر مابقی هم اکنون 

در بیمارستان تحت درمان هستند.
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قالیباف:گزیده خبر

 صدای همۀ مردم باید در مجلس شنیده شود
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: صدای همه باید در 
مجلس شنیده شود. اما جریان های سیاسی باید بدانند هر چه از 
آرمان های انقاب و مردم فاصله بیشتری بگیرند شانس کمتری 
برای پیروزی خواهند داشت.به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف 
طی ســخنانی در جمع فعاان اجتماعی و جهادی اسامشــهر، 
اظهار کرد: انتخابات اخیر نشــان داد مردم با انقاب و نه افراد و 
جریان ها عهد اخوت بســته اند. مردم از انقاب و آرمان های آن 
خسته نشــده اند بلکه از وعده های عمل نشده و بی عملی خسته 
شده اند و در انتخابات به آن نه گفتند.وی افزود: برخی ها هم که 
رای ندادند از عملکرد کســانی که به آنها رای داده بودند ناراضی 
بودند مخصوصا در تهــران. البته مجلس نمایندۀ آنهایی هم که 
رای نداده اند هســت. مجلس مال همه است. صدای همه باید در 
مجلس شنیده شود. اما جریان های سیاسی باید بدانند هر چه از 
آرمان های انقاب و در راس آنها مردم  فاصله بیشــتری بگیرند 
شانس کمتری برای پیروزی خواهند داشت.قالیباف با بیان اینکه 
البته اشــکااتی هم وجود دارد کــه در گام دوم انقاب باید این 
اشکاات بر طرف شــود، اظهار کرد: ما باید از تجربه چهل سال 
گذشــته در جبران صعف ها کمک بگیریــم و البته جبران این 
ضعف ها منوط به ورود نیرو های جوان تر و با انگیزه تر به مجلس 

بود که این امر تا حد زیادی در انتخابات اسفندماه محقق شد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: در این مدتی 
که با تعداد زیادی از نمایندگان منتخب جلســه داشتم دیدم که 
واقعا برای کار کردن انگیزه و برنامه دارند. این اتفاق مهمی برای 

انقاب اسامی و جمهوری اسامی است. در انقاب هم جوان ها 
نقش اصلی را داشتند و اکنون زمان آن است که جوانان با تکیه و 

ایمان به آرمان های انقاب اسامی نهادهای بر آمده از جمهوری 
اســامی نظیر مجلس شورای اسامی را جانی تازه بخشند و هر 

چه بیشتر در مسیر آرمان های انقاب قرار دهند.وی با بیان اینکه 
بزرگترین آرمان انقاب، رسیدگی به محرومین است، گفت: هرگاه 
جمهوری اســامی این آرمان را نادیده بگیرد از انقاب اسامی 
فاصله گرفته اســت. هیچ جایگزینی برای این آرمان وجود ندارد. 
هیچ کس و هیچ جریانی بدون خدمت به مردم موفق نخواهد شد. 
اگر به هر بهانه ای مردم را نادیده بگیرد و از اداره امور کشور کنار 
بگذارد موفق نخواهد شد.قالیباف با بیان اینکه اگر مردم ناراضی 
باشند یعنی عملکرد مســئولین ضعیف بوده است، گفت:  مردم 
انقاب را دوست دارند و در انتخابات اسفندماه باز هم این را اثبات 
کردند اما آنهایی را که به مردم خدمت نمی کنند دوست ندارند. 
بــه آنهایی که آرمان های انقاب و خدمت به مردم را عوام زدگی 
و عقب ماندگی می دانند رأی ندادند. درس بزرگ انتخابات اخیر 
برای ما این بود.وی با بیان اینکه جریان انقابی در سایۀ وحدت 
و عقانیت پیروز شد، اظهار کرد: وحدتی در جریان انقابی ایجاد 
شــد و همه زیر یک چتر جمع شدند. اختافات جزئی را بخاطر 
مردم و انقاب کنار گذاشــتند. برخی ها حتــی در داخل جبهۀ 
انقاب امید چندانی به وحدت مخصوصاً در تهران نداشــتند اما 
دیدیم که وقتی پای آرمان بزرگی به نام خدمت به مردم در میان 
باشد وحدت شدنی و ممکن است.قالیباف ادامه داد: ما به عنوان 
منتخبان مردم باید قدر این اعتماد را بدانیم. اگر به مردم خدمت 
کنیم آنها هم قدرشناسی خواهند کرد. پیام  مردم به ما روشن و 
صریــح بود گفتند وحدت کنید و آرمان های انقاب را در اولویت 

قرار دهید تا ما هم با رای دادن از شما حمایت کنیم.

طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی روی 
میز نمایندگان

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شــورای اسامی این هفته طرح تشکیل وزارت 
تجارت و بازرگانی اعاده شــده از شــورای نگهبان را بررســی می کنند.مجلس 
شــورای اسامی روزهای یکشنبه، دوشــنبه و سه شنبه این هفته جلسه علنی 
دارد. نمایندگان قرار اســت طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی اعاده شده از 
شــورای نگهبان و ایحه اصاح قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز را بررسی کنند.

همچنین بررسی ایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، ایحه حمایت از محیط بانان 
و جنگل بانان و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش در دستور کار  
مجلس قرار دارد.نمایندگان قرار است طرح حمایت از مالکیت صنعتی، طرح اداره 
و نظارت بر سازمان صدا و سیما و طرح رد دهیاری ها را بررسی کنند.دهمین دوره 
مجلس شورای اســامی، روز ۳۱ اردیبهشت به کار خود پایان و تا روز ۶ خرداد 
هیات رییسه و کمیســیون ها به فعالیت تقنینی و نظارتی خود ادامه می دهند.با 
تصمیم هیات رییسه مجلس دهم، طرح ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان تا 
روز چهارشنبه -۳۱ اردیبهشت ماه- در جلسات علنی بررسی می شود. همچنین 
با توجه به تعطیات عید سعید فطر در هفته اول خرداد، هفته آخر فعالیت مجلس 

دهم روزهای ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ماه خواهد بود.

اعام آمادگی ارتش برای کمک احتمالی به 
ستاد بحران

تهــران - ایرنــا - در پی زلزله اوایل بامداد روز جمعه در اســتان تهران و برخی 
اســتانهای همجوار، فرمانده کل ارتش به فرماندهان نیروهای ارتش، دستور داد 
آمادگی کامل برای کمک به ستاد بحران داشته باشند.به گزارش روابط عمومی 
ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، به دنبال وقوع 
زلزله در تهران و اســتان های همجوار، خطاب به فرماندهان تاکید کرد:   پیش 
بینــی های ازم را به عمل آورید، وضعیت یگانها را ارزیابی کنید، بیمارســتانها 
و آتش نشانی هاو ســایر مراکز و امکانات مرتبط آمادگی کمک رسانی به ستاد 
بحران راداشــته باشندسخنگوی ارتش جمهوری اســامی ایران نیز ضمن ابراز 
امیدواری برای در امان ماندن هم وطنان از هر نوع خســارت زلزله امشب تهران، 
تاکید کرد یگان های ارتش در تهران و اســتان های همجوار، آماده کمک رسانی 
هستند.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ شاهین تقی خانی سخنگوی 
ارتش، پیرو زمین لرزه ۵.۱ ریشتری اوایل بامداد روز جمعه در استان تهران گفت: 
امیدواریم هیچ خسارت جانی برای مردم شریف مان ایجاد نشده باشد.سخنگوی 
ارتش جمهوری اسامی ایران تصریح کرد: یگان های ارتش در تهران و استان های 
همجوار، آماده کمک رســانی هستند و در صورت لزوم و نیاز، همانند همیشه در 
خدمت مردم خواهند بود.به دنبال وقوع زلزله ۵.۱ ریشتری اوایل بامداد روز جمعه 
در استان تهران، تمامی دستگاههای اجرایی و امدادی از جمله پایگاه های اورژانس 

و سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمربه حالت آماده باش درآمده اند.

دستور وزیر کشور برای امدادرسانی به زلزله 
زدگان احتمالی استان تهران

تهران - ایرنا - به دنبال وقوع زلزله در اســتان تهران، وزیر کشور در دستوری به 
استاندار تهران و رئیس سازمان مدیریت بحران از آنها خواست با سرعت نسبت به 
ارسال تیمهای مجهز امدادی به منطقه اقدام نمایند.به گزارش بامداد روز جمعه 
پایگاه اطاع رسانی وزارت کشــور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این 
دســتور خواستار امدادرسانی سریع و بهینه به آسیب دیدگاه احتمالی، با رعایت 
کامل  پروتکل های بهداشــتی و مراقبتی درباره بیماری ویروس کرونا در منطقه 
دماوند تهران شــد.وی همچنین ارزیابی از خسارات و اقدام به موقع جهت حل 
مسکات مردم را از موارد ضروری در امدادرسانی مورد تاکید قرار داد.زمین لرزه 
ای در ســاعت ۴۸ دقیقه بامداد روز جمعه به بزرگی ۵.۱در مقیاس امواج درونی 
زمین )ریشتر(، در عمق ۷ کیلومتری زمین در حوالی دماوند به وقوع پیوست که 

شدت آن در کانشهر تهران کاما احساس شد.

موسوی: 
آمریکا به یکجانبه گرایی خود پایان دهد

ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان در توییتی از ایاات متحده خواست تا به 
یکجانبه گرایی خود پایان دهد.به گزارش ایســنا، سیدعباس موسوی، سخنگوی 
وزارت خارجــه کشــورمان دیروز جمعه در صفحه شــخصی خــود در توییتر 
نوشــت:برجام نه اولین و نه آخرین دستاورد چندجانبه ای است که ترامپ از آن 
خارج شده. رژیم آمریکا در ازای رفاه دراز مدت کشورها به دنبال اطمینان حاصل 
کردن از منافع کوتاه مدت خود بوده است. رژیم باید به  یکجانبه گرایی فرومایه اش 
پایان دهد.وی در انتهای توییت خود از هشتگ "هرگز به آمریکای بی مسئولیت 

اعتماد نکنید" استفاده کرده است.

اهوتی:
طرح ها و لوایح اقتصادی نیمه تمام در مجلس 

دهم باید زودتر نهایی شود
نماینده مردم لنگرود در مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه طرح ها و لوایح 
اقتصادی نیمه تمام در مجلس دهم باید زودتر نهایی شــود، اصاح بودجه سال 
جاری و برقراری تعامل با کشورهای مختلف خصوصا همسایگان را از مهمترین 
اولویت های مجلس یازدهم عنوان کرد.مهرداد اهوتی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
مهمترین اولویتهای مجلس یازدهم اظهار کرد: من فکر می کنم یکی از اقداماتی 
که مجلس یازدهم باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد اصاح بودجه سال جاری 
است؛ ما در بودجه سال جاری دو منبع مهم درآمدهای مالیاتی و نفتی را داشتیم 
که هم درآمدهای مالیات کاهش یافته و هم درآمد نفتی تقریباً از بین رفته است، 
لذا باید هرچه ســریعتر بودجه را اصاح کنیم و از هر جا که ممکن است صرفه 
جویی کنیم تا بودجه را -که در شرایط عادی و پیش از شیوع کرونا تدوین شده 
بود- به یک حد منطقی برسانیم.وی افزود: اگر ما می خواهیم مشکات اقتصادی 
کشــور حل شــود باید تعصب را کنار بگذاریم و در سیاست خارجی تعاملی با 
کشورهای دنیا داشته باشیم. وقتی حرف از تعامل بین المللی می شود بحث آمریکا 
به میان می آید اما کشورهای دور و بر خودمان هستند که ما می توانیم با آنها ۴۰۰ 
میلیارد دار مبادله اقتصادی داشته باشیم، در این صورت مسئله اقتصادی ما هم 
حل خواهد شد وگرنه شرایط تحریم ها همچنان به ما فشار خواهد آورد و این از 
مواردی است که مجلس یازدهم می تواند فکری برای آن بکند.این عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شــورای اســامی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم برای 
مقابله با فساد می تواند دو نرخی بودن ارز را منتفی کند، گفت: یکی از مسائل مهم 
دیگر این است که برخی نهادها مجلس را بی هویت کرده و ارزش و کارایی آن را 

از بین برده اند و این موضوع می تواند در مجلس آینده حل شود.

ایحه دفاعی پرونده نجفی در دور سوم 
رسیدگی به دادگاه ارایه شد

وکیل مدافع محمدعلی نجفی از ارایه ایحه دفاعی پرونده موکلش به عنوان 
آخرین دفاع در دور ســوم رسیدگی به پرونده به دادگاه خبر داد.حمیدرضا 
گودرزی در گفت وگو با ایســنا در این باره گفت: ســه شنبه هفته گذشته 
ایحه دفاعی را به عنوان آخرین دفاع در دور ســوم رسیدگی به پرونده، به 
دادگاه ارایه دادیم و منتظر تصمیم دادگاه هستیم ولی تاکنون مطلبی به ما 
ارایه نشده است.وی افزود: اگر دادگاه پرونده را تکمیل بداند احتمااً مبادرت 
به انشاء رای خواهد کرد و چنانچه نقایصی در نظر داشته باشد راجع به آن 
اتخاذ تصمیم خواهد کرد، اما تا این لحظه تصمیمی به وکای پرونده اباغ 
نشده است. اگر چه این پرسش هنوز باقی است که چرا دادگاه در خصوص 
شــبه عمد دانســتن قتل و نقض دادنامه از ســوی دیوان عالی کشور هیچ 
گونه ورودی نکرده است؟براســاس این گزارش،  میترا استاد - همسر دوم 
محمدعلی نجفی  شــهردار ســابق تهران-  ۷ خردادماه سال ۹۸  با شلیک 
گلوله به قتل رســید و  عصر همان روز نجفی به قتل همســرش اعتراف و 
انگیزه خود را اختافات خانوادگی عنوان کرد. از جمله اتهامات نجفی، قتل 
عمد خانم میترا استاد، حمل و نگهداری ساح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی 
عمدی منتهی به جرح )غیر فوتی( است.در دور اول رسیدگی به این پرونده 
ســه جلسه دادگاه در شــعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست 
قاضی محمدی کشــکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا 
استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن  برادر میترا استاد با انتشار پستی در 
صفحه اینســتاگرام خود از اعام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.سرانجام 
شــهریورماه سال ۹۸ حکم  شعبه نهم  دادگاه کیفری یک تهران در پرونده 
محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا اســتاد کــه برای تجدیدنظرخواهی به 
دیوان عالی کشور ارســال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و 
برای  رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شــعبه بدوی رسیدگی کننده به 
پرونده - شــعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران-  اعاده شد.در دور دوم 
رســیدگی به پرونده، دو جلســه دادگاه در  ششــم و نهم  آذرماه سال ۹۸ 
در شــعبه نهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران به ریاست قاضی محمدی 
کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست و نجفی به ۷ 
ســال و نیم حبس محکوم شد. به این حکم اعتراض شد و پرونده به شعبه 
۴۱ دیوان عالی کشــور ارجاع شد و دیوان عالی هم حکم پرونده را نقض و 

به شعبه هم عرض - شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران-  فرستاد.
در دور ســوم رسیدگی به پرونده در ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹  در شعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی متین راسخ پس از اخرین 
دفاع نجفی ختم رسیدگی اعام شد و به وکای پرونده سه روز فرصت داده 

شد که ایحه دفاعی را به دادگاه ارایه دهند.

گفت و گوی تلفنی معاونان وزرای کشور 
ایران و ترکیه درباره کرونا

حسین ذوالفقاری و محترم اینجه، معاونین وزرای کشور جمهوری اسامی 
ایران و جمهوری ترکیه، امروز در تماس تلفنی در خصوص شــیوع ویروس 
کرونا و تاثیرات منفی آن بر معادات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشورهای 
درگیر گفت وگو کردند.به گزارش ایســنا،  معاون امنیتی و انتظامی وزارت 
کشــور ایران و ترکیه در این گفت و گو ضمن اظهار تأســف از جان باختن 
تعدادی از اتباع دو کشور در اثر بیماری کرونا، از آمادگی جمهوری اسامی 
ایران جهت تبادل اطاعات و تجربیات بهداشتی و درمانی در زمینه حفظ و 
ارتقای امنیت بهداشت عمومی شهروندان و  نحوه مدیریت و کنترل ویروس 

کرونا خبرداد.

پاسخ کلیسای ارتدوکس روسیه به نامه 
دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی ایران

کلیسای ارتدکس روسیه در پاسخ به نامه دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی 
کشــورمان با اشاره به هدف مشترک رهبران دینی برای حفظ زندگی بشر، 
همبســتگی و همکاری ادیان را در شــرایط کنونی بســیار ضروری و مهم 
توصیف کرد. به گزارش ایسنا ، دراین نامه بر برگزاری گفت وگوهای مستمر 
میان اسام و مســیحیت ارتدکس، و نقش این گفت وگو ها در میان ادیان 
مختلف برای تحقق این هدف مورد تاکید قرار گرفته اســت . اسقف اعظم 
کلیسای ارتدکس روســیه همچنین با توجه به شیوع بیماری کرونا ضمن 
دعا برای رفع این بیماری در سراســر جهان ، برای مردم کشورمان آرزوی 

سامتی و بهروزی کرد .

دریادار خانزادی:
تبدیل پایگاه دریایی شهید بایندر به یکی از 
نمادهای پیشرفت در صنعت دریایی، نظامی

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: پایگاه دریایی شهید بایندر به عنوان یک 
مجموعه نظامی و راهبردی در شرق دریاچه خزر محسوب می شود و در آینده 
نزدیک به یکی از نمادهای پیشرفت و گشایش در صنعت دریایی، نظامی در 
قلب استان مازندران تبدیل خواهد شد.به گزارش ایسنا، امیر دریادار حسین 
خانزدای فرمانده نیروی دریایی ارتش )نداجا( به همراه جمعی از معاونین خود، 
صبح پنجشنبه، از قسمت های مختلف پایگاه دریایی شرق خزر )شهید بایندر( 
واقع در امیرآباد استان مازندران، بازدید کرد.فرمانده نیروی دریایی ارتش در 
این بازدید، با حضور در جمع فرماندهان و کارکنان پایگاه دریایی شهید بایندر 
ضمن تبریک نزول ماه مبــارک رمضان، انس و تدبر در قرآن را در همه امور 
در اولویّت خواند و تاکید کرد: رعایت ظواهر و شئونات دینی و مذهبی در این 
ماه می تواند باعث خودســازی و تعالی معنوی شــود.وی در ادامه با اشاره به 
تخصص و توانمندی های کارکنان نیروی دریایی ارتش در حوزه های مختلف، 
گفت: پایگاه دریایی شــهید بایندر به عنوان یک مجموعه نظامی و راهبردی 
در شرق دریاچه خزر محسوب می شود و در آینده نزدیک به یکی از نمادهای 
پیشرفت و گشایش در صنعت دریایی، نظامی در قلب استان مازندران تبدیل 

خواهد شد.

تداوم کمک های بشردوستانه عمان به 
جمهوری اسامی ایران

دومین محموله از کمک های پزشــکی و درمانی برای مقابله و پیشگیری از 
بیماری کرونا اهدایی از ســوی عمان به ایران ارسال شد.به گزارش ایسنا، در 
راســتای روابط دوســتانه و برادرانه میان جمهوری اسامی ایران و سلطنت 
عمان و در چارچوب همکاری های نزدیک دو کشور در امور انسان دوستانه، 
دومین محموله از کمک های پزشــکی و درمانی برای مقابله و پیشگیری از 

بیماری کرونا اهدایی از سوی عمان به جمهوری اسامی ایران ارسال شد.
بر اساس هماهنگی های به عمل آمده از سوی سفارت ایران در عمان و وزارت 
امور خارجه و وزارت بهداشت عمان، عصر  پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت محموله 
مذکور در فرودگاه مســقط بارگیری و بامداد امروز در تهران تحویل مقامات 
مسئول کشورمان شد.حجت ااسام و المسلمین محمدرضا نوری شاهرودی 
سفیر جمهوری اســامی ایران در عمان ضمن تشکر از دولت عمان، کمک 
های اهدایی این کشــور را بیانگر همکاری های عمیق و روابط رو به توسعه 
فیمابین دانســت و ابراز امیدواری کرد در آینده مناسبات دو کشور بیش از 
گذشته گسترش یابد.براساس این گزارش، محموله کمک های اهدایی عمان 
به وزن تقریبی ۴۰ تن شــامل اقام متعدد بهداشــتی و درمانی و داروهای 
مورد نیاز برای پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا و معالجه مبتایان به این 

ویروس است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: مجلس یازدهم 
باید یکپارچه به فقرا و تاش برای آنها معتقد باشند. آنها 
باید به حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و بازنشستگان 
توجه کنند. در این صورت، می توانند توفیق یابند.علیرضا 
محجوب در گفت وگو با ایســنا در مورد عملکرد مجلس 
دهم گفت: اساسا بیشتر مجالس شبیه هم هستند. گاها 

مطالبی نوشته می شود و مجالس را با هم مقایسه می کنند. 
این نوشته ها علمی نیست. حوادثی در چند ماه اخیر اتفاق 
افتاد که نمی توان آنها را به حساب ضعف مجلس گذاشت. 
صد البته بهتر این بود که مجلس عملکرد بهتری داشته 
باشد ولی نمی توان گفت که مجلس قصوری کرده است.

