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 سخنگوی ارتش از مردم و رسانه ها خواست به شایعاتی که درباره حادثه شناور کنارک مطرح می شود، توجه نکنند و تاکیدکرد: تمام ابعاد این حادثه توسط 
تیم های کارشناسی در دست بررسی است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ارتش، سرتیپ »شاهین تقی خانی« دیروز چهارشنبه با اشاره به موج سواری رسانه های 
بیگانه در موضوع حادثه شناور »کنارک« و طرح شایعات بی اساس درباره آن اظهارداشت: هر اتفاقی که در حوزه های مختلف در کشورمان رخ می دهد، بدیهی 
است که دشمنان ما سعی دارند در راستای اهداف خود از آن سوءاستفاده کنند.سخنگوی ارتش افزود: این رسانه ها با برخی مطالب که شایع می کنند، طبیعی 

است که افکار عمومی ما را نیز بعضاً تحت تأثیر خود قرار می دهند اما باید خیلی مراقب باشیم....
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سخنگوی ارتش: 
تمام ابعاد حادثه شناور کنارک در دست بررسی است
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کلمه »پروتکل« کی فارسی شد؟
ویروس کرونا در ابتدای ورود به میدان خود نمایی، نوعی بروز و تجلی 
داشــت و در ادامه به تنوعی از تجلیات در زمینه هایی گوناگون انواع 
دیگری بروز و برخورد داشته است. در بستر روابط اجتماعی محدودیت 
های بســیار ناباورانــه ای را به همه مردم جهــان تحمیل کرد. این 
محدودیت ها در ذات بروز خود مشــکات سیاسی و اقتصادی از خود 
بروز داده اند. حقیر در این مقاله بنا دارم به حیطه ای بپردازم که از بروز 
کرونا تا امروز از چشم فرهنگستان ادب فارسی و اغلب سران و دست 
اندرکاران کشور به غفلت رفته است و آن استفاده از کلمه » پروتکل« 
Protocol از ابتدای ظهور کرونا  تا امروز در غالب سازمانهایی است 
که به نوعی روشــمندی برخورد و مواجهه با موضوع تقابل با شــیوع 
کرونا را همراهی میکرده اند. برای نگاه جامع، بهتر است به تاریخ ایجاد 
فرهنگســتان ها در زمینه علمداری مقابله با ورود کلمات خارجی در 
فرهنگ محاوره و نوشــتار فارسی زبانان اشاره ای کرده باشم.  اساسا 
تشکیل و احساس نیاز به وجود فرهنگستان در ایران، نخستین بار به 
صورت رســمی در خرداد ماه ۱۳۱۴ ذهنیت های متولیان فرهنگ را 
بخود جلب و موجب تاسیس این ساختار شد، هر چند پیش از آن نیز 
کوشش های گوناگونی ذیل عناوین گوناگون برای توانا کردن و کارآمد 
ســاختن زبان فارسی در برابر لغات بیگانه دخیل در این زبان صورت 
گرفته بود. امروزه، با آن که هشــتاد و پنج سال از تاسیس نخستین 
فرهنگســتان می گذرد، هنوز عموم مردم و حتی بسیاری از اهل علم 
و دانش به درستی و روشنی از وظیفه فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
آگاه نیستند و نمی دانند که فرهنگستان چه وظیفه ای بر عهده دارد 
و چه باید بکند. علت این بی خبری و ناآگاهی، شــاید، یکی این باشد 
که، در طول این هشتاد و پنج سال گذشته، مجموع سال هایی که سه 
فرهنگستان موسوم به اول و دوم و سوم فعال بوده اند، از بیست و پنج 
ســال تجاوز نکرده و دوران رکود و توقف فرهنگستان ها از سال های 
رونق و تحرک آنها طوانی تر بوده است. اساسنامه فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی در جمهوری اسامی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۶۹ 
به تصویب شــورای عالی انقاب فرهنگی رسیده و نخستین جلسات 
شورای فرهنگســتان در همان سال تشکیل شده است. بنابراین، می 
توان گفت که این فرهنگســتان هم اکنون سی ساله است و این خود 
فرصتی است تا با اســتفاده از تجربه سه دهه گذشته، توجه صاحب 
نظران به این ســوال که »فرهنگستان زبان و ادب فارسی چه وظیفه 
ای بر عهده دارد و چه باید بکند« جلب شــود. این فرهنگســتان را 
که دوره ســوم تشکیل و ممارست آن را سی ســال تجربه به دنبال 
میکشد را فرهنگستان سوم می نامند. فرهنگستان دوره اول که توسط 
وزارت معارف در ســال ۱۳۱۴ تاسیس شد، با حضور شخصیت های 
ارزشمندی از مشاهیر ادب و فرهنگ فارسی همانند حسن اسفندیاري 
)محتشم السلطنه(، ملك الشعراي بهار، علي پرتواعظم، حاج سیدنصراه 
تقوي، محمود حســابي، عامه دهخدا، غامرضا رشیدیاسمي، صادق 
رضازادة شفق، غامحســین رهنما، حسین سمیعي )ادیب السلطنه(، 
عیســي صدیق، ســیدمحمدکاظم عصار، محمد فاطمي، بدیع الزمان 
فروزانفر، ابوالحسن فروغي، محمدعلي فروغي، عبدالعظیم خان قریب، 
حسین گل گاب، سرتیپ غامحسین مقتدر، سرلشکر احمد نخجوان، 
ولي اه نصر، ســعید نفیسي، حســن وثوق به داستان واژه پردازی در 
زبان پرداخت و نتایج بســیار خوبی هم عاید زبان و فرهنگ فارســی 
نمود. در دوره دوم فرهنگستان که توسط محمد مقدم از سال ۱۳۴۲ 
با حضور شــخصیت هایی متفاوت با دوره نخست شکل گرفت، ذبیح 
بهروز، محمود حســابي، رضازادة شــفق، جمال رضایي، سپهبد علي 
کریملو، صادق کیا، حسین گل گاب، یحیي ماهیار نوابي، محمد مقدم 
و مصطفي مقربي، دایره وســیع تری از واژه پردازی ها را به کرســی 
استعمال در محاوره و نوشتار نشانید. شوراي عالي انقاب فرهنگي در 
جمهوری اسامی ایران پس از خاتمه دفاع مقدس هشت ساله در سال 
۱۳۶۸ در صدد احیاي فرهنگستان با ترکیب و ساختاري تازه برآمد و 
در نهایت احمد آرام ، نصراّه پورجوادی، حسن حبیبی، غامعلی حداد 
عادل ، بهاءالدین خرمشاهی، محمد خوانساری، محمدتقی دانش پژوه ، 
علی رواقی، ســّیدجعفر شــهیدی، حمید فرزام ، فتــح اه مجتبائی، 
مهدی محقق ، ســّیدمحمد محیــط طباطبایی، ابوالحســن نجفی، 
غامحسین یوسفی، سیمین دانشــور و طاهره صفارزاده  به عضویت 
این فرهنگســتان درآمدند. طول زمانی نگذشته بود که سه نفر از این 
اســاتید، سیمین دانشور و سّید جعفر شهیدی و غامحسین یوسفی 
به  علت گرفتاری های شــخصی از حضور در جلسات شورا و عضویت 
در فرهنگستان عذرخواهی کردند. وظیفه اصلی این فرهنگستان دفاع 
ادبــی از ورود و نفوذ کلمات و عبارات بیگانه به حیطه زبان فارســی 
است و الحق هم تا حد زیادی موفقیت داشته است البته با تمسخر و 
گله گزاری هایی هم مواجه بوده است اما آنچه امروز رنگ حضور این 
فرهنگســتان را تیره و تار نموده غیبت از حضور جدی و اعتراض به 
اغلب مســئولین در استفاده رسمی در محافل از کلمه پروتکل است. 
این غیبت چشمگیر و تاسف برانگیز کار را به جایی رسانده که رئیس 
جمهور هم از کلمه پروتکل استفاده میکند و احدی هم این امر را قبیح 
نمیداند. کار به جایی رســیده که بنظر میرسد کلمه پروتکل در حال 
دگردیسی و فارسی شدن است و حال اینکه در لغتنامه های تبدیلی 
زبان فارسی کلمات بسیار زیبایی بجای استفاده از پروتکل را ترجمه 

نموده و جایگزین کرده اند. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

با وجود اینکه دولت مصوب کرده بود که ۵هزارمیلیاردتومان به صندوق بیمه 
بیکاری تخصیص یابد ولی تاکنون ۱۵۰۰میلیاردتومان به حساب این صندوق 
واریز شــده و وزارت کار اعام کرده است که بودجه کافی برای پرداخت بیمه 
بیکاری به۸۰۰هزار متقاضی را ندارد. به دنبال مشکاتی که کرونا برای اقتصاد 
ایران به وجود آورد، با موافقت رهبری مصوب شد که مبلغ یك میلیارد یورو از 
صندوق توسعه ملی برداشته شود. با مصوبه دولت مقرر شد که پنج هزارمیلیارد 
تومان از این مبلغ به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یابد.وزارت کار سامانه ای 
برای ثبت نام افرادی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده و متقاضی دریافت بیمه 
بیکاری بودند معرفی کرد که تا امروز حدود ۸۰۰هزار نفر در این سامانه ثبت نام 
کردند.پیش از این مســعود بابایی، مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار در پاسخ 
به اینکه چرا تا کنون بیمه  بیکاری افرادی که ثبت نام کرده اند پرداخت نشــده 
است، گفته بود: هنوز مبلغ تخصیص یافته شده توسط سازمان برنامه وبودجه 
به حســاب ما واریز نشده اســت و به محض اینکه این رقم واریز شود واریزها 
شــروع خواهد شد.هفته گذشته نوبخت از واریز ۵۰۰میلیارد تومان به حساب 
صندوق بیمــه بیکاری خبر داد و گفت هزار میلیــارد تومان دیگر در همین 
هفته برای صندوق بیکاری واریز خواهد شد.البته این مبلغ با پنج هزار میلیارد 
تومانــی که دولت برای این صندوق مصوب کرده بــود فاصله زیادی دارد.روز 
گذشــته حامد شــمس، رییس مرکز روابط عمومی وزارت کار در واکنش به 

مصاحبه پورابراهیمی، نماینــده مجلس که به عدم آغاز فرایند پرداخت بیمه 
بیکاری اعتراض کرده بود در صفحه توییترش نوشــت: » برخی نمایندگان از 
واریز نشــدن بیمه بیکاری دوره کرونا گایــه می کنند درحالی که خبر دارند 
اولین پرداختی صندوق بیمه بیکاری تازه ســه روز پیش توســط ســازمان 
برنامه وبودجه به مبلغ ۵۰۰میلیارد تومان!!! انجام شده است و بدیهی است که 
صندوق برای پرداخت اول باید بودجه داشــته باشد«.این اظهار نظر با واکنش 
مهدی قمصریان، ســخنگوی سازمان برنامه وبودجه روبه رو شد و وی در پاسخ 
به این توییت نوشت: »شاید دیگران ندانند ولی دوستان بهتر می دانند که چه 
۵۰۰میلیارد چهارشنبه قبل و چه هزارمیلیاردی که این هفته به صندوق بیمه 
بیکاری واریز می شود بر اساس مصوبه اباغی ستاد ملی کرونا و بخش اول ریالی 
واریزی بانك مرکزی به خزانه تخصیص داده شده و پرداخت شده است. دلیل!!! 
چیســت؟«به نظر می رسد از نظر وزارت کار مبلغ اختصاص یافته هم با آنچه 
دولت مصوب کرده است متفاوت اســت و هم برای پرداخت بیمه بیکاری به 
۸۰۰هزار متقاضی کافی نیست ولی از طرفی هم سازمان برنامه وبودجه معتقد 
است پرداختی هایش مطابق مصوبات ستاد ملی کروناست و اگر وزارت کار مبلغ 
بیشتری می خواهد باید درخواست بدهد تا تصویب شود.شنیده ها حاکی از این 
است که وضعیت دقیق پرداخت بیمه بیکاری و چگونگی تخصیص این هزار و 

۵۰۰ میلیاردتومان شنبه هفته آینده مشخص خواهد شد.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت کشور از فراهم 
شــدن زمینه های اجــرای مصوبه صدور مجــوز اقامت پنج ســاله به اتباع 
خارجی ســرمایه گذار و سپرده گذار در کشور به دستور وزیر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطاع رســانی وزارت کشــور؛ بابك دین پرست با اشاره به 
تصویب پیشــنهاد وزارت کشــور و وزارت  اموراقتصــادی و دارایی در مورخ 
۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران به اســتناد بنــد )۸( مصوبات چهاردهمین 
جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی و  تاکیدات وزیر کشور در راستای 
اجرایی شدن این تصویب نامه، اعام کرد: مطابق مصوبه اخیر، »وزارت کشور 
موظف بود، حداکثر ظرف یك ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویســت و 
پنجاه هزار دار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانك ها و موسسات اعتباری 
سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس 
از تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ســاله صادر نماید«.

وی افزود: با عنایت به اینکه تحقق اهداف این مصوبه، مســتلزم تهیه و اباغ 
ساز وکار اجرایی مربوط به صدور مجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد 
افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاری بلند 
مــدت و نظائر آن بود، جلســات متعددی در دفتر هماهنگی امور ســرمایه 
گذاری و اشــتغال وزارت کشــور با حضورنمایندگان معاونت حقوقی رئیس 
جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی )ســازمان ســرمایه گذاری خارجی و 
کمك هــای اقتصادی وفنی ایران - مرکزاطاعات مالی، ســازمان بورس و 

اوراق بهادارکشور(، وزارت امورخارجه )معاون دیپلماسی اقتصادی(، وزارت راه 
وشهرسازی، بانك مرکزی، سازمان ثبت اسناد و اماک کشور، اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، پلیس مهاجــرت و گذرنامه ناجا و اداره 
کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور، برگزار و ســه سند مهم با 
عناوین ۱- »شــیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ســاله به سپرده گذاران و 
سرمایه گذاران خارجی«  ۲- »ضوابط سپرده گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی 
جهت صدور مجوز اقامت پنج ســاله« و۳- »نمودار فرآیند اجرایی«  تدوین 
گردید که پس از تصویب در بیست و یکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت و 
تسهیات درتاریخ هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ به مراجع ذیربط اباغ شد.معاون 
هماهنگی اموراقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت کشور، تصریح کرد: فرم 
های درخواست متقاضیان به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی تنظیم و به 
مراجع ذیربط اباغ گردید تا در فرصت پیش رو در ســایت های وزارت امور 
خارجه، وزارت کشور، سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمك های اقتصادی 
وفنــی ایران و بانك مرکزی بارگذاری شــود و در دســترس قرار گیرد.دین 
پرست اضافه کرد: گزارش اقدامات انجام شده در همین راستا، در تاریخ ششم 
اردیبهشت ۹۹ تقدیم ریاست محترم جمهوری شد و با صدور دستور از سوی 
ایشان، مقرر شد جلســه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور 
وزرای کشور، امورخارجه و اقتصاد و دارایی برگزار شود و در فرآیند استفاده 

از ظرفیت تصویبنامه هیات وزیران، تسهیل وتسریع گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور:
زمینه صدور مجوز اقامت به اتباع خارجی سرمایه گذار و سپرده گذار فراهم شد

 مرکز پژوهش های مجلس؛

پیامدهای کسری بودجه در سال ۹۹ موضوع بسیار جدی است
 سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت:

فروش سهام از طریق بانک ها
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت با بیان اینکه امکان فروش وکالتی سهام عدالت صحت ندارد، 
گفت: در راستای دستور رییس جمهوری مبنی بر روان سازی فروش سهام عدالت و سهولت فرایند فروش 
سهام، از ظرفیت های نظام بانکی هم استفاده شود و مردم برای فروش بتوانند به شبکه بانکی کشور که بسیار 
گسترده است، مراجعه کنند.حسین فهیمی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر امکان پذیری فروش وکالتی 
ســهام عدالت اظهار داشت: خبری که در این مورد منتشر و منعکس شده درست نیست و خرید و فروش 
وکالتی سهام عدالت صحت ندارد.وی تاکید کرد: در راستای دستور رییس جمهوری مبنی بر روان سازی 
فروش سهام عدالت و سهولت فرایند فروش سهام، از ظرفیت های نظام بانکی هم استفاده شود و مردم برای 

فروش بتوانند به شبکه بانکی کشور که بسیار گسترده است، مراجعه کنند.

 معاون وزیر اقتصاد با اشاره به روند نزولی نرخ سود بین بانکی:

سیگنالی برای کاهش نرخ تسهیات

 اقتصاد دنیا پس از پایان کرونا
 چگونه خواهد بود؟

بســیاری از تحلیل گران در تاش به یافتن پاســخی به سوال وضعیت دنیا پس از پایان کرونا 
هستند. مجمع جهانی اقتصاد برای پاسخ به این سوال، چند سناریوی خوش بینانه و بدبینانه 
تعریف کرده اســت.در این میان، » سناریوی V شــکل« بهترین و خوش بینانه ترین سناریو و 

»سناریوی تیك شکل«، واقع بینانه ترین سناریو را تحلیل می کنند. 

سناریوی V شکل 
این سناریو بهترین و خوش بینانه  ترین سناریو است و بیان می کند همان طور که اقتصاد دنیا 
بعد از تعطیلی فعالیت  های اقتصادی به  یکباره سقوط کرد بعد از برطرف شدن این بحران ما 
شــاهد افزایش نرخ  رشــد اقتصادی خواهیم بود و به همان سرعت اقتصاد دنیا رشد می  کند. 
مجمع جهانی اقتصاد احتمال وقوع این ســناریو را کم می  داند زیرا بر این باور است که عاوه 
بر اقتصاد عادات مصرفی و ســرمایه  گذاری مردم هم در جریان این بحران تغییر کرده اســت 
و تــا زمانی که مردم دنیا نتواننــد به اقتصاد دنیا اعتماد کنند و مصرف را جایگزین پس  انداز 
برای روز مبادا کنند، روند بازســازی اقتصاد دنیا با شــدتی که انتظار می  رود نخواهد بود.در 
فاصله ماه  های آوریل تا ژوئن سال ۲۰۲۰ میادی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با سرعتی 
که پیش از این در تاریخ سابقه نداشت منقبض شد. اما حمایت  های پولی و مالی که ارزشی 
بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد دار دارد  می  تواند نویدبخش بازســازی ســریع اقتصاد دنیا بعد از 
شــروع دوباره فعالیت  های اقتصادی باشد.»راس واکر«، اقتصاددان ارشد مرکز مطالعات بازار 
ناتوست )Natwest( بر این باور است که دنیا در فصل دوم سال جاری افت نرخ رشد اقتصادی 
را تجربه خواهد کرد ولی از فصل ســوم مسیر بازسازی آغاز می  شود و در فصل آخر ما شاهد 
وضعیتی عادی در اقتصاد دنیا هســتیم. شاید تحقق این سناریو در کشورهایی که میلیاردها 
دار به اقتصاد تزریق کردند محتمل باشــد ولی به نظر نمی رســد دنیا بتواند این وضعیت را 
تجربه کند. در درجه اول اینکه همه دنیا به صورت هم زمان بحران را پشــت ســر نمی  گذارد 
و به طور هم زمان فعالیت  های اقتصادی آغاز نمی شــود و دوم اینکه در بســیاری از کشورها 
که تجربه بحران های  مختلف را داشــته  اند، برطرف شــدن نگرانی مردم و بازگشت به عادات 
مصرفی و زندگی گذشــته به زمان بیشــتری نیاز دارد. بنابراین این سناریو را می توان بسیار 

خوش بینانه دانست.

سناریوی تیک شکل 
مایك برنبرگ، اقتصاددان ارشــد مرکز مطالعات فلوریان هنس بر این باور اســت که بعد از 
تجربه افت شــدید نرخ رشــد اقتصادی دنیا در جریان همه  گیری   ویروس کرونا و تعطیلی 
گســترده فعالیت های اقتصادی، پیش  بینی می شود اقتصاد رشد تدریجی را در پیش بگیرد. 
یعنی با وجود بازشــدن اقتصاد و فعالیت عادی کســب و کارها ولی مردم برای بازگشــت به 
وضعیت عادی قبل از کرونا نیاز به صرف زمان بیشــتری داشته باشند. در این وضعیت، روند 
بازسازی اقتصادی کند و تدریجی خواهد بود و ما شاهد ایجاد نموداری به عنوان نمودار رشد 
اقتصادی دنیا طی سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ خواهیم بود که شکلی شبیه نشانه »تیك« یعنی 
چیزی شــبیه لوگوی شــرکت نایك دارد. این وضعیت را می توان در تمامی بحران های  ایجاد 
شــده در جریان همه  گیری    ها  یا جنگ  ها  و قحطی  ها  مشــاهده کرد زیرا مردم برای حفظ 
سامتی خود و خانواده خود در روزهای سخت بحران، عادات تازه  ای در خودشان ایجاد کرده  
اند و تا زمانی که ذهن آنها بپذیرد روزهای ســخت و غیر قابل اعتماد پایان یافته است، زمان 
بیشــتری مورد نیاز است. گیلس موک، اقتصاددان ارشد مرکز مدیریت مالی و سرمایه  گذاری 
آکسا در این مورد می گوید: ایجاد این بحران سامتی در دنیا باعث تغییر عادت مصرفی مردم 
جهان خواهد شــد. انتظار می رود انگیزه پس  انداز در مردم بیشتر شود و تمایل برای مصرف 
کاهش یابد. پیش  بینی  ها  از احتمال کاهش هزینه  های  غیرضروری و کاهش میزان سفرهای 
خارجی حکایت دارد و در این وضعیت اقتصاد هم نمی  تواند با بااترین پتانســیل خود رشد 
کند و به وضعیت قبل بازگردد. در این سناریو نمی  توان انتظار افزایش سطح سرمایه  گذاری 
بعد از پایان همه  گیری  کرونا را داشت زیرا  تقاضا کمتر از قبل است در نتیجه محتمل  ترین 
سناریو رشــد تدریجی سرمایه  گذاری و مصرف و در نهایت رشــد تدریجی اقتصاد است که 
باعث ایجاد شکلی شبیه تیك یا لوگوی نایك در نمودار رشد اقتصادی دنیا می شود. این روند 
هم تا انتهای سال ۲۰۲۱  و حتی اواسط سال ۲۰۲۲ ادامه پیدا خواهد کرد یعنی در آن زمان 
اســت که ما می توانیم رشــد عادی اقتصاد را تجربه کنیم و وضعیتی مانند سال های پیش از 

وقوع کرونا داشته باشیم.

اختافات میان وزارت کار و سازمان برنامه وبودجه؛

چرا بیمه بیکاری کرونایی واریز نمی شود؟
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شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السام 
را تسلیت رض می نمام

 ظهر دیــروز با رونمایی از ســامانه جدید طــرح رایگان 
دوگانه سوزکردن خودروهای عمومی،  در فاز اول آن تبدیل 
وانت ها و تاکسی ها در این طرح عملیاتی شد.سامانه جدید 
طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی با حضور 
»حمید قاسمی ده چشمه« قائم مقام شرکت ملی پاایش 
و پخش فرآورده هــای نفتی ایران و »کرامت ویس کرمی« 
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و 

»محمدحسین باقری« سرپرست طرح سی ان جی مدیران 
شــرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی و اهالی 
رسانه رونمایی شــد.این طرح در فاز کنونی تنها مشمول 
خودروهای وانت و تاکســی می شــود. در فازهای بعدی،  
با اعام عمومی،  تاکســی های اینترنتــی نیز امکان ثبت 
درخواست خواهند داشت.بر اساس مصوبه شورای اقتصاد،  
یك میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی عمومی با وام باعوض گاز 

سوز می شوند که تا ۱۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه 
جویی خواهد شد.متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس 
https://gcr.niopdc.ir که از روز سه شنبه )۲۳ اردیبهشت ماه( 
فعال شده است، ثبت نام کنند. پیش از این سامانه ای برای 
ثبت نام طراحی شده بود اما به دلیل مشکات پیش آمده،  
ثبت نام برای تبدیل خودروهای بنزین به وزارت نفت واگذار 

شد که در این راه سامانه جدید رونمایی شده است.

با رونمایی از سامانه جدید ثبت نام؛

گازسوزکردن رایگان 
وانت ها و تاکسی ها 
عملیاتی شد

سهام عدالت بورس را به هم می  ریزد؟
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 اداره کشور در این شرایط کار سختی است
رئیس جمهور گفت: اداره کشــور در این شــرایط کار سختی 
است و این که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی و ســایر بانک ها به صحنه آمدند و تســهیات برای 
کسب وکارهایی که دچار مشکل شده آغاز شده و تداوم دارد .

