
  رشد ۳۱ درصدی نقدینگی 
در سال ۹۸

بررسی یک گزارش نشان میدهد، نقدینگی در پایان سال ۹۸ از 
۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.  بررسی یک گزارش 
از متغیرهای کان اقتصاد ایران نشان میدهد، نقدینگی در اسفند 
ماه سال 13۹۸ به ۲.۴7 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.بر 
این اساس نقدینگی در مقایسه با اسفند ماه 13۹7 حدود 31.3 
درصد افزایش داشته است.گفتنی است، نگاهی به شاخص  پایه 
پولی نیز نشــان از رشد بیش از 3۰ درصد در بهمن ماه دارد که 

منجر به شکل گیری تورم در سال جدید می شود.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رییس قوه قضاییه بر این نکته که مبارزه با قاچاق کاا امروز هم و غم همه دستگاه ها در کشور باشد تاکید کرد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اه سیدابراهیم 
رییسی در جلسه مسوان عالی قضایی گفت: مساله مبارزه با قاچاق کاا به برنامه ریزی جدی نیازمند است که دیگر قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و دنبال قاچاق 
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ختم گرفتند، مطلع نشدین
علــی الظاهر نتیجه انتخابات اســفند ۹۸ اضطرابی به جان و دل 
باصطاح اصاح طلبان براه انداخته که از پس و پیش، خود را نقد و 
نهی میکنند. اخیرا فامیل آقای احمد توکلی جناب آقای صادق زیبا 
کام در یک مصاحبه اینستاگرامی اظهار فرموده اند که:» اصاحات 
ُمرد و چون کرونا بود نشــد برایش ختــم و هفتم برگزار کنیم« 
حقیر محضر محترمشون عرض میکنم بیش از صد جلسه ختم در 
منزلهای از تاجزاده تا خاتمی برگزار شد که شما حضور نداشتین. 
شــاید اصا دلشــان همراه نبود که به صراحت شما دل ببندند و 
شما را مطلع کنند. این دوســتان شما بنا دارند همه تقصیرها را 
گردن روحانی بیندازند. که البته بیشــتر جنگ زرگری است چرا 
که برخی از جریانهای داخلی دوطرف، گروهی به انگلســتان وفا 
دارنــد و گروهی به آمریکا و این دو جریان هر دو دولبه قیچی اند 
که گاهی که منافع مشــترک است بهم چسبیده و گاهی که یکی 
گاف میدهــد از هم جدا و در مقابــل هم قد علم میکنند. در این 
اخیرا که استعفای »موســوی اری«، نائب رئیس »شورای عالی 
سیاست گذاری اصاح طلبان«، رسما مطرح وعلنی شد این اتفاق 
خیلی روشــن تر و واضح تر مطرح شــد و همه شــاهد بودند که  
تشتت و اتهام زدگی پرچم این شورا پایین کشید و تقریبا حرفی 
برای گفتن نمانده اســت. این شورا همان  شورایی بود که هم در 
ســال ۹۲ و هم در سال ۹۶  در یک جمع بندی همگی از حسن 
روحانی که امروز مقداری از پشت پرده هایش از نا کارامدی تا بند 
و بست و برادر حبسی افشا شده است، حمایت قاطعانه کردند و با 
این انتخاب بایی به سرمردم ایران آوردند که در طول چهل سال 
گذشته احدی از منتخبین قدرت این همه فشار و تحمیل به عزت 
و حمیت و اقتصاد ملت نداشــت. امروز پاشیدگی شورا از یکدیگر 
نشــان از تعدد نظــر در فرافکنی و آی من نبــودم پس کی بود؟ 
ســرداده اند. بقول نوشته ای در فضای مجازی  گردانندگان طیف 
اصاح  طلب )ورشکســتگان به تقصیر( همچنان در حال و هوای 
فرافکنی و متهم کردن دیگران به ســر می برند. طنز ســیاه آنان، 
عملیات روانی علیه مجلســی است که هنوز تشکیل نشده است! 
آنها پس از انتخابات، به جای اینکه از نمایندگان همسو بخواهند 
فرصت باقی مانده را به خدمت مردم بگذرانند، به  ترور شــخصیت 
مجلس جدید همت گماشته اند. در این واکنش که بااخره رئیس 
مجلس منتخب جریان وایت گراســت و بدون شک آینده از آن 
جریان وفادار به مردم و انقاب است، به خود زنی افتاده اند. تحلیل 
های نفاق پراکنی دارند که واقعا مضحک بنظر میرســد. برخی از 
اینان می گویند حال که شــصت نفر »احمدی نژادی« به مجلس 
راه یافته اند باید از ایشان بهره بگیریم تا در مجلس وحدت شکنی 
کنند. برخی از ایشــان طرح میدهند که به ســایر منتخبان خط 
بدهید مراقب باشند و با » احمدی نژادی ها« فاصله گذاری کنند! 
برنامه میدهند که از جریان مخالف با قالیبافی ها همســو باشید و 
نگذارید به یک نسبیت عددی جامع برسند و اساسا مردم و کار و 
سیاستهای فقر زدایانه هیچ کجای دغدغه ایشان نیست. حقیر به 
این حضرات میراث خوار انقاب عرض میکنم که اوا اغلب مدیران 
دولــت نهم و دهم - که شــماری از آنها در مجلس جدید حضور 
دارند- مدیرانی خبره و خدمتگزار بوده، با حلقه انحرافی و مطرود 
مشــائیون فاصله  گذاری کرده و پای نظام ایســتاده اند. اغلب این 
شــصت مدیر منتخب، در طیف نیروهای انقابند نه حلقه کذایی 
که حتی با آقای احمدی نژاد روراســت نبودند. ثانیا حتی اگر این 
۶۰ نفر یک کاسه تیم ویژه احمدی نژاد هم بودند که اغلب نیستند، 
چگونــه می توانند در جمع مجلــس ۲۹۰  نفره، رئیس بگمارند؟! 
ائتــاف نیروهای انقــاب با عبرت  آموزی از همــه تجارب تلخ و 
شیرین گذشته، خوب می داند که همدلی و هم  افزایی چه ظرفیت 
بزرگی برای خدمت به مردم و کشــور فراهم می کند و افتادن در 
دام تمایز طلبــی و تفرقه چگونه می تواند فرصت ها را دســت مایه 
خسارت نماید؟ توصیه برادرانه به همه منتخبین این دوره مجلس 
شــورای اسامی این اســت که با هیچ ترفندی فریب خط و خط 
بــازی و قدرت طلبی را نخورده و دغدغه ای جز نجات کشــور از 
فقر و شــرایط بد اقتصادی و اصاح اقدامات پشــت پرده در حال 
اجرای همانند اف ای تی اف را نداشــته باشــید و مطمئن باشید 
رضای خالق یکتا در این اســت که اقدامات شما موجب سرافرازی 
اســام و مسلمین و تقویت خط مقاومت گردد. با تدبیر خود فضا 
را برای رســیدن به انتخاب مطلوب و منسجم 1۴۰۰ فراهم کنید 
تا بعد از چهل و یکی دوسال ملت ایران تا حد ممکن مزه داشتن 
دولت کریمه را بچشند. ایران امروز منجی وفادار به وایت و با نگاه 
به ظهور و با کفایت در اجرا و بلوغ در اندیشــه می طلبد و چپی و 
راستی شــدن تا کنون دردی از کشور دوا نکرده است. کسی این 
کشور را به سر سرای شکوفایی همه جانبه هدایت میکند که نفس 
امام و رهبری را درسینه دارد و شک نکنید که معیارهای وایت با 

خط و خط بازی در هر شکل و رنگ آن متفاوت است. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 روند صعودی کرونا در ۸ استان
بر اساس اعام کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت و طبق آخرین تحلیل داده های کشور از نظر شیوع 
کرونا، روند کشــوری بیماری کرونا در چند روز اخیر مجددا نزولی بوده اســت.به گزارش ایلنا، روند 
کشوری بیماری کرونا در چند روز اخیر مجدداً نزولی بوده است. دوازده استان شامل قم، آذربایجان 
شــرقی، تهران، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، 
بوشهر، یزد و فارس روند نزولی را نشان می دهند. روند صعودی یا شروع پیک در هشت استان شامل 
لرستان، مازندران، خوزستان، کرمان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد، ایام و همدان مشاهده شد.بنابر 
اعام کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشــت، احتمااً دو استان البرز و هرزگان اخیراً پیک اپیدمی را 
تجربه کرده اند. تصور می شــود دو استان زنجان و خراسان جنوبی به مرحله ثبات رسیده باشند. در 
هفت اســتان سمنان، قزوین، کردستان، گیان، گلســتان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان 
ناســازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی را از وضعیت اپیدمی نمی دهد. باید مدنظر داشت که یک 
استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند. برای ارزیابی روند گسترش بیماری کووید- 1۹ 
در استان های مختلف کشور از تحلیل روند تغییرات اتفاق افتاده برای موارد ابتا و مرگ گزارش شده 
روزانه استفاده شده است. برای محاسبه روند تغییرات ابتا و مرگ در پنج روز اخیر، ابتدا متوسط سه 
روزه تعــداد گزارش ابتا و مرگ هر روز با میانگین گرفتن از داده های همان روز، روز قبل و روز بعد 
محاسبه شده است. سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل محاسبه شد. در نهایت، تغییر روند 
ابتا و مرگ آخر با میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده برای روزهای آخر محاسبه شد.برای تحلیل 
بهتر، شــاخص های پنج روز آخر وارد آنالیز شد. برای تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی موارد 
زیر مدنظر قرار گرفت:- در مواردی که هر دو شــاخص تغییر روند ابتا و مرگ در سه روز اخیر روند 
افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتمااً روند افزایشی دار د.- در مواردی که شاخص تغییر روند ابتا 
نزولی، اما شــاخص تغییر روند مرگ صعودی بود، احتمااً اخیراً پیک اول اپیدمی رد شده است.- در 
مواردی که هر دو شاخص تغییر روند ابتا و مرگ در سه روز اخیر روند نزولی داشت، منحنی اپیدمی 
احتمااً روند نزولی دار د.- در مواردی که تغییرات ناهمگن شاخص های روند ابتا و مرگ و یا تغییرات 
بیش از حد انتظار هر کدام از داده های ابتا و مرگ دیده  شــد، رفتار ناســازگار داده ها وجود دارد و 
تحلیل بهتر را در روزهای بعد و با داده های درست تر می توان ارائه داد. وجود ناسازگاری داده ها به این 
معنا است که داده ها به خوبی قابل تفسیر نیستند و علل مشاهده آن می تواند متفاوت باشد. از جمله 
دایل بروز ناسازگاری می توان به ثبت غیر دقیق روزانه داده ها توسط استان ها، وجود ترکیبی از چند 
الگوی اپیدمی در استان )شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر( و یا 
مهاجرت ها به داخل استان و یا خروج از استان اشاره کرد.البته باید کم شماری موارد و ثبت با تأخیر 

بیماران به صو رت جدی پیگیری شود.

تشریح جزئیات حادثه/ اعام آمار شهدا
صبح اقتصاد : روابط عمومی نیروی دریایــی در خبری اعام کرد: عصر 
روز یکشــنبه بیست و یکم اردیبهشت در حین انجام تمرین دریایی توسط 
تعدادی از شــناورهای نیروی دریایی ارتش در آب های جاســک و چابهار، 
شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد و تعدادی از دریادان نیروی 
دریایی به فیض شهادت نائل آمدند.در ادامه این خبر آمده است: پس از این 
حادثه تیم های امداد و نجات دریایی در فاصله کوتاه در محل حضور یافته و 
مجروحان و شهدا را از شناور تخلیه و به مراکز درمانی منتقل کردند. گفتنی 
است نیرو های مستقر در شــناور مذکور رشادت مثال زدنی در نجات جان 
همرزمان خود به خرج دادند. تعداد شهدای این حادثه 1۹ تن بوده و تعداد 
مجروحان نیز 1۵ نفر است که در وضعیت مناسبی به سر می برند.بر اساس 
این گزارش، شناور حادثه دیده کنارک طی عملیاتی برای بررسی های فنی 
به محل اسکله دریایی منطقه منتقل شده است.روابط عمومی نیروی دریایی 
ضمن تسلیت به خانواده های شهدای این شناور بر آمادگی دفاعی و روحیه 
شهادت طلبی کارکنان غیور دریایی ارتش تأکید و عنوان کرده است، انتظار 
می رود تا بررسی دقیق تیم های کارشناسی حاضر در محل حادثه از هرگونه 

گمانه زنی در این خصوص پرهیز شود.

پیام امیرسرلشکر موسوی به مناسبت شهادت تعدادی از دریادان 
نیروی ارتش

فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران در پی شهادت تعدادی از دریادان 
نیروی دریایی ارتش در حادثه ناو کنارک پیامی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی ارتش، متن پیام بدین شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
ولََنْبُلَونَُکْم بَِشــْیءٍ ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوِع َونَْقٍص ِمَن اْلَْمَواِل َواْلَنُْفِس َوالَثَمَراِت 

َوبَِشِر الَصابِِریَن
پوشیدن خلعت شهادت آرزوی رزمندگان مومنی است که صادقانه و جان 

برکف، زندگی خود را وقف دفاع از آرمان ها و حدود و ثغور کشور نموده اند.
 وصول به این مطلوب اگرچه برای شــهیدان شــیرین و گواراســت، برای 
بازماندگان تلخ و جانکاه است و فراغ آنها جز به لطف خداوند رحمان و رحیم 
جبران نمی شود. شــهادت جمعی از رزمندگان سپیدپوش نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســامی ایران را به محضر فرمانده معظم کل قوا )مدظله 
العالی(، خانواده معظم شهدا و همه همرزمان عزیزم تبریک و  تسلیت عرض 
می کنم.از درگاه خداوند بزرگ بــرای آن عزیزان که اینک در جوار رحمت 
پــروردگار آرام گرفته اند، علو درجات و برای خانواده معظم آنها صبر و اجر 

مسئلت می نمایم.
  فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران
   سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

تسلیت سرلشکر سامی برای شهادت جمعی از دریادان ارتش
در پــی بروز حادثه برای یک فروند شــناور نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســامی ایران در تمرین دریایی در دریای عمان و شــهادت و مجروحیت 
جمعی از دریادان این نیرو، سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی )فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقاب اسامی( خطاب به امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم 

موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران پیامی صادر کرد.
متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم 
امیر سرلشکر برادر سید عبدالرحیم موسوی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسامی ایران
سام علیکم؛

شهادت جمعی از دریادان ارتش جمهوری اسامی ایران و همرزمان شجاع 

جنابعالی در تمرین نیروی دریایی آن ســازمان، در آب های دریای عمان را 
به محضر فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی(، جنابعالی و آحاد فرماندهان 
و کارکنان آجا و خانواده معظم شهیدان این حادثه، تبریک و تسلیت عرض 
می نمایم.از درگاه خدای سبحان برای شهدای عزیز، رحمت و رضوان الهی 
و همنشینی با سید و ساار شهیدان حضرت اباعبداه الحسین )ع( و برای 
مجروحین فداکار حادثه، عافیت و سامتی و برای آن همرزم ارجمند و آحاد 
همکاران و نیز خانواده ها و بازماندگان مکرم، صبر و شکیبایی توأم با پاداش 

صابرین مسئلت می کنم.
سرلشکر پاسدار حسین سامی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی

ابعاد حادثه در دست بررسی است
بیانیه ارتش جمهوری اسامی ایران درباره ابعاد و جزئیات این حادثه بزودی 
منتشــر خواهد شد.ناو جماران، اولین ناوشکن ساخت ایران در کاس موج 
اســت که در ســال 13۸۸ تحویل نیروی دریایی ارتش شد. در این شناور 
از نمونه های راداری پیشــرفته، ســامانه های پدافندی و موشــکی ازجمله 
موشک های ســطح به هوا و اژدر انداز استفاده شده و همچنین در کنار این 
تجهیزات، ناو جماران اولین ناوشکن ایرانی است که به باند فرود هلی کوپتر 
مجهز شــده است.ناو جماران بیش از ۹۰ متر طول، بیش از 1۰ متر عرض، 
بیش از 1۲۰۰ تن وزن، برد عملیاتی حدود 3 هزار کیلومتر و ســرعتی در 
حدود 3۰ گره دریایی، ۵۶ کیلومتر بر ســاعت و حدود 1۴۰ خدمه هدایت 
و کنترل می شود.ناو کنارک نیز با ۴7 متر طول، ۸.۵ متر عرض و ۴۴7 تن 
وزن و آبخور ۲.۹ متر قابلیت حمل بار و نفرات را دارد. عاوه بر این در زمینه 
تجهیــزات رزمی نیز این کاس از یک قبضه توپ ۲۰ میلیمتری برخوردار 
است و همچنین ۴ انچر موشک کروز ضدکشتی نور نیز برای شلیک علیه 
اهداف ســطحی بر روی آن نصب شده اســت.این ناو با شماره بدنه 1۴۰3 
ازجمله شناورهای پشتیبانی کاس هندیجان است که پیش از انقاب و در 

زمان رژیم پهلوی از کشور هلند خریداری شد.

 آثار منفی کرونا و شکل گیری تورمی جدید
 یک اقتصاددان:

 پرداخت یارانه  مثل پخش
 آب در بیابان است

نحوه محاسبه قیمت خودرو در بازار اعام شد

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: یارانه ای که ما ساانه پرداخت می کنیم رقم بسیار باایی است اما 
مثل آبی است که در بیابان پخش می شود و موجب آبادانی هم نمی شود.علی اکبر عرب مازار در گفت وگو با ایلنا در 
مورد احتمال بروز تورم باا در پســاکرونا گفت: البته این موضوع بیشتر مربوط به کشورهای است که اقتصاد آن با 
رکود مواجه شده  است، در حالیکه اقتصاد ما پیش از کرونا هم وضعیت مناسبی نداشت. اینکه بحث تورم در پساکرونا 
مطرح می شود بیشتر از ناحیه کسری بودجه است که باید تامین شود. در کشورهای خارجی که عمدتاً کسری بودجه 
ندارند احتمااً برای کمک به صنایع روی به چاپ پول خواهند آورد که طبیعتاً تورم زا است اما در اقتصادی که رکود 

باشد و کاری در آن صورت نگیرد دلیلی برای تورم هم وجود ندارد.

سردرگمی ۳میلیون مهاجر در امور بانکی

 با حکم حسن روحانی؛

وزیر صمت برکنار شد
انتخاب »مدرس خیابانی« به عنوان سرپرست

با حکم حسن روحانی، حســین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت 
انتخاب شد.