وی با بیان اینکه »بســیاری از مســائل بیرون مجلس 
اتفاق می افتد« گفت: اگر کســانی سعی دارند مجلس را 
متهم کنند، باید با ســند و مدرک حرف بزنند. انتساب 
قضاوت های یک ســویه به مجلس دهم، خاف انصاف 
است. اگر کسانی اینگونه قضاوت می کنند مطمئن باشند 
که فردا روز راجع به خودشــان اینگونه قضاوت می شود.

رئیس فراکســیون کارگری مجلــس دهم ضمن تأکید 

بر اینکه بر هر مجلســی می توان انتقاداتــی را وارد کرد، 
اظهار کرد: مگر می شود ۲۹۰ نماینده کاما خوب داشته 
باشیم؟ مگر می شود همه قوانین، حسن باشد؟ نوع بشر 
و تصمیماتش اینگونه است که بدی هایی دارد. بسیاری 
از قضاوت ها راجع به مجلس دهم اما ناشــی از تحلیل و 
تحقیق کافی نیست بلکه ناشی از طمع ها و اهداف بعضی 
افراد اســت.نماینده مردم تهران در مجلس افزود: رئیس 
مجلس، هیئت رئیســه و همه نمایندگان باید راجع به 
عملکرد مجلس دهم حرف بزنند. باید ضعف ها و اشکاات 
را خاضعانه بپذیریم. مجلس یازدهم ان شــاءه پرشتاب 
شروع خواهد کرد و سعی می کنند که ضعف های مجالس 

قبلی را نداشته باشند.

رئیس جمهــور در جلســه روســای کمیته هــای 
تخصصی ســتاد ملی مبارزه با کرونــا گفت: اجرای 
طــرح غربالگری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی باید تداوم یابد.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت ااســام حســن روحانی رئیس جمهور روز 
پنجشنبه در جلسه رؤســای کمیته های تخصصی 
ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد که تداوم اجرای 
طــرح غربالگری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی با گســترش و توسعه تست های تشخیصی 
و شناسایی موارد مشکوک ضروری است و می تواند 
نقش عمده ای در حفظ ســامت مردم ایفا کند.وی 
در این نشســت همچنین گفت که ارائه خدمات به 
اتبــاع خارجی مبتا به کرونا در ایران، باید همچنان 
ادامه یابد.رئیس جمهور همچنین لزوم توجه ویژه به 
آموزش و یادگیری دانش آموزان از طریق روش های 
مجــازی را مورد تاکید قــرار داد و به وزیر آموزش و 
پرورش دستور داد ســازوکارهای ازم ایجاد شود تا 
دانش آموزان بتوانند اشکاات درسی خود را توسط 
معلمان به صورت حضوری رفع کنند.وی همچنین 
گفت که ضروری اســت ارزیابی دقیقی از روش های 
متنوع آموزشی و مجموعه تاش هایی که از اسفندماه 
سال گذشته تاکنون توسط معلمان و دانش آموزان 

در زمینه آموزش انجام شــده اســت، به عمل آید.
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی نیز در 
این جلسه گزارش آمایش مناطق سفید، زرد و قرمز 
در کشــور را ارائه کرد که براساس آن روند بهبودی 
بیماران در حال افزایش و نســبت درگذشــتگان به 
مبتایان بیماری کرونا در کشــور همچنان کاهشی 
است که بیانگر توفیق وزارت بهداشت در غربالگری 
و شناســایی در مراحل ابتدایی بیماری با همکاری 
بســیار خوب مردم است.در این گزارش، تاکید شده 
که در صورت اســتمرار شــعار »در خانه بمانیم« و 
رعایت دقیق دســتور العمل های بهداشتی در همه 
زمینه ها و بخش ها، در آینده بر مناطق سفید کشور 

افزوده خواهد شــد.همچنین در این گزارش موضوع 
بازگشایی برخی از کسب و کارها و فعالیت های جدید 
در مناطق سفید مورد بررســی قرار گرفت.در ادامه 
این جلســه، گزارش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
از روند دروس دانشگاهی که از طریق شبکه مجازی 
تدریس می شود مطرح شد و رئیس جمهور با تاکید 
بر ضرورت افزایش کیفیت تدریس در دروس نظری 
گفت: باید برای دروس آزمایشــگاهی و کارگاهی و 
فعال شدن آموزش تکمیلی دانشگاه ها، پیشنهادات 
ازم به جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شود.وزیر 
راه و شهرسازی نیز گزارشی از آخرین وضعیت حمل 
و نقل بین شــهری با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و همچنین اقدامات انجام شده شامل تبادل تجاری 
در ۱۱ پایانه مرزی جــاده ای با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، ارائه شــد.در این گزارش تصریح شده که 
تبــادات تجاری در پایانه های مرزی با کشــورهای 
آذربایجان و ترکیه در حال انجام اســت و با رایزنی 
انجام شــده، تبــادات تجــاری در پایانه های ریلی 
سرخس و اینچه برون نیز با توافقات حاصله بزودی از 
سر گرفته خواهد شد.براساس این گزارش، کااهای 
اساســی موجود در بنادر نسبت به سال گذشته ۶۳ 
درصــد افزایش دارد و میزان خــروج از بندر با قطار 

نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده است.

روحانی در جلسه کمیته های ستاد کرونا؛

لزوم ارائه خدمات به اتباع مبتا به کرونا

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
مجلس یازدهم به حقوق 
کارگران، معلمان و 
بازنشستگان توجه کند
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نگـــاه کارگران؛غایب بزرگ سهامی به نام عدالت
اگر چه ســهام عدالت ۴۹ میلیون ایرانی را شامل شده است اما 
اقشــار آســیب پذیری مانند کارگران وجود دارند که در توزیع 
این سهام توجه مناسبی به آنها نشده است.به گزارش خبرنگار 
مهر، طرح توزیع ســهام عدالت، اولین بار در مرداد ماه سال ۸۴ 
و پس از اباغ سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساســی در جلسه 
هیئت وزیران دولت وقت به تصویب رســید. افزایش بهره وری 
شرکت ها، به واسطه سپردن سهام تعدادی از بهترین شرکت های 
دولت به مردم شالوده این ایده بود. این شرکت ها غالباً در دسته 
پاایشگاه ها، پتروشیمی ها، فلزات، نیرو و مالی، آن هم از بهترین 
شــرکت ها بودند که واگذاری ۴۰ درصد از هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس در قالب سهام عدالت، گواهی بر استراتژیک بودن 
شرکت هایی اســت که سهام شأن به مردم واگذار شد.در طرف 
مقابل برای شناسایی مشمولین سهام عدالت از سال ۸۴ تا سال 
۸۹، در مجموع ۶ بار تصمیم مسئولین وقت تغییر شد. در ابتدا 
بنا بود این ســهام به همه ایرانیانی که ۱۵ ســال کامل دارند با 
اولویــت دهک های پایین درآمدی واگذار شــود اما در آبان ماه 
سال ۸۵ این تصمیم عوض شد و قرار شد سهام عدالت تنها به 
دو دهک پایین درآمدی برسد و نهایتاً در فروردین ۸۸ با تصویب 
آئین نامه اجرایی توزیع ســهام عدالت، ارائه سهام عدالت به ۶ 
دهــک پایین درآمدی که ۲ دهک پایین درآمدی آن با اولویت 

روستاییان و عشایر بود، به تصویب رسید.

مشمول کردن اقشــار جمعیتی به جای ۶ دهک پایین 
درآمدی؛ خطای بزرگ شناســایی مشــمول ین سهام 

عدالت
علی رغم تاکید قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی بر اختصاص این سهام به دهک های درآمدی، اما از همان 
ابتدا به جای بررســی دقیق درآمد افراد، اقشار جمعیتی مبنای 
تخصیص این ســهم ها قرار گرفت. بــر این مبنا اگر چه در گام 
اولیه، اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول 
دریافت ســهام عدالت قرار گرفتند اما در ادامه اقشار جمعیتی 
خارج از دهک های پایین درآمدی نیز مشــمول دریافت سهام 
عدالت شــدند که شاغلین دســتگاه های اجرایی، بازنشستگان 
کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداری ها 
از جمله آنها بودند.بر این اســاس در ســال ۸۴ در مرحله اول، 

مشمولین را ۴.۵ میلیون نفر از افراد نیازمند طرح شهید رجایی، 
کمیتــه امداد امام خمینی )ره( و افراد تحت حمایت ســازمان 
بهزیســتی کل کشور تشکیل دادند. حدود ۳ میلیون نفر نیز به 
عنوان تکمیلی مشموان مرحله اول شناسایی و در مجموع ۷.۵ 
میلیون نفر به عنوان مشموان مرحله اول نهایی شدند.در مرحله 
دوم تمامی روستاییان و عشایر کشور که مجموعاً ۱۷ میلیون نفر 
را تشکیل می دادند مشمول سهام عدالت شدند. در ادامه اقشار 
مشمول سهام عدالت متنوع تر شد و طی مصوبات مختلف ستاد 
مرکزی سهام عدالت در ۱۸ مرحله شناسایی، تعداد مشموان 
به ۴۹ میلیون نفر رسید.به دلیل عدم وجود سامانه ای جامع برای 
شناسایی ۶ دهک پایین درآمدی در سال های ذکر شده، توزیع 
ســهام عدالت خطاهای نوع اول و نوع دوم زیادی را شامل شده 
است. به عبارت دیگر هم بسیاری از افراد متمکن، سهام عدالت 
گرفته اند و هم در طرف مقابل، بســیاری از افرادی که بر اساس 

اهداف سهام عدالت، باید مشمول دریافت آن قرار می گرفتند، از 
دریافت این سهام جا مانده اند و معنای این سهام که به عدالت 
منسوب شده است را زیر ســوال برده اند.کارشناسان معتقدند 
دولت باید برای مشمول کردن جاماندگان، فکری اساسی کند 
چرا که ترکیب مشــمول ان ســهام عدالت، بی عدالتی در حق 
جاماندگان را نشــان می دهد و به تدریج با آزادســازی و قابل 
معامله شدن این سهام، تبعات اجتماعی آن اجتناب ناپذیر است.

سهم قشر کارگر از سهام عدالت چقدر بوده است؟
به عنوان نمونه از جمله اقشار ضعیف جامعه که باید حتماً مورد 
توجه این سهام قرار بگیرند قشر کارگر هستند که در شناسایی 
اولیه مشمولین سهام عدالت مورد توجه قرار نگرفتند. نهایتاً در 
ســال ۸۹ تنها اقشار بســیار خاصی از کارگران یعنی کارگران 
فصلی، ساختمانی و زنان کارگر سرپرست خانوار )مجموعاً حدود 

۶ میلیون نفر( مشمول این سهام شدند.
در این باره علی خدایی، نماینده کارگران در شــورای عالی کار 
می گوید: متأســفانه در مقطعی که ثبت نام در حال اتفاق بود، 
فریادهای ما به آســمان رفت. اما مســئوان تصمیم گیر وقت 
کارگــران را به عنــوان گروهی از جامعه قبــول نکردند، امروز 
ممکن اســت تعدادی از کارگــران در قالب نوع دیگری از ثبت 
نام ها مشــمول ســهام عدالت شده باشــند، اما جامعه فراگیر 
کارگری هیچ وقت در گروه مشــموان قرار نگرفت. گروه های 
مختلف جامعه ســهام عدالت دریافت کردند اما بخش عمده ای 
از کارگران مشمول این طرح نشــدند.وی معتقداست: یکی از 
اجحاف هایی که در حق کارگران صورت گرفته همین اســت. 
انگار کارگران با بقیه فرق دارند.به نظر می رسد با توجه به اینکه 
در حال حاضر با ایجاد ســامانه اطاعات رفــاه ایرانیان امکان 
شناسایی اقشار آسیب پذیر فراهم شــده است دولت می تواند 
با اضافه کردن سهام شرکت های دولتی دیگر به پرتفوی سهام 
عدالت، این افراد را نیز مشــمول سهام عدالت کند.در این باره 
سید محمد هادی ســبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش های 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با مهر با اشاره به 
لزوم اتخاذ تدابیر ازم برای اعطای ســهام عدالت به مستحقین 
جامانده بیان داشــت: متأسفانه وقتی سیاست گذار اشتباهی را 
مرتکب می شــود، به این راحتی نمی شود آن را اصاح کرد. لذا 
اگرچــه در حال حاضر برخی دارندگان ســهام عدالت از تمکن 
مالی برخوردار هســتند ولی بعید است سیاست گذار سهام را از 
این افراد پس گرفته و به مستحقان واقعی اعطا کند. راهکار واقع 
بینانه این است که پرتفوی ســهام عدالت را گسترش دهند و 
شرکت های جدیدی را مشمول طرح سهام عدالت کنند تا بتوان 
افرادی که نیاز دارند اما مشمول این طرح نشده اند را پوشش داد.

علی مروی، رئیس اندیشــکده حکمرانی شریف نیز در گفتگو با 
خبرنگار مهر می گوید: اگر دولت فکری به حال جاماندگان نکند، 
تبعات و مشــکات اجتماعی ایجاد خواهد شد. چرا که در حال 
حاضر ارزش این سهام حداقل ۸ الی ۱۰ میلیون تومان به ازای 
هر نفر شده و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ الی 
۴۰ میلیون تومان نصیبش شود.وی معتقد است: مشمول کردن 
جاماندگان می تواند با اســتفاده از افزودن برخی شــرکت های 

حاضر در لیست واگذاری به سبد کل سهام عدالت باشد.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
تغییر واحد پول ملی تورم را بدتر می کند 

یک کارشــناس اقتصادی با ارائه راهکارهایی برای تامین کسری بودجه، اعام 
کرد: برای اینکه منابع کنونی بازار ســرمایه به ســمت فعالیت های غیرمولد و 
ســوداگرایانه حرکت نکند، باید بر این منابع نظارت و ساماندهی جدی صورت 
بگیرد تا با سرمایه موجود در بورس هم تورم کاهش و هم تولید افزایش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد 
با موضوع »اقتصاد ایران در دوران پساکرونا« که روز )پنج شنبه( به صورت آناین 
در اینســتاگرام برگزار شد، اظهار کرد: در ایام پس از کرونا، با اشکال مختلف با 
رشد آسیب های روحی و روانی، اعتیاد، خشونت، طاق، خودکشی، مهاجرت و... 
مواجه خواهیم شد. بر اثر شیوع ویروس کرونا، یک رکود گسترده در دنیا شکل 
گرفتــه و خواهد گرفت که موجب بازنگری در سیاســت های داخلی و خارجی 
کشورها می شــود و نوعی ملی گرایی را تقویت می کند. وی ادامه داد: در نتیجه 
شــیوع این ویروس، بازار جهانی شدن اقتصاد فروکش می کند و کشورها برای 
ظرفیت های داخلی خود و تقویت زیرساخت های اجتماعی برای تقویت جامعه 
مدنی عمل می کنند. مشکاتی که در کشور بر اثر شیوع این ویروس ایجاد شده، 
قابل اصاح اســت و در این زمینه راهکارهای متعددی مطرح شده که یکی از 

آن ها تامین کسری بودجه است. 

پیشنهاداتی برای تامین کسری بودجه
این کارشــناس اقتصادی افزود: در شــرایط کنونی، یکــی از منابع برای تامین 
کســری بودجه، نظام مالیاتی اســت و اخذ مالیات باید معطوف به کسانی که 
در مصیبت های اقتصادی برنده شده اند، باشد که اخذ مالیات از اشکال مختلف 
ســرمایه و درآمدهای حاصله مواردی از این نوع مالیات ها هســتند. می توان ار 
درآمد بادآورده کســانی که در بازار سهام فعال بوده اند، تنها از ۲۰ درصد آن ها 
معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی مالیاتی داشــت. در ادامه این استاد 
دانشگاه با تاکید بر اینکه باید از فعالیت های سفته بازانه در بازارهای طا، سکه، 
ارز و...  مالیات اخذ شود، گفت: در سال ۹۷ فعالین اقتصادی و بنگاه های بزرگ 
حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از رانت ارزی داشته اند که می توان 
از آن ها مالیات مناسبی دریافت کرد. در شرایط کنونی، حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد 
تومان درآمدهای مالیاتی امکان تحقق دارد که می توانند ظرفیت های مناســبی 

برای اقتصاد ایجاد کنند تا دیگر نیازی به فروش نفت نداشته باشیم. 

تغییر واحد پول ملی تورم را بدتر می کند 
به گفته این اقتصاددان در این شــرایط، تصمیم گیران باید از اقدامات شتاب زده 
خــودداری کنند. اقدامی همچون حذف چهار صفــر از پول ملی وضعیت تورم 
را بدتــر خواهد کرد. راغفر اظهار کرد: در شــرایط کنونی باید ظرفیت هایی که 
موجب رشد مشارکت بیشتر مردم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه می شود، 

ارتقا پیدا کند. 

چگونه باید قیمت ارز تعیین شود؟
در ادامه این نشســت وی درباره تعیین قیمت ارز و نرخ ارز به صورت ترجیحی، 
توضیح داد: منبع اصلی تامین ارز در کشــور منابع عمومی است بنابراین، اینکه 
تعیین قیمت ارز باید به بازار محول شــود، اشتباه است زیرا، ارز متعلق به همه 
مردم جامعه اســت. قیمت گذاری ارز باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و 
ایجاد رفاه برای مردم باشد نه اینکه ارز  در اختیار گروه های خاص قرار بگیرد. به 
گفته این کارشناس اقتصادی، قیمت ارز باید متناسب با نیازهای تولیدکنندگان 
تعیین شود و تقاضا برای کااهای لوکس محدود شود. همچنین، در این شرایط 
درآمدهای ارزی باید بودجه ریزی شــوند تا مشخص شود این ارز در چه اموری 

صرف شده است.

وضعیت کنونی بورس در تعارض با علم اقتصاد
راغفر درباره وضعیت کنونــی بورس نیز، تصریح کرد: به نظر من حباب بزرگی 
در بورس ایجاد شده  است که با اصول علم اقتصاد در تعارض جدی قرار دارد و 
حضور برای افرادی که سرمایه های خرد دارند، لطمه های جدی ای وارد می کند. 
اگر منابع بازار ســرمایه وارد بازارهای دیگری برای سفته بازی و سوداگری شود، 
می تواند وضعیت اقتصادی را آشفته تر کند. در این شرایط، باید منابع بازار سرمایه 
ساماندهی شــود و به ســمت فعالیت های مولد حرکت کند تا در اینصورت تا 
حدودی از آثار تورمی جلوگیری شــود. این استاد دانشگاه در پایان سخنانش با 
بیان اینکه باید نظام مالیاتی به سمت حمایت از تولید برود، گفت: در اقتصادی 
که فعالیت های غیرمولد بســیار سودآور باشند، سرمایه به سمت تولید حرکت 
نخواهد کرد و این امر از طریق نظام مالیاتی محقق خواهد شــد. برای اینکه از 
حرکت نقدینگی از بازار ســرمایه به بازارهای سوداگرایانه جلوگیری شود، راهی 
جز فعال شــدن نظام مالیاتی نیســت و باید از درآمدهای فعالیت های غیرمولد 

مالیات گرفته شود تا منابع بازار سهام به سمت تولید حرکت کند.