حجت ااسام حســن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز در 
جلســه هیئت دولت طی ســخنانی درباره ایام سوگواری و 
شهادت امیرالمؤمنین)ع( اظهار داشت: جمله ای که ابن ملجم 
قاتل امیرالمؤمنین به کار برد از شمشــیر او بدتر بود که گفت 
»حکومت از آن خداســت و از آن تو نیست ای علی«؛ و این 
جمله بسیار تکان دهنده است. کسی که این جمله را می گوید 
علی الظاهر به خداوند معتقد اســت و مبنا را حکومت الهی بر 
بشر می داند اما در  عین حال جهل دینی و افراط این فرد او را 
به بدترین عمل در تاریخ کشاند و درس بزرگی برای ماست که 
دین دار بودن بدون تعقل، تفکر، بدون عدالت و تعادل و بدون 

میانه روی نمی تواند برای ما مسیر هدایت را مشخص کند.
وی افزود: از این جمات مهم تر رفتار موا امیرالمؤمنین)ع( در 
طول این 48 ساعت یعنی از سحرگاه روز نوزدهم ماه مبارک 
رمضان تا آخر شب 21 ماه مبارک رفتار حضرت عجیب بود و 
وقتی ایشان را در آن حالت به منزل آوردند، اولین توصیه شان 
این بود که »بــا ابن ملجم مراعات کنید«؛ کجا در تاریخ و در 
کدام حقوق بشر و عدالتی و کجای عالم می ببنیم که موایی با 
این عظمت که از پیشانی اش خون می چکد و او اولین توجهش 
این اســت که به قاتل خود و اسیر مدارا شود؟!رئیس جمهور 
در ادامه گفت: امیرالمؤمنین)ع( در شــب 21 ماه مبارک که 
وصایــای خود را فرمود که آخرین جمات این وصیت نامه باز 
نســبت به قاتل خود است و فرمود »به خاطر کشته شدن من 
خون ریزی به پا نکنید و دودســتگی به وجود نیاورید و جنگ 
نیندازید و اگر بناســت کسی کشته شود، یک نفر باید کشته 
شود و نه یک نفر کشته شود بلکه او یک ضربه زده و باید فقط 
یــک ضربه بزنید.«روحانی گفت: ما به چنین موا و مقتدایی 
افتخار می کنیم که تمام زندگی اش عرفان، انسانیت و حقوق 
انسان ها، مدارا با مردم و دستگیری از فقرا و شهامت در میدان 
نبرد بود. این که مردم ما بعد از قرن ها عاشــق حضرت ماندند 
و روز به روز به این عشــق افزوده می شود، البته درست است 
که مردم به خاطر شــب قدر احیا دارند اما در این شــبها نام 
امیرالمؤمنین هم جایگاه خاص خود را دارد. باید شــکرگزار 
باشیم و من احساس می کنم که علت اینکه در ماجرای کرونا 
جایگاه ملت ما با تمام ملت های جهان متفاوت اســت و این 

همه انفاق، احسان، بسته های ارزاق و معیشتی که اتفاق افتاده 
و البته کار کادر پزشکی ما ممتاز است و این فداکارِی در این 
ایران در جای دیگری یافت نمی شــود و ریشه این فداکاری 
به نظــر من به فرهنگ دینی و اســامی و ایرانی ما و منشــأ 
این فرهنگ نیز قــرآن و زندگی پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین 
و ائمه)ع( است.وی اظهار داشت: دیشب مساجد برای ساعاتی 
باز شد و البته نگرانی هایی برای رعایت دستور العمل ها وجود 
داشت ولی دیشب مراســم ویژه ای بود و مردم متأثرتر بودند 
که نمی توانند در حرم های مقدســه باشند و مردم ما به خوبی 

رعایت کردند و فرهنگ غنی اسامی و ایرانی را نشان دادند.
رئیس جمهور ادامه داد: کجای دنیاســت که مردم بدون قوه 
قهریه و تنها با سفارش و توصیه و تشریح متخصصین و وزارت 
بهداشت این گونه دقیق عمل کنند و هم عبادت خدا را به جای 
آوردند و هم اصول بهداشــتی را رعایت کردند؟ چقدر خوب 
دیشب صدا و سیمای ما این کمبود و مشکل را با دوربین ها و 
تصویر و پخش در سراسر کشور جبران کرد و آن حال معنوی 
را به خوبی منتقــل کردند؛ یعنی حرم حضرت معصومه)س(، 
موای ما علی بن موســی الرضا)ع( و حضــرت عبدالعظیم و 
شــاهچراغ و اماکن مقدس بود که در آنجا دعا و ذکر و قرآن 

ســرگرفتن با عدد معدود بود. مــردم در آنجا نبودند ولی دل 
همه مردم در آنجا بود؛ مردم در خانه ها بودند اما به حق جسم 
مــردم در خانه بود و جان مردم کنار حرم های مقدس بود که 
این بسیار مهم است که جای ســپاس و تشکر دارد.روحانی 
با ابــراز اینکه مراعات اصول، اخاق و رفتــار مردم در تاریخ 
ماندگار است، خاطرنشان کرد: همان که رهبر معظم انقاب 
بیــان فرمودند آنچه در این روزها واقع می شــود باید ثبت و 
درســت نقل شود شــبیه همان روایت فتح که چگونه جنگ 
بیان و توضیح داده شد. باید این روزهای زیبا و این زیبایی ها، 
متانت ها، ایثارها، فداکاری ها و غم همدیگر خوردن و کنار هم 
بودن در تاریخ ما بماند و ماندگار باشد.وی در ادامه به حادثه 
شــهادت تعدادی از پرسنل نیروی دریایی ارتش اشاره کرد و 
اظهار داشت: برای ما بسیار جای تأسف و تأثر بود که جوانان 
نیروی دریایی خود را در یک حادثه دلخراش از دست دادیم؛ 
شنیدن این خبر برای ما سخت بود ولی مردم در سراسر کشور 
و همه مسئوان ابراز همدردی کردند. من با صراحت و با تواضع 
به خانواده شهدا می گویم هیئت دولت و همه دولت را در غم 
خود سهیم و شریک در این مصیبت بدانید. دایل این موضوع 
در آینده روشــن و پس از مشخص شــدن، برای مردم بیان 

می شود؛ این افراد برای امنیت به دریا رفتند و نه برای تفریح. 
برای خوش گذرانی عملیات نداشتند بلکه برای توانمندتر شدن 
قدرت جمهوری اسامی ایران کوشش می کردند. این عزیزان 
خالصانه به صحنه رفته مظلومانه هم به شهادت رسیدند و این 
بسیار مهم است که در ماه مبارک رمضان و در آب های مواج 
برای امنیت مردم فداکارانه حضور داشته باشند.رئیس جمهور 
گفــت: رزم در آب جایگاه دیگری در روایات ما دارد؛ همه جا 
ایستادگی، ایثار و شهادت مقدس است ولی رزم و شهادت در 
دریــا، اجرش 10 برابر رزم در زمین اســت. آنها به لقای حق 
شتافتند و ما باید کنار این خانواده های عزیز باشیم. آنها بدانند 
همه مردم در غمشــان سهیم هســتند و امیدواریم این گونه 
حوادث در جمــع رزمایش ها و تمرینات نظامی ما به حداقل 
کاهش یافته و بتوانیم نظم دقیق تری را شاهد باشیم.روحانی 
در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: از اواخر بهمن ماه 
که این ویروس آغاز شــد تا پایان اردیبهشــت که نزدیک آن 
هســتیم، کار بزرگی انجام شده است. مردم، نیروهای مسلح، 
بخــش اقتصاد، نهادهای عمومی غیردولتی، بســیج، ســپاه 
پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش، دانشگاه ها و حوزه ها و همه 
حضور داشــته و رسانه ها نیز فداکاری کردند اما بار سنگینی 
هم بر دوش دولت به عنوان وظیفه بود.وی گفت: خداوند ما را 
ایق این آزمایش ســخت و سنگین قرار داده و هر کسی، هر 
دولتی، هر ملتی و هر جمعی مورد آزمایش های بسیار سنگین 
قرار نمی گیرد. دولت و ملت ایران امروز در یک آزمایش سخت 
بی نظیر قرار گرفتند؛ درست است که ملت های دیگر نیز سهیم 
هســتند ولی هیچ ملتی نیست که دو سال مداوم زیر ضربات 
سنگین و حصر باشد و این بیماری و ویروس وارد کشور شود.  
ما دو ســال اســت که در برابر بدترین حکومت قرار گرفتیم؛ 
من یاد ندارم کاخ ســفیدی به این صــورت در آمریکا ظاهر 
شــده باشد، تا این حد ضدبشــر، تا این حد با قساوت قلب و 
بی رحم، تا این حد ناتوان، یک جمع ناآشــنا. وقتی وزیر امور 
خارجه این کشــور را می بینید، انگار الفبای سیاست نخوانده 
است.رئیس جمهور تصریح کرد: بدترین و شرورترین حکومت 
در آمریکا بر ســر کار است، کدام حکومت را می شناسید که 
فرمانــده نظامی ما را در هنگام مأموریــت ترور کند؟ آمریکا 
همیشه تروریست بوده ولی تا این حد بی سابقه است، آمریکا 
همیشــه علیه ملت های مستقل و مظلوم حرکت کرده اما در 
شرایط این بیماری عالم گیر برای ورود دارو اذیت می کند. یک 

حکومت جبار روبه روی ما بوده است.

 تسلیت فرمانده معظم کل قوا در پی 
شهادت جمعی از پرسنل نداجا

حضرت آیت اه خامنه ای در پیامی به سرلشــکر موسوی شهادت جمعی از 
دریــادان نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران در حادثه دردناک 
شــناور ُکنارک را تســلیت گفتند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آیــت اه خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در پیامی 
به امیر سرلشــکر »سید عبدالرحیم موســوی« فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسامی ایران ضمن تسلیت شهادت جمعی از دریادان نیروی دریایی ارتش 
در حادثه دردناک شناور ُکنارک، صبر و تسای خانواده های داغدار و شفای 

آسیب دیدگان این حادثه را از خداوند متعال مسئلت کردند.
متن پیام رهبر معظم انقاب اسامی به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران

حادثه ی دردناک شــناور کنارک که به شــهادت جمعی از دریادان نیروی 
دریایی ارتش انجامیده برای اینجانب بســیار تلخ و تأســف آور است. گرچه 
کارکنــان زحمتکش که در هنگام خدمتی دشــوار و باافتخار جان باخته اند 
از پاداش و ثواب الهی برخوردارند ان شــاءاه، ولی غم از دست دادن عزیزان 
برای خانواده های آنان و خســارت فقدان جوانان صمیمِی پرتاش برای نیرو 
بسی بزرگ و سنگین است. این جانب به آن خانواده های داغدار تسلیت عرض 
می کنم و صبر و تســای آنان و شفای آســیب دیدگان را از خداوند مسألت 
می نمایم و از مســئوان ذی ربط می خواهم که ابعاد این حادثه را به درستی 
روشن کرده، ضمن شناسایی مقصران احتمالی، تدابیر ازم برای عدم تکرار 

چنین پیشامدهای خسارت بار و تلخ را اتخاذ نمایند.

سید علی خامنه ای
23 اردیبهشت ماه 1399

نقوی حسینی:
 دولت افغانستان متوجه برنامه دشمنان در 

بهم زدن مناسبات با ایران باشد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه 
حادثه اخیر برای برخی شــهروندان افغانستان در خاک ایران رخ نداده و در 
خاک افغانستان بوده است، گفت که دشمنان می خواهند از این آب گل آلوده 
استفاده کرده و مناسبات را برهم زنند. دولت افغانستان هوشیار بوده و متوجه 
برنامه های دشمنان باشد.سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به وقوع حادثه برای برخی شهروندان افغانستان در منطقه مرزی با ایران 
گفت: ایران و افغانســتان دو کشور همسایه با یکدیگر مناسبات و مشترکات 
کهن دارند. در طول 40 سال گذشته بعد از پیروزی انقاب اسامی ایران از 
افغانســتان به طور صریح و روشن حمایت کرده و با تأکید بر حفظ تمامیت 
ارضی و اســتقرار دولــت مرکزی در طول 40 ســال پناهنده های زیادی را 
پذیرفته که در ایران زندگی می کنند. آن ها همچون شهروندان عادی از همه 
امکانات بهره مند بوده و هیچ کشوری همچون ایران با شهروندان افغانستان 
برخورد نکرده اســت.وی افزود: مطابق گزارشــات ارســالی حادثه اخیر در 
خاک ایران رخ نداده و در خاک افغانســتان بوده است. شهروندان، مأموران 
و ضابطان ما نمی توانند در خاک افغانســتان کاری کنند به همین دلیل ما 
اطاعی از جزئیات این اتفاق نداریم و این موضوع به تحقیق و بررســی نیاز 
دارد.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به 
توضیحات وزیر خارجه در جلســه اخیر کمیسیون امنیت ملی گفت: آقای 
ظریف در این جلسه اشاره داشت که ایران در این موضوع هیچ نقشی نداشته 
و اگر ادعایی وجود دارد باید در هیأت مشــترکی، تحقیق و بررسی شود.این 
نماینده مجلس یادآور شــد: در طول 40 سال گذشته مرز ما به خاطر رفت 
و آمد قاچاق برخی افغانســتانی ها ناامن بوده است. بارها جمهوری اسامی 
اعتراض کرده اما دولت افغانســتان چه کاری کرده اســت؟ باید وضعیت را 
کنتــرل کرده و اجازه ایــن گونه رفت و آمدها را ندهیــم چون این رفت و 
آمدهای غیرقانونی مشکات زیادی برای کشور ما ایجاد کرده است. ما تحمل 
کرده و ســعی کردیم از افغانستانی ها تا جایی که ممکن است حمایت کنیم 
اما افغانســتان نتوانسته کنترل مرزهایش را به دست آورد.نقوی حسینی در 
عین حال تأکید کرد: در این شرایط دشمنان در کمین نشسته و می خواهند 
از آب گل آلود ماهی بگیرند و مناسبات را بهم زنند. باید مراقب بود. مراودات 
ایران و افغانستان به ســوی تشکیل دولت ملی و وحدت در افغانستان بوده 
و همه تاشــش را در مذاکره با گروه ها در این راه انجام داده است. مناسبات 
بین ایران و افغانستان ادامه پیدا می کند. باید دولت افغانستان هوشیار بوده 
و متوجه برنامه دشمنان باشد. اجازه ندهد مراودات دو کشور بهم بخورد. این 
موضوع قابل حل در هیأت مشترک است که بعد از آن نتایج را اعام می کنند.

از سوی سخنگوی دولت
 علت شیوع گسترده کرونا در خوزستان

 اعام شد
سخنگوی دولت با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت شیوع کرونا در خوزستان 
در جلســه هیئــت دولت به بیان دایــل این موضــوع پرداخت.به گزارش 
ایســنا، علی ربیعی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت اظهار کرد: مراعات 
فاصله گذاری اجتماعی قطعاً مورد نیاز است و اگر به همین سیاق جلو برویم، 
مواجهه ما با یک اپیدمی جدید، مواجهه بعیدتری خواهد بود.وی با اشاره به 
وضعیت استان خوزستان در شیوع کرونا ادامه داد: امیدواریم مردم خوزستان 
نیز با تجربه تلخ اخیر مراعات بیشتری داشته باشند. امروز گزارشی که از علت 
شــیوع گسترده کرونا در این اســتان ارائه شد، نشان داد که به دلیل رعایت 
نکردن فاصله گذاری اجتماعی، حضور مردم در مراســم  عزاداری و عروسی و 
تجمعات دیگر سبب افزایش مبتایان شده است.سخنگوی دولت همچنین با 
اشاره به پیش رو بودن عید فطر اظهار کرد: ما به رعایت پروتکل های بهداشتی 

و فاصله گذاری در عید فطر هم نیازمندیم و باید همین روند را ادامه دهیم.

فاحت پیشه در نامه ای به اریجانی:
تعدد جلسات غیرعلنی بزرگترین ظلم به مجلس 

دهم بوده است
یک نماینده مجلس شــورای اســامی با انتقاد از عملکرد 
هیات رئیســه در برگزاری جلســات غیر علنی مجلس در 
طول 4 ســال گذشــته گفت که تعدد جلسات غیر علنی 
بزرگترین ظلم به مجلس دهم بوده است.به گزارش ایسنا، 
حشمت اه فاحت پیشه در نامه ای به علی اریجانی رئیس 
مجلس شورای اســامی از عدم ارائه فایل های تصویری و 

صوتی اظهارات نمایندگان در جلســات غیر علنی انتقاد و ابراز امیدواری کرد که در این 
باره به وظایف قانونی عمل شود.

متن نامه فاحت پیشه به رئیس مجلس به شرح زیر است:
احتراما با توجه به این که چند بار درخواســت این جانب از هیات رئیســه برای دریافت 
فایل های تصویری نطق های شــخصی بنده در جلسات غیر علنی به نتیجه نرسیده است 

موارد زیر را عرض  می کنم:
1- متاســفانه بســیاری از رویدادها و تصمیمات موثر چهار سال گذشته در جلسات غیر 
علنی مطرح شــده که عدم اطاع مردم از آن در ارزیابی های منفی عملکرد مجلس دهم 
و نمایندگان اثر داشــته است. در این شرایط قرار است تا چه زمانی طبقه بندی محرمانه 

خودساخته این جلسات ادامه داشته باشد.
2- با توجه به  این که اجازه انتشــار نطق های جلسات غیر علنی مسبوق به سابق است 

توضیح دهید که آیا جلسات غیر علنی طبقه بندی دیگری دارد.
۳- بنده قبل از هرگونه تعلق به سمت نمایندگی بخش عمده ای از عمرم را مشغول تحقیق 
و پژوهش بوده و در آینده نیز اگر عمری باقی باشــد در همین حوزه فعالیت خواهم کرد 
با کمال تاســف چنین برخوردهای خاف قانون توسط هیات رئیسه نگرانی ها در مورد 
صیانت از اســناد مربوط به جلســات غیر علنی را افزایش می دهد و به همین دلیل بارها 
اعام کردم که تعدد جلسات غیر علنی مجلس بزرگترین  ظلم به مجلس دهم بوده است. 

امیدوارم جنابعالی در این رابطه به وظیفه قانونی خود عمل کنید.

رحمانی فضلی: 
ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره روز قدس و نماز 

عید فطر تصمیم گیری خواهد کرد
وزیر کشــور گفت: نحوه راهپیمایی روز قدس، بازگشــایی 
اماکن مقدســه و نماز عید فطر پس از تصویب ستاد ملی 
مبارزه با کرونا اعام خواهد شــد.به گــزارش حوزه دولت 
خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در 
ـ اجتماعی ستاد ملی مبارزه  حاشیه جلسه کمیته امنیتیـ 
با کرونا طی ســخنانی اظهار داشــت: دیروز در این جلسه 

مسائل مختلفی از جمله روز قدس و چگونگی اجرای این روز، دیگری آستان های مقدسه 
بود که باید درباره نحوه بازگشایی تصمیم گیری شود و موضوع دیگر نیز مسئله کنکور بود.

وی افزود: دراین باره بحث های مفصلی صورت گرفت و راه های مختلفی ارائه شــد و ستاد 
ملی مبارزه با کرونا باید درباره این راه ها تصمیم بگیرد و ما اینجا فقط تصمیم سازی کرده 
و ارائه می دهیم و متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد.وزیر کشور تصریح کرد: یکی از 
مسائل مهم نماز عید فطر است که دراین باره پیشنهادهایی بود از جمله اینکه در شهرهایی 
که در وضعیت سفید هســتند در فضای باز و با رعایت دستورالعمل ها نماز برگزار شود، 
پیشنهاد دیگر اینکه در شهرهای سفید و زرد که بیش از 400 شهر است با شرایطی که 
گفته شد برگزار شود و دیگر پیشنهاد دیگر این بود که در کل کشور و در تمام مساجد با 
رعایت دســتورالعمل ها برگزار شود؛ ما این پیشنهادات را به ستاد ملی می بریم و قطعیت 

این پیشنهادها موقعی است که ستاد ملی دراین باره تصمیم گیری کند.

تهران-ایرنا- ســخنگوی ارتش از مردم و رسانه ها 
خواست به شایعاتی که درباره حادثه شناور کنارک 
مطرح می شود، توجه نکنند و تاکیدکرد: تمام ابعاد 
این حادثه توســط تیم های کارشناسی در دست 
بررسی است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ارتش، 
سرتیپ »شــاهین تقی خانی« دیروز چهارشنبه با 
اشــاره به موج سواری رسانه های بیگانه در موضوع 
حادثه شــناور »کنارک« و طرح شایعات بی اساس 
درباره آن اظهارداشت: هر اتفاقی که در حوزه های 
مختلف در کشورمان رخ می دهد، بدیهی است که 
دشــمنان ما سعی دارند در راستای اهداف خود از 
آن سوءاســتفاده کنند.سخنگوی ارتش افزود: این 
رسانه ها با برخی مطالب که شایع می کنند، طبیعی 
اســت که افکار عمومی ما را نیز بعضاً تحت تأثیر 
خود قرار می دهند اما باید خیلی مراقب باشیم که 
اطاعات و اخبار مورد نیازمــان را از منابع موجه 
دریافت کنیم و به لحــاظ قانونی و جایگاهی، در 
تعریف مراکز اطاع رســانی رســمی و قانونی قرار 
می گیرند.تقی خانــی با تاکید بر اینکه شــایعات 
درباره شــناور کنارک »بی ربط و ابتدایی« هستند 
و از پایــه نباید به آن ها توجه کــرد، افزود: این ها 
سعی دارند به هر طریق ممکن، در میان مجموعه 
نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش و وزارت دفاع، 
اختاف ایجاد کنند که باید مراقبت کنیم و هوشیار 
باشــیم.وی تصریح کرد: مردم ما هوشیارتر از این 
هستند که بخواهند چنین شایعاتی را باور کنند؛ 
البته ممکن اســت این صحبت ها در بعضی جاها 
تاثیراتی به جای بگذارد اما هوشــیاری مردم ما و 
مرور زمان و همچنین بررســی های کارشناســی، 
تمامی آن شــائبه ها و شــبهه افکنی ها را برما و 
روشــن خواهد کرد.ســخنگوی ارتش جمهوری 
اســامی ایران شــایعات مبنی بر هدف قراردادن 
ناو »کنارک« توســط قایق های سپاه پاسداران را 
کامــًا بی ربط عنوان کرد و گفت: رســانه های ما 
نباید به این شایعات که از سوی معاندین طراحی 
و سیاســت گذاری می شود و رســانه های معاند و 
بیگانه به آن دامــن می زنند، اهمیت بدهند چون 
پرداختن به چنین موضوعاتی، به این معنا خواهد 
بود که واقعاً نظر ما جلب این شــایعات شده است.  
امیــر تقی خانی در بخش دیگری از اظهارات خود 
یادآورشد: طرح چنین شایعاتی از سوی رسانه های 
معاند طبیعی است. این رسانه ها در جایی به دنبال 
تضعیف ارتش، در جایی به دنبال تضعیف ســپاه و 
در جایی دیگر در پی تضعیف وزارت دفاع هستند.

