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وزیر امور خارجه گفت: برای پرداخت غرامت در موضوع سفارت انگلیس در تهران، هیچگونه اقدام و مذاکره ای نداشته ایم.محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه در خصوص اظهارات و درخواســت انگلیس مبنی بر پرداخت غرامت از ســوی ایران به دلیل آسیب دیدن سفارت انگلیس در تهران، 
اظهار داشت: مقرراتی در حقوق بین المللی وجود دارد و دولت ایران نیز اعام کرده، حفظ حراست از سفارتخانه های خارجی در تهران تعهد دولت 
جمهوری اســامی ایران اســت و همه مقامات کشــور بر این نکته تاکید دارند.وی افزود: درباره جزئیات این موضوع دو طرف باید مذاکره کنند و 

هنوز هیچ مذاکره ای در این باره صورت نگرفته است....

www.sobh-eqtesad.ir

ظریف:
مذاکرهایبرایپرداختغرامتبهانگلیسنداشتهایم

info@sobh-eqtesad.ir

شبهای قدر حیات میبخشند
در ماه مبارک رمضان هســتیم و کرونا امکان ایجاد گردهم آیی 
های مذهبی را تا شب های قدر از ما مسلمانان گرفته بود. ستاد 
ملــی مبارزه با کرونا به توصیه مقام معظم رهبری حضرت آیت 
اه اامام خامنه ای با صدور نامه ای این جازه را داد که شبهای 
قدر ملت مســلمان و معتقد ایران اسامی در مساجد و اماکن 
مذهبــی گرد هم آمده و برای تقاضا از خدای بزرگ دســت به 
دامن امام عصر حضرت مهدی موعود عجل اه تعالی فرجه شده 
و بهترین ها را برای ســال پیش روی خود رقم بزنند. اساسا در 
ماه مبارک رمضان طبق فرموده قرآن کریم شبی به نام شب قدر 
وجود دارد که بفرموده قرآن کریم بهترین شبهای سال است. از 
قول بزرگان مذهب ۵ شــب از شبهای ماه مبارک را مقرون به 
صحت تلقی میکنند که شبهای ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۷ ماه 
مبارک هستند. از این شــبها به شبهای ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ بیشتر 
تاکید شده است و نقل قولهایی هم از امام صادق علیه اسام که 
امام ششم شــیعیان هستند آمده که ایشان به شب ۲۳ عنایت 
بیشتری مبذول داشــته اند. در روایاتی که از رسول خدا )ص( 
نقل شــده، آمده است که شــب قدر تا روز قیامت در این امت 
باقی است. معنای احادیث این است که شب قدر معنای دیگری 
غیر از مفهوم نزول قرآن نیز دارد. قرآن در شــب قدر نازل شده، 
اما در این شــب مبارک چیز دیگری نیز وجــود دارد. آن چیز 
چیست؟   کسانی که این شب را گرامی می دارید و به آن ایمان 
دارند، در این شب مبارک چه چیز از آسمان به زمین نازل شده 
است؟ به اعتقاد بســیاری از بزرگان علما در شیعه معنای شب 
قدر با مفهوم روزه در ماه رمضان کامًا مرتبط اســت. ماحظه 
می کنیم که روزه آماده  ســازی انسان روزه  دار است برای اینکه 
در درجــۀ اول حجاب را از برابر دیدگان عقل بردارد و ســبب 
 شــود که او درست و جامع ببیند و فکر کند و بیاموزد و بیشتر 
از روزهایی که غذا بیشــتر می خورد، بفهمــد. دوم این که روزه 
انســان را نسبت به دردهای دیگران حساس می کند و این گونه 
عاطفۀ او را حساس تر و فراگیر تر می کند. سوم اینکه روزه نوعی 
آمادگی و پایداری در خود انسان ایجاد می کند، چرا که او در برابر 
خواهش ها و وسوسه ها و سختی ها می ایستد و در نتیجه صبر او 
بیشــتر می شود و صبر با روزه رابطه ای ژرف دارد. در آیه کریمه 
اةِ« معنای صبر  بِر َو الَصّ قرآن مجید می فرماید: »َو اسَتِعیُنوا بِالَصّ
در احادیث    همان روزه است. ماحظه می کنیم که روزه به انسان 
روزه  دار ســه ویژگی می بخشد: فهم بیشتر و احساس بیشتر و 
صبر بیشتر. این عناصر سه گانه در حقیقت وسایلی است تا آدمی 
برای آیندة خویش و تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. پس 
انســانی که روزه می گیرد، در نتیجه روزة خود بینشی روشن  تر 
دارد و دردهای جامعه را بیشتر حس می کند و صبر او برای ادامۀ 
راه افزون  تر می شــود. پس این انسان، کسی است که می تواند 
تصمیم بگیرد و راهی برای آیندة خویش ترسیم کند و سرنوشت 
خویش را از خال این تصمیم مشخص کند و دعا و التجا و تقاضا 
از خــدای متعال هــم او را در این فرایند بهبود، کمک میکنند. 
امام موسی صدر رهبر مفقود لبنانی که خدایش با اولیا خود هم 
نشین فرماید در تفسیر سوره دخان که از سوره هایی است که در 
ْحَمِن  همین شبها بیشتر خوانده میشود میفرمایند: » بْسِم اَهّ الَرّ
ِحیِم * حم * َوالِْکَتاِب الُْمِبیِن * إِنَّا أَنَْزلَْناُه فِی لَْیلَۀ ُمَباَرَکـۀإِنَّا  الَرّ
ا  ا ُمْنِذرِیَن * فِیَها یُْفَرُق ُکُلّ أَْمٍرَحِکیٍم * أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا إِنَّا ُکَنّ ُکَنّ
ِمیُع الَْعلِیُم * )دخان،  ُمْرِســلِیَن * َرْحَمـــًۀ ِمْن َربَِّک إِنَُّه ُهَو الَسّ
۱-۶(  ترجمه این آیه عبارت است از اینکه ]حا، میم. سوگند به 
این کتاب روشنگر. ما آن را در مبارک شبی نازل کردیم. ما بیم  
دهنده بوده ایم. در آن شــب هر فرمانی بر حسب حکمت صادر 
می شــود، فرمانی از جانب ما. و ما همواره فرستندة آن بوده  ایم. 
رحمتی است از جانب پروردگارت و هر آینه او شنوا و داناست.[ 
سورة دخان، که بدان علت که کلمۀ »دخان« در آن آمده است 
به این اسم نامیده شده است، از سوره  هایی است که در شب قدر 
می خوانند. این آیات ابتدایی که خواندیم، آشکارا نشان می دهند 
که ســوره به طور مشــخص به موضوع »لیلۀالقدر« می پردازد. 
بنابراین بهترمی دانم در همین موضوع که موضوع پیچیده ای هم 
هست و در میان مسلمانان جزو اسرار به شمار می آید چند نکته 
بگویم. این ســوره مفهوم »لیلۀالقدر« را روشن می کند، معنایی 
که با مفهوم شــایع متفاوت است. چرا که می فرماید: »ما قرآن 
را در شــبی مبارک نازل کردیم« و در ســورة قدر بر این تأکید 
شــده که قرآن در شب قدر نازل شده است: »إنّا أَنَزلناُه فِی لَیلَۀ 
الَقدرِ« بنابراین »شب مبارک« همان شب قدر است که قرآن در 
آن شــب نازل شده است. این آیه ها معنای شب قدر را این گونه 
تفســیر می کنند که شب قدر    همان شب نزول قرآن است و در 
قرآن هر چیزی روشــن شــده و حال و حرام و صحیح و فاسد 
و نیز حقایق شــرعی توضیح داده شده است. همچنین تعریف 
همۀ ارزش های غیبی و مفاهیم و تعالیم آســمانی آمده اســت. 
بنابراین ماه رمضان، دورة آموزشــی است که سرنوشت انسان را 
مشخص می کند و معنایش این است که سرنوشت او طی سال 
آینده بر اساس چارچوبی است که در ماه رمضان در قلب مؤمن 
و در درجه ای که مؤمن بدان می رسد، طراحی می شود. این بدان 
معناست که ماه رمضان ماه آموزش است و در نتیجۀ ایام قدر، آن 
هنگام که آدمی به این دورة آموزشــی می رسد، به درجۀ کاملی 
رسیده است. این درجه به طبیعت حال در دهۀ آخر ماه رمضان 
قرار دارد و بنابراین بســیاری از روایات تأکید دارد که شب قدر 
یکی از شب های دهۀ آخر ماه رمضان است. در برخی از روایات 
آمده اســت که هر انسانی شب قدری دارد که با شب قدرِ انسان 
دیگر تفاوت دارد و این معنا بر مفهومی که از ارتباط میان شب 

قدر و روزه برگرفته میشود منطبق است. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان کاهش ۳۶ درصدی صادرات در فروردین ۹۹

وزیرراهوشهرسازی:

تمدید۲ماههقرارداد
مستاجرانازمااجراست

علتریزش۲۷هزارواحدیدربورس

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص تمدید ۲ ماهه قرارداد مستاجران ازم 
ااجراست، گفت: از سازندگان حرفه ای دارای پروژه های تکمیلی و نیمه تمام دعوت می شود تا در طرح اقدام ملی 
مســکن مشارکت کنند.محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن، و برنامه ریزی 
وزارت راه و شهرســازی برای خانه دار کردن اقشــار مختلف جامعه، گفت: وزارت راه و شهرسازی عاوه بر تامین 
مسکن برای دهک های ۴ تا ۷  که شامل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است، چندین تفاهم نامه برای جامعه هدف از 
جمله فرهنگیان، کارگران و کارکنان نیروهای مسلح برنامه ریزی کرده است که این تفاهم نامه نیز مجموعا ۵۰۰ 

هزار واحد مسکونی را شامل می شود......

فاجعه اصلی برای غولهای نفتی در راه است

حراجاوراقبدهیدولتیدربازاربینبانکی
وزیربهداشتاعامکرد

برگزاری مراسم احیا از ۱۲ شب تا ۲ بامداد
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وزیر بهداشت اعام کرد
برگزاریمراسماحیااز۱۲شبتا۲بامداد

وزیر بهداشــت با اشاره به پروتکل های تدوین شده برای برگزاری مراسم لیالی قدر در مساجد، گفت: 
جلسه ای را با همکاران مان گذاشتیم و جمع بندی تازه ای انجام شد تا بتوانیم در شب های قدر با رعایت 
پروتکل های حداکثری بتوانیم بین ساعت ۱۲ شب تا ۲ بامداد مراسم احیای شب های با عظمت قدر را 
با حضور مومنان داشته باشیم. دکتر سعید نمکی با اشاره به وضعیت کرونا در کشور، گفت: خوشبختانه 
در کل کشور در زمینه بیماری به وضعیت مطلوب تری رسیده ایم. در روزهای ابتدایی هم اعام کردم که 
سه فاز مدیریت بیماری، کنترل بیماری و در نهایت فاز مهار بیماری را در پیش داریم. خوشبختانه در 
بسیاری از مناطق کشور از فاز مدیریت به فاز کنترل رسیدیم و در برخی جاها نیز به فاز مهار رسیده ایم 
که آن هم با کمک همه عزیزان و تمام مردم شریف و تمام دستگاه ها و ارگان های مختلفی که به ما 

کمک کردند، میسر شد.کرونا تمام نشده است.

مردمرعایتکنند
وی با بیان اینکه خواهشم از مردم این است که واقعا رعایت کنند، افزود: در برخی از استان هایی که 
فاصله گذاری هوشــمند مقداری رعایت نشد و یک مقدار مردم فکر کردند، همه چیز عادی است، ما 
متاسفانه داریم ضرر می کنیم. باید توجه کرد که بزرگ ترین خطای استراتژیک در این دوره این است 
که فکر کنیم که کرونا جمع  و جور و تمام شده است؛ چراکه هر آن ممکن است به شرایط قبل بازگردیم 
و این واقعا برای ما یک پدیده خطرناک و مهلکی است که این افتخار بزرگ را فدای بی خیالی کنیم.

نمکی درباره بازگشایی مساجد برای شب های قدر، گفت: پیرو توصیه مقام معظم رهبری و دغدغه ای 
کــه اعام کردند مبنی بر اینکه اگر راهی وجود دارد و اگر با پروتکل های ســخت گیرانه تری می توان 
اقدامی کرد که مســاجد را بر روی مومنان در شب های قدر باز کنیم. البته ایشان همواره از مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا و رعایت پروتکل ها حمایت کردند و هرگز از طرف ایشان در هیچ عرصه ای 
تحت هیچ فشاری قرار نگرفتیم. ایشان باز هم تاکید فرمودند که اگر راهی وجود دارد و پروتکل ها اجازه 
می دهند، این اتفاق بیفتد. بر همین اساس بعد از فرمایش ایشان جلسه ای را با همکاران مان گذاشتیم 
و یک جمع بندی تازه ای انجام شد تا بتوانیم در شب های قدر با رعایت پروتکل های حداکثری بتوانیم 
بین ساعت ۱۲ شب تا ۲ بامداد مراسم احیای شب های با عظمت قدر را با حضور مومنان داشته باشیم.

پرهیزحضورسالمندان،بیمارانوکودکاندراماکنبرگزاریمراسمقدر
وی افزود: مطمئنم مردم بیش از همه مراعات خواهند کرد. بر همین اســاس افراد مسن، افراد مبتا 
بــه بیماری های زمینه ای و کودکان به این اماکن نروند. در عین حال افرادی که حضور پیدا می کنند 
فاصله گذاری یک متر را با دیگران رعایت کنند، ماسک و دستکش به همراه داشته باشند، قرآن و مهر 
و ســجاده را از خانه با خود ببرند. در مســاجدی که فضای درونی کمی دارد، در شبستان ها و فضای 
بیرون که اولویت هم با فضاهای باز است، با فاصله گذاری استفاده کنند.نمکی ادامه داد: اگر مساجدی 
هســتند که ممکن اســت به دلیل حضور مداحان خوش صوت و معروف ما شلوغ شود، مراسم را در 
فضاهای بزرگ تر مانند ورزشگاه ها برگزار کنند تا اگر جمعیت بیشتری جمع شد، مشکلی از نظر فضا 

نداشته باشیم.

چراییعدمبازگشاییآستانهایمقدس
وزیر بهداشــت درباره بازگشــایی آســتان های مقدس نیز گفت: ما و همکاران مان در این زمینه به 
جمع بندی رسیدیم که بنابر دایلی آن ها را بازگشایی نکنیم. گرچه جناب آقای مروی از آستان مقدس 
حضرت امام رضا)ع(، آقای ری شهری از آستان مقدس حضرت عبدالعظیم،   آقای دستغیب از آستان 
مقدس شــاه چراغ )ع( و آقای سعیدی از آستان مقدس حضرت معصومه )س( مرتب با ما در تماس 
بودند و دوست داشتند در این صحن ها هر چه زودتر بر روی مردم باز شود، اما ما در نگاه کارشناسی 

هنوز به این مجموعه نرسیدیم.

تصمیمگیریبرایبازگشاییآستانهایمقدس؛امروزچهارشنبه
وزیر بهداشت گفت: در زمینه بازگشایی آستان های مقدس مجددا  امروز چهارشنبه، جلسه ای داریم و 
نتیجه را به استحضار مردم می رسانیم و امیدواریم بتوانیم در فضای مناسب تر هر چه زودتر در صحن و 

سرای اهل بیت )ع( و آستان های مقدس را بر روی مشتاقان این آستان ها باز کنیم.
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ظریف:نگـــاه

مذاکرهایبرایپرداختغرامتبهانگلیسنداشتهایم
وزیــر امور خارجه گفت: بــرای پرداخت غرامت در موضوع 
ســفارت انگلیس در تهــران، هیچگونه اقــدام و مذاکره ای 
نداشــته ایم.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه در خصوص اظهارات و درخواســت 
انگلیــس مبنی بر پرداخت غرامت از ســوی ایران به دلیل 
آســیب دیدن ســفارت انگلیس در تهران، اظهار داشــت: 
مقرراتــی در حقوق بین المللی وجــود دارد و دولت ایران 
نیز اعام کرده، حفظ حراســت از ســفارتخانه های خارجی 
در تهران تعهد دولت جمهوری اســامی ایران است و همه 
مقامات کشــور بر این نکته تاکید دارنــد.وی افزود: درباره 
جزئیات ایــن موضوع دو طرف باید مذاکــره کنند و هنوز 
هیچ مذاکره ای در این باره صورت نگرفته اســت.وزیر امور 
خارجه همچنین در پاســخ به سوالی درباره اینکه آیا بلوک 
نفتی شماره ۱۲ ســوریه به ایران واگذار شده است؟ گفت: 
هم اکنون کشور سوریه به ســمت استقرار و آرامش پیش 

می رود و تروریســت ها فقط در چند نقطه منحصر شــدند، 
طرح های مشــترکی داریم که در ایــن طرح ها همکاری در 
حوزه انرژی هم اســت.ظریف با اشاره به اینکه برای توسعه 
سوریه و مســائل اقتصادی این کشور، همکاری های خوبی 
داشــته ایم، ادامه داد: درباره جزئیــات آنکه در کدام حوزه 
نفتی ما حضور داریم و یا خواهیم داشــت، اطاعات جزئی 
ندارم و نه می توانم به این موضوع ورود کنم.وی با تاکید بر 
اینکه هیچ مذاکره ای با آمریکا در میان نیست، عنوان کرد: 
آمریکایی ها نشان دادند، نمی شود به نتیجه مذاکراتشان هم 
اعتمــاد کرد.وزیر امور خارجه در خصوص اینکه در روزهای 
اخیر برخی تحلیلگران از مذاکره با آمریکا مطالبی را عنوان 
می کنند، تصریح کرد: تقریباً دنیا به این نتیجه رســیده اگر 
بخواهند با آمریکا مذاکره ای داشــته باشــند، هر لحظه که 
آمریکا بخواهــد توافق را نادیده می گیــرد و دولت کنونی 

آمریکا به جای بهانه تراشی باید رفتارش را اصاح کند.

محسن رضایی پاسخ داد
چه درس هایی از برجام گرفتیم؟

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: طرفداران و هــواداران و مخالفان و 
منتقدان برجام، در یک ســوال مشترک هستند و آن این است که ادامه اندیشه 
برجامــی فارغ از نتایج و محتوای برجام آیا قابل تکرار اســت؟ و آیا نباید در این 
اندیشــه تغییری به وجود آورد.به گزارش ایســنا، محســن رضایی دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در پژوهشــکده تحقیقات راهبردی مجمع در دومین 
ســالگرد خروج آمریکا از برجام در نشست تخصصی »برجام؛ مسیر طی شده و 
چشم انداز پیش رو« گفت: در ابتدا شهادت جمعی از غیورمردان و دریادان ایران 
اســامی در حادثه تمرینات و مانورهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران را تبریک و تســلیت عرض می کنم.وی ادامه داد: از پژوهشکده تحقیقات 
راهبردی مجمع تشــکر می کنم که در این الگوی جدید از مشارکت، مسئوان 
کشور و کارشناسان و اصحاب رسانه را در یک نشست دور هم جمع کردند تا در 
مورد رویدادهای استراتژیک کشور، با هم گفتگو داشته باشند. امیدوار هستم که 
این مدل از اجماع نخبگان با دولتمردان و رسانه های کشور، منجر به هم افزایی، 
فکری و اندیشگی بشود و بتوانیم در سال های آینده قدم های بیشتری برداریم.
رضایی با اشــاره به سالگرد خروج آمریکا از توافقنامه هسته ای میان ایران و ۵+۱ 
گفت: جا دارد که محافل بیشتری در این خصوص شکل بگیرد و همفکری کنند و 
دولتمردان کشور را هم از نظرات خود، بهره مند کنند. همه می دانیم که مذاکرات 
برجام در این دور ســوم، با سیاست نرمش قهرمانانه ما همراه شد. این سیاست 
منجر به یک دیدبانی قدرتمند در آینده و در تاریخ ملت ایران شد تا ملت ایران 
بتوانند از این دیدبانی، آینده خود را در صحنه بین الملل و منطقه روشن تر ببیند.

وی بیان کرد: دلیل این مدعا، نقش پررنگ ملت ایران در حکمرانی اســت. ملت 
ایران، تنها حاکمان را انتخاب نمی کنند. بلکه در حکمرانی کشور از طریق افکار 
عمومی و بیان خواسته هاشان و صدای انتقادهاشان، موجب بهبود حکمرانی در 
کشور می شــوند؛ لذا نرمش قهرمانانه فرصتی پیش آورد تا ملت ایران، بسیاری 
از ادعاها را در این مذاکرات ببیند و لمس کنند و با شــهود عینی در سیاســت، 
ادعاها و دلســوزی های کاذب را تشخیص دهد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: با خروج آمریکا از توافق برجام، ملت ایران بیش از ده سال نسبت به 
آینده خودش آگاه شــد تا بداند که چه مسیری را باید در پیش بگیرد و چه کار 
باید بکند. همانطور که امام فرمودند ما در جنگ، دشــمنان و دوستان خودمان 
را شــناختیم، در این نوع مباحث و مذاکرات، ملت ایران، بهتر می تواند، جایگاه 
تاریخی و ارتباطاتش را تنظیم کند و از سراب های ساختگی جلوگیری کند. وی 
افزود: دو ســال پیش در ۱۸ اردیبهشــت ۱۳۹۷ آقای ترامپ از برجام خارج شد 
و در آبان همان ســال به سخت ترین تحریم ها علیه ایران روی آورد. در حالی که 
ایران به همه تعهدات خود عمل کرده بود، امریکا ابتدا از توافق خارج شد و عمل 
به تعهدات خود را متوقف کرد و سپس به اعمال تحریم های گسترده علیه کشور 
ما روی آورد. توجیه آقای ترامپ این بود که ایران دولت اوباما را فریب داده است. 
شایسته است با مروری بر وقایع گذشته، به پرسش های مهمی که درباره برجام 
وجود دارد پاسخ دهیم.رضایی اظهار کرد: به نظر می رسد کاربرد کلمه برجام در 
نظریات موافقان و مخالفان، اشــاره به سه نوع یا ســه موجودیت از برجام دارد: 
۱- برجام مشــروط به شــرایط رهبری،  ۲- برجام دولتی )اعم از نظر مجلس و 
دولت و شــورای عالی امنیت ملی(، ۳- برجامی کــه دیگر وجود خارجی ندارد. 
به اولی عمل نشد و سومی هم که وجود ندارد. تنها موضوع بحث، برجام دولتی 
است که به تاریخ پیوسته است و به عنوان یک تجربه قابل درس آموزی است. به 
همین دلیل شایسته است در سالگرد خروج امریکا از برجام به تحلیل این درس ها 
بپردازیــم.وی افزود: برجام دولتی یا برجام اتفاق افتاده، یک رویداد بین المللی و 
در حوزه سیاست خارجی بوده است که امروزه مواجهه ما با آن شامل چند بخش 
است: ۱- بررسی اصل مذاکرات، ۲- بررسی محتوای مذاکرات، ۳- بررسی نتایج 
مذاکرات، ۴- درس های برجام. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر 
اینکه تفکیک این بخش ها از هم بسیار مهم است، گفت: در بخش مذاکرات، باید 
توجه کنیم که مذاکرات هسته ای سه دوره را پشت سر گذاشته بود که برای بار 
ســوم به دولت آقای روحانی رسید.وی با اشاره به روند مقدمات مذاکرات گفت: 
پس از طی مقدماتی، ایران حضور آمریکا را در برخی جلسات می پذیرد و بعد در 
سطح وزرای خارجه، نشست های دو نفره برای اولین بار صورت می گیرد. مساله 
مذاکرات برجام مساله بسیار مهمی است که قابل کالبدشکافی است. بسیاری از 
صحنه های مذاکرات برجام برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران طی چهل سال 
اخیر صورت گرفت.رضایی افزود: دور سوم مذاکرات در دوره آقای روحانی شروع 
شــد. دست ایران بسیار پر شده بود. طرف مقابل هم دموکرات های امریکا بودند. 
همه برآوردهای نظامی نشــان داده بود که امریکا از قصد حمله نظامی به ایران 
ناتوان شــده و در یــک کام، دروازه طرف مقابل آماده گل خوردن بود.این عضو 
هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین )ع( گفت: در سومین دور مذاکرات، نفس 
مذاکــره یعنی مجوز انجام مذاکره - آن هم در یک محدوده ممنوعه یا محدوده 
ای که کم سابقه یا بی سابقه بود - یکی از مهمترین نکات است. اینکه چرا نظام 
قبول می کند که ایران در مذاکراتی که امریکا حضور دارد شرکت کند و ریسک 
و خطر جلسات طوانی - آنهم با ارتباطات نزدیک و گفتگوهای خودمانی که بین 
طرفین رد و بدل می شود - را می پذیرد؟ مهمترین دلیلی که بیان شده نرمش 
قهرمانانه است. به نظر من سیاست نرمش قهرمانانه بسیار شجاعانه انتخاب شد و 
دیده بانی انقابی ملت ایران را تقوبت کرد و همین سیاست بود که تا عمق تاریخی 
خیانت های امریکا بر ملت ما مکشوف شد. این سیاست به روشن کردن ادعاهای 
دروغین بین المللی و مشــخص کردن چهره پشت صحنه مدعیان دلسوزی در 
داخل برای پیشــرفت ایران و دایل دیگر منجر شــد.وی اظهار کرد: در موضوع 
محتوای مذاکرات و نقاط قوت و ضعف تیم، از جمله نبودن تیم اقتصادی در کنار 
تیم سیاست خارجه و تیم هسته ای و همچنین در مورد نتایج مذاکرات و اینکه 
در این مذاکرات چه چیزی دادیم و چه چیزی گرفتیم، مسائل مهمی وجود دارد 
که بحث جداگانه ای می طلبد. مهم تر از این سه محور، درس های مهمی است که 