امکان ویرایش در انتخاب روش مدیریت 
سهام عدالت فراهم شد

تهران - ایرنا - به دنبال اعتراض برخی از سهامداران مبنی بر اشتباه در انتخاب 
روش مدیریت ســهام عدالت، امکان ویرایش در این ســامانه فقط برای یک بار 
برای افرادی که از ۱۰ تا ۱۵ اردیبهشــت اشــتباها روش سهام داری را انتخاب 
کرده اند، فراهم شد.آغاز تعیین روش مدیریت سهام عدالت از ۱۰ اردیبهشت ماه 
از طریق دو روش مســتقیم و غیرمستقیم بود، افرادی که خواستار این بودند تا 
سهام خود را بدون واسطه در اختیار بگیرند روش مستقیم را باید انتخاب کنند، 
اما در روش غیرمستقیم مالکیت و مدیریت سهام به شرکت های سرمایه گذاری 
استانی واگذار می شود و سهامداران دیگر هیچگونه دخل و تصرفی در این سهام 
نخواهند داشــت.از همان ابتدا اعام شــده بود افرادی که در مدت زمان تعیین 
شــده اقدام به انتخاب روش مدیریت نکنند، به صورت اتوماتیک روش مدیریت 
غیرمســتقیم برای این افراد انتخاب می شود.بعد از گذشت چند روز از انتخاب 
روش ســهامداران برای تعیین مدیریت سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی 
اعام کرد گزینه غیر مستقیم از سامانه حذف شده  و افرادی که به دنبال انتخاب 
روش مدیریت غیرمستقیم هستند احتیاجی به ورود در این سامانه ندارند.اخیرا 
به دنبال اعتراض برخی از سهامداران مبنی بر اشتباه در انتخاب روش مدیریت 
ســهام عدالت، امکان ویرایش در این ســامانه فقط برای یک بار برای این افراد 
فراهم شد.»حسن عایی« معاون سازمان خصوصی سازی امروز )پنجشنبه( در 
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به امکان ویرایش روش مدیریت سهام عدالت 
برای یک بار در ســامانه سهام عدالت اشــاره کرد و گفت: در چند روز نخست 
اجرای فرآیند آزادســازی، انتخاب یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم، در 
نســخه اولیه سامانه سهام عدالت برای مشموان فراهم شده بود اما از چند روز 

بعد گزینه روش مدیریت غیرمستقیم برداشته شد.

 خبرهای خوش برای بازنشستگان 
تامین اجتماعی

مشاور کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور گفت: خبرهای خوشی 
برای بازنشستگان به زودی از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور 
اعام می شــود.به گزارش فارس، کریم صادق زاده اظهار داشــت: امید است 
بیانات رهبر معظم انقاب تلنگری برای شــهردار تبریز و قائم مقام وی شود 
که با بخشــنامه های صادره باعث رنجش خاطر و نگرانی کارگران و پرســنل 
قراردادی شهرداری تبریز شده اســت.وی در خصوص فرمایشات امروز مقام 
معظــم رهبری در ویدئو کنفرانس با کارگــران گفت: مقام معظم رهبری در 
بیانات امروزشــان فرمودند نظرات کارگر در بعضی از مصوبات لحاظ نشــده 
مقررات حتماً با نگاه عادانه بایســتی تنظیم بشــود.صادق زاده با بیان اینکه 
در وضعیت اقتصادی فعلی و بعد از شــیوع ویروس کرونا کارگران واقعا دچار 
مشکل شــده اند گفت: مقام معظم رهبری به همکاری دوجانبه واقعی میان 
نیروی کار و کارفرما اشــاره فرمودنــد که میتواند تولیــد و ارزش افزوده را 
افزایش بدهد. وی خاطرنشان کرد: بعد از فرمایشات معظم له همه کارگران و 
بازنشستگان منتظر اقدامات عملی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و ســازمان تامین اجتماعی خواهیم بود و در صورتیکه نظرات و خواسته های 
این قشر عظیم و شریف تامین شود دیگر نیازی به اعتراضات صنفی و کارگری 
وجود نخواهد داشت.رییس فراکسیون کارگری شورای اسامی شهر تبریز به 
ســخنان رهبر انقاب در خصوص اعتراض کارگران به نادیده گرفتن نظرات 
کارگران در مصوبه شــورای عالی کار نیز اشــاره کرد و گفت : طبق فرمایش 
حضرت آیت اه خامنه ای همه مسئوان بنگاه ها باید به این نکته توجه بکنند.

دبیــر اجرایی خانه کارگر تبریز همچنین گفت: امیدوارم مدیران شــهرداری 
تبریز نیز در راســتای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری تدابیر ازم برای 
تبدیل وضعیت و یکسان سازی قرارداد های کارگری )امنیت شغلی( را اتخاذ 
کنند.وی ادامه داد: متاســفانه طی چند روز گذشته بخشنامه های صادره از 
ســوی شهردار تبریز و قائم مقام وی باعث رنجش خاطر و نگرانی کارگران و 
پرسنل قراردادی شهرداری تبریزشده است که امید است بیانات رهبر انقاب 

تلنگری برای این عزیزان شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی:
 بزودی افتتاح حساب بانکی متقاضیان

 طرح ملی مسکن آغاز می شود
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه تعدادی از متقاضیان واجد شرایط 
مسکن ملی به بانک معرفی شــده اند گفت: نامه این متقاضیان به سرپرست 
بانک مســکن ارسال شــده و به زودی فرایند افتتاح حساب این افراد و واریز 
آورده اولیــه آن ها به بانک آغاز می شــود.به گزارش ایلنــا و به نقل از صدا و 
ســیما، محمود محمودزاده با اشــاره به اینکه به زودی واریز آورده مردم در 
این طرح آغاز می شود گفت: شرایط پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی 
تعداد زیادی از متقاضیان تأیید صاحیت شــده فراهم شده است.وی با بیان 
اینکه تعدادی از متقاضیان واجد شــرایط به بانک معرفی شده اند گفت: نامه 
این متقاضیان به سرپرست بانک مسکن ارسال شده و به زودی فرایند افتتاح 
حســاب این افراد و واریز آورده اولیه آن ها به بانک آغاز می شود.محمودزاده با 
اعام این که تاکنون هیچ پولی از سوی متقاضیان تأیید صاحیت شده طرح 
ملی مسکن واریز نشده است، افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان 
اردیبهشــت امسال پاایش ۵۰۰ هزار ثبت نام کننده طرح ملی مسکن انجام 
خواهد شــد.وی افزود: حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از طریق مراجعه به 
سایت و شیوه پیامکی در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند، که این متقاضیان 

در ۳۰۰ هزار واحد اعام شده غیر از بافت های فرسوده پاایش خواهند شد.

رئیس سازمان برنامه و وبودجه گفت: تا 
کنون ۵۰۰میلیارد تومان برای کمک به 
صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافت و 
هفته آینده نیز یک هزار میلیارد تومان 
دیگر به این صندوق کمک می شــود.به 
گزارش تســنیم، ۱۴اردیبهشت ماه بود 
که مســعود بابایی، مدیرکل حمایت از 
مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی گفت: دولت پنج هزار 
میلیارد تومان بــرای کمک به صندوق 
بیمه بیکاری مصــوب کرده اما تاکنون 
مبلغی تخصیص پیدا نکرده است. اعتبار 
مدنظر باید از ســازمان برنامه و بودجه 
به ســازمان تامین اجتماعــی اباغ به 
مشموان مقرری بیمه بیکاری پرداخت 
شود.از سوی دیگر علی خدایی، نماینده 
کارگران در شــورای عالــی کار درباره 
بیمه بیــکاری کارگران بیکار شــده از 
کرونا گفت: با وجود گذشــت سه ماه از 
شیوع کرونا در کشور اما هنوز هیچ یک 
از کارگران به بیمه بیکاری دســت پیدا 

نکردند و طبق آخریــن پیگیری انجام 
شــده گویا یک دوگانگی بین سازمان 
تأمین اجتماعی و ســتاد مقابله با کرونا 
وجــود دارد.وی با اشــاره به اینکه پنج 
هزار میلیارد تومان منابع بطور مشخص 
برای مقرری بیمه بیکاری از سوی دولت 
تخصیص یافته است، اظهار کرد: طبق 
آمارها بیش از ۸۶۰هزار نفر برای بیمه 
بیکاری ثبت نام کرده اند که ۷۶۰ هزار 
نفر از آنها مشمول بیمه بیکاری شناخته 
شدند.عضو کارگری شورایعالی کار گفت: 
سازمان تأمین اجتماعی این اتفاق را جزو 
حوادث غیرمترقبه تلقی می کند و معتقد 
است که طبق قانون اساسی دولت باید 
پوشش بیمه بیکاری کارگران را در این 
شرایط برعهده بگیرد اما از طرف مقابل، 

هنوز پاسخی برای اختصاص عملی این 
بودجه داده نشده است.خدایی با انتقاد 
از اینکه نمایندگان کارگری در ســتاد 
مقابله بــا کرونا حضــور ندارند، گفت: 
اولین درخواســت مشخص ما این است 
که نمایندگان کارگری در ستاد مقابله 
با کرونا حضور داشته باشند تا دغدغه ها 
و نگرانی های کارگران را مطرح کنند.در 
هفته ای که گذشت، محمد باقر نوبخت؛ 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه  با بیان 
اینکه طی روزهای گذشــته بخشی از 
معادل ریالی اعتبار یک میلیارد یورویی 
مقابلــه با کرونا تخصیصــی از صندوق 
توسعه ملی به حساب خزانه واریز شد، 
گفــت: در جلســه  ۱۵ برنامه ای که از 
سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی به سازمان برنامه و بودجه کشور 
ارائه شد بررسی و در نهایت این برنامه ها 
مورد تایید کارشناسان  سازمان برنامه و 
بودجه کشور قرار گرفت.به گفته معاون 
رئیــس جمهوری برای اینکــه بتوانیم 
اعتبارات ازم را اختصاص دهیم تا کارها 
زودتر شروع شود، ۴۲۰۰میلیارد تومان 
برای ۱۵ برنامه از جمله تامین داروهای 
مــورد نیاز، کیت های آزمایشــگاهی و 
همچنیــن  تجهیزات بخــش درمان و 
بهداشــت و همچنین حفاظت شخصی 
کادر درمان اختصاص  پیدا کرده است.

نوبخت گفــت: ۱۵۰۰ میلیارد تومان از 
این رقم مشخصاً برای بیمارستان هایی 
است که به صورت مستقیم درگیر کرونا 
هســتند و۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای 
پاداش بخش کوچکی از خدمات بزرگ 
کادر درمانی اختصاص پیدا کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین 
به تخصیص اعتبــارات ازم به صندوق 

بیمه بیکاری اشاره کرد.

اختصاص یک هزار میلیارد 
اعتبار به صندوق بیمه بیکاری

وزیــر امور اقتصادی و دارایــی گفت: یکی از جنبه های 
بهبــود محیــط کســب وکار، کنارکشــیدن دولت از 
تصدی گــری اقتصادی اســت کــه این امــر از طریق 
واگذاری ها محقق می شــود.به گزارش ایســنا، فرهاد 
دژپسند در یک  برنامه رادیویی اظهار کرد: بسته ای که 
تحت عنوان سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام 
معظم رهبری اباغ شده، بستهای جامع و فراگیر است. 
مقام معظم رهبری وجوه گوناگون ضرورتهای تحول در 
اقتصاد را در این بسته مورد توجه قرار داده اند.وی ادامه 
داد: علی رغم اعمال بدترین، ظالمانه ترین و پیچیده ترین 
نوع تحریمها بر کشــور حجم تجارت خارجی سال ۹۸ 
و ۹۷ تفاوت چندانی نــدارد و هنوز می توان ۴۳ تا ۴۴ 
میلیارد دار واردات داشت. از مجموع واردات کشور ۸۵ 
درصد مربوط به کااهای واســطه ای، سرمایه ای و مواد 
اولیه است.دژپسند افزود: کشور به رغم تمامی تحریم ها 
و فشارهای بین المللی توانسته افزون بر ۴۱ میلیارد دار 
صادرات غیر نفتی داشته باشد که این نشان از ظرفیت 
باای اقتصاد ایران دارد. بخش کشــاورزی کشــور در 
سالهای گذشته به رغم تمامی مشقتها و مشکات رشد 
خوبی را تجربه کرده است. بدیهی است که تا رسیدن به 
یک اقتصاد پایدار، باثبات و با رشد بالنده اشتغال فراگیر 
فاصله زیادی وجود دارد اما اقدامات به گونه ای بوده که 
توانسته بخشی از نیازمندیهای سوگیری اقتصاد مقاومتی 

را پوشش دهد.

مقررات زدایی ازمه بهبود محیط کسب وکار
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه به مقوله بهبود فضای 
کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: مقررات زدایی 
یکی از مقوات بهبودبخشــی فضای کسب و کار است. 
کاهش حضور دولــت در اقتصــاد از جهت تصدیهای 
اقتصادی از دیگر فاکتورهای بســیار مهم در این زمینه 
است. خوشــبختانه در بخش مقررات زدایی و تسهیل 
صــدور مجوزهای برای راه اندازی کســب وکارها طی 
سالهای اخیر اقدامات خوبی در کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون ســایت پیشــخوان مجوزهای 
کشــور )G۴B.ir( ۵۲ درصد مجوزها را پوشــش داده و 
دیگر متقاضیان کســب و کار نیاز به مراجعه حضوری 
ندارند. به عبارتی تمامی فرآیندها بصورت الکترونیکی 

انجام میشــود. یک جنبه دیگر بهبود فضای کســب و 
کار، کنارکشــیدن دولت از تصدیگری اقتصادی است 
که این می تواند از مجاری واگذاریها صورت گیرد. برای 
واگذاری داراییها انواع و اقسام مدلها و روشها وجود دارد.

به گفتــه وزیر اقتصاد، داراییهای دولت یک مقطعی در 
قالب مزایده واگذار شد و حواشی زیادی به همراه داشت. 
خوشبختانه در روش واگذاری داراییهای دولت تجدید 
نظر اساســی صورت گرفته است. واگذاریها تا جایی که 
امــکان دارد از طریق بورس انجام خواهد شــد چرا که 
بورس یک محیط شفاف، شیشه ای و کاما رقابتی است.

دژپسند گفت: جدا از این برای واگذاریها روشهای فراگیر 
مثــل صندوقهای قابل معامله ETF طراحی و به مرحله 
اجرا در آمد. پذیره نویســی صندوقهــای قابل معامله 
واسطه گری مالی یکم )ETF( که چندی پیش در کشور 
آغاز شد از جمله این موارد است. باقیمانده سهام دولت 
در بانکهای ملت، تجارت و صادرات و شــرکتهای بیمه 
البــرز و اتکایی امین در قالب صندوق ســرمایه گذاری 
قابل معاملــه و از طریق پذیره نویســی واگذار خواهد 
شــد. وی ادامه داد: حسن انجام این روش اینکه تمامی 
آحاد جامعه میتوانند در پذیره نویسی شرکت کنند.این 
نــوع واگذاری عین مردمی کردن اقتصاد اســت که در 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم مورد توجه جدی قرار 
گرفته است. زمانی که صندوقهای قابل معامله طراحی 

میشد آن وقت بودجه کشور چنین شرایطی را نداشت.

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
مقرراتزداییازمهبهبودمحیطکسبوکار

چهکسانیسهامعدالتگرفتند؟

گزیده خبر
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معافیت عراق از تحریم های ایران تمدید شدنگـــاه
بغداد – ایرنــا – آمریکا به ادعای حمایت از دولت جدید عراق به 
نخست وزیری »مصطفی الکاظمی«، معافیت این کشور از تحریم 
های ایران را چهار ماه دیگر تمدید کرد.رسانه های عراق ساعاتی 
پس از رای اعتماد پارلمان این کشور به کابینه الکاظمی در خبری 
نوشــتند که وزارت امور خارجه آمریکا به نشانه حمایت از دولت 
جدید در عراق،  معافیت عراق از تحریم  واردات گاز و برق از ایران 
را چهار ماه تمدید کرد.بر اساس بیانیه ای که وزارت امور خارجه 
آمریکا منتشــر کرده در جریان تماس تلفنی »مایک پمپئو« با 
مصطفی الکاظمی ســاعاتی بعد از گرفتن رای اعتماد از پارلمان، 
وزیر امــور خارجه آمریکا با معافیــت ۱۲۰ روزه عراق از تحریم 
واردات برق از جمهوری اسامی ایران اعام موافقت کرد.در بیانیه 
آمده اســت که در حمایت از دولت جدید عراق، این معافیت به 
مدت ۱۲۰ روز )۴ ماه( تمدید شــده است.آمریکا ماه گذشته ۳۰ 
روز به دولت عراق معافیــت از تحریم واردات انرژی از جمهوری 
اسامی ایران داده بود.آمریکا جزو نخستین کشورهایی است که 

از دولت جدید عراق و مصطفی الکاظمی حمایت کرده است.
»ایرج مســجدی«، ســفیر جمهوری اســامی ایران در بغداد 
نخستین مقام سیاسی خارجی بود که پس از کسب رای اعتماد 
پارلمان، به »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر جدید عراق تبریک 
گفت.مســجدی بامداد پنجشــنبه در توییتر نوشــت: به جناب 
آقــای مصطفی الکاظمی، وزرای وی و پارلمــان عراق برای رای 

اعتماد به اکثریت کابینــه تبریک می گویم.پارلمان عراق بامداد 
پنجشنبه در نشستی جنجالی که چندین ساعت به درازا کشید 
با حضــور ۲۳۳ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده، به بخشــی از 
وزیران کابینه مصطفی الکاظمی رای اعتماد داد.نمایندگان حاضر 
در این نشســت از مجموع ۲۱ وزارتخانه به ۱۵ وزیر پیشنهادی 
رای اعتمــاد دادند و از موافقت با ۴ وزیر پیشــنهادی خودداری 
کردند. در این جلســه تصمیم گیری درباره دو وزارتخانه نفت و 
امور خارجه به دلیل وجود اختاف ها بر سر وزیران پیشنهادی، 
به زمان دیگری موکول شد. به این ترتیب و با رای اعتماد پارلمان 
به اکثر وزیران کابینه، الکاظمی به طور رسمی نخست وزیر عراق 
شد. دولت مصطفی الکاظمی جایگزین دولت پیشبرد امور »عادل 
عبدالمهدی« می شود که در ۲۹ نوامبر سال گذشته )نهم آذرماه 
۹۸( به علت اعتراضات خیابانی استعفای خود را اعام کرد.دولت 
الکاظمی در یک مدت یکساله موظف است فضا را برای انتخابات 
زودهنگام پارلمانی مهیا و عراق را در برابر چالش های بهداشتی 
ناشی از کرونا و مشکات اقتصادی متاثر از سقوط قیمت جهانی 
نفت، مدیریت کرده و در سریع ترین زمان ممکن بودجه ۲۰۲۰ را 
به پارلمان ارائه کند.  به درخواست اکثر فراکسیون های شیعه در 
پارلمان عراق، رییس جمهوری این کشور در نهم آوریل گذشته 
)۲۱ فروردین ماه ۹۹( مصطفی الکاظمی را مامور تشکیل دولت 

جدید کرد.

تا پایان اردیبهشت
صدور اخطاریه قطع آب غیرقانونی است

یکی از برنامه های حمایتی دولت در دوران کرونا افزایش مهلت پرداخت قبوض 
آب و برق بوده بدین شــکل که طبق اعام وزیر نیرو، تا پایان اردیبهشــت ماه 
مشترکان مهلت پرداخت قبوض خود را دارند اما در این میان بعضا دیده شده که 

برای برخی از مشترکان اخطاریه قطع صادر شده است.
به گزارش ایســنا، در اواخر اسفند ماه  شــرکت آب و فاضاب کشور به شرکت 
های زیرمجموعه اباغ کرد که با توجه به شیوع ویروس کرونا و به تبع آن شرایط 
ویژه کشــور و به منظور مساعدت و همکاری با مردم مقرر شد تا تمهیدات برای 
متقاضیان و مشــترکین فراهم شــود و بر اســاس آن تمهیدات و الزامات، عدم 
حضور مراجعین در کلیه امور و ادارات آبفا فراهم شده و تمامی خدمات ۲۳ گانه 
شــرکت های آب و فاضاب از طریق سامانه های غیرحضوری انجام شود.از سوی 
دیگر تسلیم و توزیع قبض آب در مناطق و شهرهایی که بستر آن فراهم شده است 
حذف و صورت حساب های مربوطه از طریق پیامک به مشترکین اطاع رسانی و 
امکان وصول کلیه پرداخت های مردم از طریق درگاه های بانکی و سایر سامانه ها 
مهیا شود. عاوه بر این با توجه به شرایط خاص اقتصادی و رکود احتمالی کسب 
و کار تعدادی از مشترکین، شرکت های آبفا تعامل ازم در دریافت اقساط انشعاب 
برای کلیه متقاضیان و قبوض آب بها برای مشترکین غیرخانگی دارای مبالغ باا 
را، لغایت پایان اردیبهشــت ماه سال ۹۹ مهیا کنند.با این حال بعضا برای برخی 
مشــترکان اخطاریه قطع آب صادر می شود که محمدرضا بختیاری، مدیرعامل 
شــرکت آب وفاضاب استان تهران درباره چرایی این مساله به ایسنا گفت: برای 
مراعات حال مشترکان دولت تصمیم گرفت که در پرداخت قبوض آب همکاری 
ازم را داشته باشد اما با این وجود از مشترکان درخواست کردیم که اگر توانایی 
دارند نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند.وی با بیان اینکه برای اردیبهشت 
ماه نباید اخطاریه قطع آب صادر شــود، اظهار کرد: طبق روال گذشته قبض آب 
صادر می شــود اما نباید اخطاریه قطع آب صادر شود و اگر موردی وجود دارد، 
مشــترکان می توانند این مساله را به سامانه ۱۲۲ اطاع دهند و این موضوع نیز  
قطعا پیگیری خواهد شد.مدیرعامل شرکت آب وفاضاب استان تهران با بیان اینکه 
مهلت پرداخت تا پایان اردیبهشــت ماه برای مشترکان تمدید شده است، تاکید 
کرد: برای افرادی که قدرت پرداخت دارند قبض صادر می شود اما آب هیچکدام 

از مشترکان تا تاریخ در نظر گرفته شده قطع نخواهد شد.