این مقام عالی نظامی کشورمان با اشاره به تاش 

تیم های تحقیق برای روشــن شــدن تمام زوایای 
حادثه کنــارک، گفت: تمام ابعــاد این حادثه در 
دســت بررسی است و تیم های کارشناسی دقیقی 
دارند بر روی این حادثه کار می کنند.وی با اشــاره 
به حماســه آفرینی های نیــروی دریایی ارتش از 
ابتدای انقاب اســامی تاکنون بیان داشــت: در 
طول ســال های پس از پیروزی انقاب اسامی، از 
مجموعه نیروهای دریایی راهبردی خود، برکات و 
نتایج بسیار مطلوب و زیبایی برای امنیت کشورمان 
و حفظ مرزهــای دریایی و حفظ حریم جمهوری 
اســامی ایران به دست آورده ایم.سخنگوی ارتش 
اضافه کرد: از نخســتین روزهای جنگ تحمیلی، 
نیروی دریایی ارتش حماســه های زیادی را خلق 
کرد؛ از حماســه ناو »پیکان« و شــهادت شهید 
همتی و همرزمان او تا رویارویی مســتقیم نیروی 
دریایی ما با نیروی دریایــی آمریکا ]فروردین ماه 
سال ۶۷[ با جانفشانی ناوهای »سهند« و »سبان« 
و »جوشــن« و اســکورت هزاران کشتی تجاری 
و نظامــی و مأموریت هــای برون مــرزی و اعزام 
ناوگروه های مختلف که موجب تحسین کشورهای 
دیگر نیز شده اســت. تمامی این ها موید بزرگی و 
تاش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 
اســت.تقی خانی با اشاره به رزمایش مرکب نیروی 
دریایی ایران با دو قدرت دریایی چین و روســیه 
در ســال گذشــته، این رزمایش را باعث افتخار و 
اقتدار نظام جمهوری اســامی ایــران خواند.وی 
همچنین با اشــاره به اجاس فرماندهان نیروهای 
دریایی کشورهای حاشیه ای اقیانوس هند، گفت: 
ریاست این اجاس تا همین اان با نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســامی ایران است که این باعث 
افتخار نظام ماست.ســخنگوی ارتش تاکید کرد: 
برگزاری ده ها رزمایــش بزرگ برای حفظ امنیت 
تنگه هرمــز و آب های منطقه و آب های آزاد و نیز 
تاش برای مشارکت کشورهای منطقه برای ایجاد 

امنیت منطقه ای، کارهای بزرگ و در نوع خود کم 
نظیری بوده اســت.تقی خانی با اشاره به دشواری 
و ســختی های رزمایش های برگزارشــده توسط 
نیروی دریایی ارتش یادآور شــد: در رزمایش هایی 
که نیروی دریایی انجام می دهد، شــرایط منطبق 
با صحنه های واقعی نبرد ایجاد می شود و طبیعی 
اســت در رزمایش ها و کارهای بزرگی که صورت 
می گیرد، مخاطراتی هم وجود دارد و ممکن است 
اتفاقــات ناگواری هم رخ بدهد.ســخنگوی ارتش 
تصریــح کرد: عزیزان ما در نیــروی دریایی ارتش 
برای آمادگی در روزهای حساس و خاص و مقابله 
با دشمن، باید دل به دریا بزنند و کارهای سخت و 
دشوار انجام دهند. این کارهای سخت، مخاطرات 
و نگرانی هــای خاص خود را نیــز دارد.تقی خانی 
افزود: نباید این اتفاقات تلخ رخ بدهد و حتماً باید 
پیشگیری شود و تاش های زیادی برای ممانعت 
از این اتفاقات صورت بگیرد اما باید بدانیم که این 
دغدغه ها و نگرانی ها، جزیــی از زندگی مجموعه 
رزمندگان ارتش و مجموعه نیروهای مسلح است.
سخنگوی ارتش با اشاره به آمادگی نیروی دریایی 
ارتش برای خدمتگذاری بیشــتر به مردم، گفت: 
دیروز که مراسم تشییع شهدا در کنارک انجام شد، 
ده ها نامه و درخواست حضوری از طرف تفنگداران، 
تکاوران و کارکنان دریادل مجموعه نیروی دریایی 
ارتش دریافت کردیم بــا این پیام که ما با روحیه 
بااتر آماده انجام مأموریت های محوله بهتر از قبل 
در خدمت نظام هستیم و مأموریت های به مراتب 
ســخت تر را نیز انجام خواهیم داد.وی خاطرنشان 
کــرد: به یک معنا، خون شــهدای حادثه کنارک 
باعث شــد تا مجموعه »نداجا« با شــرایط روحی 
بهتر برای خدمتگذاری به مــردم و نظام و اقتدار 
دریایی مــان، تاش کند.تقی خانــی تصریح کرد: 
پیام هــای دلگرم کننده فرماندهــی معظم کل قوا 
و روســای محترم قوا، رییس محترم ســتاد کل 
نیروهای مســلح، دبیر محترم شــورای نگهبان،  
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر محترم 
شورای عالی امنیت ملی، فرمانده محترم کل سپاه 
و تعــدادی از وزرا و فرماندهان عالی رتبه و البته 
پیام های دلگرم کننده مردم شــریف مان، موجب 
ارتقای روحیه رزمنــدگان ارتش به ویژه دریادان 
نیروی دریایی و همچنین انســجام و اتحاد بیشتر 
نیروهای مســلح و مردم شده اســت.در پی بروز 
حادثه برای شــناور نیروی دریایی ارتش 1۹ تن از 
کارکنان نیروی دریایی به شــهادت رسیدند و 1۵ 

نفر مجروح شدند.

سخنگوی ارتش: 

تمام ابعاد حادثه شناور کنارک در دست بررسی است
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گزیده خبر  مرکز پژوهش های مجلس؛

پیامدهای کسری بودجه در سال ۹۹ موضوع بسیار جدی است
مرکز پژوهش های مجلس اعام کرد: در ســال ۹۸ به واســطه ابعاد کوچک تر کسری 
بودجه و برخی مســائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد 
منتقل نشــد، اما در ســال ۹۹ این موضوع بسیار جدی اســت.به گزارش ایلنا، مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی با انتشار گزارشی با عنوان »راهنمای ترمیم کسری 
بودجه با ماحظه قیود سیاســتگذاری )ویرایش اول(« با اشــاره به راهکارهای جبران 
کسری بودجه در سال جاری اعام کرد: در سال ۱۳۹۸ به واسطه ابعاد کوچک تر کسری 
بودجه و برخی مســائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد 
منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم 
مناسب جهت جبران کســری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد.در بخش »چکیده 
مدیریتی« این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: »وقایع سال ۱۳۹۸ تاکنون 
از قبیل تشدید تحریم ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس 
کرونا و مجدداً کاهش شــدید قیمت نفت و به حداقل رســیدن منابع حاصل از نفت، 
بودجه های ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به شدت تحت تأثیر قرار داد و موجب کسری 
بودجه شده است. پرسش اصلی در حال حاضر نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در 
ســال ۱۳۹۹ و چگونگی رفع آن است. گزارش حاضر برای پاسخ به این سوال، چندین 
گام را طی می کند.گزارش در گام اول، راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات 
تأمین مالی عمومی جهت پوشــش کســری بودجه، همانند واگذاری سهام دولت در 
شرکت های غیردولتی، واگذاری دارایی های غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار 
پیش بینی شــده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنش های بانکــی، افزایش نرخ مالیات 
ارزش افزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات 
سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی )ثروت(، تحریک بخش 
واقعی و تولید )با راهکارهای مختلف ازجمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت 
مسکن( و برداشت ســهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حامل های جایگزین بنزین 
)مانند CNG & LPG( و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کااهای اساســی، اصاح 
نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنش ها 

و… را احصا می کند.

نکات مورد توجه سیاستگذار برای انتخاب راهکارهای جبران کسری بودجه
گزارش در گام دوم، چک لیســت ضمنی و ذهنی مورد نظر سیاستگذار برای ارزیابی و 
تصمیم گیری در قبال اقدامات ممکن برای پوشش کسری بودجه، در عمل، را فهرست 
می کند. این فهرست، شامل هزینه سیاسی عام برای مجری )فشار اجتماعی عمومی(، 
هزینه سیاسی ذی نفعان قدرتمند برای مجری )فشار اجتماعی گروهی یا فردی(، نیاز 
به ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرایند جدید، فاصله تصمیم تا اجرا و وصول درآمد، نیاز به 
آماده سازی و توجیه اجتماعی، قابل توجه بودن منابع ایجاد شده، اثر روی نرخ رشد، اثر 
روی نرخ تورم، اثر روی منابع دیگر بودجه، ریسک سرایت بخشی، بین بخشی و تاطم 
سیستم و درنهایت ریسک آتی )مخصوصاً در صورت ادامه دار بودن در میان مدت( است.

گزارش در گام ســوم، با تقاطع دادن قیود سیاستگذار و راهکارهای موجود، پاسِخ این 
ســوال که »راهکار )یا مجموعه ای از راهکارهای( پوشــش کسری بودجه در سال آتی 
چیست؟« را در چارچوب ماتریس ارزیابی ذی نفعان از نگاه مجری در کوتاه مدِت سال 

آتی ارائه می کند. منوی پیشنهادی معرفی شده در این ماتریس، امکانات قابل استفاده 
روی میز تصمیم گیر برای پوشش کسری است و بسته به ظرفیت بروکراتیک موجود و 

انتخاب های نهادهای تقنینی و اجرایی، قابل انتخاب و پیاده سازی خواهد بود.

۴ دسته راهکارهای جبران کسری بودجه ۹۹
گزارش در نهایت پیشــنهاد می کند، برای تأمین کسری، سیاستگذار اواً به یک ابزار 
اکتفا نکرده و با تقسیم کسری به قطعات کوچک تر، از میان جعبه ابزار پوشش کسری 
بودجه چندین ابزار را انتخاب کند و ثانیاً با توجه به ماتریس ذی نفعان ارائه شــده و با 
دید بازتر نســبت به هزینه اقتصادی، سیاسی و ریسک آتی اقدامات خود، از میان این 
ابزارها انتخاب کند. بر این اساس و با تقاطع قیود سیاستگذار و راهکارهای موجود برای 

مدیریت کسری بودجه، اقدامات پیشنهادی در چهار دسته طبقه بندی شده است:
دسته اول: راهکارهای با زیرســاخت قانونی تقریباً آمــاده، مورد توافق میان دولت و 
مجلس، با موانع سیاسی کم، هم راستا با سایر اهداف اقتصادی و درآمد نسبتاً قابل توجه

- شــفافیت پرداخت ها )پرداخت به ذی نفع نهایی( و معامات بخش عمومی )سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت(

- شفافیت تراکنش های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری )کاهش فرار مالیاتی(
- اقدام عملیاتی در واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی و...

دسته دوم: راهکارهای نوآورانه، نیازمند وضع قانون، با هزینه سیاسی و فشار ذی نفعان 
در سطح متوسط و دارای درآمد قابل توجه

)FTT )APT، BTT( عوارض انتقال مالی -
-مولدسازی دارایی های دولت با استفاده از بازآفرینی شهری

دسته ســوم: راهکارهای شناخته شــده، نیازمند وضع قانون، دارای مخالفان مؤثر، 

دارای درآمد قابل توجه و هماهنگ با ماحظات اقتصادی )نیازمند گفتگو، هماهنگی 
و اجماع سازی(

- اصاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی
- حذف یا کاهش ارز ترجیحی
)STT( عوارض انتقال سهام -
)DT( مالیات بر سود سهام-

-مالیات بر سود سپرده بانکی
-مالیات بر عایدی سرمایه
PT مالیات بر دارایی-

بجز دو مورد آخر در این دسته، سایر موارد در صورت اجرا می تواند منابع قابل توجهی 
برای سال ۱۳۹۹ به دست دهد.

دسته چهارم: راهکاری با موانع سیاسی نســبتاً کــم، درآمد باا، ولی مخاطره آمیز و 
غیرقابل تداوم

- ظرفیت سازی برای ایجاد بدهی و متعاقب آن انتشار گسترده اوراق بدهی«.

موضوع کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی آن در سال ۹۹ بسیار جدی است
در بخــش »جمع بنــدی و نتیجه گیری« گزارش این مرکز پژوهشــی آمده اســت: 
»ابزارهای پوشــش کسری بودجه متنوع و گســترده هستند و تصمیم گیر در انتخاب 
میــان ابزارها، به تحلیل هزینه فایده از میان متغیرهای مختلف پرداخته و بســته به 
زاویــه نگاه و وزن هر متغیر، ابزارهایی را انتخاب می کند.در این گزارش تاش شــده 
اســت، اواً ابزارهای مختلف پوشش کسری فهرست شده و ثانیاً با صورت بندی نسبتاً 
شــفاف ایــن ابزارها در ارتباط با آنچه در عمل تصمیم گیر بــه آن توجه می کند، او را 
در تصمیم گیــری کمک کند. با توجه به نکات بیان شــده در گــزارش، جدول ۲ که 
منعکس کننده دسته بندی چهارگانه مطابق با ماتریس ذی نفعان )از نگاه سیاستگذاری 
و ابزارهای مالی( است می تواند به عنوان راهنمای اقدام سیاستگذار جهت جبران کسری 
بودجه سال ۱۳۹۹ باشد.در نهایت، انتظار می رود، با تقسیم کسری به قطعات کوچک تر 
و اولویت بندی براســاس دسته های چهارگانه مذکور و انجام چندین اقدام هماهنگ، با 
توجه به ماحظات تصمیم گیر، کســری بودجه سال ۱۳۹۹ تا حدود زیادی قابل حل 
باشد. با توجه به میزان باای عدم تحقق منابع پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۹ بدترین 
سناریو عدم اتخاذ تصمیم به موقع خواهد بود. در سال ۱۳۹۸ به واسطه ابعاد کوچک تر 
کسری بودجه، وجود منابع ارزی در دسترس صندوق توسعه ملی و ظرفیت خالی بازار 
اوراق بدهی علی رغم عدم اتخاذ تصمیمات قابل توجه توسط دولت و مجلس در راستای 
جبران کسری بودجه، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل 
نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود. عدم تحقق بیش از ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومانی منابع بودجه، وابســتگی ۹۶ هزار میلیارد تومانی بودجه به انتشار 
اوراق مالی، کاهش چشمگیر قیمت نفت و فراورده های نفتی نسبت به پیش بینی های 
بودجه ای و کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های ناشی از شیوع ویروس کرونا 
موجب خواهد شــد که عدم اتخاذ تصمیم مناســب جهت جبران کسری بودجه آثار 

اقتصادی نامناسبی داشته باشد.«

 جزئیات دریافت وام
با فعال شــدن ســامانه کارا از امروز، امکان ثبت نام متقاضیان و کارفرمایان برای 
دریافت تسهیات حمایتی کرونا فراهم و اسامی ۱۳ گروه شغلی که امکان دریافت 
این تسهیات را دارند، اعام شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس اعام وزارت کار 
ســامانه کارا از امروز برای ثبت نام کارفرمایان و متقاضیان وام کرونا در دسترس 
اســت؛ البته از بعد از ظهر روز گذشــته سامانه فعال شده بود و لذا افرادی که به 
ســامانه مراجعه کردند توانستند فرایند ثبت نام و درج اطاعات خود را تکمیل 
کنند.پرداخت تسهیات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا یکی از 
سیاستهای وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار 
است و براین اساس ۱۳ رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع 
ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش 
فرمایی هستند، می توانند از تسهیات مذکور بهره مند شوند.این کسب و کارها 
می توانند برای ثبت نام در ســامانه کارا اقدام کنند. البته وزارت کار یک میلیون 
واحد اقتصادی آســیب دیده از کرونا که ســه میلیون شاغل بیمه شده در آنها 
مشغول کار بوده اند را شناسایی کرده و با ارسال پیامک، آنها را مشمول دریافت 
تسهیات حمایتی کرونا اعام کرده است. در این پیامک اعام شده کارفرمایان در 
صورت تمایل می توانند برای دریافت تسهیات ثبت نام کنند.بنگاههایی مشمول 
دریافت تسهیات قرار می گیرند که کد کارگاهی داشته، از سال گذشته تاکنون 
فعال بوده و نیروهای کار خود را تعدیل نکرده باشند به نحوی که شاغل بیمه شده 
داشته و کارگران آنها از بیمه بیکاری استفاده نکرده باشند پس از تایید اطاعات از 
سوی داده های تامین اجتماعی، از سوی ستاد ملی کرونا برای پرداخت تسهیات 
حمایتی انتخاب و معرفی خواهند شــد.بنگاههای به شدت آسیب دیده از کرونا 
می توانند جهت اطاع از نحوه ثبت نام و دریافت وام و تســهیات حمایتی کرونا 
به این راهنما مراجعه کنند.با توجه به آنکه ثبت نام در سامانه کارا نیازمند مطالعه 
دقیق قوانین و مقررات و بخشــنامه ها است، پیشنهاد می شود صاحبان کسب و 
کارهای به شدت آسیب دیده قبل از هرگونه ثبت نام، متن توافق نامه و تعهد ورود 
به سامانه را با دقت مطالعه کنند.تســهیات حمایتی به واحدها و کارگاههایی 
اختصاص می یابد که نیروهای کار در آنها شــاغل و بیمه باشــند در واقع مبنای 
پرداخت، شــاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه پردازی تا 
قبل از شــیوع کرونا است و میزان پرداخت تسهیات نیز به این شکل است که 
برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده اند به ازای هر شاغل 
دارای پرونده بیمه تامین اجتماعی مبلغ ۱۲ میلیون تومان وام ) ۷۰ درصد هزینه 
دستمزد و ۳۰ درصد امور عملیاتی( و برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده اند 
مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده تامین اجتماعی )۵۰ 

درصد هزینه دستمزد و ۵۰ درصد سایر امور عملیاتی( پرداخت می شود.

میزان وثیقه به تناسب مبلغ وام چقدر است؟
برای دریافت تســهیات تا ۱۲ میلیون تومان ارائه ســفته توسط متقاضی، برای 
تســهیات ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومانی ســفته متقاضی به همراه یک ضامن، برای 
تســهیات ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومانی ســفته فرد متقاضی بــه عاوه دو ضامن، 
تســهیات ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی سفته به همراه سه ضامن و برای دریافت 
تسهیات بیش از ۲۰۰ میلیون تومان، ارائه تضمین از سوی صندوق ضمانت و یا به 
تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف الزامی  است.پس از ارسال پیامک وزارت کار به 
افراد و بنگاههای مشمول، کارفرمایان و متقاضیان امکان ثبت نام در سامانه کارا را به 
دست آورده و در مرحله آخر، اطاعات ثبت شده جهت پرداخت تسهیات حمایتی 
به بانک عامل ارسال می شود.ثبت نام متقاضیان در سامانه کارا صرفا در رسته های 
مجــاز و پرداخت تســهیات به واحد کســب و کار به صــورت مرحله ای صورت 
می پذیرد. همچنین در صورت هزینه کرد تسهیات دریافتی در غیر مصادق تعیین 
شده، جریمه و محدودیتهایی از جمله محرومیت از دریافت هرگونه خدمات بانکی 
درنظر گرفته شده است.به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیات منوط به ارائه لیست 
بیمه تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ به سازمان تامین اجتماعی است و در صورتی که 
نیروی شاغل بنگاه از مقرری بیمه بیکاری در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد  

۱۳۹۹ استفاده کند، مشمول بهره مندی از این تسهیات نخواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان:
دانشگاه جامع علمی کاربردی گره گشای حلقه 

مفقوده کسب و کار است
بهزاد رضایی در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی گلپایگان 
اظهار داشت: رسالت دانشگاه خدمت به جامعه است و علت شکل گیری دانشگاه 
در جهان احســاس نیاز جامعه برای توسعه بود که در این زمینه علم از نسلی به 
نسل بعدی آموزش داده می شود.وی با اشاره به اینکه امروزه چرخه علم و فناوری 
در کشــورهای دنیا پیشرفت داشته است و ایران نیز یک سرزمین تمدن ساز در 
حوزه علمی و دینی بوده است، تاکید کرد: زمانی دانشگاه را تنها با هدف تحصیل 
تأسیس کردیم که باعث شــد چرخه دانش و علم به سمت فناوری و ارتباط به 
نیاز جامعه تعریف نشود و این دو بخش هر کدام به صورت جداگانه فعالیت کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اســتان اصفهان با بیان اینکه سال ۶۶ در 
کشور نیرو انسانی برای تدریس در دانشگاه نداشتیم و دانشگاه تربیت مدرس برای 
جبران این کمبود تأسیس شــد که در جذب نیروی انسانی موفق عمل کردند، 
ابراز داشــت: امروز با وجود افزایش نیروی انسانی چرخه علم به درستی تعریف 
نشــده است و نتوانسته نیازهای ما را رفع کند.وی بیان داشت: بر اساس تصمیم 
دولت با توسعه آموزش عالی و استفاده از ساختمان های بااستفاده در هر منطقه 
پروژه عمرانی جدیدی تعریف نخواهد شد تا از امکانات به نحو مطلوب بهره ببریم.

اکران تبلیغات مناسبتی در سطح شهر با 
تشکیل کمیته ای ساماندهی می شود

ســخنگو و رئیــس کمیســیون هنــر و ارتباطــات 
شورای اســامی شــهر کرج گفت: با توجه به اهمیت 
ســاماندهی تبلیغات مناســبتی در ســطح شهر مقرر 
گردیده کمیته ای متشــکل از کارشناســان ســازمان 
هــای فرهنگــی و اجتماعی، ســیما و منظر شــهری 

 و اداره کل ارتباطــات شــهرداری فعال گردد و به بررســی این مســئله بپردازد.
رحیم خستو اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که اخیراً با رایزنی های کمیسیون هنر 
و ارتباطات و پیگیری های سازمان سیما و منظر در سطح شهر رقم خورد، پاکسازی 
و پیرایش برخی از دیوارهای قدیمی بود که نمای آجری را رنگ آمیزی کرده بودند 
و اتفاق خوبی نبود و جلوه بصری خاصی نداشت. وی افزود: امیدوارم سایر مناطق نیز 
این اقدام را در دستور کار قرار دهند و به جای هزینه کردهای باا برای رنگ آمیزی 
دیوارهای قدیمی، برای تمیز نگه داشتن آنها تاش کنند. تعدادی از دیوارهای سطح 
شهر بخشی از هویت و تاریخ کرج هستند و عابرین از مشاهده بافت آجری و قدیمی 

آنها احساس لذت می کنند.

تداوم افت شاخص بورس 
 شاخص کل در بازار بورس دیروز )چهارشنبه( سه هزار و ۷۸۵ واحد افت داشت 
که در نهایت این شاخص برای نخستین بار به رقم یک میلیون و ۱۷ هزار واحد 
رسید.براساس معامات امروز بیش از ۱۶ میلیارد و ۸۵۷ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۱۸۰ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با دو هزار و ۱۶۲ واحد کاهش به ۳۱۶ هزار و ۵۴ واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۴۳۴ واحد افت به ۲۰۹ هزار و ۵۹۹ واحد 
رسیدند.شاخص بازار اول یک هزار و ۳۴۷ واحد افزایش و شاخص بازار دوم ۲۴ 

هزار و ۷۴۲ واحد کاهش داشت.
عــاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد فــواد مبارکه اصفهان )فواد( با یک 
هزار و ۷۴۸ واحد، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۴۹۱ 
واحد، مخابرات ایران با یک هزار و ۵۶ واحد، گروه ســرمایه گذاری امید )وامید( 
با ۸۱۱ واحد، پاایش نفت اصفهان )فملی( با ۷۷۵ واحد، گســترس نفت و گاز 
پارسیان )ومعادن( با ۷۵۵ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچا( با ۵۷۸ واحد 
و معدنــی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۵۳۷ واحد بیشــترین تاثیر مثبت را بر 
شاخص بورس داشتند. در مقابل نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
یک هزار و ۶۵۴ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۲۱۰ واحد، 
کشتیرانی جمهوری اسامی ایران )حکشتی( با یک هزار و ۸۶ واحد، بانک ملت 
)وبملت( با ۸۹۹ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۷۷۷ واحد  با تاثیر منفی 
بر شاخص همراه بود.برپایه این گزارش، دیروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، ملی 
صنایع مس ایران، پاایش نفت اصفهان، فواد مبارکه اصفهان، توسعه معادن و 
فلزات و ســرمایه گذاری خوارزمی در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.گروه 
فرآروده های نفتی هم در معامات امروز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه یک میلیارد و ۷۷۹ میلیون برگه ســهم به ارزش ۲۹ هزار و ۲۴۵  

میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابورس نیز بیش از ۳۳ واحد افت داشــت و بر روی کانال ۱۱ هزار و 
۲۹۹  واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار سه میلیارد و ۵۷۵ میلیون برگه سهم 

به ارزش بیش از ۵۳ هزار و ۷۶۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.
دیروز نمادهای توســعه مولــد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، ســهامی ذوب آهن 
اصفهــان )ذوب(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند( و فرابورس ایران )فرابورس(  تاثیر مثبت بر شــاخص این بازار را 
داشــتند.همچنین نماد سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی تندگویان 
)شگویا(، فواد هرمزگان حنوب )هرمز(،  پتروشیمی زاگرس )زاگرس(،  اعتباری 
ملل )وملل(، بیمه کوثر )کوثر( و صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( با تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.

واریز مبلغ 4180 میلیارد تومان در راستای 
مجوز مقام معظم رهبری

با هدف پشــتیبانی مالی و تداوم ارائه خدمات پایــدار درمانی به بیماران کرونا، 
مبلغ ۴۱۸۰ میلیارد تومان در راستای مجوز مقام معظم رهبری تامین و در وجه 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی واریز شد.به گزارش ایلنا، بر اساس 
اعام کمیته اطاع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، با توجه به تاکیدات وزیر اقتصاد، معاونت نظارت و خزانه داری کل کشور 
این  وزارتخانه مبلغ ۴ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان در وجه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با هدف پشتیبانی مالی و تداوم ارائه خدمات پایدار درمانی به 

بیماران کرونا واریز کرده است.

آزادسازی  راهبری  سخنگوی ســتاد 
ســهام عدالت با بیــان اینکه امکان 
فروش وکالتی ســهام عدالت صحت 
ندارد، گفت: در راستای دستور رییس 
جمهوری مبنی بر روان سازی فروش 
سهام عدالت و سهولت فرایند فروش 
سهام، از ظرفیت های نظام بانکی هم 
اســتفاده شــود و مردم برای فروش 
بتوانند به شــبکه بانکی کشــور که 
بسیار گســترده است، مراجعه کنند.

حسین فهیمی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره اخبار منتشر شده 
مبنی بر امکان پذیری فروش وکالتی 
ســهام عدالت اظهار داشــت: خبری 
کــه در این مورد منتشــر و منعکس 
شــده درست نیست و خرید و فروش 

وکالتی سهام عدالت صحت ندارد.وی 
تاکید کرد: در راستای دستور رییس 
جمهوری مبنی بر روان سازی فروش 
سهام عدالت و سهولت فرایند فروش 
سهام، از ظرفیت های نظام بانکی هم 
اســتفاده شــود و مردم برای فروش 
بتوانند به شبکه بانکی کشور که بسیار 

گسترده است، مراجعه کنند.
آزادسازی  راهبری  سخنگوی ســتاد 
سهام عدالت با بیان اینکه این دستور 
رییس جمهــوری در شــورای عالی 
بورس در حال بررسی است، ادامه داد: 

درباره نحوه اجــرا آن تصمیم گیری 
خواهد شــد و پس از نهایی شــدن، 
جزییات اجرایی آن را اطاع رســانی 
خواهیم کرد.  فهیمــی افزود: تاکید 
می کنم در حــال حاضر بحث فروش 
ســهام عدالت با وکالــت نامه مطرح 
نیست.وی اظهار داشت: در حال حاضر 
فروش فقط از طریق زیرســاخت های 
بورس و بازارســرمایه انجام می شود 
امــا دســتور رییس جمهــوری این 
اســت که عاوه بــر کارگزاری های و 
قصد  افرادی  بورس  زیرســاخت های 

فروش ســهام خود را دارند بتوانند از 
طریق شــبکه بانکی هم اقدام کنند.