 متن حکم حجت ااسام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی
براساس اصل 13۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه 
صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب عالی را به سرپرستی »وزارت صنعت، معدن و تجارت« 
منصوب می نمایم.انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شــرایط تحریم های 
ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل 
مؤثر با دســتگاه های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با 
بهره گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کااهای 
اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات 
غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام 
مقدس جمهوری اسامی، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخاقی دولت تدبیر و 

امید از خداوند متعال مسألت دارم.
حسن روحانی        
رئیس جمهوری اسامی ایران

تشریح جزئیات حادثه ناو کنارک

 ۱۹ تن از نیروهای ارتش به شهادت رسیدند

3

5

6

3

2

اسامی شهدا
روابط عمومی ارتش، اسامی شهدای عالی مقام نیروی دریایی ارتش 

در حادثه شناور پشتیبانی کنارک را به شرح زیر اعام کرد:
1- شهید ناوبان دوم الکترونیک جعفر کوهی

۲- شهید ناوبان دوم عرشه اسماعیل پور خسرو
3- شهید ناوبان دوم مکانیک مصطفی پویانفر

۴- شهید ناوبان سوم برق مهدی رازی
۵- شهید استوار عرشه حسین سپهری اهرمی

۶- شهید ناو استوار عرشه عادل قاسم زاده
7- شهید ناو استوار دوم برق سید منصور موسوی نژاد

۸- شهید ناو استوار دوم مکانیک سعید یار احمدی
۹- شهید ناو استوار دوم عرشه های سید حامد جعفری

1۰- شهید مهناوی یکم برق مهدی هاشمی خواه
11- شهید مهناوی یکم مکانیک آرش پاکدل

1۲- شهید کارمند آشپزخانه محمد ابراهیم کاظمی
13- شهید سرباز وظیفه فخرالدین فلک نازی

1۴- شهید ناو استوار یکم تفنگدار سید مرتضی خادمی حسینی
1۵- شهید مهناوی یکم تفنگدار رضا دهقانی

1۶- شهید مهناوی یکم تفنگدار محمد افشون فر
17- شهید غواص محمد اردنی

1۸- شهید جوشکار آرمان سرحدی
1۹- شهید استوار برق محمد صیادی
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رییس قوه قضاییه:گزیده خبر

مبارزه با قاچاق هم وغم همه دستگاه ها باشد
رییس قوه قضاییه بر این نکته که مبارزه با قاچاق کاا امروز هم 
و غم همه دستگاه ها در کشور باشد تاکید کرد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اه سیدابراهیم رییسی در 
جلسه مسوان عالی قضایی گفت: مساله مبارزه با قاچاق کاا به 
برنامه ریزی جدی نیازمند است که دیگر قاچاق برای قاچاقچی 
صــرف نکند و دنبال قاچاق کاا نــرود و این امر نیاز به تصمیم 
گیری ها و تصمیم سازی های پولی و بانکی و اقتصادی دارد که 
تاثیر خودش را در رابطه با قاچاق کاا بگذارد. مبارزه با قاچاق کاا 
امروز هم و غم همه دستگاه ها در کشور باشد.وی با تبریک وادت 
با سعادت امام حســن مجتبی )ع(، آن حضرت را جلوه کرامت، 
عقانیت و ایستادگی در راه خدا و صبر و مقاومت را از آموزه های 
ایشان دانست.رییس قوه قضاییه گفت: مردم ما در شرایط دشوار 
شیوع ویروس منحوس کرونا با تأسی از امام مجتبی )ع(، هم در 
ایســتادگی در میدان صیانت از ســامت جامعه و هم در کمک 
مؤمنانه به نیازمندان و دستگیری و گره گشایی از زندگی یکدیگر 

خوش درخشیدند.

قاطع و خستگی ناپذیر با قاچاق مبارزه می کنیم
آیت اه رییســی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره 
الزامــات و اقتضائات جهش تولید، بر لــزوم برنامه ریزی برای 
اجرای فرامین ایشــان از ســوی همه دســتگاه ها تأکید و سه 
مأموریت مهم قوه قضاییــه در این زمینه را تبیین کرد.رییس 
قوه قضاییه »مبارزه با قاچاق ســازمان یافته« را از دغدغه های 
همیشگی مقام معظم رهبری دانست و گفت: مبارزه با قاچاق 
نیازمند تصمیمات اصولی در بخش های پولی و بانکی اســت تا 
قاچاق کاا برای قاچاقچی صرف نکند.آیت اه رییسی در همین 
راستا به نشســت اخیر خود با مسئوان ستاد مبارزه با قاچاق 
کاا و ارز اشاره کرد و افزود: همه دستگاه ها کارنامه ای در زمینه 
مبارزه با قاچاق دارند، اما ارائه آمار کافی نیســت و برای کسب 
توفیق در این زمینه، نیازمند سازوکارهای دقیق و یک سلسله 
اقدامات هماهنگ در بخش های مختلف اجرایی و اطاعاتی و 
قضایی هســتیم.رییس قوه قضاییه با تأکید بر مبارزه قاطع و 
خستگی ناپذیر همکاران دستگاه قضا با قاچاق سازمان یافته و 
رسیدگی به پرونده های مربوط به آن، ابراز امیدواری کرد همه 
دســتگاه ها در پایان ســال جاری کارنامه قابل قبولی از تاش 
برای کاهش قاچاق در کشور ارائه دهند.آیت اه رییسی در این 
خصــوص بــه واردات بی رویه کاا نیز اشــاره کرد و گفت که 
واردات بی رویه در کشــور از موانع جدی رونق و جهش تولید 

اســت و با ایجاد مانع برای عرضه محصــوات داخلی در بازار، 
فضای کسب وکار را مختل می کند.

دادگاه های تجاری به زودی تشکیل می شوند
رییس قوه قضاییه، دومین موضــوع محوری بیانات مقام معظم 
رهبــری را »تشــکیل دادگاه های تجاری« عنــوان کرد و گفت: 
اگــر قاضی ما در دادگاه های تجاری رای خود را بر اســاس نظر 
کارشناســان بازار و فعاان اقتصادی صادر کند، بی تردید رای او 
از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.آیت اه رییسی با تأکید بر 
این که نــگاه تجاری و اقصادی و نگاه متخصصانه به پرونده ها، به 
تصمیم سازی و تصمیم گیری درست و صدور رای متقن کمک 
می کند و تاثیر مســتقیمی بر فضای کسب وکار مردم نیز خواهد 
داشت، از تشکیل قریب الوقوع دادگاه های تجاری در تهران و مراکز 
اســتان ها و برخی شهرستان ها خبر داد.رییس قوه قضاییه گفت: 
این که قاضی از مشــورت و نظرات کارشناسان استفاده کند، نه 
خاف استقال قضایی اســت و نه آن را مخدوش می کند بلکه 
مشــورت هم از آموزه های دینی ما و هم از اصولی اســت که در 

قانون به آن تأکید شــده و موجب تقویت آرای صادره از ســوی 
قضات می شود.

دستگاه قضا قاطعانه با اخالگران برخورد کرده، اما ازم 
است نظامات دال پرور اصاح شود

آیت اه رییسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان در رسانه ها 
می گوینــد باید با داانی که نظام تولید و نظام بازار را مختل 
می کنند برخورد شود و مردم هم می بینند که دستگاه قضایی 
قاطعانه با اخالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی و 
بانکی برخورد می کند، اما این برخوردها اصاح کننده نظامات 
نیست.رییس قوه قضاییه بر همین اساس خاطر نشان کرد که 
تــا دولت اقدام به اصاح برخی ســازکارهای اجرایی نکند، از 
درون نظام های مالی و بانکی و ارز و طا و همچنین نظام تولید 
و توزیع، افراد دال و اخالگر بیرون می آید.آیت اه رییسی به 
استقبال گســترده مردم از بازار بورس اشاره کرد و ادامه داد: 
امروز رونق گرفتن بازار بورس برای همه نشاط  آور است، ولی 
اگــر این نقدینگی در این بازار به ســمت تولید نرود و بورس 

بازی و آفات آن مورد توجه قرار نگیرد، طبعاٌ در آینده مشکل 
آفریــن خواهد بود که یکی از تبعــات آن افزایش پرونده های 

قضایی است.

با وجود تاش امریکا، امروز ابتکار عمل در دست مجاهدان 
در میدان منطقه است

رییــس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
اظهارات آمریکایی ها برای الحاق کرانه باختری به ســرزمین های 
اشــغالی گفت که چنین اقدامی قطعاً موجب شــکل گیری یک 
انتفاضه جدید در سراسر سرزمین های اشغالی و منظقه می شود 
که آمریکا و اشــغالگران قدس شریف را پشــیمان خواهد کرد.

آیت اه رییسی تصریح کرد: اگر تا دیروز میزهای مذاکره تعیین 
کننده مسائل مربوط به فلسطین و منطقه بود، امروز ابتکار عمل 
در دست جبهه مقاومت و مجاهدان در میدان است و آن ها هرگز 
اجازه نمی دهند تصمیمات و نیت های پلید مستکبران تحقق یابد.

حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو، یکی 
از عوامل التهابات اخیر بازار

حجت ااسام درویشــیان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز 
در این نشســت به ارائه گزارشی از وضعیت بازار خودرو پرداخت 
و گفت: شرکت های خودروســاز از اسفند ماه سال گذشته هیچ 
اعامــی مبنی بر فروش فوری نداشــته اند. در مرداد ماه ۱۳۹۷ 
نیز به مدت یک سال تصمیم گیری درباره قیمت خودرو به ستاد 
تنظیم بازار سپرده و عمًا شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری 
کنار گذاشته شــد. با این که مدت یک ساله مذکور بیش از ۶ ماه 
است که اتمام یافته، شورای رقابت همچنان در این فرایند دخیل 
نیســت؛ در حالی که قیمت گذاری پیشنهادی این شورا با آنچه 

به صورت رسمی اعام شده، اختاف فاحش دارد.

اصاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ در دستور 
شورایعالی کار

رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به پیگیری های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد 
کارگران در سال ۹۹ گفت: بر اساس پیگیری های صورت گرفته و 
گفتگو با وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی 
کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل 
دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آن ها در سال جاری را در 

دستور کار قرار دهد.

130نفر از هموطنان و دانشجویان ایرانی از 
اوکراین به کشور بازگشتند

ســفیر ایران در کی یف گفــت: امروز پــس از چند هفته تــاش، ۱۳۰نفر از 
دانشجویان و دیگر هموطنان مقیم اوکراین با توقفی کوتاه در ایروان عازم کشور 
شدند.به گزارش فارس، منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسامی ایران در کی یف 
در صفحه توئیترش از بازگشت ۱۳۰ نفر از دانشجویان و هموطنان ایرانی مقیم 
اوکراین به کشــور خبر داد.وی نوشت: خوشــبختانه پس از چند هفته تاش 
مســتمر همکارانم در ســفارت، ۱۳۰ نفر از دانشجویان و دیگر هموطنان مقیم 
اوکراین، با توقفی کوتاه در ایروان عازم میهن عزیزمان شدند.ســفیر ایران افزود: 

انجام پروازهای دیگر به منظور بازگشت هموطنان در حال برنامه ریزی است.

118 نفر از ایرانی های مقیم هند به ایران 
بازگشتند

 با تمهیدات ســفارت جمهوری اسامی ایران در دهلی ،۱۱۸ نفر از دانشجویان 
،تجار و گردشــگران ایرانی در پی شــیوع کرونا و اعمال محدودیت های شدید 
دولــت هند از دهلی نو به ایران بازگشــتند.به گزارش ایرنا به نقل از ســفارت 
جمهوری اسامی ایران در دهلی نو، این افراد که به منظور گردشگری، تحصیلی 
و تجاری در این کشور به سر می بردند و با قطع پروازها برای بازگشت به میهن 
اســامی دچار مشکل شده بودند با یک فروند هواپیما متعلق به شرکت ماهان 
عصر روز یکشنبه به میهن خود بازگشتند.با توجه به اعمال محدودیت های بسیار 
سختگیرانه دولت هند، نظیر قطع پروازهای بین المللی و داخلی، ممنوعیت تردد 
میان شــهرها، توقف کلیه اتوبوس ها، قطارها و تاکسی ها و ... جمع آوری اتباع 
ایرانی در ســر تا سر کشور پهناور هند، عاوه بر لزوم دریافت مجوزهای رسمی 
دولتی با مشــکات زیادی همراه بود که با اهتمام ویژه و شــبانه روزی سفارت 
جمهوری اسامی ایران، سرکنسولگری های جمهوری اسامی ایران در بمبئی و 
حیدر آباد و نیز سازمان هواپیمایی کشوری، ماهان و انجمن اسامی دانشجویان 

ایرانی این اقدامات به سرانجام رسید.

گفت وگوی تلفنی رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح ایران با فرمانده ارتش پاکستان

در تماس تلفنی ژنرال باجوذفرمانده ارتش پاکســتان با سرلشکر محمد باقری 
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ایران که عصر دوشنبه ۲۲ اردیبهشت انجام 
شــد، مقامات عالی نیروهای مسلح دو کشور در مورد آخرین وضعیت مناسبات 
نظامی دو کشــور، بحران کرونــا و امنیت مرزهای مشــترک گفت وگو کردند.

به گزارش ایســنا، در این تماس تلفنی فرمانده ارتش پاکســتان ضمن گزارش 
اقدامات مهندســی و ایجاد موانع در مرزهای مشــترک دو کشور، به روند رو به 
رشد روابط نظامی و دفاعی اشاره و خواهان افزایش تعامات و تبادل هیئت های 
کارشناســی برای حفظ و ثبات امنیت مرزها و جلوگیری از اقدامات تروریستی 
ناامن کننده در مرزهای مشترک گردید. سرلشکر باقری نیز ضمن اظهار رضایت 
از روند رو به رشد روابط و فضای برادرانه بین نیروهای مسلح دو کشور، آمادگی 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران را برای ارتقاء سطح روابط و نیز ضرورت 
توسعه اقدامات امنیتی در مرزها و جلوگیری از سوء استفاده برخی گروهکهای 
تروریســتی قانون گریز و دشــمنان مشــترک دو ملت برای ایجاد مشکل در 
مرزها را مورد تاکید قرار داده و آمادگی جمهوری اســامی ایران، برای توسعه 
همکاری های دفاعی - اقتصادی با کشور پاکستان را اعام نمود.رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران در پایان تاکید کرد: انتظار داریم مقامات 
ارتش پاکســتان در جهت آزادی سه نفر از مرزبانان گروگان در دست گروهک 

تروریستی جیش الظلم اقدام قاطع به عمل آورند.

ظریف در کمیسیون امنیت ملی:
رفع تحریم تسلیحاتی امتیازات مهمی نصیب 

ایران می کند
وزیر امور خارجه گفت: مبادله زندانیان و بازداشت شــدگان بین ایران و آمریکا 
مشــکلی ندارد و نیاز به مذاکره نداریم و مــا اصًا مذاکره  ای با آمریکا نخواهیم 
داشت.سیدحســین نقوی حسینی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی   خبرگزاری 
تســنیم  با اشاره به جزئیاتی از جلسه عصر دیروز)دو شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۹۹( 
این کمیســیون، گفت: جلسه دیروز با هدف طرح سوال نمایندگان از وزیر امور 
خارجه، با حضور محمدجواد ظریف و معاونین وی تشکیل شد. در ابتدای جلسه 
آقای ظریف گفت »تاش جمهوری اسامی ایران حفظ وحدت و تقویت دولت 
مرکزی افغانستان است و این حادثه اخیر هم که دستاویزی برای دشمنان ایران 
و افغانســتان قرار گرفته، نیازمند بررسی دقیق و تحقیقات بیشتر است و حتما 
موضــوع را حل و فصل می کنیم«.وی افزود: وزیر امور خارجه در این نشســت 
یادآور شــد »حادثه اخیری که در خلیج فارس اتفاق افتاد موجب تأسف و تأثر 
شــد، این حادثه را به خانواده شهدا و همچنین به مردم عزیز تبریک و تسلیت 
عرض می کنیم.« وی ادامه داد »جمهوری اســامی ایران به شــدت به دنبال 
تنش زدایی در منطقه است و در این زمینه از همه توان خود استفاده می کند«.

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: آقای ظریف در ادامه 
نشست همچنین گفت »نامه ۹ صفحه ای اینجانب با 4 عنوان به دبیرکل سازمان 
ملل، افشــای تخلفات و اقدامات خاف قانون آمریکایی ها و تخلفات اروپایی ها 
است. ایران همیشه خواستار بازگشت به برجام و اجرای تعهدات همه طرف های 
۱+5 بوده اســت. ایران ماده ۳۶ برجام را عملیاتی کرد و همیشه اعام کرده که 
هرگاه طرفین به برجام برگردند، تعهداتش را اجرا می کند«.نقوی حسینی اضافه 
کرد: وزیر امور خارجه همچنین یادآور شــد »آمریکایی ها در تاشند تا مانع لغو 
تحریم های تسلیحاتی ایران مطابق برجام شوند که قطعا این اقدام خاف تعهدات 
بین المللی اســت. آنها در صدور قطعنامه با استناد به برجام موفق نخواهند شد. 
آمریکا به برجام نمی تواند استناد کند چراکه از آن خارج شده است. به هر حال 
ما همه تاش خود را به کار گرفتیم که آمریکا نتواند به هر بهانه ای برای کشور 
مشــکل ایجاد کند«.وی ادامه داد: آقای ظریف همچنین گفت »آژانس در این 
زمینه نقش مهمی دارد. آرام آرام به پایان محدودیت های مطابق برجام از جمله 
پایان تحریم  تسلیحاتی بعد از پنج سال و پایان تحریم موشکی ایران بعد از هشت 
ســال و پایان نظارت بر فعالیت های هسته ای بعد از ۱۰ سال نزدیک می شویم 
و امتیازات مهمی نصیب جمهوری اسامی ایران می شود«.سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی مجلس تأکید کرد: وزیر امور خارجه در ادامه نشست امروز افزود که 
»مبادله زندانیان و بازداشت شــدگان بین ایران و آمریکا مشکلی ندارد و نیاز به 
مذاکره نداریم و ما اصًا مذاکره  ای با آمریکا نخواهیم داشت، اما مبادله زندانیان 
با هماهنگی حافظ منافع آمریکا در ایران انجام می شــود. سخنگوی دولت نیز 
همین موضوع را اعام کرده است، لذا تغییر سیاستی نداریم«.نقوی حسینی در 
پایان خاطرنشــان کرد: از آنجایی که هیچ کدام از ۱۰ سوال کننده در کمیسیون 
حضور پیدا نکردند، هیچ سوالی از محمدجواد ظریف در این جلسه مطرح نشد.

روحانی در گفت و گو با نخست وزیر عراق:
باید مراقب توطئه گرانی که منافع عراق را هدف 

قرار داده اند باشیم
رئیس جمهور در گفت و گوی تلفنی با نخست وزیر عراق تاکید کرد که ایران همچون 
همیشه از دولت عراق برای موفقیت هایش به نفع ملت این کشور به طور کامل حمایت 
خواهد کرد.به گزارش ایسنا، حجت ااسام والمسلمین  حسن روحانی دیروز دوشنبه 
در ایــن تماس تلفنی با تبریک به » مصطفی الکاظمــی« به خاطر انتخاب به عنوان 
نخست وزیر جدید عراق، تاکید کرد: از اینکه فردی مسلط به تحوات سال های اخیر 
این کشــور، امروز مســئولیت امور را برعهده گرفته، بسیار خوشحالیم.روحانی با بیان 
اینکه اســتقال عراق ،  ثبات سیاسی ، حاکمیت ملی و یکپارچگی این کشور برای ما 
بســیار حائز اهمیت است، ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه و مناسبات  تهران – 
بغداد بیش از پیش توسعه و گسترش یابد .رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما همواره 
در راســتای منافع دو ملت در کنار عراق بوده و هســتیم، اظهار داشت: همچنان باید  

مراقب توطئه گرانی باشیم که منافع عراق و ملت های منطقه را هدف قرار داده اند.
روحانی در ادامه با اشاره به ضرورت تامین و برقراری صلح و ثبات در منطقه، تاکید کرد:  
همانطور که در مبارزه با داعش ثابت کردیم که در کنار ملت عراق هستیم، اکنون نیز 
برای تامین ثبات و پیشرفت عراق  با همه توان در کنار دولت این کشور خواهیم بود.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی دوکشور، 
ضرورت تبادات تجاری از طریق مرزهای زمینی دوکشــور و همچنین فعال شــدن 
بازارچــه های مرزی را مورد اشــاره قرار داد  و بر اجرایی و عملیاتی شــدن توافقات 
قبلی دوکشــور از جمله خط لوله نفت، اتصال راه آهن در شلمچه و ایروبی اروند رود 
تاکید کرد.روحانی همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا در میان کشورهای جهان، 
همکاری، تبادل اطاعات و دانش دو کشــور در این زمینه را ضروری خواند و بر ارائه 
هرگونه کمک به عراق در راه مبارزه با ویروس کرونا اعام آمادگی کرد.نخســت وزیر 
عراق نیز در این تماس تلفنی، جمهوری اسامی ایران را کشور دوست و برادر عراق نام 
برد و گفت: کمک های ایران به عنوان یک کشور کلیدی منطقه در برقراری امنیت و 
ثبات در عراق بویژه در مبارزه با داعش را هرگز فراموش نمی کنیم و خواستار توسعه 

و تعمیق روابط با ایران در همه زمینه ها هستیم.