 اواخر اردیبهشت؛ سقف مهلت برای پرداخت بهای آب و برق
به تازگی نیز رضا اردکانیان - وزیر نیرو - اعام کرد: شرایط کرونایی باعث شد که 
صنعت آب و برق در حد تحمل خود که وقفه ای هم در خدمت رسانی پیش نیاید، 
دریافــت بهای آب و برق را با مهلت پرداخت مواجه کند، اما مردم می پذیرند که 
سقف این تحمل اواخر اردیبهشت است و انتظار داریم در حالی که همکاران من 
این روزها حتی در پرداخت کامل حقوق و مزایای خود و پرسنل ها مشکل جدی 
دارند، با گرم شــدن و تجدید وضعیت دما و افزایش مصرف آب و برق بویژه در 
مناطق گرمسیری استمرار خدمت رسانی در صورتی که مصرف کنندگان وظیفه 
خود را در این ارتباط به نحو شایســته ای انجام ندهند با مشکات جدی مواجه 

خواهند شد.

روسیه: 
برخی اعضای اوپک پاس توافق کاهش تولید 

نفت را اجرا نمی کنند
مسکو - ایرنا - معاون وزیر انرژی روسیه اعام کرد: برخی کشورهای عضو اوپک 
پاس توافق برای کاهش تولید نفت را اجرا نمی کنند.به گزارش روز پنجشــنبه 
ایرنا، پاول ســوروکین در مصاحبه با بنیاد سیاسی »روس کنگرس« بدون اشاره 
به نام کشوری گفت که برخی کشورها نمی توانند بطور ۱۰۰ درصد توافق اوپک 
پاس را اجرا کنند اما شرایط بازار جهانی نفت شرکت کنندگان در آن را به سوی 

کاهش تولید نفت سوق می دهد. 

سهمیه بنزین وانت بارها کاهش می یابد
سهمیه  بنزین وانت بارها بتدریج هر ماه ۱۵ تا ۲۰ لیتر کاهش می یابد.به گزارش 
ایلنا، مدیر کل دفتر کاای سازمان راهداری از کاهش سهمیه بنزین پایه وانت بارها 
از یــک تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: ســهمیه ها بتدریج هــر ماه ۱۵ تا ۲۰ 
لیتر کاهش می یابد.غامحسین دغاغله گفت: این تصمیم جهت یکدست شدن 
ناوگان حمل و نقل بار درونشهری و برونشهری گرفته شده است.وی آمار تقریبی 
وانت بارها در کشــور را ۲ میلیون دســتگاه اعام کرده و از کســانی که بصورت 
اینترنتی برای اختصاص ســوخت ثبت نام نکرده اند، خواســت زودتر نسبت به 
ثبت نام اقدام کنند.بر اساس این گزارش در حال حاضر سهمیه بنزین پایه برای 
وانت بارهــای کم مصرف ۳۰۰ لیتر در ماه و برای وانت بارهای پرمصرف ۴۰۰ لیتر 

در ماه است.

اقدام وزارت نفت برای مقابله با کرونا؛
پرداخت 1۵ میلیون دار به مترو از محل 

صرفه جویی سوخت
وزیر نفت از پرداخت ۱۵ میلیون دار به شــرکت مترو خبر داد و اعام کرد: 
ایــن اقدام با هدف افزایش فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با کرونا انجام 
شده اســت.به گزارش ایســنا، بیژن زنگنه دیروز در صفحه خود در توییتر 
نوشت: وزارت نفت )شرکت ملی نفت ایران( با استفاده از ظرفیت های قانونی 
صرفه جویی مصرف ســوخت و در اجرای مصوبه شورای اقتصاد این اقدام را 
انجام داده است.وی در ادامه آورده که از این محل، بیش از ۱۵ میلیون دار 
برای خرید واگن برای افزایش فاصله گذاری اجتماعی به شرکت مترو پرداخت 

شده است.

 واردات نفت چین افزایش یافت
واردات نفــت خام چین در ماه آوریــل افزایش یافت و به ۹.۸۴ 
میلیون بشکه در روز رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل 
از اویل پرایس، واردات نفت خام چین در ماه آوریل افزایش یافت 
و به ۹.۸۴ میلیون بشکه در روز رسید. روند افزایش تقاضا برای 
نفت آغاز شده است. کل صادرات چین ۳.۵ درصد نسبت به ماه 
مارس افزایش داشــت، این در حالــی بود که تحلیلگران انتظار 
داشــتند این رقم ۱۵.7 درصد کاهش داشته باشد. این شرایط 
نشــان می دهد تقاضای نفت رو به بهبود اســت و طی ماه های 
آینده شتاب می گیرد. میانگین واردات روزانه نفت در چین در 
چهار ماه اول سال جاری میادی ۱۰.۱۱ میلیون بشکه در روز 
بود که نسبت به همین دوره در سال گذشته افزایش متوسطی 
داشت. پس از پایان تعطیلی ها در چین، فعالیت صنعتی افزایش 

یافته و باعث باا رفتن نرخ پاایش در پاایشگاه ها شده است.
 پاایش نفت در چین در ســال گذشته رکورد زد چون تقاضای 
سیری ناپذیر چین برای نفت باعث شد پاایشگاه ها در تجهیزات 
جدید فرآوری نفت ســرمایه گذاری کنند. افزایش برنامه ریزی 
شده ظرفیت پاایشگاهی این نگرانی را به وجود آورد که ممکن 
است صنعت با مازاد ظرفیت مواجه شود. ولی با کاهش تقاضای 
نفت به خاطر همه گیری ویروس کرونا، پاایشگاهها فعالیت های 
خود را پایین آوردند. فعالیت پاایشگاهی در چین در ماه آوریل 
هم پایین بود ولی پاایشگاه های مستقل فعالیت خود را افزایش 
دادند. به عاوه، چین طی دو ماه گذشــته از قیمت پایین نفت 
بهره برده و ذخایر نفتی خود را افزایش داده است. خبر افزایش 
واردات نفت تاثیر مثبتی بر قیمت جهانی این کاا خواهد داشت 
چون نشان دهنده بهبود فعالیت های اقتصادی و در نهایت بهبود 
تقاضای نفت است. ادامه این تاثیرات مثبت بستگی به خبرهای 
بد اقتصادی از اروپا و آمریکا دارد. رکود بی سابقه در این مناطق 

دورنمای این اقتصادهای پیشرفته را تیره کرده است.

 کاهش پرشتاب تولید نفت
 در آمریکا

محاسبات رویترز از آمار رسمی و غیررسمی نشان داد که آمریکا 
در مسیر کاهش تولید ۱.7 میلیون بشکه در روز نفت است.

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا اوایل آوریل 
پیــش از این که توافق اخیر اوپک پاس امضا شــود، گفته بود 
تولید نفت و گاز آمریکا در واکنش به وخامت شرایط بازار کاهش 
پیدا خواهد کرد. این اظهارات در ابتدا برای اوپک که خواســتار 
مشــارکت آمریکا به عنوان بزرگتریــن تولیدکننده نفت جهان 
در کاهــش تولید بود، کافی نبود.ترامپ ماه گذشــته گفته بود: 
تصور می کنم کاهش تولید به شکل اتوماتیک انجام خواهد شد 
و شــرکتهای آمریکایی کاهش تولید را آغاز کرده اند.گروه اوپک 
پاس در واکنش به افت شــدید تقاضا پس از شــیوع ویروس 
کرونا و ریزش قیمتها، اوایل آوریل سرانجام با کاهش تولید ۹.7 
میلیون بشــکه در روز که بزرگترین کاهش تولید توافق شــده 
میان اعضای این گروه است، موافقت کرد. تولیدکنندگان خارج 
از اوپک پاس هم متعهد شدند تولیدشان را جمعه ۱۰ میلیون 
بشــکه در روز کاهش دهند.دن برویــت، وزیر انرژی آمریکا ماه 
گذشته گفته بود که وزارت انرژی انتظار دارد تولید نفت آمریکا 
بین دو تا ســه میلیون بشــکه در روز تا پایان سال کاهش پیدا 
کند و به نظر می رســد این کاهش بسیار سریعتر از آنچه وزارت 
انرژی آمریکا پیش بینی کرده بود، اتفاق می افتد.ضرورت کاهش 
تولید با قرنطینه در آمریکا که فعالیت اقتصادی این کشــور را 
فلج کرد، جدی تر شد. سه صادرکننده بزرگ نفت آمریکا شامل 
اکسون موبیل، شورون و کونوکو فیلیپس قصد دارند تولید نفت 
در این کشــور را مجموعا ۶۶۰ هزار بشکه در روز تا پایان ژوئن 
محدود کنند. در سراسر آمریکا تولید نفت همه شرکتها از اواسط 
مارس تاکنون حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده 
اســت. هنوز برآورد دقیق میزان کاهش تولید نفت آمریکا زود 
اســت اما اگر این کاهش برای کل سال انجام بگیرد، بزرگترین 
کاهش تولید از حداقل سال ۱۹۸۴ خواهد بود.شرکت خدمات 
انرژی بیکرهیوز جمعه گذشــته اعام کرد که شمار دکل های 
حفاری نفت آمریکا برای هفتمین هفته متوالی کاهش پیدا کرده 
است. شــمار دکل های حفاری نفت آمریکا هفته گذشته با ۵۳ 
حلقه کاهش، به ۳۲۵ حلقه رسید که از کاهش بیشتر تولید این 
کشــور خبر می دهد. انتظار می رود آمار دکلهای حفاری نفت و 

گاز آمریکا در هفته جاری نیز کاهش نشان دهد.

قیمت نفت در معامات روز جمعــه بازار جهانی با آغاز 
تســهیل محدودیتهای قرنطینه مقابله با شیوع ویروس 
کرونا از سوی کشورهای بیشتر که خوش بینی به بهبود 
تقاضا برای را تقویت کرد، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، 
بهای معامات آتی نفت برنت با ۴7 ســنت سنت معادل 
۱.۵ درصد افزایش، به ۲۹ دار و ۳۳ ســنت در هر بشکه 
رســید. معامات نفت برنت روز پنجشنبه با حدود یک 
درصد کاهش قیمت بســته شده بود.بهای معامات آتی 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۴۸ سنت معادل ۱.۵ 
درصد افزایش یافت و به ۲۴ دار و ســه ســنت در هر 
بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنجشنبه با حدود 
دو درصد کاهش بسته شده بود.هر دو شاخص قیمت به 
سوی دومین رشد هفتگی متوالی پیش می روند اما چشم 

انداز استمرار اشباع عرضه و محدودیت مخازن نگهداری 
نفت در خشکی و دریا، رشد قیمتها را محدود نگه داشته 
است.به گفته اســتفن اینس، استراتژیست ارشد شرکت 
اکسی کورپ، حتی با وجود نشانه های اولیه از آغاز تثبیت 
تقاضا، رشد ذخایر نفت احتماا برای مدتی ادامه خواهد 
داشت و محدودیت ظرفیت مخازن نفت نگران تداوم پیدا 
می کند.معامله گران با اشــاره به آمار شرکت جن اسکیپ 
اعام کردند که ذخایر نفت در کاشــینگ اوکاهاما که 
هاب تحویل معامات نفت آمریکا است، در هفته منتهی 
به پنجم مه حدود ۴۰7 هزار بشــکه در روز افزایش پیدا 
کرده اســت. اداره اطاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه 
در گزارش هفتگی خود اعام کرد که ذخایر نفت آمریکا 
هفته گذشته برای پانزدهمین هفته متوالی افزایش داشته 

و به میزان ۴.۶ میلیون بشــکه رشــد کرده است اما این 
رقم کمتر از 7.۸ میلیون بشــکه رشد ذخایر نفت بود که 
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند. 
ذخایر بنزین آمریکا در پی کاهش محدودیتهای قرنطینه 
برخی ایالتهای این کشور و افزایش تردد خودروها، کاهش 
داشــت.بر اســاس گزارش رویترز، در این بین، استرالیا 
جدیدترین کشــوری اســت که کاهــش محدودیتهای 
قرنطینه و رفت و آمــد را با کاهش روند ابتا به ویروس 
کرونا آغاز کرده اســت و دولت این کشور در چهار هفته 
آینده تســهیل محدودیتها را به تدریج افزایش می دهد. 
فرانسه، بخشــهایی از آمریکا و سایر کشورها هم سرگرم 
برنامه ریزی برای تسهیل محدودیتهایی هستند که برای 

مقابله با گسترش بیماری کووید ۱۹ اعمال شده اند.

قیمت نفت در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی

رییس انجمن صنفی صاحبان اماکن و عرضه فرآورده سراســر کشــور گفت: جایگاه ها در 
مناطقی که زلزله در آن احســاس شد، نســبت به روز قبل از آن در همان زمان با افزایش 
۹۰درصدی تقاضا مواجه شدند و صف سوخت گیری تا یک ساعت پس از اذان صبح نیز ادامه 
داشت.به گزارش ایلنا، اســداه قلی زاده در مورد افزایش میزان تقاضای سوخت و تشکیل 
صف مقابل جایگاه ها، پس از زلزله شب گذشته گفت: این حادثه باعث شد تا در ساعاتی که 
معموا فروش ســوخت به حداقل می رسد، تقاضا با اوج روبه رو شود. بطوریکه جایگاه ها در 
مناطقی که زلزله در آن احساس شد، نسبت به روز قبل از آن در همان زمان با افزایش ۹۰ 
درصدی تقاضا مواجه شــدند و صف سوخت گیری تا یک ساعت پس از اذان صبح نیز ادامه 
داشت.وی ادامه داد: البته ما از نظر تامین سوخت هیچ مشکل و دغدغه ای نداریم و تمامی 
جایگاه ها هم فرآورده کافی و هم دســتگاه های آماده برای ارائه خدمت دارند اما باز شــاهد 

مراجعه وســیع مردم بودیم.رییس انجمن صنفی صاحبان اماکن و عرضه فرآورده سراســر 
کشور تصریح کرد: مردم عزیزمان باید توجه داشته باشند که در حوادث این چنینی، با حفظ 
خونســردی و بدون توجه به شایعات تصمیم گیری کنند و بدانند مالکین و پرسنل زحمت 
کش جایگاه ها از همان لحظات نخست مثل همیشه و حتی با دقت بیشتر، در محل کار خود 
حاضرند و با مدیریت مناسب خود میزان تقاضا و ارائه خدمات را مدیریت می کنند.وی افزود: 
در شرایطی که کرونا تمامی کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داده است و جایگاه های سوخت 
نیز یکی از مراکز حساس معرفی شد باز هم پرسنل آن بدون تعطیلی، با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، حفظ نیروی کار و  بدون حمایت های ازم از سوی دولت به فعالیت خود ادامه 
دادند. از همین روی باید از تمامی جایگاه داران اعم از عرضه کننده گان فراورده های نفتی،  

سی. ان. جی و مجتمع های خدماتی بین راهی تشکر و قدردانی کرد.

تصمیمی که عربستان ســعودی دو ماه و نیم پیش برای بر 
پا کردن جنگ قیمت با روســیه گرفت، با قرنطینه کشورها 
برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و افت تقاضا همزمان شد 
و ضربه سنگینی به فاینانس ریاض وارد کرد.به گزارش ایسنا، 
آمار رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی عربستان سعودی 
نشان داد مجموع ذخایر ارزی خارجی عربستان سعودی در 
مارس تقریبا ۲۴ میلیارد دار کاهش داشــت که بزرگترین 

کاهش یک ماهه در ۲۰ ســال اخیر بود.ذخایر ارزی خارجی 
عربستان ســعودی از رکورد 7۴۶ میلیارد دار در اوت سال 
۲۰۱۴ کاهش یافته بود اما از اواســط سال ۲۰۱7 تا مارس 
در حــدود ۵۰۰ میلیارد دار ثابت بــود. پس از آن در پایان 
مارس به ۴7۳ میلیارد دار کاهش یافت و در پایینترین حد ۹ 
سال اخیر ایستاد که منعکس کننده تاثیر جنگ قیمت نفت 
و پاندمی ویروس کرونا روی تراز پرداخت این کشــور است.

ذخایر ارزی عربســتان سعودی در آوریل که قیمتهای نفت 
افت چشمگیری پیدا کردند و درآمدهای صادراتی این کشور 
در نتیجه جنگ قیمت و وخامت پاندمی کرونا کمتر شــد، 
احتماا کاهش بیشتری پیدا کرده است.میانگین قیمت هر 
بشکه نفت برنت در آوریل ۲7 دار در مقایسه با ۳۴ دار در 
مــارس و ۵۵ دار در فوریه بود. بنابراین درآمدهای صادراتی 
ریاض احتماا کاهش بیشتری پیدا کرده اند.افت سطح ذخایر 

ارزی خارجی می تواند توضیح دهد که چرا عربستان سعودی 
پس از شکست مذاکرات پنجم مارس در وین، با روسیه و سایر 
اعضای گروه اوپک پاس برای کاهش تاریخی تولید نفت در ۹ 
آوریل به توافق رسید.بدون تردید فشار سیاسی از جانب آمریکا 
نقش مهمی ایفا کرد و پوشش دیپلماتیک برای تغییر ناگهانی 
استراتژی این کشور فراهم کرد، اما عرضه نامحدود نفت در 
جنگ قیمت با روسیه در شرایطی که پاندمی ویروس کرونا 
باعث افت کم ســابقه مصرف شده بود، از لحاظ مالی طاقت 
فرسا شد و همچنین یافتن خریدار برای نفت بیشتر غیرممکن 
شد.برخی از مفسران تاش کرده اند که به معرفی برندگان و 
بازندگان جنگ قیمت نفت بپردازند اما واقعیت این است که 
پس از گسترش قرنطینه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 
به سراسر جهان، عربستان سعودی، روسیه و آمریکا همگی 

ضرر کردند.