آزادسازی  راهبری  سخنگوی ســتاد 
سهام عدالت همچنین درباره تصمیم 
گیری نسبت به میزان درصد فروش 
سهام عدالت که گفته شده ۲۰ درصد 
است، گفت: اینکه افراد می توانند ۲۰ 
درصد سهام عدالت خود را بفروشند، 
هنوز نهایی نشده است و شورای عالی 
بورس درباره درصــد نهایی آن هنوز 
اســت.فهیمی  نکرده  گیری  تصمیم 
تاکید کرد: به طور قطع تا پایان نیمه 
اول امسال، امکان فروش سهام عدالت 
برای همه مشموان به وجود خواهد 
آمد امــا هنوز درصد میــزان فروش 

مشخص نشده است.

 سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت:

فروش سهام از طریق بانک ها 

در روزهای اخیر تقارن آزاد ســازی سهام عدالت با 
ورود نقدینگی سرگردان به بازار سرمایه ابهام برانگیز 
شــده اســت.به گزارش تســنیم، در روزهای اخیر 
بسیاری از کارشناســان اقتصادی نسبت به تبعات 

رشد پر سرعت بازار سرمایه کشور هشدار داده اند.
شــاخص کل بورس در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل ۱۸۶ درصد رشد کرده است 
و از ابتدای سال تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ این 
رشد به رقم بی ســابقه ۹۱ درصد رسیده است که 
این به معنای آن اســت که شاخص بورس طی ۲۷ 
روز کاری تقریباً ۵۰ درصد رشــد کل سال گذشته 
را داشته اســت.از ابتدای ســال ۱۳۹۹ تاکنون در 
برخی روزها بیش از ۱۰۰ هزار نفر کد ســهامداری 
دریافت کرده اند و مردم نسبت به سرمایه گذاری در 
بورس  اســتقبال  ویژه ای  کرده اند به طوری که از 
ابتدای ســال ۹۹ تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه بالغ بر 
۳۸ هــزار میلیارد تومان منابع نقدینگی جدید وارد 
بازار سرمایه شــده است و میانگین ارزش معامات 
بورس تهران به روزانه ۶.۸۰۰ میلیارد تومان رسیده 
است.پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در این باره نوشــته اســت، امروز با توجه به شرایط 
اقتصادی کشــور و لزوم ثبات در حوزه اقتصاد و نیز  
اجتناب  از  سفته بازی در ارز و مسکن و … فرصتی 
تاریخی برای تأمین مالی از طریق بازار ســرمایه به 
وجود آمده است، افزایش چند برابری شاخص بازار 
بورس در مدت کوتاه اگر با تمهیدات و تصمیم گیری 
صحیح به همراه نباشــد علیرغم تمام محسنات آن 
می تواند تبعات منفی مهلکی نیز برای اقتصاد کشور 
به همراه داشــته باشد. دولت باید از فرصت تاریخی 

به وجود آمده )اذن مقام معظم رهبری در آزادسازی 
سهام عدالت، امکان عرضه سهام شرکت های دولتی، 
سهام شرکت های شبه دولتی و نیز سهام شرکت های 
متعلق به بانک هــای دولتی( جهت جذب نقدینگی 
ســرگردان حداکثر اســتفاده را بنماید، این حجم 
از نقدینگــی اگر با عرضه های عمده همراه نباشــد 
می توانــد اثرات مخربی در اقتصــاد ایجاد و موجب 
گــردد ارزش ذاتی ســهام شــرکت های موجود در 
بورس با ارزش روز ســهام فاصله معنادار پیدا نموده 
و در آینده مخاطرات جدی را برای ســرمایه گذاران، 
بنگاه های اقتصادی و منافــع ملی به همراه آورد.بر 
اساس اعام سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت 
از میانه خرداد ماه تکلیف متقاضیان ســهام عدالت 
روشن خواهد شد و احتماا از اوایل تیر مجوز خرید 
)یا فروش( برای ســهامدارانی که حاا خبر رسیده 
بــرای ۳۵ میلیون نفر از آنان کد بورســی نیز صادر 
شده است اجرایی می شود.در این میان یک چالش 

اساســی وجود دارد، اگر ارزش سهام عدالت موجود 
در بورس همان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعام شده 
باشــد در صورتی که ۷۰ درصد متقاضیان به دنبال 
آزاد ســازی و استفاده از روش مستقیم باشند عما 
تقاضای خــروج ۲۰۰ هزار میلیــارد تومانی از بازار 
سرمایه ایجاد می شــود.حتی اگر یک فرمول عرضه 
مرحله ای نیز تدوین شــود اگر قرار باشد این فرایند 
تا پایان دولت دوازدهم نیز اجرایی شــود مشــخصا 
میتوان پیش بینی کرد کــه روزانه ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان از بازار سرمایه خارج شود.این خروج نقدینگی 
و ورود به بازارهــای دیگر نمیتواند یک خبر خوش 
برای اقتصاد ایران که امروز شــرایط ملتهبی دارد به 
حساب آید.در جلسات برگزار شده در خصوص سهام 
عدالت هرچند پیگیرهای جدی در خصوص دریافت 
یک پاسخ قانع کننده به این پرسش انجام شد اما تا 
کنون هیچ قاعده، ضابطه و یا فرمول مشخصی برای 

ایجاد اطمینان در این رابطه ارائه نشده است.

سهامعدالتبورسرابههممیریزد؟

استانها
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نفت ارزان شد؛نگـــاه

جدال ریسک های اقتصادی در رکود بازار نفت
 قیمت نفت اگرچه در پی اقدام کشــورهای عربستان،  امارات 
و کویت مبنی بر کاهش بیشــتر از تعهد توافق کاهش تولید، 
 دیروز با رشــد همراه شــد اما در معامات امروز و در ســایه 
افزایش حجم ذخیره ســازی نفت در آمریکا و نگرانی از موج 
دوم شــیوع کرونا،  دوباره کاهشی شد و به زیر ۳۰ دار در هر 
بشکه بازگشت. تا چند سال پیش،  قیمت نفت بیش از هر چیز 
از ریسک های سیاسی و تنش ها تاثیر می گرفت و فراز و فرود 
طای ســیاه را نه در بازار نفت بلکه در کارزار سیاســت رقم 
می زدند. با این حال در ســال های اخیر،  این بازار ثابت کرده 
که دیگر گوش به فرمان تغییرات سیاسی نیست و این عوامل 
اقتصادی است که سرنوشت نفت را تعیین می کند.شاهد این 
مدعا نیز اتفاقاتی است که در یک سال گذشته رخ داده است.

به طور مثال بعد از حمله به نفتکش ایرانی در دریای ســرخ 
در حالی که انتظار می رفت قیمت نفت جهش بی سابقه ای را 
تجربه کند اما تنها در چند روز و به میزان چند دار قیمت ها 
باا رفت.در حمله به آرامکو )شــرکت نفت عربستان( نیز که 
حدود نیمی از تولید نفت عربستان را از بازار خارج کرد،  قیمت 
نفت مقاومت بی ســابقه ای از خود نشان داد و در شرایطی که 
پیش بینی می شد قیمت ها تا باای ۱۰۰ دار در هر بشکه نیز 

باا رود اما نفت در میانه های کانال ۷۰ دار باقی ماند.
در نقطه مقابل این ریســک های سیاسی اما حاا که ریسک 
اقتصــادی کاهش تقاضای نفت در کنار افزایش عرضه آن در 
ماه گذشته میادی همراه شد،  قیمت نفت حتی به زیر صفر 

رفت و منفی شــد.این مثال ها نشــان می دهد که نفت دیگر 
با مهره های سیاسی حرکت نمی کند.با توجه به این موضوع، 
 اکنون و با نزدیک شدن به زمان سررسید تحویل نفت آمریکا 

برای ماه آینده میــادی،  دوباره نگرانی ها در خصوص قیمت 
نفــت افزایش پیدا کرده زیرا در ماه گذشــته میادی نیز در 
همین روزها بود که قیمت نفت این کشــور به واســطه نبود 

مخازن ذخیره ســازی و مشــتری تا منفــی ۳۷ دار در هر 
بشکه نیز ســقوط کرد.این در شرایطی است که ماه گذشته 
دولت آمریکا درهای مخازن ذخیره ســازی خــود را به روی 
تولیدکننــدگان باز کرد تا نفت مازاد خــود را در این مخازن 
نگهــداری کنند اما به نظر می رســد ظرفیت این مخازن نیز 
در حال تکمیل است.از سوی دیگر با کاهش محدودیت های 
قرنطینه در گوشه و کنار جهان،  اگرچه تقاضا برای نفت تقویت 
خواهد شــد اما نگرانی ها را نســبت به موج دوم شیوع کرونا 
افزایش داده است. نگرانی که باعث می شود تا چشم انداز رشد 
اقتصادی و به دنبال آن تقاضا برای نفت چندان مطلوب نباشد.

با این حال کاهش تولید در قالب توافق اوپک پاس و بیشتر 
از آن کاهش یک میلیون بشــکه ای تولید عربســتان فراتر از 
این توافق،  امید بــه توازن در بازار عرضه و تقاضای نفت خام 
و تقویت قیمت ها را افزایش داده اســت.این موضوع از کاهش 
بیشــتر قیمت نفت در بازار جلوگیری کرده است.با این حال،  
قیمت نفت امروز با کاهش همراه شد. نفت برنت با افتی ۱.۵ 
درصــدی به قیمت ۲۹ دار و ۵۲ ســنت معامله شــد. نفت 
شــاخص آمریکا نیز ۰.۷ درصد پایین آمــد و ۲۵ دار و ۶۰ 
ســنت قیمت خورد.به نظر می رســد نفت با توجه به شرایط 
اقتصاد جهانی در قیمت های فعلی تثبیت شــده با این حال 
همچنان قیمت ها در این بازار شکننده است و هر تغییری در 
معادات اقتصاد جهانی می تواند سقوط یا صعود قیمت طای 

سیاه را رقم بزند.

 هفت کشور نفتی که بیشترین آسیب 
را از کرونا دیدند

پاندمی ویروس کرونا از یک بحران ســامتی جهان به یک بحران مالی تبدیل 
شــده و فعالیت صنایع را متاثر کرده و کســب و کارها را به تعطیلی کشانده و 
بازارهای مالی را متزلزل ســاخته است.به گزارش ایسنا، در بحبوحه این بحران، 
بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت جهان به دلیل شوک ناشی از پاندمی کرونا 
و قیمتهای پایین نفت با شرایط دشوارتری روبرو شده اند.کشورهایی نظیر آمریکا، 
روســیه و ایران با شیوع گسترده کرونا روبرو شدند در حالی که سایر کشورها از 
قاره آقریقا که ۱۳ کشور عضو اوپک در آن واقع هستند، با مشکات اقتصادی و 
سیستمهای درمانی ضعیف دست و پنجه نرم می کنند.پایگاه خبری اویل پرایس 
در گزارشی به بررسی وضعیت برخی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در 

شرایط پاندمی ویروس کرونا پرداخت:

۱- آمریکا
آمریکا تاکنون ۱.۳۸ میلیون مورد ابتا به بیماری کووید ۱۹ ثبت کرده و بیش 
از ۸۲ هزار و ۱۸ نفر در این کشور بر اثر ابتا به کرونا جان باخته اند که بااترین 
آمار در میان کشورهای جهان است. با این حال قرنطینه خانگی مردم در حداقل 
۴۰ ایالت به کند شــدن روند شــیوع ویروس کرونا کمک کرده و روند بستری 
شدن بیماران در بیمارستان در سه هفته گذشته به شکل ثابت رو به کاهش بوده 
است. فرمان قرنطینه در بسیاری از ایالتها به پایان رسیده و کسب و کارها اجازه 
بازگشایی یافته اند اما مشتریان و کارکنان باید از ماسک استفاده کرده و فاصله 
گذاری اجتماعی را رعایت کنند.پیش از شیوع ویروس کرونا، آمریکا بزرگترین 
تولیدکننده نفت جهان بود و روزانه ۱۳.۱ میلیون بشــکه نفت و میعانات تولید 
می کرد. آمریکا در گروه اوپک پاس مشارکت ندارد اما تولید این کشور در آوریل 
تحت تاثیر شرایط بازار ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۱۲.۲ میلیون 

بشکه در روز رسید.

۲- روسیه
روسیه با ابتای ۲۳۲ هزار و ۲۴۳ هزار نفر به بیماری کووید ۱۹، از نظر آلودگی 
به کرونا در رتبه سوم جهان ایستاد. با این حال مرگ و میر در این کشور در میان 
کشــورهایی که باای ۱۰۰ هزار مورد ابتــا دارند، کمترین بوده و ۲۱۱۶ مورد 
مرگ ثبت کرده است.وادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه با وجود این که این 
کشور رشد چشمگیر موارد ابتا به ویروس کرونا را شاهد بوده است، به قرنطینه 
سراســری شش هفته ای روسیه پایان داد. رییس جمهور روسیه اعام کرده که 
شــهروندان این کشور از روز سه شــنبه می توانند به سرکار برگردند اما مناطق 
روســیه می توانند در صورت لزوم مقررات قرنطینه را حفظ کنند.روسیه پس از 
چند هفته مخالفت، ســرانجام موافقت کرد پیمان کاهش تولید اوپک پاس را 
امضا کند و وزیر انرژی روسیه به شرکتهای نفتی دستور داد هر کدام تولیدشان 
را ۲۰ درصد کاهش دهند که با توجه به تولید ۱۰.۹ میلیون بشــکه در روز در 
پایان سال ۲۰۱۹، کاهش تولید قابل توجهی به شمار می رود.با این حال روسیه 

از ریزش قیمتهای نفت آسیب دیده است.

۳- عربستان سعودی
عربستان سعودی ۴۲ هزار و ۹۲۵ مورد ابتا به ویروس کرونا و ۲۶۴ مورد مرگ 
ثبت کرده است.ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی ماه گذشته مقررات منع 
رفت و آمد ۲۴ ساعته در همه مناطق این کشور بجز مکه را لغو کرد. این تصمیم 
اجازه داد برخی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری ازسرگرفته شوند. این کشور از 
آن زمان گشایش بیشتری داشته و محدودیتها در مناطق شرقی این کشور هفته 
گذشته رفع شد.عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده و یکی از اعضای اصلی 
اوپک است و با این حال به دلیل وابستگی به نفت که ۵۰ درصد از تولید ناخالص 
داخلی این کشور را تشکیل می دهد یکی از تولیدکنندگانی است که بیشترین 
آسیب را از بحران انرژی دیده است. این کشور در بودجه سال مالی ۲۰۲۰ قیمت 
هر بشکه نفت را ۶۰ دار پیش بینی کرده بود که بیش از دو برابر قیمت فعلی 

وست تگزاس اینترمدیت آمریکا است.

4- عراق
عراق در مقایسه با ایران شمار موارد ابتا و مرگ و میر کمتری داشته و ۲۸۱۸ 
مورد ابتا و ۱۱۰ مرگ را اعام کرده اما مقامات این کشور متهم شده اند که آمار 
واقعی را اعام نمی کنند.عراق یکی از نخســتین کشورهایی بود که به قرنطینه 
رفت و یکی از نخســتین کشورهایی بود که درســت پیش از آغاز ماه رمضان، 
محدودیتهــای قرنطینه را لغو کرد. با این حال مقامات عراقی اعام کرده اند که 
قصد دارند محدودیتها را دوباره و پس از پایان ماه رمضان تشــدید کند. منطقه 
نیمه خودمختار کردســتان تسهیل محدودیت دو ماهه در این منطقه را پس از 
این که مورد جدیدی از ابتا به ویروس کرونا در ۲۴ ســاعت گذشــته گزارش 

نشد، آغاز کرد.

۵- ایران
ایــران با ابتای ۱۱۰ هزار و ۷۶۷ نفر به بیماری کووید ۱۹ یکی از بااترین آمار 
آلودگی به ویروس کرونا در میان اعضای اوپک را داشــته و در سطح جهانی در 
رتبه دهم ایستاده است. با این حال ایران که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد، 
رفــع محدودیتهای رفت و آمد را آغاز کــرده تا فعالیت اقتصادی به روال عادی 
برگردد.تولید نفت ایران از تحریمهای آمریکا پس از خروج دولت ترامپ از برجام 
در سال ۲۰۱۸ متاثر شده اما این کشور با تولید ۲.۰۲ میلیون بشکه در روز در 
مارس، بازیگر جهانی مهمی در بازار نفت مانده اســت. صندوق بین المللی پول 

برآورد کرده که ایران به قیمت نفت ۲۸۹ دار در هر بشکه نیاز دارد.

۶- نیجریه
نیجریه که پرجمعیت ترین و بزرگترین اقتصاد آفریقا اســت، ۴۶۴۱ مورد ابتا 
و ۱۵۱ مورد مرگ بر اثر کرونا داشــته اســت. این کشور هفته گذشته تسهیل 
تدریجی قرنطینه بیماری کووید ۱۹ را در ســه ایالــت بزرگ خود آغاز کرد اما 
نگرانیهای فزاینده ای نســبت به اوج گیری دوباره شیوع این بیماری پس از رفع 
محدودیتها وجود دارد. بوهاری، رییس جمهور نیجریه با اشاره به هزینه اقتصادی 

سنگین قرنطینه، از تصمیم خود دفاع کرده است.

۷- آنگوا
آنگوا تاکنون ۴۵ مورد ابتا و دو مورد مرگ بر اثر ابتا به ویروس کرونا داشته 
اســت اما این کشور با ادامه افزایش موارد ابتا، در حال تشدید محدودیتهای 
قرنطینه است. آنگوا دومین تولیدکننده بزرگ نفت در آفریقاست که تولیدش 
در مارس به ۱.۴ میلیون بشــکه در روز رســید. با توجه به این که آنگوا در 
یک دهه گذشته با افت ۳۰ درصدی تولید روبرو شده، این آمار قابل ماحظه 
بوده و  کمبود سرمایه گذاری در پروژه های جدید را منعکس می کند. صندوق 
بین المللی پول برآورد کرده که این کشــور به قیمت ۵۵ دار هر بشکه نفت 

نیاز دارد.

کاهش 30 درصدی درآمد نفتی ابوظبی
ابوظبی که امیرنشین نفت خیز در میان هفت امیرنشین فدراسیون امارات متحده 
عربی اســت، به دلیل سقوط قیمت و شــیوع ویروس کرونا، امسال با کاهش ۳۰ 
درصدی درآمد نفتی خود نسبت به سال گذشته روبرو خواهد شد.به گزارش ایسنا، 
موسسه اعتبارســنجی مودیز در گزارشی اعام کرد بر مبنای پیش بینی قیمت 
۳۵ دار هر بشــکه نفت در ســال ۲۰۲۰ و ۴۵ دار در سال ۲۰۲۱، درآمد نفتی 
ابوظبی ۳۰ درصد در ســال ۲۰۲۰ و ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۱ پایین تر از سطح 
سال ۲۰۱۹ خواهد بود.   با این حال ما بر این واقفیم که دولت سرگرم برنامه ریزی 
برای کاهش کمکهای نقدی و سایر هزینه ها به منظور تعدیل تاثیر کاهش درآمد 
بر کسری بودجه است.مودیز میانگین تولید نفت ابوظبی در سال ۲۰۲۰ را ۲.۷۷ 
میلیون بشکه در روز پیش بینی کرد.ابوظبی بزرگترین امیرنشین امارات متحده 
عربی اســت و بیش از ۹۰ درصد ذخایر نفت این کشــور را در اختیار دارد.سهیل 
المزروعی، وزیر نفت امارات متحده عربی دوشنبه هفته جاری اعام کرد که امارات 
متحده عربی به منظور حمایت از تاشهای عربستان سعودی برای متوازن کردن 
بازار، قصد دارد عاوه بر کاهش تولیدی که تحت توافق اوپک پاس موافقت کرده 
اســت، در ژوئن ۱۰۰ هزار بشکه در روز به کاهش تولید خود اضافه کند.عربستان 
ســعودی اعام کرد که 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 
و کویت هم با تبعیت از این تصمیم، اعام کرد که ۸۰ هزار بشکه در روز دیگر به 
کاهش تولید خود اضافه می کند.تحت توافق اخیر اوپک پاس، کشورهای عضو این 
گروه در ماه های مه و ژوئن تولیدشان را مجموعا ۹.۷ میلیون بشکه در روز کاهش 
خواهند داد و به مرور محدودیت تولید را تا آوریل ســال ۲۰۲۲ کمتر می کنند.بر 
اساس گزارش پاتس، مودیز پیش بینی کرد که اقتصاد ابوظبی در سال ۲۰۲۰ به 
دلیل ریزش قیمت نفت ۵.۳ درصد کوچک می شــود.پیش بینی شده که ابوظبی 
در ســال ۲۰۲۰ کسری بودجه معادل ۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال 
۲۰۲۱ کســری ۵.۱ درصد داشته باشد اما صندوق سرمایه دولتی این امیرنشین 
دارایی های فراوانی دارد که حدود ۲۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ابوظبی برآورد 
شده است و به تحمل شرایط نامطلوب ناشی از قیمتهای پایین نفت کمک می کند.

رییس جمهور آمریکا:
کاهش تولید عربستان به نفع شرکت های 

آمریکایی شد
رییس جمهور آمریکا با ابراز خوشحالی از افزایش قیمت نفت، اظهار کرد که کاهش 
تولید عربستان سعودی در راستای توافق میان تولیدکنندگان جهان پس از ریزش 
کم ســابقه قیمت، به نفع شرکتهای انرژی آمریکایی خواهد بود.به گزارش ایسنا، 
دونالد ترامپ در توییتی نوشت: قیمت های نفت خام با کاهش سطح تولید عربستان 
سعودی، باا می رود. شرکتهای انرژی عالی ما با میلیونها شغل دوباره بسیار خوب 
خواهند شــد و همزمان قیمتهای بنزین در رکورد پایین مانند یک کاهش بزرگ 
مالیات اســت.در حالی که قیمت بنزین پایین ســطح ســال ۲۰۱۹ مانده اما در 
هفته های اخیر مرتبا رشد کرده است. طبق اعام انجمن اتوموبیل آمریکا، قیمت 
بنزین در جایگاههای سوخت در ۲۷ آوریل یک دار و ۷۷ سنت بود و اکنون یک 
دار و ۸۵ سنت در هر گالن است.کاخ سفید تاش کرده است شرکتهای انرژی را 
در طول بحران اخیر که قیمتهای انرژی در بحبوحه ریزش تقاضا و جنگ قیمت 
میان عربستان سعودی و روسیه سقوط کرد، حمایت کند.استیون منوچین، وزیر 
خزانــه داری آمریکا و دن برویت، وزیر انرژی آمریکا گزینه هایی را برای تضمین 
دسترسی تولیدکنندگان نفت این کشور به ســرمایه مورد بررسی قرار داده اند و 
بانک مرکزی آمریکا طبق درخواســت مدافعــان صنعت نفت، در برنامه وام دهی 
خود تغییراتی داد که بسیاری از تولیدکنندگان نفت را مشمول دریافت وام ساخت.