برجام برای کشور ما داشت. 
چه درسهایی از برجام گرفتیم؟ 

رضایی گفت: اولین درس برجام این است که سوءظن و بی اعتمادی که به امریکا 
و اروپا وجود داشت، منطقی بوده و ریشه در واقعیت دارد. زیرا معلوم شد که امریکا 
و اروپا تنها به دنبال منافع خود هســتند و دستیابی به بازی برد برد در مذاکره 
با امریکا، تصور خوشــبینانه ای بیش نیست. نکته مهم این است که شروطی که 
رهبر انقاب - به درســتی و بر اساس شناخت تاریخی و راهبردی خود از امریکا 
و اروپــا - مطرح کردند و  رفتارهای آنها را پیش بینی کرده بودند، کاما در رفتار 
طرف مقابل تحقق یافت و همه مردم و مسئوان، در عمل، این واقعیت را در رفتار 
دولتهای غربی مشــاهده کردند.رئیس کمیسیون اقتصاد کان  مجمع تشخیص 
مصلحت نظام افزود: درس دوم برجام این اســت که انتظارات مردم و کارآفرینان 
کشــور را به سراب گشــایش روابط جدید اقتصادی با غرب گره نزنیم، آنها را از 
برنامه ریزی خود بازنداریم و وقفه ای در مســیر واقعی رشد درونزای کشور خود 
که در دهه اول انقاب شکل گرفته، به وجود نیاوریم.فرمانده کل سپاه در دوران 
دفاع مقدس اظهار کرد: درس سوم برجام این است که در پیش گرفتن هرگونه 
وادادگــی در برابر زیاده خواهی دولتهای غربی - آنطور که لیبرال های داخلی  و 
تکنوکرات ها می خواهند - نتیجه ای جز عقب افتادن کشور ما نخواهد داشت؛ 

این مهمتر از درس های قبلی است.

 پیکر شهدای نیروی دریایی ارتش 
در کنارک تشییع شد

 پیکــر مطهر ۱۹ شــهید نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران که در 
سانحه دریایی شناور کنارک به شهادت رسیدند در منطقه سوم دریایی کنارک 
تشییع شد. تشییع شهدای حادثه شناور کنارک دیروز سه شنبه با حضور امیر 
دریادار ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر دریــادار خانزادی فرمانده 
نیروی دریایی ارتش، مسووان استان، همرزمان و خانواده معظم شهدا برگزار در 
منطقه سوم نبوت دریایی کنارک برگزار شد.در این حادثه ناوبان دوم الکترونیک 
جعفرکوهی، ناوبان دوم عرشه اسماعیل پور خسرو، ناوبان دوم مکانیک مصطفی 
پویانفر، ناوبان ســوم برق مهدی رازی، استوار عرشه حسین سپهری اهرمی، ناو 
اســتوار عرشه عادل قاسم زاده، ناو اســتوار دوم برق سید منصور موسوی نژاد،  
ناو اســتوار دوم مکانیک ســعید یار احمدی،  ناو اســتوار دوم عرشه های سید 
حامد جعفری، مهناوی یکم برق مهدی هاشــمی خواه،  مهناوی یکم مکانیک 
آرش پاکدل، کارمند آشپزخانه محمد ابراهیم کاظمی، سرباز وظیفه فخرالدین 
فلک نازی، ناو استوار یکم تفنگدار سید مرتضی خادمی حسینی،  مهناوی یکم 
تفنگــدار رضا دهقانی، مهناوی یکم تفنگدار محمد افشــون فر،  غواص محمد 
اردنی، جوشکار آرمان سرحدی و  استوار برق محمد صیادی به شهادت رسیدند. 
به گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، )بیســت و یکم اردیبهشــت( در 
حین انجام تمرین دریایی توســط تعدادی از شــناورهای نیروی دریایی ارتش 
در آبهای جاسک و چابهار، شــناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد و 
تعدادی از دریادان نیروی دریایی به فیض شهادت نائل آمدند.پس از این حادثه 
تیم های امداد و نجات دریایی در فاصله کوتاه در محل حضور یافتند و مجروحان 
و شــهدا را از شناور تخلیه و به مراکز درمانی منتقل کردند. نیروهای مستقر در 
شناور مذکور رشــادت مثال زدنی در نجات جان همرزمان خود به خرج دادند.

تعداد شهدای این حادثه ۱۹ تن بوده و تعداد مجروحان نیز ۱۵ نفر است که در 
وضعیت مناسبی به سر می برند.

دو فوریت طرح مقابله با اقدامات رژیم 
صهیونیستی در مجلس تصویب شد

نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسامی با تصویب دو فوریت طرح مقابله با 
اقدامات رژیم صهیونیســتی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی موافقت 
کردند.حجت ااسام »مجتبی ذوالنور«، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسامی روز سه شنبه در صحن علنی مجلس شورای 
اســامی درباره طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیســتی علیه صلح و امنیت 
منطقه ای و بین المللی  گفت: این طرح ۱۴ ماده دارد و قیود مدنظر برای مقابله 
با این رژیم متخاصم پیش بینی شــده است.طراح طرح مقابله با اقدامات رژیم 
صهیونیستی ادامه داد: شاید گفته شود عمر این مجلس به سر رسید و تصویب 
دو فوریت آن وجاهتی ندارد اما از آنجا که تا اســتقرار مجلس آتی زمان زیادی 
اســت و در این خا با وجود کرونا که همه مشــغول امور داخلی خود هستند، 
فرصت خوبی برای رژیم صهیونیستی ایجاد شده تا به منافع ملی ما ضربه بزند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسامی اظهار کرد: به همین دلیل بر فوریت 
آن تاکید دارم. نمایندگان مجلس دهم که برای خدمت به کشور تاش کردند با 
تصویــب این طرح می توانند برگ زرینی را در صفحه خدمت خود اضافه کنند.

در پایان با رای گذاشــتن طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی، دو فوریت 
این طرح با ۲۴۳ نفر موافق و بدون مخالف تصویب شــد و علی اریجانی رییس 
مجلس شورای اسامی پس از تصویب دو فوریت از کمیسیون متبوع خواست، 
سریع تر آن را بررسی کند تا اول هفته آینده در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور:
جایگاه مردم در نظارت باید پررنگ شود

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاســد اقتصادی کشــور با بیــان این که نظارت در 
پیشگیری ومقابله با فساد اهمیت فراوانی دارد گفت: جایگاه مردم در نظارت باید 
پررنگ شود.به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه، داوود گودرزی در نشســت با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه با اشــاره به اینکه به جای مقابله با فساد باید رویکرد را اصاح 
کرد، گفت: فســاد وقتی شکل می گیرد که امکان وقوع و ارزش اقتصادی داشته 
باشــد.وی با بیان اینکه از زمان ریاست آیت اه رییسی در قوه قضاییه، امید در 
مردم ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: باید به قوه قضاییه کمک کنیم تا ریشه 
کن کردن فساد با رویکرد عدالت محوری، سریع و شفاف انجام شود.دبیر قرارگاه 
ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در ادامه با بیان این که نظارت در پیشگیری 
ومقابله با فســاد اهمیت فراوانی دارد، گفت: جایگاه مردم در نظارت باید پررنگ 
شود.گودرزی افزود: باید فساد را در زمان شکل گیری شناسایی و با مشارکت و 
استفاده از ظرفیت یکدیگر در این جبهه مبارزه کنیم.وی اظهار کرد: اولویت های 
اقدام را باید درست تشخیص دهیم و برنامه علمیاتی داشته باشیم تا بتوانیم در 
این حوزه مثبت و موثر عمل کنیم.دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاســد اقتصادی 
کشــور با بیان اینکه اگر در کشور ســامانه ها را راه اندازی کنیم مبارزه با فساد 
مدیریت می شود، گفت: راه اندازی سامانه ها در پیشگیری از شکل گیری فساد 
نقش مهمی دارد.گودرزی در پایان این نشست بر همکاری با معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کــرد و گفت: امیدواریم بتوانیم با 

مشارکت این معاونت در مبارزه با مفاسد اقدام های قابل توجهی انجام دهیم.

رئیس مجلس شــورای اسامی گفت: 
درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان 
قانون وجــود دارد و نمایندگان باید بر 
نحوه اجرای این قانــون نظارت کنند 
تا بــه صورت کامــل و در موعد مقرر 
اجرایی شــود.به گزارش خبرنگار مهر، 
محمــد بیرانونــدی در جلســه علنی 
دیروز مجلس شورای اسامی در تذکر 
شفاهی خطاب به هیئت رئیسه مجلس، 
گفت: بازنشستگان، گردانندگان دیروز 
چرخ هــای مملکت هســتند و باید به 

وضعیت معیشتی آنان توجه شود.
وی ادامــه داد: مجلــس در برنامــه 
ششــم توســعه دولــت را مکلف کرد 

تا حقوق بازنشســتگان و شــاغان را 
متناسب ســازی کند امــا دولت به آن 
توجه نمی کند و باید طرح متناســب 
سازی حقوق بازنشستگان که به امضای 
۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده 
اســت، در صحن علنی مطرح شــود.
نماینده مــردم خرم آبــاد در مجلس 

شورای اســامی گفت: طرح همسان 
سازی حقوق بازنشستگان به بهانه اصل 
۷۵ کنار گذاشته شده است و انتظار ما 
این است که این طرح هفته آینده اعام 
وصول شود.علی اریجانی در پاسخ به 
این تذکر، گفت: درباره همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان قانون وجود دارد 

و بر اســاس آن دولت موظف اســت 
همسان ســازی را ظرف ۳ سال انجام 
دهد، بنابراین باید شما بر نحوه اجرای 
این قانون نظارت کنیــد تا به صورت 
کامــل و در موعد مقرر اجرایی شــود.

رئیس مجلس شــورای اسامی با بیان 
اینکه تغییر بازه زمانــی اجرای قانون 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان از 
۳ ســال به ۲ ســال بار مالی داشته و 
غیرقابل طرح است، اظهار داشت: قانون 
همسان سازی بازنشستگان باید توسط 
سازمان برنامه و بودجه اجرایی شود و 
بنابراین مشکل قانونی در این خصوص 

وجود ندارد.

اریجانی:
درباره همسان سازی حقوق 

بازنشستگان خأقانونی نداریم

منتخب تهران در مجلس یازدهم گفت: نامزد ریاســت 
مجلس نباید هدفش ریاست جمهوری باشد و نخواهد 
مجلس را ســکو قرار دهد، زیرا اصــًا بااتر از مجلس 
نداریم و این تفکر اشــتباهی اســت.به گزارش ایسنا، 
مصطفی میرســلیم  منتخب تهران در مجلس یازدهم 
در جمع اعضای شــورای مرکزی جامعه جوانان متحد 
اســامی با بیان اینکه بین آنچه کــه ما در ذهنمان از 
ریاســت مجلس اســت با واقعیت تفاوت وجود دارد، 
اظهار کرد: ما در مجلس، رئیس نداریم بلکه ســخنگو 
داریم، تلقی این که مجلس هم مثل وزارتخانه و ریاست 
جمهوری است، اشتباه است چون آنجا مدیریت عمودی 
و سلســله مراتبی حاکم اســت و آثار و تبعات خود را 
دارد ولی در مجلس اینگونه نیســت و ذاتاً هیچ فرقی 
بین نماینده تهران و نماینده یک شهرســتان کوچک 
وجود ندارد و هرکدام یک رای دارند.وی افزود: بنابراین 
نماینده از حوزه انتخابی، انتخاب می شــود ولی وقتی 
وارد مجلس می شــود نماینده کل کشــور به حساب 
می آیــد و مســئولیتش هم عام اســت. این مجموعه 
باید مدیریت شــود و آن مدیریت  هم فردی نیســت و 
نمی تواند فردی باشد و قطعاً مدیریتی جمعی بر مجلس 
حاکم اســت.منتخب تهران در مجلس یازدهم با بیان 
اینکه شاخص های ســه گانه پیشنهادی جامعه جوانان 
متحد اســامی برای رئیس مجلس، شرط ازم است، 
تصریح کرد: نامزد ریاست مجلس نباید هدفش ریاست 
جمهوری باشد و نخواهد مجلس را سکو قرار دهد، زیرا 
اصًا بااتر از مجلس نداریم و این تفکر اشتباهی است 
بین برخی نمایندگان که مجلس را سکو قرار می دهند 
تا به جایگاه دیگر برسند.میرسلیم با تاکید بر اینکه شأن 
نماینده این است که می تواند به کمک دیگر نمایندگان 
مجلس برترین مقام اجرایی کشور یعنی رییس جمهور 
را به مجلس بکشــاند، گفت: این در حالی است که بر 
اســاس قانون اساســی، مجلس قابل انحال و تعطیل 
نیست و حتی در شــرایطی چون جنگ هم مجلس و 
انتخابات آن تعطیل نمی شــود.وی ادامه داد: اگر کسی 
نماینده مجلس شود و اهداف دیگری داشته باشد، ظلم 
و جفا به مردم و مجلس است زیرا مجلس را دست کم 
می گیرد.میرسلیم ضمن بیان اینکه تا سال قبل برخی 

فکر می کردند ریشه مفاسد کشور به دولت بر می گردد 
و در این مورد نظــر می دادند، تصریح کرد: من اکنون 
یقین پیدا کرده ام که ریشه حل مفاسد در مجلس است 
و اگر آنجا درســت نشود، امید نداشته باشید که دولت 
درست شود ولی اگر مجلس درست شود می توان امید 
داشت سایر قوا هم اصاح شوند.رئیس شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسامی با تاکید بر اینکه نمی شود فردی 
مدعی مقابله با فســاد باشــد و خودش هم به نوعی با 
فساد مناسباتی داشته باشد، تاکید کرد: کسی که ادعای 
منــزه بودن دارد زمانی به درد می خورد که با انحرافات 
اقتصادی، سیاســی در مجلس مقابلــه کند.وی افزود: 
وقتی می گوییم رئیس مجلس ســخنگو است، یعنی به 
مجلس نگاه می کند و می بینــد که از اکثریت آن چه 
چیزی بیرون می آید و آن را جمع بندی می کند و ارائه 
می دهد. رئیس مجلس به عنوان یک شخص حقوقی در 
برخی ارکان نظام همچون مجمع تشخیص مصلحت و 
شــورای عالی انقاب فرهنگی عضو است و آنجا نباید 
هر چه خود می خواهد بگوید و باید آنچه را که مطابق 
با نظر اکثریت است مطرح کند.میرسلیم با بیان اینکه 
نماینــدگان مجلس به لحاظ حقوقی با هم برابرند ولی 
عمًا با هم برابر، گفت: یک نماینده جوان، با شور، بانشاط 
و با شــهامت است و یک نماینده مسن تر هم مقداری 
تحرک کمتری دارد و شتاب نمی کند و سعی می کند تا 
جوانب کار را بیشتر ببیند. کدام فرآیند در این ۴۰ سال 
موجب شده که این دو باهم عقد اخوت ببندند؟منتخب 
تهــران در مجلس یازدهم با تأکیــد بر اینکه با وضعی 

که این مجلس اداره شده، خودش باعث اعتبار مجلس 
نشده است، اظهار کرد: آن هایی که در این سطح بودند 
و می توانستند اشراف داشته باشند و موثر واقع شوند در 
اثر برخورد نامناســب ریاست، بُریدند، رفتند و مشغول 
روزمرگی های خود شــدند.  میرسلیم با تاکید بر اینکه 
در این ده دوره که مجلس به این وضع رســیده روش 
زد و بند بر آن ســیطره پیدا کرده است، گفت: برای به 
نتیجه رسیدن بیانیه گام دوم باید مجلس منزه شود و 
اگر مجلس منزه نشــود، این بیانیه امکان تحقق یافتن 
ندارد.منتخب تهران در مجلــس یازدهم با بیان اینکه 
اگر می خواهیم با فساد و ناهنجاری برخورد کنیم باید 
با زد و بند برخورد کنیم، تصریح کرد: این کرونا بایی 
بود که بر سر ما آمد ولی یک کرونای سیاسی هم داریم 
که عبارت است از کبر، ریا، ویژه خواری نفاق و آلودگی. 
سالهاست که این ویروس به وجود ما افتاده و باید با آن 
مبارزه کرد.وی افزود: اگر ما موفق شویم و در موضعی 
قرار بگیریم که بتوانیم خدمتی کنیم و اصاحاتی انجام 
دهیم، کوتاه نخواهیم آمد ولی تمام منافعی که در آن 
زد و بندهــا وجود دارد، از ریز و درشــت در مقابل ما 
ایستاده اند .میرسلیم با بیان اینکه هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان زیر نظر یکی از نواب رئیس مجلس اســت، 
تصریح کرد: شــما چه کار می کردید که حتی یکی از 
آن هایی را که شورای نگهبان رد صاحیت کرده قبل از 
رد صاحیت نتوانستید رسیدگی کنید؟ هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان چه کار کرده است؟ رئیس مجلس 
باید به این مســائل رســیدگی کند.منتخب تهران در 
مجلس یازدهــم با بیان اینکه هیئت نظارت بر تطبیق 
مقررات در این ســال ها چه کار کــرده و چه حقی را 
احقاق کرده است ؟ گفت: سوال این که چطور و چگونه 
با این مماشات می خواهید بر دولت نظارت کنید؟ من 
خودم داوطلب نمایندگی مجلس نبوده ام  ولی وقتی به 
عهده ام می گذارند، کوتاه نمی آیم.وی با تاکید بر اینکه 
ما گدایی ِسَمت نمی کنیم، خاطرنشان کرد: نظر من این 
اســت که نمایندگان مردم آمده اند که به مردم خدمت 
کنند و برای اینکه وســایل این خدمت کردن برایشان 
فراهم شود، هیات رئیسه را انتخاب می کنند و در واقع 

آن هیات رئیسه خدمتگزاران اینها هستند.

میرسلیم: 

نامزد ریاست مجلس نباید هدفش ریاست جمهوری باشد

 در یکصد و ســی و پنجمین جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت 
برخی از موضوعــات مهم اقتصادی 
کشــور بررسی و به تصویب رسید.به 
گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاست 
جمهوری، در این جلســه که دیروز 
سه شــنبه به ریاست حجت ااسام 
والمسلمین »حسن روحانی« برگزار 
شــد، گزارشــی از آخرین وضعیت 
تامین کااهای اساســی در ســال 
جاری به اطاع اعضا رسید.براساس 
این گزارش، خرید تضمینی گندم در 
مقایسه با سال گذشته از نظر میزان 

تولید و تامین نیاز داخلی مناســب 
ارزیابی شــده و ذخائر اســتراتژیک 
کااها مطابــق برنامه ریزی ها صورت 
گرفته است.در این جلسه همچنین 
مقرر شــد با هماهنگــی ازم بین 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
و بانــک مرکزی جــدول واردات به 
گونه ای تهیه شود تا ضمن تامین به 

موقع کااهای مورد نیاز مردم، چرخه 
تولید داخلی نیز دچار خلل نشود.در 
ادامه این جلسه شیوه چگونگی تامین 
مالی برای نوسازی نیروگاه جدید ری  
بررسی وتصویب شد.فرهاد دژپسند 
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی هم 
گزارشــی از برنامه ریزی هــای انجام 
شــده برای آزاد سازی سهام عدالت 

ارائه کــرد.در این گزارش براســاس 
تاکیــد رئیس جمهــور مبنــی بــر 
تسهیل در فرآیند آسان سازی شیوه 
واگذاری برای سهامداران، مقرر شد 
مطابق برنامه اعام شــده ســازمان 
خصوصی ســازی، صاحبان سهام با 
انتخــاب یکی از بانک هــا و مراجعه 
به آن ضمــن ارائه وکالت نامه فروش 
بتواننــد در موعد اعام شــده پول 
برداشت کنند.در این جلسه همچنین 
گزارشــی از همکاری های اقتصادی 
جمهوری اسامی ایران با جمهوری 

خلق چین ارائه شد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد؛
کااهای استراتژیک مطابق 

برنامه ریزی ها ذخیره سازی شده است
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گزیده خبر احراز هویت برای مشموان سهام عدالت برداشته شد
ســخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی ســهام عدالت گفت: 
براساس مصوبه کمیسیون فرعی شــورایعالی بورس و اوراق 
بهادار، مشــموان سهام عدالتی که دارای شماره حساب شبا 
هستند نیاز به احراز هویت مجدد در بازار سرمایه را نخواهند 
داشــت.به گزارش دیروز )سه شــنبه( روابط عمومی سمات، 
حســین  فهیمی با بیان اینکه  براساس اباغیه جدید رهبر 
معظم انقاب به زودی شــاهد حضور ۴۹ میلیون نفر دیگر از 
اشــخاص حقیقی به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران خواهیم 
بود، افزود: خوشــبختانه شــرکت ســپرده گذاری از دو سال 
گذشــته زیر ســاخت های ازم را برای این طرح بزرگ آماده 
کرده اســت و هم اکنون نگرانی برای ورود مشــموان سهام 
عدالت به بازار سرمایه وجود ندارد.وی با بیان اینکه کد بورسی 
برای ۳۶ میلیون مشمول سهام عدالت صادر شده است، گفت: 
بر اساس آخرین تصمیم کمیسیون فرعی شورایعالی بورس و 
اوراق بهادار، اگر افراد در نظام بانکی احراز هویت شده باشند 
دیگر نیازی به احراز هویت مجدد برای دریافت کد بورســی 
نخواهند داشت.فهیمی افزود: لذا توصیه ما به افراد این است 
که با مراجعه به سایت سازمان خصوصی سازی و وارد کردن 
شــماره شــبا از احراز هویت مجدد برای دریافت کد بورسی 

معاف شوند.