زلزله تقاضای سوخت را ۹۰درصد افزایش داد

خسارت مالی 
عربستان از جنگ 
قیمت نفت

گزیده خبر
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گزیده خبر دستور ویژه وزیر صمت به سازمان حمایت

قاطعانه با متخلفان بازار خودرو برخورد کنید 
در پی رشــد قیمت ها در بازار آزاد خودرو وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت با صدور دســتور ویژه به رئیس ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مســئوان این سازمان 
خواســت تا با توجه به وجود برخــی قیمت های غیرمتعارف 
و فاصله دار نســبت به قیمت واقعی خودرو در بازار نسبت به 
قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و 
قاطعانه برخورد و مراتب را مستمراً به مردم اطاع رسانی کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا 
رحمانی در این راســتا تاکید کرد: به منظور حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود 
جریان سودجوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری 
جدی و برخورد با قیمت ســازی های کاذب، در اسرع وقت با 
اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناســب، با همکاری و هماهنگی 
کامل با سایر دســتگاه های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و 
نتایج به دســت آمده جهت افزایش احســاس امنیت مصرف 
کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد 
مردم، موارد را به اینجانب گزارش کنید.وی همچنین تصریح 
کرده است که ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی 
و برخــورد با متخلفــان احتمالی احتکار خــودرو، پیگیری، 
شناســایی و برخورد قاطع و قانونــی از طریق مراجع نظارتی 
و قضایی با ســایت های اینترنتی متخلف کــه با ارائه قیمت 
هــای کاذب فضای بازار را دچار التهاب می کنند، در دســتور 
کار جدی ســازمان حمایت قرار گیرد.در دستور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت خطاب به ســازمان حمایت آمده اســت: رفع 

موانع ثبت نام متقاضیان در ســایت های فروش خودروسازان 
داخلی به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد 
تا شــرایط برای رفع نیاز مصرف کننــدگان واقعی خودروهای 
تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان 
 و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه غرب از سر 
مصرف کنندگان کوتاه شود.رحمانی با اشاره به غیرواقعی بودن 
قیمت های موجود در بازار و مناســب نبودن سرمایه گذاری 
مــردم در این عرصه، بر ضرورت هماهنگی با رســانه های پر 

مخاطب داخلی زمینه آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب 
همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان تاکید 
کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشــان کرد: 
با شناســایی کانون های فرصت طلــب و برخورد قاطع با آنان 
و همچنین با توجه به نام گذاری امســال به نام ســال جهش 
تولید، تاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، باید 
زمینه ی این سوءاســتفاده ها هرچه ســریعتر از بین برود. در 
روزهای اخیر قیمت خودروی پراید در بازار آزاد افزایش سرسام 

آوری داشــت که معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی 
ســایپا علت آن را خبر توقف تولید این خودرو عنوان کرد؛ به 
گفته او قیمت های سرسام آور خودرو توسط واسطه ها و مالکان 
خودروها و یا با قیمت ســازی ســایت هــای مجازی صورت 
می گیرد.از طــرف دیگر اخیرا موضوع افزایش قیمت خودرو و 
قیمت گذاری آن مطرح شــده بــوده و حتی اخباری در رابطه 
با توافق انجام شــده برای فرمول قیمت گذاری منتشر شد؛ به 
طــوری که به نقل از برخی منابع از وزارت صمت اعام شــد 
قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد، سود تولیدکننده 
نرخ نهایی هر خودرو اســت. اما بعدا مشخص شد که با وجود 
برگزاری سه جلسه در ستاد تنظیم بازار در این رابطه نتیجه ای 
حاصل نشــد و در نهایت دو روز پیش رئیس شورای رقابت با 
رد هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار 
دربــاره  فرمول نهایی قیمت گذاری خودرو گفت که روش آنها 
برای قیمت گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، 
چرا که به بهانه بهای تمام شــده اقامی مورد محاســبه قرار 
می گیرد که می تواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر 
مــا قابل قبول نبوده و هر قیمت گذاری بدون توافق با شــورا 
غیر قانونی است.سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به وزیر 
صمــت، اعام کرد که افزایش و اصــاح قیمت خودروها باید 
مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه 
بــازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات 
پس از فروش، لزوم داخلی ســازی و کاهش ارزبری، افزایش 

تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان، انجام شود.

منفی شدن عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد 
ایران در سال 2019

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به نقل از داده های صندوق بین 
المللی پول اعام کرده که عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ 
میادی منفی بوده است.به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در جدیدترین 
ارزیابی خود به بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته 
که بخش قابــل توجهی از آنها اقتصاد خود را به وســیله درآمدهای حاصل از 
فروش نفت می گردانند. از این رو بررســی بخش غیرنفتی اقتصاد این کشورها 
نشــان دهنده نحوه برنامه ریزی بلندمدت آنها و کاهش وابستگی به نفت است.

ایران از ســال ها قبل با برنامه ریزی برای کاهش ســهم نفت از اقتصاد خود از 
کشورهای پیشرو در این زمینه در منطقه بوده است ولی با توجه به تحریم های 
آمریکا، دســتیابی به درآمدهای ملی و استفاده از آنها برای توسعه زیرساخت ها 
دشــوار شده است.بازگشت تحریم های آمریکا از حدود دو سال قبل، باعث شده 
دولت ایران اهمیت قابل توجهی به بخش غیرنفتی اقتصاد بدهد و در شــرایطی 
که در سال ۲۰۱۸، اقتصاد ایران با شوکی جدید مواجه شد، در دو سال گذشته، 
تاش کرده بخشــی از خاء را پر کند و به ایــن ترتیب به جای درآمد نفت از 
اقتصــاد غیرنفتی خود بهره گیرد. به این ترتیب هرچند همچنان آمار اقتصادی 
ایران در بخش غیر نفتی در سال گذشته میادی منفی بوده اما به نظر می رسد 
که این عدد در ماه های آینده و پس از عبور از کرونا می تواند وابســتگی طوانی 
به نفت را برطرف کند.ارزیابی های صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی 
کشــورهای منطقه نشان می دهد که در ســال ۲۰۱۹، ترکمنستان با ثبت ۶.۵ 
درصد بهترین عملکرد را در میان کشــورهای منطقه به دست آورده است. این 
کشــور در فاصله بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میادی نیز رشدی بیش از ۱۰ 
درصدی را تجربه کرده است.قزاقســتان با رشد ۵.۷ درصدی،  عراق با رشد ۴.۳ 
درصدی و آذربایجان با رشد ۳.۵ درصدی دیگر کشورهایی هستند که در سال 

۲۰۱۹، اقتصاد غیرنفتی آنها عملکرد قابل دفاعی داشته است.
قطر که با ثبت رشــد اقتصاد ۱۲ درصدی در فاصله ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ 
بهترین کشــور در منطقه بود در ســال ۲۰۱۹ تنها رشدی ۱.۵ درصدی داشته 
اســت و این عدد در امارات متحده عربی تنها یک درصد بوده است.ایران که در 
فاصله ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میادی میانگین رشدی ۴.۱ درصد را داشته 
در ســال ۲۰۱۹ به عدد منفی ۱.۲ درصد رسیده که به نظر می رسد بخش قابل 
توجهی از آن تحت تاثیر تحریم های امریکا رخ داده است. با شیوع کرونا و درگیر 
شدن تمام کشورهای جهان با تبعات آن، پیش بینی می شود بسیاری از کشورها 

در منطقه و جهان سل ۲۰۲۰ را با آماری منفی به پایان برسانند.

تبعات بسته ماندن مرز زمینی ایران و ترکیه
رییــس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیــه می گوید، در صورتی که پیگیری 
همه جانبه برای بازگشایی مرزهای مشترک با ترکیه انجام نشود، بازار ترانزیت 
ایران در بلندمدت با چالش مواجه خواهد شــد.جال ابراهیمی در گفت و گو با 
ایسنا، اظهار کرد: از حدود دو ماه پیش و همزمان با ورود کرونا به ایران، ترکیه 
اعام کرد که مرزهای زمینی مشترک خود با ایران را بسته تا سرعت شیوع این 
ویروس کاهش پیدا کند. در هفته های اخیر و تحت تاثیر جهانی شــدن شیوع 
ویروس، ترکیه نیز به یکی از کشــورهای آلوده به کرونا تبدیل شــده و شرایط 
تغییر کرده اســت.به گفته وی، با توجه به تداوم شیوع کرونا، همچنان مرزهای 
زمینی مشــترک میان دو کشور بســته اند و به جز یک مرز ریلی که به شکل 
محــدود صادرات و واردات برخی اقام را انجام مــی دهد، رفت و آمد در دیگر 
مرزها عما متوقف شده است.رییس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه با بیان 
اینکه ترکیه در هفته های گذشته برخی از مرزهای خود با دیگر کشورها را باز یا 
به شــکل محدود اجازه تردد در آنها را صادر کرده است، توضیح داد: با توجه به 
اهمیت ترانزیتی ایران در منطقه، در سال های گذشته رقابت هایی برای گرفتن 
ســهم ایران در میان کشورها وجود داشته و امروز با توجه به تغییرات رخ داده 
تحت تاثیر کرونا، اساسا ترانزیت بسیار محدود شده است.ابراهیمی ادامه داد: اگر 
بنا باشد مرز مشترک ایران با ترکیه بسته باشد اما تردد در سایر مرزها ادامه پیدا 
کند، خطر از دست رفتن بازار ترانزیتی ما افزایش می یابد و در این میان ترکیه 
که از ســال ها پیش به دنبال افزایش سهم خود از این بازار بود، گامی جدید در 
راستای این هدف خود بر خواهد داشت.به گفته وی، با توجه به شرایط به وجود 
آمده تحت تاثیر کرونا، تداوم مذاکرات مشــترک و تاش برای به دست آوردن 
امتیازات برابر در تجارت، برای تجــارت و ترانزیت ایران اهمیت فراوانی دارد.به 
گزارش ایســنا، با شیوع کرونا در بسیاری از نقاط جهان، مسدود کردن مرزهای 
مشترک به منظور کاهش ســرعت انتقال، یکی از برنامه ریزی های دولت ها در 
هفته های اخیر بود.در دو ماه گذشته مرزهای مشترک ایران با دو همسایه غربی 
خــود یعنی عراق و ترکیه با محدودیت تردد مواجه بوده و در برخی روزها تردد 

مشترک متوقف شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران:
 نوع نگاه به صاحبان کسب و کار باید 

تغییر کند
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید نوع نگاه به صاحبان کسب و 
کار در ایران باید تغییر کند، زیرا شرایطی که برای سرمایه گذاران فراهم کرده ایم، 
مساعد نیست.محمود نجفی عرب در گفت و گو با ایسنا، در خصوص موانع کسب 
و کار تصریح کرد: یکی از دایلی که ما نمی توانیم در فضای کسب و کار موفق 
شویم، چارچوب نادرست فکری برخی از تصمیم گیران است. اگر بررسی کنیم 
کارهای خوبی انجام شده، ولی اقدامات برای بهبود فضای کسب و کار در همه ی 
دســتگاه های اجرایی به درستی انجام نمی گیرد.وی افزود: در نگاه به متقاضیان 
کسب و کار اصل بر برائت نیست و باید مدرک سوء پیشینه بیاورد و فقط همین 
کسب مدرک سوء پیشــینه ۱۰ تا ۱۵ روز زمان می برد. همچنین کسب و کار 
آناین که ماهیت آن بر سرعت است در کشور ما ساز و کارهای زمان بر و سنتی 
دارد که خود دستگاه ها باید این سازو کارها را تسهیل کنند.عضو اتاق بازرگانی 
تهران گفت: مادامی که درکی از شرایط سخت فضای کسب و کار نداشته باشیم، 
مشکات را خواهیم داشــت و اولین زیان را حاکمیت می بیند که درامدهایش 
کاهش می یابد. در شــرایط تحریم زمینه های توســعه کارآفرینی هست، ولی 
مجوزها دســت و پاگیر هســتند.وی افزود: برای بهبود فضای کسب و کار فقط 
دولت تاثیر گذار نیست و کل حاکمیت دخیل است. باید مقررات زدایی به شدت 
جدی گرفته شود و ما به تسهیل صدور مجوزها ورود کنیم. در جنگ اقتصادی 
بهترین راهکار، سرمایه گذاران هستند و قرار گرفتن ایران در رتبه ۱۲۸ فضای 
کسب و کار در دنیا نشان دهنده این است که سرمایه گذار ما ۱۲۸ گزینه بهتر 
دارد.به گفته نجفی عرب برای ایجاد اشــتغال، باید فضای کسب و کار را بهبود 
بخشیده و سعی کنیم کشور را را به حوزه امنی برای سرمایه گذاری تبدیل کنیم.

وی با اشاره به سامانه کسب و کار سککوک، نیز گفت: در پلتفرم سککوک، پولی 
رد و بدل نمی شود، در واقع هر واحدی که می خواهد قطعه ای را تولید کند و یا 

از جایی بگیرد و یا تاجری بخواهد داد و ستد کند.

وزیر صمت:
عرضه سهام معدنی ها در بورس در دستور 

کار قرار گرفت
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از استخراج ۴۷۰ میلیون تن ماده معدنی 
در سال گذشــته و برنامه ریزی برای رساندن این عدد به به باای ۵۰۰ میلیون 
تن در سال جاری خبر داد و اعام کرد که با هماهنگی وزارت اقتصاد بخشی از 
سهام معادن که قابل واگذاری است، در بورس عرضه خواهد شد و جزئیات آن تا 
هفته های آتی اعام می شود. همچنین پهنه ها و معادنی که دست سازمان زمین 
شناسی یا شرکت مس بوده در برنامه واگذاری قرار گرفته است.به گزارش ایسنا 
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در مراســم افتتاح چهار 
طرح مس خاتون آباد کرمان که به صورت ویدئو کنفرانس و توسط رئیس جمهور 
افتتاح شــد، اظهار کرد: هم اکنون تولیدات آلومینیوم، مس و فواد دو برابر نیاز 
کشور است و در همین راستا در سال گذشته و برای اولین بار رکورد تولید مس 

و فواد در کشور زده شد.
وی افــزود: در تولید روی میز ۸ برابر مصرف کشــور ظرفیــت داریم و ۴ برابر 
نیاز کشــور تولید داریم که مابقی آن صادر می شود. همین روند در مورد سایر 
محصوات معدنی نیز کمابیش صدق می کند.بخشــی از سهام معادن که قابل 
واگذاری اســت در بورس عرضه خواهد شــدرحمانی با بیان اینکه در مهمترین 
محصوات صنایع معدنی، مثل آلومینیوم، مس و فواد هم اکنون هیچ مشکلی 
در تامین داخل نداریم و صادرات نیز انجام می شود، با اشاره به تاکیدات رئیس 
جمهــور و هیات دولت در حوزه معدن و صنایع معدنی، گفت: دو اقدام ویژه در 
دستور کار قرار گرفته که در یکی از موارد با هماهنگی وزارت اقتصاد بخشی از 
سهام معادن که قابل واگذاری است در بورس عرضه خواهد شد و به صورت کمی 
هم عددی تعیین شده و تا هفته های آتی اعام می شود. مورد دوم نیز واگذاری 
خود پهنه ها و معادنی اســت که دست سازمان زمین شناسی است و یا دست 
شرکت مس بوده که در برنامه واگذاری قرار دارد.رحمانی همچنین با بیان اینکه 
در بخش معادن اقدامات بزرگی آغاز شده و امسال در حوزه واگذاری معادن نیز 
انقابی شکل خواهد گرفت، تصریح کرد: این اقدام از چند ویژگی خوب برخوردار 
است که اواً استان هایی همچون سیستان و بلوچستان، اردبیل، یزد و خراسان 
رضوی غیر از کرمان و آذربایجان شــرقی که از قبــل محور تولید مس بودند، 
چندین استان جدیداً مورد اکتشاف قرار گرفتند.وی افزود: طبق برآوردهای اولیه 
ذخایری در برخی از این استان ها کشف شده که با ذخایر قبلی مس در سطح 
کشــور برابری می کند و در استانی مثل سیستان و بلوچستان واقعاً یک اتفاق 

بزرگ و نوید بخش است.

واگذاری هپکو به ایمیدرو قطعی است
 معاون امور اقتصادی اســتانداری مرکزی گفت: بحث واگذاری شرکت هپکو به 
ایمیدرو برای دولت قطعی اســت و به زودی انجام می شود.»سعید فرخی« روز 
پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: نشستی در خصوص بررسی مسایل 
و مشکات شرکت های واگن پارس، هپکو و آذرآب روز گذشته با حضور »سعدی 
شیرکوند« معاون هماهنگی امور اقتصادی و زیربنای معاون اول رییس جمهوری 
در ساختمان ریاســت جمهوری برگزار شد که بحث واگذاری هپکو به ایمیدرو 
تاکید شد.وی بیان کرد: برخی مسایل برای واگذاری بین سازمان خصوصی سازی 
و ایمیدرو باید طی شــود که در این نشســت مقرر شــد این مسایل نیز تا یک 
هفته آینده به نتیجه برسد.معاون امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: در 
خصوص واگذاری واگن پارس به مپنا نیز مشکلی وجود ندارد و آمادگی تحویل 
این واحد صنعتی فراهم است و تا ۲ هفته آینده و با حل برخی مسایل،  قرارداد 

برای تحویل واگن پارس به مپنا عقد می شود.

معان معدنــی وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
)صمت( طی نامــه ای تولیدکنندگان فوادی را 
ملزم به کاهش صادرات در ســال جاری کرده و 
اعام کرده اســت که می توانند برای ۲۵ درصد 

تولید خود بــرای صادرات برنامــه ریزی کرده 
و بــرای باقی تولیدات در کارگــروه تنظیم بازار 
تصمیم گیری خواهد شــد.به گزارش ایســنا، 
داریوش اسماعیلی- معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صمت - در روز چهارشــنبه )۱۷ 
اردیبشــهت ماه( نامه ای به مدیرعامل شــرکت 
بورس کاای ایران که رونوشتی از آن به انجمن 
تولیدکنندگان فواد ایران، معاون دادستانی کل 
کشــور، معاون بازرگانی داخلی رییس سازمان 
حمایت تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان و… 
نیز ارسال شده، واحدهای تولیدکننده میلگرد و 

تیرآهن را ملزم کرده اســت که می توانند برای 
۲۵ درصد تولید خود مشروط به رعایت کف کف 
عرضه در بورس کاا برنامه ریزی کنند و الباقی 
تولیــد در کار گروه تنظیم بــازار تصمیم گیری 
خواهد شد.انجمن تولیدکنندگان فواد ایران این 
نامه را برای خود اینگونه تعبیر کرده است که » 
معنای اباغیه جدید وزارت صمت این است که 
صادرات فواد باید در ســال جاری کاهش یابد؛ 
این در حالی اســت که به دلیل رکود در صنعت 
ساختمان، مصرف داخلی مقاطع طویل فوادی 
نیز کاهش یافته اســت.«به عقیده فوادســازان 

داخلی، ســال گذشته مصرف ظاهری میلگرد به 
دلیل رکود در صنعت ســاختمان عما کاهش 
دو درصدی یافت. از ســوی دیگر با بحران ناشی 
از کرونا، پیش بینی می شــود که مصرف مقاطع 
طویل فوادی در ســال جاری نســبت به سال 
گذشته کاهش بیشتری را تجربه کند. این نامه 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت 
با ملزم کردن واحدهــای تولیدکننده میلگرد و 
تیرآهن به صادرات ۲۵ درصد از تولیدات در سال 
جاری، کاهش صادرات فواد و در نتیجه کاهش 
تولید فواد کشور آن هم و در سال جهش تولید 

را کلید زده است.آنها معتقدند که اقتصاد کشور 
به دلیل تحریم های نفتی و کاهش شدید قیمت 
نفت بیش از هر زمان دیگر چشم به درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات فواد بســته اســت؛ با 
این حال، سیاســت های وزارت صمــت راه را بر 
تســهیل صادرات فواد خواهد بست.طبق آمار 
، مجموع تولید مقاطع طویل فوادی کشــور در 
سال  گذشته ۱۰ میلیون و ۲۲۲ هزار تن بوده که 
دو میلیون و ۶۵۰ هزار تن آن صادر شــده است. 
۲۵ درصد میزان تولید سال گذشته دو میلیون و 

۵۵۵ هزار تن می شود.

دستور وزارت صنعت 
به فوادی ها
فقط ۲5 درصد تولید را 
می توانید صادر کنید
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  محدودیت های تحریمی بیش
 از حد تصور است

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشــت: اقتصاد کشورمان روزهای سخت و در عین 
حال تعیین کننده  ای را می گذراند، اطمینان دارم این شرایط سخت قابل مدیریت 
است.به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود نوشت: تاش های 
بانک مرکــزی و کمک های دولت به همراه تاش بانکها در بهبود وضعیت ترازنامه 
های خود، شــرایط پولی و ارزی کشور را در وضعیت مناسب تری نسبت به دوسال 
پیش قرار داده اســت.وی ادامه داد:  شــرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود 
شرایط تأمین مالی در کنار تأمین کسری بودجه، از راه عرضه سهام بنگاه ها و اموال 
مازاد و مهمتراز همه، انتشــار هدفمند و مدیریت شدهٔ اوراق بدهی، که هر دو ضد 

تورمی هســتند،فراهم کرده است.همتی با اشــاره به شرایط تحریمی کشور گفت: 
باید اذعان کرد که اقتصاد کشــورمان روزهای سخت و در عین حال تعیین کننده 
ای را می گذراند. اطمینان دارم این شرایط سخت قابل مدیریت است. منکر برخی 
ناکارآمدی ها نیستم، ولی با این همه، نباید در برآورد موفقیت ارکان اقتصادی کشور 
در مقابله با فشــارهای حداکثری، دچار اشتباه شویم.وی افزود: آنچه بدخواهان از 
تنش در بازار ارز ، تاطم در نظام بانکی، و کمبود کااهای اساسی دنبال می کردند، 
نه تنها حاصل نشــده، بلکه وضعیت ایران امروزه و درحین عبور از بحران کرونا از 

بسیاری از کشورها مطمئن تر و آرام تر است.

ETF به زبان ساده
این روزها بحث عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس داغ است. گفته می شود 
هر ایرانی می تواند با ۲۰ درصد تخفیف ســهام دار باشد و برای این منظور کافی 
اســت تا زمان تعیین شــده، از طریق یکی از درگاه های حضوری و غیرحضوری 
اعام شده، تا سقف دو میلیون تومان برای خرید سهم ها اقدام کند. اما اینکه این 
عرضه که در قالب صندوق های ETF صورت می گیرد دقیقا چیســت، متقاضیان 
چه چیزی را چگونه و چرا می خرند، پرسش هایی است که این گزارش به آن ها 
پاسخ خواهد داد.به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش طی 
اطاعیه ای فراخوان واگذاری )شــماره ۱( پذیره  نویسی واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله )ETF( »واسطه گری مالی یکم« را منتشر کرد. 
در این اطاعیه آمده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، 
به نمایندگی از دولت جمهوری اسامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های 
ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه  های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.