 نیویورک تایمز در گزارشــی با اشاره به وضعیت رکود 
ناشی از گســترش ویروس کرونا نوشــت: صنعت گاز 
طبیعی؛ قربانــی اصلی همه گیری جهانی کروناســت 
و آمریکا و برخی کشــورهای عرب منطقه با بیشترین 
زیان، قربانی اصلی این رکود هستند.این گزارش به قلم 
»کلیفورد کراوس« می افزاید: چند ماه پیش اسرائیل و 
چند کشــور عربی که زمانی دشمنان هم به شمار می 
آمدند تصمیم گرفتند باب همکاری اقتصادی با یکدیگر 
را باز کنند و مترصد بودند تا مقدمات کار برای مشارکت 
در حوزه انرژی را آغاز کنند. اســرائیل پیشقدم شد و به 
مصر گاز طبیعی فروخت. بدین ترتیب دو ترمینال صدور 
گاز که بسته بود باز شد و راه برای صدور گاز اسرائیل به 
اروپا هموار شد. باز شدن این ترمینالها  راه را برای جذب 
ســرمایه گذاری خارجی که اسرائیل سخت محتاج آن 
است هموار کرد.لبنان هم به سهم خود از این مشارکت 
بی نصیب نماند و درحال اماده ســازی اولین چاه نفت 
ساحلی است که سالها به تاخیر افتاده بود.فلسطینیان 
هم نمایندگانشان به یک مجمع منطقه ای پیوستند که 
متشکل است از اسرائیل و برخی کشورهای منطقه. این 
مجمع صدور انرژی از این ناحیه به اروپا را تسهیل می 
کند. اما ویروس کرونا سر و کله اش پیدا شد و تمام این 
اقدامات را مختل کرد.کرونا جلوی اکتشاف و صدور نفت 
و گاز را گرفت. قیمت گاز که در همان زمان هم به علت 
گرم بودن نسبی نیمکره شــمالی پایین آمده بود را به 
ســقوط رساند. انبارهای نفت و گاز را هم تا لبه پر کرد. 
شرکت های بین المللی نفت و گاز که به تقا افتاده اند، 
دیگر بودجه ای برای سرمایه گذاری ندارند و هیچ پروژه 
جدیدی هم اجرا نمی شــود.این تنها خاورمیانه نیست 
که کرونا به تجارت گاز آن ضربه زده اســت. از استرالیا 
گرفته تا سواحل خلیج در آمریکا، تجارت گاز تحت تاثیر 
پاندمی کرونا آســیب دیده است. دو دهه بود که صدور 
گاز طبیعی در سطح جهان شاهد رشدی بی سابقه بود 
و این حامل انرژی به خوبی توانسته بود جایگزین ذغال 
سنگ برای تولید برق و گرمایش شود. این تجارت آنقدر 

پررونق بود که حتی قابل رقابت با نفت شده بود. بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه از گاز به عنوان سوخت قابل 
انتقال اســتفاده می کنند.اما امروز تانکرهای حامل گاز 
مایع سرد فشرده در سواحل اروپا بیکار توقف کرده اند. 
اروپا بعد از هفته ها قرنطینه این روزها دارد به آهستگی 
و آرام آرام شاهد بازگشایی کارخانه ها و مشاغل و کسب 
و کارها می شــود. بســیاری از مردم همچنان در خانه 
قرنطینه هستند.»لسلی پالتی - گازمن« رئیس شرکت 
تحقیقات و مشاوره »گازویستا«  در شمال کالیفرنیا در 
باب این موضوع شــرح می دهد: »هنوز معلوم نیســت 
آثار اقتصادی - مالی- سیاســی ویروس کرونا چیست 
و مدیریت کنترل این ویروس کدام تغییرات سیاســی 
را برای کشــورها خواهد نوشت«.وی می افزاید: »کرونا 
ســطح تقاضا برای گاز مایع طبیعی و ســطح سرمایه 
گذاری برای آن را در کل دنیا بشدت پایین آورده است«.

در هفته های گذشته در کشورهای استرالیا، موزامبیک، 
قطر، موریتانی، سنگال و آمریکا سرمایه گذاری میلیاردها 
داری برای ساخت ترمینال های صدور گاز طبیعی مایع 
که تنها کسب مجوز و ساخت آن یک دهه به درازا می 
کشد، یا به تعویق افتاده یا لغو شده است. مجریان این 
صنعت برآوردشان این است که نه برای امسال و نه برای 
سال آینده میادی هیچ سرمایه گذاری ای بااتر از ۵۰ 
میلیارد دار در این صنعت صــورت نخواهد گرفت.در 
کانادا، آمریکا و اندونــزی ویروس کرونا ضمنا« زنجیره 
تامین گاز را قطع کرده است. سبب کمبود در نیروی کار 
شده است. کار ساخت پروژه های مصوب را هم به تاخیر 
انداخته است. حتی اگر هم این تعطیلی سرمایه گذاری و 
ساخت موقتی باشد، بازهم باعث کمبود گاز خواهد شد و 
موجب خواهد شد در یک دهه آینده قیمت گاز باا برود.

گرانی گاز، بازار را به ســمت ذغال سنگ سوق 
خواهد داد

شــرایطی که امروز برای بازار انــرژی نفت و گاز جهان 
ایجاد شده است جهان را به سمت استفاده از انرژیهای 

تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشــیدی و انرژی باد سوق 
داده است. انرژی های تجدید پذیر مدتهاست که مورد 
توجه قرار گرفته است چون هم ارزان قیمت است و هم 
آسیبی به تغییرات جوی نمی زند.گاز آمریکا که تا همین 
چندی پیش ارزانتر از گاز قطر و استرالیا بود، امروز این 
امتیاز را از دست داده است چون قیمت گاز آسیا و اروپا 
هم افت کرده است. اینک در این شرایط امروز کارخانه 
های تولید گاز طبیعی مایع آمریکا در پیشنهادهایشان 
به اروپایی ها انعطاف بــه خرج می دهند و این به نفع 
کشــورهای اروپایی تمام می شود و این کشورها حمل 
محموله نفتی خود را لغو می کنند.شرکت های بزرگ 
آمریکایی تولیــد کننده گاز مایع طبیعی نظیر » چنی 
 Sempra »در هوســتون، »ســامپرا انرژی Cheniere »یر
 Texas  در ســان دیه گو، » تگزاس ال. ان. جی Energy
LNG و » رویال داچ شــل« Royal Dutch Shell  مجبور 
به قطع پروژه های توســعه ای خود شده اند و شرکت 
»تلوریان« Tellurian در هوســتون نیز برای نجات یک 
پروژه پیشنهادی در »لیک چارلز«  Lake Charles مجبور 
شده اســت ۴۰ درصد از ۱۷۶ پرسنل خودش را اخراج 
کند.اما مجریان صنعت گاز هنوز امید دارند تجارتشان 
برگردد. »شریف ســوکی« رئیس شرکت تلوریان می 
گوید:«ویروس کرونا فقط به مدت یک سال در تجارت 
گاز وقفه ایجاد می کند اما اســاس و بنیان کار را بر هم 
نمی ریزد«.ســوکی می گوید:«چین که ظاهرا جلوی 
انتشــار ویروس را گرفته، شروع کرده است کم کم دارد 
از گاز بیشتری استفاده می کند«. او اشاره می کند که 
هنوز هیچ مشوقی برای جایگزین ساختن ذغال سنگ 
به جای گاز وجود ندارد.اما در این میان، سقوط قیمت 
گاز به نفع کشورهایی همچون »هند« تمام شده است. 
هند وابسته به واردات انرژی است و حاا در این موقعیت 
گاز بیشتری می خرد.بازار جهانی گاز فقط به مدت چند 
هفته راکد بود. »آژانس بین المللی انرژی« پیش بینی 
کرده اســت که برای سال ۲۰۲۰ مصرف جهانی گاز به 

میزان ۵ درصد افت خواهد کرد.

نیویورک تایمز: 
صنعت گاز طبیعی، قربانی اصلی کرونا

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 
گفت: طرح کاهش اوج بار با مشــارکت مشترکان 
بخش های مختلف از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ماه 
سال جاری همچون سالهای گذشته اجرا خواهد 
شد.حاجی رضا تیموری مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان تهران اظهار داشت: در تابستان 
گذشته این شرکت با ۱۴۶۸۴ مشترک دیماندی در 
مناطق ۲۲گانه تحت پوشش خود، جهت مشارکت 
در مدیریت مصرف برق در ساعات اوج بار، تفاهم 
نامه منعقد کرد که از این تعداد شش هزار و ۲۹۸ 
مشــترک به ویژه مشترکان شهرک های صنعتی 
استان، همکاری موثری داشــتند و به آنها  ۱۳۱ 

میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال از محل صرفه جویی 
در اجرای طرح ها، پاداش پرداخت شد.وی افزود: 
بی تردید همراهی موثر مشترکان و جلب مشارکت 
آنها در مدیریت  مصرف انرژی، سهل ترین راه برای 
عبور موفقیت آمیز از بحران ناشــی از  اوج مصرف 
انرژی برق در تابستان است.وی با نیاز به تغییر مدل 
رفتار مصرفی مشترکان تصریح کرد: اگر مشابه سال 
های گذشته پیش برویم نیاز است که در هر بازه ده 
ساله شبکه های موجود دو برابر شوند ، همچنین 

در ســالهای آینده بی تردید میــزان مصرف ما از 
میزان تولید نیروگاه های کشــور پیشی می گیرد 
که این امر تامین برق پایدار برای مشــترکان را با 
چالش جدی مواجه خواهد ســاخت.رئیس هیأت 
مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان تهران جلب 
مشارکت و تعامل  بین این شرکت و مشترکان به 
ویژه صاحبان صنایع و کشاورزان را برای تامین برق 
پایدار ضروری دانست و گفت: صاحبان صنایع می 
توانند با  مشــارکت در طــرح هایی چون کاهش 

بار برنامه ریزی شــده در ســاعات اوج بار، طرح 
تعمیرات و تعطیات سالیانه، طرح تعیین ساعات 
کار برنامه ریزی شــده و طرح ذخیره عملیاتی بر 
اساس شــرایط واحد صنعتی خود، عـاوه بر بهره 
مندی از پــاداش های  پیش بینی شده، به تأمین 
برق پایدار برای شهروندان در ساعات اوج مصرف 
کمک کنند.تیموری ادامه داد: اگر کشــاورزان به 
مدت ۴ ســاعت در زمانهای اوج مصرف، برق چاه 
آب خــود را خاموش کنند، همانند ســال های 

گذشته، مصرف ۲۰ ساعت دیگر آنها رایگان خواهد 
بود.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
تهران طرح افزایش مشارکت مشترکین خانگی و 
تجاری با واســطه نهاد تجمیع کننده بار به میزان 
۷۶ مگاوات صرفه جویی و طرح کنترل بارمصرفی  
 )IOT( مشترکان بخش اداری به روش اینترنت اشیا
را از دیگر طرح هایی عنوان کرد که برای نخستین 
بار در تابستان سال ۹۹ در این شرکت اجرا خواهد 
شد و گفت: با اجرای طرح IOT، بارهای سرمایشی 
به میزان ۳۰ مگاوات کنترل شده و در مصرف انرژی 
به میزان ساعات همکاری مشترکان صرفه جویی 

می شود.

 مشترکان برق در تهران پاداش خوش مصرفی می گیرند

اوپک و متحدانش تمایل دارند در دیدار بعدی خود 
با هدف تقویت قیمتها، محدودیت فعلی تولید نفت 
را پس از ژوئن ادامه دهند.به گزارش ایسنا، تقاضای 
جهانی برای نفت در پی بحران شیوع ویروس کرونا 
که سفر و فعالیت اقتصادی را فلج کرده، ۳۰ درصد 

سقوط کرده است. بهای نفت برنت ۶۵.۵ درصد در 
سه ماهه نخست و پیش از توافق گروه اوپک پاس 
با کاهش تولید تاریخی سقوط کرد.گروه اوپک پاس 
که متشــکل از اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان 
اســت، در آوریل با کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه 
در روز در ماههــای مــه و ژوئن موافقــت کردند. 
تولیدکننــدگان این گروه پــس از ژوئن محدودیت 
تولیــد نفت را به مرور تســهیل خواهنــد کرد اما 
محدودیت تولید تا آوریل سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد 
داشت.یک منبع آگاه در اوپک پاس به رویترز گفت: 
وزیران این گروه مایل هستند محدودیت تولید فعلی 

حدود ۱۰ میلیون بشــکه در روز را پس از ژوئن هم 
حفظ کنند و نمی خواهند میــزان کاهش تولید را 
کمتر کنند. این ســناریویی است که در حال حاضر 
مورد بحث اســت.اوپک پــاس در اوایل ژوئن برای 
بازنگری در سیاســت تولید خود دیدار خواهد کرد. 
تحت توافقی که در آوریل تصویب شد، اعضای اوپک 
پاس محدودیت عرضه را از ژوییه تا دسامبر به ۷.۷ 
میلیون بشکه در روز کاهش خواهند داد.یک منبع 
آگاه از تفکر روسیه ادامه محدودیت فعلی تولید نفت 
پس از ژوئن را منتفی ندانست اما خاطرنشان کرد که 

این امر به وضعیت بازار بستگی خواهد داشت.

رایزنی اوپک پاس 
برای حفظ محدودیت ۱۰ 
میلیون بشکه ای تولید
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گفتگو سرپرست وزارت صمت در حاشیه جلسه دولت:

وضعیت بازار خودرو تا عید فطر بهبود خواهد یافت
سرپرســت وزارت صمت گفت: تا قبل از رسیدن به عید فطر 
حتما بازار بهتری در بخش خودرو خواهیم داشــت و اقداماتی 
که در این زمینه انجام می شــود اثرگــذار خواهد بود و روش 
فروش فوق العاده را در ایام عید فطر عملی می کنیم.به گزارش 
ایسنا، حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه هیئت دولت  
گفت: جهش تولید در حوزه صمت و مرتبطان با آن، تولیدات 
صــادرات و صیانت از منابــع ارزی و صیانت از دارایی مردم از 
مواردی اســت که باید در وزارت صمت مورد توجه بیشتر قرار 
گیرد. وی با بیان اینکه قطعــاً در حوزه وزارت صمت جدیت 
داریم تا از واردات بی مورد جلوگیری کنیم، اظهار کرد: مدیریت 
بازار خودرو نیز یکی دیگر از وجوه برنامه ها و شعارهای وزارت 
صمت خواهد بود تا وضعیت فعلی را به ســرعت پشــت سر 
بگذاریم.سرپرســت وزارت صمت با اشــاره به اقداماتش برای 
بهبــود وضعیت بازار خــودرو گفت: ما بایــد تأمین خودرو و 
کاهش تعهدات خودروسازان به مردم را در نظر داشته باشیم 
تا این تعهدات انجام شود و در عین حال تولید را هم مدیریت 
کنیم. همچنین برای اصاح شــیوه تولید، باید عدالت توزیعی 
و واقعــی کــردن تقاضاها را به وجود آوریم تا کســانی که به 
دنبال کاسبی از بازار خودرو هستند کنار روند.مدرس خیابانی 
با تاکید بر اینکه تا قبل از رســیدن به عیــد فطر حتما بازار 
بهتری در بخش خودرو خواهیم داشت، تصریح کرد: اقداماتی 
که در این زمینه انجام می شــود اثرگذار است و روش فروش 

فوق العاده را در ایام عید فطر عملی می کنیم.وی با بیان اینکه 
از آغاز به عهده گرفتن سرپرســتی وزارت صمت سه جلسه با 
خودروسازان، بخش نظارتی وزارتخانه و شورای رقابت برگزار 
کردیــم، اظهار کرد: قطعاً باید در ســال جهش تولید در نظر 

داشته باشــیم که هر تصمیمی برای بخش خودرو می گیریم 
حتماً حمایت از تولید داخلی باشد به خصوص که اان دو سال 
است صنعت خودروسازی در ایران دستش روی شانه های دو 
شرکت خودروسازی فرانسوی و کره ای بود که آن ها هم دوسال 

است ســاک خود را جمع کردند و از کشــور رفته اند و اان 
خودروسازی ما یک حالت استقالی را تجربه می کند.مدرس 
خیابانی تاکید کرد: اصاح شیوه ثبت نام، فروش و تحویل را هم 
در بازار خودرو در نظر داریم و در این میان توجه می کنیم که 
برای ما مسجل شود کسی که برای خودرو ثبت نام کرده است 
آن را برای اســتفاده می خواهد یا به دنبال کاسبی است و به 
چشم سرمایه به آن می نگرد که با توجه به جمیع این موارد در 
فروش خودرو و تامین آن و کنترل توزیع، ان شــاءاه حداکثر 
تا دو هفته آینده و در آستانه عید فطر از التهابات بازار خودرو 
کاسته می شود.سرپرست وزارت صمت تاکید کرد: خودروهای 
صفر کیلومتر در فروش جدید بعد از ســه ماه دیگر مشــمول 
گارانتی صفر کیلومتر نمی شوند تا اگر کسی به نیت نگه داشتن 
خودرو و اســتفاده آتــی، آن را خریداری می کند دیگر چنین 
اتفاقی رخ ندهد.وی افزود: سازمان حمایت هم اعام کرده که 
تمام پارکینگ ها و انبارها باید موجودی خودروی خود را اعام 
کنند و ممانعت از این عمل نیز مشمول تخلفات احتکار است.

مدرس خیابانی در پایان گفت: پیشــنهادی هم برای اولویت 
قائل شــدن در تحویل خودرو به متقاضیان بدون پاک داریم 
تا ابتدا کسانی که تاکنون خودرویی نداشتند، تقاضای خود را 
دریافت کنند و ســپس کسانی که چند خودرو دارند و مجدداً 
درخواســت داده اند به درخواستشان رسیدگی و تحویل داده 

شود

 مناظره کارشناسان در مورد وضعیت 
بازار خودرو  

راه دانا: آقای ملکی همان طور که مستحضر هستید شرایط بازار خودرو مناسب 
نیست و قیمت ها مدام در حال باا رفتن است که این مسئله موجب نارضایتی 
مصرف کنندگان و مردم شــده و ظاهرا ناظری هم وجود ندارد. تحلیل شــما از 

وضعیت کنونی بازار چیست؟

ملکی: آیا سال 1396 چنین وضعیتی بود؟
راه دانا: خیر.

ملکی: زیرا هم واردات باز بود – در حد متعارف – و هم تولید باا بود. هر بازاری 
تابع قانون عرضه و تقاضاست. نمی توانید بازاری را مستثنی از این قانون کنید. اگر 
دســتوری این کار راشود روزی این فنر فشرده شده، منفجر می شود. این قانون 
بازار اســت. هر کاایی را که حســاب کنید عرضه و تقاضا روی آن حاکم است. 
خودرو هم فرقی نمی کند. حداقل بنده که ســالیان سال در صنعت خودرو بودم 
و دو مرحلــه تحریم اخیر و قدیم را دیده ام. در تحریم قبلی ناگهان رتبه جهانی 

ایران در تولید خودرو از ۱۲ به رتبه ۱۶- ۱۸ رسید.
 

راه دانا: آیاافزایش قیمت خودرو در بازار طبیعی و به دلیل عدم تعادل 
عرضه و تقاضا است.

ملکی: نمی گویم طبیعی اســت. می گویم قانون عرضه و تقاضا در همه جا کار 
خود را می کند. اگر از فردا شروع کنیم واردات را آزاد شود، قطعا قیمت کاهش 
می یابد. سقف واردات در بااترین حد ممکن در سال هایی که صورت می گرفت 
بین ۵۰ تا ۷۵ هزار دســتگاه بوده است. اگر ۱.۵ میلیون عدد خودروی تولیدی 
داخل را حساب کنیم، می شود ۵ درصد. آن هم در خوشبینانه ترین حالت. اگر 
بگوییم ده درصد می شد تفاوت خاصی نمی کرد. ولی در ارتقای سطح کیفی ما 
دخالت می کرد و سلیقه های مختلف از آن استفاده می کردند. صحبتم این است 
کــه اگر فردا واردات را در حد ۵ درصد آزاد کنیم خود به خود قیمت ها کاهش 

می یابد چون بخشی از افزایش قیمت روانی است.
 

راه دانا: آقای خســروانی، نظر آقای ملکی این است که چون به دلیل 
بسته شدن واردات عرضه خودرو در بازار کاهش یافته، شاهد افزایش 
قیمت هســتیم. شما که از فعاان بازار هســتید، نظرتان در خصوص 

افزایش قیمت ها چیست؟
خسروانی: به نظر من افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از نگاه تنگ نظرانه و 
انحصار گرایانه به خودرو است. برخی دوستان بحث تحریم را بهانه می کنند در 
حالــی که بحث واردات خودرو و ۱۴۰۰ قلم کاا چند ماه قبل از تصمیم ترامپ 
مبنی بر خروج برجام بود. دوســتان ما بحث ارز را مطرح می کنند در حالی که 
آخرین باری که واردات خودرو در دوره آقای هاشــمی در ســال ۱۳۷۴-۱۳۷۳ 
ممنوع شد، کشور ما اصا مشکل تحریم نداشت. آن زمان اوج دوران سازندگی و 
شکوفایی و افتتاح طرح های عمرانی بود. مشکلی نداشتیم. همین تیم اقتصادی 
و همیــن تفکری که در حال حاضر تیم اقتصــادی دولت دارند همان دوره هم 
بودنــد و همان زمان هم واردات خودرو را ممنــوع کردند. در آن زمان نه بحث 

تحریم بود و نه بحث ارز.
راه دانا: پیش بینی می کنید که اگر واردات را آزاد شــود روند قیمت ها 

چگونه شود؟ 
خسروانی: مــن بحثی را مطرح کرده ام که اگر واردات خودرو تا ۵ سال کار کرده 
با تعرفه معقول مثا ۵۰ – ۵۵ درصد باز شود ظرف دو ماه قیمت خودرو را تا ۴۰ 
درصد پایین می آوریم. برخی دوستان دیگر هم در توییت هایشان عنوان کرده بودند

 پیش بینی افزایش مبادات تجاری ایران 
و آلمان در ماه های آینده

اتاق بازرگانــی ایران و آلمان پیش بینی کرد با توجه به ایجاد زیرســاخت های 
مناســب از سوی نهادهای مالی ایران، مبادات تجاری دو کشور در سال جاری 
تا ۱۵ درصــد افزایش  می یابد.بنا بر اعام اداره آمــار دولت فدرال آلمان روابط 
اقتصادی ایران و آلمان با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا رو به بهبود گذاشته 
اســت. خبرگزاری رویترز در این رابطه گزارش داد: در ســه ماهه نخست سال 
جاری میادی این میزان به ۳۹۴ میلیون یورو رسیده است.در همین حال اتاق 
بازرگانی ایران و آلمان از چشم انداز امیدوارکننده در روابط دوجانبه در ماه های 
باقیمانده از ۲۰۲۰ میادی خبر می دهد.»میشائل توکوس« عضو هیات مدیره 
اتاق بازرگانی ایران و آلمان می گوید طی ماه های گذشته بیشتر مبادات بین 
دو کشــور اقام دارویی بوده و امید می رود با تسهیل شرایط تامین مالی، سایر 
اقام نیز به سبد این مبادات افزوده شود.به گفته وی بانک های ایرانی در ایجاد 
زیرســاخت ها و تامین مالی صادرات از همتایان آلمانی خود قویتر عمل کرده 
اند و اکنون برای انجام پــروژه های بزرگتر منابع مالی کافی وجود دارد.این در 
حالی اســت که با وجود کاهش بهای نفت چشــم انداز مناسبات تجاری ایران 
و آلمان مثبت ارزیابی می شــود. طبق برآوردهــای اتاق بازرگانی ایران و آلمان 
مبادات تجاری دو کشور در ماه های باقی مانده از سال جاری رشدی حدود ۱۵ 
درصدی خواهد داشــت.آلمان در سال ۲۰۱۹ توانست مازاد تجاری بالغ بر ۲۲۳ 
میلیارد یورویی را در تجارت با سایر کشورها به خود اختصاص دهد که نسبت به 
ســال گذشته میادی کاهش ۵ میلیاردی داشته است و دلیل اصلی آن کاهش 

صادرات آلمان به انگلیس و افزایش واردات کاا از چین و امریکا بوده است.

ریزش قیمت خودرو ادامه دارد
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تهران گفت: پس از تصمیمات شــورای 
رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت ها ریزشی 
بوده اســت و این ریزش ها ادامه دار خواهد بود.ســعید موتمنی در گفت  وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، درخصوص وضعیت بازار پس از تصمیمات شورای رقابت، 
گفت: پس از تصمیمات شــورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، قیمت ها ریزشی بوده است و این ریزش ها ادامه دار خواهد بود، 
اگر قیمت ها را بررسی کنیم ســیر نزولی آن را مشاهده خواهیم کرد.وی ادامه 
داد: ناگفته نماند که در این دو هفته گذشــته خرید و فروشی به صورت جدی 
در بازار خودرو وجود نداشــت و قیمت ها صرفا در کاغذ جابه جا می شد. در واقع 
از اســفندماه به دلیل شیوع کرونا متقاضی خاصی در بازار خودرو وجود نداشت.

موتمنــی تاکید کرد: پس از تعطیات برخی که خودروها را در انبارها دپو کرده 
بودند با قیمت ســازی شروع به باابردن قیمت ها و شایعه ۵۰ درصدی افزایش 
قیمــت کارخانه بازار را ملتهب کردند تا بتواننــد خودروهای خود را به فروش 
برســانند.وی در خصوص قیمت های فعلی خودرو در بــازار گفت: در برخی از 
خودروهــای مونتاژ داخل درحدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان و در خودروهای 

داخلی از جمله ۲۰۶ حدود ۴۰ میلیون تومان ریزش قیمت داشتیم.

آذری جهرمی: 
مصرف ترافیک »شاد« تا پایان فصل امتحانات رایگان است

وزیر ارتباطات گفت: از فردا مصرف ترافیک شــبکه شــاد که بــرای آموزش آناین و برگزاری مجــازی کاس های درس برای 
دانش آموزان همه کشــور در نظر گرفته شده تا پایان فصل امتحانات رایگان است.به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در 
حاشیه جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و موافقت رییس جمهوری قرار شد که از فردا مصرف 
ترافیک شبکه شاد که برای آموزش آناین و برگزاری مجازی کاس های درس برای دانش آموزان همه کشور در نظر گرفته شده 
اســت تا پایان فصل امتحانات رایگان باشد.وی افزود: این دستور همین امروز صادر شد و ما پیگیری می کنیم که تا پایان امشب 
مقدماتش انجام شود و از فردا بتوانیم آن را برای همه دانش آموزان و معلمان و کادر آموزشی کشور فراهم کنیم.وزیر ارتباطات ادامه 
داد: بیش از ۹۰ درصد مراکز آموزش عالی که وزارت علوم نام آنها را به ما اعام کرده است، اان خدمات آموزش آناین برای شان 
رایگان اســت. البته در مقطعی مشــکاتی هم وجود داشت که در گزارشی که دیشب دریافت کردم تا ۹۰ درصد از این مراکز به 

صورت رایگان از خدمات آموزش آناین استفاده می کنند.