توصیه ما نگهداشتن سهام عدالت است
ســخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی ســهام عدالت با اشاره 
به اینکه  هرگونه تصمیم درخصوص ســهام عدالت بر عهده 
مشمولین اســت، تصریح کرد: روش آزادسازی سهام عدالت 
باید کار براساس توانمندی و دانش و تشخیص آنها انجام شود، 

اما توصیه ما نگهداری سهام عدالت و نفروختن آن است.
وی خاطرنشــان کرد: تاش و هدفگذاری ما این اســت که 
برای تمام مشــموان بدون جابه جایی و مراجعه، خدمات 
ازم فراهم شود، برای افرادی که قصد خرید دارند، طبیعتا 

مسیر ورود به بازار سرمایه همان سامانه سجام است، اما اگر 
افرادی قصد فروش یا نگهداری دارند، کار خاصی ازم نیست 
انجام دهند و تنها باید به ســایت خصوصی سازی مراجعه 
و اطاعات هویتی خود بــه ویژه تلفن همراه متعلق خود را 
به روزرســانی کنند.فهیمی ادامه داد: تا هشتم خرداد ۹۹ 
به کدهای بورسی، دارایی تخصیص پیدا خواهد کرد و بعد 
از آن با تمرکز بیشــتر به سوی استیفای حقوق مشموان 
پیش خواهیم رفت.سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام 
عدالــت عنوان کرد: ورود این مشــموان به بازار ســرمایه 
فرصتی تاریخی اســت  که زیرساخت ها، محیط حقوقی و 
فضای کســب و کار را در کشور متحول خواهد کرد.فهیمی 
در ادامه با اشــاره به تحول در نحوه احراز هویت مشموان 
اظهار داشــت: احراز هویت غیرحضوری مشــموان سهام 

عدالت به زودی آغاز می شــود.مدیرعامل شــرکت سپرده 
گذاری مرکزی با اشــاره به افزایــش مراکز احراز هویت در 
کشــور گفت: هم اکنون مراکز احراز هویت به ۲ هزار مرکز 
ارتقا یافته است و به زودی شعبه های بانک های ملی و سپه 
نیز به جمع مراکز احراز هویت افزوده می شوند.وی با اشاره 
به اینکه حدود ۵ میلیون نفر روش مستقیم آزادسازی سهام 
عدالت را انتخــاب کرده اند، گفت: در این روش باید افراد از 
دانش و تبحر کافی برخوردار باشند.سخنگوی ستاد راهبری 
آزادسازی ســهام عدالت با اشاره به اینکه در سال های ۸۲ 
تا ۸۵ ، ۲۰ تاار منطقه ای در کشور راه اندازی شد، افزود: تا 
ســال ۹۵ ساانه ۱۰۰ هزار نفر وارد بورس می شدند اما این 
رقم از ابتدای امسال تاکنون به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 

رسیده است.

استقبال سرمایه گذاران از بورس
محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس 
با اشــاره به افزایش استقبال سرمایه گذران از بازار سرمایه، گفت: 
حجم معامات در بورس افزایش یافته، به خاطر اینکه تعداد زیادی 
از متقاضیان به این بازار مراجعه کرده اند و سرمایه گذاری می کنند.

وی اظهار داشت: باید به سرمایه گذاران گفت حتما با آگاهی وارد 
بازار شوند و نسبت به ســهامی که می خواهند خریداری کنند، 
اطاعات مالی شرکت ها را بررسی کنند و از افراد خبره و نهادهای 
تعریف شده و مشاوران مجوزدار رسمی مشورت بگیرند.معتمد با 
اشاره به اینکه کشور ما تعداد کارگزاری بورس بیشتری نسبت به 
کشــور های دیگر دارد ادامه داد: بسیاری از کارگزاری ها سامانه 
بر خط معامات دارند و شــعب و دفاتر مرکزی و نمایندگی های 
کارگزاری در کشــور به ۱۷۰۰ نقطه می رسد که بسیاری از این 
دفاتر زیرمجموعه همان ۱۰۸ کارگزاری مجوزدار بورس اســت، 
در نتیجه کشــور ما از نظر تعداد کارگزاری های بورســی کمبود 
ندارد، بلکه باید اندازه کارگزاری ها و خدمات آنها متنوع شود.مدیر 
نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس تاکید کرد: انحصاری در 
مجوز کارگزاری ها وجود ندارد. در همین کشور همسایه ما ترکیه 
کــه بورس بزرگتر از ما دارد تنها ۳۵ کارگــزاری وجود دارد، در 
حالی که در کشــور ما ۱۰۸ کارگزاری مشغول فعالیت هستند، 

بنابراین انحصاری در کارگزاری ها نیست.

فعالیت مستقیم در بازار سرمایه نیاز به دانش دارد
محمدرضا خواجه نصیری، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره 
به اینکه آمدن مردم به بازار سرمایه در مقابل سایر فرصت های 
ســرمایه گذاری کار بسیار مناسبی اســت، خاطرنشان کرد: 
فعالیت مستقیم در بازار سرمایه نیاز به دانش آگاهی و تبحر 
ازم دارد.وی بیان کرد: اگر مردم برای ورود به بازار ســرمایه 
علم و دانش کافی را ندارند، بهتر است از طریق صندوق های 

سرمایه گذاری وارد این بازار شوند.

 شرط افزایش 50 درصدی امتیاز
 حقوق کارکنان

در سال جاری افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان مشروط به عدم ایجاد 
بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده به دستگاه ها خواهد بود.به 
گزارش ایسنا، از پایان سال گذشته بود که سازمان برنامه و بودجه با پیش بینی بار 
مالی مجوز افزایش تا ۵۰ درصدی امتیاز کارکنان براساس قانون مدیریت خدمات 
کشوری را به دستگاه ها صادر کرد.اما آنچه در سال جاری از سوی نوبخت - رئیس 
سازمان برنامه و بودجه - برای استفاده از این امتیاز قانونی مورد تاکید قرار گرفته 
این است که دستگاه ها باید اعتبار مورد نیاز ماهانه این افزایش امتیاز را با مدیریت 
منابع انجام دهد و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده همان دستگاه 
گذاشته شده اســت.این در حالی است که تاکید شده افزایش امتیاز فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات کشــوری مبنی بر افزایش امتیازات تا ۵۰ درصد از محل 
صرفه جویــی در هزینه، درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و 
غیرمنقول مازاد و یا ســایر منابع پیشنهادی با تایید سازمان برنامه و بودجه باید 
انجام شود.این افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان به تاکید قانون برنامه 
پنجم توســعه برای کاهش اختاف حقوقی کارکنــان بر می گردد؛ به طوری در 
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان 
مشخص شد  که دســتگاه ها بتوانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.در 
ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ برخی از دستگاه ها از این امتیازات استفاده کرده اما 
متوقف ماند تا این که در ســال ۱۳۹۵ ســازمان اداری و استخدامی در راستای 
اجرایی شــدن این الزام قانونی و ایجاد شرایطی برای استفاده تمامی دستگاه ها 
طی مصوبه ای اعام می کند که سازمان ها بتوانند با رعایت ضوابط از این امتیازات 
استفاده کنند.در ادامه در قانون برنامه ششم توسعه نیز بار دیگر اختاف حقوق ها 
مورد تاکید قرار می گیرد و این الزام موجب شــد تا دوباره ماجرای اســتفاده از 
امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مورد پیگیری قرار بگیرد. اما 
در سال های اخیر با توجه به این که باید بار مالی این افزایش پیش بینی و تامین 
می شد نهایی نشــده بود تا این که در پایان سال گذشته سازمان برنامه و بودجه 
مجوز ازم برای استفاده از افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان را صادر کرد و از 

اسفندماه در دستگاه ها اعمال شد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعام کرد
کاهش تقاضا عامل کاهش پروازها و 

زمین گیرشدن هواپیماها
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعام کرد: کم بودن مسافر و تقاضا، عامل 
کاهش و حداقلی شــدن پروازهای داخلی بوده که البتــه به دلیل توجه کردن 
مردم به توصیه های صورت گرفته برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا و ماه 
رمضان است.رضا جعفرزاده در گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: اگر استان های مختلف 
محدودیت هــای خود را برای پذیرش مســافران و ارائه خدمات مختلف به آن ها 
بردارند و شــرایط در این زمینه به حالت ســابق برگردد، مشکلی برای بازگشت 
وضعیت پروازهای داخلی به حالت ســابق وجود ندارد.وی افزود: معموا هر ساله 
در ماه رمضان پروازهای داخلی  کمتر از بازه های زمانی دیگر است و امسال شاهد 
شیوع ویروس کرونا قبل از فرارسیدن ماه رمضان هم بودیم و همین مساله سبب 
شد تا پروازها از سال های قبل به مراتب کمتر شود.سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری ادامه داد: در شرایط کنونی به غیر از مسائلی که ناشی از شیوع ویروس 
کرونا وجود دارد، پایین بودن تقاضا مردم برای پروازهای داخلی یکی از مهمترین 
دایل کم بودن پروازها و زمین گیر شدن هواپیماهاست. البته در حال حاضر در 
همه کشــورهای دنیا پروازها با مشــکل مواجه شده و هواپیماها به خاطر شیوع 
ویروس کرونا زمین گیر شــده اند.جعفرزاده درباره میزان خســارات وارد شده به 
شرکت های هواپیمایی داخلی ناشی از شیوع ویروس کرونا و استرداد بلیت هواپیما 
در ماه های گذشته، گفت: میزان دقیق خسارات وارد شده به ایراین های داخلی 
هنوز مشخص نبوده و در حال محاسبه است، چرا که همچنان وضعیت پروازهای 
داخلی مانند گذشــته به روال عادی بازنگشته است و این خسارات ادامه دارد و 
هم اکنون در حال بررسی و پیگیری پرداخت تسهیات به این شرکت ها هستیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر:
2 هزار و 775 واحد سهمیه استان بوشهر 

درمرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن
مدیر کل راه و شهرســازی استان بوشــهر گفت : در ثبت نام مرحله دوم طرح 
اقدام ملی مســکن سهمیه استان بوشهر ۲ هزار و ۷۷۵ واحد تعیین شده که 
تاکنون ۲ هزار و ۹۸ نفر ثبت نام کرده اند.فرزاد رستمی در جلسه شورای تامین 
مسکن استان بوشهر با بیان اینکه تامین مسکن اقشار کم درآمد و مستضعف 
در اولویت برنامه های راه و شهرسازی است اظهار داشت: واحدهای مسکونی در 
قالب برنامه های مختلف در شهرهای  استان بوشهر در حال اجراء است.وی با 
اشاره به روند اجرایی طرح مسکن در استان بوشهر بیان کرد: سهمیه مسکن 
مهر در استان بوشهر ۳۴ هزار و ۷۱۵ واحد بود که تاکنون ۳۲ هزار و ۳۱۸ واحد 
مسکن مهر در استان بوشهر تحویل شده است.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
بوشــهر از نیمه تمام ماندن ۲ هزار و ۴۹۰ واحد مسکن مهردر استان خبر داد 
و بیان کرد: این واحدها در قالب طرح های خودمالکی، قراردادهای ســه جانبه 
و تعاونی های مسکن وایت، جوانان دشتی، عالی شهر و پرگان برازجان و دیلم 

در حال ساخت است.

بیش از 1200بازدید نظارتی از تاسیسات 
گردشگری شهرستان گرگان در سال 98

رییس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرگان،از تعداد 
بالغ بر ۱۲۰۰بازدید نظارتی از تاسیســات گردشگری شهرستان گرگان در سال 
۹۸ خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع 
دستی شهرستان گرگان :یاســر قندهاری امروز چهارشنبه ۱۷ اردبیشهت ۹۹با 
اعام این خبر گفت:با توجه به اهمیت صنعت گردشــگری و همچنین با توجه 
به پتانسیل باای شهرســتان گرگان در این خصوص نیاز هست که بازدیدهای 
نظارتی مستمر و بیشتری از تاسیسات گردشگری اعم از هتل ها،مهمانپذیرها،خانه 
مسافرها،هتل آپارتمان ها،بوم گردیها،دفاتر خدمات مسافرتی و ..داشته باشیم که 
انشــاه بتوانیم با ارایه خدمات هرچه بهتر به گردشــگران و مسافران به شرایط 
مطلوب تری برســیم و گرگان بمعنای واقعی بعنوان مقصد گردشگران معرفی و 
تبدیل شود.قندهاری افزود: کارشناسان اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع 
دستی شهرستان گرگان در قالب اکیپ های مشترک با ادارات فرمانداری،صنعت 
معدن و تجارت،بهداشت،اماکن و شهرداریها از تاسیسات گردشگری و تفرجگاهها 

بصورت روزانه و شبانه بازدید بعمل می آورند.

علت ریزش 27 هزار واحدی در بورس

شــاخص کل بازار سرمایه که اخیرا روزهای پرصعودی را پشت سر گذاشته بود، 
امروز ســقوط ۲۷ هزار واحدی را تجربه کرد؛ ســقوطی که کارشناسان دایل 
مختلفی را برای آن برشمردند که مهم ترین آن ها رفتار هیجانی جدیدالورودها، 
اصاح موقت شاخص و بازگشایی نمادهای سایپا و ایران خودرو است.به گزارش 
ایسنا، معامات دیروز )سه شنبه( بازار سرمایه درحالی به پایان رسید که شاخص 
کل این بازار با ۲۷ هزار و ۴۵۱ واحد ریزش، در رقم یک میلیون و ۲۰ هزار واحد 
ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۶۶۲۳ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۱۸ 
هزار و ۱۳۳ واحد رسید.معامله گران امروز یک میلیون معامله انجام دادند که ۱۸۶ 
هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال ارزش داشت.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گسترش 
نفت و گاز پارســیان، ملی صنایع مس ایران، بانک ملت و گروه مپنا نســبت به 
ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی و 
مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس داشتند.

بانک ملت، سرمایه گذاری خوارزمی، بانک تجارت، گسترش سرمایه گذاری ایران 
خودرو، ملی صنایع مس ایران، پاایش نفت اصفهان و توســعه معادن و فلزات 
نمادهای پربیننده بورس بودند.در آن ســوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
نیــز با ۲۵۲ واحد کاهش رقم ۱۱ هــزار و ۳۵۴ واحد را ثبت کرد. معامله گران 
این بازار ۶۴۰ هــزار معامله انجام دادند که ۶۰ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال ارزش 
داشت.هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی زاگرس، سرمایه گذاری صبا 
تامین، مدیریت انرژی امید تابان هور و پتروشــیمی تندگویان نســبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل سنگ آهن گهر زمین و پتروشیمی مارون 
نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.سهامی 
ذوب آهن اصفهان، گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی، سیمان ار سبزوار، 
بانک دی، گروه کارخانجات صنعتی تبرک، س. توسعه و عمران استان کرمان و 

صنایع ماشین های اداری ایران نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

دلیل ریزش شاخص چیست؟
در این راستا، احمد جواهری - کارشناس بازار سرمایه - در گفت وگو با ایسنا، 
درمورد دایل ریزش ۲۷ هزار واحدی شاخص توضیح داد: یکی از دایل ریزش 
شــاخص، لزوم اصاح موقت شــاخص تا محدوده روانی یک میلیون واحدی 
اســت. این موضوع همواره در تاریخ بازار سرمایه وجود داشته است که زمانی 
که شاخص عدد مهمی را رد می کند، ممکن است تا سقف قبلی، کاهش یابد 
و مجددا صعودی شــود یا در هنگام از دست دادن عدد مهمی، ممکن است تا 
ســقف عدد مذکور، افزایش یابد و مجددا نزولی شود.وی با اشاره به بازگشایی 
مجدد نمادهای ســایپا و ایران خودرو، اظهار کرد: بازگشایی نمادهای سایپا و 
ایران خودرو نیز در ریزش امروز بی تاثیر نبودند. بســیاری از سهام داران برای 
خرید ســهام سایپا و ایران خودرو، اقدام به فروش دیگر سهم های خود کردند. 
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تغییرات در وزارت صنعت هم در روند بازار 
تاثیرگذار بود.جواهری در ادامه با اشاره به حضور بی شمار افراد جدید به بازار 
ســرمایه، گفت: در نهایت موضوعی که ریزش بازار را تشدید می کند حضور 
افراد آماتور اســت. این افراد تجربه ای در بازار سرمایه ندارند و زمانی که می 
بینند بازار کمی نزولی اســت، هیجانی رفتار کرده و اقدام به فروش سهم های 
خود می کنند.وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به رشد خوبی که گروه های 
بانکی و پاایشی از ابتدای سال تجربه کردند، انگیزه فروش و شناسایی سود در 
میان سهام داران این دو گروه، مخصوصا جدیدالورودها، از سوی دیگر نسبت به 
سایر گروه ها بااتر بود. با توجه به اینکه این دو گروه، لیدر محسوب می شوند، 
همواره چشم سایر سهام داران به روند رشد این دو گروه است. باید توجه داشت 
برای ادامه مســیر رشد بورس دست به دســت شدن و گردش مالکیت سهام 

شرکت ها نکته مهمی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید 
بر ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی 
مقبول و با تقدیر از جهد و اشــتیاق 
بخــش خصوصــی برای پیوســتن 
بــه بــورس، گفــت: امیدواریم طی 
برنامه ای مدون ترتیبی اتخاذ شود که 
دست کم هفته ای یک شرکت بزرگ 
بخش خصوصی، ســهام خــود را در 
بورس عرضه کند.به گزارش ایســنا، 
دیروز )سه شــنبه( نــود و چهارمین 
نشســت شــورای گفت وگوی دولت 
و بخــش خصوصی به ریاســت وزیر 
امور اقتصادی و دارایی برگزار شــد و 
بررسی مشکات تسهیات گیرندگان 
ارزی موضوع جــزء "د" بند ۶ قانون 
بودجه سال ۱۳۸۸ و مشکات صادر 
کنندگان در رابطه با تصمیمات بانک 
مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات در ســال ۱۳۹۹ و 
رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ در دستور 

کار این جلسه شورا قرار داشت.
فرهاد دژپســند در این نشســت با 
تاکید بر ضرورت دســتیابی به رشد 

اقتصــادی مقبول 
و با تقدیــر از جد 
و جهد و اشــتیاق 
بخــش خصوصی 
برای پیوســتن به 
بورس، اظهار کرد: 
امیدواریــم طــی 
برنامــه ای  مدون 
یبــی اتخــاذ  رت ت
شود که دست کم 

هفته ای یک شــرکت بــزرگ بخش 
خصوصی، ســهام خــود را در بورس 

عرضه کند.

نمره قابل وزارت اقتصاد در مقابله 
با کرونا

در  داد: خوشــبختانه  ه  ـ ـ م دا ا وی 

زمینــه حمایــت از 
ی  ـ ـ وص ص ش خ ـ ـ خ ب
در شــرایط کرونــا، 
ما از همــه بخش ها 
پیش روتــر بودیم و 
وقتی پیشنهاد امهال 
ــان  یاتــی مودی مال
آسیب دیده از کرونا 
را ارائــه دادیم، هنوز 
ایــن موضــوع، زیاد 
جدی نشــده بود و حتــی اتاق های 
بازگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایــران، تعاون و اصناف هم یک هفته 
بعد، پیشنهاد خود را در این خصوص 
مطرح کردند.به گفتــه وزیر اقتصاد، 
تدابیر متخذه توسط دولت و همکاری 
بخش خصوصی با ســایر قوا موجب 

شــد در خیلی زمینه ها در شــرایط 
کرونایی، نمره قابل قبولی بگیریم.

میزان ســرمایه مورد نیاز برای 
تحقق جهش تولید

دژپســند افزود: حداقــل هزار هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری برای 
تحقق جهش تولید نیاز اســت که 
باید بخش هــای دولتی، خصوصی 
و تعاونی با هم افزایــی، در این امر 
مهم نقــش آفرین باشــند.وی در 
پایان ســخنانش گفت: با توجه به 
اهمیت مدیریت شــرایط اقتصادی 
پســاکرونا در راستای تحقق جهش 
اقتصادی، ارائه پیشنهادات مشخص 
از سوی فعاان بخش خصوصی در 
این ارتباط مورد انتظار اســت؛ لذا 
دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی نســبت به جمع 
آوری و تجزیه و تحلیل پیشنهادات 
اقدام و نتیجه برای بررسی و تصمیم 
گیری در دســتور کار جلسه بعدی 

شورا قرار دهد.

انتظار دژپسند از بازار سرمایه

هر هفته سهام یک شرکت 
خصوصی عرضه شود

وزیــر راه و شهرســازی با تاکید بــر اینکه مصوبه 
ســتاد ملی کرونا در خصوص تمدید ۲ ماهه قرارداد 
مســتاجران ازم ااجراســت، گفت: از سازندگان 
حرفه ای دارای پروژه های تکمیلی و نیمه تمام دعوت 
می شود تا در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت کنند.

به گزارش ایلنا، محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی 
در خصوص طرح اقدام ملی مســکن، و برنامه ریزی 
وزارت راه و شهرســازی برای خانه دار کردن اقشار 
مختلف جامعه، گفت: وزارت راه و شهرسازی عاوه 
بر تامین مســکن برای دهک های ۴ تا ۷  که شامل 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی است، چندین تفاهم نامه 
برای جامعه هدف از جملــه فرهنگیان، کارگران و 
کارکنان نیروهای مسلح برنامه ریزی کرده است که 
این تفاهم نامه نیز مجموعا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی 
را شــامل می شود.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در 
نظر اســت تا در حدود ۵۰۰ هزار واحد مســکونی 
اقشار هدف جامعه ساخته شــود که در این تفاهم 
نامه ها جامعه شاغان و بازنشستگان فرهنگیان در 
تفاهم با وزارت آموزش و پرورش، جامعه شاغان و 
بازنشستگان کارگری در تفاهم با وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی، و دیگری با وزارت دفاع  و پشتیبانی 
نیروهای مســلح خانه دار می شــوند.  عضو کابینه 
دولت دوازدهم ویژگی بارز طرح اقدام ملی مســکن 
را، شناســایی دقیق جامعه هدف و نیازمند مسکن 
و همچنین احداث مســکن در اراضی و زمین های 
دارای زیرســاخت عنوان کرد و توضیح داد: اراضی 
طرح اقدام ملی مســکن اراضی در محدوده شهرها 
بوده و اراضی هستند که دارای زیرساخت های ازم 
هستند. همچنین در طرح اقدام ملی تاش کردیم تا 
جامعه هدف را بشناسیم و متناسب با جامعه هدف، 

برنامه ریزی کنیم تا با پروژه هایی مواجه نشویم که 
ســازنده بسازد و متقاضی نداشــته باشد.اسامی با 
اشــاره به اینکه ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در 
دو مرحله انجام شد، اعام کرد: در مرحله اول ۲۳۰ 
هزار متقاضی ثبت نام کردند که ۱۳۰ هزار نفر واجد 
شرایط تشخیص داده شدند. در عین حال با توجه به 
اینکه در مرحله اول ثبت نام مردم گله مند بودند که 
سایت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن زود بسته شده 
اســت و مردم امکان ثبت نام ندارند،  درمرحله دوم 
این مشکل برطرف شد و افرادی که متقاضی مسکن 
بودند توانستند در زمان مقرر همگی ثبت نام انجام 
دهند تا بعدا غربالگری شوند. هدف ما از ثبت نام این 
بود که به میزانی کــه زمین تهیه کرده بودیم ثبت 
نام انجام شــود.وی یادآور شد: مرحله دوم ثبت نام 
طرح اقدام ملی مســکن به دلیل بحران کرونا، به دو 
شیوه اینترنتی و پیامکی انجام شد. هم اکنون تعداد 
ثبت نامی های مرحله اول و دوم هم از طریق سامانه 
اینترنتی و سامانه پیامکی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر شده است. در واقع متقاضیان واقعی مسکن زمان 

ازم داشتند که برای مسکن خود ثبت نام کنند.
به گفته اســامی، در این فرآیند برآورد این اســت 
که ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی 
هستند که این تعداد متقاضی دریافت مسکن ملی  
در برنامه دریافت مســکن قرار گرفته اند.اســامی 
یادآور شد: برای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای 
گوناگون، روش های متفاوتی طراحی شده است برای 
برخی اراضی به شــکل گروهــی تحویل متقاضیان 
واجد شــرایط می شود. این دســته از متقاضیان به 
ســازمان های نظام مهندسی و بنیاد مسکن انقاب 
اســامی مرتبط می شوند و در تهیه نقشه و مصالح 
آنها را یاری می کند. این شیوه همانند برنامه ریزی 
هایی است که در نواحی سیل زده و زلزله زده توسط 
بنیاد مسکن انجام می شود. این دسته از متقاضیان 
در عرض یکســال و حداکثر دو سال با هدایت بنیاد 
مسکن واحدهای مسکونی خود را احداث می کنند.