سخنگوی دولت اعام کرد که در ستاد ملی کرونا 
مقرر شد تمام مساجد و اماکن مذهبی و هیات ها از 
یک طرف و صنوف رستوران ها و آرایشگاها بعد از 
ماه مبارک رمضان و با رعایت پروتکل های بهداشتی 

و به صورت تدریجی بازگشایی شوند.
به گزارش ایســنا، علی ربیعی در ابتدای نشســت 
خبری خــود با خبرنگاران با اشــاره بــه اهتمام 
دولت برای رفع مشــکات معیشــتی مردم تاکید 
کرد: در شــرایط بد اقتصادی و شــرایط تحریمی 
موظــف می دانیم از جــان و مال مــردم حمایت 
کنیم. خوشبختانه شاهد کاهش مرگ اما افزایش 
شناســایی بیمارها در سراسر کشــور هستیم؛ ما 
امروز به مرز گرفتن ۳۰ هزار تســت در روز نزدیک 
می شــویم و بنا داریم به یک و نیم میلیون تست 

برای تکمیل طرح غربالگری برسیم.

شاهد افزایش بیماریابی در کشور هستیم
وی افزود: فاصله گذاری هوشمند و اقدامات دیگری 
که انجام شده به این انجامیده که کیس های سرپایی 
افزایش یابد و  این ناشی از برنامه بیماریابی وزارت 
بهداشت با همکاری دیگر دستگاه هاست.ربیعی با 
تاکید بر اینکه شــاهد افزایش بیماریابی در کشور 
هستیم، گفت: دو منحنی با شیب آرام روبه پایین 
در حال حرکت هســتند و افزایش تولید مواد ضد 
عفونی و ماسک و تکمیل تجهیزات بیمارستانی به 
عاوه برنامه غربالگری و بیماریابی همه این عوامل 

رمز موفقیت ما در گذر از آثار ناشی از کرونا است.

آمادگی کادر درمانی و فراهم بودن تجهیزات 
پزشکی ما موجب پایین بودن مرگ ها شد

ســخنگوی دولت با یادآوری اینکه دولت هشــت 
ســناریو برای مقابله بــا کرونا داشــت، ادامه داد: 
هشت ســناریو محتمل در پیشروی ما بود. ما باید 
یک ســناریو انتخاب می کردیم؛ یک ســناریو آزاد 
کردن همه رفتارها و طرف دیگر سناریوها؛ سناریو 
ســختگیری کامل و قرنطینه  بود.وی افزود: میان 
این سناریوها، موارد چهار و پنج را انتخاب کردیم. 
ســخت گیری های زیادی را انجام دادیم و آمادگی 
کادر درمانــی و فراهــم بودن تجهیزات پزشــکی 
موجب شــد تعداد مرگ های ما رو به پایین باشد.

ربیعی یادآور شد: یک سناریو بدون مداخله بود که 
اساسا ما آن را دنبال نکردیم. برخی از کشورها هم 
که آن را دنبال کردند، منصرف شدند. یک سناریو 
مداخله حداقلی بود. سناریو دیگر، مداخله متوسط 
به سمت خوب بود. سناریو دیگر، مداخله سنگین 
و سخت گیری حداکثری و سناریو آخر هم سناریو 

قرنطینه بود.ســخنگوی دولت با بیــان اینکه اگر 
انتخاب ما، ســناریو اول بود براساس گزارشی که 
در ســتاد ملی مقابله با کرونا ارائه شد، با ۱۱ هزار 
فوتی روبه رو می شدیم، تصریح کرد: در سناریو دوم، 
تعداد فوتی ها ۳۳ هزار نفر بود. سناریو سوم ۱۸ هزار 
فوتی. در سناریو چهارم، تعداد فوتی ها ۱۱ هزار نفر 
بود و در سناریو پنجم، عدد کمتری. ما بین سناریو 

چهارم و پنجم را انتخاب کردیم.

در شرایط عادی به سر نمی بریم
ربیعی با تاکید بر اینکه در شــرایط عادی به ســر 
نمی بریــم، تصریح کرد: این تصــور نباید به خاطر 
آنکــه در منحنی رو به پایین داریم، شــکل بگیرد 
که شــرایط عادی شــده اســت.  وی با اشاره به 
وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان گفت: در 
چنــد روز متوالی روند ابتــا و مرگ رو به افزایش 
بوده است که نشان دهنده عدم رعایت پروتکل هاو 
فاصله گذاری هاست. من در جلسه قبل از میانگین 
۸۳ درصد گفتم. شــاخص های آماری ما نشــان 
می دهد استان خوزستان زیر 5۰ درصد مراعات و 
شاخص همکاری وجود داشته است. این یک نشان 

برای سایر شهرها است.  

حضور هیچ دانش آموزی در مدارس اجباری 
نخواهد بود

وی بــا بیان اینکــه حضور هیــچ دانش آموزی در 
مدارس اجبــاری نخواهد بود، گفت: آنها می توانند 
ساعتی از هفته را با تدریس دروس خاصی سپری 
و به مدرســه مراجعه کنند. خانواده هایی از حضور 
دانش آموزان در مدارس احســاس نگرانی می کنند 
و فکر می کنند در خانه می توانند خودشان جبران 
تحصیلــی را فراهم کنند، هیچ نیــازی به حضور 
نیست.سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیچ نیازی 
به حضور در مدرســه وجود ندارد و تصمیم آن به 
خود مردم واگذار شــده اســت، گفت: در حقیقت 
مشــارکت دادن مردم در انتخاب شــیوه آموزش 
را به مــردم واگذار کردیم اما مدارس بازگشــایی 
می شــوند و معلمان در مدارس حضــور خواهند 
داشت. شیوه تعاملی آموزش همچنان ادامه خواهد 
داشت برنامه های آموزشی صدا و سیما تداوم دارد. 
مــا مدارس را هم باز کردیم تا دانش آموزانی که به 
رفع اشــکال و رفع ابهــام در دروس نیاز دارند، در 
کاس های کارگاهی  به مدرســه بروند.وی با بیان 
اینکه در جلســه روز گذشته ســتاد ملی مقابله با 
کرونا برای بازگشایی دانشگاه به تصمیم نرسیدیم، 
تاکیــد کــرد: در این زمینه هفتــه آینده تصمیم 

خواهیم گرفت. البته درباره بازگشایی خوابگاه های 
دانشــجویی هم باید بررسی و تصمیم گیری کنیم.  
ربیعی تاکید کرد: در ستاد مقرر شد تمام مساجد 
و اماکن مذهبــی و هیات ها از یک طرف و صنوف 
رستوران ها و آرایشگاه ها بعد از ماه مبارک رمضان و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و به صورت تدریجی 
بازگشایی شــوند؛ البته در برخی مناطق سفید با 
رعایت دستور العمل های بهداشتی این بازگشایی ها 

انجام شده است.  

مراسم شــب های قدر به صورت محدود و با 
رعایت دســتور العمل های بهداشتی برگزار 

می شود
سخنگوی دولت با اشاره به بیانات رهبری در جلسه 
روزگذشته ســتاد مبارزه با کرونا گفت: رهبری بر 
تداوم گســترش شــبکه بهداشــت  که در دولت 
یازدهم و دوازدهم خوشــبختانه مورد توجه بوده 
است و مقدم کردن پیشــگیری بر و درمان تاکید 
کردند. بدون تردید برگزاری مراسم های شب قدر 
و ایجاد امکان برای دعا و نیایش با پروردگار در این 
شب ها در این مبارزه ملی با کرونا موثر خواهد بود.

وی گفت: صدا و سیما با همکاری وزارت بهداشت 
برای پوشــش و پخش زنده برنامه های شــب قدر 
تدابیری اندیشــیده اند تا مردم از این مراسم ها که 
به صورت محدود و با رعایت دســتور العمل های 

بهداشتی برگزار می شود، استفاده کنند.

آخرین تصمیم  ها درباره بازگشــایی اماکن 
مذهبی

ربیعی در پاســخ به ســوالی درباره تاکید رهبری 
برای بررســی دقیق بسته بودن یا نبودن مساجد و 
اماکن مقدس، گفت: وزیر کشور با کمیته اجتماعی 
سیاسی و وزیر بهداشت با کمیته بهداشت به طور 
توأمان مطالعاتی را ظرف چند روز انجام می دهند. 
بعد دو کمیته جلسه ای برگزار خواهند کرد و نتیجه 
جلسه این دو کمیته در جلســه بعدی ستاد ارائه 
خواهد شد.ســخنگوی دولت افزود: معتقد هستیم 
که می توانیم با روحیه ای کــه نمازگزاران ما دارند 
و افرادی که به جماعت شرکت می کنند پروتکل ها 
رعایت شــود و بتوانیم محیط هــای معنوی مان 
را بازگشــایی کنیم.ربیعــی اضافه کــرد: باید از 
دیدگاه های افراطی اجتنــاب کنیم نظراتی وجود 
دارد معتقــد هســتیم این نظرات نظــر مراجع و 
رهبری نیســت. تجمع کردن، کنار هم ایستادن و 
عدم رعایت فاصله نباید به وجود بیاید و مسئوان 

امر هم در این زمینه حتماً پیگیری خواهند کرد.

سخنگوی دولت:
بازگشایی اماکن مذهبی ،رستوران ها و آرایشگاه ها بعد از ماه رمضان
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گزیده خبر  یک اقتصاددان:

پرداخت یارانه  مثل پخش آب در بیابان است
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: یارانه ای که ما ساانه پرداخت می کنیم 
رقم بسیار باایی است اما مثل آبی است که در بیابان پخش می شود و موجب آبادانی هم 
نمی شود.علی اکبر عرب مازار در گفت وگو با ایلنا در مورد احتمال بروز تورم باا در پساکرونا 
گفت: البته این موضوع بیشتر مربوط به کشورهای است که اقتصاد آن با رکود مواجه شده  
اســت، در حالیکه اقتصاد ما پیش از کرونا هم وضعیت مناسبی نداشت. اینکه بحث تورم 
در پســاکرونا مطرح می شود بیشتر از ناحیه کســری بودجه است که باید تامین شود. در 
کشــورهای خارجی که عمدتاً کسری بودجه ندارند احتمااً برای کمک به صنایع روی به 
چاپ پول خواهند آورد که طبیعتاً تورم زا اســت اما در اقتصادی که رکود باشد و کاری در 
آن صورت نگیرد دلیلی برای تورم هم وجود ندارد.وی ادامه داد: باید توجه داشت که کرونا 
یک بیماری است نه مشکل اقتصادی، بنابراین اگر کرونا تمام شود اقتصاد باید سریعتر به 
حالت اولیه خود بازگردد. اان در اروپا و آمریکا این گونه بحث می شود که آیا اقتصاد سریعاً 
به حالت اول باز می گردد؟ چون اتفاقی نیفتاده است و تنها اشتغال متوقف شده در حالی 
که کارخانجات و صنایع سر جای خود هستند. عده ای می گویند که این حالت »V« شکل 
خواهد بود یعنی سریع به حالت اولیه باز می گردد. اما عده ای می گویند »U« شکل است و 
عادی شدن شرایط کمی طوانی خواهد شد. استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح 
کرد: در شــرایط رکودی دولت های متکی به مالیات نمی توانند از آن اســتفاده کنند اما 
کشورهایی که ذخایر منابع داشته باشند با مشکل روبرو نشده و تورم نیز نخواهند داشت. 
در نظر بگیرید کشوری مثل آمریکا ۴۰۰۰ میلیارد دار کمک تصویب کرده که رقم بزرگی 
اســت و اگر از طریق استقراض تامین شــود تورم زا خواهد بود. البته وضعیت ما با اینگونه 
کشــورها متفاوت است، اما اینکه بگوییم پس از کرونا ابرتورم ایجاد می شود بعید است اما 
می توان این انتظار را داشت که در پساکرونا هزینه ها و کسری بودجه افزایش یابد.عرب مازار 

در مورد تشــدید کسری بودجه کشور در سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: البته بودجه دولت در 
ســال جاری، بودجه استقراضی است و دولت تاش میکند با فروش دارایی ها، تامین مالی 
کند و اینکه تا چه اندازه موفق می شــود بحث دیگری است، هم چنین در این راستا دولت 
بدنبال انتشار اوراق قرضه اســت. برای محاسبه کسری بودجه باید منتظر ماند تا ببینیم 
کرونــا چه میزان هزینه ها را افزایش داده و برنامه دولت برای حمایت از صنایع چیســت.

وی خاطرنشــان کرد: موضوع دیگر در بحث درآمدها، مالیات اســت که چون دولت ارایه 
اظهارنامه ها را تمدید کرده، مجبور است در شش ماهه نخست سال از منابع دیگر استفاده 
کنــد. وقتی فرد اظهارنامه مالیاتی را تقدیم می کــرد، ۴۰ درصد آن را می پرداخت، یعنی 
درآمدی در این دوره وصول می شــد که حاا اینگونه نیست.این استاد اقتصاد در پاسخ به 
این پرسش که آیا بهتر نبود دولت بجای افزایش یارانه مستقیم، حمایت از بخش را تقویت 
می کرد؟ گفت: زمانی که بحث یارانه در دوره آقای احمدی نژاد مطرح شــد برخی کشورها 
توصیه کردند که به جای یارانه و پرداخت به خانوارها از بنگاه ها و واحدهای تولیدی حمایت 
شود.  چون وقتی تولید افزایش یابد، اشتغال ایجاد می شود و مصرف مردم افزایش می یابد، 
البته یارانه هم مصرف را افزایش می دهد اما به صورت غیرمستقیم.وی ادامه داد: همچنین 
در موضوع یارانه ها مطرح شد که بخشی از درآمدهای آن به سمت تولید سوق یابد که باز 
این گونه نشد. البته اگر دولت در این زمینه برنامه داشته باشد، می تواند به صورت شفاف 
و بدون ریخت و پاش به مردم ایران بگوید که مثاً سه ماه یارانه آنها صرف ایجاد اشتغال 
فرزندان آنها خواهد شد که مردم ایران قطعا خواهند پذیرفت. یارانه ای که ما ساانه پرداخت 
می کنیم رقم بســیار باایی است اما مثل آبی است که در بیابان پخش می شود و  موجب 
آبادانی هم نمی شــود. البته اینکه ما از صنایع حمایت کنیم نیاز به برنامه دارد چون پیش 

از این در چارچوب اشتغال زودبازده منابعی تخصیص یافت که معلوم نشد صرف چه شد.

 معاون وزیر اقتصاد:
مالیات به خانه های دوم تعلق نمی گیرد

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: از آنجایی که واحدهای مسکونی در یک مجتمع 
قیمت یکسانی ندارند، بنابراین راه اندازی بورس اماک و مسکن با مشکاتی در 
نرخ گذاری مواجه می شــود.محمدعلی دهقان دهنوی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره امکان راه اندازی بورس اماک و مسکن اظهار داشت: یکی 
از مهم ترین ویژگی های کااهای وارد شــده به بازار ســرمایه استاندارد و مشابه 
بودن واحدهای آن کاا اســت. وی افزود:  سهام شرکتی که وارد بورس می شود 
باید کاما اســتاندارد و مشابه با هم باشــند و به همین دلیل است که می توان 
یک قیمت بر روی آن هر سهم گذاشت اما از آنجایی که واحدهای مسکونی در 
یک مجتمع قیمت یکســانی ندارند، بنابراین راه اندازی بورس اماک و مسکن 
با مشــکاتی در نرخ گذاری مواجه می شــود.  معاون اقتصــادی وزارت اقتصاد 
ادامه داد: حتی واحدهای مجاور هم در داخل یک مجتمع ممکن اســت دارای 
تفاوت هایی باشند، بنابراین از نرخ پذیری استانداردی در بازار سرمایه برخوردار 
نیســتند و این معظل بورس اماک است.دهقان دهنوی با بیان اینکه با اعمال 
تمایزهایی و اجرای ابتکاراتی می توان در زمینه راه اندازی بورس اماک  اقداماتی 
انجــام داد، گفت: اخیرا به نقل از وزیر اقتصاد اخباری مبنی بر راه اندازی بورس 
اماک و مســکن منتشر شده است و این بســتر و روشی برای واگذاری دارایی 
مازاد دولت و شرکت  های دولتی خواهد بود.    وی افزود: برخی از اماک دولتی 
وســعت زیادی دارند به طوری که ممکن اســت فقط یکی از دارایی های دولت 
قطعه زمین2۰ هزار متری در منطقه شهری باشد که ارزش زیادی دارد و فروش 
آن سخت است. قیمت باای این دارایی ها باعث شده با عدم تقاضا مواجه شوند 
اما اگر بتوان این اماک را به قطعات کوچک تری تبدیل کرد امکان معامله آنها 

در بورس ایجاد می شود.

کارفرمایان از چهارشنبه برای دریافت وام 
کرونا ثبت نام کنند

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: ارسال پیامک به کارفرمایان برای دریافت تسهیات کرونا دیروز )دوشنبه( 
خاتمه می یابد و متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه با ورود به سامانه کارا برای 
دریافت آن ثبت نام کنند.»عاء الدین ازوجی« دیروز دوشــنبه در گفت و گو با 
ایرنا اظهارداشت: با شیوع ویروی کرونا از اواسط اسفندماه سال گذشته پیشنهاد 
پرداخت بسته حمایتی جامع برای حمایت از واحدهای کسب و کار آسیب دیده 
از این شــیوع این بیماری را به دولت دادیم.وی افزود: لیســت کسب و کارهای 
مشــمول دریافت این تسهیات و برنامه هایی که در سطح ملی قابلیت اجرایی 
داشته باشد را ارائه کردیم که از میان ۱۴ رسته پیشنهادی ۱۳ رسته تصویب و 
مبنای حمایت های دولت قرار گرفت.مدیرکل توســعه اشتغال وزارت کار گفت: 
بانک مرکزی با همکاری شــبکه بانکی که در اختیار دارد مبلغ 5۰ هزار میلیارد 
تومان برای واحدهای آسیب دیده در نظر گرفته است که در فاز نخست ۴۰ هزار 
میلیارد تومان منابع با همکاری 2۰ موسســه و بانک مرکزی برای حمایت های 
اقتصادی آســیب دیده از کرونا در اختیار همــه بنگاه ها به صورت کارفرمایی و 
خویش فرمایی قرار می گیرد.وی اظهارداشــت: کارفرماها و خویش فرماهایی که 
در قالب کد کارگاه تامین اجتماعی فعالیت می کنند و به نوعی با سازمان تامین 
اجتماعی ارتباط دارند می توانند تسهیات دریافت کنند و کارفرمایی که مجوز 
فعالیــت دارد اما ارتباط بیمه ای با این ســازمان ندارد در این مرحله نمی توانند 
تسهیات دریافت کند. البته دولت تاش می کند تا شمولیت دریافت تسهیات 

گسترده تر شود.

کسب عنوان دستگاه  شایسته تقدیر  توسط 
مخابرات منطقه گلستان

 در بررســی شکایات منعکس شده به مرکز سامد استانداری  ، مخابرات منطقه 
گلســتان .   عملکرد ۱۰۰ درصدی موفقیت آمیز، در زمینه بررسی ، رسیدگی 
و ثبت نتایج شــکایات را داشته اســت . به گفته مهندس غامعلی شهمرادی ، 
مخابرات منطقه گلستان توانسته است با رسیدگی و ثبت نتایج موارد مطروحه 
از ســوی مردم در سامانه سامد به کســب عنوان دستگاه« شایسته تقدیر« در 
بین دستگاههای اجرایی استان دست یابد . وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به 
خواسته و نیاز مشــتریان ، شناسایی و رصد مشکات احتمالی آنان را ضروری 
دانســت و گفت: ســعی بر این است تا نارضایتی مشــتریان به حداقل برسد و 
متقاضیان خدمات وسرویسهای مخابراتی بتوانند در اسرع وقت به امکانات مورد 
نیاز خود دسترسی داشته باشند. وی با اعام خبر کسب عنوان دستگاه »شایسته 
تقدیر« در بین دستگاههای اجرایی استان گلستان درزمینه رسیدگی به شکایات 
ورفع مشــکل مشــتریان اضافه کرد : از تمامی همکارانم که در برطرف کردن 
مشکل مشتریان تاش مینمایند و سعی میکنند سرویسها و خدمات باکیفیت 
به هم استانی های ارائه دهند تشکر میکنم و امیدوارم بتوانیم با تاش مضاعف 
در ســال ۹۹ نارضایتی را به حداقل رسانده ورضایت بیش از پیش مشتریان را 
داشته باشیم .ازم به ذکر است طی مکاتبه صورت گرفته از سوی دفتر مدیریت 
عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان ، مخابرات منطقه گلستان با 
عملکرد صددرصدی توانست در زمینه رسیدگی و ثبت نتایج موارد مطروحه  از 
سوی مردم در حداقل زمان در سامانه سامد ، عنوان دستگاه » شایسته تقدیر« 

را در بین دستگاههای اجرایی استان بدست آورد.