هشدار مرسک برای افت شدید تجارت دریایی و کشتیرانی
مرســک، به عنوان بزرگترین شرکت کشتیرانی در جهان در خصوص افت شدید تجارت دریایی و جابجایی کانتینر در بازارهای 
جهانی به علت بحران پاندمی کرونا هشدار داده است.به گزارش ایسنا، مولر مرسک که بدون شک یکی از بزرگترین شرکت های 
کشتیرانی در جهان به شمار می رود، دیروز چهارشنبه در خصوص افت شدید میزان جابجایی کانتینر در بازارهای جهانی و تجارت 
دریایی تحت تاثیر شیوع گسترده و همه گیری ویروس کرونا و کاهش چشم گیر در میزان درآمد شرکت های مختلف در سه ماهه 
نخست سال جاری میادی هشدار داده است.سورن اسکو، مدیر ارشد اجرایی شرکت مرسک، با انتشار بیانیه ای خاطر نشان کرده 
است: از آنجایی که تقاضا در بازارهای جهانی تحت تاثیر پاندمی کرونا به شدت کاهش یافته است، انتظار می رود که میزان جابجایی 
کانتینر در میان کشورهای مختلف در سه ماهه دوم سال یعنی آوریل تا ژوئن ۲۰۲۰، حداقل به میزان ۲۰ الی ۲۵ درصد کاهش 
یابد.به گفته وی این شرکت همچنین برآورد کرده است که روند کاهشی تعداد کانتینرهای جابجا شده و تقاضا در بازارهای جهانی 
تا پایان سال جاری میادی تداوم خواهد یافت و رشد آن به حدود ۱ الی ۳ درصد خواهد رسید.بر اساس گزارشی که در رویترز 
آمده است، مرسک به علت افت شدید تقاضا و توقف تجارت جهانی ناشی از شیوع کرونا بالغ بر ۳.۵ درصد از ظرفیت کل کشتیرانی 

حدود ۹۰ سفر دریایی خود را در سه ماهه نخست سال جاری میادی را لغو کرده و پیش بینی می کند.

از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی صورت می گیرد:
تعیین سازوکار پرداخت تسهیات صادراتی

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از راه اندازی سامانه دریافت تقاضای صادرکنندگان برای دریافت 
تسهیات صادراتی ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی خبر داد .به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، احسان 
قمری در حاشیه جلسه با تعدادی از مدیران اعتبارات بانک های عامل که با حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، 
تدوین دستورالعمل پرداخت تسهیات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات 
ایران را از دیگر فعالیت های انجام شده در این راستا دانست و  گفت: ضمن استخراج شاخص ها و اولویت های پرداخت تسهیات به 
صادرکنندگان، تاش می شود در یک قالب نرم افزاری نسبت به دریافت و پردازش درخواست ها و در نهایت ارسال به بانک های عامل 
جهت پرداخت تسهیات اقدام شود.وی در پایان شاخص های پرداخت تسهیات را شامل رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات، 

میانگین میزان صادرات سه سال گذشته، اولویت های کاایی و کشوری و توجه ویژه به واحدهای تولیدی صادراتی اعام کرد.

تعدادی از منتخبان دوره یازدهم مجلس شــورای اسامی، 
اعضای هیات علمی دانشگاه و متخصصان علوم اقتصادی در 
نامه ای به رییس جمهور خواستار عرضه فوری سهام شرکت 
های زیرمجموعه ســایپا و ایران خــودرو در بورس به جای 
شــرکتهای زیرمجموعه شــدند.به گزارش ایسنا، ۷۲ نفر از 
متخصصان علوم اقتصادی ازمنتخبان دوره یازدهم مجلس، 
اعضای هیات علمی دانشگاه و متخصصان علوم اقتصادی با 
ارسال نامه ای به حسن روحانی خواستار آن شدند که سهام 
خودروســازان به جای شرکت های زیرمجموعه به مردم در 

بورس کاا واگذار شود.
متن این نامه بدین شرح است:

» باسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری اسامی ایران

جناب آقای  دکتر روحانی
با ســام  آرزوی قبولی طاعات، همانگونه که مستحضرید، 
صنعت خودرو کشــور ســال هاســت گرفتار ســه سطح) 
حکمرانی و رگواتوری، سیاســت صنعتی و بنگاهداری( در 
خودرو از مســائل جدی و عمیق اســت که متاسفانه بدون 
تعیین تکلیف، به صورت روزمره و متاثر از گروه های ذینفع 
ذی نفوذ اداره می شود:اکنون در شرایط خاص بازار سرمایه، 
فرصتی وجود دارد که بخشــی از مسائل سطح بنگاهداری 
بویژه پیوندهای معیوب مالکیتی - مدیریتی با زیرمجموعه و 
مفاسد سیستمی ناشی از آن، تاحدی شفاف و اصاح شود.

ســال هاست که دو خودروســاز بزرگ کشور)سایپا و ایران 
خودرو(، به دلیل پرداخت هزینــه های گزاف مالی با زیان 
ســنگین مواجه هستند. آن چه بیشتر جلب توجه می کند 
آن اســت که بخش قابل توجهی از بدهی ها و هزینه های 
مالی شرکت ســایپا، مربوط به خرید ســهام سایپا توسط 
شــرکت های زیر مجموعه خود در ســنوات گذشته پدید 
آمده اســت به گونه ای که بر اســاس صــورت های مالی 
تلفیقی ســال ۹۷ آن شــرکت کل هزینه های مالی بالغ بر 
۴۰ هزار میلیارد ریال اســت که در سال ۹۸ به بیش از ۵۰ 
هزار میلیارد ریال خواهد رســید. از طرفی بر اســاس ماده 
۲۸ دســتورالعمل حاکمیت شرکتی شــرکت های پذیرفته 

شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، شرکتها 
نمی تواند تملک سهام شــرکت اصلی خود را داشته باشند 
و شــرکت هایی که سهام شــرکت اصلی خود را در تملک 
دارند، باید، ســهام خود را واگذار کنند، این در حالی است 
که شرکت ســایپا از طریق شرکتهای سرمایه گذاری گروه 
صنعتی رنا، پیشــگامان بازرگانی ستاره تابان، گروه سرمایه 
گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، تولیدی موتور 
گیربکس و اکسل سایپا و سرمایه گذاری و توسعه صنعتی 
نیوان ابتکار که خود مدیریت آنهــا را بر عهده دارد، حدود 
۴۵.۶ درصد از سهام خود را در اختیار دارد که مغایر با اصول 
حاکمیت شرکتی است. همچنین تملک ۲۷درصدی سهام 
توسط شــرکتهای گروه صنعتی رنا و گروه سرمایه گذاری 
ســایپا مغایر با مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل مذکور می باشد.

اکنون که نماد شرکت سایپا بعد از ثبت افزایش سرمایه، در 
تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ با تقاضــای خرید بیش از هزار میلیارد 
تومانی و با رشد بیش از صددرصدی قیمت بازگشایی شده 
اســت و  صرفا ۳۱ میلیارد تومان از تقاضای مذکور عرضه 
گردیده اســت، ازمست که سهام مذکور توسط شرکتهای 
تابعه سایپا به عموم عرضه گردد تا عاوه بر رعایت قوانین و 
مقررات، بخشی از نیازهای مالی مجموعه از این طریق تامین 
مالی گردد. در صورت عرضه سهام، با در نظر گرفتن قیمت 
فعلی تابلوی سهم )نه قیمت بلوک مدیریتی(، حداقل ۱۱۰ 
هزار میلیارد ریال وجوه نقد حاصل خواهد شد که به کمک 
آن می توان بخش عمده تسهیات مالی ۱۳۰ هزار میلیارد 
ریالی شرکت سایپا و شرکتهای تابعه آن  را بازپرداخت و با 
کاهش هزینه های مالی قیمت تمام شده خودرو را کاهش 
داد.این موارد در خصوص شــرکت ایران خودرو که نماد آن 
فعا بسته است و به زودی بازگشایی خواهد شد نیز صادق 
است و در زمان بازگشایی ازم است مورد توجه قرار گیرد.

خواهشمند است دستور فرمایید این موضوع هر چه سریعتر 
با همکاری وزیر محترم اقتصاد و سرپرســت وزارت صمت، 
توسط رییس محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع که 
اکثریت هیات مدیره این دو شــرکت توسط ایشان منصوب 

می گردد پی گیری گردد.

درخواست متخصصان علوم اقتصادی از رییس جمهور

سهام خودروسازان را به مردم واگذار کنید

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی اجرای سایه بان و آسفالت پارکینگ دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه 
رازي را به شــماره 2099003454000012 از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شــد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
* تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/02/25 ساعت 8 صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/02/31 

* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/03/11
* زمان بازگشایی پاکتها: مورخ 1399/03/12 ساعت 10 صبح 

* مبلغ برآورد مناقصه: 3.830.000.000 ریال
* محل تأمین اعتبار:  از محل اوراق خزانه سال 1398 با نماد معاماتی 817 و سررسید 1401/5/12 

شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/03/11 تا ساعت 12 ظهر به آدرس مندرج 
در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

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

تجدید فراخوان مناقصه
 فراخوان مناقصه عمومی اجرای سایه بان و آسفالت پارکینگ دانشکده برق 

و کامپیوتر دانشگاه رازي

دو پیشنهاد جدید سایپا به خریداران رنو و 
برلیانس با 670 درصد سود

گروه خودروســازی سایپا برای پایان دادن به مشــکل تعهدات خود درخصوص 
محصوات رنو و برلیانس، پیشــنهاد جدیدی را در قالب طرح تبدیلی ارائه کرده 
که ســود ۶۷۰درصدی را برای مشــتریان به همراه دارد.به گزارش سایپانیوز، در 
طرح تبدیل جدید سایپا که چهارمین فراخوان سایپا برای تعیین تکلیف تعهدات 
معوق این خودروســاز به شــمار می آید، به خریداران محصوات رنو و برلیانس 
پیشــنهاد شــده اســت که محصول تحریمی و غیرقابل تولید خریداری شده را 
بــه محصوات در حال تولید این گروه خودروســازی تبدیل کنند.قیمت در نظر 
گرفته شــده برای محصوات پیشنهادی سایپا به همراه سود مشارکت و جریمه 
تاخیــر در تحویل خودروها به گونه ای اســت که مشــتریان در برابر وجه اولیه 
پرداختی خود در ســال۹۷ حدود ۶۷۰درصد ســود به دست می آورند.پیشنهاد 
اول سایپا برای مشتریان محصوات برلیانس است. در این طرح به مشتریانی که 
خودروهای برلیانس با دنده اتوماتیک ثبت نام کرده اند پیشــنهاد شــده تا بجای 
محصول تحریمی قبل، سه دستگاه خودرو کوئیک.آر در حال تولید سایپا را تحویل 
بگیرند. دو دستگاه از این خودروها به قیمت تیرماه۹۷ و یک دستگاه به قیمت روز 
کارخانه محاسبه خواهد شد.پیشنهاد سایپا برای مشتریانی که محصوات برلیانس 
با گیربکس دنده ای را ثبت نام کرده اند نیز دو دستگاه خودرو کوئیک.آر است که 
یک دستگاه به قیمت تیر۹۷ و یک دستگاه به قیمت روز کارخانه محاسبه خواهد 
شد.سایپا همچنین با ارسال بخشنامه ای به نمایندگی های مجاز خود در سراسر 
کشور اعام کرده است که با توجه به مشکات تامین و تولید محصوات گروه رنو 
چهارمین فراخوان پیشــنهادی برای انجام تعهدات این گروه خودروسازی را اجرا 
کنند.در این بخشــنامه ابتدا به اعطای امتیاز »حق تقدم ثبت نام« اشــاره شده و 
آمده است که شرکت پارس خودرو متعهد می شود که در صورت ورود محصوات 
رنو به کشور تا پایان سال جاری، حق تقدم ثبت نام را برای مشتریان قبلی محفوظ 

داشته و آنان را در اولویت ثبت نام قرار می دهد.

گزیده خبر
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 معاون وزیر اقتصاد با اشاره به روند نزولی نرخ سود بین بانکی:گزیده خبر

سیگنالی برای کاهش نرخ تسهیات
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: اگر این روند کاهش نرخ سود بین بانکی ادامه داشته باشد، مرحله بعدی این است که 
از بانک ها بخواهیم نرخ اعطای تسهیات را متناسب با این روند کاهش دهند.عباس معمارنژاد در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره اثرگذاری کاهش نرخ سود بین 
بانکی در نرخ بهره بانکی اظهار داشــت: کاهش ســود بین بانکی سیگنالی برای کاهش نرخ بهره بانکی است که روند بسیار خوبی در جریان است.وی ادامه داد: 
نرخ سود بین بانکی همواره متغیر سینگال محسوب می شود. در حال حاضر نرخ سود بین بانکی حدود 12 الی 13 درصد است  در حالی که این عدد دو سال 
گذشته حدود 28 درصد بود .معاون وزیر اقتصاد افزود: اواخر سال گذشته نرخ سود بین بانکی حدود 16.5 درصد بود اما تنها در یک و نیم ماه سال جاری این 
عدد به حدود 12 درصد رسیده است و ادامه این روند تا پایان سال برای نظام بانکی بسیار مثبت خواهد بود چراکه منجر به کاهش قیمت تمام شده پول در 
بانک ها می شود.معمارنژاد در پاسخ به این سوال که با توجه به این روند احتمال کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، گفت: اگر این روند کاهش نرخ سود بین بانکی 
ادامه داشته باشد، مرحله بعدی این است که از بانک ها بخواهیم نرخ اعطای تسهیات را متناسب با این روند کاهش دهند.  وی افزود: در صورت ادامه این روند 

کاهشی، به بانک ها فشار خواهد آمد که نرخ تسهیات را متناسب با نرخ سود سپرده کاهش دهند. 

 اعام ساعت کاری شعب و واحدهای بانک 
در روزهای 19 و 23 ماه رمضان

شعب و واحدهای ســتادی بانک در روزهای نوزدهم و 
بیست و سوم ماه مبارک رمضان با دو ساعت تاخیر آغاز 
به کار می کنند. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
در راستای فراهم شــدن فرصت بیشتر بهره مندی از 
فیوضات معنوی شب های قدر، ساعت کاری بانک برای 
ارائه خدمت به مشتریان برای تمامی واحد ها در روزهای نوزدهم و بیست و سوم 
ماه مبارک رمضان)چهارشنبه 24 و یکشنبه 28 اردیبهشت ( با دو ساعت تاخیر 

و از ساعت9:30 آغاز خواهد شد .

مدیر فاوای بانک توسعه صادرات ایران تشریح کرد:
اقدامات فناورانه مدیریت فناوری اطاعات و 

ارتباطات
عشرت عدالت گفت: تجهیز بانک به زیرساختهای ارائه 
خدمات بانکداری باز، اتصال به هاب شاهین در سال 98 
و راه انــدازی مرکز عملیات- –OC به صورت 24*۷ از 
جمله مهمترین فعالیت های مرکز فاوا در سال گذشته 
بود.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
عشــرت عدالت در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز یه تشریح عملکرد این بانک در 
ســال 98 در حوزه فناوری اطاعات پرداخت و گفت: از مهمترین فعالیت های 
مرکز فاوا تجهیز بانک به زیرساختهای ارائه خدمات بانکداری باز، اتصال به هاب 
شــاهین در ســال 98 و راه اندازی مرکز عملیات- –OC به صورت 24*۷ بود.

وی همچنین از بومی سازی سرویس های بانکداری باز و پایلوت سرویس ها در 
شرکتهای تابعه، راه اندازی سرویس کارت به کارت در اپلیکیشن های پرداخت و 
راه اندازی رمز دوم پویا – پیامک و سامانه ریما در سال گذشته یاد کرد و گفت: 
بانک توسعه صادرات نسخه جدید سیستم های بانکداری الکترونیک با امکانات 
جدید )وب و همراه(، سامانه هما را سال گذشته راه اندازی کرد.عدالت خاطر نشان 
کرد: با هدف ایجاد فضای امن برای دورکاری در شرایط فعلی و درگیری با بحران 
کرونا، زیرساخت های امن دورکاری مورد نیاز بانک فعال و سیستم وبینار )ویدئو 

کنفرانس( جهت ارائه سرویس جلسات غیر حضوری راه اندازی شد.

احیای امر به معروف و نهی از منکر ضرورت 
بالندگی جامعه است

دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در نخســتین 
جلسه کمیته امور فرهنگی در سال 1399 به استفاده 
حداکثری از ظرفیت های فرهنگی بانک برای ترویج و 
احیای امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، کریمی در این جلســه که با 
حضور اعضای کمیته امور فرهنگی بانک برگزار شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات 
و عبادات همکاران در ماه مبارک رمضان، امر به معروف و نهی از منکر را برترین 
فریضه در احکام دینی و یکی از مهم ترین اصول علمی اسام دانست و گفت: در 
ماه مهمانی خدا، توجه به فرایض فرهنگی و معنوی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت و امر به معروف و نهی از منکر از جمله اقدامات فرهنگی است که در ماه 
پرفیض رمضان به انجام آن بســیار تاکید شده است.وی اجرای این دستور دیني 
را به صورت جامع و کامل، زمینه ساز بستر مطلوبی برای تقید جامعه به احکام 
و شــریعت دانست و گفت: هدف از امر به معروف و نهی از منکر که یک تکلیف 
شــرعی و عمومی برای حفظ احکام اسام و ســامت معنوی جامعه تلقی می 
شــود، ترغیب افراد به سوی اعمال نیک و پرهیز از اقدامات ناشایست است و هر 
چند که  این تکلیف یک امر اجتماعی است، اما عواقب آن متوجه تک تک افراد 

جامعه می شود.

پذیره نویسی الکترونیکی واحدهای 
سرمایه گذاریETF از طریق وب سایت 

فرهاد بهمنی مدیرامور فناوری اطاعات پست بانک ایران 
اعام کرد: این بانک به عنوان بانک عامل، پذیره نویسی 
الکترونیکی ســهام واحدهای صندوق ســرمایه گذاری 
واسطه گری مالی یکم )ETF(را از طریق وب سایت خود 
به نشانی www.postbank.ir تا روز چهارشنبه 31 
اردیبهشت ماه انجام می دهد. به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی افزود: 
متقاضیان می توانند با مراجعه به وب ســایت ایــن بانک و ثبت اطاعات هویتی 
نظیر؛ نام ونام خانوادگی، کدملی، تاریخ تولد و کدپستی نسبت به خرید واحدهای 
ETF بدون محدودیت ســنی اقدام نمایند.بهمنی عنوان کرد: مبالغ واریزی برای 
پذیره نویسی مضربی از 100 هزار ریال است و حداکثر خرید برای هرشخص 200 
واحد به مبلغ 20 میلیون ریال می باشد.مدیر امور فناوری اطاعات پست بانک ایران 
گفت: پذیره  نویســی این واحد ها صرفاً برای اشخاص حقیقی ایرانی دارای شماره 

ملی بوده و اشخاص حقوقی نمی  توانند در این پذیره  نویسی شرکت نمایند.

حضور بانک مسکن در طرح های ملی عمرانی
بانک مسکن با حضور در طرح های ملی عمرانی نقش 
خود در نظام تأمین مالی بخش مســکن و ساختمان 
کشــور را پررنگ تر کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن-هیبنا، اخیراً طرح تأمین مالی دو طرح آزادراهی 
و یک طرح ریلی در کشــور توســط بانک مسکن آغاز 
شد.طرح اول به احداث خطوط راه آهن زاهدان-چابهار مربوط می شود که منابع 
ریالی آن توسط بانک مسکن به شکل ریالی و از طریق تبدیل ارز به ریال توسط 
بانک مرکزی )از محل صندوق توســعه ملی( تأمین شده است. بانک مسکن با 
هدف مشــارکت در پروژه های ملی با حضور مشــارکتی در این طرح، نسبت به 
تسریع در انجام پروژه های عمرانی کشور اقدام کرده است. تأمین مالی این طرح 
در اســفند سال گذشته عملیاتی شد.بانک مسکن در حوزه راه مسوولیت تأمین 
مالی طرح احداث آزادراه اصفهان – شــیراز به مبلغ 200 میلیارد تومان و تامین 
مالی طرح آزاد راه حرم تا حرم به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه 
و همچنین تامیــن مالی طرح بزرگراه بیرجند- قائن به مبلغ 50 میلیارد تومان 
را نیز برعهده گرفت.همچنین با عنایت به تکالیف اباغی از قانون بودجه ســال 
1398 ، جهت تکمیل عملیات باقیمانده تاسیسات زیربنائی و روبنائی فاز 11 شهر 
جدید پردیس، با تامین مالی مبلغ یک هزار میلیارد تومان تسهیات برای شرکت 
عمران شهر جدید پردیس موافقت  شد و با توجه به مجوزهای ماخوذه ، تا پایان 

اردیبهشت ماه سال جاری قرارداد ذی ربط نیز منعقد شد. 

بر اساس تصمیم بانک مرکزی؛
 انجام تغییر در شیوه تخصیص

 ارز واردات
بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، برخی اولویت های کاایی از 
ردیف دریافت کنندگان ارز نیمایی کنار گذاشــته شدند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، برخی خبرها حکایت از تغییر در روش تخصیص ارز 
از ســوی بانک مرکزی دارد که بر این اساس، اولویت کاایی ردیف 
23 تا 26 از دریافت »ارز نیمایی« محروم شــده است.در این میان 
بررسی و تائید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی واردکننده 
از سوی بانک مرکزی، صرفا با انجام مکاتبه و الصاق مستندات قابل 
استناد است؛ ضمن اینکه بنا به اعام بانک مرکزی، اولویت کاایی 
2۷ بــه بعد در حال حاضر جزو کااهــای ممنوعه بوده و بابت این 
قبیل ثبت سفارشات گواهی ثبت آماری صادر نخواهد شد.در عین 
حال، اولویت کاایی 23 تا 26 مشمول ارز اشخاص بوده و در حال 
حاضر ارز نیمایی به آن قابل تخصیص نخواهد بود و از این پس، تا 
اطاع ثانوی صرفا به اولویت های 21 و 22 ارز نیمایی تعلق خواهد 
گرفت.همچنین درخصوص ثبت سفارشاتی که اولویت یک بوده و 
مشمول تخصیص ارز بانکی هســتند، در صورتی گواهی صادره از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران قابل بررسی و رویت 
اســت که وارد کننده نســبت به مراجعه به وزارتخانه مربوطه قبا 
اقدام نموده باشد و بدین نحو نام واردکننده در لیست مربوطه درج و 

توسط آن مرجع به بانک مرکزی منعکس شده باشد.

 افزایش تعامل بانک مرکزی 
و مجلس

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با مثبــت ارزیابی کردن اجرای 
قانون حذف ربح مرکب از سوی بانک ها، گفت: تعامل بانک مرکزی 
و مجلــس افزایش یافته وایــن امر می تواند آثــار مثبتی را برای 
نظام بانکی به ارمغان بیاورد.ســیدناصر موسوی ارگانی در گفتگو 
با خبرنگار ایِبنا با تاکید بر اینکــه در درجه اول وظیفه ذاتی بانک 
مرکزی نظارت بر عملکرد بانک ها اســت، گفت: اگر شــبکه بانکی 
به دســتورالعمل ها یا اباغیه های بانک مرکزی و شــورای پول و 
اعتبار توجهی ندارد به طور حتم اهرم هایی برای قاعده مند کردن 
بانک ها وجــود دارد. نماینده مردم فاورجان در مجلس شــورای 
اسامی با بیان اینکه بانک مرکزی مراوده هایی با بانک ها دارد که 
در پی آن بانک ها باید به دستورالعمل های بانک مرکزی و شورای 
پــول و اعتبار عمل کنند، افزود: بــه طور حتم اگر بانکی تخطی از 
دســتورالعمل های بانک مرکزی داشته باشد باید توبیخ و حتی در 
صورت لزوم باید جریمه شــود.وی با  تاکید بر اینکه خوشــبختانه 
نظارت خوبی شکل گرفته اســت، تصریح کرد: یکی از مواردی که 
خوشبختانه با پیگیری های مجلس و نظارت بانک مرکزی در حال 
اجرا بوده قانون ربح مرکب اســت که روزنه های امید بســیاری را 

روشن می کند.