وی گفت:  بخشــی از اقدام ملی مسکن با محوریت 
بنیاد مســکن در حال انجام اســت که در برخی از 

شهرها شروع شده است و ادامه خواهد یافت.
وزیر راه و شهرسازی شــیوه احداث مسکن ملی را 
در شــهرهای جدید اعام کــرد و گفت: طرح اقدام 
ملی مســکن در شهرهای جدید توسط پیمانکاران، 
ســازندگان و شــرکت هایی کــه بــا وزارت راه و 
شهرسازی مشارکت کرده اند و پروژه ها را می سازند 
در توافق با ســازندگان انجام می شود و سازندگان 
خود کار را دنبال می کنند.اســامی نوع سوم طرح 
اقدام ملی مسکن را پروژه های مشارکتی عنوان کرد 
و گفت: نوع سوم پروژه های مشارکتی برای اقشاری 
است که می خواهند واحدهای خود را بزرگتر کنند. 

برای آنها قراردادهای مشارکتی تعریف شده است.

 وزیر راه و شهرسازی:

تمدید۲ماههقراردادمستاجرانازمااجراست

استانها
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فاجعه اصلی برای غولهای نفتی در راه استگزیده خبر
غولهای نفتی در پی سقوط تقاضا و قیمتها، با کاهش درآمد و 
ســود در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ روبرو شدند، اما اوضاع 
برای آنها ممکن اســت از این هم بدتر شود.به گزارش ایسنا، 
تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز از نروژ گرفته تا آمریکا شاهد 
سقوط میزان سودشان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ بودند. 
شرکت اکســون موبیل نخستین ضرر خود در ۳۰ سال اخیر 
را گزارش کرد و شــرکت رویال داچ شل میزان پرداخت سود 
نقدی به ســهامدارانش را برای نخســتین بار از زمان جنگ 
جهانی دوم به این طرف کاهش داد.این اتفاقات نتیجه شیوع 
اولیه ویروس کرونا بوده اســت و اوضاع از زمان آغاز شــیوع 
این ویروس وخیم تر شــده و باعث افت کم سابقه بازار نفت 
شده است. نشانه هایی از بهبود در افق به چشم می خورد اما 
شرکتها متفاقا هشدار داده اند که سه ماهه دوم دشوارتر از سه 
ماهه اول خواهد بود.بررســی موارد کلیدی مختلف از سوی 
بلومبرگ نشان می دهد که شرکتها ممکن است سه ماهه دوم 

دشواری را سپری کنند:

سود سهامداران
سودهای نقدی سخاوتمندانه غولهای نفتی مدتها نظر سرمایه 
گذاران را جلب کرده بود اما بن فان بوردن، مدیرعامل شــل 
پرداختی این شــرکت را دو ســوم کاهش داده و سهامداران 
را هم شــریک ضرر خود کرده اســت.فان بوردن پس از این 
اقدام به خبرنگاران گفت: هیچ مدیرعاملی نمی خواهد کاهش 
سود نقدی سهام را در سابقه خود داشته باشد.اکنون که این 
تابو شکســته شده است، ممکن است سایر شرکتها نیز اقدام 
مشــابهی انجام دهند. با این حال شرکتهای اکسون موبیل و 
شورون اعام کرده اند در تعهداتشان برای پرداخت سود نقدی 
به سهامداران تزلزل ناپذیر مانده اند اما برنارد لونی، مدیرعامل 
شــرکت BP اظهار کرده که هیات مدیره این شرکت پرداخت 
سود نقدی بر مبنای سه ماهه را مورد بررسی قرار خواهد داد. 
کلودیو دسکالزی، مدیرعامل شرکت انی درباره دستورالعمل 
پرداخت ســود نقدی تا ژوییه که این شــرکت تاثیر اقدامات 

قرنطینه را ارزیابی می کند، حاضر نشد اظهارنظر کند.

کاهش تولید نفت و گاز
چندین مدیرعامل شرکتهای نفتی اعام کرده اند که تعطیلی 
تولید نفت تحت تاثیر توافق کاهش تولید اوپک یا قیمتهای 
پایین اتفاق افتاده است و اکثر شرکتهای بزرگ در سه ماهه 
دوم نفــت و گاز کمتری تولید خواهند کرد.کاهش تولید در 
آمریکا روی داده و شرکتهای اکسون موبیل، شورون و کونوکو 
فیلیپس تا پایان ژوئن ۶۶۰ هزار بشــکه در روز تولیدشان را 
کاهش می دهند. شــرکتهای شل و BP هم دکلهای حفاری 
در منطقــه پرمیــان را تعطیل کرده اند و شــرکت BP یک 
میلیارد دار هزینه برنامه ریزی شده برای کسب و کار شیل 
خود را حذف می کند.شرکت BP اعام کرده که کشورهای 
خاورمیانه، روســیه، آنگوا و جمهوری آذربایجان که همگی 

از اعضای گروه اوپک پاس هســتند، از این شرکت خواسته 
اند تولید نفت را کاهش دهد و این شرکت دستور یافته که 
تولید میدان رومیله در عراق را ۹۰ هزار بشکه در روز کاهش 
دهد.منابع آگاه هفته گذشته اظهار کرده بودند که قزاقستان 
شرکتهای نفتی بین المللی را وادار خواهد کرد تولید نفتشان 
را کاهش دهند تا این کشــور به تعهدش برای کاهش تولید 
۳۹۰ هزار بشکه در روز تحت توافق اوپک پاس عمل کند. 
این امر مسلما روی فعالیت شرکتهای شل، انی و شورون در 
این کشور تاثیر خواهد گذاشــت.نروژ در گروه اوپک پاس 
حضور ندارد اما تصمیم این کشــور برای کاهش تولید نفت 
باعث شد شــرکت اکوئینور هدف رشد هفت درصدی برای 

سال ۲۰۲۰ را حذف کند.

نابودی نقدینگی
نقدینگی حاصل از فعالیتهای پنج غول نفت و گاز مجموعا ۲۹ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده و 
به حدود ۲۷ میلیارد دار رسیده است که برای پرداخت سود 
نقدی، بهره، هزینه های فعالیت و سرمایه گذاری کافی نیست.

این وضعیت مربوط به سه ماهه اول است که میانگین قیمت 
نفت برنت ۵۰ دار در هر بشکه بود و با وجود این که قیمتهای 
نفت رو به بهبود اســت اما طبق اعام شــرکت BP، میانگین 
قیمت هر بشکه نفت برنت از آغاز سه ماهه دوم تاکنون کمتر 

از ۲۰ دار بوده است.

کمبود جریان نقدی
شــرکتها با اقدام به فروش اوراق قرضه و دریافت تســهیات 
اعتبــاری جدید، تاش کرده اند وضعیت نقدینگی را مطلوب 
نگه دارند. اما برای برخی از آنان این پرسش وجود دارد که تا 
چــه مدتی می توانند به بدهی خود اضافه کنند.پی یر بریبر، 
مدیر مالی شرکت شورون اظهار کرده که بدهی مشکلی برای 
این شرکت نیست و شورون ظرفیت کافی برای استقراض در 
رکود طوانی و پرداخت سود نقدی به مدت دو سال بر مبنای 

قیمت ۳۰ دار نفت را دارد.

خرید یا فروش؟
تحلیلگران پس از هضم نتایج مالی سه ماهه نخست، بیشترین 
خوش بینی را نسبت به توتال و بیشترین بدبینی را به اکسون 
موبیل دارند.فرناندو واله، تحلیلگر بلومبرگ اینتلیجنس در این 
باره گفت: دورنمای فاینانس شــرکت فرانسوی توتال قوی و 
ســود نقدی این شــرکت مطمئن به نظر می رسد. در مقابل 
غول آمریکایی اکسون موبیل روی طناب نازکی بین پرداخت 
ســود نقدی به سهامداران و ســرمایه گذاری برای بلندمدت 
در حرکت اســت.به گفته برخی از تحلیلگران، ســود نقدی 
شــرکتهای BP و انی به سهامداران هم در وضعیت محتاطانه 
ای قرار دارد و ســه ماهه دوم ممکن اســت از سه ماهه اول 

دشوارتر باشد.

  نرخ جدید خرید برق از نیروگاه ها 
مصوب شد

بــا اباغ مصوبه وزیر نیرو، نرخ جدید خرید بــرق از نیروگاه ها در بازار عمده 
فروشــی و بورس مشخص شــد.به گزارش  روابط عمومی سندیکای شرکت 
های تولیدکننده برق روز گذشــته از جلسه همایون حائری، معاون وزیر نیرو 
در امــور برق و انــرژی با رییس هیات مدیره و دبیر این ســندیکا خبر داد و 
اعام کرد که در این جلســه معاون وزیر نیــرو از اباغ نرخ جدید خرید برق 
از نیروگاه ها در هفته جاری خبر داده اســت.طبق این گزارش، حائری در این 
جلسه اظهار داشت: نرخ پیشــنهادی هیات تنظیم بازار برق پیش از این در 
جلسه ای با حضور گروهی ازمدیران ارشد وزارت نیرو از جمله معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی و امور برنامه ریزی و امور اقتصادی، شرکت توانیر، شرکت 
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و دبیر هیات تنظیم بازار برق بررسی و 
نتیجه نهایی خدمت وزیر محترم نیرو ارسال شده است.وی با بیان این مطلب 
قول داد که برای اباغ هر چه زودتر نرخ خرید برق پی گیری ازم را به عمل 
خواهد آورد. حائری با قاطعیت اعام کرد که اباغ نرخ سقف بازار برق تا پایان 
هفته جاری و یا حداکثر در روزهای اول هفته آینده انجام خواهد شد.گفتنی 
است نرخ سقف بازار از سال 1۳۹4 ثابت مانده است که  با پی گیری های جدی 
و مســتمر هیات مدیره و دبیرخانه سندیکا تا حدودی اصاح شده و بافاصله 
پس از اباغ ازم ااجرا خواهد بود.پیرو جلســه اخیر معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انــرژی با تولیدکنندگان برق حرارتی، ظهر امروز، مصوبه وزیر نیرو در 
مورد نرخ خرید بــرق از نیروگاه ها با عنوان »اصاح ضوابط بازار برق با هدف 

ارتقای درجه رقابت پذیری بازار برق« اباغ شد.

افزایش تولید در پاایشگاه چهارم مجتمع 
پارس جنوبی

مدیر پاایشگاه چهارم مجتمع پارس جنوبی گفت: تمام شاخص های عملکرد 
در حوزه های مختلف در فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی بهبود یافته اســت.

بهزاد سااری در گفت وگو با ایسنا، درباره مهمترین شاخص و عملکرد پاایشگاه 
در سال گذشــته اظهار کرد: در حوزه تولید و بهره برداری رسیدن به شاخص 
قابلیت اطمینان تولید با عملکرد ۹۹.۸۸ درصد در سال ۹۸ یکی از مهم ترین 
دستاوردهای فازهای ۶  و ۷ و ۸ است.وی با بیان این که شاخص اثربخشی تولید 
یا OPE با عملکرد 1۰۰ درصد در سال ۹۸ نیز محقق شده است؛ اظهار کرد: در 
حوزه مهندسی و خدمات فنی پاایشگاه چهارم در شاخص مصرف ویژه انرژی 
SEC با عملکرد ۰.۵4GJ/T در ســال ۹۸ کمترین میزان مصرف انرژی در بین 
پاایشگاه های مجتمع را کســب کرده است.سااری موفقیت دیگر پاایشگاه 
چهارم را در حوزه  HSE عنوان کرد و گفت: در این بخش نیز فازهای ۶ و ۷ و 
۸ در  شاخص فلرینگ با عملکرد 1.۲ تن بر کیلو تن خوراک ورودی و شاخص 
COD با عملکــرد PPM ۳۹.4۹  بهترین عملکرد را در بین پاایشــگاه های 
مجتمع ثبت کرده است.مدیر فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی افزود: در حوزه 
مدیریت دارایی های فیزیکی نیز شاخص های قابلیت دسترس پذیری تجهیزات 
حیاتی با عملکرد ۸۵.۵ درصد و شاخص سیگنال های غیر مؤثر شده با عملکرد 
۲.1۸ درصد بیشترین عملکرد را در بین شاخص های این حوزه کسب کردیم.

با همکاری مشترک وزارت نیرو و یونیسف؛
 محموله 32 تنی پمپ های شناور 

وارد کشور شد
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: یونیسف در یک همکاری مشترک با 
وزارت نیرو در زمینه آمادگی برای بحران، یک محموله ۳۲ تنی شــامل انواع 
پمپ های شناور و خود مکش برای استفاده در صنعت آب و فاضاب وارد کشور 
کرد.به گزارش ایسنا، محمدعلی فرحناکیان با بیان اینکه پمپ های مذکور قرار 
است به منظور افزایش ظرفیت در زمینه آمادگی بحران در میان شرکت های 
آب و فاضاب اســتان های در معرض ســیاب همچون لرستان، خوزستان و 
گلســتان توزیع شوند، اظهار کرد: محموله ذکرشــده با بودجه  فعالیت های 
بشر دوستانه جهانی یونیسف و حمایت مالی بانک های سامان، تجارت و اتاق 
بازرگانی ایران تامین شد.وی افزود:  پس از سیاب شدید مارس - آوریل ۲۰1۹ 
یونیســف با حمایت کشــورهای اهدا کننده مانند ژاپن، کویت، کره جنوبی، 
ســوئیس و کانادا و همچنین اهداکنندگان محلی از بخش خصوصی، مبلغ ۳ 
میلیون و 1۳4 هزار دار را برای پاســخ به سیل جمع آوری کرد تا با همکاری 
دولت دسترسی آسیب پذیرترین کودکان از جمله کودکان پناهنده و مهاجر 
به خدمات ضروری را تضمین کند.طبق اعام وزارت نیرو،  مشاور وزیر نیرو در 
امور بین الملل ادامه داد: یونیسف در حوزه آب، فاضاب و بهداشت محیط یک 
میلیون و ۸۹۵ هزار دار جذب و با همکاری وزارت نیرو از دسترسی جمعیت 
آســیب دیده سیل به آب سالم از طریق یک سیستم آب و فاضاب مقاوم در 
برابر بایا هزینه کرد.فرحناکیان با بیان اینکه از این منابع مالی برای تجهیز و 
توانبخشــی و احیای بهتر سیســتم های آب و فاضاب آسیب دیده و تخریب 
شده و اطمینان از دسترسی پایدار و کافی به آب سالم، تسهیات بهداشتی و 
فاضابی اســتفاده شد، افزود: یونیسف عاوه بر این، با همکاری وزارت نیرو در 
نظر دارد از توانبخشــی پایدار و تقویت مقاومت سیستم های آب و فاضاب در 
مناطق مستعد و سیل خیز در گلستان و خوزستان حمایت کند.همکاری های 
مزبور، با هماهنگی وزارت امور خارجه، منجر به ایجاد مشــارکت جدید بین 
یونیسف و وزارت نیرو، ایجاد برنامه کاری دوساانه با محوریت افزایش ظرفیت 

مدیریت آب و افزایش آمادگی اضطراری شده است.

برگزاری آموزش در شرکت خطوط لوله 
ومخابرات منطقه مرکزی 

بیش از دو هزار نفر ســاعت دوره آموزشی عمومی و تخصصی در سه ماهه 
چهارم ســال ۹۸ در منطقه مرکزی برگزار شــد.مجتبی عبدی کارشناس 
آموزش این منطقه گفت: در طی سه ماهه چهارم سال ۹۸، ۵ دوره آموزشی 
عمومــی و تخصصی با مجموع بیش از دو هزار نفر ســاعت و با حضور ۹۰ 
فراگیر برگزار شد.وی از دوره های برگزار شده تحت عنوان: تجزیه و تحلیل 
پروفیل مسیر خطوط لوله، اصول طناب بندی، بهره برداری مکانیک، تجزیه 
و تحلیل پروفیل مســیر خطوط لوله و اقتصاد مهندســی نام برد و افزود: 
هدف از تشکیل این دوره ها افزایش بهره وری نیروی انسانی بعنوان سرمایه 
اصلی ســازمان از طریق آموزش مســتمر و اثر بخش بوده است.کارشناس 
آموزش این منطقه نیاز سنجی آموزشی ،برنامه ریزی ، هماهنگی و برگزاری  
دوره ها، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه کلیات برنامه های آموزشــی ،توسعه 
و گســترش آموزش و روشهای توانمند ســازی کارکنان در راستای اهداف 
شــرکت، ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشــی و عملکرد مدرسین را از 

مسئولیت ها و وظایف این واحد دانست. 

صعود قیمت نفت در واکنش به وعده 
عربستان

قیمت نفت دیروز سه شنبه تحت تاثیر تصمیم غیرمنتظره عربستان سعودی 
برای افزودن به کاهش تولید و کمک به رفع ســریعتر اشــباع عرضه بازار 
جهانی، افزایش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامات آتی نفت برنت ۲4 
سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۲۹ دار و ۸۷ سنت در هر بشکه 
رسید و بخشی از افت روز گذشته را جبران کرد. این شاخص روز دوشنبه با 
یک دار و ۳4 سنت کاهش بسته شده بود.بهای معامات آتی وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا ۳۸ ســنت معــادل 1.۶ درصد افزایش پیدا کرد و به ۲4 
دار و ۵۲ سنت در هر بشکه رسید.عربستان سعودی روز گذشته اعام کرد 
در ژوئن یک میلیون بشکه در روز دیگر به کاهش تولید خود اضافه خواهد 
کرد و مجموع تولیدش را به ۷.۵ میلیون بشکه در روز می رساند که حدود 
4۰ درصد نسبت به سطح تولید این کشور در آوریل کاهش خواهد داشت.

اســتفن اینس، استراتژیست بازار شرکت اکسی کورپ در یادداشتی نوشت: 
این کاهش تولید ســایر اعضای گروه اوپک پاس را به کاهش تولید بیشتر 
تشــویق می کند که می تواند روند متعادل شدن بازار جهانی نفت را تسریع 
کند.در پی تصمیم عربســتان ســعودی، امارات متحده عربی و کویت هم 
مجموعا 1۸۰ هزار بشکه در روز به کاهش تولیدشان اضافه می کنند. با این 
حال اقدامات مذکور باعث شــد برخی از ناظران بازار ضرورت کاهش بیشتر 
تولید نفت از سوی این کشــورها را مورد پرسش قرار دهند.انتظار می رود 
کاهش داوطلبانه تولید نفت همراه با تسهیل محدودیتهای قرنطینه کرونا در 
بزرگتریــن اقتصادهای جهان، به روند احیای تقاضا برای نفت کمک کند و 
فشار روی ظرفیت مخازن نگهداری نفت کمتر شود.با این حال در پی شیوع 
موارد جدید ابتا به ویروس کرونا در چین و کره جنوبی، بازار نگران موج دوم 

شیوع کووید 1۹ مانده که ممکن است باعث برقراری مجدد قرنطینه شود.
به گفته تحلیلگران، آمار ذخایر نفت آمریکا که هفته جاری منتشر می شود 
در ادامه روند صعودی قیمتها تاثیرگذار خواهد بود.بر اساس گزارش رویترز، 
تحلیلگران پیش از انتشــار آمار ذخایر از سوی موسسه امریکن پترولیوم و 
اداره اطاعــات انرژی آمریکا، پیش بینی کرده اند که ذخایر نفت آمریکا در 
هفته منتهی به هشــتم ماه مه حدود 4.۳ میلیون بشکه در روز رشد کرده 

است.

 نشست بعدی اوپک پاس ماه آینده
 برگزار می شود

ک مقام آگاه اعام کرد که کشورهای عضو اوپک پاس در ماه ژوئن نشستی 
در فرمت ویدئویی برگزار می کنند.خبرگزاری ریانووســتی روسیه به نقل از 
عضو هیاتی از کشورهای اوپک پاس و بدون اشاره به نام و مقام وی نوشت: 
نشســت اوپک پاس در ماه ژوئن )نیمه دوم خرداد تا نیمه نخســت تیر( 
برگزار می شود.وی در مورد دستور کار احتمالی این نشست گفت: به احتمال 
زیــاد وضعیت بازار جهانی نفت و تاثیر توافق اوپک پاس بر بازار بررســی 
خواهد شد. ریانووستی به نقل از عضو هیات شرکت کننده در اوپک پاس 
گفت: گفت وگوهایی که بین کشورهای اوپک پاس جریان دارد نمی تواند 
ارزیابی اولیه درستی از توافق برای کاهش تولید نفت بدهد زیرا وضعیت به 
انتشــار ویروس کرونا در جهان بستگی دارد.وزیران نفت و انرژی کشورهای 
عضو و غیر عضو ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( در دهمین 
نشســت فوق العاده خود از طریق وبینار در 1۲ آوریــل )۲4 فروردین ماه( 
متعهد شدند تولید روزانه خود را از اول ماه مه )1۲ اردیبهشت ماه( ۹ میلیون 
و ۷۰۰ هزار بشکه  در ماه های مه و ژوئن کاهش دهند.همچنین کشورهای 
 Declaration( تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری
of Cooperation( در این نشســت توافق کردند پس از پایان دو ماه، به مدت 
۶ ماه )از یکم ژوئیه تا ۳1 دسامبر سال ۲۰۲۰ ( روزانه هفت میلیون و ۷۰۰ 
هزار بشکه کاهش عرضه داشته باشند و در بازه زمانی یکم ژانویه ۲۰۲1 تا 
۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به مدت 1۶ ماه نیز روزانه پنج میلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه 

تولید خود را کاهش دهند.

شرکت کانتیننتال آمریکا ۷۰ درصد از 
تولید نفت خود را که برای ماه مه برنامه 
ریــزی کرده بود، کاهش داد که تقریبا 
دو برابر بیشــتر از حد انتظار است. به 
گزارش رویترز، شرکت های کانتیننتال 
ریسورســز و کالــون پترولیــوم که از 
تولید کنندگان شــیل آمریکا هستند 
مانند دیگر شــرکت های نفت آمریکا 
تولید خــود را کاهش دادنــد. بحران 
ویروس کرونا قیمت نفت و تقاضا برای 
سوخت را پایین آورده است.به گزارش 
تسنیم،  کاهش تاریخی قیمت نفت در 
ماه گذشته شرکت های نفت آمریکای 
شــمالی را مجبور کــرد 1.۷ میلیون 
بشــکه در روز معــادل 1۳ درصــد از 
تولید نفت خود را کم کنند. شــرکت 
کانتیننتال با مدیریت هارولد هام، ۷۰ 
درصد از تولید نفت خــود را که برای 
ماه مــه برنامه ریزی کرده بود، کاهش 

داد کــه تقریبا دو برابر بیشــتر از حد 
انتظار است. این شــرکت انتظار دارد 
هزینه هایــش ۵ درصد کمتــر از 1.۲ 
میلیارد داری باشد برای بودجه ساانه 
آن در نظر گرفته شــده بود. شــرکت 
قراردادهای  اجــرای  کانتیننتال  نفت 
فروش نفت برای مــاه ژوئن را متوقف 
کرد. مدیرعامل این شرکت گفت:» ما 
قصد داریم تولید نفت را محدود کنیم 
و تولید گاز طبیعی خود را به حداکثر 
برسانیم. توقف تولید نفت اهداف تولید 
ما را تا زمــان افزایش قیمت آن تغییر 
می دهــد«. شــرکت کانتیننتال تمام 
فعالیت های حفاری خود را در داکوتای 

شــمالی متوقف کرده و اعام کرده که 
هیچ نفتی به مشــتریان تحویل نمی 
دهد. شــرکت های نفت ایــن اقدامات 
اضطراری را معمواً در شرایطی انجام 
می دهند که تحت کنترل شرکت نباشد 
مثل جنگ یا بایای طبیعی.هارولد هام 
که یک متحــد دونالد ترامپ اســت 
خواستار توقف واردات نفت عربستان و 
بررسی منفی شدن قیمت نفت آمریکا 
در ماه گذشــته شده اســت. وی ماه 
گذشــته درخواست کرد افزایش تولید 
غیرقانونی عربســتان و روسیه بررسی 
شود. هام با اشــاره به حمایت نظامی 
آمریکا از عربســتان گفت:» عربستان 

نمی تواند در آینده این کار را تکرار کند. 
مــا حمایت نظامی خود را از آن بر می 
داریم تا این سیاست را کنار بگذارند«.