به طور کلی قرار است ۱۶ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده سهام دولت در سه 
بانک و دو شرکت بیمه ای مذکور در قالب یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 

در بورس )ETF( با عنوان»واسطه گری مالی یکم« عرضه شود.

برای پذیره نویسی چه باید کرد؟
همچنین در اطاعیه شماره ۲ این وزارت خانه آمده است که بانک های ملی، سپه، 
مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران، 
پارسیان و پاسارگاد به عنوان بانک های منتخب از تاریخ ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت ماه، 
آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه 
گذاری قابل معامله )ETF( هســتند. در واقع متقاضیان می توانند به صورت غیر 
حضوری و با مراجعه به درگاه  بانک های مذکور نسبت به پذیره نویسی اقدام کنند.

همه از تخفیف برخوردارند؟
ویژگی بارز این واگذاری، بهره  مندی کلیه ایرانیان از تخفیف ۲۰ درصدی است. 
سقف ســرمایه گذاری هر شــخص حقیقی )هر کد ملی( ۲۰ میلیون ریال )دو 
میلیون تومان( تعیین شــده است. پذیره  نویســی برای هر فرد دارای کد ملی 
امکان پذیر اســت و محدودیت ســنی برای متقاضیان وجود ندارد.پذیره  نویسی 
واحدهای این صندوق برای اشــخاص دارای کد معاماتی )کد بورسی( از طریق 
کارگزاری های بورس و سامانه های آناین معاماتی و درگاه  های غیرحضوری و 
حضوری بانک  های منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاه  های 
غیرحضوری و حضوری بانک  های منتخب انجام می شــود. شروع پذیره  نویسی 
از ۱۴ اردیبهشــت و پایان پذیره  نویســی ۳۱ اردیبهشت  خواهد بود.متقاضیان 
باید توجه داشته باشند که  داشتن کد بورسی برای پذیره  نویسی الزامی نیست. 
متقاضیان برای انجام معامله این واحدها که از دو ماه بعد از تخصیص امکان  پذیر 
است، می  توانند به تدریج طی ماه های آینده و در فرصت مناسب نسبت به ثبت 
نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق رویه  های شرکت سپرده  گذاری 

مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.

سهم دولت در هرکدام از  بانک ها و بیمه ها چقدر است؟
ســهم باقی مانده دولت که اکنون درحال عرضه است، در بیمه البرز با نماد البرز 
۱۷ درصــد، در بیمــه اتکایی امین با نماد اتکام ۱۱.۴۴ درصــد و در هرکدام از 
بانک هــای صادرات با نماد وبصادر، ملت با نماد وبملت و تجارت با نماد وتجارت 

نیز ۱۷ درصد است.

ریسک صندوق چقدر است؟
باید به این نکته توجه داشــت که همه ســهم های مذکور در یک صندوق قرار 
می گیرند و متقاضی سهم صندوق را خریداری می کند. بر این اساس فرد در پنج 
ســهم شریک است. هر یونیت واحد ۱۰ هزار تومان است و ۵۰۰ تومان هم برای 
بازارگردانی در نظر گرفته شــده است.اینکه پنج سهم در یک سبد قرار می گیرد 
باعث می شود ریسک صندوق کاهش پیدا کند، زیرا ممکن است یک سهم نزولی 

اما سهم دیگر صعودی باشد.

مدیریت صندوق چه می شود؟
مدیریت صندوق تا یک ســال و نیم با دولت اســت و پس از آن به مردم واگذار 
می شود. درواقع عده ای سهام مردم را می خرند و یک درصد ظرفیت هیات مدیره 

را تشکیل می دهند.

پس از 4 سال؛ بخشودگی سود و جرایم 
تسهیات زیر 100 میلیون حذف شد

کارشــناس مسائل حقوقی بانکی می گوید در بودجه سال ۱۳۹۹ و پس از چهار 
سال، بخشودگی سود و جرایم تســهیات زیر ۱۰۰ میلیون تومان حذف شده 
است.یاســر مرادی در گفت وگو با خبرنگار ایِبنــا با بیان این مطلب افزود: یکی 
از تغییــرات مهمی که در قانون بودجه امســال شــاهد آن بودیم، بحث حذف 
بخشــودگی سود و جرایم تســهیات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بود که کمتر به 
آن پرداخته شــده است؛ در واقع امســال دولت و مجلس تصمیم گرفتند این 
امتیاز بزرگ را برای بدهکاران بانکی در بودجه ۹۹ حذف کنند.وی با بیان اینکه 
برای اولین بــار و طی تبصره ۳۵ قانون بودجه ســال ۱۳۹۵، بدهکاران بانکی 
که مطالبات بانک ها از آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان می شــد، مشــمول این 
قانون شــدند، تصریح کرد: تعداد این پرونده ها حدود ۲۶ میلیون پرونده بود که 
با مانده اصل بدهی بیش از ۲ هزار و ۴۷۸ هزار میلیارد سود متعلقه آن، بیش از 
۴۳۸هزار میلیارد ریال می شد.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بانک های عامل 
این مصوبه عاوه بر بانک های دولتی ملی، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، 
توســعه صادرات و کشاورزی، شــامل بانک های رفاه کارگران، ملت، صادرات و 
تجارت که نیمه دولتی هم بودند، می شد و افراد با پرداخت اصل تسهیات کمتر 
از ۱۰۰ میلیون تومان، از پرداخت ســود و جرایم آن معاف می شدند که این امر 
باعث تســویه خیلی از بدهی های بانکی شد.مرادی ادامه داد: بانک مرکزی در 
آیین نامه اجرایی و دستورالعمل تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ این بخشودگی 
را محدود به یک نوع تسهیات کرد که بعدها دیوان عدالت اداری این بخشنامه 
را ابطال و مقرر کرد افرادی که چندین تسهیات داشتند و هریک از آنها کمتر 
از ۱۰۰ میلیون تومان بود، می توانســتند با پرداخت اصل تســهیات، مشمول 
بخشودگی سود و جرایم شوند. این موضوع در تبصره ۴ الحاقی به بند ۱۷ حکم 
تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۶ و ۹۷ هم عینا تکرار شد.این کارشناس مسائل 
حقوقی بانکی با بیان اینکه در سال ۹۸ هم طبق بند )ل( تبصره ۱۶ قانون بودجه، 
این بخشــودگی تمدید شد، تصریح کرد: در سال ۹۸ براساس مصوبه مجلس و 
نامه بانک مرکزی و تصمیم دیوان محاسبات کشور این قضیه محدود شد و هر 
فرد بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان نمی توانست از سقف این بخشودگی این قانون 

بهره مند نشود ولو اینکه تسهیات متعدد داشته باشد.

در بازار ارز جهانی
دار هنوز شانس دارد

به نظر می رســد دار در مقایسه با سایر 
رقبایش مســیر روشن تری را در پیش رو 
دارد.به گزارش ایســنا، از زمان آغاز بحران 
کرونا بازار ارز نیز نظیر بازارهای بورســی 
دچار نوســانات زیادی شــده است؛ با این 
حال نظرســنجی صورت گرفته توســط 
رویترز نشــان می دهد که کارشناســان 
شــانس دار را برای صعود، بیشتر از سایر 
رقبــا می دانند. جهان امســال احتماا با 

رکوردی بی سابقه از زمان بحران سال ۲۰۰۹ مواجه خواهد شد و همین مساله میل معامله 
گران به سرمایه گذاری بر روی دارایی های پرریسک تر را کاهش می دهد.با رنگ باختن 
تدریجی امیدها به بهبودی سریع اقتصاد اکنون به نظر می رسد دار به بخت اصلی برنده 
بازار ارز تبدیل شده است.جین فولی، استراتژیست ارزی در روبو بانک گفت: شاید سرعت 
شیوع بیماری کندتر از قبل شــده باشد اما ما تا چندین ماه آینده شاهد تداوم اثرگذاری 
کرونا بر داده های اقتصادی خواهیم بود. از دید ســرمایه گذاران، ریســک سرمایه گذاری 
روی دار پایین تر از بسیاری از ارزهای دیگر است.از ۳۴ کارشناس ارزی شرکت کننده در 
نظرســنجی رویترز، ۲۴ کارشناس گفته اند دست کم تا پایان سه ماهه دوم امسال سلطه 
دار بر معامات بازار ارز حفظ خواهد شــد و تنها یک نفر معتقد بوده است دار روزهای 
بدی را در پیش دارد.با این حال بســیاری از کارشناسان در بلندمدت کمتر به دار خوش 
بین هستند و انتظار می رود اسکناس سبز بخشی از صعود خود در سه ماهه دوم سال را تا 
پایان سال از دست بدهد. انتظار می رود تا پایان سال یورو بتواند زیان ۳.۵ درصدی امسال 
خود در برابر دار را جبران کند و ین نیز احتماا دو درصد تا آن موقع در برابر دار دست 
به پیشروی خواهد زد.لی هاردمان، کارشناس ارزی در بانک میتسوبیشی گفت: باید به این 
نکته توجه کنید که در پنج سال اخیر بخش بزرگی از محبوبیت دار به خاطر عملکرد قوی 
اقتصاد آمریکا بوده است اما امسال احتماا چنین خبری نیست. احتماا روند دار امسال 

موجی شکل خواهد بود.

بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه 
)۱۸اردیبهشت( در گزارشی نسبت 
به بروز عمیق ترین رکود اقتصادی 
در تاریخ این کشــور بر اثر بحران 
شــیوع ویروس کرونا )کووید-۱۹( 
ایرنا، کمیته  داد.به گزارش  هشدار 
بانک مرکزی  پولی  سیاســت های 
انگلیس پیش بینی کرده  است که با 
فرض آسان شدن مقررات منع رفت 
و آمد در ماه آینده میادی، اقتصاد 
این کشور ۱۴ درصد از قدرت خود 
را تا پایان ســال جاری از دســت 
خواهد داد که این رقم بیشــترین 
میزان در ۷۱ سال گذشته به شمار 
می رود. بر اســاس این گزارش آمار 
بی کاری به شــدت افزایش خواهد 
یافــت و مردم بخش عمــده ای از 

درآمد خود را از دست می دهند.
این گزارش حاکیســت که اقتصاد 
انگلیــس نخســتین دوره رکــود 
اقتصــادی خــود را در ســه ماهه 
نخست سال جاری )ژانویه-مارس( 
پــس از یک دهــه تجربــه کرده 
اســت. بر اســاس گزارش کمیته 
بانک مرکزی  پولی  سیاســت های 
انگلیس، ۳ درصد از قدرت اقتصادی 
این کشور در سه ماهه نخست و ۲۵ 

درصد در سه ماهه دوم سال جاری 
از بین رفته اســت. در این گزارش 
همچنین پیش بینی شــده اســت 
که رشد اقتصادی انگلیس تا سال 
افزایش  ۲۰۲۱ میادی ۱۵ درصد 
پیدا خواهد کرد با این حال قدرت 
اقتصادی این کشــور دســت کم 
تا اواسط ســال آینده میادی، به 
دوره پیش از بحران کرونا برنخواهد 
انگلیــس  گشــت.بانک مرکــزی 
در کل آینــده مبهمــی را بــرای 
ترسیم  کشور  اقتصادی  چشم انداز 
کــرده که به عواملی چون وضعیت 
همه گیــری کرونا و نحوه پاســخ 
شــرکت های تجاری به این بحران 
اســمیت«  دارد.»جیمز  بســتگی 
مدیر بنیاد تحقیقاتی رزلوشــن در 
بی بی سی،  شــبکه  با  گفت وگویی 
ضربــه اقتصادی ناشــی از بحران 
کرونا را معــادل ۹ هزار پوند برای 
هر خانواده انگلیســی تخمین زده 
است. نخســت وزیر انگلیس وعده 

داده کــه محدودیت های قرنطینه 
را از هفته  آینده آســان می کند تا 
اقتصاد کشور از حالت رکود خارج 
شود. این کشور از چهارم فروردین 
گذشته مقررات ســختگیرانه ای را 
برای عبور و مرور شهروندان وضع 
کــرد تا مانع از گســترش ویروس 
کرونا در کشور شــود.وزیر دارایی 
اشــاره  با  انگلیس چنــدی پیش 
مالی  هنگفــت  خســارت های  به 
ناشــی از بحران شــیوع کرونا در 
این کشــور، اعام کرد که شــیوع 
این ویروس بالــغ بر چهار میلیون 
شــاغل را در این کشور خانه نشین 
کرده است.»ریشی سوناک« با ایراد 
سخنانی در مجلس عوام، افزود که 
۲۵ درصد شــرکت هــای تجاری 
در انگلیــس، فعالیت هــای خود را 
متوقف کرده و ۵۰۰ هزار شــرکت 
برای پرداخت حقوق کارکنان خود 
به کمک هزینه های دولت متوسل 
شده اند.به گفته وی، یک میلیون و 

۵۰۰ هزار بیــکار نیز برای دریافت 
کمــک هزینــه معیشــتی از آغاز 
قرنطینه تاکنون درخواست داده اند. 
وزیر دارایی انگلیس اوضاع اقتصادی 
کشور را بسیار وخیم توصیف کرد 
و هشدار داد که ممکن است وضع 
از آنچه هســت، دشوارتر شود. وی 
افزود؛ هرچند مساعدت مالی دولت 
تاکنون مشاغل و شرکت ها را از مرز 
ورشکســتگی نجات داده اما منابع 
دولت محدود است و قادر به نجات 
تمام کسب و کارهای کشور نیست. 
دولــت انگلیس به دنبال شــیوع 
ویــروس کرونــا و وضــع مقررات 
قرنطینــه ۳۳۰ میلیارد پوند اعتبار 
برای جبران خسارت های اقتصادی 
ناشی از این بحران اختصاص داده 
است. با این حال نتیجه ارزیابی ها و 
برآورد بیشتر موسسه های داده پژوه 
در انگلیس نشــان می دهد؛ اقتصاد 
این کشــور ضمن از دســت دادن 
یک ســوم قدرت خود در سه ماهه 
دوم ســال جاری میادی به دلیل 
همه گیری ویروس کرونا، بیشترین 
میزان کسری بودجه را پس از پایان 
جنگ جهانــی دوم تجربه خواهد 

کرد.

اوراق تجــاری تحت اختیار بانــک مرکزی ژاپن به 
عنوان نشانه ای روشــن از مداخله شدید این بانک 
در بــازار به منظــور تعدیل مشــکل تامین اعتبار 
شــرکت های آســیب دیده از کرونا، در ماه آوریل 
نزدیک بــه ۳۰ درصد افزایش یافت.به گزارش ایِبنا 
از رویترز، بحران بهداشتی جاری احتمال فرو رفتن 

ژاپن را در رکودی عمیق تشــدید کرده اســت به 
طوری که دولت توکیو شرایط اضطراری را تا پایان 
ماه جاری تمدید کرد و در نتیجه شرکت ها و کسب 
و کارها مجبور شــدند تا فعالیت خود را بیشــتر از 
زمان مــورد انتظار متوقف کنند.بانک مرکزی ژاپن 
در ماه آوریل برای دومین ماه پیاپی سیاست پولی 
را تســهیل کرد که از اقدامات تسهیلی می توان به 
افزایش ســقف خریداری اوراق تجاری و مشارکت 
در راستای پایین نگه داشــتن هزینه های اخذ وام 
برای شــرکت های نیازمند نقدینگی اشاره کرد.در 
این راستا و براســاس داده های بانک مرکزی ژاپن، 

موجودی اوراق تجاری این نهاد تا ســی اُم آوریل با 
افزایش ۲۷.۸ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۳.۲۶ 
تریلیون یِن )۳۰.۷ میلیارد دار( رسید. سرعت این 
فرآیند در مقایســه با جهــش ۱۶.۹ درصدی ماه 
مارس، به مراتب بیشــتر بوده است. در حال حاضر 
اوراق مشــارکت تحت اختیار بانک مرکزی ژاپن با 
افزایش ۵.۲۷ درصدی به ۳.۳۹ تریلیون ین رسیده 
است. بســیاری از شرکت های ژاپنی به طور سنتی 
به شــدت به وام های بانکی وابســته هســتند اما 
شرکت های بزرگ عاوه بر وام، از طریق صدور اوراق 

تجاری و مشارکت اعتبار خود را افزایش می دهند.

هشدار بانک مرکزی انگلیس 
درباره رکود بی سابقه اقتصادی

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۶.۷ درصدی 
مانده سپرده ها و ۲۳.۵ درصدی مانده تسهیات 
بانکــی در پایان دی ماه ۹۸ نســبت به مقطع 
مشابه سال قبل حکایت داردبه گزارش خبرنگار 
ایِبنا، گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده 
سپرده ها و تســهیات ریالی و ارزی بانک ها و 
موسسات اعتباری در پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ 
حاکی از آن اســت که مانده کل سپرده ها بالغ 
بر ۲۵۱۶۳.۴ هزار میلیارد ریال شده که نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل ۵۳۰۲.۶ هزار میلیارد 
ریال )۲۶.۷ درصد( و نسبت به پایان سال قبل 
معادل ۴۴۹۰ هزار میلیارد ریال )۲۱.۷ درصد( 
افزایش نشان می دهد.بیشترین مبلغ سپرده ها 

مربــوط به اســتان تهران با مانــده ۱۳۴۴۸.۷ 
هــزار میلیارد ریال و کمتریــن مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۷.۹ هزار 
میلیارد ریال اســت.مانده کل تسهیات بالغ بر 
۱۷۷۳۸.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به 
مقطع مشابه ســال قبل ۳۳۷۰.۶ هزار میلیارد 
ریــال )۲۳.۵ درصد( و نســبت به پایان ســال 
قبــل ۲۶۴۸.۶ هزار میلیارد ریال )۱۷.۶ درصد( 
افزایش داشــته است. بیشترین مبلغ تسهیات 
مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۳۱۶.۵ هزار 
میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۴.۷ هزار میلیارد 
ریال است.شایان ذکر است نسبت تسهیات به 

سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۶ درصد 
اســت که نسبت به مقطع مشــابه سال قبل و 
پایان سال قبل، به ترتیب ۲ و ۲.۷ واحد درصد 
کاهش نشــان می دهد. نسبت مذکور در استان 
تهران ۹۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 
۱۰۷.۳ درصــد اســت.بانک مرکــزی توضیح 
داده اســت که یکی از علل مهم باا بودن رقم 
تسهیات و ســپرده ها در استان تهران استقرار 
دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و موسسه های 
تولیدی ســایر استان ها در اســتان تهران بوده 
و عمده فعالیت های بانکی آنها توســط شــعب 
بانک ها و موسســه های اعتباری اســتان تهران 

انجام می شود.

در دی ماه ۹۸ صورت گرفت؛
افزایش ۲۶.۷ درصدی سپرده های بانکی

جدیدترین وضعیت ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح روند ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، اعام کرد: به زودی مجامع 
ادغام بانک های وابســته به نیروهای مسلح برگزار و پرونده مهم ترین ادغام بانکی بسته خواهد شد.به گزارش ایسنا، عبدالناصر 
همتی در پســتی اینستاگرامی اعام کرد: عصر روز چهارشــنبه )۱۷/۲/۱۳۹۹( در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور 
آخرین بررســی در خصوص روند ادغام بانک های وابسته به نیروهای مســلح در بانک سپه انجام شد.وی افزود: این پروژه یکی 
از پیچیده ترین و ســخت ترین پروژه های بانکی است که با تدبیر مقام معظم رهبری، یاری خداوند، با همت همکارانم در حوزه 
نظارت و با همراهی خوب وزارت اقتصاد سال مشترک نیروهای مسلح و بانک سپه به نحو مطلوبی پیش رفته و به مراحل پایانی 
خود نزدیک اســت.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در طول ماه های گذشته و در طول ادغام، با نظارت بانک مرکزی و تدبیر 
و راهبری خوب مدیریت بانک سپه، اصاحات خوبی خصوصا در منابع و مصارف بانک های ادغام شده انجام و به آرامش فعلی 
پول کمک خوبی شده است.همتی در پایان خاطرنشان کرد: با تصمیماتی که امروز در جلسه ستاد انجام شد، مجامع ادغام این 
بانک ها برگزار و پرونده مهم ترین ادغام بانکی بسته خواهد شد.پیش از این نیز، رئیس کل بانک مرکزی اعام کرده بود که ادغام 

عملی بانک های وابسته به نیروهای مسلح  طی تشریفات اداری آن در چند هفته آینده  انجام خواهد شد.