افت جهانی دار
شاخص دار در معامات دیروز کاهش یافت.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 اســکناس سبز اقدام کنند اما کاهش شمار قربانیان کرونا در 
آمریکا به نصف روزهای اوج، خبر بســیار خوبی محسوب می شود. 
از سوی دیگر شــمار دیگری از کشورها نظیر نیوزلند و ژاپن اعام 
کرده اند محدودیت های رفت و آمد را کاهش خواهند داد، هر چند 
در انگلیس نخســت وزیر این کشور گفته اســت هنوز برای عادی 
دانســتن وضعیت خیلی زود است.  کاهش نرخ تورم در کنار پایین 
بودن میزان مخارج مصرف کننده در بسیاری از کشورها بدان معنا 
خواهــد بود که بانک های مرکزی ناچــار به انجام اقدامات محرک 
بیشتری برای تســریع کردن روند بازیابی اقتصاد کشورها هستند.  
اکنون برخی از کارشناسان پیش بینی کرده اند بانک مرکزی آمریکا 
با تابوشــکنی نرخ بهره را به ســطح منفی کاهش دهد. وزیر خزانه 
داری آمریکا نیز نرخ بهره فعلی را یک فرصت مناســب برای ســر 
و ســامان دادن به وضعیت بدهی ها دانسته و از برنامه ریزی برای 
اســتقراض سه تریلیون داری خبر داده است.نیل کاشکاری، مدیر 
دفتر منطقه ای فدرال رزرو در مینیاپولیس گفته است که وضعیت 
اقتصــاد آمریکا در ماه های پیش رو از شــرایط فعلی نیز وخیم تر 
خواهد شد اما بانک مرکزی با تمام ابزارهای موجود خود به حمایت 
از اقتصاد خواهد پرداخت.  در آمریکا نیز کماکان بین دموکرات ها و 
جمهوری خواهان بر سر زمان بازگشایی اقتصاد اختاف نظر وجود 
دارد تا جایی که پس از شکایت مدیرعامل شرکت تسا از فرماندار 
دموکرات کالیفرنیا به خاطر بازگشــایی نشدن فعالیت ها، برخی از 
مقامات دولت ترامپ جانب وی را گرفتند و از سیاست دموکرات ها 
در خصوص قرنطینه انتقاد کردند.مارک شاندلر، استراتژیست ارشد 
بازار در موسســه بنکبورن گلوبال فارکس گفت: واقعیت این است 
که اقتصاد در بد وضعیتی گرفتار شده و اینکه 20.5 میلیون نفر در 
آمریکا بیکار شده اند یا 22 میلیون نفر خیلی فرقی نمی کند. بانک 
مرکزی و دولت باید کارهای بیشــتری بکنند و گرنه بازارها دوباره 

متاطم خواهند شد.  

 نایــب رئیس اتحادیه طــا و جواهر از 
بورس کاا در ایجاد شفافیت معاماتی 
در حــوزه معامات ســکه طا حمایت 
کرد و روند قیمت ها را ناشــی از عرضه 
و تقاضای بازار دانســت. محمد کشتی 
آرای دیروز )چهارشــنبه( در گفت و گو 
ایرنا درخصوص  اقتصــادی  با خبرنگار 
معامات گواهی سپرده سکه در بورس 
گفت: بورس کاا با سازوکار شفافی که 
برای انجام معامات کااهای مختلف از 
جمله سکه طا در اختیار دارد، می تواند 
نقش موثری در تعادل بخشی به بازارها 
ایفا کند و بر همین اساس همواره از این 
بازار و ابزارهــای معاماتی آن حمایت 
کرده ایم، هر چند این روزها شاهد فاصله 
قیمت سکه طا در این بازار با نرخ بازار 

آزاد هستیم.وی با بیان اینکه بورس تنها 
سازوکار معامات را فراهم می کند، روند 
معامات و قیمت هــا را متاثر از تاقی 
بین عرضه و تقاضای خریدار و فروشنده 
دانســت و گفت: مســلما این عرضه و 
تقاضاست که تعیین کننده قیمت هاست 
که امیدواریم بــا تدابیری که بورس در 
این رابطه می اندیشــد طی روزهای آتی 
شاهد بازگشــت تعادل در بازار و از بین 

رفتن حباب قیمتی باشیم.کشتی آرای 
در خصــوص ایجاد اختاف قیمتی بین 
بازار آزاد با قیمت ســکه در بازار گواهی 
ســپرده کاایی در بــورس و دایل آن 
گفت: چند روزی اســت کــه اختاف 
قیمت بیــن این دو بازار افزایش یافته و 
تحت تاثیر عواملی همچون رشــد نرخ 
دار و انتظارات تورمی موجود در جامعه 
نسبت به آینده شاهد سبقت این دو بازار 

از یکدیگر هســتیم. وی افــزود: در این 
شرایط برخی افراد از فرصت آربیتراژی 
)خریدوفروش هم زمان یک دارایی برای 
کسب ســود از تفاوت قیمت ها( موجود 
بیــن این دو بازار برای کســب ســود 
استفاده کرده و با خرید سکه از بازار آزاد 
و سپس فروش آن در بازار گواهی سپرده 
سکه طا، سود کسب می کنند که این 
شرایط موجب رشد تقاضای خرید سکه 
در بازار سنتی شده است.کشتی آرای با 
بیان اینکه رشــد تقاضا در بازار سنتی 
موجب بروز حباب قیمتی در سکه طا 
شده اســت، گفت: طی چند روز اخیر 
بهای دار نیز در بازار آزاد رشــد کرده 
و همین امر به افزایش قیمت ها و ایجاد 

حباب قیمتی منجر شده است.

کشتی آرای؛
نرخ دار و انتظارات تورمی عامل 

رشد تقاضای سکه

بانک مرکزی نرخ رسمی 4۷ ارز را برای دیروز اعام کرد 
که بر اســاس آن نرخ 26 ارز افزایــش و 13 ارز کاهش 
یافت همچنین نرخ 8 ارز دیگر نیز ثابت ماند.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، بر اساس اعام بانک مرکزی هر دار آمریکا 
برای دیروز »چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 99« 
بدون تغییر نسبت به روز قبل 42 هزار ریال قیمت خورد. 
همچنین هر پوند انگلیس با کاهش 194 ریالی به قیمت 
51 هزار و 519 ریال و هر یورو نیز با افزایش 218 ریالی 
به قیمت 45 هزار و 565 ریال اعام شــد.افزون بر این، 
هر فرانک سوئیس 43 هزار و 314 ریال، کرون سوئد 4 
هزار و 300 ریال، کرون نروژ 4 هزار و 139 ریال، کرون 
دانمــارک 6 هزار و 109 ریال، روپیــه هند 558 ریال، 
درهم امــارات متحده عربی 11 هزار و 43۷ ریال، دینار 
کویت 135 هزار و 829 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26 
هزار و 230 ریال، یکصد ین ژاپن 39 هزار و 1۷5 ریال، 
دار هنگ  کنــگ 5 هزار و 419 ریال، ریال عمان 109 

هــزار و 232 ریال و دار کانادا 29 هــزار و 895 ریال 
قیمت خورد.از ســوی دیگر، نرخ دار نیوزیلند 25 هزار 
و 242 ریــال، راند آفریقای جنوبی 2 هزار و 28۷ ریال، 
لیر ترکیه 6 هزار و 9 ریال، روبل روسیه 5۷2 ریال، ریال 
قطر 11 هــزار و 539 ریال، یکصد دینار عراق 3 هزار و 
524 ریال، لیر سوریه 82 ریال، دار استرالیا 2۷ هزار و 
191 ریال، ریال ســعودی 11 هــزار و 200 ریال، دینار 
بحرین 111 هزار و ۷01 ریال، دار سنگاپور 29 هزار و 
612 ریال، یکصد تاکای بنگادش 49 هزار و 49۷ ریال، 
ده روپیه سریانکا 2 هزار و 231 ریال، کیات میانمار 30 
ریال و یکصد روپیه نپال 34 هزار و 6۷2 ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان 8 هزار و 628 ریال، 
دینــار لیبی 29 هــزار و 692 ریال، یوان چین 5 هزار و 
924 ریــال، یکصد بات تایلنــد 130 هزار و 93۷ ریال، 
رینگیت مالــزی 9 هزار و 680 ریال، یک هزار وون کره 
جنوبی 34 هزار و 26۷ ریال، دینار اردن 59 هزار و 239 

یال، یکصد تنگه قزاقســتان 9 هزار و 991 ریال، اری 
گرجســتان 13 هزار و 66 ریال، یک هزار روپیه اندونزی 
2 هزار و 820  ریال، افغانی افغانستان 551 ریال، روبل 
جدید باروس 1۷ هــزار و 1۷۷ ریال، منات آذربایجان 
24 هــزار و ۷29 ریال، یکصد پــزوی فیلیپین 83 هزار 
و 513 ریال، سومونی تاجیکســتان 4 هزار و 93 ریال، 
بولیــوار جدید ونزوئا 4 هزار و 206 ریال و منات جدید 

ترکمنستان 11 هزار و 966 ریال ارزش گذاری شد.

نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت
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گزیده خبر

دومین جلسه کابینه عراق؛
 تأکید الکاظمی بر عدم سازش با هرگونه 

تجاوز علیه معترضان
نخست وزیر عراق در دومین نشست کابینه جدید این کشور بر عدم سازش با 
هرگونه خشونت و دست درازی به معترضان عراقی تأکید کرد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از شفق نیوز، دفتر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در بیانیه ای به 
نقل از وی اعام کرد که الکاظمی در دومین جلســه دولت بر حمایت از حق 
مردم برای تظاهرات و عدم سازش با هرگونه تجاوز علیه معترضان تأکید کرد 
و گفت که هدف دولت او برآورده کردن خواسته های مشروع معترضان عراقی 
اســت.الکاظمی افزود: ما در زمینه کرامت شــهروندان و منافع کشور با کسی 
تعــارف نداریم و تمامی تــاش خود را برای نجات کشــور و مقابله با بحران 
بــه کار می گیریم.وی همچنین گفت که دولت وی دولت چالش های دشــوار 
ازجمله چالش اقتصادی و مقابله با فقر و بیکاری است.الکاظمی درباره فعالیت 
نیروهای مســلح عراق نیز تأکید کرد کــه ارتش و نیروهای امنیتی قهرمان با 
دشواری های زیادی مواجه بوده اند و باید بار دیگر حیثیت این دو نهاد امنیتی 

و نظامی احیا شود.

وقوع انفجارهایی در مسیر گشت زنی 
روسیه-ترکیه در جنوب ادلب

منابع از شــلیک چند خمپاره به نزدیکی پل اریحا در اتوبان حلب-اذقیه در 
جنوب ادلب همزمان با نهمین گشت زنی مشترک روسیه و ترکیه خبر دادند.

به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، به گفته برخی فعاان، این 
خمپاره ها زمانی که تعدادی از نیروهای گروه های مسلح خودروهای آنها متوقف 
کرده و به آنها اجازه نمی دادند مسیر خود به سمت شهر اریحا را ادامه دهند، به 
نزدیکی مســیر گشت مشترک روسیه-ترکیه در جنوب ادلب اصابت کرد.برخی 
از نیروهای ارتش ترکیه از خودروهای زرهی پیاده شدند تا امنیت مسیر را برای 
خودروهای زرهی روسیه و بازگشت آنها به نقطه شروع در شهرک »الترنبه« در 
غرب سراقب فراهم کنند.برخی منابع میدانی اظهار کردند: همزمان یک آر پی 
جی نیز در فاصله چند متری محل توقف خودروهای زرهی منفجر شــد اما به 
چیزی آسیب نزد.طبق گزارش المیادین، در لحظه حمله به مسیر گشت مشترک 
روسیه-ترکیه که شــامل دو خودروی زرهی روس و سه خودروی زرهی ترکیه 
همراه با پهپادهای روسیه-ترکیه برای رصد کامل مسیر بود، خودروهای زرهی 

هیات تحریر الشام بر روی پل اریحا و در شهرک مصیبین حضور داشته اند.

بنی گانتس از ریاست کنست استعفا داد
دفتر بنی گانتس، رئیس ائتاف »آبی و سفید« در بیانیه ای اعام کرد از سمت 
ریاســت پارلمان رژیم صهیونیستی )کنست( اســتعفا کرده است.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری آی 24 نیوز گفته می شــود اســتعفای گانتس 
اقدامی پیش بینی شده و یکی از شرایط توافق میان حزب آبی و سفید و حزب 
لیکود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده است که گانتس 
می بایست پیش از تشکیل دولت جدید و آغاز به کار کابینه ی چرخشی نتانیاهو 
در روز پنجشنبه از سمت خود استعفا می کرد.بنا بر این گزارش، گانتس نسبت 
به استعفای پیش بینی شده اش با احساس ترس مبنی بر اینکه نتانیاهو از این 
فرصت برای اعمال فشــار بر روی ائتاف آبی و سفید استفاده کند روبرو شده 
است و بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند که این احتمال وجود دارد نتانیاهو 
دولت را پیش از نخســت وزیری گانتس منحل کــرده و انتخابات دیگری را 

وسط بکشد.

آغاز عملیات امنیتی نیروهای عراق علیه 
داعش در کرکوک

نیروهای امنیتی عراق دیروز )چهارشنبه( عملیات امنیتی جدیدی را علیه گروه 
تروریســتی داعش در جنوب غربی کرکوک آغاز کردند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از سومریه نیوز، تیم رسانه ای امنیتی عراق با صدور بیانیه ای اعام کرد، نیروهای 
امنیتی و نظامی عراق امروز )چهارشنبه( عملیاتی را به منظور تعقیب و پیگیری 
اعضای گروه تروریستی داعش در مناطق استان کرکوک )واقع در 2۵۰ کیلومتری 
شمال بغداد( آغاز کردند.در بیانیه مذکور همچنین آمده است،  نیروهای عراقی 
عملیات تفتیش و بازرســی مناطق »وادی عمشه« و »قره جم« در جنوب غربی 
شهرســتان »الدبس« و مناطق اطراف آن به منظور بازداشت مظنونان و تعقیب 
باقیمانده های گروهک های تروریستی داعش آغاز کردند.در این بیانیه همچنین 
آمده است، این عملیات امنیتی با هدف تقویت امنیت و ثبات در استان کرکوک 
آغاز شده است.اعضای داعش در مناطق مختلف استان کرکوک فعالیت دارند و 
عملیات تروریستی علیه غیرنظامیان، نیروهای امنیتی و نظامی این استان انجام 

می دهند.

آمریکا: 
تا وقتی اسد در قدرت باشد، از سوریه 

حمایت بین المللی نمی شود
نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شد »مادامی 
که رئیس جمهوری سوریه در قدرت باشد حمایت بین المللی از این کشور صورت 
نمی گیرد«.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، جیمز جفری، نماینده 
ویژه آمریکا در امور ســوریه در کنفرانس موسسه مطالعات استراتژیک هادسون 
پیرامون »بررسی تاش های آمریکایی و بین المللی برای مجازات نظام بشار اسد، 
رئیس جمهوری ســوریه« که به صورت مجازی برگزار شــد، اظهار کرد، روسیه 
توانست به موفقیت نظامی بسیار بزرگی در سوریه دست یابد. روسیه منافع حیاتی 
در ســوریه دارد و به دنبال حفاظت از پایگاه های نظامی و ســرمایه گذاری های 
اقتصادی خود در این کشــور اســت.وی افزود: مسکو معتقد است که با مداخله 
نظامی محدود خود در سوریه می تواند به موفقیت های استراتژیک بزرگی برسد. 
آنها واقعاً در سوریه از نظر نظامی بسیار موفق هستند. »اما تمام مشکل اینجا است 
که به دلیل دشواری های مربوط به اسد، هیچ راه حل سیاسی وجود ندارد. کار ما 
این است که راه را برای آنها از طریق سازمان ملل باز کنیم اما این کار مستلزم این 

است که کمی از اسد و همپیمانش دور شوند.«

هشدار سازمان ملل درباره گرسنگی 8 
میلیون سوری در سایه شیوع کرونا

سخنگوی برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل نسبت به نبود امنیت غذایی 
در سوریه به ویژه در سایه شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، الیزابت بایرز، سخنگوی برنامه جهانی غذا سازمان 
ملل در ســخنانی نسبت به نبود امنیت غذایی برای حدود هشت میلیون سوری 
در ســایه شیوع ویروس کرونا در سوریه و ابتای برخی به آن هشدار داد.وی در 
این باره گفت: برنامه جهانی غذا نهایت تاش خود را برای رساندن غذا و کمک به 
نیازمندان در شمال سوریه می کند.بایرز در ادامه تصریح کرد که حدود ۹4۰ هزار 
سوری به علت منازعات در شمال غرب سوریه از دسامبر 2۰۱۹ تا کنون آواره و 
مجبور به مهاجرت شده اند.سخنگوی برنامه جهانی غذا همچنین تاکید کرد که 
این آوارگان در اردوگاه هایی پرجمعیت زندگی می کنند که ممکن اســت عواقب 
وخیمی را در پی شــیوع ویروس کرونا در پی داشــته باشد.بایرز در ادامه افزود، 
کارمندان برنامه جهانی غذا همچنان به رساندن کمک های غذایی به نیازمندان 
در ســوریه از طریق ترکیه ادامه می دهند و آنها با همکاری برخی شرکای خود 

کمک های غذایی را به نزدیک به ۱.۷ میلیون نفر طی ماه مارس رساندند.

سازمان سیا: 
چین بر سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با 

هشدار در قبال کرونا فشار آورده بود
سازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( معتقد است، چین، سازمان بهداشت 
جهانــی را به منظور تاخیر در انتشــار هشــدارهای عمومی درباره شــیوع 
کروناویروس در همان ابتدای بحران شیوع این بیماری تحت فشار قرار داده 
اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه دیلی میل، در یک گزارش سازمان 
ســیا آمده است، چین سازمان بهداشــت جهانی را نسبت به اعام وضعیت 
اضطراری جهانی به سبب شیوع کرونا، تهدید به عدم همکاری با تحقیقات 
ســازمان درباره این ویروس کرده است.این در حالی است که این تاخیر در 
زمانی حســاس در ماه ژانویه و در حالی که ویروس در حال پخش شــدن 
در سراســر جهان به شکلی پنهان بوده رخ داده در حالی که همزمان چین 
نیز به ذخیره و احتکار تجهیزات پزشکی و اقام محافظتی ساخت آمریکا و 
کشــورهای دیگر پرداخته است. نشــریه نیوزویک آمریکا به نقل از دو مقام 
اطاعاتی این کشــور در گزارشی نوشت، سازمان سیا این ارزیابی را در یک 
ســند تحت عنوان »سازمان ملل-چین: سازمان بهداشت جهانی هوشیار اما 

بدون دین به چین« مطرح کرده است.

پامپئو: 
دولت کابل و طالبان برای مجازات عامان 

حمات اخیر همکاری کنند
وزیر امور خارجه آمریکا از دولت افغانســتان و طالبان خواست تا برای اجرای 
عدالت و پاســخگو کردن عامان دو حمله مرگبار اخیر که جان ده ها تن از 
جمله دو نوزاد را گرفته، همکاری کنند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویتــرز، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت: ایاات متحده با 
شــدیدترین لحن ممکن دو حمله اخیر وحشتناک در افغانستان را محکوم 
می کند.روز ســه شــنبه افراد مســلحی با یونیفرم های پلیس افغانستان به 
بیمارستانی در کابل حمله کردند که بخش زنان و زایمان آن از سوی سازمان 
بین المللی و بشردوستانه پزشکان بدون مرز اداره می شود. عاوه بر این، یک 
عامل انتحاری روز ســه شنبه به مراسم تدفین یک فرمانده پلیس در وایت 
ننگرهار در شــرق افغانستان حمله کرد.طالبان، اصلی ترین گروه شبه نظامی 
افغانستان که ماه فوریه توافقی برای خروج مرحله ای نیروهای آمریکایی امضا 
کرد، مسوولیت هیچ کدام از این حمات را بر عهده نگرفت. گروه تروریستی 
داعش در پی وقوع این بمب گذاری با انتشار بیانیه ای مسئولیت حمله ننگرهار 
را برعهده گرفت اما واکنشی به حمله کابل نداشته است.پامپئو همچنین گفت: 
متوجه شدیم که طالبان هیچگونه مسوولیتی بر عهده نگرفت و این دو حمله 
شــنیع را محکوم کرد. طالبان و دولت افغانســتان باید برای اجرای عدالت و 

پاسخگو کردن عامان این حمله همکاری کنند.

موسسه سیپری:

کروناباعثافزایشتنشودرگیریهادرجهانمیشود
به باور کارشناسان انستیتو بین المللی پژوهش های صلح استکهلم 
)سیپری( کرونا باعث تشدید تنش های سیاسی در جهان می شود. 
رئیس انســتیتو سیپری حتی نســبت به برآمد مجدد داعش و 
افراط گرایی در عراق و ســوریه ابراز نگرانی کرده است.به گزارش 
ایسنا، افزایش تنش و درگیری های نظامی در مناطق بحران زده 
جهان مخرب ترین پیامد شــیوع بیماری کرونا به حساب می آید. 
این ارزیابی »انســتیتو بین المللی پژوهش های صلح استکهلم« 
)ســیپری( است.به باور کارشناسان ســیپری، دستیابی به صلح 
در بســیاری از نقاط جهان در اثر شــیوع بیماری کرونا دشوارتر 
خواهد شــد.دان اسمیت، رئیس انســتیتوی یاد شده، نسبت به 
تشــدید تنش ها و درگیری های بین المللی و همچنین گسترش 
فعالیت های تروریستی در سایه شیوع بیماری کرونا هشدار داده 
است.وی گفت: این موضوع به خصوص در مورد کشورهای عراق 
و ســوریه صدق می کند. در عراق حتی نشانه های برآمد مجدد 
گروه تروریســتی داعش مشاهده می شود.به نقل از شبکه خبری 
دویچه وله، رئیس انستیتو بین المللی پژوهش های صلح استکهلم 
همچنین در مورد وضعیت حاکم بر کشور جنگ زده یمن هشدار 
داده اســت. به باور وی، شــیوع بیماری کرونا می تواند منجر به 
تداوم و تشدید درگیری ها بین گروه های متخاصم در یمن گردد.

دان اسمیت همچنین اوضاع حاکم بر شاخ آفریقا و بخش هایی از 
غرب این قاره را نگران کننده ارزیابی کرده اســت. در کشورهای 
نیجریه و مالی اوضاع وخیم تر از ســایر نقاط ارزیابی شده است.

شــیوع بیماری کرونا بنیان های اقتصادی در این کشــورها را به 
لرزه انداخته و منجر به تضعیف دولت ها شــده اســت. مردم این 
کشــورها برای تامین غذای خود با دشواری های بسیاری روبه رو 
هستند.اسمیت گفته است: برخی برای دستیابی به مواد خوراکی 

می توانند جذب نیروهای افراط گرا شوند.

»آغاز دوران ناآرامی های سیاسی«
رابرت مالی، رئیس اندیشکده »گروه بین المللی بحران« نیز معتقد 
است که بحران های اقتصادی برخاســته از شیوع بیماری کرونا 
می توانند به تنش های بین المللــی دامن بزنند.وی گفت: ویرانی 
اقتصادی در ســایه بحران کرونا می تواند برای مناطق بحران زده 
جهان پیامدهایی به همراه داشــته باشد.رابرت مالی که پیش از 
این به عنوان مشاور سیاست های خاورمیانه ای باراک اوباما فعالیت 
می کرد، معقتد اســت: ما در آغاز یک دوره جدید از ناآرامی های 
سیاســی قرار داریم. ناآرامی هایی که از یک کشــور به کشــور 
دیگر سرایت کرده و تشدید می شــوند.رئیس »گروه بین المللی 
بحران« گفته است که جهان حتی پیش از شروع شیوع کرونا با 
ناآرامی های سیاسی در هنگ کنگ، عراق، سودان، لبنان، الجزایر 
و شــماری از کشورهای آمریکای اتین روبه رو بوده است.به باور 
وی، عواملــی همچون تداوم رکود اقتصادی، کمبود مواد غذایی، 
بیکاری و کاهش درآمدهای مردم می تواند در سایه شیوع ویروس 
کرونا شدت یافته و به این نارضایتی ها بیش از پیش دامن بزنند.

درخواست چین از فرانسه برای قطع رابطه با تایوان
چین با درخواست از فرانسه برای لغو یک قرارداد تسلیحاتی با تایوان هشدار داد که توافق با این جزیره خودگردان به روابط 
دیپلماتیک پاریس و پکن لطمه می زند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروی دریایی تایوان ماه گذشته 
اعام کرد، سیستم تداخل موشکی 2۵ ساله خود را که ساخت فرانسه است، به روز رسانی می کند. اقدام فرانسه در سه دهه 
پیش تنش های دیپلماتیک به وجود آورد.رسانه های تایوانی اعام کردند، این توافق به ارزش بیش از 2۶ میلیون و ۸۰۰ 
هزار دار برای خرید انچر داگائی ام کی Dagaie MK2( 2( از یک واحد وزارت دفاع فرانسه است که عامل انتقال تجهیزات 
به ارتش های دوست )DCI( محسوب می شود. یک منبع مطلع هم گفت، وزارت دفاع تایوان قراردادی برای مدرن سازی 
شش ناوچه ساخت فرانسه خود دارد.وزارت خارجه چین در واکنش به این تحوات اعام کرد: نگرانی جدی خودمان را 
به طرف فرانسوی اباغ کردیم. ما مخالف فروش هرگونه تسلیحات یا تبادل های نظامی و امنیتی با منطقه تایوان هستیم. 
از فرانسه می خواهیم تا این فروش تسلیحاتی برنامه ریزی شده به تایوان را لغو کند تا به روابط چین-فرانسه آسیبی وارد 
نشود.فرانسه در ۱۹۹۱ شش ناوچه به ارزش 2.۸ میلیارد دار به تایوان فروخت که به توقف روابط دیپلماتیک میان پاریس 
و پکن انجامید. چین همچنان مدعی حاکمیت بر جزیره خودگردان تایوان است و آن را بخشی از اراضی خود می بیند و 

حتی به الحاق دوباره آن با قوه قهریه هم تهدید کرده بود.