شــرکت کانتیننتال 1۸۶ میلیون دار 
در ســه ماهه اول سال جاری میادی 
از دست داده که بدترین عملکرد فصلی 
آن طی چهار سال گذشته است.سهام 
این شرکت ۷ درصد کاهش یافته و به 
14 دار رسیده است یعنی ۵۹ درصد 

کاهش از ابتدای سال جاری میادی.
این شــرکت اعــام کرد تعــداد چاه 
های فعال خــود را پایــان ۲۰۲۰ به 
4 حلقه می رســاند که نشــان دهنده 
۸۰درصدکاهش از ابتدای سال جاری 
است.شرکت کالون به طور جداگانه ای 
اعام کرد 1۵۰۰ بشکه در روز از تولید 
خــود را در آوریل کاهش داده و انتظار 
دارد ایــن رقم طی ماه مــه به ۳۰۰۰ 

بشکه در روز برسد.

شرکت نفت شیل آمریکا فروش 
نفت خود را ۷۰درصد کاهش داد

بررســی ها نشــان می دهد در ماه گذشــته سال 
جاری میادی )ماه آوریــل( واردات نفت خام برای 
پاایشــگاه های مســتقل چین ۸.۳ درصد معادل 
1۳.1۹ میلیون تن افزایش داشــته است.به گزارش 
خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد در ماه گذشته 
ســال جاری میادی )ماه آوریل( واردات نفت خام 
برای پاایشگاه های مستقل چین ۸.۳ درصد معادل 
1۳.1۹ میلیون تن افزایش داشــته است.این میزان 

رشــد تا حد زیادی مطابق با پیش بینی ها برای این 
مــاه )در حدود 1۳ میلیون تن( بود. پاایشــگاه ها، 
هنگام نزول قیمت به سمت ذخیره سازی محموله ها 
می روند.از ماه فوریه که این شاخص واردات نفت خام 
به چین به علت بسته شدن بیش از 1۰ پاایشگاه با 
کاهش مواجه شده بود، این دومین ماه متوالی است 

که واردات نفت خام چین افزایش یافته است.
مؤسســه انرژی پاتس در گــزارش مطرح کرد که 
واردات نفت خام چینی ها ماه آوریل ۲۰۲۰ میادی 
)فروردین – اردیبهشت ۹۹( نسبت به سال گذشته 
نیز 4۵.1 درصد بیشتر بود.کل واردات پاایشگاه های 
مستقل شــاندونگ در ماه گذشــته با حدود 11.۵ 
درصــد افزایش، از ۸ میلیون تــن در ماه مارس به 
حدود ۸.۹ میلیون تــن در ماه آوریل افزایش یافته 

است. بر اســاس گزارش ارائه شده از اداره اطاعات 
انرژی چین مســتقر در پکن، نرخ عملیات ترکیبی 
در پاایشگاه های مستقل شاندونگ در ماه آوریل به 
حدود ۷۳.۵ درصد افزایش یافت که 1۸.4 درصد از 

ماه گذشته بیشتر است.

در ماه گذشته ثبت شد

واردات نفت چین ۸ 
درصد افزایش یافت
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گزیده خبر اتاق بازرگانی:

کاهش ۳۶ درصدی صادرات در فروردین ۹۹
اتاق بازرگانی تهــران می گوید، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در 
فروردین ســال ۹۹ در قیاس با مدت مشــابه سال قبل، کاهشی 
۳۶ درصدی داشته است.به گزارش ایسنا، تحت تاثیر شیوع کرونا، 
تجارت بین المللی ایران و بســیاری از کشورهای جهان از اسفند 
ماه سال گذشته تحت تاثیر قرار گرفته است و بسیاری از کشورها 
عما یا مرزهای اقتصادی خود را بسته اند یا محدودیت های جدی 
در این زمینه وضع کرده اند.ایران نیز پس از آنکه از ابتدای اسفند 
محدودیت هایی در مســیر فعالیت های اقتصادی خود به وجود 
آورد، تــاش کرده از مرزهای موجود تجارت خود را ادامه دهد و 
بــا این حال تحت تاثیر کرونا، آمارهای فروردین حاکی از کاهش 
جدی تجارت اســت.بر اســاس اطاعات ارائه شده از سوی اتاق 
بازرگانی تهران، تاجران ایرانی در نخســتین ماه از ســال جاری، 
حدودا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دار صادرات داشته اند که این 
عدد در قیاس با مدت مشــابه سال قبل کاهشی ۳۶ درصدی را 
نشــان می دهد. واردات ایران در فروردین 1۳۹۸ نیز بیش از ۲.۳ 
میلیارد دار بوده که در فروردین امســال به کمتر از دو میلیارد 
دار رسیده و کاهشی 1۷ درصدی را نشان می دهد.وزن صادراتی 
ایران نیز از بیش از هشت میلیون تن در فروردین 1۳۹۸ به حدود 
پنج میلیون تن در نخســتین ماه امســال رسیده و کاهشی ۳۹ 
درصدی را نشــان می دهد. وزن واردات ایران در این دوره اما ۲1 
درصد افزایش یافته است.متوسط قیمت کااهای تجاری کشور 

دیگر گزارش منتشــر شــده در فروردین ماه است. بر این اساس 
متوســط قیمت صادراتی کااهای ایران در فروردین ماه امسال 
به ۳۰۹ دار در هر تن رســیده که در قیاس با مدت مشابه سال 

گذشته، افزایشی چهار درصدی را نشان می دهد. متوسط ارزش 
واردات ایــران اما از 11۲1 دار در هرتن در فروردین گذشــته 
به ۷۶۴ تن در ماه ابتدایی ســال 1۳۹۹ رسیده که کاهشی ۳۲ 

درصدی را نشان می دهد.همچنین اتاق بازرگانی تهران اصلی ترین 
شرکای تجاری کشــور در ابتدایی سال 1۳۹۹ را اعام کرده که 
همچنان چین را در صدر این فهرســت نشان می دهد. ایران در 
فروردیــن ۳1 درصد از کل صادرات خود را به چین انجام داده و 
پــس از آن امارات متحده عربی با ۲1 درصد، عراق با 15 درصد، 
افغانستان با هفت درصد و ترکیه با چهار درصد در رده های بعدی 
هستند.نکته قابل تامل در این آمارها، تبدیل شدن امارات متحده 
عربی به دومین مقصد عمده صادراتی ایران اســت که تا پیش از 
ایــن برای مدت طوانی در اختیار عراق بود. ترکیه نیز با کاهش 
جدی واردات از ایــران، در یک ماه تنها ۷۲ میلیون دار واردات 
داشــته اســت.در این میان مبادی وارداتی کاا نیز چین با ۲۰ 
درصد، اصلی ترین صادرکننده کاا به ایران بوده اســت و پس از 
آن امــارات متحده عربی قرار دارد. واردات ایران از امارات و چین 
به شــدت به یکدیگر نزدیک شده است. پس از این دو کشور نیز 
ترکیه، هند و هلند قرار دارند. نام هلند در حالی مطرح شــده که 
در سال های گذشته همواره از آلمان به عنوان اصلی ترین شریک 
تجاری باقی مانده در ایران یاد می شــد. بر اساس آمار ارائه شده 
از ســوی اتاق بازرگانی، میزان صادرات و واردات ایران به تمامی 
شــرکای اصلی خود در این ماه کاهش یافته که علت اصلی آن 
شیوع ویروس کرونا و کاهش جدی تجارت جهانی و منطقه ای در 

هفته های گذشته بوده است.

گروه بهمن در خدمات فروش خودروهای 
سنگین برتر شد

بر اساس آخرین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران )ISQI(، شرکت 
بهمن دیزل جایگاه نخست و شرکت سیبا موتور جایگاه دوم را در خدمات فروش 
شرکت های خودروساز در سال ۹۸ کسب کردند.بر اساس آخرین ارزیابی شرکت 
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران )ISQI(، گزارش عملکرد خدمات فروش در میان 
شرکت های عرضه کننده خودروهای ســنگین مربوط به سال ۹۸ اعام شد که 
در این بین، شــرکت بهمن دیزل جایگاه نخست و شرکت سیبا موتور جایگاه دوم 
را کســب کرد.این گزارش که حاصل ارزیابی شــاخص هایی مانند رعایت ضوابط 
مربوط به روش های فروش، آموزش کارکنان نمایندگی ها، الزامات مرتبط با شبکه 
نمایندگی های فروش، سیستم پرداخت سود مشارکت و انصراف، فرایند پاسخگویی 
و رسیدگی به شکایت مشتریان و... بود، بهمن دیزل با یک پله صعود نسبت به سال 
گذشته جایگاه نخست و سیبا موتور جایگاه دوم را کسب کردند. عاوه بر آن شرکت 
ســیبا موتور موفق به کســب مقام اول وضعیت نمایندگي های مجاز خودروهای 
سنگین شد.شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران )ISQI(، نماینده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و تنها نهاد رســمی ارزیابی خودروسازان و واردکنندگان خودرو در 
کشور است که برای ارتقاء کیفیت محصوات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
ارزیابی های دوره ای را از کلیه شرکت های خودرویی به عمل می آورد.گفتنی است 
ضمن آن که بهمن دیزل و سیبا موتور از شرکت های مجموعه هلدینگ گروه بهمن 
هستند که بزرگترین گروه خودروسازی خصوصی داخلی در کشور محسوب می 
شود، مطابق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در سال ۹۷ نیز موفق 
شدند به ترتیب مقام های اول و دوم خدمات فروش را در میان شرکت های عرضه 

کننده خودروهای سنگین از آن خود کنند.

ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
سیاست اصلی چادرملو اکتشافات گسترده

ناصر تقی زاده مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در جمع گروهی از 
خبرنگاران  رسانه های گروهی دیدگاههای خود  در خصوص برنامه های این شرکت 
را اعام کرد.تقی زاده با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهش تولید اظهارکرد: تحقق 
بنیادین جهش تولید در توسعه شرکت هاست. بنابر این انجام اکتشافات گسترده 
یکی از سیاست های اصلی چادرملو در دوره جدید است که در این زمینه مذاکرات 
گسترده ای صورت گرفته و امیدواریم به نتایج خوبی هم دست یابیم.او افزود: اولویت 
بنده در شرایط فعلی، توسعه اکتشافات و دستیابی به ذخایر جدید است که در این 
زمینه ازم می دانم به ســهامداران بگویم نگران  نباشد چرا که خبرهای خوبی در 
این زمینه به زودی اعام خواهیم کرد.مدیرعامل چادرملو گفت: با انجام اکتشافات در 
آنومالی D1۹ و رفتن به سمت اکتشافات عمقی، به ذخایر جدیدی دست خواهیم 
یافــت تا کارخانه های اطراف با حداکثر ظرفیت خود بتوانند کار کنند.تقی زاده در 
ادامه افزود : ما آمادگی داریم که در هر کجای ایران به ما پهنه واگذار شود عملیات 
اکتشافی آن را انجام دهیم، چراکه اعتقاد داریم اصلی ترین و مهم ترین اقدامی که در 
بخش معادن کشور باید انجام داد مسئله اکتشاف است. تقی زاده با اشاره به موانع 
زیست محیطی در توسعه اکتشافات معدنی افزود: سالهاست مدیران این شرکت  
برای بهره برداری از منابع جدید سنگ آهن در کشور تاش هایی انجام داده اند ولی 
با محیط زیست به بن بست رسیده اند. همه ما طرفدار محیط زیست هستیم. در 
جهان همه کشورها معدن دارند و کار معدنی را به خوبی انجام می دهند و در کنار 

آن محیط زیست را هم دارند و به مشکلی برخورد نمی کنند. 

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فواد مبارکه مطرح کرد؛ 
تداوم تولید در فواد مبارکه با مشارکت 

حداکثری کارکنان در طرح غربالگری 
حســین مدرســی فر با بیان این که بیماری کرونا یک بیماری عفونی است گفت: 
با توجه به میزان ســرایت و ســرعت شــیوع این بیماری و ناشناخته بودن رفتار 
آن، مبــارزه با آن اهمیت بســیار زیــادی دارد. به همین منظور شــرکت فواد 
مبارکه  از  بدو    ورود  این ویروس به کشــور، با تشــکیل کمیته بحران کوشید 
با انجام اقدامات پیشــگیرانه، از شــیوع بیماری در میــان کارکنان جلوگیری، و 
 شــرایط ازم را برای تــداوم تولید با اولویت حفظ ســامتی کارکنان مهیا کند.

وی خاطرنشــان کــرد: هرچنــد در زمینــۀ شــیوۀ مقابلــه با شــیوع ویروس 
کرونــا در بین کارکنان صنایع کشــور، بــا توجه به اینکه این بیمــاری چندان 
شناخته شــده نیســت، تجارب کافی وجود نــدارد؛ با این حال وزارت بهداشــت 
و درمــان پروتکل ها و دســتورالعمل های مهــم و مفیدی ارائــه داده که تمامی 
 آن هــا مدنظر شــرکت فواد و کمیتــه بحران قرار گرفته و اجرا شــده اســت.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فواد مبارکه از غربالگری و بیماریابی 
کارکنان به عنوان یکی از موارد اجراشده در فواد مبارکه نام برد و گفت: هنگام حضور 
کارکنان در محل کار، در یک مقطع زمانی، معموا تراکم  جمعیتی ایجاد می شود و 

این امر شرایط شیوع بیماری را تشدید می کند.

اپل درصدد انتقال خطوط تولید آیفون از چین به هند
این گزارش حاکی از آن اســت که اپل ســعی دارد حدود یک پنجم از خطوط تولید گوشی های آیفون خود 
را از چین به هند منتقل کند.به گزارش ایســنا رش های منتشر شده در رسانه های خبری حاکی از آن است 
که شــرکت آمریکایی اپل در در ماه های اخیر با مقامات دولت هند گفتگو و مذاکرات جدی داشته تا بتواند 
حداکثر ۲۰ درصد معادل یک پنجم از خطوط تولید گوشــی های آیفون خود را از چین به این کشور منتقل 
کند. گفته می شود اپل در راستای عمل به این هدف برای خود برنامه پنج ساله را تدوین و طرح ریزی کرده 
است تا بتواند بدین ترتیب نخستین گام را برای کاهش وابستگی به چین و اقتصاد آن بردارد .طبق گزارشی 
که در اکونومیک تایمز آمده است، احتمااً آیفون هایی که تولید آنها برای کارخانه های مستقر در هند در نظر 
گرفته شده است، بالغ بر ۴۰ میلیارد دار ارزش خواهند داشت که از این میزان تنها 1.5 میلیارد دار از آنها 
وارد بازار هند خواهد شد و بقیه آن قرار است به کشورهای دیگر جهان صادر و عرضه شود.البته اپل پیشتر نیز 
سابقه تولید گوشی های آیفون در کشور هند را در کارنامه خود دارد و بر اساس اطاعات رسمی، اپل برخی از 
مدل های ارزان قیمت و مقرون به صرفه خود را نظیر آیفون ایکس آر ، نسل اول آیفون se و آیفون ۶ خود را 

در کارخانه های این کشور به تولید رسانده است.

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه:
کامیون های ایرانی همچنان اجازه ورود به ترکیه را ندارند

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با اشاره به صحبت هایی که از گشایش دوباره مرزهای زمینی مشترک با ترکیه به وجود آمده اما همچنان 
کامیون های ایرانی اجازه ورود به خاک این کشور را ندارند.جال ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از انجام مذاکرات مشترک 
میان دو کشــور قرار شــده تسهیاتی برای گشایش مرزها و تردد کامیون ها به وجود آید اما آنچه که در روزهای گذشته رخ داده تنها برای 
کااهای ترک بوده و کامیون های ایرانی کماکان اجازه ورود به ترکیه را ندارند.وی با بیان این که کامیون های ترک که در کشورهای آسیای 
میانه، گرجستان یا منطقه نخجوان قرار داشته اند امکان عبور از مرز ایران را به مقصد کشورشان پیدا کرده اند، گفت: در روزهای گذشته در 
مرز بازرگان جز این کامیون های ترک عما خودروهای ایرانی اجازه عبور از مرز را پیدا نکردند.رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه سیاســت 
قرنطینه خودروهای ورودی به ترکیه را یکی از عوامل این اتفاق دانســت و گفت: با توجه به این که ترکیه رانندگانی که به این کشــور وارد 
می شوند را برای روزهای طوانی قرنطینه می کند از این رو شرایط برای رانندگان ایرانی دشوار است و آنها نمی توانند تمام این روزها را صبر 
کنند.ابراهیمی ادامه داد: در کنار فشاری که به صاحبان ناوگان و رانندگان ایرانی تحت تاثیر این محدودیت ها وارد می شود از دست رفتن بازار 
کااهای ایرانی نیز می تواند اتفاق بلندمدت این فرآیند باشد، زیرا بسیاری از محصوات صادراتی ما کشاورزی یا خوراکی هستند و از این رو 

نمی توان توقع داشت که به شکل طوانی مدت در مرز باقی بمانند و از این رو بازار ما با خطر مواجه می شود.

در بررسی بازار، فعاان بازار خودرو عنوان کردند:
کاهش قیمت خودرو در بازار ادامه دار است

با حذف قیمت از سایت های اینترنتی و نیز مشخص شدن درصد افزایش قیمت 
خودرو توســط ستاد تنظیم بازار، بازار خودرو با ریزش قیمت روبرو شد؛ به گونه 
ای که از روز گذشته تاکنون قیمت خودروهای داخلی از 5 تا 15 میلیون تومان 
کاهش یافت و پیش بینی ها حکایت از این دارد که افت قیمت برای روزهای آتی 
ادامه دار خواهد بود.به گزارش ســایپانیوز، مجید شــریفی از فعاان بازار خودرو 
درباره روندی که بازار خودرو طی یک الی دو روز گذشته طی کرده است، گفت: 
ریزش قیمت خودرو از امروز آغاز شــده است و همه به دنبال فروش خودروهایی 
هســتند که از مدت ها پیش با هدف کسب سود خریداری کرده بودند.وی ادامه 
داد: از صبح دیروز قیمت گیری از بازار خودرو کاهش یافته و قیمت ها همچنان 
در مسیر کاهش اســت.این فعال بازار خودرو خاطرنشان کرد: آنگونه که با خبر 
شــدیم محصوات ایران خودرو 1۰ درصد و محصوات ســایپا ۲۳ درصد رشد 
قیمت خواهد یافت و این اعداد در قیاس با شــایعه هایی که در بازار وجود داشت 
بســیار کمتر است.وی با بیان اینکه در بازار خودرو افزایش قیمت بین ۳۰ تا ۴۰ 
درصد شــنیده شده بود، گفت: با افزایشی که ستاد تنظیم بازار اعام کرد، دیگر 
فردی برای خرید احتکاری اقدام نمی کند؛ البته ادامه این روند در شرایطی خواهد 
بود که شــرکت های خودروسازی با سرعت، خودرو وارد بازار کنند.بر اساس این 
گزارش، درصد افزایش قیمت مصوب شده شاید نتواند مشکات نقدینگی و تولید 
شرکت های خودروسازی را حل کند، اما این امر کمک خواهد کرد تا میزان زیان 
دهی خودروســازان تا حدودی کاهش پیدا کند.امیرجواد مرادی از دیگر فعاان 
بــازار خودرو درباره قیمت خودرو گفت: بعد از مدت هــا بازار خودرو به آرامش 
رسید و قیمت در مسیر درست قرار گرفت؛ رشد قیمت ها که از بعد از تعطیات 
نوروز در بازار رخ داد، کســب و کار فعاان  این حوزه را به شدت تحت تاثیر قرار 
داد و میزان فروش خودرو به کمترین عدد ممکن رسید، به گونه ای که سه روز 
پیش راکد ترین روز بازار خودرو ثبت شد.وی افزود: با واقعی شدن قیمت خودرو 
به خداحافظی داان از بازار خودرو نزدیک می شــویم، با حضور سودجویان در 
بازار، نمایشــگاه داران خودرو و مردم به شــدت متضرر شدند، حال امیدواریم با 
افزایــش میان عرضه و پیش فروش خودرو، بازار به روال عادی بازگردد.این فعال 
بازار خودرو تاکید کرد: از ظهر امروز شاهد عرضه خودروهای احتکاری هستیم، از 
آنجا که خرید و فروش خودرو طی چند روز اخیر افت داشته و قیمت ها کاهشی 
شده است، داان و سودجویان نسبت به عرضه خودرودر بازار اقدام کردند.وی از 
نهادهای نظارتی خواست که نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند تا سوء استفاده 
از بازار خودرو به حداقل برسد و سودهای میلیونی وارد جیب سوجویان و واسطه 

ها نشود.

 نخستین محموله میوه و تره بار از بندر دیر
 به کویت صادر شد

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر گفت: برای نخستین بار محموله ۴5۰ تنی میوه 
و تره بار از این بندر به مقصد کشور کویت صادر شد.فرهاد کاظمی در ارتباط با 
صادرات این محموله اظهار داشت: این محموله به ارزش 1۰۰ هزار دار معادل 1۳ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است که در رونق اقتصاد منطقه موثر و حرکتی برای 
حضور و فعالیت هرچه بهتر و بیشتر تجار و بازرگانان در کشور کویت است. وی 
بیان کرد: اسکله تجاری بندر دیر با ظرفیت پهلوگیری 1۰ لندی گراف و ۶ شناور 
چوبی و سنتی می تواند بارگیری همزمان کااهای صادراتی به کشورهای مختلف 
بویژه حوزه خلیج فارس داشــته باشد. کاظمی اضافه کرد: در زمان حاضر تجار و 
بازرگانان شهرستان صادرات کاا به کشور قطر را بصورت مداوم انجام می دهند که 

این روند باعث رونق این بندر در سال های اخیر شده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
جهش تولید را عامــل اصلی تاب آوری 
اقتصــاد ملی دانســت و گفت: چنانچه 
حوزه تولید از رشد خوبی برخوردار باشد، 
بهبود معیشت و اشتغال پایدار را به همراه 
خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری مهر، 
آئین رونمایی از شــماره ششــم نشریه 
»تأمات رشد« با موضوع »جهش تولید«، 
به همت مرکز رشد دانشگاه امام صادق 
علیه الســام و با حضور حسین مدرس 
خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برگزار شــد.در این نشست که 
به صورت مجازی برگزار می شد، حسین 
مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، با اشاره به ابعاد گوناگون 
جهش تولید، از آن به عنوان راهبرد گذر 
از تنگناهای فعلی اقتصاد ایران، یاد کرد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی نام هایی 
که هر ساله از سوی مقام معظم رهبری 
بعنوان شعار سال انتخاب می شود، گفت: 
اولین نکته این است که شعارهای سال، 
صرفاً یک نماد نیست که تنها با برگزاری 
چند همایش، انتشار بنر، تابلو و به صورت 

شــعارگونه با آن برخورد 
شود، بلکه شعارهای سال 
تعیین اولویت های کشور 
اســت.به گفتــه مدرس 
تولید،  امســال  خیابانی، 
کشــور  محوری  اولویت 
اســت؛ به ایــن معنا که 
باید تمام منابع ما ازجمله 

منابع انسانی، طبیعی، مالی و تکنولوژیکی 
باید همگی در خدمت این مسئله محوری 
صنعت،  وزارت  بگیرند.سرپرســت  قرار 
معدن و تجارت، جهش تولید را انتخابی 
برآمده از یک تحلیل محیطی دانست و 
گفت: جهش تولیــد، انتخابی برآمده از 
یک تحلیل محیطی اســت که می توان 
آن را عامل اصلی تاب آوری اقتصاد ملی 
دانست؛ پس چنانچه حوزه تولید از رشد 

خوبــی برخوردار باشــد، 
اشتغال  و  معیشت  بهبود 
پایــدار را به همراه خواهد 
به  خیابانی  داشت.مدرس 
اشــاره ابعاد فرصت بخش 
در  ظالمانه  تحریم هــای 
ادامه  آن  تهدیدهای  کنار 
داد: مقــام معظم رهبری 
قصد داشــتند با هوشــمندی کامل، از 
فرصــت تحریم ها برای رشــد و جهش 
تولید اســتفاده کنند و نمی خواهند که 
این فرصت از دســت برود. این در حالی 
است که ظرفیت سازی که در بخش های 
عظیم صنعتــی، کشــاورزی، معدنی و 
حتی خدماتی در طــول مدت ها ایجاد 
کرده ایم، سال های طوانی به دلیل ایجاد 
درآمد از طریق منابــع نفتی و صادرات 

نفت، معطل مانــده بودند. آن چیزی که 
به نظر می رســد در فضای تحریم مهم 
است آن که ما نباید برای تأمین نیازهای 
کشــور خودمان منتظر کسی باشیم و 
حتماً باید روی پای خودمان بایســتیم.