 از یادبود و تکریم متوفیان کرونا تا تجلیل 
از حافظان سامت
همزمان با آغاز هفته هال احمر و صلیب سرخ با هدف 
گرامیداشت این روزها برنامه های ابتکاری و سراسری 
 در معاونت امور جوانان هال احمر در حال اجرا است.

بــه گــزارش روابط عمومــی جمعیت هــال احمر 
اســتان قم؛ محمد مصباحی با اشــاره به تنوع برنامه 

های کانون ها هال احمــر قم در هفته هال احمر گفت: اجرای برنامه های 
 ملی و ابتکاری در دســتور کار گرامیداشــت هفته هال احمــر قرار گرفت.

وی افزود: در روز جهانی صلیب سرخ و هال احمر به منظور بزرگداشت و یاد 
همکار خدوم جمعیت هال احمر استان قم که در ایام شیوع بیماری کرونا با از 
خود گذشتگی خود درس ایثار را کامل کرد، اعضای کانون دانشجویی جمعیت 
 هال احمر شعبه قم با کاشت نهال و نصب یادبود از فداکاری وی تجلیل کردند.

معــاون امو رجوانان هــال احمر قم گفت: همچنیــن در برنامه ای دیگر به 
مناسبت هفته هال احمر و  اعضا در مرحله دوم اجرای طرح غمگساران جوان 
با حضور در بیمارستان شهید بهشتی قم ضمن تقدیر از حافظان سامت این 

روز را گرامی داشتند.

 رئیس سازمان خصوصی سازی:
مشموان سهام عدالت ۶ ماه بعد امکان 

فروش 20 درصدی دارند
رئیس ســازمان خصوصی سازی تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت مشموان 
را یکی از موارد مهم برشــمرد و گفت: آزادسازی اینگونه خواهد بود که ظرف ۶ 
ماه آینده بتوانند تا 2۰ درصد ســهام را بفروشند.به گزارش ایلنا، علیرضا صالح 
تعیین تکلیف مدیریت ســهام عدالت مشموان را یکی از موارد مهم برشمرد و 
گفت: مشموان دریافت ســهام عدالت یک ماه فرصت دارند تا نحوه آزادسازی 
سهام را مشخص کنند. سال ۸5 با فرمان رهبر انقاب، سهام عدالت برای ۶دهک 
جامعه درنظر گرفته شــده و طی این سال ها از محل سود شرکت های سرمایه 
پذیر موجود در پرتفوی سهام عدالت مبلغ هر برگه تامین شده است.وی افزود: 
دو دهک پایین جامعه که تخفیف 5۰ درصدی در ســهام عدالت داشتند، برگه 
سهام عدالت یک میلیون تومانی در اختیار دارند. این رقم برای مابقی مشموان 
حدود 5۰۰ هزار تومان است. برخی از مردم دارای سهام عدالت 5۳2 هزار تومانی 
و برخی نیز ۴۹2هزار تومانی هســتند. علت این اختاف نیز در آن است که در 
مقطعی از زمان ســودی بالغ بر ۴۰ هزار تومان به حســاب برخی از مشموان 
واریز شد که این رقم از حساب آنها کسر شده است.این مقام مسئول با اشاره به 
پرداخت سود ســهام عدالت طی سه سال اخیر به حساب مشموان، ادامه داد: 
ســود سهام سال ۹5 به مبلغ ۱5۰ هزار تومان در سال ۹۶، سود سهام سال ۹۶ 
که معادل ۱۷5 هزار تومان بود در سال ۹۷ و سود سهام مربوط به سال ۹۷ نیز 

که معادل 2۰5 هزار تومان بود در سال ۹۸ به حساب افراد واریز شد. 

معاون وزیر اقتصاد اعام کرد:
واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها، 

پاایشگاه ها و خوروسازی ها
 معــاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد، 
باقی مانده ســهام خود در بانک ها، بیمه ها، پاایشگاه ها، فواد و خودروسازی را 
در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ETF به مردم واگذار می کند.به 
گزارش روز دوشنبه وزارت امور اقتصادی ودارایی، »عباس معمارنژاد« در نشست 
شورای اطاع رسانی این وزارتخانه، اظهار داشت: اگر دولت قصد تامین کسری 
بودجه خود از طریق این واگذاری ها را داشت از روش های بلوکی با 2۰ درصد 
افزایش قیمت مندرج در تابلوی بورس و یا عرضه تدریجی سهام در بازار بورس 
اســتفاده می کرد.وی افزود: دولت با هدف انتفاع همه مردم از این سهام، عرضه 
آن به صورت صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله را در دســتور کار خود 
قرار داد.معاون امور بانکی، بیمه و شــرکتهای دولتی ویژگی های این صندوق را 
کاهش ریسک، قیمت قابل رقابت )قیمت فروش واحد های صندوق حداقل ۳۰ 
درصد زیر قیمت فعلی تابلوی بازار بورس(، امکان خرید واحد های  این صندوق 
برای هر ایرانی و بدون محدودیت ســنی، مردمی کردن اقتصاد و کسب منفعت 
برای همه مردم و فرهنگ سازی در زمینه بورس عنوان کرد.معمارنژاد با اشاره به 
قیمت سهام برخی بانک ها و بیمه های عرضه شده در این صندوق و مقایسه آن 
با قیمت فعلی این ســهام در بازار بورس، گفت: مبنای تعیین قیمت های سهام 
درنظر گرفته شده برای واگذاری به صندوق  سرمایه گذاری  etf متوسط ۳۰ روز 
قبل از فراخوان واگذاری است که بسیار پایین تر از قیمت های فعلی خواهد بود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد مراجعه به کارگزاری 
هــا، درگاه های حضوری و غیر حضوری بانک هــا را از جمله روش های خرید 

واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله برشمرد.

 احتمال بازگشایی اصناف پرخطر تهران 
از اول خرداد

 رئیــس اتاق اصناف تهران گفت: در صورتی که شــیب صعودی ویروس کرونا 
کاهش یابد احتماا اصناف پرخطر پایتخت از اول خرداد ماه سالجاری بازگشایی 
می شود.قاســم نوده فراهانی دیروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
فعالیت اصناف پرخطر پس از بررسی جوانب مختلف از سوی اعضای ستاد مبارزه 
با کرونا و به دستور دکتر علیرضا زالی از سرگرفته می شود.وی ادامه داد: براساس 
دســتورالعمل ستاد مقابله با شــیوع ویروس کرونا مشاغلی نظیر فروشگاه های 
بزرگ، مجتمع های تجاری، بازارهای مرکزی ســقف دار، روزبازارها، نمایشگاه ها 
و آموزشگاه های رانندگی جز مشــاغل پرخطر محسوب می شود.نوده فراهانی، 
رســتوران ها، اغذیه فروشی، طباخی و فست فود،  مراکز بازی، تفریحی، گیم نت، 
باشگاه های ورزشی و بدن ســازی، گرمابه، سونا و ماساژها، تاارهای پذیرایی و 
مراسم را از دیگر مشاغل پرخطر برشمرد.رئیس اتاق اصناف تهران گفت: کارکنان 
اصناف باید از ماسک، دستکش، محلول ضدعفونی استفاده و دستورالعمل مقابله 
با کرونا نظیر فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از تجمع و ضدعفونی کردن سطوح 

را رعایت کنند.  

غامحســین شــافعی رئیس اتاق ایران در نامه ای به 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، جوابیه این 
مقام دولتی به نامه قبلی رئیس پارلمان بخش خصوصی 
را پاسخ داد. شافعی، شرایط دشواری که تحریم و کرونا 
بر فعاان اقتصادی تحمیل کرده است را تشریح کرد و 
از رئیس نهاد پولی و بانکی خواست تا سیاست گذاری ها 
با مشور بخش خصوصی انجام شود.رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در نامه ای خطاب به 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن انتقاد 
مجدد از بخشــنامه رفع تعهــد ارزی صادرکنندگان، 
عدم حضور بخــش خصوصــی در تصمیم گیری ها را 
موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتی دانست و به ارایه 
پیشنهادهایی با هدف بهبود شــرایط تولید پرداخت.

شافعی در این نامه ۱2 بندی، جوابیه رئیس کل بانک 
مرکــزی به نامه قبلی رئیس اتــاق بازرگانی در زمینه 
شــرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را مورد توجه 
قرارداده و نکاتی را درباره مفاد این جوابیه، مطرح کرده 
است.رئیس اتاق ایران تاکید کرده است که در اطاعیه 
بانک مرکزی تحت عنوان »نحوه بازگشت ارز حاصل از 

صادرات ســال  ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹«، مسئله 
2۰درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شــده 
کــه این موضوع نه تنها بر خاف توافق صورت گرفته، 
بلکه در تناقض با اطاعیه رسمی آن بانک است.به باور 
شــافعی، تحریم های ظالمانه شــرایط خاصی را برای 
فعاان اقتصادی به خصــوص در بخش صادرات ایجاد 
کرده و عمًا سیســتم بانکی و مبادات عادی جهانی 
را درهم ریخته اســت. در چنین شرایطی ضمن اینکه 
بــار هزینه های اضافی بــرای بازاریابی مجدد کااهای 
صادراتی ایجاد کرده، عمًا توان رقابتی بنگاه های داخلی 
را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر 
کرده تا با شرایط ناعادانه تری، از منظر قیمت و دریافت 
وجه، بــا بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این 
موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت 
محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق می کند.

او در این نامه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید 
کرده است: باوجود سال ها درخواسِت بخش خصوصی 
مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم گیری اقتصادی، 
همچنان حتی در این شــرایط بحرانی اقتصادی از این 

مهم غفلت شــده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور 
نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع 
ماده )2( اتخاذ می شود. اگر چنانچه نمایندگان بخش 
خصوصی در این کمیته حضور می داشــتند، مطمئناً 
تصمیمــات به صورت منطقی تــر و منطبق بر امکانات 
اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ می شد.به باور 
شافعی، به غیر از عدم مشــارکت بخش خصوصی در 
تصمیم گیری های اقتصادی، شاهدیم که در بحران ها، 
تصمیماتــی اتخاذ می شــود که بر مبنــای آزمون و 
خطا بوده، درحالی کــه بخش خصوصی در ایجاد آنها 
هیچگونــه اختیار و دخالتی ندارد، امــا در نهایت این 
بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل 
کرده و در جهت جبران نتایج این بحران ها یاری رسان 

باشد.

 پاسخ شافعی به نامه همتی؛
بخش خصوصی زیر فشار بحران ها و تصمیماتی 

است که در ایجاد آن نقشی ندارد

استانها

بررسیها نشــان می دهد، با شیوع کرونا 
و بروز آســیبهای اقتصــادی آن، روند 
نزولی نرخ تورم در کشور متوقف شود.،  
شــیوع کرونا از ابهاد مختلف تاثیرات 

نامطلوب بر اقتصاد کشور داشته است. 
جدایاز افزایش هزینه های جاری دولت 
و تعمیق بحران کسری بودجه میتوان 
انتظار داشــت در حوزه رشد اقتصادی 
نیز اهداف لحاظ شــده برای سال ۹۹ 
محقق نشــود.همچنین یکــی از آثار 
نامطلوب کرونا مربوط به تورم در کشور 
اســت. در روزهای اخیــر هجوم همه 
جانبه نقدینگی به بازارهای مختلف از 

جمله خودرو، ســکه و همچنین بورس 
باعــث افزایش شــدید قیمتها بیش از 
ارزش ذاتی آنها شده است.بررسی یک 
گزارش از پژوهشکده آمار نشان میدهد 
که بدون لحاظ شــدن آثار کرونا، نرخ 
تورم میتوانســت در پایــان فصل بهار 
نزولی باشــد. بر این اساس برای فصل 
بهار  بدون درنظــر گرفتن آثار تورمی 
سیاست های انبساطی پولی در واکنش 

به کرونا، تورم ســاانه سال ۱۳۹۹ در 
فصل بهار برابر بــا 2۷ درصد تخمین 
زده شده اســت.این درحالی است که 
با تشــدید انتظارات تورمی در اثر کرونا 
و افزایش کســری بودجه دولتی پیش 
بینی می شــود نــرخ تورم مجــددا در 
مدار افزایشــی قرار گیرد.گفتنی است، 
در فروردین ماه ســال جاری نرخ تورم 

سالیانه حدود ۳2 درصد بوده است.

 آثار منفی کرونا و 
شکل گیری انتظارات 
تورمی جدید در کشور
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رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور  :گزیده خبر

چرامردمخودرویCNG سوزنمیخرند؟
 ،CNG کیفیت پاییــن، پیمایش کم این خودروها با ســوخت
استهاک زیادتر موتور به دلیل طراحی محفظه احتراق موتور 
برای ســوخت بنزین، جانمایی مخزن در صندوق عقب خودرو 

و اشغال فضای صندوق عقب، از دایل این عدم اقبال است.
محسن جوهری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره 
به چالش های صنعت CNG اظهار داشت: حوزه CNG همواره با 
چالش هایی در عرضه و تقاضا مواجه بوده که در قسمت عرضه 
مهمترین چالش عدم اختصاص کارمزد مناسب به جایگاه های 
 CNG بوده اســت. در سال های اخیر کارمزد جایگاه های CNG
به غیر از ســال 1394 و 1395، مبالغی افزایش یافته است که 
هیچگاه این افزایش ها متناسب با افزایش هزینه های جایگاه ها 

نبوده است.  

موضوع کارمزدها؛ همچنان اینحل
 وی در ادامه بیان کرد: انجمن صنفی CNG کشــور مکاتبات و 
پیگیری های فراوانی از سال گذشته انجام داده ولی متأسفانه از 
طرف نهادهای متولی، اقدام مؤثری در این رابطه انجام نشــده 
اســت و این مســئله عرضه CNG را در کشور با بحران مواجه 

خواهد کرد.

چالش نرخ ارز و هزینه های جایگاه داری
رئیس هیــات مدیره انجمــن صنفی CNG کشــور گفت: 
تجهیزات استفاده شده در جایگاه های CNG که از کشورهای 
ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، کانادا، سوییس و ...خریداری شده، 
از فناوری بســیار باایی برخوردار بوده و فشــار کاری این 
تجهیزات تا 250 بار است. قیمت این تحهیزات و هزینه های 
نگهداشــت و تعمیرات آنها به شدت وابسته به نرخ ارز بوده 
و افزایش نرخ ارز در ســال های اخیر موجب افزایش قیمت 
تجهیزات جایگاه های CNG و به تبع آن افزایش هزینه های 
نگهداشــت و تعمیرات این جایگاه ها شده است.وی تصریح 
کرد: با توجه به اینکه عمر تجهیزات بسیاری از جایگاه های 
CNG کشــور بااتر از 10 سال است، خرابی قطعات اصلی و 
گران قیمت در جایگاه های CNG، افزایش چشمگیری داشته 
و بسیاری از مالکان و بهره برداران توان پرداخت این هزینه ها 
را ندارند و مجبور به دریافت وام های با درصد باا، جهت فعال 
نگهداشتن جایگاه های خود هستند و یا در بسیاری از موارد 
در پرداخت قبوض گاز و ســایر هزینه های جایگاه، با مشکل 

مواجه هستند.

چرا بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کند؟
جوهــری یــادآور شــد: عدم اســتقبال بخــش خصوصی از 
ســرمایه گذاری در حوزه جایگاه هــای CNG، گواه خوبی برای 
اثبات ناکافی بودن کارمزد این جایگاه ها در ســال های گذشته 
بوده، بطوری که بیشــتر جایگاه های CNG کشــور، با سرمایه 

دولت احداث شده است.

هزینه هایی که کووید 19 تحمیل کرد
وی گفت: از اســفند ماه ســال گذشــته و با ورود بیماری 
کووید 19 به کشــور و کاهش ترددها، فروش جایگاه های 
CNG کاهش چشــمگیری داشــت که عاوه بر زیان های 
فراوانی که از این ناحیه به مالکان و بهره برداران وارد شــد، 
انجام پروتکل های بهداشتی نیز موجب افزایش هزینه های 
جایگاه ها شد. متاســفانه علیرغم انجام مکاتبات متعدد با 
مراجع ذیربط خصوصا ســتاد ملی مقابله با کرونا و ســتاد 
اقتصادی دولت، هیچگونه حمایتی از مالکان و بهره برداران 
جایگاه های CNG نشــد و بسیاری از شــهرداری ها هم در 
رابطه با بخشش اجاره و یا کاهش مبالغ اجاره جایگاه های 
خود که به شرکت های بهره بردار اجاره داده بودند، همکاری 

نکردند.

چرا مردم خودروی CNGسوز نمی خرند؟
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور کمبود تقاضا را 
از دیگر چالش های مهم حوزه CNG برشمرد و افزود: مهمترین 
دلیل آن سیاست نادرســت قیمت گذاری CNG بعد از اجرای 
قانــون هدفمندی یارانه ها و اختــاف کم قیمتی بین CNG و 
بنزین بوده است. این موضوع به تدریج باعث عدم استقبال مردم 
از خرید خودروهای گازسوز و کاهش تولید خودروهای گازسوز 
در شــرکت های خودروساز شــد، از طرف دیگر با توقف پروژه 
تبدیل کارگاهی خودروهای بنزین ســوز به دوگانه سوز توسط 
وزارت نفت که به صورت یارانه ای انجام می شد، متقاضیان این 
حوزه مجبور به پرداخت هزینه کامل آن بودند.وی با اشــاره به 
دیگر دایل کمبود تقاضا در حوزه CNG، خاطرنشان کرد:  عدم 
اقبال مردم به خرید خودروهای دوگانه سوز داخلی یکی از علل 
این مسئله اســت. کیفیت پایین، پیمایش کم این خودروها با 
سوخت CNG، استهاک زیادتر موتور به دلیل طراحی محفظه 
احتراق موتور برای سوخت بنزین، جانمایی مخزن در صندوق 
عقب خودرو و اشــغال فضای صندوق عقب، از دایل این عدم 
اقبال است. جوهری همچنین اظهار داشت: انجام نشدن معاینه 
فنی خودروهای گازسوز در سال های اخیر موجب بروز حوادثی 
در جایگاه های CNG شد که علت همه این حوادث فرسودگی و 

یا دستکاری مخزن خودرو بوده است. متاسفانه بازرسی و آزمون 
دوره ای مخازن خودروهای گازسوز غیرکارخانه ای که پس از 13 
سال تاخیر در شــهریور 1396 آغاز شده بود، در دیماه 1397 
توســط وزارت کشور متوقف شد که همچنان نیز متوقف است 
و این موضوع نیز موجب نگرانی بسیاری از مردم در استفاده از 

سوخت CNG است.