 پرداخت یک میلیون تومانی به بیش از 20 میلیون سرپرست خانوار
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت تسهیات ۱۰ میلیون ریالی، به ۲۰ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۳۶۸ سرپرست خانوار )جمعا 
به مبلغ بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال ( طی مراحل اول و دوم تاکنون خبر داد.به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، براســاس اعام 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک های عامل تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، از تعداد ۷۷۵ هزار و ۳۹۴ 
فقره تسهیات قابل پرداخت به یارانه بگیران )براساس فهرست اعامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها(، تعداد ۷۷۲ هزار 
و ۹۳۰ فقره از تسهیات موصوف )معادل ۹۹.۷ درصد(  را پرداخت کرده اند.همچنین امکان واریز مابقی تسهیات یاد شده نیز به 
دایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطاعات 
معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است. طبیعی است برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه 
رفع می شود.بر این اساس با احتساب تسهیات پرداختی مراحل اول و دوم تا کنون از تعداد ۲۰ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۹۷۳ خانوار 
معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، تعداد ۲۰ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۳۸۶ سرپرست خانوار تسهیات ۱۰ میلیون 
ریالی را دریافت کرده اند.ازم به ذکر است که که فرآیند ثبت نام باقیمانده خانوارها و معرفی آنها به بانکها )برای تعیین تکلیف نهایی( 
در جریان است تا در آخرین مرحله پرداخت تسهیات در پایان اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوارهای باقیمانده واریز شود.

گزیده خبر

اوراق تجاری نزد بانک 
مرکزی ژاپن حدود 30درصد 
افزایش یافت
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گزیده خبر

هشدار گوترش نسبت به شکل گیری 
»سونامی نفرت« توسط کرونا

دبیرکل سازمان ملل دیروز، جمعه اظهار کرد، همه گیری کرونا پیوسته در حال 
ایجاد »سونامی نفرت و بیگانه هراسی، مقصر جلوه دادن دیگران و ایجاد هراس« 
است.به گزارش ایســنا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: احساسات 
منفی نســبت به خارجی ها در فضای مجازی و خیابان ها )دنیای واقعی( افزایش 
یافته، تئوری های توطئه بیگانه هراسانه گسترش یافته اند و حماتی علیه مسلمانان 
و مرتبط با کووید ۱۹ صورت گرفته اســت.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
گوترش گفت، مهاجران و پناهجویان »با این تهمت روبه رو شــده اند که منشاء 
این ویروس هستند و ســپس از دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی محروم 
شــده اند«.وی افزود: در حالی که قشر مســن از جمله آسیب پذیرترین اقشار در 
برابر این بیماری هســتند، مطالبی تحقیر آمیز علیه آنان منتشــر می شود که 
آنان را مصرف کننده ترین قشــر جامعه معرفی می کند. روزنامه نگاران، افشاگران، 
متخصصان پزشــکی، مقامات امدادی و مدافعان حقوق بشــر تنها برای آن که 
کارشان را انجام داده اند، هدف قرار گرفته اند.گوترش همچنین خواستار »اقدامی 
تمام عیار برای پایان دادن به نفرت پراکنی جهانی« شــد.وی از رهبران سیاسی 
خواســت با همه مردم همدردی کنند و از موسســات آموزشی درخواست کرد، 
در شرایطی که »افراطگرایان به دنبال به دام انداختن افراد هستند«، بر آموزش 
»ســواد دیجیتال« متمرکز شــوند.او همچنین از رســانه ها، به ویژه رسانه های 
اجتماعی درخواســت کرد که محتواهای »نژادپرستانه، زن ستیزانه و مخرب« را 
حذف کنند و از شخصیت های دینی خواست، »الگوی احترام متقابل« برای مردم 
باشند.وی افزود: از همه در هر جایی که هستند می خواهم در برابر نفرت بایستند 
و با حفظ شان یکدیگر با هم رفتار کرده و از هر فرصتی برای گسترش مهربانی 

استفاده کنند.

آمریکا: برای خارج کردن روسیه از سوریه 
تاش نمی کنیم

فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفت که واشنگتن برای این امر تاش نمی کند 
که روسیه از سوریه عقب نشینی کند.به گزارش ایسنا، به نقل از نووستی، جیمز 
جفری، فرســتاده ویژه آمریکا در امور سوریه در کنفرانسی خبری تصریح کرد: 
درخصوص تاش برای آنکه روســیه از سوریه عقب نشینی کند، ما به هیچ وجه 
برای این هدف تاش نکرده ایم. روســیه از ۳۰ ســال قبل در این کشور حضور 
دارد و روابط بلندمدتی با ســوریه دارد. ما بر این باور نیستیم که این مساله برای 
منطقه یا خود روســیه خوب باشد، اما چنین سیاســتی را دنبال نمی کنیم.وی 
تصریح کرد که از نظر آمریکا، امتیازدهی های گسترده به روسیه درخصوص حل و 
فصل مساله سوریه مساله ای غیر قابل قبول است.جفری عنوان داشت که آمریکا 
برای بازگرداندن امور به شــرایط قبل از درگیری ها تاش می کند و این مســاله 
می تواند به عقب نشینی تمامی نیروهای مسلحی بیانجامد که وارد سوریه شده اند.

وی ادامه داد: در این خصوص، بیشــتر به عقب نشینی ایرانی ها و نیروهای حامی 
ایران اهمیت می دهیم.

نتانیاهو مامور تشکیل کابینه شد
بنیامین نتانیاهو با کســب حمایت اکثریت قانون گذاران رژیم صهیونیستی، بار 
دیگر مامور تشکیل کابینه دولت این رژیم شد.به گزارش ایسنا، روزنامه هاآرتص 
نوشــت: 72 تن از ۱2۰ قانون گذار کنســت از جمله اعضای حزب بنی گانتس از 
نخست وزیری بنیامین نتانیاهو حمایت کردند؛ حمایتی که ممکن است به بن بست 
سیاسی یک ساله در اسرائیل پایان دهد.روون ریولین، رییس رژیم صهیونیستی 
امروز )پنجشنبه( به طور رسمی نتانیاهو را مامور تشکیل کابینه کرد. بدین ترتیب 
نتانیاهو ۱4 روز فرصت خواهد داشت تا تشکیل دولت دهد. در صورتی که او باز 
هم در انجام این کار ناکام بماند، کنســت منحل شده و رژیم صهیونیستی برای 
چهارمین بار پیاپی انتخابات برگزار خواهد کرد.رییس رژیم صهیونیستی پس از 
دریافت اسناد مربوط به حمایت اعضای کنست از نتانیاهو در بیانیه ای تاکید کرد: 
ما در دوره بی سابقه ای هستیم که طی آن دولت سه انتخابات پی در پی را پشت 
سر گذاشــته و در چند ماه گذشته اسرائیل در کنار کل دنیا مجبور به مقابله با 
ویروس کرونا بوده است.وی ابراز امیدواری کرد که دولت رژیم صهیونیستی پس 
از این بحران ها بااخره تشــکیل شود تا بتواند بحران های پیچیده ای را که پیش 

روی اسرائیل قرار دارد، با موفقیت حل کند.

ادامه روابط تجاری آمریکا و چین از نگاه ترامپ:
 شاید بشود، شاید نشود!

رئیس جمهوری آمریکا اعام کرد که ممکن اســت روابط تجاری ایاات متحده 
بــا چین ادامه یابــد و این امکان نیز وجود دارد که روابط تجاری با این کشــور 
دیگر میسر نباشد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا اعام کرد که ممکن اســت روابط تجاری ایاات متحده 
با چین را ادامه دهد و هم چنین ممکن اســت ادامه  روابط تجاری با چین میسر 
نباشــد.ترامپ پیش از این تهدید کرده بود که در صــورت عدم تحقق فاز یک 
توافق نامه  تجاری میان آمریکا و چین مبنی بر خرید 2۰۰ میلیارد داری کااها و 
خدمات ایاات متحده توسط چین در طی دو سال آینده، تمام معامات تجاری 
با چین را فسخ خواهد کرد.رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به این 
سؤال خبرنگاران که آیا پکن به تعهدات خود در توافق نامه ماه ژانویه میان ایاات 
متحده و چین عمل خواهد کرد یا خیر، گفت: آینده  توافق نامه  تجاری میان ایاات 
متحده و چین نامشــخص اســت.او افزود: اطاعات مربوط به این توافق نامه در 
هفته های آینده در دسترس خواهد بود.ترامپ هم چنین گفت: باید ببینیم که چه 

اتفاق خواهد افتاد و چه توافقی حاصل خواهد شد.

آمریکا سامانه های پاتریوت  را از عربستان 
خارج می کند

رســانه های آمریکایی گــزارش دادند که آمریکا برای خارج کردن ســامانه های 
موشکی پاتریوت از عربستان و نیز کاهش حضور نظامی خود در این کشور تاش 
می کند.به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال از مسئوان آمریکایی که نقل 
کرد که آمریکا چهار سامانه  پدافند موشکی پاتریوت را از عربستان خارج می کند. 
همچنین ده ها نظامی خود را از این کشور بیرون می آورد که آنها را در پی حمات 
موشکی به تاسیسات نفتی در سال گذشته، به عربستان فرستاده بود.این مسئوان 
اعام کردند که آمریکا دو اسکادران از جنگنده ها را از عربستان خارج می کند و 
همچنین کاهش حضور نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس را بررسی می کند.

طبق ادعای منابع رسانه ای، کاهش نیروهای نظامی آمریکایی بر اساس این برآورد 
صورت می گیرد که ایران دیگر خطر مســتقیمی بر منافع استراتژیک آمریکا در 
منطقه ندارد.در همین حال، منابع به سایت هیل آمریکا اعام کردند که واشنگتن 
تعداد پاتریوت ها در عربستان را از چهار پاتریوت به دو کاهش می دهد و همچنین 

دو پاتریوت دیگر را از کشور دیگری در منطقه خارج می کند.

استقبال جهانی و چالش های فرا روی دولت الکاظمی
بســیاری از کشــورها از تشــکیل دولت جدیــد عراق و 
دســت یابی آن بــه رای اعتماد پارلمان اســتقبال کردند.

به گزارش ایســنا، به نقل از ســایت ســومریه نیوز عراق، 
جنین هنیس پاســخارت، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان 
ملل در عراق امروز، پنج شــنبه از رای اعتماد پارلمان این 
کشور به مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر و اکثر ترکیب 
کابینه او اســتقبال کرد.پاسخارت در بیانیه ای به تکمیل 
ترکیب دولت جدید برای تحرک فوری جهت حل و فصل 
چالش های فراینده امنیتی، اجتماعی، سیاســی،  اقتصادی 
و بهداشــت ترغیب کرد.وی اظهار کرد، دولت عراق شاهد 
نبردی دشــوار اســت و وقت زیادی نیســت چالش های 
اقتصادی در ســایه بحران کرونــا و کاهش قیمت نفت در 
اولویت اســت.به گفته پاســخارت، اما باید بدون تعلل با 
چالش های دیگری مقابله شود که شامل ارائه خدمات کافی 
مبارزه با فساد و تقویت حکومت و نیز عدالت و برابری است.

این نماینده سازمان ملل بر ادامه حمایت این نهاد از دولت 
عراق در مقابله با این چالش ها تاکید کرد.پیشــتر پارلمان 
عراق بــه اعضای دولت مصطفی الکاظمی رای اعتماد داد.

وزیر خارجه آمریکا شب گذشته تشکیل دولت جدید عراق 
به ریاســت مصطفی الکاظمی را تبریک گفت، این اولین 
واکنش دولت دونالد ترامپ به انتخاب اوست که قبا رئیس 
سازمان اطاعات عراق بوده است.سفارت آمریکا در بغداد 
امروز از مصطفی الکاظمی خواســت اصاحات تاکید شده 
را اجرا کــرده و نیازهای مردم عــراق را برطرف کند.این 
ســفارتخانه در بیانیه ای اعام کرد، هیئت آمریکا در عراق 
اعطای رای اعتماد به کابینه الکاظمی در پارلمان این کشور 
را تبریــک گفته و تاکید کرد، از الکاظمی و مردم عراق در 
مبارزه با کرونا، پیروزی قطعی بر داعش، ارسال کمک های 
بشردوســتانه و برقراری آرامش بــرای آوارگان و مناطق 
آزادشــده حمایت می کند.در ادامه این بیانیه آمده است، 
کابینه جدید عراق اکنون باید کار دشوار اجرای اصاحات 
مدنظر مــردم و رفع نیازهای آنها را در پیش بگیرد، هدف 
از گفت وگوی اســتراتژیک آتی با دولت عراق تاکید دوباره 
بر ارزش همکاری های آمریکا و عراق برای هر دو کشــور 
اســت.همچنین در این بیانیه آمده است، وعده الکاظمی 
برای برگزاری انتخابــات زودهنگام و قصد او برای تقویت 
ســاختار دموکراســی در عراق را به فال نیک می گیریم و 
امیدواریم با کابینه جدیــد همکاری های خوبی در زمینه 
تحقق حاکمیت، کرامت، شکوفایی و امنیت برای عراقی ها 
داشته باشیم.از سوی دیگر، مشعل بن فهم السلمی، رئیس 

پارلمان عربی امروز در بیانیه ای ضمن استقبال از تشکیل 
کابینه جدید عراق به ریاست الکاظمی تاکید کرد: امنیت 
و ثبات عراق بخشی از امنیت ملی کشورهای عربی است.

السلمی در ادامه بر اهمیت تقویت روابط دولت و مردم عراق 
با جهان عرب تاکید کرده و توسعه این روابط و همکاری ها 
را خواستار شد.استفان هیکی، سفیر انگلیس در عراق نیز 
در پی تایید کابینه الکاظمی با انتشار توییتی ضمن تبریک 
این مســاله به الکاظمی، تاکید کرد، به همکاری با کابینه 
الکاظمی امیدوار هستیم.هیکی در ادامه بر آمادگی انگلیس 
بــرای حمایت از کابینه الکاظمی در مقابله با بحران کرونا، 
اصاح اقتصادی و امنیتی عراق و نیز مبارزه با داعش تاکید 
کرد.مک گورک، فرســتاده رئیس جمهور سابق آمریکا در 
ائتاف ضد داعش هم ضمن تبریم به دولت الکاظمی برای 
وی آرزوی موفقیت کرد.وزارت امور خارجه ترکیه نیز طی 
بیانیه ای از کابینه جدید عراق به رهبری مصطفی الکاظمی 
که از پارلمان این کشور رای اعتماد گرفت، استقبال کرده 
و برای الکاظمی به عنوان نخست وزیر که مسؤولیت مهم 

و اساســی را در این دوره دشــوار بر عهــده دارد، آرزوی 
موفقیت کرد.در این بیانیه آمده است: ما معتقدیم که کشور 
برادر، عراق تمام مردم این کشــور را بــه آغوش گرفته و 
به خواســته های قانونی آنها توجه کرده و در ثبات منطقه 
نقش خواهد داشت. ما با دولت جدید نیز مانند دولت های 
قبلی عراق بر اساس منافع مشترک به ویژه در زمینه های 
امنیت، تجارت، سرمایه گذاری و بازسازی همکاری خواهیم 
کرد.همزمان عادل عبدالمهدی نخســت وزیر سابق عراق 
با آرزوی موفقیت برای دولت جدید این کشــور از همگان 
خواســت شرایط را برای نخســت وزیر و کابینه اش جهت 
پیشــبرد برنامه هایشان در پیشرفت کشــور فراهم کنند.

مسرور بارزانی، نخســت وزیر اقلیم کردستان عراق نیز در 
تماســی تللفنی با الکاظمی به وی تبریک به خاطر کسب 
رای اعتماد از پارلمان آن هم در شــرایط فعلی و بحران به 
وجــود آمده میان اربیل و بغداد تبریک گفت و تاکید کرد: 
ما با چالش های مشترکی روبرو هستیم و آماده همکاری با 

دولت جدید می باشیم.

ســنای آمریکا در رای گیری پنجشنبه 
شــب نتوانســت آرای کافی بــرای لغو 
وتوی قطعنامه کاهش اختیارات جنگی 
توســط ترامپ را به دست آورد.تارنمای 
خبری هیل گــزارش داد در رای گیری 
پنجشنبه شب در سنای آمریکا که برای 
لغو وتوی دونالد ترامپ رییس جمهوری 
این کشور انجام شــد، 4۹ سناتور رای 
موافــق  و 44 نفــر رای مخالف دادند 
کــه در نهایت آرای موافــق ازم تامین 
نشــد.به گزارش ایرنا، بــرای لغو وتوی 
قطعنامه کاهش اختیــارات جنگی که 
توســط ترامپ صورت گرفته بود، سنا 
نیاز به دو ســوم آرا داشت.دونالد ترامپ 
رییس جمهوری آمریکا روز گذشته در 
بیانیــه ای ضمن اعام وتــوی قطعنامه 
کاهش اختیارات جنگی مدعی شد: این 
یک قطعنامه بسیار توهین آمیز بود که 
توســط دموکرات ها به عنوان بخشی از 
استراتژی برای پیروزی در انتخابات سوم 

نوامبر با تفرقه حزب جمهوریخواه مطرح 
شــد.وی افزود: معدود جمهوریخواهانی 
که به آن رای دادند، درست در دستشان 
بازی کردند. عــاوه بر آن، قطعنامه ۶۸ 
مبتنی بر ســوء تفاهم هــای حقایق و 
قوانین اســت. برخاف قطعنامه، ایاات 
متحده مشغول استفاده از زور علیه ایران 
نیســت.رییس جمهوری آمریکا مدعی 
شــد: چهار ماه پیش، مــن برای از بین 
بردن قاسم سلیمانی در حالیکه وی در 
عراق بود، اقدام قاطعی انجام دادم. ایران 
با پرتاب یک ســری موشک به نیروهای 
ما در عراق واکنش نشان داد. در اثر این 
حمات هیچ کســی کشته نشده است.

این قطعنامه که توســط ســناتور »تیم 

کین« ارایه شــده بــود، دولت ترامپ را 
موظف می کرد که ظــرف ۳۰ روز همه 
نیروهای نظامی آمریــکا را از مواضعی 
ضدایرانی خارج کند، مگر اینکه از کنگره 
مجوز دریافت کند.این هفتمین بار است 
که چهل و پنجمیــن رییس جمهوری 
آمریکا با توســل به وتو، مصوبات کنگره 
را متوقــف می کنــد که یکــی از آنها 
شــامل قطعنامه  قدرت نظامی بود که 
خواســتار قطع یاری نظامــی آمریکا از 
رژیم سعودی در جنگ داخلی یمن بود.

تقریبا 2 ماه پیش بود که کنگره آمریکا 
قطعنامه محدودیت قدرت جنگی علیه 
ایــران را تصویب کرد اما به خاطر اینکه 
قانونگذاران به خاطر شیوع ویروس کرونا، 

در خارج از واشــنگتن به سر می بردند، 
ارســال آن به کاخ سفید با تاخیر انجام 
شــد.مجلس نماینــدگان اقدامات ازم 
برای ارســال این قطعنامه را انجام داده 
بود اما مجلس ســنا پس از آنکه در این 
هفته فعالیت خود را از ســر گرفت، این 
قطعنامه را ارسال کرد.مجلس نمایندگان 
این قطعنامه را بــا 227 رای موافق در 
برابــر ۱۸۶ رای مخالــف در ماه مارس 
تصویــب کرد که ۶ جمهوریخواه در این 
تاش بــه دموکرات ها پیوســته بودند.

مجلس سنا هم با ۵۵ رای موافق در برابر 
4۵ رای مخالــف، این قطعنامه را در ماه 
فوریه به تصویب رساند و هشت سناتور 
جمهوریخواه همســو با دموکرات ها به 
آن رای مثبــت دادند.همان گونه که در 
رای گیری نخستین، کنگره نتوانست به 
دو سوم آرا دســت یابد، انتظار نمی رود 
برای بااثر کردن این وتو هم بتوانند دو 

سوم آرا را به دست آورند.