وی با اشــاره به علل اهمیــت توجه به 
تولیــد ملی در شــرایط بحران شــیوع 
ویروس کرونــا، انتخاب »جهش تولید« 
به عنوان شعار ســال 1۳۹۹ را برآمده از 
شرایط محیطی و پیرامونی جامعه ایران 
دانست و ادامه داد: »نکته مهمی که باید 
امسال به آن توجه کنیم بحث استفاده از 
ظرفیت های نیمه تمام است. یعنی بخش 
عمده ای از پروژه های تولیدی در ســال 
۹۸ نیمه تمام مانده بود و طبیعی اســت 
که باید حتماً یک فرصتی می دادیم که 
کارهای نیمه تمام در بخش های مختلف 
اقتصادی کشــور، نیروگاهــی و نفت به 
انجام می رسید. برای مثال هفته گذشته 
واحــد تولید آلومینیوم جنوب ســالکو، 
به بهره برداری رســید و توانست تقریباً 
ظرفیت تولید آلومینیوم کشــور را به دو 

برابر افزایش دهد«.

سرپرست وزارت صمت:

جهش تولید، عامل اصلی 
تاب آوری اقتصاد ملی است

بر اســاس اطاعات منتشــر شده از ســوی انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلــت و لوازم جانبی، واردات و 
مصرف موبایل در سال 1۳۹۸ از طریق رویه تجاری با 
بیش از ۹۰ درصد رشــد به حدود 15 میلیون و ۳۸۰ 
هزار دستگاه رسید و حذف معافیت ۸۰ داری واردات 
مسافری هم باعث کاهش چشم گیر واردات موبایل از 
این طریق شــد.به گزارش ایســنا، بر اساس اطاعات 
منتشر شــده از ســوی انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی گزارش آمار روند واردات و مصرف 
موبایل طی 1۲ ماه ســال 1۳۹۸ نشــان می دهد که 
واردات موبایل از طریق رویه تجاری در ســال 1۳۹۸ 
نسبت به ســال 1۳۹۷ بیش از ۹۰ درصد رشد داشته 
است؛ به طوری که در سال گذشته تعداد 15 میلیون و 
۳۸۰ هزار دســتگاه موبایل وارد کشور شده که از این 
تعــداد چیزی بالغ بر 1۴ میلیون آن توســط مصرف 
کنندگان در شــبکه ارتباطی تلفن همراه کشور فعال 
شده است.همچنین بر اســاس این گزارش در اسفند 
سال گذشته تعداد 1.5 میلیون دستگاه موبایل از طریق 
رویه تجاری و مسافری وارد کشور شد که 1.۳ میلیون 
دستگاه از آن در شبکه فعال بوده و این موضوع در واقع 
بیانگر میزان مصرف کشــور در ماه پایانی سال 1۳۹۸ 
است.بیشــترین میزان واردات در سال گذشته در دی 
مــاه صورت گرفته؛ به طوری کــه در آن ماه تعداد 1.۸ 
میلیون دستگاه موبایل وارد کشور شده است. البته پر 

مصرف ترین ماه در ســال گذشته، بهمن بوده که در 
آن ماه بالغ بر 1.5 میلیون دســتگاه موبایل در شبکه 
ارتباطی کشور فعال شده است.در این میان همچنان 
سامســونگ با 5۶ درصد، بیشترین سهم بازار موبایل 
کشور را در اختیار دارد. پس از سامسونگ محصوات 
نوکیا با 1۷ درصد، هواوی با ۹ درصد، شــیائومی با ۷ 
درصــد، اپل با 5 درصد و آنر با ۳ درصد رتبه های دوم 
تا ششــم را به لحاظ سهم بازار به خود اختصاص داده 
اند. با بررســی روند مصــرف و واردات برندها می توان 
دریافت که شیائومی طی یک سال گذشته رشد قابل 
توجهی در بازار ایران داشته است. از سویی گوشی های 
سامســونگ مــدل  گلکســی A1۰s ، A1۰ و A5۰ و 
همچنین نوکیا 1۰۶ds پر مصرف ترین مدل های موبایل 

در بازار ایران طی سال 1۳۹۸ بوده اند. 

کاهش چشــم گیر واردات موبایل از طریق رویه 
مسافری

همچنین بر اساس اطاعات منتشر شده از سوی انجمن 
واردکننــدگان موبایل، تبلت و لــوازم جانبی، واردات 
موبایل از طریق رویه مســافری بعــد از اصاح قوانین 
و حذف معافیت ۸۰ داری واردات مســافری در پاییز 
سال گذشته برای سودجویان از صرفه افتاد و در نیمه 
دوم ســال گذشته واردات از این طریق کاهش داشته، 
اما همچنان زور واردات رویه مسافری محصوات اپل 

به واردات رویه تجاری این برند می چربد؛ تا جایی که 
در اسفندماه از مجموع ۶۴ هزار و ۹5۰ دستگاه گوشی 
موبایل اپل وارد شــده تنها 11 هزارو ۲۰۰ دستگاه از 
آن از طریق رویه تجاری وارد کشــور شده و 5۳ هزارو 
۷5۰ دستگاه دیگر به صورت مسافری وارد و در سطح 
بازار توزیع شــده اســت که این تعداد گوشی موبایل 
فاقد خدمات پشــتیبانی هستند.در این میان از تعداد 
یک میلیون و ۳۶۰ هزار دســتگاه موبایل وارد شده در 
اســفند ماه سال گذشته عمدتا مدل هایی باقیمت زیر 
۳۰۰ دار بوده انــد و تنها 1۴۰ هزار دســتگاه موبایل 
وارد شــده در اســفند ماه قیمتی بااتر از ۳۰۰ دار 
داشته اند.به گزارش ایسنا، حدود 1۰ روز پیش انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی طی بیانیه ای 
اعــام کرده بود که که اگر توقف های متعدد و زمان بر 
در ثبت ســفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه 
پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کاا و افزایش 
بی سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت ها مواجه خواهیم 
شــد.طبق اعام این انجمن  از ابتدای سال 1۳۹۹ تا 
نیمه ی اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل 
وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه اســت. از این رو میزان 
موبایل وارد شــده در فروردین و اردیبهشــت 1۳۹۹ 
پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین 

موضوع باعث التهاب در بازار شده است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین آمار واردات موبایل در سال گذشته اعام شد؛ ۱۵ میلیون دستگاه!
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان 
دیواندره تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید 
آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره ۹۸/۲1۹۰ آقای خبات فرجی 
فرزند احمد به شماره ملی ۳۸5۰۰۲۶11۶ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 1۴۸ متر مربع به شماره پاک 1۲5۷۴ فرعی از 5۸ اصلی واقع در 
بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار مرادی ۲-برابر رای شماره 
۲1۸۸/۹۸ آقای انور صفائی فرزند محمد به شماره ملی ۳۸5۹۸5۶۳۶۷ نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۳5 متر مربع به شماره پاک 1۲5۷۶ 
فرعــی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای 
میرزا دارابی ۳- برابر رای شــماره ۲1۹۲/۹۸ خانم گلچهره روحی فرزند رحمت 
اله به شــماره ملی ۳۸5۹۴۷۸۸5۰ نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۷۰/5۰ متر مربع به شــماره پاک 1۲5۷5 فرعی از 5۸ اصلی واقع در 
بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عباس شریفی. بدیهی ست در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد .
 تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 13۹۹/۰۲/۲۴ 
وتاریخ انتشار نوبت دوم پنجشنبه 13۹۹/۰3/۰۸ 

 پیرمحمدی رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره )م الف ۴۵ (
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بانک مرکزی اعام کرد؛گزیده خبر

برگزاریحراجاوراقبدهیدولتیدربازاربینبانکی
کارگزاری بانک مرکزی در نظــر دارد بازار اولیه فروش اوراق 
بدهی دولتی را در بازار بین بانکی ایجاد کند.به گزارش ایِبنا به 
نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کارگزاری بانک مرکزی در 
راستای کاهش هزینه های معاماتی، تسهیل دسترسی بانک ها 
و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای 
تامین مالی دولت از محل فــروش اوراق بهادار، در نظر دارد 
بــازار اولیه فروش ایــن اوراق را در بازار بین بانکی ایجاد کند.

براین اساس حراج اوراق بدهی دولتی به صورت هفتگی انجام 
می شــود و بانک ها و موسسات اعتباری تا ساعت ۱۳ روزهای 
شــنبه )یا اولین روزکاری هفته( فرصت  دارند ســفارش های 
خرید اوراق بدهی دولتی را از طریق ســامانه بازار بین  بانکی 
بــرای کارگزاری بانک مرکزی ارســال کنند. ســفارش های 
دریافت شده توســط کارگزاری بانک مرکزی و برای تعیین 
سفارش های برنده در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار 
می گیرد. پس از مشخص شدن سفارش های برنده، کارگزاری 

بانک مرکزی نســبت به انجام معامات در روز یک شنبه )یا 
دومین روزکاری هفته( اقدام و تسویه در همان روز انجام می 
شود. شرایط و ویژگی های اوراق بدهی دولت شامل نوع اوراق، 
نرخ ســود اوراق، زمان سررســید، تاریخ کوپن های اوراق و ... 
در اطاعیه بعدی اطاع رســانی می شود.ازم به ذکر است که 
بر اســاس جزء )۴( بند »ک« تبصره )۵( قانون بودجه سال 
۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی 
اسامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب 
قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسامی در بازار 
اولیه نبوده و نمی تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی 
دولتــی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. بنابراین، 
کارگزاری بانک مرکزی تامین کننده زیرســاخت معامات و 
برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی عضو بازار بین بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و 

قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

مدیر امورشعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران:
استفاده از تمام ظرفیت بانک توسعه صادرات 

ایران برای تحقق جهش تولید
حبیــب احمدی گفت: با توجه بــه راهبرد اصلی بانک 
توسعه صادرات ایران در حمایت از تولید ملی و افزایش 
صادرات غیرنفتی، مدیریت امور شــعب و بازاریابی برآن 
اســت تا در ســال جهش تولید با بهره گیــری از تمام 
امکانات و ظرفیت های موجود ، در مســیر تحقق این 
هدف، گام بردارد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر حبیب 
احمدی، در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز ضمن تشریح عملکرد آن مدیریت در 
ســال گذشته و برنامه های در نظر گرفته شــده برای سال ۱۳۹۹ گفت: با توجه 
به راهبرد اصلی بانک توســعه صادرات ایــران در حمایت از تولید ملی و افزایش 
صادرات غیرنفتی، مدیریت امور شــعب و بازاریابی برآن اســت تا در سال جهش 
تولید با بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت های موجود ، در مســیر تحقق این 
هــدف، گام بردارد.حبیب احمدی ، بازاریابی پویا و جذب مشــتریان جدید را از 
مهمترین رویکردهای مدیریت امور شعب و بازاریابی بر شمرد که از طریق برگزاری 
مداوم نشســت های استانی با صادرکنندگان، فعاان اقتصادی و مقامات استانی، 
حضور مستمر در جلسات اتاق های بازرگانی، حضور در شهرکهای صنعتی، شرکت 
در نمایشگاههای تخصصی، برگزاری دوره های تخصصی ارزی برای مشتریان در 
سطح استانها، مراجعه و مذاکره مستقیم با شرکتهای صادرات محور، تشریح آخرین 
خدمات بانک در قالب کتابچه و پورتال باشگاه مشتریان و همچنین انعقاد تفاهم 
نامه های همکاری با بانکهای دیگر و سازمان ها و نهادهای فعال در بخش صادرات، 

در دست انجام است .

طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از 
سقف مجاز تملک سهام اصاح شد

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان 
طرح مستثنی شــدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز 
تملک سهام را اصاح کردند.نمایندگان در نشست علنی 
امروز )سه شــنبه، ۲۳اردیبهشــت ماه( مجلس شورای 
اســامی در جریان بررسی اصاح طرح مستثنی شدن 
بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی اعاده شده 
از شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده ۵ این قانون موافقت کردند.تبصره )۵( 
الحاقی موضوع ماده واحده به شــرح زیر اصاح شد:تبصره۵- حداکثر سقف سهام 
سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء)۲-۳( بند»الف« 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم)۴۴( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 
و تبصره )۱( این ماده در بانک رفاه کارگران سی وســه  درصد)۳۳درصد( می باشد. 
سازمان مزبور مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی وسه  درصد)درصد( 
با رعایت شــرایط ذیل اقدام نماید:الف- ظرف سه ســال از تاریخ ازم ااجراءشدن 
این تبصره نســبت به تأمین شــرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس 
و تعیین تکلیف دیون ســازمان به بانک رفاه کارگران و واگذاری سی وسه درصد 
)۳۳درصد( ســهام خود در آن بانک اقدام نماید.ب- سی وچهاردرصد )۳۴درصد( 
باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک رفاه کارگران حداکثر تا پایان سال چهارم از 
تاریخ ازم ااجراءشدن این تبصره واگذار شود.ج- آخرین صورت های مالی ساانه 
تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از ازم ااجراءشدن 
این تبصره و برای ســالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.د- 
سقف رشد مانده بدهی ساانه سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع 
تبصره )۱( این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده درصد )۱۰درصد( 

عاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.

افتتاح گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گذاری عام یک ساله در بانک سینا

با مجوز بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران، امکان 
افتتاح گواهی ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری 
عام یک ســاله در بانک ســینا فراهم شــد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ســینا، در راستای تأمین بخشی از 
هزینه های مالی و با صدور مجوز از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران، امکان افتتاح گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری 
عام یکســاله تا پایان شــهریورماه سال ۹۹ در شــعب این بانک با نرخ سود علی 
الحساب ۱8 درصد ســالیانه فراهم شده اســت.افتتاح گواهی سپرده برای همه 
مشتریان حقیقی و حقوقی میسر است. این اوراق قابل بازخرید پیش از سررسید 
پس از گذشــت یک ماه و کمتر از یک ســال با نرخ سود ۱۰ درصد سالیانه است 
که مشتری در صورت تمایل، با مراجعه به شعبه بانک می تواند آن را واگذار کند. 
حداقل مبلغ جهت بهره مندی از سود و افتتاح گواهی سپرده، مبلغ ۵۰۰ هزار ریال 
اســت.اوراق گواهی سپرده، یکی از محصوات دارای سود مناسب و ریسک پایین 
سرمایه گذاری است که به راحتی امکان نقد شدن در هر زمان را دارد و مشتریان 
گرامی می توانند از فرصت فروش این اوراق در شعب بانک سینا، بهره مند شوند.

 سال ۹8 انجام شد؛
پرداخت 133 هزار میلیارد ریال تسهیات 

حمایتی به بنگاه های کوچک و متوسط
بانــک صادرات ایران به بیــش از ۲٦هزار بنگاه کوچک 
و متوسط در ســال ۹8 بالغ بر ۱۳۳ هزار میلیارد ریال 
تســهیات حمایتــی پرداخت کرده اســت.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوسط در سال ۹8 در راستای تسهیل جریان 
نقدینگی و رونق تولید موجب تخصیص ۱۳۳ هزار و ٧۳ میلیارد ریال  به ۲٦ هزار 
و ٦۲۵ بنگاه کوچک و متوسط توسط بانک صادرات ایران شد.اعطای این تسهیات 
که به دو صورت پرداخت از طریق ســامانه هماهنگ و پرداخت مستقیم بانک به 
این بنگاه ها صورت گرفته، طی ســال های گذشته همچنان ادامه یافته به نحوی 
که مجموع پرداختی های بانک به این بنگاه ها طی دو ســال ۹٧ و ۹8 به بیش از 
۲۴۳ هزار میلیارد ریال رسیده و در این راستا تعداد بنگاه های کوچک و متوسط 
دریافت کننده تسهیات حمایتی از بانک صادرات ایران در این دو سال به ۵٧ هزار 
و ٦۳۱ واحد رسیده است.عاوه بر این، امضای تفاهم نامه برای تضمین پیش فروش 
محصوات و تولیدات کارخانجات داخلی، اعطای ســرمایه در گردش و همچنین 
تسهیل جریان مبادات تجاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور و استفاده از 
ظرفیت قابل توجه طرح اعتباری ویژه تولید »طراوت« و ترویج اعتبارات اسنادی 
ریالی و فروش اعتباری از جمله اهداف این بانک در حمایت از تولید و اشتغال بوده 

که همچنان با اهتمام ویژه در دستور کار است.

با اعام بانک مرکزی؛
سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک ها 

45 میلیون تومان تعیین شد
بانک مرکزی با صدور بخشــنامه ای به بانک ها ســقف پرداخت وجه نقد به 
مشــتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای خطاب به تمامی بانک ها و 
موسسات اعتباری اعام کرد که براساس بند ۱۳ ماده یک آیین نامه اجرایی 
ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشــویی ســقف مقرر برای پرداخت وجه 
نقد ریالی از ســوی اشخاص مشمول از جمله موسسات اعتباری برابر است 
با »مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معامات خرد 
به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کااهای گرانبها که هر ساله 
توسط هیئت وزیران تصویب می شود.«بر این اساس با توجه به اینکه هیات 
وزیران نصاب معامات خرد در ســال ۹۹ را معامات تا سقف ۴۵۰ میلیون 
ریال تعیین کرده اســت، سقف پرداخت وجه نقد در موسسات اعتباری نیز 

برابر این مقدار خواهد بود.

ارائه چک به بانک پس از فوت صادرکننده 
امکان پذیر نیست

در صورتــی که صادر کننده چک بعد از صــدور فوت کند چک دیگر قابل 
پرداخت نیســت.به گزارش ایِبنا،   چنانچه چکی مقدم بر تاریخ فوت صادر 
کننــده صادر اما پس از فوت وی به بانک ارائه شــده باشــد، تکلیف بانک 
چیست؟چنین چکی در صورت اعام فوت صادرکننده به بانک قابل پرداخت 
نیســت زیرا با فوت صاحب حساب، حســاب جاری وی مسدود می شود و 
موجودی حساب جاری متعلقه به ورثه خواهد بود.هرچند این نظریه خالی از 
ایراد نیست زیرا می توان گفت با صدور چک مبلغ مزبور از مالکیت صاحب 
حساب خارج شده و به دارنده چک منتقل می شود ولی رویه عملی بانکها 
همان اســت که در آغاز گفته شــد.در چنین فرضی دارنده می تواند برای 

دریافت وجه چک به دادگاه مراجعه کند.

دار باز هم صعود کرد
شاخص دار از ۱۰۰ واحد نیز گذشت.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، هر 
چند که نرخ بیکاری عجیب و کم سابقه آمریکا در ماه آوریل باعث شده است 
تا معامله گران با احتیاط بیشتری نسبت به خرید اسکناس سبز اقدام کنند 
اما کاهش شــمار قربانیان کرونا در آمریکا به نصف روزهای اوج، خبر بسیار 
خوبی محسوب می شود. از سوی دیگر شمار دیگری از کشورها نظیر نیوزلند 
و ژاپن اعام کرده اند محدودیت های رفت و آمد را کاهش خواهند داد، هر 
چند در انگلیس نخست وزیر این کشور گفته است هنوز برای عادی دانستن 
وضعیت خیلی زود است.  در آمریکا نیز کماکان بین دموکرات ها و جمهوری 
خواهان بر ســر زمان بازگشایی اقتصاد اختاف نظر وجود دارد تا جایی که 
پس از شــکایت مدیرعامل شرکت تســا از فرماندار دموکرات کالیفرنیا به 
خاطر بازگشایی نشدن فعالیت ها، برخی از مقامات دولت ترامپ جانب وی 

را گرفتند و از سیاست دموکرات ها در خصوص قرنطینه انتقاد کردند.
مارک شــاندلر، استراتژیست ارشد بازار در موسسه بنکبورن گلوبال فارکس 
گفت: واقعیت این است که اقتصاد در بد وضعیتی گرفتار شده و اینکه ۲۰.۵ 
میلیون نفر در آمریکا بیکار شــده اند یــا ۲۲ میلیون نفر خیلی فرقی نمی 
کند. بانک مرکزی و دولت باید کارهای بیشتری بکنند و گرنه بازارها دوباره 
متاطم خواهند شد.  وقایع معامات ارز هم چنین تحت تاثیر اخبار مربوط 
به ویروس کرونا قرار دارد. در آمریکا دونالد ترامپ، در اظهاراتی عجیب مدعی 
شــده ویروس کرونا در آزمایشگاهی در شهر ووهان چین، جایی که پاندمی 
کرونا از آنجا آغاز شد، ساخته شده و تهدید کرد که در صورت اثبات این ادعا، 

چین را از طریق اعمال تعرفه های جدید تنبیه خواهد کرد.

اعام ساعات کار شعب بانک آینده از 23 
 اردیبهشت ماه 1399 و در روزهای 

پس از شب های احیا
بانک آینده ســاعات کاری ادارات مرکزی و شــعب 
خود را از روز سه شــنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه امسال، 
اعام کرد.بر این اســاس، شــعب بانک، در روزهای 
شــنبه تا چهارشنبه از ســاعت ۰٧:۴۵ تا ۱٦:۰۰ و 
روز پنج شــنبه از ســاعت ۰٧:۴۵ تا ۱۳:۱۵، آماده 

خدمت به مشتریان گرامی، خواهند بود. ساعات حضور همکاران در ادارات 
مرکزی نیز طی روزهای شــنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰٧:۳۰ تا ۱۵:۰۰ و 
روز پنج شنبه از ساعت ۰٧:۳۰ تا ۱۴:۰۰، خواهد بود.بانک آینده، هم چنین 
به منظور بهره منــدی بیش تر همکاران محترم از فضیلت شــب های احیا، 
ســاعات کار شعب خود در روزهای پس از شــب های احیا را تغییر داد. بر 
این اســاس، زمان خدمت به مشــتریان محترم، در روزهای چهارشنبه ۲۴ 
و یک شنبه ۲8 اردیبهشت ماه برای همه شــعب و سایر ادارات و واحدهای 

اجرایی بانک، به ساعت ۹ صبح، تغییر می یابد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت اقتصــاد گفت: ارزش 
سهام موجود در صندوق واسطه گری 
مالی یکم به قیمت روز گذشــته ۳۲ 
هزار میلیارد تومان بوده که مجموعا 
از مردم ۱٧ هزار میلیارد تومان اخذ 
خواهد شــد.به گزارش ایِبنا، عباس 
معمارنژاد، معــاون امور بانکی، بیمه 
و شــرکتهای دولتــی وزارت اقتصاد 
در نشستی با موضوع واگذاری سهام 
دولت از طریق صندوق واسطه گری 
مالی یکم )ETF( گفت: پذیره نویسی 
این  صنــدوق تا ســقف ۲ میلیون 
تومان تا پایان اردیبهشت ماه امکان 
پذیر اســت.وی گفت: ارزش ســهام 
موجود  در این صندوق به قیمت روز 
گذشته ۳۲ هزار میلیارد  تومان بوده 
که مجموعا از مردم ۱٧ هزار میلیارد 
تومان اخذ خواهد شد. به گفته معاون 
وزیر اقتصــاد، قیمت ســهام بانک 
تجارت در این صندوق ۱۰٧ تومان و 
قیمت دیروز ۲۱۲ تومان بوده، قیمت 
ســهام بانک صادرات ۱۰٧ و قیمت 
دیروز ۲۱۲ تومان، قیمت سهام بانک 
ملت در این صندوق ۱۰۴۵ و قیمت 
دیروز ۲۰۹۵ تومان، همچنین قیمت 

ســهام بیمه البرز ٧٦٧ و قیمت روز 
گذشــته ۱۱٦8 و قیمت سهام بیمه 
اتکایی امین ۵۹۳ و قیمت دیروز این 
ســهم 8۱۰ تومان بوده است.معمار 
نژاد گفــت: قیمت هر واحد صندوق 
واسطه گری یکم با نماد دارایکم در 
بورس ۱۰ هزار تومان اســت. پیش 
بینی میشــود حدود 8 میلیون نفر 
در این پذیره نویســی شرکت کنند.