سرنوشت گازسوز کردن یک میلیون و 464 هزار خودرو 
عمومی

وی تخفیــف عوارض گمرکی واردات خودروهای گازســوز با 
کیفیــت خارجی، همانند خودروهــای هیبریدی را از جمله 
راهکارهای تشــویق مردم به اســتفاده از خودروهای گازسوز 
عنوان کرد و گفت: سال گذشته در شورای اقتصاد مصوبه ای 
جهت گازسوز کردن یک میلیون و 464 هزار خودرو عمومی 
کشــور به صورت رایگان و با اســتفاده از ماده 12 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر، تصویب شد که تاکنون فرآیند اجرایی 
آن در کشور شروع نشده است که از دایل شروع نشدن این 
پروژه، عدم انجــام توافق برای نحوه اجــرای فرایند آن بین 
وزارت کشــور، وزارت صمــت و وزارت نفت و همچنین عدم 
تدوین اســتاندارد تبدیل کارگاهی خودروهای بنزین سوز به 
دوگانه سوز توسط سازمان ملی استاندارد است. علیرغم اینکه 
در مصوبه 97.12.25 هیئت وزیران مقرر شــده بود سازمان 
ملی استاندارد ظرف مدت 3 ماه نسبت به تدوین این استاندارد 
اقدام کند، متاسفانه تاکنون این کار انجام نشده و تا زمانی که 
این اســتاندارد تدوین نشود امکان درج عبارت دوگانه سوز در 
کارت خودرو توســط پلیس راهور بــرای این خودروها وجود 
ندارد.رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشــور بیان 
کرد: یکی از مشکاتی که برای تبدیل خودروهای بنزینی به 
دوگانه سوز در کشور وجود دارد، کمبود مواد اولیه برای تولید 
مخزن CNG در کشور است، مواد اولیه باید از کشور چین وارد 
شــود و مشکاتی که کرونا از دی ماه سال گذشته ایجاد کرد، 
واردات این مواد اولیه را با مشکل مواجه کرد.وی گفت: تجربه 
قبلی که در کشور در رابطه با تبدیل ناوگان وجود دارد مربوط 
به دهه 80 و تبدیل 918 هزار خودرو توسط وزارت نفت است 
که گازســوز کردن این تعداد خودرو نزدیک به 10 سال طول 
کشید. بنابراین تبدیل یک میلیون و 464 هزار خودرو در یک 
بازه زمانی کوتاه، نیازمند مدیریت کارآمد است تا در کوتاه ترین 

زمان به نتیجه برسد.

امکان پرداخت قبوض گاز مشترکان به صورت 
تدریجی

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان البرز گفــت: امکان 
پرداخــت قبض گاز مشــترکان تا پایان خرداد ســال 
جــاری بــه صــورت تدریجــی وجــود دارد و هیــچ 
 گونــه هشــداری بــرای آن هــا ارســال نمی شــود.

حسین تقی نژادمدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت: 
از تاریخ یکم اسفندماه سال 98 که انتشار ویروس کرونا در کشور ثابت شد، شرکت 
گاز استان البرز نیز مانند دیگر ادارات در جهت همراهی با مصوبات ستاد ملی کرونا و 
حفظ سامت همگان برخی فعالیت های خود را متوقف کرد که کنتورخوانی از جمله 
آن ها بود.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به مقررات موجود، در زمانی که 
کنتورخوانی میسر نیست بیان کرد: به منظور صدور قبض گاز برای مشترکین، در 
برخی موارد این امر به صورت تلفنی صورت گرفت و در مواردی نیز به صورت علی 
 الحســاب بر اساس مصرف دوره مشابه در سال قبل، قبوض گاز مالکان صادر شد.

تعویض کابل های روغنی 50 ساله اصفهان
مدیر برق منطقه یک اصفهان گفت: بیش از ده کیلومتر ساختار شبکه اصاح و یک 
میلیارد و 100 میلیون تومان هزینه شد .بیش از ده  کیلومتر  اصاح ساختار شبکه 
و به عبارتی بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی  با تبدیل شبکه های مسی به 
کابل خود نگهدار در مرکز اصفهان صورت گرفت.مهندس علیرضا عریضی مدیر برق 
منطقه وی در اامه تصریح کرد: متعادل ســازی و پایداری فیدرهای فشار ضعیف 
،ایمن سازی شــبکه ،حفظ مبلمان شهری ،رفع ضعف برق ،کاهش تلفات شبکه 
،جمع آوری انشعابات غیر مجازی و همچنین رفع مشکل نقاط پر خطر از اهداف 
اصلی این پروژه بوده است .تعویض کابل های روغنی 50 ساله  فرسوده  اصفهان در 
خیابان طالقانی  به منظور کاهش انرژی توزیع نشده که اهم آن کاهش خاموشی 

ها می باشد انجام شد . 

نصب 10هزارکنتورهوشمند برق و 
500کيلومتر شبکه خودنگهدار 

به گزارش دفترروابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، در اولین 
شوراي راهبردي با حضور مدیرعامل ،معاونینومدیران این شرکت ، ضمن تشریح 
محورهاي چهارگانه سخنان وزیر نیرو ، گزارشي از فعالیت هاي برجسته واحدهاي 
مختلف توزیع برق اســتان زنجان ارائه و برنامه هاي آتي صنعت برق تشــریح 
شــد.مهندس علیزاده مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان عبور 
سربلند از بحران هاي طبیعي و محدودیت هاي مالي را نشان از همدلي و انسجام 
تاشگران عرصه خدمت رساني برق به مردم عنوان کرد و گفت: در سال گذشته 
با همت مجموعه شرکت توزیع نیروي برق استان از بحران خسارات سیل ،برف 
وکواک شدید و پیک بار تابستان بسامت عبور کردیم و نگذاشتیم تا چراغ خانه 

هاي مردم خاموش شود.
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گزیده خبر نحوه محاسبه قیمت خودرو در بازار اعام شد
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعام کرد که برای انجام 
معامات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به عاوه حداکثر 
۱۰ درصد سود خواهد بود و هر کجا قیمتی بااتر از این ارقام داده شود، به منزله 
گران فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.عباس تابش در 
پایان جلســه دیروز )دوشنبه( ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمت گذاری خودرو 
گفت: خودروســازان متعهد به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در 
ســال جاری شــده اند که بر مبنای آن، در هر ماه برنامه های تولیدی آنها گرفته 
می شــود تا به تناســب آن از بین خودروهای تولیــدی ۶۰ درصد به تعهدات و 
معوقات باقی مانــده و ۴۰ درصد به فروش فوق العاده اختصاص یابد.وی با بیان 
اینکه با قیمت های اعامی جدید، نسبت به قیمت های ۱۷ دی سال ۱۳۹۷ ستاد 
تنظیم بازار، ۲۳ درصد به قیمت درب کارخانه خودروهای ســایپا و ۱۰ درصد به 
قیمت درب کارخانه خودروهای ایران خودرو اضافه خواهد شد، گفت: در این راستا 
محدودیت هایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه خودرو، محدودیت سنی باای ۱۸ 
سال و عدم ثبت نام یا دریافت خودرو از ایران خودرو و سایپا در سه سال گذشته 

در نظر گرفته شده است.

قیمت خودرو در نمایشگاه ها باید در دید عموم باشد
طبق اعام رییس ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، قیمت 
خودرو در نمایشــگاه ها باید در دید عموم بوده و قیمت ها در فضای مجازی نیز 

باید متعارف بوده، عرضه کننده خودرو احراز هویت شده باشد و خودروهای واقعی 
عرضه کرده باشند.

اگر بیش از سه ماه خودرو در پارکینگ نگهداری شود به منزله احتکار 
خواهد بود

تابش با بیان اینکه خودروها نباید بیش از سه ماه در پارکینگ ها نگهداری شده 
باشد، تصریح کرد: در صورتی که این خودروها در این مدت به نمایندگی ها برای 
سرویس های اولیه مراجعه نکرده باشند، به منزله احتکار تلقی شده و گارانتی آنها 
ابطال خواهد شد.معاون وزیر صمت همچنین تاکید کرد که موضوع احتکار خودرو 
از موضوعات مهم و اولویت دار اســت که توسط این سازمان رصد خواهد شد و 
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ایجاد زیرساخت ازم برای اخذ 
مالیات از معامات مربوط به خودروها شده است.همچنین به گفته وی، اتحادیه ها 
و اتاق های اصناف در سراســر کشور مکلف به ارائه دستورالعمل تعیین شده به 
تمامی مراکز خرید و فروش خودرو اعم از نمایشگاه ها و شبکه های مجازی هستند.

افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای معوق شده نمی شود
موضوع افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصوات ایران خودرو و افزایش ۲۳ درصدی 
قیمت محصوات ســایپا، شامل خودروهای معوق شده نیست و این خودروها با 

همان قیمتهای قبلی در اختیار مشتریان و ثبت نام کنندگان قرار می گیرد.

ثبت رکورد روزانه در ناحیۀ آهن سازی 
شرکت فواد مبارکه 

همــکاران تاشــگر ناحیــۀ آهن ســازی بــا ثبــت رکــورد تولیــد روزانــۀ 
آهــن اســفنجی بــه میــزان ۸ هــزار و  ۸۱5 تــن در واحد شــهید خرازی 
 موفقیــت دیگــری را در ســال جهــش تولیــد به نام خــود ثبــت کردند. 
 داریوش رشیدی مدیر ناحیۀ آهن سازی با اعام این خبر افزود: رکورد روزانۀ قبلی 
به میزان ۸هزار و ۶۴۰ تن بود که در فروردین ماه ۹۹ به دست آمده بود. این رکورد 
تولید روزانه در سال جهش تولید و در ادامۀ عملکرد موفقیت آمیز این ناحیه در 
این سال حاصل شده که ناشی از عزم راسخ همکاران در این ناحیه برای مشارکت 
 هرچه بیشتر در حرکت روبه رشد  در مسیر  تولید بیشتر و اقتصاد کشور است.

وی همچنین افزود: امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته و اهتمام کلیۀ کارکنان ناحیۀ 
 آهن سازی و واحدهای پشتیبانی، عملکرد درخشانی در سال ۹۹ به ثبت برسانیم.

محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مســتقیم نیز در گفت وگو با خبرنگار فواد 
افزود: خوشبختانه با همت کارکنان واحد احیا مستقیم شهید خرازی و همکاری 
دیگــر واحدهای ناحیه، اعم از گندله ســازی، مواد خــام و برنامه ریزی تولید و 
تعمیرات، و با پشــتیبانی واحدهای خدماتی و ســتادی، با وجود شرایط ویژه و 
مراقبت های ازم جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا این موفقیت به دست 
آمده است و جا دارد از تمامی همکارانی که با کار گروهی خود و در نظر گرفتن 

رویه های سازمانی افتخارآفرینی کرده اند تشکر کنم. 

در جلسه پایش بومی سازی، غریب پور اعام کرد:
اباغ بومی سازی بخش معدن و صنایع معدنی 

به شرکت ها تابعه ایمیدرو
رئیس هیات عامل ایمیدرو از اباغ موضوع بومی سازی و ساخت داخل به شرکت 
ها و واحدهای تابعه به عنوان یکی از راهبردها و سیاســت های این سازمان در 
ســال ۹۹ خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران، دکتر خداداد غریب پور در جلســه پایش بومی ســازی در 
ایمیدرو ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به جایگاه ویژه بخش معدن 
و صنایع معدنی در اقتصاد و چشم انداز مثبت آن در توسعه و اشتغال و در عین 
حال، مواجهه همیشــگی با تحریم ها، توجه به موضوع بومی سازی تجهیزات و 
قطعات با صرفه اقتصادی ضروری است.وی ادامه داد: خوشبختانه، وجود شرکت 
های دانش بنیان و واحدهای تحقیق و پژوهش توانمند در کشور، امکان دستیابی 
به دانش فنی و مهندسی ساخت قطعات و تجهیزات را در بخش معدن و صنایع 
معدنی فراهم می کند. توجه بیشــتر به این موضوع، می تواند اشتغال و صرفه 
جویی ارزی قابل توجهی برای کشور به همراه آورد.رئیس هیات عامل ایمیدرو با 
اشاره به ضرورت فرهنگ سازی رسانه ای برای توسعه بومی سازی بخش معدن 
و صنایع معدنی در سطح استانی و ملی گفت: در حال حاضر، اقدامات ارزشمندی 
در این حوزه از ســوی شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی صورت گرفته 

که نیازمند اطاع رسانی است.

 در جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری خودرو مطرح کرد:
فروش خودروسازان بدون سود مشارکت خواهد بود

سرپرست معاونت امور صنایع گفت: روش فروش فوق العاده ۴۰ درصد ظرفیت تولید را به خود اختصاص می دهد و الباقی 
تا پایان ۱۲ ماه مجددا با کسر تعهدات معوق و جاری ظرفیت احصاء و اطاعیه های صادر شده و در فرآیند پیش فروش 
مجددا سایت باز شده و سود مشارکت نیز صرفا برای مصرف کننده صفر خواهد بود.به گزارش ایلنا، مهدی صادقی نیارکی 
در جلســه ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت گذاری خودرو گفت: برای سامان دادن توزیع خودرو با توجه به سیاست 
محوری کمیته خودرو و ســتاد تنظیم بازار  و تاکید وزیر صمت، عدالت توزیع به روش های مختلفی در نظر گرفته شده 
اســت تا بتوانیم در یک دستور و برنامه مشخص بتوانیم خودرو را به دست مصرف کننده واقعی برسانیم.وی تاکید کرد:  
هدف اصلی خارج کردن این کاا از یک کاای سرمایه ای به کاای مصرفی و بادوام است، کسانی که با مسائلی به دنبال 
تبدیل این کاا به عنوان یک کاای ســرمایه ای هســتند با این روش های فروش و پیش فروش و مشارکتی دیگر اجازه 
نگاه واســطه گری را نخواهند داشت.صادقی نیارکی ادامه داد:  بنابراین از ملت شریف ایران تقاضا داریم که به هیچ عنوان 

در فضای هیجانی فعلی اقدام به خرید خودرو نکنند، زیرا قیمت حباب به زودی شکسته شده و متضرر خواهند شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس سه روش برای پیش فروش و واگذاری خودرو ارائه شده است، روش اول فروش فوق العاده، 
روش دوم پیش فروش و روش بعدی مشــارکت در تولید اســت. توجه شــود که اصل بر این اساس است که ۶۰ درصد 
تولیدات شرکت ها با توجه به این سه روش ذکر شده براساس تعهدات جاری و معوق و الباقی در قالب اطاعیه های پیش 

فروش که اعام خواهد شد واگذار شوند.

ارز نیمایی قطعه سازان قطع شد
تهران - ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: اکنون حتی با نرخ ۱۴ هزار تومانی نیمایی 
نیز دسترسی قطعه سازان به ارز محدود شده است.»شاپور سامعی« دیروز )دوشنبه( در نشست مشترک انجمن قطعه سازان و 
مجموعه های خودرو و انجمن خودروسازان افزود: با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، فشار بسیاری بر اقتصاد ایران وارد آمد که 
بر این اساس، بحث دار ۴۲۰۰ تومانی خیلی زود در صنعت قطعه سازی به اتمام رسید.وی بیان داشت: به این ترتیب ارز نیمایی 
با صف طوانی مواجه شد و اکنون بسیاری از شرکت ها سه تا پنج ماه در صف خرید ارز نیمایی قرار گرفته اند.سامعی گفت: در 
پایان سال گذشته مطمئن شدیم ارز نیمایی در صنعت قطعه سازی وجود نداشته و پیگیری های ما نیز به جایی نرسیده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ چندین بار در جلسات با بانک مرکزی حضور یافتیم و این پیام را دریافت کردیم که ارز نیمایی در کار 
نیست و اکنون حتی با نرخ ۱۴ هزار تومانی نیمایی نیز دسترسی ما محدود شده است.این مقام صنفی با بیان اینکه به ما توصیه 
شد که ارز صادراتی بخریم، اظهار داشت: دریافت ارز صادراتی نیز مشکات بسیاری دارد و خود ما باید صادرکننده را پیدا کرده 
و با وی وارد مذاکره شویم.همچنین »محمد شهپری« دیگر عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
نیز در این نشست، گفت: به دلیل تحریم ها، تامین منابع ارزی با مشکل مواجه شده است، این در حالی است که بانک مرکزی 
اولویت تامین ارز را به کااهای اساسی داده است.وی افزود: ارز نیمایی نیز جهش قیمتی عجیبی تجربه کرده است و تنها مختص 
کااهای اساسی است؛ در حالیکه تولیدکننده در کشور، با مشکات بسیاری مواجه است.شهپری گفت: قیمت فواد و مس بر 
اساس نرخ ارز آزاد و قیمت های جهانی با قطعه سازان محاسبه می شود؛ در حالیکه هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد، به 

عنوان مثال قیمت هر کیلو مس با افزایش چهار برابری از ۲5 هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
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سردرگمی ۳میلیون مهاجر در امور بانکیگزیده خبر
ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریع تر دستورالعمل چگونگی 
ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجــران ذیل ماده ۷۳آیین 
نامــه ماده ۱۴الحاقی قانون مبارزه با پول شــویی را تهیه کرده و 
اجرایی کند تا ۳ میلیون مهاجر از خدمات الکترونیک بانکی بهره 
مند شــوند.به گزارش فارس، طبق آمارهای سرشماری نفوس و 
مســکن در ســال ۱۳95 حدود ۱.6 میلیون نفر از اتباع خارجی 
در ایران به صورت رسمی زندگی می کنند.مهاجرانی که در ایران 
زندگــی می کنند از حیث مدارک هویتی که دارند به ســه گروه 
تقسیم می شــوند. گروه اول آن هایی هستند که گذرنامه دارند و 
بــا تمدید روادید آن در ایــران زندگی می کنند. این گروه حدود 
۷00 هزار نفر هســتند. گروه دوم افرادی هســتند که به نوعی 
پناهنده ایران به شمار می آیند و تحت حمایت و نظر کمیساریای 
سازمان ملل )UNHCR( نیز هستند. این گروه از مهاجران دارای 
مدرک شناسایی به نام کارت آمایش هستند و حدوداً ۱ میلیون 
نفر به شــمار می آیند. گروه ســوم از مهاجران هم که به صورت 
رســمی و با مدارک هویتی در ایران زندگی می کنند شامل انواع 
مدارک مختلفی نظیر پروانــه کار، پروانه تحصیل، کارت هویت 
ویژه، دفترچه پناهندگی، دفترچه اقامت ویژه و... هستند.عده  زیاد 
دیگری از مهاجران هم که در ایران مشغول کار و زندگی هستند 
اساساً یا هیچ مدرک هویتی ندارند و یا اعتبار مدارکشان به اتمام 
رســیده است. به این دسته از مهاجران، اتباع خارجی غیررسمی 
یا غیرقانونی گفته می شــود. مطابق گفته های مســئولین و آمار 
سازمان جهانی، تخمین زده می شود حدود ۱.5 میلیون نفر از این 
مهاجران در حال زندگی در ایران هستند.اخیراً نتایج پژوهشی که 
توســط آقای عیوض لو و همکارانشان انجام شده است نشان می 
دهد که از میان ۳ میلیون نفر از مهاجران افغانستانی ساکن ایران 
اکثریتشان چه آن ها که رسمی هستند و چه آن ها که غیررسمی 
هستند تمایل دارند در ایران بمانند و نمی خواهند به کشور خود 
یا کشــور دیگری مهاجرت کنند. این موضوع نشان می دهد که 
دیگر نمی توان همچون تعدادی از مسئولین از لفظ مهمان برای 

مهاجران استفاده کرد. در تمام این سال ها هم سیاست هایی که 
در خصوص زندگی مهاجران پیاده شــده همچنان باعث نشــده 
اســت که آن ها به صورت دسته جمعی تصمیم به خروج از ایران 
بگیرند و به اصطاح کشــور میزبان را ترک کنند.با این وجود اما 
برخی از سیاست های دولت های ایران حاکی از عدم ارائه خدمات 
شهروندی درخور و مناسب به اتباع خارجی حاضر در کشورمان 
اســت: چه آن هایی که با مجوز و روادید در ایران مستقر هستند 
و چه آن هایی که به صورت غیررســمی در کشــورمان زندگی 
می کنند.یکی از این خدمات شــهروندی مؤثر و کلیدی استفاده 
از پلتفرم های پرداخت و انتقال الکترونیکی نظیر کارت الکترونیک 
بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک و ... است. تا سال های گذشته 
مطابــق قوانین بانکی ارائه هرگونه خدمــت الکترونیک به اتباع 
خارجی ممنوع بوده است. اما نهایتا در تاریخ 2۱ مهرماه پارسال 
و در قالــب ماده ۷۳ آیین نامه مــاده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با 

پول شــویی مصوب شــد که به مهاجران هم خدمات بانکی داده 
شــود. مطابق این ماده می بایست بعد از مدت سه ماه از تصویب 
این آیین نامه یعنی نهایتا تا تاریخ 2۱ دی ماه 98، دستورالعمل 
نحوه ارائه خدمات بانکی به اشــخاص خارجی اجرایی می شد اما 
هم اکنون با گذشت حدود ۷ ماه از تصویب این آیین نامه، هنوز 
هیچ خبری از تهیه و اجرای دستورالعمل اشاره شده در ماده ۷۳ 

این آیین نامه اجرایی نشده است.