شکست سنای آمریکا در وتوی 
تصمیم ضدایرانی ترامپ

رهبر حــزب اپوزیســیون »آینــده« ترکیه رئیس 
جمهوری کشــورش و حزب حاکمش را به تضعیف 
ترکیه متهم کرد.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه 
فرامنطقه ای الشــرق ااوســط، احمــد داووداوغلو، 
نخست وزیر سابق و رهبر حزب اپوزیسیون »آینده« 
ترکیه گفت: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه در حال اشــاعه تــرس در بین مردم و تغییر 
مرجع حاکم به یک »کمپانی تبلیغاتی« اســت.وی 
شایعات پخش شده توســط دولت و صنعت رسانه 
جمعی اش مبنی بر گمانه زنــی درباره یک کودتای 
جدیــد در ترکیه را محکــوم کرد.داووداوغلو تاکید 
کرد: مرجع حاکم مردم را می ترساند. دموکراسی در 
ترکیه در معرض خطر دو تهدید قرار دارد: ذهنیتی 
کودتایی که به خواســت ملــت اهمیتی نمی دهد 
و ذهنیت خودکامــه ای که اقدامات اســتبدادی و 
خودکامه خود را با حفظ تهدید در برنامه اش توجیه 
می کند.داووداغلو ادامه داد: این وضعیت کشور ما را 
به کشور »کوتوله ها« تبدیل کرده و قدرت حاکم را 
به یک شرکت تبلیغاتی تبدیل می کند این روند واقعاً 
به شکل گیری تصاویر غم انگیز منجر می شود، زیرا 
دولت هــا باید با جدیت اداره شــوند و نه با حمات 
تبلیغاتــی.او اخیرا در یک مصاحبــه مطبوعاتی با 
رسانه های ترکیه گفت: ســخنان اردوغان و اعضای 

حــزب او چیزی جــز تاش برای تغییــر اهداف و 
برنامه های سیاسی و تاش برای مشروعیت بخشیدن 
به گرایش های استبدادی و استثمارگرانه آنها نیست.

نخست وزیر پیشین ترکیه با اشاره به تکرار صحبت ها 
در بــاره تاش های مربوط به کودتا در رســانه ها و 
شــبکه های اجتماعی تحت کنترل اردوغان عنوان 
کرد: متأســفانه برخی از حامیان قــدرت وقتی در 
مــورد احتمال کودتا صحبت می کنند، درباره تعداد 
اســلحه ای که در آن شــرایط حمل خواهند کرد، 
گلوله هایی که شلیک خواهند کرد و میزان خونی که 
خواهد ریخت و اینکه چگونه انتقام خواهند گرفت، 
از همدیگر گوی ســبقت می ربایند.او افزود: کسانی 

که از اواخر ماه فوریه گذشته نتوانستند مصیبت های 
بزرگی که کشورمان را تحت تأثیر قرار داده، مدیریت 
کنند و نمی دانند چگونه می توانند در ماه های آینده 
خســارات را جبران و اوضــاع را کنترل کنند، برای 
»دســتکاری در برنامه های سیاسی« به روش های 
گوناگون متوسل می شــوند«.داووداغلو خاطرنشان 
کرد: ترکیه کشــوری اســت که هنوز هم می تواند 
کودتایی در آن انجام شود. کودتاها از بین نمی روند 
مگر آنکه اردوغان که به مدت 4۵ روز از آنکارا غایب 
اســت، به پایتخت برگردد. او از زمان انتشار ویروس 
کرونا در اســتانبول اقامت دارد اردوغان باید حضور 
داشته باشد نه با توییت هایی که اینجا و آنجا منتشر 
می شــود، اعام حضور کند.دولت اردوغان و حزب 
حاکم »عدالت و توســعه« طی هفته های گذشــته 
مورد انتقاد شــدید مخالفان قرار گرفته اند.مخالفان 
اردوغان دولتش را به ناکارآمدی در مدیریت بحران 
اپیدمــی کرونا متهم می کنند.این انتقادها نه تنها از 
افراد برجسته سیاســی چون احمد داووداغلو که تا 
مدتــی پیش از یاران نزدیــک اردوغان بود، متوجه 
حزب حاکم در ترکیه شده بلکه اغلب رهبران احزاب 
از جملــه »کمال قلیچداراوغلــو« رهبر حزب خلق 
ترکیه و اوزگور اوزال در مصاحبه های خود به شدت 

از سیاست اردوغان انتقاد کردند.

داووداوغلو:

 اردوغان، ترکیه را به کشور »کوتوله ها« تبدیل کرده است

چالش های فرا روی الکاظمی
روزنامه نیویورک تایمز روز )پنج شنبه( از مهمترین چالش های فرا 
روی نخســت وزیر جدید عراق با توجه بــه اینکه الکاظمی مردی 
ســکوار و لیبرال است که روابط مســتحکمی با آمریکایی ها دارد 
و مورد قبول ایران نیز اســت، پرده برداشــت.به گزارش ایسنا، این 
روزنامه چاپ آمریکا در گزارشــی نوشــت: پارلمان عراق مصطفی 
الکاظمی، رئیس ســابق سازمان اطاعات این کشــور را که مورد 
حمایت آمریکاست به عنوان نخست وزیر جدید برگزید این مساله 
منجر می شــود دولت عراق نخســتین دولت واقعی خود را بعد از 
بیش از پنج ماه ســرگردانی در حالیکه با بدترین چالش ها دســت 
و پنجه نرم می کرد داشــته باشد؛ چالش هایی که تبدیل به چوبی 
ای چرخ پیشــرفت این کشور شــده اند.این روزنامه در ادامه این 
گزارش می آورد، مصطفی الکاظمی ۵۳ ســاله از روابط مستحکم با 
آمریکایی ها و وجهه پرگماتیک برخوردار اســت و از نظر ایران نیز 
فردی مقبول است. الکاظمی اولین نخست وزیر واقعی عراق از زمان 
استعفای عادل عبدالمهدی محسوب می شود.الکاظمی عما به آنچه 
وعده کرد یعنــی در پیش گرفتن رویکردی جدید برای تنش های 
اجتماعی عمل کرد و با تظاهرکنندگان دور یک میز نشســت و به 
جای حمایــت از تاش های دولت  قبلی برای متفرق کردن آنها به 
زور و نادیده گرفتن شان وارد رایزنی شد.درباره کاهش قیمت نفت 
این گزارش می افزاید، کاهش بهای نفت تقریبا میزان درآمد عراق را 
تا نصف کاهش می دهد و این امر این احتمال را تقویت می کند که 
الکاظمــی حقوق کارمندان دولت را کاهش دهد یا تعداد آنها را در 
هفته های آتی به طور گسترده کاهش داده و دست به تعدیل نیرو 
بزند در هر دو صورت عواقــب وخیمی در انتظار او خواهد بود.این 
گزارش اشاره کرده مساله به الکاظمی و مشاورانش بستگی دارد که 
کی و چگونه اقتصاد را بازگشایی کرده و مقررات منع آمد و شد که 
شهرها را برای قطع زنجیره شیوع کرونا آرام کرده، لغو کنند.طبق 
این گزارش، الکاظمی به رغم اینکه با سلسله مشکاتی روبه روست 
حضورش در صحنه سیاســی به درجه ای از انعطاف پذیری در نظام 
سیاسی این کشور اشاره دارد که در مسیر بن بست قرار گرفته است. 
این واقعیت نشــان از آن دارد که نقش گســترده احزاب سیاسی 
شــیعه در حال رنگ باختن اســت. این روزنامه به نقل از رحمان 
الجبوری، همکاســی الکاظمی در دانشگاه آمریکایی در سلیمانیه 
آورده است: او فردی لیبرال و سکوار است.در عین حال این گزارش 
در خاتمه می آورد، به لحاظ واقعی الکاظمی اگر بخواهد مستقیما با 
شبه نظامیان تقابل داشته باشد یا با احزاب شیعه مخالفتی کند با 

مقاومت قوی روبه رو خواهد شد.
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 All India Institute of( »پژوهشگران »موسسه علوم پزشکی آل هند
Medical Sciences in New Delhi( در دهلی نو اظهار کرده اند افرادیکه 

مرتبا یوگا انجام می دهند، کمتر از سایر افراد از سردردهای دردناک 
رنج می برند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، بنابر یافته های 
این مطالعه افرادی که از میگرن رنج می برند اما به طور مرتب یوگا 
تمرین می کنند ، کمتر ســردرد می گیرند و اگر هم بگیرند سردرد 

آنها در زمانی کوتاه از بین رفته و چندان دردناک نیز نخواهد بود.
محققان دریافتند که تجویز انجام یوگا به طور مرتب برای بیماران 
مبتا به میگرن ممکن است حتی بهتر از داروها عمل کند. یوگا یک 
عمل ذهنی و معنوی است که در هند باستان سرچشمه گرفته است. 

این عمل شامل تکنیک های تنفس ، ورزش و مراقبه است.

پژوهشگران آمریکایی با الهام از مکانیسم بدن حشرات، الگوریتمی 
ابداع کرده اند که می تواند به ربات های پرنده در تخمین زدن مسافت 
کمــک کند.به گزارش ایســنا و به نقل از تک اکســپلور، طبیعت، 
یکی از ارزشــمندترین منابع الهام گرفتن برای پژوهشگرانی است 
که برای ســاخت ربات هــا و روش های محاســباتی جدید تاش 
می کنند. پژوهشگران بســیاری طی سال های اخیر تاش کرده اند 
تا رفتار حشرات و مکانیسم های زیستی آنها را در ریات های کوچک 
شبیه ســازی کنند.یکی از جدیدترین نمونه  این تاش ها، تحقیقی 
است که پژوهشگران »دانشگاه نوادا« )University of Nevada( انجام 
داده اند. آنها الگوریتمی ابداع کرده اند که با الهام از مکانیســم بدن 

مگس های میوه و حشرات دیگر ابداع شده است. 

ســتاره شناسان برای اولین بار با اســتفاده از روش قطبش سنجی نور 
ساطع شــده از یک کوتوله قهوه ای موفق به رصد یک کوتوله قهوه ای 
شــده اند که به دلیل وجود ابرهای نواری در اتمسفر خود، به شکل راه 
راه به نظر می آید.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، ستاره شناسان 
با استفاده از نور قطبی شــده، عائم ابرهای نواری شکل را در جو یک 
کوتوله قهوه ای که از منظومه شمسی بسیار دور است، شناسایی کرده اند. 
مشــخص شد که این غول های گازی، ظاهری مشابه با مشتری دارند و 
مثل مشــتری دارای آب و هوای خشن هستند.کوتوله های قهوه ای که 
بین تعریف سیاره و ستاره گیر افتاده اند، اجرام مبهمی هستند. آنها به 
شکلی مشابه با ستاره ها شکل می گیرند. در حالی که ستاره ها برای ایجاد 

فشار و گرمای فوق العاده، جرم کافی جمع می کنند.

 تاثیر شگفت انگیز »یوگا« 
در کاهش سردردهای میگرنی

الگوریتمی با الهام از حشرات 
برای کمک به پرندگان

نخستین رصد یک کوتوله قهوه ای 
راه راه با روش قطبش سنجی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تمرینات بدنی ارتش چین/ گتی ایمجز

معرفی امبورگینی اوراکان اوو RWD اسپایدر
امبورگینی جدیدترین محصول خود را به صورت آناین در وب سایت خود و با استفاده از واقعیت افزوده معرفی کرده است. در سینهٔ این مدل 
هم مثل برادر کوپه اش همان موتور 5.2 لیتری V10 تنفس طبیعی قرار گرفته که 610 اسب بخار قدرت و 560 نیوتن متر گشتاور تولید 
می کند. کل این نیرو از طریق یک گیربکس هفت سرعتهٔ اتوماتیک دوکاچه به چرخ های عقب انتقال پیدا می کند. اوراکان اوو RWD اسپایدر 
ظرف 3.5 ثانیه از صفر به سرعت صد کیلومتر بر ساعت و در 9.6 ثانیه به دویست کیلومتر بر ساعت می رسد و نهایتاً به حداکثر سرعت 324 
کیلومتر بر ساعت دست پیدا می کند.به منظور افزایش لذت رانندگی، اوراکان اوو RWD اسپایدر به سیستم کنترل کشش P-TCS با تنظیم 
ویژه مجهز شده است. این سیستم به گونه ای طراحی شده تا به طور مداوم گشتاور و کشش را تحویل دهد حتی هنگامی که خودرو بعد از یک 
پیچ تند یا دریفت به حالت اولیه بازمی گردد. این ماشین تنها 1509 کیلوگرم وزن دارد که نسبت قدرت به وزن آن را به 2.47 کیلوگرم بر 
هر اسب بخار رسانده است. توزیع این وزن نیز به صورت 40 درصد جلو و 60 درصد عقب است.در این سوپراسپرت روباز حالت های رانندگی 
مختلفی تعبیه شده که با استفاده از دکمهٔ ANIMA روی غربیلک فرمان می توان آن ها را انتخاب کرد. حالت استرادا با به حداقل رساندن لغزش 
چرخ های عقب روی ثبات در همهٔ شرایط تمرکز دارد درحالی که حالت اسپرت در هنگام شتاب گیری اجازهٔ لغزش به چرخ های عقب را می دهد.

واسکو: پیشنهاد ایران را قبول نمی کنم!
سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران اعام کرد برنامه ای برای بازگشت و هدایت دوباره این تیم ندارد.به گزارش »ورزش سه«، رای 
اسپورت ایتالیا در مطلبی به خصوصیات خولیو واسکو پرداخته و درباره شرایط زندگی او، اقداماتی که در طول دوران حرفه ای 
خود انجام داده و افتخاراتی که به دست آورده، صحبت کرده و گفت وگویی هم با او داشته است.در ابتدای این مطلب عنوان شده 
خولیو واسکو یک مربی در رده جوانان فیپا بود که در تمام رده های ملی و باشگاهی فعالیت کرده و همه مقام های بین المللی را 
به دست آورده، اما فقط مدال طای المپیک برای او مانده است که البته نمی شود گفت هرگز به آن نمی رسد.واسکو در ابتدای 
مصاحبه اش با بیان اینکه همیشه ایده های جدید دارم، می گوید: زندگی را با ایده ها و رؤیاهای تازه ادامه می دهم تا آنها را به واقعیت 
برسانم.رای اسپورت نوشته، از کیفیت باای فنی سرمربی سابق تیم ملی ایران قطعا خیلی ها سود بردند و چند نسل در والیبال 
از این کیفیت به منفعت رسیدند که این اتفاقات مهم در پرونده کاری و درخشان او دیده می شود که از جمله آنها می توانیم به 
تیمی که از والیبال زنان در ایتالیا درســت کرد، اشــاره کنیم؛ تیمی که توانست به موفقیت درخشانی برسد و در سال 2002 در 

مسابقات آلمان به قهرمانی جهان دست پیدا کند.

تو را ادیدن ما غم نباشد 
ه ر خیلت ه از ما کم نباشد من از دست تو ر عالم نهم روی
نخواهم بی تو یکدم زندگانی ه بخل و دوستی با هم نباشدبیا ا جان شیرین ر تو رزم ولیکن چون تو ر عالم نباشد
ر  ه طیب عشق بی همدم نباشد مکن یارا دلم مجروح مگذا
ه هیچم ر جهان مرهم نباشد

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

آکادمی هنرهای تلویزیونی آمریکا اعام کرد از این پس آثاری که که در جوایز اسکار نامزد شده 
باشــند اجازه حضور در جوایز امی را نخواهند داشــت.به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، 
تصمیمی جدید آکادمی تلویزیون آمریکا که از جوایز امی در سال 2021 اعمال می شود در حالی 
به صورت رسمی اعام شده است که آکادمی اسکار چند روز پیش اعام کرد که برخی فیلم های 
نمایش داده شده در سرویس های ویدئوی درخواستی )VOD( به صورت موقت و به دلیل شرایط به 
وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا واجد شرایط رقابت در این جوایز سینمایی اسکار می شوند. 
تصمیم جدید آکادمی تلویزیون آمریکا مبنی بر عدم اجازه حضور نامزدهای اسکار در جوایز امی، 
بیشتر به زیان آثار مستند است و در چند سال گذشته برندگان شاخه های مستند جوایز اسکار و 
امی در چند نوبت هم پوشانی داشتند. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار اواخر ماه گذشته 
به صورت رسمی اعام کرد برای اولین بار و فقط برای یک سال فیلم های اکران شده در سرویس 
های ویدئوی درخواســتی )VOD( را واجد شــرایط حضور در این جوایز سینمایی قلمداد خواهد 
کرد، این در حالی است که پیش از این 7 روز اکران تجاری در منطقه لس آنجلس شرط ضروری 

حضور در جوایز اسکار بود.

سپیِد آرام
کتاب »ســپیِد آرام« از جمله رمان های ایرانی است 
که از زمســتان 9۸ روانه بازار شده است و سعی دارد 
داستان سرگذشت انسان هایی را بیان کند که تاش 
می کنند در عشق ورزیدن شریف بمانند.کتاب »سپیِد 
آرام« نوشته مهسا حبیبیان ازجمله رمان های ایرانی 
اســت که از زمستان 139۸ روانه بازار کتاب شد. این 
کتاب با قیمت 4۸ هزار تومان در 297 صفحه و قطع 
رقعی توسط انتشــارات مروارید چاپ و منتشر شده 
اســت. کتاب به زندگی زنان ایــران که در دهه های 
بیست و سی خورشــیدی دچار تغییرات زیادی شد 
می پــردازد. ورود زنان به  محیط هــای اجتماعی به 
خصوص کار و دانشــگاه باعث شد که آنان از انزوای 
خانگی به در آیند و در پی تجربه آموخته هایی از دنیای اطراف و جهان درونی شان باشند و عاقبت 
در مســیری متفاوت از مادرانشان قدم بگذارند.»سپیِد آرام« داستان سرگذشت انسان هایی است 
که تاش می کنند در عشــق ورزیدن شــریف بمانند. شرافت در عشق راهی را پیش پای هر فرد 
می گذارد که برای حفظ اصالت عشق، او را ناچار می کند از داشته ها و خواسته های بسیاری دست 
بکشــد. اما عاقبت، در گذر از این راه انســان به نبوغ و بلوغی می رسد که می تواند با درونی آرام تر 
به زندگی ادامه دهد و زیباتر عشق بورزد.در خاصه کتاب آمده است: ماهرخ زنی است که تاش 
می کند تا در زندگی پر حادثه اش،  معنای حقیقی عشــق را پیدا کند. او در این راه پر چالش در 
پی تجربه احساساتی است که بسیاری از زنان زمانه اش از لمس حقیقی آن محرومند. ماهرخ در 
کاوش های احساســی درونش درمی یابد عشق مانا و تمام عیار، مهری است که با شرافت عجین 

شده باشد.

وادیمیر وادیمیروویچ پوتین
وادیمیر وادیمیروویچ پوتین 7 اکتبر 1952 در شــهر 
لنینگراد بدنیا آمد، او تنها فرزند خانواده بود. این رئیس 
جمهور جوان ترین فرزند وادیمیر اسپیریدونوویچ پوتین 
و همســرش ماریا ایوانوونا پوتینا بــوده و تولد وادیمیر 
پوتین پیش از مــرگ دو برادرهایش به نــام ویکتور و 
آلبــرت بود. وادیمیروویچ پوتین تنها فرزند یک نظامی 
بازنشســته و کارگر یــک کارخانه در یکــی از محات 
کثیف وادیمیر وادیمیروویچ پوتین اســت. وادیمیر 
پوتین 7 اکتبر 1952 در شــهر لنینگــراد بدنیا آمد، او 
تنها فرزند خانواده بــود. این رئیس جمهور جوان ترین 
فرزند وادیمیر اسپیریدونوویچ پوتین و همسرش ماریا 
ایوانوونا پوتینا بوده و تولد وادیمیر پوتین پیش از مرگ 
دو برادرهایش به نام ویکتور و آلبرت بود. وادیمیروویچ پوتین تنها فرزند یک نظامی بازنشسته و کارگر 
یک کارخانه در یکی از محات کثیف در پایین شــهر لنینگراد بود. پوتین در آپارتمان مشترکی که بر 
اساس اصول و قوانین دوران شوروی سابق اداره می شد، همراه با دو خانواده ی دیگر زندگی می کرد.

وادیمیر پوتین در دوران نوجوانی در ایستگاه رادیویی مدرسه فعالیت خود را شروع کرد و چند مرتبه 
در طول هفته به اجرای برنامه با گروه معروف بیتلز و دیگر گروه های راک می پرداخت.وادیمیر پوتین 
در راندن انواع و اقسام وسایل نقلیه مهارت دارد، او زیردریایی هسته ای، هواپیما، لوکوموتیو و کامیونهای 
غول پیکر را هم به تنهایی هدایت کرده است.وادیمیر پوتین در دوران نوجوانی ورزش جودو را انتخاب 
کرد و در سال 1974 میادی توانست در مسابقات دانشگاهی به مقام قهرمانی در رشته ی جودو دست 
یابد. وادیمیر پوتین در دوره ریاست جمهوری خود از نفوذ سرمایه داران در امور سیاسی کاست و قدرت 

حکومت مرکزی را در سرتاسر روسیه گسترش داد.

ورود نامزدهای اسکار به جوایز امی ممنوع شد