اگر تعداد متقاضیــان افزایش یافت 

از روش تقســیم به نسبت استفاده 
شده و مازاد مبلغ واریزی ظرف یک 
هفته به مردم بازگردانده می شــود.
معاون بانک و بیمــه وزارت اقتصاد 
تاکید کرد، مهلت زمانی ۲ ماهه برای 
اجازه فروش این سهام برای اخذ کد 
بورسی متقاضیانی است که از طریق 
بانکها اقدام به پذیره نویســی کرده 
انــد. وی گفت: روز اول بازگشــایی 
ایــن صندوق۱۰۴۳میلیــارد تومان 

برای بازار گردانــی و کنترل قیمت 
لحاظ شده اســت. به مدیر صندوق 
اجازه داده شده اگر برای خرید اقدام 
نشد این مبلغ سرمایه گذاری شده و 
مجددا در اختیار دارندگان واحد قرار 
گیرد.معمار نژاد گفت: بر این اساس 
سه نوع سود از محل افزایش قیمت، 
سود مجمع و سود بازار گردانی ایجاد 
می شــود. معاون وزیر اقتصاد گفت: 
عاوه بر فعاان بازار سرمایه هر ایرانی 
با کد ملی خود میتواند از درگاههای 
۱۴ بانک اقدام به پذیره نویسی کند.

وی با بیــان اینکــه، در مرحله اول 
اشــخاص حقوقی نمیتوانند در این 
سرمایه گذاری شرکت کنند اما بعد 
از دو ماه این اشــخاص نیز میتوانند 
در معامات دارایکم شــرکت  کنند. 
معمارنژاد همچنیــن گفت: دولت تا 
پایان ســال ۱۴۰۰ مدیریت در این 
صندوق را بر عهده دارد و بعد از این 
سال مدیریت این صندوق بر اساس 
امیدنامه به هر شــخصی که بیش از 
یک دهم درصد از واحدهای سرمایه 
گذاری را داشته باشــد می تواند در 
مجمع شــرکت و در تصمیم گیری 

دخیل باشد.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛
عرضه سهام بانک ها و بیمه های دولتی 
ETF به حدود نصف قیمت در قالب

بانک مرکزی ژاپن بعد از ۱۳8 سال نخستین مدیر اجرایی 
زن را منصوب کرد.به گزارش ایِبنا از سی ان ان، »توکیکو 
شیمیزو« بانکدار ۵۵ ساله ژاپنی به عنوان بخشی از برنامه 
تجدید ساختار گسترده بانک مرکزی ژاپن به این سمت 
منصوب شــد و بدین ترتیب یکی از اعضای تیم ٦ نفره 
مدیــران اجرایی فعال در این بانک با مســئولیت اداره و 

مدیریت عملیات های روزانه، لقب گرفت.شیمیزو فعالیت 
خود را در بانک مرکزی ژاپن از سال ۱۹8٧ آغاز کرد. در 
واحد بازارهای مالی و عملیات های ارزی انجام وظیفه کرد 
و در فاصله سال های ۲۰۱٦ تا ۲۰۱8 دو پست مدیر کل 
بخش اروپا و نماینده ارشــد بانک مرکزی ژاپن در لندن 
را نیز برعهده داشــت.بانک مرکزی ژاپن در اکتبر ۱88۲ 
تاسیس شده است. براساس داده های منتشر شده توسط 
بانک مرکزی ژاپن، زنان ۴٧ درصد از نیروی کار این بانک 
را تشکیل می دهند اما تنها ۱۳ درصد آنان در پست های 
ارشد مدیریتی و ۲۰ درصد در مناصب تخصصی مرتبط 
با امور حقوقی، نظام های پرداخت و اســکناس مشغول 
فعالیت هســتند.زنان از زمان ایجاد هیات سیاستگذاری 
بانک مرکزی ژاپن )سال ۱۹۹8( که بااترین هیات تعیین 
سیاست های پولی این بانک محسوب می شود، حضور و 
عضویت داشته اند اما همواره تنها یک عضو از تیم ۹ نفره 

هیات سیاســتگذاری زن بوده است و ریاست این بانک 
برخاف فــدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا هرگز به زنان 
سپرده نشده است.با این حال به مرور زمان، چالش های 
جمعیت شناختی و روند افزایشی تعداد زنان با تحصیات 
عالــی بتدریج شــروع به تغییر ســاختارهای مدیریتی 
مردساار ژاپن کرد. براساس داده های سال ۲۰۱8 بانک 
جهانی، در حالیکه زنان ۵۱درصد جمعیت ژاپن را تشکیل 
می دهند، اما مطابق تازه ترین رتبه بندی شاخص جهانی 
شکاف جنسیتی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر 
شده است، این کشور از این حیث در بین ۱۵۳ کشور در 
رتبه ۱۲۱اُم قرار دارد.عاوه بر این، برخاف تعهد شینزو 
آبه نخست وزیر ژاپن مبنی بر توانمند ساختن زنان شاغل 
در قالب سیاستی موســوم به womenomics، این کشور 
از لحاظ برابری جنســیتی در جمع کشورهای جی٧ در 

انتهای جدول جای دارد.

انتصاب نخستین 
مدیر اجرایِی »زن« 
در بانک مرکزی ژاپن 
بعد از ۱۳۸ سال
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گزیده خبر

روزنامه آمریکایی:
 دولت جدید عراق بهترین گزینه واشنگتن

یک روزنامه نظامی آمریکایی اعام کرد مذاکرات استراتژیک عراق و آمریکا 
در زمانی برگزار می شود که دونالد ترامپ به دلیل هزینه باای حضور نظامی 
در عراق ناامید و ناخرســند است و این درحالی است که نخست وزیر کنونی 
عراق برای آمریکا بهترین گزینه اســت.به گزارش ایسنا، روزنامه ریِل کلیر 
دیفنس آمریکا در گزارشی نوشت: آمریکا بالغ بر ۲۵ میلیار دار برای آموزش 
ارتش عراق هزینه کرد و اکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور به 
صورت مکرر از خود می پرســد برای چه باید این آموزش ادامه داشته باشد 
و چرا آمریکا باید حقوق پیشــمرگ ها را بپــردازد درحالی که رهبران کرد 
برای خریدن ملک هایی در ویرجینــا و کالیفرنیا به اندازه کافی پول دارند.
این روزنامه در ادامه نوشــت: اما دست کشیدن از عراق از نظر منافع آمریکا 
نتیجه عکس می دهد و اینجا در واقع دولت مصطفی الکاظمی که به تازگی 
روی کار آمده همان دولت رویایی و مد نظر آمریکاســت. نخســت وزیر نه 
تنها خود رئیس سازمان اطاعات بوده بلکه وزیر دفاع جدیدش هم فرمانده 
ســابق نیروی زمینی بوده است. وزیر کشــور جدید نیز رئیس ستاد ارتش 
بوده و برهم صالح، رئیس جمهوری عراق نیز قبا در واشنگتن زندگی کرده 
است.در ادامه این گزارش آمده اســت: موضوع پایگاه ها روی میز مذاکرات 
استراتژیک خواهد بود اما انتقال تمام نیروهای آمریکایی به کردستان عراق 
یک اشتباه خواهد بود. از حیث ابعاد لجستیکی یک کابوس خواهد بود چراکه 
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( مجبور خواهد شــد به رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیــه برای کمک تکیه کند.در ادامــه این گزارش آمده 
اســت: باید از کمک به عراق برای بیرون آوردنش از جهنم از طریق تمرکز 
بر اقتصاد و نه فقط بر ارتش بهره بــرداری کرد. قیمت نفت مجددا افزایش 
خواهد یافت و شــرکت های آمریکایی اکنون می توانند نه فقط به نفع خود 
در عراق سرمایه گذاری بلکه به واشنگتن برای نفوذ غیرنظامی کمک کنند. 
سرمایه گذاری آمریکا در دستیابی به گاز باعث می شود عراق دیگر برای برق 
به ایران وابسته نباشد. همچنین حمایت آمریکا از فعالیت های بانکی و مالی 
جدید در عراق پایه و اساسی برای سرمایه گذاری را ایجاد کرده و فرصت های 

شغلی برای ساکنان فراهم می کند.

آمادگی واشنگتن برای ارائه کمک های 
اقتصادی به بغداد

دولــت عراق با انتشــار بیانیه ای از تماس تلفنی نخســت وزیر این کشــور و 
رئیس جمهوری آمریکا خبر داد.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه شفق نیوز، 
دولت عراق با انتشــار بیانیه ای اعام کرد، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این 
کشور با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفت وگو کرد.بر اساس این 
بیانیه، در این گفت وگوی تلفنی، نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری آمریکا در 
خصوص همکاری برای مبارزه با کرونا و افزایش سرمایه گذاری اقتصادی میان 
دو کشور توافق کردند.رئیس جمهوری آمریکا در این تماس تلفنی آغاز به کار 
الکاظمی به عنوان نخست وزیر عراق را به وی تبریک گفت و نخست وزیر جدید 
عراق نیز از ترامپ بابت این تبریک تشکر کرد.الکاظمی همچنین بر عاقه مندی 
بغداد نســبت به ایجاد روابط حســنه با آمریکا تأکیــد کرد.ترامپ نیز در این 
گفت وگو اظهار کرد: عراق کشوری قوی و مهم است و نقشی محوری در منطقه 
و دســتیابی به ثبات منطقه ای و بین المللی دارد.او بر اراده آمریکا در راستای 
تحکیم روابط میان دو کشــور و تمایل واشنگتن به ارائه کمک های اقتصادی 

ضروری به منظور حمایت از اقتصاد عراق تأکید کرد.

 رئیس جمهور مکزیک نیروهای مسلح
 را به خیابان ها آورد

رئیــس جمهور مکزیــک در تاش بــرای مقابله با خشــونت های جاری در 
خیابان های این کشور، به نیروهای مسلح دستور داد برای یک دوره چهار ساله 
حفظ امنیت را بر عهده بگیرند؛ سیاستی که پیش از این از سوی خود او مورد 
انتقاد قرار گرفته بود.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، در اطاعیه ای که در 
روزنامه آفیس گزت منتشر شده است، رئیس جمهور مکزیک، آندرس مانوئل 
لوپز اوبرادور دســتور داد که نیروهای مســلح )FA( در یک حالت فوق العاده، 
منظم و همگام با گارد ملی در انجام وظایف عمومی مشارکت داشته باشند.بر 
اساس این اطاعیه، نیروهای مسلح تحت فرماندهی گارد ملی قرار می گیرند. 
گارد ملی، یک پلیس نظامی اســت که پس از آغاز دوره ریاســت جمهوری 
لوپز اوبرادور در دســامبر سال ۲۰۱۸ ایجاد شــده است. این دستور تا مارس 
۲۰۲۴ پابرجا خواهد بود.این حکم به این معناســت که نیروهای مسلح تقریباً 
تا پایان دوره ریاســت جمهوری لوپز اوبــرادور در خیابان های مکزیک حضور 
خواهند داشت. این در حالی است که اوبرادور، کهنه سرباز عرصه سیاست، خود 
کسی است که معمواً فیلیپه کالدرون، رئیس جمهور پیشین مکزیک را بابت 
استقرار ملوانان و سربازان مکزیکی به منظور حفظ امنیت عمومی مورد انتقاد 
قــرار می داد.در همین رابطه، خوان ایباروا، متخصص امور امنیتی، به روزنامه 
»میلنیو« گفت: »اســتراتژی امنیتی اوبرادور کارساز نیست و به همین دلیل 
اســت که او ناچار شده در حکمی به نیروهای مســلح دستور دهد از امنیت 

عمومی حمایت کنند.«

 چین واردات گوشت استرالیا را به حال
 تعلیق درآورد

تهران – ایرنا – چین واردات گوشت قرمز از چهار کشتارگاه در استرالیا را به حال 
تعلیــق درآورده، تصمیمی که به نگرانی درمورد واکنش پکن به درخواســت 
کانبرا برای انجام تحقیقات مستقل کرونایی، دامن زده است.به گزارش روزنامه 
استرالیایی »سیدنی مورنینگ هرالد«، توقف واردات گوشت از استرالیا به چین، 
در پی تهدید پکن به وضع تعرفه های ضد دامپینگ بر صادرات جو اســترالیا 
به ارزش ۶۰۰ میلیون دار به واسطه خشکسالی سال گذشته روی داده است.

تنش سیاســی بین استرالیا و چین از زمان آغاز شــیوع کرونا شدت یافته و 
هشدارهای »چنگ جینگیه« سفیر چین در کانبرا مبنی بر تحریم محصوات 
اســترالیایی را دربرداشــته است.»اسکات موریسون« نخســت وزیر استرالیا 
خواستار کلید خوردن روند تحقیقات مستقل بین المللی در مورد منشا شیوع 
کووید – ۱۹ در مجمع جهانی بهداشت است.به گفته موریسون، این مجمع در 
نشست ۱۸ ماه می  )۲۹ اردیبهشت(  این طرح پیشنهادی را مورد بررسی قرار 
می دهد.درخواست های قبلی استرالیا برای انجام تحقیقات در مورد منشا شیوع 
کرونا، خشــم چین بزرگترین شــریک تجاری کانبرا را به همراه داشته است.  
»سایمون بیرمنگهام« وزیر تجارت استرالیا و »دیوید لیتل پراد« وزیر کشاورزی 
این کشور روز سه شنبه در بیانیه مشترکی گفتند که دولت مطلع شده چهار 
مرکز توزیع گوشت اســترالیایی به دلیل مساله برچسب و الزامات گواهینامه 
بهداشتی تعلیق شده اســت.این دو افزودند: نگرانیم که تعلیق این کشتارگاه 

ها مبتنی بر مسائل فنی باشد که مربوط به بیش از یک سال پیش می شود.

ارتش سوریه یک نقطه نظامی در الغاب را از 
دست تروریست ها پس گرفت

نیروهای ارتش ســوریه، گروه های تروریســتی را که به یک ایست بازرسی در 
روســتای الطنجره در شمال دشت الغاب در شــمال غرب حماة حمله کرده  
بودند، متحمل شکســت  ســنگین کردند.به گزارش ایسنا، یک منبع نظامی 
سوری به خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گفت، گروه های تروریستی موسوم 
به حراس الدین و حزب ترکســتانی قبل از ظهر روز یکشــنبه نفوذ به یکی از 
ایست های بازرسی ارتش در روستای الطنجره را شروع کرده و ایست بازرسی را 
آماج موجی از خمپاره ها، ساح های سنگین و نیمه سنگین و یورش گسترده 
تروریســت ها قرار دادند البته به دلیل خالی بودن این ایســت بازرسی حجم 
تلفات جانی کم بود.این منبع اظهار کرد، فورا تدابیر ازم برای آغاز ضد حمله 
نیروهای ارتش که تا ساعات اولیه صبح امروز ادامه داشت، در نظر گرفته شد، 
نیروهای مبارز ارتش توانستند این مرکز ایست بازرسی را پس گرفته و اوضاع 
را به وضعیت قبل بازگردانده و مهاجمان تروریست و تجهیزات شان را متحمل 
خسارات سنگین کنند.گروه های تروریستی مورد حمایت نظام ترکیه ده ها بار 
توافق آتش بس را از زمان اجرایی شدن در ششم مارس گذشته نقض کرده اند، 
همواره مناطق امن در حومه حلب،  ادلب و اذقیه هدف حمات خمپاره ای و 

ساح های سنگین قرار می گیرند.

اشرف غنی با عبداه به توافق رسید
رئیس جمهوری افغانســتان و رقیب وی برای تشکیل دولت وحدت به توافق 
رســیده اند. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یکی از منابع 
کاخ ریاســت جمهوری افغانســتان گفت:  عبداه عبداه، مدیر سابق اجرایی 
دولت افغانستان دیگر تصمیمات مقام های افغانستان را به چالش نمی کشد و 
وتو نمی کند و اشــرف غنی، رئیس جمهوری از سوی وی به رسمیت شناخته 
می شــود.به گفته این منبع مطلع، عبداه در روند صلح نقش رهبری خواهد 
داشت و نقش وی در داخل دولت نیز بعدا اعام می شود.هم اشرف غنی و هم 
عبداه عبداه پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه سپتامبر گذشته 

میادی خود را رئیس جمهوری افغانستان می دانستند.

جورج سوروس: 

کرونا می تواند پایان اتحادیه اروپا باشد
جورج ســوروس پیش بینی کرده که ویــروس کرونا می تواند 
پایان اتحادیه اروپا باشــد.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه 
دیلی میل، جورج ســوروس، میلیاردر سرشناس آمریکایی-
مجارســتانی که در عین حال او را پایه گــذار ایده انقابهای 
مخملی نیز میداننــد، تردیدهای خود را نســبت به احیای 
اتحادیه اروپــا که به گفته وی یک »اتحادیه ناقص« اســت 
ابراز کرده و گفت: ریاست آلمان بر بانک مرکزی اروپا یکی از 
علت های این نگرانی است.سوروس ۸۹ ساله همچنین گمان 
می کند که پاندمی ویروس کرونا می تواند به »کاپیتالیسمی که 
ما آن را می شناسیم« پایان دهد.وی در مصاحبه ای با روزنامه 
ایندیپندنت گفت: من به شدت نسبت به احیای اتحادیه اروپا 

نگران هستم چرا که این بلوک یک اتحادیه ناقص است.
به گفته ســوروس، »این امــر اروپا را در مقایســه با آمریکا 
آسیب پذیرتر می کند نه تنها به خاطر اینکه یک اتحادیه ناقص 
است بلکه به این خاطر که این اتحادیه برمبنای اجرای قانون 
قرار گرفته اســت.«وی افزود: چرخ عدالت بسیار کند حرکت 
می کند، در حالی که تهدیداتی چون ویروس کرونا به سرعت 

در حال حرکت است. این مشکلی جدی برای اتحادیه اروپا به 
وجود می آورد.این میلیاردر سرشناس توضیح می دهد که چرا 
ریاست »ناامیدانه« آلمان بر بانک مرکزی اروپا را بسیار جدی 
گرفته است.دادگاه قانون اساسی آلمان هفته گذشته به بانک 
مرکزی اروپا ســه ماه فرصت داد تا تناسب خرید اوراق بهادار 
خود را توضیح دهد یا با خطر از دست دادن »بوندس بانک« 
آلمان یکی از ۱۹ بانک مرکزی که جزو اعضای بانک مرکزی 
اروپاست، مواجه شــود. دادگاه قانون اساسی آلمان همچنین 
از دولت و پارلمان خواســت تا بانک مرکــزی اروپا را در این 
خصوص به چالش بکشند.سوروس معتقد است که این اقدام 
می تواند اتحادیه اروپا را به عنوان یک نهاد مســتقر بر اجرای 
قانون نابــود کند چرا که این دســتور از جانب دادگاه قانون 
اساسی آلمان که محترم ترین نهاد در آلمان است، صادر شده 
اســت.وی در پاسخ به این سوال که آیا پاندمی ویروس کرونا 
می تواند چهره کاپیتالیســم را تغییــر دهد یا خیر، گفت: هر 
چیزی ممکن است، اگرچه پیش بینی اینکه کاپیتالیسم به چه 

شکلی در خواهد آمد، امری غیرممکن است.

ترامپ: 
عاقه ای به تجدید مذاکره با چین ندارم!

رئیس جمهــور آمریکا می گوید تمایلی برای مذاکره مجدد درباره توافق تجاری با چین ندارد 
چرا که این کار به نفع پکن تمام خواهد شــد.به گزارش اقتصادآناین به نقل از مهر؛ دونالد 
ترامــپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به ابراز تمایل چیــن مبنی بر آغاز دور جدیدی از 
مذاکرات تجاری که ممکن اســت به معنای لغو توافق فعلی باشــد؛ مدعی شد عاقه ای به 
مذاکــره مجدد در این خصوص ندارد.وی در این بــاره افزود: اصًا و ابداً. حتی ذره ای به این 
موضــوع عاقمند نیســتم. ما یک توافق امضا کرده ایم. من هــم در این باره که آنها )چین( 

خواهان باز کردن دوباره باب مذاکره هســتند، شنیده ام. آنها می خواهند توافق بهتری برای خودشان حاصل کنند.ترامپ 
در نهایت افزود: بگذارید ببینیم آیا آنها به توافقی که امضا کرده اند پایبند می مانند؟گفتنی اســت بخش بزرگی از آنچه 
فاز نخســت توافق تجاری پکن- واشنگتن نام دارد بر جبران کسری تراز تجاری واشنگتن از راه واداشتن چین به خرید 
محصوات کشاورزی آمریکا متمرکز است.در واقع، ترامپ مدعی است سال ها است که چین از بابت تجارت ارزان با آمریکا، 
سود زیادی به جیب زده و اکنون وقت جبران است.ذیل فاز یک توافق تجاری فی مابین، چین متعهد به خرید دست کم 
۲۰۰ میلیارد دار کاا و خدمات از آمریکا شــد و طرف مقابل نیز قول داد که تعرفه های گمرکی وضع شــده بر کااهای 
چینی را به طور مرحله ای رفع کند.صحبت از بازمذاکره درباره فاز نخست توافق در حالی انجام می گیرد که روابط ۲ کشور 
به دلیل اتهامات مطرح شده در باب منشاء ویروس کرونا بیش از هر زمان دیگری پرتنش است تا جایی که انتظار نمی رفت 

مذاکره درباره فاز دوم توافق تجاری نیز به این زودی ها آغاز شود.

سندرز:
 بعید است دوباره نامزد ریاست جمهوری آمریکا شوم

ســناتور ایالت ورمونت به دنبال یک سری شکست در ایالت های بزرگ اصلی اعام کرد کمپینش 
برای کاندیداتوری حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰ را به حالت تعلیق در 
می آورد و از رقابت ها کناره گیری می کند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، برنی 
ســندرز، سناتور ایالت ورمونت گفت بعید است که در آینده مجددا برای پست ریاست جمهوری 
نامزد شود؛ اقدامی که باعث می شود معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا نامزد احتمالی دموکرات ها 
و رقیب رئیس جمهوری کنونی آمریکا در انتخابات ماه نوامبر شود.سندرز ۷۸ ساله در مصاحبه با 
روزنامه واشنگتن پست گفت: سومین کمپین ریاست جمهوری کاما بعید است. به نظرم کاما بعید است که مجددا برای پست 
ریاست جمهوری نامزد شود. بار دیگر رای دهندگان احتماا شاهد نامزد دیگری خواهند بود که پرچم ترقی خواه را حمل خواهد 
کرد.   وی افزود: جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا و نامزد احتمالی دموکرات ها در انتخابات ۲۰۲۰  در بدترین روز 
خود هزار بار بهتر از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در بهترین روزش است.با این حال سندرز بار دیگر تاکید کرد که وی 
و بایدن اختافات بسیار جدی با یکدیگر در حوزه سیاست دارند. سندرز گفت: برای من بسیار سخت است که تصور کنم چطور 
کسی می تواند از ساختار کنونی سیســتم خدمات درمانیمان دفاع کند.سندرز آخرین نامزد در سری کاندیداتورهای انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰  است که پس از شکست های متعدد از این رقابت ها کناره گیری می کند و به کمپین بایدن نیروی تازه ای 
می بخشد.کناره گیری سندرز به معنای پایان دومین تاشش برای رسیدن به کاخ سفید است که در فوریه سال گذشته آغاز شد. 