ارائه نشــدن خدمات بانکی الکترونیک به مهاجران چه 
مشکاتی ایجاد می کند؟

عدم ارائــه خدمات بانکی الکترونیک عاوه بر اینکه مشــکات 
زیادی را در زندگی مهاجران به وجود آورده اســت باعث شــده 
است تا مسائل امنیتی و اقتصادی پیچیده ای هم برای حاکمیت 
به همراه داشــته باشــد. این ممنوعیت رسماً باعث شده است تا 

جریانات، معامات و مبادات مالی یک جمعیت ۳ میلیون نفری 
از سمت جریانات غیر نقدی  و شفاف به سمت جریانات نقدی و 
غیر شفاف و غیر کنترل شده هدایت شود. مطابق قوانین مبارزه 
با پول شویی در سطح جهان همواره توصیه می شود که کشورها 
بایســتی تا می توانند جریانات نقدی را در سیستم بانکی کاهش 
دهند و معامات را به ســمت جریان غیــر نقدی هدایت کنند. 
مسلماً عدم برنامه ریزی و هدایت این جریانات می تواند مشکات 
امنیتی پیچیده بوجود بیاورد.اما عــدم ارائه خدمات الکترونیک 
بانکی به مهاجــران و اتباع خارجی عاوه بر بعــد امنیتی ابعاد 
اقتصــادی خاص خود را در بردارد. مطابق داده های سرشــماری 
نفوس  و مســکن ســال ۱۳95 بعد خانواری اتبــاع خارجی در 
ایران حدوداً 5 نفر است. با این حساب اقًا 600 هزار نفر از اتباع 
خارجی حاضر در ایران مشغول به کار و فعالیت هستند که عمدتاً 
جزو کارگران مهاجر به حساب می آیند. اگر درآمد هر کدام از این 
افــراد را 2 میلیون تومان ماهانه در نظر بگیریم و نصف این مبلغ 
وارد حساب های بانکی شود، در ماه ۱00 میلیارد تومان نقدینگی 
و در یک ســال حدود ۱200 میلیارد تومان نقدینگی وارد نظام 
بانکی خواهد شد.عاوه بر هر دو بعد امنیتی و اقتصادی که اشاره 
شد در حال حاضر و با شیوع ویروس کرونا مشکات حاکمیتی و 
همچنین اتباع خارجی در خصوص عدم ارائه خدمات الکترونیک 
بانکی دوچندان شده اســت. توصیه های بهداشتی سازمان های 
جهانی برای جلوگیری از افزایش انتقال کرونا، نقل و انتقال نقدی 
پول را به طور چشمگیری کاهش داده، اما بخش عمده ای از اتباع 
خارجی مقیم ایران همچنان از خدمات الکترونیک بانکی محروم 
هســتند که همین محرومیت می تواند زنجیره انتقال را بیش از 
پیش طوانی تر کرده و مسائل را پیچیده تر کند.با توجه به آنچه 
گفته شد، ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریع تر دستورالعمل 
چگونگی ارائه خدمات الکترونیــک بانکی به مهاجران ذیل ماده 
۷۳ آیین نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول شویی را تهیه 

کرده و اجرایی کند.

روند کاهشی قیمت تمام شده پول در بانک 
توسعه تعاون تداوم یافته است

سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون: 
روند کاهشی قیمت تمام شده پول در بانک توسعه تعاون 
تداوم یافته و هم اکنون به ۱6 درصد رســیده است.سید 
باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون پیش 
از ظهر امروز در جلسه تدوین و پیاده سازی بودجه ریزی 
بر مبنای مدیریت عملکرد بانک توســعه تعاون که در ساختمان میرداماد برگزار 
شد اظهار داشــت: روند برنامه ریزی در بانک توسعه تعاون به گونه ای بوده است 
که نقش توســعه ای بانک به بهترین شــکل به اجرا درآید. وی افزود: این بانک 
به عنوان یک نهاد مالی، با رعایت اســتانداردهای حســابداری و انتخاب بهترین 
فرآیندها، ضمن ارائه خدمات تخصصی و عمومــی به تعاونگران و کارآفرینان و 
عموم جامعه؛ روند مناســبی در کاهش قیمت تمام شده پول طی نموده است و 
نتیجه آن کاهش این شــاخص به ۱6 درصد در حال حاضر می باشد.عضو هیات 
مدیره بانک توسعه تعاون گفت: کلیه دستگاه های دولتی، در راستای حرکت در 
مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، موظف به انضباط مالی، شفاف نمودن 
فرآیندها و بهبود مستمر عملیات هستند. ازاین رو بودجه ریزی برمبنای مدیریت 
عملکرد، به عنوان الزام راهبردی جهت عملیات مالی در همه دستگاه های دولتی 

مطرح است.

 تقدیر بانک مرکزی از عملکرد 
بانک توسعه صادرات 

قائــم مقام بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایران از 
همراهی بانک توســعه صادرات ایران جهت مدیریت و 
هدایت فعاانه و موثر در بازار بین بانکی ریالی در سال 
های گذشته تقدیر و تشکر کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات ایران، دکتر اکبر کمیجانی طی 
نامه ای به دکتر علی صالح آبادی مراتب قدردانی خود را از همراهی شبکه بانکی 
در به ثمر نشســتن سیاستگذاری های پولی بانک مرکزی اعام کرد. در مشروح 
این نامه آمده است:جناب آقای دکتر صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران با ســام و احترام با اشاره به اینکه بالندگی نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران مرهون تاش های مدیران کارآمد و ایق است و در سالی که از سوی مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( به نام سال » جهش تولید » نامگذاری شده تحقق 
سیاســت های دولت تدبیر و امید و توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
کشــور با همکاری هماهنگی کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه ها میسرخواهد 
بود.باعنایت به نقش با اهمیت عملیات بازار بین بانکی ریالی در سیاست گذاری 
پولی بانک مرکزی و مدیریت مطلوب نرخ ســود در بازار مزبور طی سالهای اخیر 
)از سال ۱۳9۴ تا پایان سال ۱۳98( قطعا بدون همیاری و همراهی شبکه بانکی 
میسر نمی گردید.اکنون با توجه به معرفی عملیات بازار باز و تغییر رویکرد بانک 
مرکزی برای مدیریت بازار، بدینوســیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان در آن 
بانک، بابت همراهی این بانک جهت مدیریت و هدایت فعاانه و موثر در بازار بین 
بانکی ریالی در ســالهای گذشته، تقدیر و تشکر نموده و از خداوند متعال توفیق 
روز افزون شــما را در جهت نیل به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسامی 

ایران مسئلت می نمایم.

مواجهه تمام قد »بانک رفاه « با »کرونا«
بانک رفاه در مواجهه با ویروس کرونا، در گذر از » هفته 
ســامت« به منظور قطع زنجیره شیوع ویروس کووید 
۱9 و تامین سامت مردم، خدمات بانکی از راه دور خود 
را تقویت کرد.از روابط عمومــی بانک رفاه کارگران به 
نقل از پایگاه اطاع رسانی تابناک، بانک رفاه در راستای 
رعایت پارامترهای تامین ســامت مردم و خانواده بــزرگ بانک، با تامین اقام 
بهداشــتی و حفاظتی مقابله با کرونا، عاوه بر رفع نیازهای اولیه پرســنل خود 
در مواجهه با این ویروس، اقدامات گســترده ای در قالب کمک های مالی، اهداء  
تجهیزات مقابله با این ویروس و تامین سامت مردم در کشور کرده است.گسترش 
و توســعه خدمات آناین، یکی از شــاخص هایی به شمار می آید که بانک رفاه 
نیز با تقویت و توســعه خدمات بانکداری الکترونیک، اجرای آن را با هدف تامین 
سامت کارکنان و مشتریان در کشور عملیاتی کرد.اجرای دستورالعمل های ستاد 
مبارزه با کرونا، پیش از اباغ وزارت بهداشــت در کشور، افزایش سقف برداشت و 
نقــل و انتقال وجوه با توجه به توصیه بانک مرکزی، از اقدامات اجرایی این بانک 
در مواجهه با کرونا است.بهره گرفتن از خدمات آناین بانکداری در کشور با هدف 
کاهش مراجعه حضوری به شــعب بانک ها با اســتفاده از خدمات الکترونیک و 

آناین بانک رفاه نیز در این موقعیت افزایش یافت.

مسدود سازی کارت های مفقودی بانک سپه ، 
شبانه روزی شد

امکان مسدود سازی کارت های مفقودی مشتریان در 
هر ساعت از شبانه روز از طریق مرکز تماس ۱55۷ بانک 
سپه فراهم شد.از پایگاه اطاع رسانی بانک سپه؛ با راه 
اندازی شیفت در ساعات غیراداری و امکان پاسخگویی 
شبانه روزی مرکز تماس مشتریان بانک سپه مشتریان 
می توانند در صورت مفقود شــدن کارت بانکی خود در هر ساعات از شبانه روز 

از طریق تماس با مرکز ۱55۷ نسبت به مسدود سازی کارت خود اقدام کنند.

پذیره نویسی الکترونیکی واحدهای 
سرمایه گذاریETF از طریق وب سایت 

پست بانک ایران
فرهاد بهمنی مدیرامور فناوری اطاعات پست بانک ایران 
اعام کرد: این بانک به عنوان بانک عامل، پذیره نویسی 
الکترونیکی ســهام واحدهای صندوق ســرمایه گذاری 
واسطه گری مالی یکم )ETF(را از طریق وب سایت خود 
به نشانی www.postbank.ir تا روز چهارشنبه ۳۱ 
اردیبهشت ماه انجام می دهد. به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی افزود: 
متقاضیان می توانند با مراجعه به وب ســایت ایــن بانک و ثبت اطاعات هویتی 
نظیر؛ نام ونام خانوادگی، کدملی، تاریخ تولد و کدپستی نسبت به خرید واحدهای 
ETF بدون محدودیت ســنی اقدام نمایند.بهمنی عنوان کرد: مبالغ واریزی برای 
پذیره نویسی مضربی از ۱00 هزار ریال است و حداکثر خرید برای هرشخص 200 

واحد به مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.

 تا پایان اردیبهشت زمان باقی است؛
»وبصادر« را در ETF بانکی ها و بیمه ای ها با 
20 درصد تخفیف به صورت آناین بخرید

ثبت نام و خرید واحدهای صندوق ســرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس )ETF( بانک صادرات ایران 
و دو بانک و دو بیمه کشــور همچنــان از طریق 
اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران »صاپ« و 
سایت این بانک با 20 درصد تخفیف ادامه دارد.به 

گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، فروش باقیمانده ســهم دولت در 
بانک صادرات ایران، بانک ملت، بانک تجارت، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین 
در قالب واحدهای صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( با 
20 درصد تخفیف تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری ادامه دارد و با تجهیز 
نرم افزارهای خرید موبایلی و سایت رسمی بانک صادرات ایران، امکان خرید 
آناین این واحدها فراهم اســت.با راه اندازی این ســامانه در سایت بانک به 
نشــانی:  www.bsi.ir مشتریان و عموم هموطنان می توانند با مراجعه به 
این ســامانه با ارائه کد ملی و شــماره شبای حساب خود، اطاعات هویتی 
خود را تکمیل و برای خرید تا سقف 20 میلیون ریال با تخفیف 20 درصدی 
اقدام کنند.در همین راستا، متقاضیانی که کد بورسی ندارند، فرصت دارند 
با ثبت نام در ســامانه سجام و مراجعه به شعب منتخب بانک صادرات ایران 
در سراســر کشور یا دفاتر پیشخوان دولت، کد بورسی خود را جهت معامله 
واحدهای خریداری شده در بازار سرمایه دریافت کنند. بر اساس تصمیمات 
دولت، باقیمانده سهم دولت از سهام ۱۳ شرکت بورسی در قالب واحد های 
سه صندوق قابل معامله در بازار سرمایه، در اولویت واگذاری  قرار  دارد. در 
این میان یک نوع صندوق تحت عنوان صندوق مالی به عرضه ســهام گروه 

بانکی و بیمه ای می پردازد.

 ارائه ی خدمات مالی و بانکی در قالب
 وب  سرویس  در بانک پاسارگاد

بانک پاســارگاد در راســتای ایجاد امکانات نوین 
بانکداری و با توجه بــه نیازهای ویژه ی گروهی از 
مشتریان حقوقی و حقیقی، اقدام به ارائه ی بخشی 
از خدمات مالی و بانکی در قالب وب  ســرویس، بر 
بستر اینترنت به این گروه از مشتریان کرده  است.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، با این خدمات، گروهی از مشتریان 
حقیقی و حقوقی نظیر کارگزاری  ها، شــرکت های بیمه، فین تک ها و سایر 
شــرکت های دارای تراکنش باا که از چارچوب های خدمات الکترونیکی و 
فناوری اطاعات قابل قبولی برخوردار هســتند، قادر خواهند بود خدمات 
مالی مورد نیاز را بدون مراجعه به شعبه  های بانک و با استفاده از ابزارهای 

بانکداری مجازی نظیر اینترنت  بانک دریافت کنند.

فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری عام 
در بانک آینده هم چنان ادامه دارد

فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری عام بانک آینده 
که از شــنبه 6  اردیبهشت ماه درکلیه شعب بانک 
آینده، آغاز شده بود، با استقبال مردم و مشتریان 
روبه رو شــده و هم چنــان ادامه دارد.ایــن اوراق، 
یک ساله، با نرخ سود علی الحساب ۱8درصد ساانه 

و معاف از مالیات اســت که سود آن به صورت ماهانه، پرداخت خواهد شد. 
نرخ بازخرید قبل از سررسید این اوراق، ۱0درصد سالیانه، تعیین شده است.

تمامی شعب بانک آینده در سراسر کشور، آماده عرضه اوراق گواهی سپرده 
ویژه ســرمایه گذاری عام به هم وطنان هستند؛ متقاضیان محترم می توانند 
با مراجعه به شــعب بانک آینده، نســبت به تکمیل فرم درخواســت اوراق 
مذکور، اقدام کنند.بدیهی اســت نقدینگی حاصل از فروش گواهی سپرده 
سرمایه گذاری از سوی بانک ها و استقبال مطلوب هم وطنان گرامی از آن ها 
به بسترهای اصلی خود، یعنی پروژه های توسعه ای و عمرانی و نیز بانک ها و 

اقتصاد کشور منتج می شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: 90 درصد تامین مالی 
در کشور توسط سیستم بانکی انجام می شود که این 
روند حتما باید تغییر یابد.به گزارش ایلنا، عبدالناصر 
همتی با بیان اینکه بانک مرکزی در سیســتم بانکی 
ســود هیچگونه فشــاری به بان ک ها وارد نمی کند، 
گفت: این مســئله به این دلیــل اقدامات احتیاطی و 
نظارتی بانک مرکزی، شــروع بازار باز و هدایت بازار 
بین بانکی اســت که امروزه خــود بانک ها متقاضی 
کاهش سود بانکی هســتند.وی ادامه داد: اگر اعتقاد 
بر این اســت که بازار تعیین کننده سود باشد ما نیز 
این مسئله را می پذیریم. توجه شود که نرخ سود بین 
بانکی ۱2 تا ۱۳ درصد اســت و دیگر سودهای 20 تا 

22 درصدی وجود ندارد.وی در خصوص رشــد بازار 
سرمایه نیز گفت: رشد و جذابیت بازار سرمایه به این 
دلیل اســت که مردم پی برده اند که این بخش محل 
مناسبی برای سرمایه گذاری است همچنان که دولت 
و بخش های خصوصــی از آن برای تامین مالی خود 
استفاده می کنند.همتی افزود: این اتفاق نوید دهنده 
یک اتفاق خوب در کشور است و باید بازار سرمایه در 
تامین مالی مانند تمام کشورهای دنیا به بیش از 50 
درصد برســد.وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک 
به 2 هزار هزار میلیارد تومان مانده تسهیات سیستم 
بانکی در کشور وجود دارد، گفت:  به معنای دیگر 90 
درصد تامین مالی در کشــور توســط سیستم بانکی 

انجام می شــود که در هیچ جــای دنیا چنین اتفاقی 
نمی افتد بنابراین این روند حتما باید تغییر یابد و بنده 

این روند را مشاهده می کنم.

 رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛
نرخ سود بین بانکی به ۱۲ درصد کاهش یافت
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گزیده خبر

با صحبت های پنس قوت گرفت؛
احتمال بازگشت »مایکل فلین« به کاخ سفید

به  دنبال اقدام وزارت دادگستری آمریکا برای توقف تعقیب قضایی مشاور سابق 
امنیت ملی کاخ سفید، »پنس« گفت که از بازگشت وی به دولت دونالد ترامپ 
اســتقبال می کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، »مایک 
پنس« معاون رئیس جمهوری ایاات متحده به دنبال اقدام وزارت دادگســتری 
آمریکا برای توقف تعقیب قضائی مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، گفت که 
از بازگشــت او به دولت دونالد ترامپ استقبال می کند.مایک پنس در پاسخ به 
این سوال گزارشگر سایت خبری »اکسیوس« که آیا عاقه ای به بازگشت مایکل 
فلین به دولت دارد، ضمن دفاع از تصمیم وزارت دادگستری، گفت: درباره خودم 
باید بگویم که از دیدار دوباره مایکل فلین خوشحال می شوم.فلین که نخستین 
مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ بود دو سال قبل در دادگاه، اتهام دروغ به 
بازرســان فدرال را پذیرفت.ترامپ گفته بود به این دلیل فلین را اخراج کرد که 
درباره ارتباطاتش با سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه در واشنگتن، مایک پنس 
را فریب داده بود.رویترز نیز در این رابطه می نویســد: اظهارات پنس می تواند راه 
را برای مایکل فلین، ژنرال ســابق ارتش آمریکا، هموار کند تا بار دیگر به حلقه 
اطرافیان دونالد ترامپ بپیوندد و البته این امر در صورتی است که محاکم قضائی 

آمریکا درخواست وزارت دادگستری را بپذیرند.

تشدید حضور نظامی چین و آمریکا در دریای 
چین جنوبی

درحالیکــه چین منافع بســیار زیادی در آب های مورد مناقشــه دریای چین 
جنوبــی دارد، آمریکا با بهانــه اجرای آزادی عبور و مــرور در منطقه، ناوهای 
خود را همچنان به منطقه اعزام می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، هم واشنگتن و هم پکن فعالیت های نظامی خود را در دریای چین 
جنوبی افزایش داده و این حضور در سال جاری میادی نسبت به سال گذشته 
میادی و با وجود شــیوع ویروس کرونا بیشــتر شده است.آمریکا ۳۹ پرواز در 
نزدیکی مرزهای چین یا بر فراز قلمروهای مورد مناقشه در سال جاری میادی 
انجــام داده و این پروازها بر فراز دریاهای چین جنوبی و شــرقی و در نزدیکی 
هنگ کنگ و بر فــراز تنگه تایوان صورت گرفته اند.فــرد کاچر، فرمانده گروه 
ضربت اعزامی ۷ درباره عملیات در جریان آمریکا در منطقه گفت: نیروهای ما 
در هوا و دریا و در آب های بین المللی دریای چین جنوبی و بر اساس هنجارهای 
مرســوم دریایی و قوانین بین المللی عملیات انجام می دهند.مارک اسپر، وزیر 
دفاع آمریکا نیز گفته که عملیات نیروهای آمریکایی در دریای چین جنوبی با 
هدف حفظ سطحی از پیش بینی استراتژیک و در عین حال، نظارت بر سطح 
بااتری از اقدامات غیرقابل پیش بینی عملیاتی برای چین اســت.البته چین به 
این رفتارها توجهی نکرده و فعالیت هایش را در منطقه و در واکنش به اقدامات 

آمریکا تشدید می کند.