هیات مشترک ایران و افغانستان تحقیق حادثه مرزی را آغاز می کند
کابل - ایرنا - وزارت امور خارجه افغانســتان اعام کرد که در نتیجه مذاکرات بین افغانستان و ایران، توافق شد تا هیات 
مشــترک دو کشــور تحقیقات خود را در مورد حادثه مرزی بین دو کشور امروز آغاز کند.وزارت خارجه افغانستان دیروز 
چهارشــنبه در بیانیه ای اعام کرده اســت که در نتیجه مذاکرات انجام شده بین کابل و تهران درباره پیدا کردن حقایق 
پیرامون ادعای به رودخانه انداختن مسافران افغان توسط مرزبانان ایران در مرز دو کشور، هیات نمایندگان مشترک مرزی 
تحقیق کنند.وزارت خارجه افغانستان افزوده است که این تحقیق براساس قرارداد کمیساران مرزی بین ایران و افغانستان 
که در سال ۱۳۳۵ خورشیدی امضا شده است، آغاز خواهد شد.وزارت خارجه افغانستان افزوده است، این کشور این حادثه 
را تا تامین عدالت با تمام قوت بررسی خواهد کرد.وزارت خارجه جمهوری اسامی ایران اعام کرده است که این حادثه 
در خاک ایران اتفاق نیافتاده و این کشــور ادعاهای شــکنجه و به آب انداختن این مهاجران را قویا رد می کند.رسانه های 
افغانستان در ۱2 اردیبهشت ماه به نقل از افرادی که در ظاهر بطور غیر قانونی از استان هرات افغانستان وارد خاک ایران 
شــده و در رودخانه هریررود غرق شــده بودند، ادعا کردند که این افراد توسط مرزبانان ایرانی مجبور به انداختن خود به 
رودخانه شــده اند.تاکنون اصل قضیه روشن نیســت اما دولت های ایران و افغانستان هیأت مشترکی را برای بررسی این 

رویداد انتخاب کرده اند.

بر اساس اعام چند مقام و دیپلمات، 
طرح های اتحادیه اروپا برای ایجاد یک 
اعتبار نظامی چنــد میلیارد یورویی 
بر اثر شــوکی که شیوع کروناویروس 
بــه اقتصاد این قــاره وارد کرده با اما 
و اگر روبرو شــده و همکاری نظامی 
بی ســابقه ای که در عرض ســه سال 
گذشــته صورت گرفته را به صورت 

بالقوه با تهدید روبرو ساخته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، در حالی که دولتهای اتحادیه 
اروپا متمرکز بر یــک برنامه مالی در 
ســطح تریلیون یورو با هدف جبران 
بدترین انقبــاض اقتصادی رخ داده از 
زمان دهه ۱۹4۰ تا کنون هســتند، 
میلیاردهــا یورو اعتبار نظامی در نظر 
گرفته شــده برای بودجــه 2۰2۱-
2۰2۷ بــا خطر روبرو شــده اســت.

کاهش شدید هزینه ها باعث تضعیف 

برای  اروپا  اتحادیــه  بلندپروازی های 
کاســتن از اتــکای نظامــی خود به 
آمریکا، پیچیده شــدن تاش ها برای 
هماهنگ سازی مجموعه گیج کننده 
سیســتم های نظامی در ایــن قاره و 
از بین رفتــن قراردادهای مربوط به 
اروپا می شــود.جیری  نظامی  صنایع 
سدیوای، رئیس اجرایی جدید آژانس 
دفاعی اروپا که به دولت های اتحادیه 
اروپــا در زمینــه توســعه قابلیتهای 
نظامــی کمــک می کند، گفــت: ما 
می توانیم انتظار یک فشــار مضاعف 
را بر منابع داشــته باشیم.او به رویترز 
تصریح کرد: بــا در نظر گرفتن اینکه 

بودجه های نظامی تنها در مدت اخیر 
توانســته اند، از شــوک مالی ده سال 
پیش رهایی یابنــد، این وضعیت به 
شکلی خاص مایوس کننده است. به 
گفته مقامهــا و دیپلماتهای اتحادیه 
اروپا، قرار است کمیسیون اروپا هفته 
آینده طرح های بودجه ای بازبینی شده 
را معرفی کننــد و در عین حال قرار 
است روز سه شــنبه وزرای دفاع این 
اتحادیه در یک کنفرانس ویدیویی و 
در فضایی بدبینانه با یکدیگر ماقات 
داشته باشــند.یک دیپلمات اتحادیه 
اروپا با اشاره به اینکه همکاری کردن 
در حــوزه نظامی و دفاعــی می تواند 

تاثیــرات بیشــتری را از یک بودجه 
محدود بیرون بکشــد، گفت: ما باید 
اســتدال کنیم که همچنان زمینه 
برای همــکاری دفاعی وجــود دارد.

مقامها عنوان کردند، همکاری نظامی 
همچنین می تواند به پیشــرفت ها در 
زمینه تکنولوژی های قابل اســتفاده 
برای مقابله با شیوع ویروس از جمله 
با تحقیقــات در حوزه های شــیمی 
و بیولوژی و ســاخت البسه مقاوم و 
اروپا  کند.کمیسیون  کمک  پیشرفته 
چندی پیش بعد از یک مرحله پایلوت 
۹۰ میلیون یورویی به منظور تقویت 
پیشــنهاد یک  نظامی  همکاری های 
بودجه ۱۳ میلیارد یورویی را به هدف 
قادر ساختن ارتش های اتحادیه اروپا 
به برنامه ریزی، هزینه کرد و اســتقرار 
نیرو در حوزه نظامی به شکل همگام 

با یکدیگر پیشنهاد داد.

کروناویروس بودجه نظامی اروپا 
را با خطر روبرو ساخته است

وزیر امــور خارجه ترکیه گفت که بــه دنبال برقراری 
آتش بس در ادلب ســوریه، آنکارا از وقوع یک تراژدی 
بزرگ انسانی در این منطقه جلوگیری کرده و بیش از 

صد هزار سوری به خانه های خود بازگشته اند.
به گزارش ایسنا، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه 
ترکیــه در گفت گوی اختصاصی با شــبکه تلویزیونی 
»آکیت« ضمن بررســی تحوات اخیر در ادلب در پی 
برقراری آتش بــس در تاریخ پنجم مــارس، گفت: به 
دنبال برقراری آتش بس، تحــوات نگران کننده ای در 
ادلب اتفــاق افتاد اما با اراده قوی جواب مناســبی به 
بشــار اســد و حامیان او دادیم.وی افزود: از وقوع یک 
تراژدی بزرگ انســانی در منطقه جلوگیری کردیم. در 
پی امضای توافق آتش بس با روسیه شاهد آرامش نسبی 
در منطقه هستیم. عملیات گشت زنی مشترک نیروهای 
ترکیه-روســیه در جــاده »ام 4« و »ام ۵« ادلب ادامه 
دارد. بر این اساس، بیش از صد هزار مهاجر به خانه های 
خود بازگشته اند.او ادعا کرد: قبل از توافق آتش بس در 
جریان حمات اســد در ادلب بیش یک میلیون انسان 
خانه های خود را ترک کرده و در مرز ترکیه آواره شدند.

چاووش اوغلو ضمن طرح ادعای »نقض آتش بس توسط 
حکومت اسد در ادلب« و اطاع رسانی به کشور ضامن 
روسیه، اعام کرد: ســوریه تنها عبارت از ادلب نیست 
اما این منطقه بســیار با اهمیت اســت. برای برقراری 
آتش بس پایدار در ادلب باید راه حل سیاسی را در پیش 

گرفت. حکومت اســد به راه حل سیاسی باور ندارد و از 
طریق حمات علیه غیرنظامیــان در پی کنترل ادلب 
اســت. بر این اساس مســأله ادلب حل نخواهد شد و 
تنش ها ادامــه خواهد یافت. با وجود این همه وضعیت 
ادلب نسبت به گذشــته بهتر است.وزیر خارجه ترکیه 
در ادامه سخنان خود تصریح کرد: گروه های تروریستی 
شیوع ویروس کرونا را یک فرصت دانسته و در مناطق 
عملیات چشــمه صلح و عفرین حملــه کرده اند. بر اثر 
حمات تروریســت ها در مناطق مذکــور تعداد زیاد 
غیرنظامیان جان خود را از دست داده اند. از سوی دیگر 
نیروهای مســلح ترکیه در این مناطق تعداد زیادی از 
عناصر گروه های تروریســتی را به هاکت رسانده اند. 
پس از این که تروریســت ها احساس کردند که دیگر 

نمی توانند در این مناطق مقاومت کنند، به مناطق دیگر 
رفتــه و برای خود پناهگاه ایجــاد کردند.چاووش اوغلو 
ضمن اشاره به کمک های فرانسه به خلیفه حفتر، اعام 
کرد: کشورهای امارات، مصر و فرانسه بیشترین کمک را 
به خلیفه حفتر می کنند. شرکت روسی »واگنر« نیز در 
لیبی فعالیت می کند. تمام کشورها در پی منافع خود 
هستند. ابوظبی و برخی کشــورهای دیگر برای ایجاد 
آشوب و بی ثباتی در منطقه  تاش می کنند. امارات در 
پی تجزیه یمن است. بدون تردید این کشور در منطقه 
هرج ومرج ایجاد می کند. این ها همچنین در پی تاش 
برای حمله به مواضع ما نیز شــدند اما پاســخ مناسب 
به آنها داده شــد. این ها هم در لیبی درگیری ها را آغاز 
کردنــد و هم یمن را به ویرانه تبدیــل کرده اند و مانع 
کمک های ارسالی ترکیه نیز می شوند.وزیر امور خارجه 
ترکیــه همچنین تصریح کرد: به حمایت خود از دولت 
وفاق ملی لیبی به عنوان دولت مشروع این کشور ادامه 
می دهیــم. اگر در این زمینه اقــدام نمی کردیم، دامنه 
جنگ تا مرکز طرابلس کشــانده می شد و جنگ تا ۱۰ 
سال دیگر ادامه پیدا می کرد. میلیون ها انسان جان خود 
را از دســت داده و برقراری صلح ناممکن می شــد. ما 
طرفدار راه حل سیاسی در این کشور هستیم و عملیات 
نظامی نتیجه نخواهد داشت.او خاطرنشان کرد: بر این 
اســاس جهان این را خواهد دانست که ثبات نسبی در 

لیبی در پی تاش های ترکیه برقرار شده است.

چاووش اوغلو: 
امارات در پی تجزیه یمن است
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یکی از شــرکت های دانش بنیان مستقر در برج فناوری دانشگاه شریف 
به منظور جلوگیری از ســرقت دریچه های فلزی شرکت آب وفاضاب 
با بهره گیــری از ویژگی های نانوذرات روش نوآورانــه ای در این زمینه 
ارائه کرد که مورد اســتقبال شــرکت های آب و فاضــاب قرار گرفت.

یکی از شــرکت های فناور فعالیت خــود را در زمینه تولید محصوات 
نانوکامپوزیت سیمانی آغاز کرد. نانوکامپوزیت های سیمانی تولید شده 
در این مرکز دارای خواص مشابه فواد بوده و می تواند جایگزین بسیار 
مناسبی برای مصارف مختلف صنعتی باشد.علی شفیعیون، مدیرعامل 
این شرکت سرقت دریچه های فلزی آب و فاضاب را یکی از چالش های 
شــهرداری تهران دانست و گفت: این مشکل با دانشگاه صنعتی شریف 

مطرح شد.

پژوهشگران "دانشگاه پردو" قصد دارند نوعی فناوری پوشیدنی ارائه 
دهند که می تواند از مرگ ناگهانی بیماران مبتا به صرع پیشگیری 
کند. بیش از یک ســوم افراد مبتا به صــرع در آمریکا، در معرض 
"مــرگ ناگهانی غیرمنتظــره در صرع" قــرار دارند.مرگ ناگهانی 
غیرمنتظره در صرع، مرگی است که به صورت غیرمنتظره و ناگهانی 
و بدون شواهد تشنج در افراد مبتا به صرع پیش می آید. اکنون یک 
استارتاپ وابسته به "دانشگاه پردو" سعی دارد تا ابزاری ارائه دهد که 
می تواند این شرایط کشنده را متوقف کند.پژوهشگران این استارتاپ 
موســوم به "نوراوا" ســعی دارند یک ابزار پوشیدنی ابداع کنند که 
می توانــد به بیمارانی که در معرض خطر مرگ ناگهانی غیرمنتظره 

ناشی از صرع قرار دارند، کمک کند.

یــک روش جدید بــرای اولین بار امکان می دهد کــه دو هورمون 
تنظیم کننده قند خون یعنی "انسولین" و "آمیلین" به شکل مطمئن 
در قالب یک تزریق ترکیب شوند.محققان دانشگاه "استنفورد" یک 
تکنیک موفقیت آمیز را ابداع کرده اند که دو داروی مخصوص دیابت 
را در یک تزریق واحد ترکیب می کند. پیش از این، این دو دارو نیاز 

به تزریق جداگانه داشتند و مانع از درمان مناسب دیابت می شد.
همان سلول های بتای لوزالمعده که به طور مؤثر انسولین را در افراد 
غیردیابتی تولید می کنند، هورمونی به نام آمیلین ترشح می کنند. 
این مولکول نقش مهمی در تنظیم گلیسمی درون زا دارد و طی دو 
دهه گذشــته دانشمندان برای کمک به درمان دیابتی ها یک "شبه 

آمیلین" به نام "پراملینتید" ساخته اند.

جلوگیری از سرقت دریچه های 
شرکت آب وفاضاب با نانو فناوری

پیشگیری از مرگ ناگهانی 
بیماران مبتا به صرع 

کنترل قند خون دیابتی با تزریق 
"دو در یک"

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

لیالی قدر، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان- دانشگاه تهران

لو رفتن کامل طراحی نسل جدید مرسدس S کاس
سرانجام چیزی که همه منتظر آن بودیم یعنی طراحی نهایی نسل جدید مرسدس بنز S کاس مشخص شد زیرا تصاویر تازه ای از این 
خودرو افشا شده که یک پروتوتایپ تقریباً بدون پوشش های استتاری را نشان می دهد. با توجه به این تصاویر، S کاس جدید در بیرون 
ظاهری آشنایی دارد اما در داخل اساساً هیچ ارتباطی با نسل کنونی ندارد. در بخش بیرونی S کاس نسل W223 از زبان طراحی اخیر 
مرسدس که پیش ازاین در مدل هایی مثل CLS ارائه شده بود استفاده شده است؛ اما بااین حال، طراحی کلی خودرو تکاملی بوده و تحول 
بزرگی نســبت به نســل قبل نداشته است. در جلوی خودرو جلوپنجره فرم جدیدی دارد و به نظر می رسد کمی بزرگ تر از قبل شده تا 
ضمن پیروی از سایر مدل های مرسدس، ظاهر برجسته تری به S کاس بدهد.بزرگ ترین تغییر در جلوی سدان پرچم دار مرسدس اما 
چراغ های جدید و باریکی است که هرچند از طرح های اخیر این شرکت پیروی کرده اما برای متمایز کردن S کاس از مدل های پایین تر، 
هویت خاص خود را دارند. بااین حال فرم چراغ های جلو می تواند بسیار بحث برانگیز باشد زیرا از این زاویه جذابیت و زیبایی چندانی ندارند. 
 CLS کاس جدید نیز چراغ های افقی کامًا جدیدی به چشم می خورد که شکل کلی آن ها شباهت زیادی به چراغ های عقب S در عقب

و فیس لیفت E کاس دارد. باای این چراغ ها نیز نواری کرومی سراسری از گلگیر تا گلگیر کشیده شده است. 

عامل اصلی عقب ماندگی تنیس ایران چیست؟
سرمربی پیشین تیم ملی تنیس گفت: عامل اصلی عقب ماندگی تنیس ایران بازیکنان هستند چون برای بهتر شدن تاشی نمی 
کنند.سعید احمدوند درباره ی اینکه تنیس ایران چقدر در بازیکن سازی موفق بوده و بازیکنان ایرانی تا چه اندازه برای حرفه ای 
شدن تا ش کرده اند، بیان کرد: ما از سال 2۰۱2 تا 2۰۱۶ پروژه بازیکن سازی را انجام دادیم و با وجود کمبود امکاناتی که بود 
توانستیم چند بازیکن را به بدنه تیم ملی اضافه کنیم.  از وقتی تحریم ها زیاد شد شرایط حضور اسپانسر  و برگزاری مسابقات 
فراهم نشد و تیم ها هم دیگر نیامدند تا لیگ برگزار شود در نهایت بازیکن سازی نداشتیم. ما اگر می خواهیم در تنیس رقابت 
کنیم باید کار تمام وقت انجام دهیم و بازیکنان در طول سال آماده باشند اما عما شرایط رقابت کردن را نداشتیم.او در پاسخ به 
این پرسش که بازیکنان را تا چه اندازه در به وجود آمدن وضعیت بد تنیس مقصر می دانید، تصریح کرد: من بازیکنان را به اندازه 
مدیریت مقصر می دانم چون تنیس یک رشته بازیکن محور است. مگر در اروپا تمام بازیکنان اسپانسر دارند؟ من خودم به چشم 
دیده ام با چه سختی در مسابقات شرکت می کنند و کجا می خوابند تا بتوانند هزینه های خود را کاهش دهند و درمسابقه حضور 

داشته باشند. کدام یک از بازیکنان دختر  و پسر ما به مسابقات فیوچرز می روند؟ اان دار گران شده قبا که دار ارزان بود. 

ری ه رازم بی تو پیدا نیست هست گر تو پندا
یا دلم مشتاق آن رخسار زیبا نیست هست یا ز عشق لولو و یاقوت شَکَر بار تو
چشم  گور بار من ر شب چو ریا نیست هست

ور تو را صورت همی بندد ه از چشم و دلم
ا نیست هست ری ه بی وصل تو جان اندر تنمآب و آتش ا ثَی و ا ثُیّ گر تو پندا
مستمند و ردمند و اشکیبا نیست هست ری ه از جور و جفای روزگار ور تو پندا
ر دِماغ و طبع من سودا و صفرا نیست هست

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

دولت ژاپن از اواسط ماه آوریل و در واکنش به شیوع ویروس کرونا به تعطیلی سینماها در توکیو و دیگر 
شهرهای این کشور دستور داد اما با کنترل نسبی این بیماری در ژاپن، بخشی از سینماها در این کشور 
به صورت آزمایشی بازگشایی شدند. ژاپن سومین بازار بزرگ سینمایی جهان پس از آمریکا و چین است 
و آغاز مجدد فعالیت سینمایی در این کشور حاکی از قدمی بزرگ به سوی آغاز مجدد فعالیت سینماها 
در ســطح جهانی خواهد بود. مقام های چین نیز هفته گذشته اعام کردند به سالن های سینما اجازه 
داده خواهد شد تا به شرط رعایت دستورنامه های ایمنی دوباره کار خود را آغاز کنند. »توهو سینما« که 
بزرگترین مجموعه سینماهای زنجیرهای در ژاپن است روز سه شنبه اعام کرد ۱۰ مجموعه سینمایی 
را در مناطقی با کمترین موارد ابتا به ویروس کرونا بازگشــایی می کند. سینماهای سراسری »آئون« 
نیز از آغاز فعالیت 2۷ مجموعه چندمنظوره سینمایی در ژاپن از تاریخ ۱۸ می خبر داد. »شینزو آبه« 
نخست وزیر ژاپن اوایل هفته اعام کرد که دولت در تاش برای برداشتن حالت اضطراری در 3۴ بخش 
از کشور است که موارد ابتای کمتری را به ثبت رسانده اند، اما شهرهای توکیو، اوساکا و دیگر شهرهای 

پرجمعیت ژاپن همچنان در شرایط قرنطینه خواهند ماند.

انسان خداگونه
انسان خداگونه – تاریخ مختصر آینده – با عنوان انگلیسی 
کتابی در ادامه کتاب انسان خردمند اثر یووال نوح هراری 
است. انسان خردمند نشان داد که از کجا آمده ایم و انسان 
خداگونه نشان می دهد که به کجا می رویم. این اثر یووال 
نوح هراری نیز، درست مانند انسان خردمند، با استقبال 
بسیار زیادی روبه رو شد و همواره در لیست پرفروش ترین 
کتاب ها قرار گرفته است. انسان خداگونه تاریخ مختصر 
آینده اســت، اما نه آینده ای دور. آینده ای که یووال نوح 
هراری در این کتاب در مورد آن صحبت می کند ۵۰ سال 
بعد و یا حداکثر 2۰۰ ســال بعد است. چه بسا هراری در 
مورد همین 2۰۰ سال هم به شکل قطعی نظر نمی دهد 
و فقط احتماات را بررسی می کند. جریان هایی را بررسی 
می کند که ممکن است در آینده رخ دهند. به طور کلی می توان گفت هیچ کدام از مسائل مطرح شده در 
کتاب انسان خداگونه قطعی نیست مگر این مورد که آینده بسیار متفاوت تر از آن چیزی خواهد بود که 
هر کدام از ما ممکن است تصور کنیم.اما نویسنده قبل از پرداختن به بخش های اصلی کتاب، یک فصل 
تحت عنوان »دســتور کار نوین انسان« در ابتدای کتاب گنجانده است که در آن در مورد موفقیت های 
انسان خردمند و همچنین در مورد اهدافی که انسان خردمند قصد دارد به آن برسد، صحبت می کند. در 
این مقدمه نویسنده اشاره می کند که انسان امروز در مواجه با ناکامی ها خوشبخت تر از هر زمان دیگری 
است.در طول تاریخ، اولین بار است که انسان ها بیشتر بر اثر پرخوری می میرند تا فقر غذایی؛ بیشتر بر اثر 
کهولت می میرند تا بیماری های واگیردار؛ و بیشتر از آنکه به دست سربازان و تروریست ها و جنایتکاران 
کشته شوند، خودکشی می کنند. در ابتدای قرن بیست ویکم، احتمال مرگ انسان های عادی از زیاده روی 

در خوردن همبرگرهای مک دونالد به مراتب بیشتر از خشکسالی یا ویرویس اِبوا یا حمله القاعده است.

ماری کوری
ماریا اسکلودوســکا کوری شناخته شده با نام ماری 
کوری )زاده ۷ نوامبر ۱۸۶۷ – درگذشــته ۵ ژوئیه 
۱۹3۴( فیزیکدان و شــیمی دان لهستانی-فرانسوی 
بــود. وی در ۷ نوامبــر ۱۸۶۷ در ورشــو پایتخت 
لهســتان زاده شد. ســال ۱۸۹3 در فیزیک، و تنها 
یک ســال بعد در ریاضی، لیســانس گرفت. ماری 
کوری نخستین زنی است که برنده جایزه نوبل شد. 
او همچنین نخســتین و تنها زنی اســت که دو بار 
جایزهٔ نوبل گرفته  اســت؛ یک بار در رشتهٔ فیزیک 
در ۱۹۰3 و بار دیگر، در رشــته شیمی در ۱۹۱۱.
کارهای او در رادیواکتیویته )اصطاحی که خودش 
پیش نهاد و به کار برد روش هایی برای جداســازی 
ایزوتوپ و کشــف دو عنصر پولونیم و رادیوم اســت. پس از کارهای او، نخســتین بررسی های 
اثر پرتوزایــی )رادیواکتیویته ( در از بین بردن تومورها با به کارگرفتن ایزوتوپ های رادیواکتیو 
صورت گرفت. وی دو مرکز به نام کوری، در پاریس و ورشــو، که امروز از مراکز بزرگ پزشکی 
جهان هســتند، و نیز اولین مرکز درمانی نظامی رادیوپزشــکی را هنــگام جنگ جهانی اول 
در پاریس بنیان گذاشــت.وی اگرچه شهروند فرانســه بود، از امضای ماریا اسکلودوسکا کوری 
اســتفاده می کرد. او هیچ گاه هویت ملی خود را فراموش نکرد؛ به دخترانش زبان لهستانی یاد 
داد و آن ها را برای بازدید به لهستان می برد.همچنین اولین عنصری را که کشف کرد به افتخار 
لهســتان پولونیوم نامید.کوری در ۱۹3۴ در اثر کم خونی آپاســتیک که نتیجهٔ پرتوزایی پرتو 
ایکس بود درگذشــت. او هنگام تحقیقاتش در مرکز پزشــکی نظامی در جنگ جهانی اول در 

برابر این پرتوها قرار گرفته  بود.

بازگشایی سومین بازار بزرگ سینمایی