تا فوریه سال جاری میادی سندرز به خاطر پیروزی اش در نیوهمپشایر و نوادا نامزد پیشتاز دموکرات ها بود.

پکن- ایرنا- گزارش ها حاکی اســت ژاپن نام صدها شرکت 
بزرگ خود از جمله موسســات صنعتی مشــهور را با هدف 

مقابله با چین و برخی از کشــورهای دیگر، در یک فهرست 
امنیتی قرار داده است تا از آنها حمایت کند.گزارش ها حاکی 
است این فهرست شامل ۵۱۸ شرکت ژاپنی است که از جمله 
آنها می توان به تولید کنندگان معروفی چون تویوتا و سونی 
اشاره کرد بر اساس این طرح قرار است فعالیت شرکت های 
چینی و شرکت های خارجی سرمایه گذار در موسسات ژاپنی 
با دقت بررسی می شود.پیشتر بررسی ها شامل شرکت های 
خارجی می شد که ۱۰ درصد از سهام شرکت های ژاپنی را 
خریــداری کنند اما از این به بعــد حتی خرید یک درصد از 

سهام شرکت های این فهرســت، بررسی های موشکافانه را 
برای خارجیان به دنبال خواهد داشــت.این اقدام پس از آن 
صورت می گیرد که ژاپن یک بودجه کان به عنوان بســته 
کمکی برای شــرکت ها و موسساتی اختصاص داد که قصد 
دارند چین را به مقصد ژاپن و یا کشــورهای آسیای جنوب 
شرقی ترک کنند.نشریه تصریح کرد که به نظر می رسد ژاپن 
نیــز در کنار اتحادیه اروپا و آمریکا تدابیری برای آنچه مقابله 
با مخاطرات امنیتی چین خوانده، اتخاذ کرده اســت.وزارت 
دارایی ژاپن اعام کرده اســت که شــرکت هایی که نامشان 

در این فهرســت امنیتی قرار می گیرد برای معامله و خرید 
و فروش ســهام با خارجیان شــامل محدودیت ها و مقررات 
دست و پاگیری تری خواهند بود.این فهرست امنیتی سرمایه 
گذاری ها در بخش های نفت، راه آهن، هوا فضا، تسلیحات، 
فضای مجازی، هســته ای و مخابــرات را در برمی گیرد و از 
اکنون محدودیت در این زمینه اجرایی و عملیاتی شده است.

پیش از این نیز یک روزنامه ژاپنی نوشــته بود که این کشور 
پس از شــیوع ویروس کرونا قصد کرده است تا کارخانه ها و 

تولید کنندگان خود را از چین خارج کند.

دهلی نو-ایرنــا- مقامات هندی اعام 
کردنــد که پــس از رویــت چندین 
بالگرد نظامــی چین در مرزهای مورد 
اختــاف در منطقــه اداخ، نیــروی 
هوایــی هند چند فروند جنگنده را در 
پایگاه های مرزی خود مســتقر کرده 
اســت.به گزارش رسانه های هند، یک 
مقام ارشــد در وزارت دفاع هند گفت: 
بافاصله پس از شناسایی چند فروند 
بالگرد چیــن، جنگنده هــای هندی 
به پایگاه های هوایــی در بخش ادخ 
اعزام شــدند. بالگردهای چین حریم 
هوایــی هنــد را نقض نکردنــد. این 
اولین بار اســت که هند برای مقابله با 

حضور چین در مناطــق مرزی خود، 
جنگنده به منطقه اعزام می کند. هفته 
گذشته نیروهای مرزی هند و چین در 
نزدیکی »دریاچــه پانگونگ« واقع در 
شــرق اداخ با یکدیگر درگیر شدند. 
مقامات وزارت دفاع هند اعام کرده اند 
چهار ســرباز هندی و ۷ سرباز چینی 
در این درگیری زخمی شــده اند. هند 
و چین در چند ســال اخیر با تقویت 

نیــرو و تجهیــزات خــود در ›اداخ‹، 
بارها در برابر یکدیگــر در این منطقه 
صف آرایی کرده انــد. به گفته مقامات 
نظامی هند، ســاانه حدود ۴۰۰ مورد 
رویارویی میان نیروهای هندی و چینی 
از اداخ تا ایالت اروناچال پرادش هند 
اتفاق می افتد. در سال ۲۰۱۷، دو کشور 
با یکــی از جدی ترین تنش های مرزی 
در منطقه »دوکلم« مواجه شدند. این 

تنش پس از ۹۰ روز و با دخالت نارندرا 
مودی نخست وزیر و شی جین پینگ 
رییس جمهوری چین حل شد. دهلی 
نو و پکن از سال ۲۰۰3 تاکنون بیش از 
3۰ بار با یکدیگر در خصوص اختافات 
مرزی گفت و گو کرده اند. هند و چین 
بیش از چهار هزار کیلومتر مرز مشترک 
در اداخ، آروناچــال پرادش و ســکیم 
دارند. مناطق مورد مناقشــه بین هند 
و چین، به دلیل کوهســتانی و صعب 
العبور بــودن، دارای عامــت گذاری 
مرزی مشخصی نیست و همین مسئله 
باعث شده که بارها طرفین همدیگر را 
متهم به تجاوز به قلمرو یکدیگر کنند. 

استقرار جنگنده در مرزهای 
چین پس از افزایش تنش ها

ساح جدید استراتژیک کیم جونگ اون به 
زودی رونمایی می شود

مقام های اطاعاتــی کره جنوبــی و آمریکا اعام 
کردند، ســاح جدید اســتراتژیک کره شمالی که 
رهبری این کشــور اواخر سال گذشته میادی به 
آن اشــاره کرده بود، به زودی رونمایی می شود.به 
 he DONG-A گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه
ILBO، این ساح جدید یک زیر دریایی 3۰۰۰ تنی 
مجهز به موشک های بالستیک است.چنین برآوردی بر مبنای چندین مورد نشانه 
از جمله آزمایش اســتقرار زیر آبی این موشــک ها در نزدیکی استان هامگیونگ 
جنوبی در کره شــمالی مطرح شده اســت.یکی از منابع نظامی کره جنوبی روز 
دوشــنبه اعام کرد:  ســاح جدید اســتراتژیک کیم جونگ اون به نظر اشاره به 
روش های جدید انفجار اتمی و ظرفیت هایی دارد که هنوز رونمایی نشــده است. 
 3-Pukguksong این یک زیردریایی جدید است که می تواند سه موشک بالستیک
SLBM را حمل کند.یک منبع دیگر نیز گفت:  کیم جونگ اون باید به این فکر کند 
که کره شمالی یک کشــور اتمی است و نباید این را فراموش کند که آمریکا آن 
را یک کشــور با موشک های بالستیک بین قاره ای می داند و اینکه زیردریایی دارد 
که می تواند چندین موشــک بالستیک را شلیک کند.رهبری کره شمالی ممکن 
اســت از این قدرت اتمی برای حمله به واشــنگتن و نیویورک و همچنین هدف 
قرار دادن نیروهای آمریکایی در کره جنوبی و ژاپن و پایگاه نظامی ایاات متحده 
در گوآم اســتفاده کند.سرویس اطاعات ملی کره جنوبی روز چهارشنبه گذشته 

گزارش کرده بود.

آمادگی اپوزیسیون برای کنار زدن اردوغان
پس از سلســله شکســت هایی که دولت رجب 
طیب اردوغان متحمل شده و ماجراجویی های 
حســاب نشــده ای که در لیبی و سوریه داشته 
و نیز در پی شــیوع ویروس کرونا؛ اپوزیســیون 
خواهــان برگــزاری انتخابات زودهنگام شــده  
است.به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شبکه 

العربیه، میرال آکشــنر، رهبر حزب راســت گرای اپوزیســیون خوب با تایید 
پیشــنهاد فعاان و مخالفان مبنی بر برگزاری انتخابــات زودهنگام اما اعام 
کرد، شرایط برگزاری انتخابات زودهنگام در حال حاضر به دلیل شیوع کرونا 
وجود ندارد.آکشــنر گفت: در سایه شرایطی که در آن به سر می بریم، بر این 
باور نیســتم که هیچ گونه امکانی برای انتخابات زودهنگام وجود داشته باشد.

وی بعد از شــیوع کرونــا، انتقادی را از رجب طیــب اردوغان و حزب حاکم 
عدالت و توسعه مطرح کرد.با نوسان اقتصاد ترکیه، برخی گمانه زنی می کنند 
که ممکن اســت انتخابات قبل از موعد مقرر آن در سال ۲۰۲3 برگزار شود.

سیاســت مداران مخالف از حزب مردم جمهوری خواه و شــهردار استانبول و 
شهردار آنکارا که به عنوان رقبای احتمالی اردوغان مطرح شده اند و محبوبیت 
آنها از طریق کمپین هایشــان در شهرها و حمایت از شهرداری ها بیشتر شده 
است، خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.در این راستا، ۱۸ درصد از 
شرکت کنندگان در ماه آوریل در نظرسنجی که شرکت ام ای کی برگزار کرد، 
گفتند، این بیماری گرایش و تمایل سیاســی خیلی ها را تغیییر خواهد داد و 

چه بسا دوره آتی، برای اردوغان دشوارتر باشد.

 حمایت ژاپن از 
شرکت های بزرگ با 
هدف مقابله با چین
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محققان "دانشــگاه کینگز لندن" یک مدل تشخیصی مبتنی بر هوش 
مصنوعی توسعه داده اند که می تواند براساس عائم یک فرد احتمال ابتای 
وی بــه بیماری کووید-۱۹ را پیش بینی کند. این مدل هوش مصنوعی با 
مقایسه عائم افراد و نتایج آزمایشات رایج کووید و با استفاده از داده های 
برنامــه مطالعه عائم کووید برای پیش بینی ابتــای هر فرد به بیماری 
کووید-۱۹ اســتفاده می کند.محققان می گویند که این مدل می تواند در 
مناطقی که دسترســی به آزمایش محدود است، به افراد کمک کند. دو 
آزمایش بالینی این سیستم در انگلستان و ایاات متحده قرار است به زودی 
آغاز شــود.بیش از ۳.۳ میلیون نفر در سطح جهان این اپلیکشن را دانلود 
کرده اند و از آن استفاده می کنند تا روزانه وضعیت سامتی خود را گزارش 

دهند و در آن بگویند که حالشان خوب است .

گــوگل با همکاری یک بیمارســتان در نیویورک، در حــال راه اندازی 
سیستمی برای مراقبت از راه دور بیماران مبتا به "کووید-۱۹" است. 
یکی از مسائل خطرناک راجع به معاینه بیماران مبتا به "کووید-۱۹" 
این اســت که بررســی این بیماران به صورت حضوری، ذاتا خطرناک 
اســت. این به این معناست که استفاده از تجهیزات محافظ شخصی در 
شــرایط فوری، ممکن است ازم و ضروری باشد. آنها سیستم جدیدی 
را در بیمارســتان اجرا می کنند که با استفاده از دو دوربین "نست کم" 
در هر اتاق، بر بیماران نظارت می کند.یکی از دوربین ها برای بررســی و 
برقراری ارتباط با بیماران است. دوربین دیگر هم عائم حیاتی بیماران 
را زیر نظر می گیرد.در ایستگاه های پرستاری هم کنسول هایی که به طور 

ویژه ای ساخته  شده اند.

دانشــمندان علوم اعصاب "مرکز نخستی ســانان آلمــان" در مطالعه 
اخیرشــان اظهار کرده اند مردمک چشــم ما از ریتم هایی که در اطراف 
ما به وجود می آید، پیروی می کنند. مردمک چشم وقتی افراد شخصی 
را می بینند و به آن خیره می شــوند، گشاد می شود. میزان نور ورودی 
به چشــم که به شبکیه برخورد می کند را کنترل می کند. برای کنترل 
میزان نوری که به شــبکیه برخورد می کنــد، عنبیه بخش رنگدانه دار 
چشم ما همانند یک دریچه عمل می کند و منبسط یا منقبض می شود 
تا دریابد چه میزان نور از طریق مردمک عبور می کند.دانشمندان اخیرا 
در بررسی هایی که بر روی انسان ها و میمون های رزوس انجام داده اند، 
متوجه شــده اند که اندازه گیری تابش نور نــه تنها بازتابندگی حرکت 

مردمک چشم را محدود می کند.

پیش بینی ابتای به کووید-19 
بدون آزمایش با هوش مصنوعی

همکاری گوگل برای نظارت از راه 
دور روی مبتایان به کووید-19

مردمک چشم از ریتم محیط 
پیروی می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

انتقال سینی های نشاء به زمین  برای کشت نشاء مکانیزه برنج در مازندران

ب ام و i4، قوی ترین عضو خانواده سری 4
زمانی که ب ام و برنامه های خود برای نسل بعدی سری 7 را اعام کرد قول ارائه محصولی پرچم دار با پیشرانه های بنزینی، دیزلی و تمام 
الکتریکی را دارد. ظاهراً همین داستان درباره ی سری 4 نیز صدق خواهد کرد زیرا i4 از نظر قدرت پیشرانه قوی تر از M4 یا M4 کامپتیشن 
خواهد بود. این را اتوکار می گوید. این مجله بریتانیایی مدعی شده نسخه جاده ای i4 از دو پیشرانه الکتریکی با قدرت 52۳ اسب بخاری 
و گشتاور حدود 8۱۳ نیوتون متری سود خواهد برد.اما وضعیت M4 چگونه خواهد بود؟ خب ب ام و فعًا این خودرو را منتشر نکرده اما 
پیشرانه 6 سیلندر خطی این خودرو می تواند قدرتی حدود 50۳ اسب بخار داشته باشد. به این ترتیب خروجی این خودرو تنها 20 اسب 
بخار کمتر از i4 خواهد بود اما تفاوت قابل توجهی بین گشتاور دو خودرو وجود خواهد داشت. در واقع گفته می شود M4 کامپتیشن گشتاور 
600 نیوتون متری خواهد داشــت که خیلی کمتر از گشــتاور 8۱۳ نیوتون متری i4 است.موضوع دیگر زمان در دسترس بودن حداکثر 
گشتاور است به گونه ای که گشتاور i4 به صورت آنی در دسترس بوده درحالی که حداکثر گشتاور پیشرانه ی M4 که در M X4 کامپتیشن 
نیز بکار رفته از دور 2600 عرضه می شود.همانند تمامی خودروهای الکتریکی، مجموعه باتری تأثیر زیادی روی وزن i4 خواهد داشت و 

این امر می تواند روی مشخصات هندلینگ و دینامیک سواری این خودرو اثر بگذارد. 

پاسخ معاون بانوان وزارت ورزش به درخواست مجوز برای پاورلیفتینگ بانوان
مهین فرهادی زاد گفت: در صورتی که رشته پاورلیفتینگ از نظر مبانی اسامی و فیزیولوژیکی مورد تایید باشد، مشکلی با فعالیت 
آن نداریم. رشته پاورلیفتینگ زنان طرفداران زیادی در ایران دارد و با وجودی که بانوان فعال در این رشته می توانند با پوشش 
مناســب در این رشــته فعالیت کنند اما مجوز قانونی برای بانوان فعال در این رشته هنوز صادر نشده است.مسئوان فدراسیون 
بدنسازی تیر ماه سال ۹6 در نامه ای به محمدیان معاون وقت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان خواستار ارائه مجوز برای فعالیت 
قانونی بانوان در رشــته پاورلیفتینگ همراه با رعایت تمامی موازین شرعی شدند اما جوابی دریافت نکردند.مسئوان فدراسیون 
بدنســازی بهمن سال ۹8 برای دومین مرتبه و اینبار در نامه ای به فرهادی زاد معاون فعلی ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان 
خواســتار ارائه مجوز قانونی برای آغاز به کار پاورلیفتینگ بانوان شدند.مســئوان ورزش بانوان وزارت ورزش این بار از مسئوان 
فدراسیون بدنسازی خواستند ابتدا لباس مناسب برای بانوان پاورلیفتینگ کار را طراحی و به وزارت ورزش ارسال کنند تا در این 
خصوص تصمیم گیری شــود. با اعام زهره مرزوقی، نایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی لباس فوق توسط طراحان لباس و با 

نظارت فدراسیون طراحی شد اما همچنان منتظر دادن وقت جهت مشاهده و بررسی لباس طراحی شده هستند.

ی است  ه ر عارض آن ماه تنیدست یا دست فلک غالیه ر ماه  کشیدستخطّ گان است ه  گلبرک یا ر سمن ازه بنفشه بدمیدستیا رهگذر مورچ هم جعد ریشیده و هم زلف خمیدستمن عاشق آن تُک رزاد ه او راصد توه شکسته است و دو صد رده ریدستر جمله ی خط بدع است ه آن خط و اندر دل و جانم گل شادی شکفیدستمن از همه اماک دلی دارم و جانیهم خاه شکسته است و هم انگشت  گزیدستصورتگر چین از حسد صورت خویش

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

ســریال »87 متر« بعد از یک وقفه درتصویربرداری 
ناشــی از کرونا، دوباره جلوی دوربین رفت. مجموعه 
تلویزیونی " 87 متر" پس از 70 روز تعطیلی ناشــی 
از شــیوع بیماری کرونا، چند روزی است که دوباره 
به تهیــه کنندگــی و کارگردانی کیانــوش عیاری 
تصویربرداری خود را آغاز کرده است. به گفته کیانوش 
عیاری کارگردان این سریال، فیلمبرداری از یک هفته 
قبل شــروع شــده و البته کار تولید هم به خوبی در 
حال انجام اســت.او افزود:  شیوع ویروس کرونا مانند 
همه مشــاغل و فعالیت های اجتماعی، باعث شد تا 
دوربین های سریال " 87 متر" خاموش شوند ولی با 
رعایت شرایط بهداشتی، کار را مجددا آغاز کرده ایم و 
امیدوارم طبق برنامه جلو برویم.عیاری تصریح کرد: به دلیل رعایت نکات بهداشتی، به تعدادی از 
همکاران مرخصی داده ایم تا مراحل ضبط با شــرایط مناســب طی شود و هم اکنون در لوکیشن 
اصلی ســریال یعنی در خیابان نیلوفر تهران در حال تصویربرداری هستیم.در خاصه داستان این 
سریال آمده است: علیرضا پورّدّورانی به همراه همسر، دو دختر و پسرش، خانه ای را از یک فروشنده 
به نام فرج ناصری خریداری می کنند. اما روز اسباب کشی متوجه می شوند که خانه به فرد دیگری 
به نام محسن خلیلی فروخته شده است. محسن به همراه پسر، همسر و دو دخترش صبح زودتر از 
پورّدّورانی ها به خانه رسیده اند و وسایل شان را در خانه گذاشته اند اما با رسیدن خانواده پورّدّورانی، 
ماجرای کاهبرداری مشخص می شود. علی دهکردی، مهران رجبی، فریبا کامران، زنده یاد حسین 
محب اهری، شهین تسلیمی، دیبا زاهدی، سونیا سنجری، حسین سلیمانی، فریده سپاه منصور، 

محمد بحرانی و سعید پیردوست از بازیگران این سریال هستند.

کتاب شب های روشن
کتاب شب های روشن یک داستان عاشقانه از خاطرات 
یک رویاپرداز است. داســتان این رمان کوتاه هم مانند 
بیشتر داستان های داستایفسکی از زندگی خود او مایه 
گرفته است. داســتانی که اگر زندگی نامه داستایفسکی 
را خوانده باشــید، می دانید به نحــوی زندگی اش کرده 
اســت.عنوان کتاب به یک پدیده فیزیکی اشاره دارد. در 
تابستان، در نواحی شــمالی کره زمین نزدیک به قطب 
شــمال، به علت زیادی عرض جغرافیایی شب تا صبح 
هوا مثل آغاز غروب روشــن است.ناستنکا… آیا در دل 
تو تلخی مامت و افســوِن افســوس می دمم و آن را از 
ندامت های پنهانــی آزرده می خواهم و آرزو می کنم که 
لحظات شــادکامی ات را با اندوه برآشــوبم و آیا لطافت 
گل های مهری که تو جعد گیسوان سیاهت را با آن ها آراستی که با او به زیر تاج ازدواج بپیوندی پژمرده 
می خواهم؟… نه، هرگز، هرگز و صد بار هرگز. آرزو می کنم که آسمان سعادتت همیشه نورانی باشد و 
لبخند شیرینت همیشه روشن و مصفا باشد و تو را برای آن دقیقه ی شادی و سعادتی که به دلی تنها و 
قدرشناس بخشیدی دعا می کنم.شب های روشن دو فریاد اشتیاق است که طی چند شب در هم بافته 
شــده است. پژواک ناله ی دو جان مهرجوســت که در کنار هم روی نیمکتی به ناله درآمده اند و راهی 
به سوی هم می جویند و درِ گشوده ی بهشت خدا را به خود نزدیک تر می یابند.داستان کتاب شب های 
روشن در مورد جوان رویاپردازی است که تنهایی را به خوبی درک می کند. کسی که سال هاست تنها 
زندگی می کند و مانند دیگر شخصیت های اصلی داستایفسکی با مردم عادی متفاوت است. این جوان 
26 ساله مدام تنهایی خود را با شهر پترزبورگ تقسیم می کند. با دیوارها و در و پنجره  های شهر در دل 

می کند و ادعا دارد بهتر از هرکسی آنان را می فهمد.

پرویز مشکاتیان
پرویــز مشــکاتیان )24 اردیبهشــت ۱۳۳4 در 
تهــران(  در  شــهریور ۱۳88   ۳0 – نیشــابور 
آهنگساز، موسیقی دان، استاد دانشگاه، پژوهشگر 
و نوازنده ســنتور اهل ایران بود. او به سه تار نیز 
آشنایی داشــت. پرویز مشکاتیان در سال ۱۳۳4 
در نیشــابور به دنیا آمد. او مقدمات موسیقی را 
از شــش سالگی نزد پدرش، حســن مشکاتیان، 
که استاد سنتورنوازی و آشــنا با ویولن و سه تار 
بود، آموخت. وی آموختن موســیقی را در طول 
تحصیــل در زادگاهش، نیشــابور پی گرفت و تا 
پایان دورهٔ متوســطه همچنان در پیشگاه پدر به 
فراگیری و تمرین مشغول بود. او در سال ۱۳5۳ 
وارد دانشــکدهٔ هنرهای زیبا در دانشــگاه تهران شد و به آموختن ردیف میرزا عبداه نزد 
نور علی خان برومند و ردیف موسیقی سنتی نزد داریوش صفوت پرداخت.وی هم زمان با 
آموزش ردیف، مبانی موســیقی ایرانی را نزد اساتیدی چون محمدتقی مسعودیه، مهدی 
برکشلی، عبداه دوامی، ســعید هرمزی و یوسف فروتن فرا گرفت. او نوازندگی سنتور را 
در مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی به صورت بسیار جدی ادامه داد و توانست در نوازندگی 
این ســاز به مهارت ویژه و چشمگیری دست پیدا کند و همچنین توانست کارهای بزرگ 
فراوانــی را در زمینهٔ آهنگســازی و نوازندگی ســنتور به ویژه در زمینهٔ ســاخت قطعات 
همنوازی )ارکســترال(، تصنیف و نیز تکنوازی انجام دهد. مشــکاتیان در این ســال ها، 
کنســرت های متعددی با خوانندگانی چون پریســا و هنگامه اخوان اجرا کرد و در سال 

۱۳56، گروه عارف را تشکیل داد.

 " 87 متر"  جلوی دوربین رفت