 بیانیه وزارت خارجه افغانستان در تماس 
تلفنی وزرای خارجه ایران و افغانستان

وزارت خارجه افغانســتان جزئیات مکالمه با وزیر خارجه ایران را منتشر کرد.به 
گزارش ایلنا به نقل از اســپوتنیک، دفتر رسانه ای وزارت امور خارجه افغانستان 
در بیانیــه ای اعام کرد که محمدحنیف اتمر، سرپرســت وزارت امور خارجه در 
تمــاس تلفنی با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران 
صحبــت و تبادل نظر کردنــد.در این گفت وگو، هر دو طرف بــا تاکید بر توافق 
قبلی مبنی آغاز به کار تحقیقات مشترک در مورد حادثه مرگ مهاجران افغان و 
درباره مشخص کردن تیم های بررسی کننده گفت و گو  کردند. اتمر در مورد سفر 
هیات بررسی کننده  افغانستان به هرات خاطرنشان کرد که این هیات تحقیق را 
در محــل حادثه آغاز کرده اســت.همچنین دو طرف توافق کردند که در صورت 
ضرورت، هیات هایی از دو طرف در محل حادثه، شهرهای مشهد و هرات جلسه 
مشــترک برگزار کنند.وزارت امور خارجه افغانســتان در این باره گفت: هدف از 
این تحقیق کشــف  حقایق و پیدا کردن راه حل برای جلوگیری از تکرار چنین 

حوادثی در آینده است.

معترضان عراقی خواهان برگزاری انتخابات 
زودهنگام شدند

تعدادی از اســتان های عراق از جمله بغداد شــاهد تظاهرات گسترده صدها تن 
علیه نظام کنونی و فساد و وضعیت خدمات رسانی است.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری المعلومه، صدها تن از ساکنان بغداد به رغم تدابیر اتخاذ شده برای 
مقابله با شیوع کرونا مجددا به خیابان ها آمده و علیه نظام کنونی، فساد و وضعیت 
خدمات رســانی تظاهرات کردند. آن ها پل الجمهوریه در مرکز بغداد را بستند.در 
استان نجف نیز معترضان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام و تحقیقات درباره 
قتل معترضان در جریان تظاهرات شــدند.آن ها از دولت جدید خواستند قانون 
انتخابات را تدوین و موعدی را برای برگزاری آن تعیین کنند.در اســتان بابل نیز 
صدها معترض در مقابل ســاختمان دولت محلی تظاهرات کردند. آن ها خواهان 
برکناری استاندار کنونی و انتخاب شخصیتی خارج از احزاب برای اداره این استان 
شدند.تظاهرکنندگان تأکید کردند که تا زمان تحقق خواسته هایشان به اعتراضات 
ادامه می دهند.در استان الدیوانیه معترضان مقر حزب الدعوة را به آتش کشیدند.

در استان کربا نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد و معترضان خواهان اصاحات و 
تعیین موعد انتخابات زودهنگام شدند.در همین راستا یک منبع امنیتی در استان 
بصــره اعام کرد یکی از معترضانی که در تظاهرات زخمی شــده بود جان خود 
را از دســت داد. این معترض یک جوان ۲۰ ساله بود.از سوی دیگر ائتاف دولت 
قانون به شایعات درباره حمایت این ائتاف از تظاهرات و تاش برای تشدید تنش 

واکنش نشان داد.

رتش سوریه حمله گسترده تروریست ها به 
شمال حماة را ناکام گذاشت

گروه های مســلح در شمال ســوریه آتش بس را نقض کرده و به مقرهای ارتش 
ســوریه در سهل الغاب در شــمال غرب حماة حمله کردند اما ارتش سوریه این 
حمله را ناکام گذاشت.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه رأی الیوم، اتاق عملیات 
»وحرض المومنین« که شــامل گروه های حراس الدین و حزب الترکســتانی و 
گروه های دیگر اســت اعام کرد به مقرهای ارتش سوریه در محور سهل الغاب 
حمله کرده و کنترل روستای الطنجره و مناطق دیگری را در دست گرفته است.

به گفته منابع سوری برای اولین بار از زمان توافق آتش بس میان روسیه و ترکیه 
در شــمال سوریه درگیری هایی بسیار شدیدی در شــمال غرب حماة رخ داد و 
تروریســت ها از خودروهای بمب گذاری شده، عامان انتحاری و موشک های تاو 
و گراد اســتفاده کردند. ارتش ســوریه نیز در مقابل مقرهای آن ها را در جنوب 
ادلب با توپخانه هدف قرار داد.منابع می گویند ارتش ســوریه نیروهای خود را در 
این منطقه گرد آورده و این حمات را ناکام گذاشت.بعد از سیطره ارتش سوریه 
بر مناطق وســیعی در حومه ادلب، حماة و حلب ترکیه و روسیه به توافقی برای 

آتش بس در این مناطق دست یافته وعملیات نظامی متوقف شد.

فارین پالیسی:
برای اجتناب از جنگ باید بی طرفی عراق 

پذیرفته شود
فارین پالیســی در گزارشــی به تنش میان ایران و آمریکا پرداخت و نوشــت:به 
گزارش ایلنا به نقل از فارن پالیســی، برای اینکه ایران و عراق از جنگ اجتناب 
کنند ازم اســت که هر دو طرف بیطرفی عراق را تایید کنند و مانند فناند در 
دوران جنگ ســرد با عراق برخورد کنند و به تمامیت ســرزمینی عراق احترام 
بگذارند.عراق یک همسایه قدرتمند مانند ایران دارد که نفوذ زیادی در عراق دارد. 
برای اینکه ایران و آمریکا از جنگ اجتناب کنند اول، ازم است که ایران و ایاات 
متحده متعهد به تمامیت ارضی عراق باشند.دوم، ایاات متحده و  ایران موافقت 
کنند که نیروهای خود را خارج کنند.ســوم، ایاات متحده و ایران باید فقط به 
عراق کمک میکنند به شرط اینکه دولت مرکزی در بغداد کارآیی نظامی خود را 

در رابطه با ایجاد نظم داخلی و مبارزه با تروریسم بهبود بخشد.

جوزپ بورل:
 اتحادیه اروپا به حفظ روابط مثبت با چین

 ادامه می دهد
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از تداوم روابط مثبت با چین به عنوان یک 
قــدرت جهانی و لزوم اتخاذ رویکردهای بهتر در اروپا و در مواجهه با بحران هایی 
شــبیه کرونا خبر داد.به گزارش اقتصادآناین به نقل از فارس، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگو با یک شبکه خبری اروپایی از تداوم همکاریها 
با چین خبر داد.»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت 
وگو با شــبکه خبری »یورو نیوز« که در روزهای گذشــته صورت گرفته، گفت: 
»ما روابــط مثبتی با چین داریم. کار من تاش برای حفظ این روابط اســت.« 
بورل در ادامه گفت: »من چین را به عنوان یک رقیب سیستماتیک نمی شناسم. 
در گزارش راهبردی ســال گذشته اتحادیه اروپا در این زمینه آمده بود، نگاه یک 
جانبه به چین نکنید. این یک رابطه پیچیده است. قدرتها معموا تحت فشار قرار 
می گیرند... ما هم همین کار را انجام می دهیم.« مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا درباره روابط با آمریکا و رئیس جمهور این کشــور نیز گفت: »ما با دونالد 
ترامــپ رابطه نداریم. ما با ایاات متحده آمریکا روابط داریم. این یک رابطه بین 
سازمانی است، نه یک رابطه شخصی.«بورل در این مصاحبه  به لزوم رویکردهای 
هماهنگ تر در اتحادیه اروپا در مواجهه با فوریت های بهداشــتی در آینده اشاره 
کرد.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای گذشته نیز در یک مصاحبه 
گفت،  با توجه به تاثیرات جهانی بحران شیوع کرونا باید کشورها به اتخاذ تدابیر 

یکجانبه پایان دهند و به راه حل های مبتنی بر چند جانبه گرایی روی آورند .

گاردین:

کرونابرایاردوغانگرانتماممیشود
روزنامه گاردین در مطلبی رجب طیب اردوغان را سیاســتمدار قدرتمند 
و پوپولیســتی دانســت که تمایل دارد رهبری خود را تنها راه حفاظت 
از ترکیــه در برابر دشــمنان واقعی و تخیلی معرفی کنــد؛ با این حال 
همه گیری کرونا بحرانی اســت که او پیش از این هرگز با چیزی شــبیه 
به آن روبرو نشــده است.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، نیت 
شنکن، مدیر پژوهش های ویژه در سازمان نظارتی »کاخ آزادی« می گوید: 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه به تدریج برای اصاح قانون 
اساســی ترکیه اقدام و قدرت تحت اختیار ریاســت جمهوری را تحکیم 
کرد.او معتقد است، وقتی این کشــور با پیامدهای اقتصادی کرونا روبرو 
می شود، دیگر چیز زیادی وجود نخواهد داشت که تقصیرها به گردن آن 
انداخته شود. اردوغان ممکن است قربانی موفقیت خود شود و به نحو بدی 
تحت تاثیر نتایج غیرمنتظره قــرار گیرد. افول اقتصادی و نحوه مدیریت 
این بحران می تواند ضربه مهلکی باشد.تردیدی نیست که این همه گیری 
جهانی که بحران مالی ایجاد کرده است، به ترکیه لطمه می زند. صندوق 
بین المللی پول پیش بینی کرده اســت که اقتصاد ترکیه در اثر پیامدهای 
کرونا با کاهشــی پنج درصدی در سال ۲۰۲۰، تورمی ۱۲ درصدی و نرخ 
بیکاری ۱۷.۲ درصدی روبرو خواهد شــد. کاهش ارزش لیر نیز این هفته 

رکــورد پایین ترین میزان خود را زد.یک اقتصــاددان ترکیه ای می گوید، 
تورم غیررسمی در ترکیه بســیار بااتر از نرخی است که به طور رسمی 
اعام شــده است و کاهش نرخ سود به این معناست که دولت راه را برای 
شــوک های تازه ای در زمینه ارزش پول و تورم بــاا هموار می کند. این 
اقتصاددان افزود: اقتصاد ترکیه پیش از شیوع کرونا نیز کاما آسیب دیده 
بود. ما شاهد یک رکود بسیار شدید و طوانی هستیم.گاردین این آشوب 
اقتصادی را شــرایطی می داند که می تواند برای اردوغان ضربه ای مرگبار 
باشد چرا که طی دو سال گذشته، اقتصاد یکی از زمینه های آسیب پذیری 
عمده حزب حاکم عدالت و توسعه بوده است و نتایج نامطلوب این حزب 
در انتخابات محلی ســال گذشــته میادی که با شکست آن در چندین 
شــهر اصلی همراه بود، نشــانی از آغاز اضمحال قدرت اردوغان است.با 
اینکه ترکیه ملزم به برگزاری انتخابات سراســری تا سال ۲۰۲۳ نیست، 
طبق نظام ریاســت جمهوری تازه این کشــور، اتحادهای اپوزیسیون با 
اندکی کاهش در حمایت ها از ائتاف حاکم می توانند اکثریت دولت را که 
هم اکنون نیز ضعیف شده، از بین ببرند. برخی ناظران معتقدند که با توجه 
به تحوات اخیر در ترکیه، پیامدهای همه گیری کرونا مطمئنا به گروه های 

اپوزیسیون فرصت تقویت موضعشان را می دهد.

آمریکا: 
هکرهای چینی هم به دنبال دیتاهای واکسن کووید-19 هستند

در حالی که تحقیقات جهانی برای یافتن واکسن ویروس کرونا در جریان است، آژانس های اطاعاتی پیشرو آمریکا هشدار 
داده اند که هکرهای چینی به دنبال نفوذ در داده های آمریکایی درباره این ویروس هســتند.به گزارش ایســنا، به نوشته 
روزنامه نیویورک تایمز، پیشــتر انگلیس و آمریکا در هشداری مشترک اعام کردند، هکرهایی از چند کشور خارجی به 
دنبال دســتیابی به داده های مرتبط با کووید-۱۹ هســتند که شامل اطاعات و تحقیقات مرتبط با واکسن این ویروس 
می شود.مقام های سابق و کنونی امنیتی آمریکایی شامل اف بی آی و وزارت امنیت داخلی ایاات متحده مدعی اند که پکن 
به دنبال دســتیابی به مالکیت فکری با ارزش و داده های ســامت عمومی از طریق ابزار غیرقانونی مرتبط با واکسن ها، 
درمان ها و تست هاست.در این هشدار همچنین بر فعالیت باای سایبری چین و استفاده از عامان غیربومی تاکید شده 
است.کریستوفر کربز، مدیر آژانس امنیت زیرساخت و امنیت سایبری آمریکا گفت: سابقه طوانی چین در داشتن رفتار بد 
در فضای مجازی مشخص و واضح است و از این رو انتشار چنین اخباری نباید کسی را شگفت زده کند.کارشناسان امنیتی 
گفته اند که نه تنها افزایش حمات از ســوی هکرهای چینی را ثبت کرده اند بلکه ســایر کشورها نیز به دنبال دستیابی 
اطاعات درباره واکســن کرونا هستند.این گزارش ها در حالی منتشر می شود که آمریکا دولت پکن را بابت واکنشش به 
شیوع ویروس کرونا مورد انتقاد قرار داده است.روزنامه نیویورک تایمز در هفته های اخیر گزارش داد، کارشناسان امنیت 
فضای مجازی به یک ســری تاش ها برای حمات هکری از ســوی ویتنامی ها علیه مقام های چینی مرتبط با مقابله با 
ویروس کرونا دســت یافتند. همچنین این ادعا وجود دارد که هکرهای کره جنوبی ســازمان بهداشت جهانی و مقام های 

کره شمالی، آمریکا و ژاپن را هدف حمات خود قرار داده تا اطاعات درباره ویروس کرونا را به دست بیاورند.

جانسون مطرح کرد؛
سیستم هشدار 5 مرحله ای دولت انگلیس برای ارزیابی خطر شیوع کرونا

نخســت وزیر انگلیس اعام کرد، دولت این کشــور برای ارزیابی خطر شیوع کرونا، یک سیستم هشدار پنج مرحله ای را در نظر 
خواهد گرفت و بر اساس آن تصمیم خواهد گرفت.به گزارش ایسنا، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس گفت، جزئیات تدابیر 
جدید را در پارلمان اعام خواهد کرد اما به نظر می رسد در سیستم هشدار جدید، رنگ سبز برای مرحله یک )ویروس در انگلیس 
شیوع ندارد( و قرمز برای مرحله پنج خواهد بود و مثل سیستم هشدار خطر امنیتی بر حسب اطاعات و آمار جدید می تواند تغییر 
 کند.به گفته جانسون بر اساس این رده بندی، انگلیس در دوران قرنطینه در مرحله چهارم قرار داشته است.جانسون اضافه کرد:  به 
خاطر از خودگذشتگی شما، حاا در وضعیتی قرار گرفته ایم که وارد مرحله سوم شویم.سخنان جانسون در حالی بیان شد که با 
مرگ ۲۶۹ تن از مبتایان به کرونا در انگلیس در شبانه روز گذشته، تعداد قربانیان این بیماری در این کشور به دست کم ۳۱۸۵۵ 
نفر رسیده است. شمار مبتایان هم بیشتر از ۲۱۹ هزار نفر اعام شده است.جانسون تأکید کرد، شهروندان با هوشیاری و رعایت 
مقررات می توانند به مهار شیوع کرونا کمک کنند.او گفت، هنوز وقت آن نرسیده فاصله گذاری اجتماعی لغو شود اما از کسانی 
که نمی توانند در خانه کار کنند خواست سر کار بروند ولی در حد امکان از حمل و نقل عمومی استفاده نکنند و اگر می توانند 
پیاده یا با دوچرخه ســر کار حاضر شوند.جانسون همچنین از قرنطینه مسافران پروازهای خارجی خبر داد.نخست وزیر انگلیس 
احتمال داد امکان بازگشایی تدریجی مدارس ابتدایی از اول ژوئن )۱۲ خرداد( فراهم شود.به گفته جانسون، بعضی از کسب وکارها 
نیز می توانند از این تاریخ شــروع به کار کنند اما هشدار داد باز شدن فروشگاه ها و مدارس تنها در صورتی انجام خواهد شد که 
شواهد علمی آن را تائید کنند. اگر اوضاع خوب پیش برود یک ماه بعد از آن بازگشایی برخی هتل ها و رستوران ها آغاز می شود.

جانسون گفت:  باید دوباره تاکید کنم که همه اینها مشروط است و به اما و اگرها بستگی دارد.

روزنامه »دیلی میل« با اشــاره به مانوری 
که پیش از انتشــار گزارش ها از شــیوع 
کروناویروس جدید، در همین زمینه در 
فرودگاه ووهان برگزار شده بود، بی اطاع 
بودن مقامات چینی از شیوع این بیماری 
را در آن مقطع زیر ســوال برده است.به 
گزارش ایسنا، روزنامه دیلی میل گزارش 
کــرده اســت، اداره گمــرک هواپیمای 
»تیانهــه« در ووهــان در بعدازظهر ۱۷ 
سپتامبر سال گذشــته میادی پیامی 
اضطراری دریافت کردند؛ مبنی بر این که 
یک مسافر در پروازی که در حال ورود به 
این فرودگاه بوده، بدحال بوده و مشکات 
تنفسی دارد.با دریافت این پیام، کارکنان 
این فرودگاه وارد وضعیت اضطراری شدند 
و ماســک به صورت زدند و مدیران آنان 
نیز تدابیری را متناســب با شرایط اتخاذ 
کردند.به گفته یــک روزنامه نگار محلی، 
کمی بعد مرکــز کمک های اولیه ووهان 
گزارش کرد که این بیماری مســری به 
عنوان »گونــه ای جدید از کروناویروس« 
اســت.دیلی میل  تشــخیص داده شده 
می نویســد، این حرکت ظاهراً یک مانور 

بــرای محک زدن واکنش ها نســبت به 
چنین رویدادی بوده اما مصادف شــدن 
مانوری با موضوع »شیوع گونه ای تازه از 
کروناویــروس در ووهان« با اتفاقی که به 
یک همه گیری جهانی منجر شد، عجیب 
است.طی روزهای گذشته گزارش هایی از 
ابتای ورزشکاران فرانسوی شرکت کننده 
در بازی هــای نظامی به یــک بیماری 
منتشر شد که تصور می شود کووید-۱۹ 
بوده است.الودی کلوول، قهرمان جهانی 
پنج گانه مدرن در این باره گفته اســت، 
تعداد زیادی از ورزشــکاران در بازی های 
نظامی جهانی بیمار بودند و بیماری آنان 
با عایمی مانند آنفلوانزا همراه بوده است.

همچنین گزارش شده است که فردی که 
در ۲۷ دسامبر در بیمارستانی در پاریس 
با تشخیص ابتا به ذات الریه مورد درمان 
قرار گرفته، مبتا به کروناویروس جدید 

بوده است.چین چهار روز بعد از این تاریخ 
به ســازمان جهانی بهداشت شیوع این 
ویــروس را گزارش کرد و ووهان را تا ۲۴ 
روز بعد قرنطینه نکرد.یک مطالعه نشان 
داده اســت، ســرعت انتقال این ویروس 
چنان باا است که اگر مقامات ووهان یک 
هفته زودتر عمل کرده بودند، ۹۵ درصد 
از شمار مبتایان به این بیماری کاهش 
می یافت و حتی یک هفتــه اقدام زودتر 
می توانست دوسوم از شمار آنان را کاهش 
دهد.روزنامه دیلی میل همپنین نوشــته 
است، شی ژنگلی، کارشناس کروناویروس 
که به خاطر کار در غارها برای جمع آوری 
نمونه هایی از پستانداران شب زی به »زن 
خفاشی« معروف اســت، سال میادی 
گذشته صراحتا درباره خطر این بیماری 
هشــدار داده بود.این روزنامه می افزاید، 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که مصادف 

شدن شیوع این بیماری با مانوری که در 
فرودگاه ووهان انجام شد، تصادفی نبوده 
است.ژنگلی در گزارشی که به همراه سه 
تن از همکارانش در مارس ۲۰۱۹ منتشر 
کرد، اظهار کرد که شیوع کروناویروسی 
کــه از خفاش ها نشــأت گرفته باشــد، 
»بسیار محتمل« اســت و »به احتمال 
زیــاد این اتفاق در چین رخ خواهد داد«. 
او این احتمال را به فرهنگ غذایی مردم 
چین مرتبط دانست.تحقیقاتی دانشگاهی 
در ماه فوریه توســط بوتائو شیائو، استاد 
علوم زیستی در دانشگاه تکنولوژی چین 
نتیجه گرفته است که کروناویروس جدید 
»احتمــاا از آزمایشــگاهی در ووهان« 
منتشر شده و خواســتار تدابیر امنیتی 
سختگیرانه تر در آزمایشگاه ها شده است. 
این پژوهش با عنوان »منشأهای احتمالی 
کووید-۱۹« دو روز بعد از انتشــار حذف 
شد.این سند که از سوی دیلی میل رویت 
شده، آورده است که ۶۰۵ خفاش در مرکز 
کنترل بیماری ووهان نگهداری شده اند 
که در حــدود ۵۰۰ متری بــازار فروش 

حیوانات زنده خوراکی واقع شده است.

دیلی میل بی اطاع بودن چین از 
منشأ کرونا را زیر سوال برد

یک نشــریه آمریکایی از تشدید فعالیت نیروی دریایی 
ارتــش چین در حوزه اقیانــوس آرام و خاورمیانه خبر 
داد.به گزارش ایسنا،  پایگاه فوربس گزارش کرد، نیروی 
دریایی ارتش آزادی بخش خلق چین )PLAN( در حوزه 
اقیانوس هند و خاورمیانه فعالتر شده اما اهمیت زیادی 
برای یک پایگاه دریایــی خارجی خود در جیبوتی در 
حوزه شــاخ آفریقا در راســتای گسترش نفوذش قائل 
اســت.یک ســری تصاویر ماهواره ای جدید نشان می 
دهند که چین به تقویت پایگاه پشتیبانی خود در آنجا 
ادامه می دهد. این تصاویر حاکی از تکمیل اساسی یک 
اسکله و راه اندازی قریب القوقوع آن است. یک تحلیلگر 
اطاعاتــی به اصطاح منبع بــاز در توئیتر یک تصویر 
متعلق به ماه مارس سال جاری میادی را منتشر کرد 
که نشــان دهنده فعالیت یک لودر در حال کار به روی 
یک تکه زمین مصنوعی ایجاد شــده در ســاحل است 
که پیامهای زیادی دارد. تحلیلها حاکی از این است که 
این تاشــی برای ایجاد دومین اسکله بزرگ به منظور 
افزایش چشــمگیر ظرفیت این پایگاه است.این پایگاه 
در جیبوتی اولین پایگاه نظامی خارجی چین است که 
در ســال ۲۰۱۷ افتتاح شد اما اسکله های آن همچنان 
در دست احداث هستند. این پایگاه در ظاهر چشمگیر 

و دارای فضــای داخلی منظم و محوطه ای بزرگ برای 
هلیکوپترها است. نشانه ای از ایجاد تونلهای محافظ برای 
کشتیها در آنجا بر خاف برخی پایگاه های داخل چین 
دیده نمی شود اما بی تردید در این پایگاه امکانات دفاعی 
تعبیه شــده اســت. دیوار محیط پیرامونی این پایگاه 
همچون یک قلعه در دوران مدرن احداث شده است.به 
نظر می رسد که عمده ساخت وساز مربوط به اسکله ای 
۳۴۱ متری در پایگاه اواخر سال گذشته میادی پایان 
یافته اســت. این اســکله به حدی درازا دارد که بتواند 
پذیرای ناو هواپیمابر جدید چین و دیگر کشــتی های 

جنگی این کشور باشــد.همچنین این ناو می تواند به 
آســانی پذیرای چهــار زیردریایی هســته ای چین در 
صورت لزوم باشد. با این حال این اسکله همچنان دارای 
محدودیتهای نسبی بوده و این طبیعی است که چین 
به دنبال افزایش اسکله ها باشد. فعالیتهای جدید حاکی 
از ســاخت یک اســکله دوم در آنجا در نزدیکی اسکله 
اولی است.جیبوتی یک بندر راهبردی در دهانه دریای 
ســرخ همراه با دسترسی آسان به دریای عربی، خلیج 
فارس و اقیانوس هند است. بسیاری از کشتی هایی که 
ماموریت مقابله با دزدی دریایی و محافظت از تانکرها را 
دارند در آنجا توقف می کنند. خود چین کشوری است 
که در چنین عملیاتهایی دخیل بوده است.یک مساله 
نگران کننده برای ارتش های غربی، نزدیکی پایگاه های 
چین به تاسیسات آنها است. پایگاه مذکور تنها حدود 
هفت مایل با یک پایگاه نیروی دریایی آمریکا موسوم به 
»کمپ لمونیه« فاصله دارد. این پایگاه در سال ۲۰۰۱ 
احداث شد و تنها پایگاه دائمی ارتش آمریکا در آفریقا 
محسوب می شود. همچنین پایگاه چین کمتر از پنج 
مایل با بندر اصلی کشــور جیبوتی که مکررا از سوی 
کشــتی های جنگی اروپایی و آمریکایی مورد استفاده 

قرار می گیرد فاصله دارد.

فوربس گزارش داد:

چین در حال گسترش پایگاه های فرامرزی خود است
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با توجه به شرایط اضطراری و اورژانسی مساله، تسهیات مناسبی از سوی 
معاونت های پژوهشــی به این تحقیقات اختصــاص یافته و در این میان 
امیدواریم که اطاعات خوبی از نتایج این مقاات به کشــور و حتی دنیا 
عرضه کنیم.دکتر داوود یادگاری با اشاره به اقدامات این مرکز تحقیقاتی 
در حوزه کرونا، با بیان اینکه هم اکنون ۱۰ تا ۱۵ طرح مطالعاتی و پروتکل 
پژوهشی در این مرکز تحقیقاتی در دست اجراست، گفت: این تحقیقات در 
زمینه پیشگیری از کرونا، نوع داروها، نحوه انتشار بیماری و مقایسه داروها 
باهم انجام می شود و امیدواریم نتایج این تحقیقات به خودکفایی کشور در 
این زمینه ها کمک کند.وی با اشاره به تشکیل هسته اصلی مطالعاتی در 
زمینه کرونا در ســتاد کرونای استان تهران، اظهار کرد: این تحقیقات در 

زمینه ها و ابعاد مختلف تحقیقاتی و مطالعاتی در حال اجراست.

معاون دانشجویی دانشــگاه تهران گفت: دانشجویانی که خود یا 
یکی از بستگانشــان به بیماری کرونا مبتا شده اند،با ارائه مدارک 
و بررســی در کمیسیون موارد خاص، تسهیات مختلفی از جمله 
امــکان حذف چند درس یا حذف تــرم را دریافت می کنند.دکتر 
ســعید حبیبا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: در حوزه معاونت 
دانشــجویی تصمیماتی در جلســه دبیران مناطق دهگانه کشور 
بــا حضور دکتر »صدیقــی«، معاون وزیر و رئیس ســازمان امور 
دانشجویان کشور و رئیس صندوق رفاه دانشجویان گرفته شد که 
بر اساس این تصمیمات با هدف کمک به دانشجویان، بازپرداخت 
وام ها توسط دانش آموختگان از اسفندماه گذشته تا اردیبهشت ماه 

به مدت سه ماه تعلیق شده است.

برای اولین بار از هیدروژن برای تولید فواد اســتفاده شــده است، 
تولید جدیدی که هیچ تاثیر منفی در کیفیت فواد ندارد.یک شرکت 
فواد سوئدی موسوم به "اوواکو" برای اولین بار از هیدروژن در تولید 
 )LNG(تجاری فواد استفاده کرده و آن را جایگزین گاز طبیعی مایع
کرده اســت. نتیجه این کار مثبت بوده و نشــان می دهد که هیچ 
تاثیری منفی بر کیفیت فواد ندارد."گوران نیستروم" معاون اجرایی 
بازاریابی گروهی و فناوری این شرکت گفت: این یک پیشرفت بزرگ 
برای صنعت فواد اســت. این اولین بار است که از هیدروژن برای 
حرارت دادن فواد در یک محیط تولیدی استفاده می شود. به لطف 
این آزمایش، اکنون ما می دانیم که هیدروژن می تواند به سادگی و با 

انعطاف پذیری در تولید فواد مورد استفاده قرار گیرد.

 تسهیات ویژه 
به تحقیقات کرونایی

کدام  دانشجویان امکان حذف 
ترم و یا درس را دارند؟

نخستین استفاده از هیدروژن 
در تولید فواد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

رهاسازی پرندگان شکاری در همدان

SL رندری احتمالی از نسل آیندهٔ مرسدس بنز
رودســتر افسانه ای SL کاس یکی از محصوات نمادین مرسدس بنز محسوب می شود. پدر معنوی این سری، مدل اسطوره ای 
3۰۰SL بود که در سال ۱9۵4 معرفی شد و پس ازآن همواره نسل های مختلف سری SL به بازار آمدند. نسل کنونی SL کاس اما 
هم اکنون هشت ساله است که برای دوران امروزی سن زیادی محسوب می شود. به همین دلیل، هرچند این خودرو از نظر فروش 
عملکرد خوبی ندارد اما مرسدس بنز قصد دارد نسل جدید آن را با یک بازنگری کامل در آینده معرفی کند. در اوایل سال جاری، 
پروتوتایپی از SL جدید توسط جاسوسان رؤیت شد که البته به طور کامل با پوشش های استتاری پوشیده شده بود که این یعنی 
هم اکنون در مراحل اولیهٔ توسعه قرار دارد.بااین حال از ظاهر احتمالی این ماشین رندری طراحی شده که آن را مشاهده می کنید. 
در این رندر بســیاری از ویژگی ها از پروتوتایپ مذکور گرفته شــده است مثل سقف پارچه ای که ظاهراً قرار است در نسل آیندهٔ 
SL بازگشــته و جایگزین ســقف فلزی قبلی شود. عاوه بر این، شایعاتی هم به طرح کابین 2+2 برای SL جدید اشاره داشته اند 
که در صورت صحت، احتمااً صندلی های عقب خودرو کوچک و تنگ خواهد بود. همچنین گفته می شود نسل جدید SL صرفاً 

به صورت رودستر عرضه خواهد شد.

یک جفت کفش، حق الزحمه یک وزنه بردار برای دو سال وزنه زدن در لیگ!
ملی پوش سابق تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران می گوید، برادرش برای دو سال وزنه زدن در لیگ تنها یک جفت کفش 2۰۰ هزار تومانی 
دریافت کرده است.عباس زندی درباره تسویه نشدن قرارداد های او و برادرش در لیگ وزنه برداری بیان کرد: من در سال 9۶ عضو تیم مناطق 
نفت خیز جنوب بودم و  در رده جوانان سه مسابقه برای این تیم وزنه زدم که دو مقام اولی  و یک دومی به دست آوردم. در این میان با بدبیاری 
مواجه شدم و آزمایش دوپینگ من مثبت شد و آن هم به دلیل استفاده از مکملی بود که در آن ماده متیل هگزان آمین قرار داشت. این ماده 
تا قبل از سال 2۰۱۶ جزو مواد ممنوعه نبود و من هم چون از این مکمل استفاده کرده بودم آزمایشم مثبت شد و به دلیل اینکه این اتفاق 
سهوی بود بنابراین شش ماه محروم شدم. با این حال امتیازات من در لیگ کم نشد و تیم هم امتیازی را از دست نداد اما قرارداد من که 2۰ 
میلیون تومان بود تسویه نشد. من پیگیر قرارداد شدم اما وقتی دیدم پولی به من پرداخت نمی شود دیگر قید آن را زدم و گایه ای هم ندارم اما 
برای برادرم ناراحت هستم.ملی پوش سابق تیم ملی جوانان در مورد تسویه نشدن قرارداد برادرش نیز گفت: بردار من علیرضا زندی به مدت 
دو سال 9۶ و9۷ برای تیم نور همدان در هر دو رده جوانان و بزرگساان  وزنه زد. مسئول تیم آن زمان رییس هیات همدان بود. قراردادها 
در تیم نورهمدان به این صورت بود که نفر اول سه میلیون تومان، نفر دوم دو میلیون تومان و نفر اول یک میلیون تومان دریافت می کردند. 

حلقه ای زلف جاان ا سراندر سرزده است
گر شب اریک خواب آرد همی ر چشم مندل ز من بگریخته است و زر زلف او شده است
ست گر ز اصل جادویی و شعبده خواهی نشانزلف شبرنگش چرا خواب از دو چشمم بستدا
چشم او بنگر ه اصل جادویی و شعبده است

ناز سرک و لعل او ر چهرهٔ من صد رده استاه او را دو رده است از ر مکنون و عقیق گاه موبدا گر بود آتشکده آرام
عشق او چون موبدست و جان من آتشکده است

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

فیلم »تومان« به کارگردانی مرتضی فرشــباف برای 
اکــران آناین آمــاده می شــود.»تومان« فیلمی به 
تهیه کنندگی سعید سعدی اســت که سال گذشته 
در جشنواره فیلم فجر حضور داشت و در پنج بخش 
کارگردانــی، بهترین نقش اول و مکمل مرد، بهترین 
فیلمبرداری و بهترین صدابــردار و صداگذاری نامزد 
دریافت جایزه سیمرغ بلورین جشنواره شد که درآخر 
فقط جایزه بهترین فیلمبرداری را گرفت.وضعیت این 
فیلم هم مثل دیگر فیلم های ســینمایی پشت خط 
اکران بوده که در تعطیلی سینماها پس از همه گیری 
کرونا باتکلیــف مانده اند ولی ســازندگان »تومان« 
تصمیم تازه ای بــرای فیلم خــود گرفته اند.مرتضی 
فرشباف در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد: با شرایطی که وجود دارد و فیلم های زیادی که از سال 
9۷، جشنواره سال 9۸ و تولیدی های غیرجشنواره ای سال گذشته در صف اکران هستند، تصمیم 
گرفتیم فیلم »تومــان« را به صورت آناین اکران کنیم و احتماا از دو هفته دیگر این کار انجام 
خواهد شد.او با اشاره به بررسی هایی که از اکران آناین »طا« کرده و با ابراز امیدواری از اینکه این 
نوع نمایش به خوبی با استقبال مخاطبان همراه شود، گفت: هماهنگی های ازم با پلتفرم هایی که 
فیلم را نمایش می دهند انجام شده و قرار است تبلیغاتی در بیلبوردها و استندها نیز داشته باشیم. 
فرشباف همچنین اضافه کرد که برای اکران »تومان« در درایواین سینما نیز احتماا اقدام خواهد 
شــد.»تومان« با بازی میرسعید مولویان، مجتبی پیرزاده، پردیس احمدیه، ایمان صیاد برهانی و 
حامد نجابت فیلم درباره فردی اســت که از راه قمار اسب و فوتبال تاش می کند یک شبه طبقه 

اجتماعی خود را تغییر دهد.

سیدارتها 
کتاب تاثیرگذار سیدارتها یک رمان معنوی از هرمان 
هسه، نویسنده آلمانی است که بعدها تابعیت کشور 
سوییس را گرفت. ســیدارتها کتابی در ستایش بودا 
است. کسی که راه خویش را بدون هیچ سستی تا به 
آخر دنبال کرد.رمان سیدارتها به طور کلی یک سفر 
است. سفر عرفانی سیدارتها برای سیدن به معنویت، 
برای رسیدن به کمال و برای رسیدن به روشن نگری. 
ســیدارتها فرزند عالِــم و پیشــوای روحانی مذهب 
برهمایی، برهمن فرزانه اســت و از کودکی راه پدر را 
دنبال کرده و در حال آموختن تعلیمات مذهبی است. 
در کنار دوســتش گویندا، در حال رشد هستند و از 
ســختی های زندگی چیزی نمی دانند. در ناز و نعمت 
بزرگ شــده اند و هرچه بخواهند می توانند داشته باشند. همه سیدارتها را ستایش می کردند و او 
را دوست داشتند و عقده داشتند او در آینده یکی از بزرگان برهمایی خواهد بود. اما در این میان 
مشکلی بود. خود سیدارتها از درون راضی نبود و احساس خوبی نداشت.اما سیدارتها در دل خود 
شادی نمی آفرید و نشاط نمی انگیخت. در راه های پرُگل انجیرزار قدم می زد و در سایه ی کبودرنگ 
دختزار به مراقبه می نشست. با غسل های پلیدی شوی روزانه خود را از گناه مصفا می ساخت و در 
جنگل ژرف سایه ی انبه قربانی نثار می کرد و حرکات و رفتارش با کماِل بایستگی همگان را شیفته 
می گرداند و مایه ی شادی همه بود، اما در دل خویش نور نشاط نمی آفرید. کتاب سیدارتها در دو 
بخش اصلی نوشته شده اســت و سرفصل های این کتاب عبارت است از: پسر برهمن / در سلک 
شــمنان / گوتاما / بیداری / کماا / در میان جاهان / سانســارا / در کنار رود / رودبان / پسر / اُم 

/ گویندا

ِهرمان ِهِسه
ِهرمان ِهِســه )زادهٔ 2 ژوئیهٔ ۱۸۷۷ - درگذشــتهٔ 9 اوت 
۱9۶2 میادی( ادیب، نویسنده و نقاش آلمانی-سوییسی 

و برندهٔ جایزهٔ نوبِل سال ۱94۶ در ادبیات.
وی در شــهر کالو واقع در اســتان بادن-وورتمبرگ زاده 
شد. پدر هرمان هسه مدیریت مؤسسه انتشارات مبلغین 
پروتســتان را به عهده داشت. مادرش دختر هندشناس 
معروف، دکتر »هرمان گوندرت« و مدیر اتحادیه ناشران 
کالو بود. کتاب خانه بزرگ پدربزرگ و شــغل پدر، اولین 
باب آشنایی هرمان هســه جوان با ادبیات بود. از طریق 
پدر و مادرش که مبلغان مذهبی در هندوســتان بودند، 
به جهان بینی و تفکرات فلســفی هند دست یافت. او که 
از اوان جوانی دارای روحی حســاس و ضربه پذیر بود، در 
مقابل نابرابری های جامعه و تضاد درونی با پدر و مادرش، در ســن پانزده ســالگی از مدرســه کلیسائی 
ماول برون)جایی که صحنه و فضای قرون وســطایی داستان او نارتسیس و گولدموند را فراهم آورد( که 
بورس تحصیلی در رشته الهیات پروتستانتیسم را از آن داشت، فرار کرد. بعد از فرار دچار افسردگی حادی 
شد که والدینش او را در بادبول تحت نظر جن گیر مدرنی قرار دادند که سرانجام آن اقدام به خودکشی 
بود در نتیجه او را به آسایشگاه کودکان عقب افتاده ذهنی در اشتتن فرستادند سپس در کانشتات یک 
دورهٔ یکسالهٔ را آغاز و چندی بعد در شهر کالو به کارآموزی در یک کارگاه ساعت سازی مخصوص برج های 
کلیسا، مشغول و پس از اتمام این دوره در شهر توبینگن در رشته کتابفروشی به مدت سه سال، )۱۸9۵ 
- ۱۸9۸ میادی( به کارآموزی پرداخت. ســرگرمی دلخواه هسه در اوقات فراقت نقاشی و باغبانی بود. 
کارهای آبرنگ او دو نوع سبک متفاوت دارند واقع گرایانه و تخیلی. پس از موفقیت رمان پتر کامنتسیند 

وی با ماری برنولی، که گویی از میان یکی از اشعار نخستین هسه بیرون آمده بود، ازدواج کرد. 

»تومان« هم اکران آناین می شود


