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رئیس جمهور گفت: روز قدس در ۲۱۸ شهرســتانی که وضعیت ســفید دارند در محل نماز جمعه برگزار می شود و در تهران نیز این مراسم به صورت حرکت تبلیغی 
به وسلیه خودروها انجام می شود. حجت ااسام والملسمین حسن روحانی در جلسه دیروز ستاد مقابله با کرونا، اظهار کرد: روز قدس امسال در ۲۱۸ شهرستانی که 
وضعیت آنها سفید است و نماز جمعه در آن برقرار است می تواند برگزار شود، البته با مراعات همه پروتکل های بهداشتی؛ البته این مراسم نه به صورت راهپیمایی بلکه 
صورت اجتماع در نماز جمعه برگزار می شود.وی ادامه داد: برای شهر تهران دستورالعمل ویژه ای در نظر گرفته شده، تهران شرایط قرمز دارد؛ اما خیلی سخت است به 

عنوان پایتخت در  آن خبری نباشد و بر طبق تصمیم گیری مراسم روز قدس به سپاه سپرده شده و از یک مبدا تا انتها حرکتی....

www.sobh-eqtesad.ir

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعام کرد

راهپیمایی خودرویی روز قدس در تهران
info@sobh-eqtesad.ir

اتهام مافیا به صنعت خودرو، چرا؟
اینکه قبل از انقاب ساختار بسیاری از صنایع و از جمله تولید خودرو 
در ایران با افرادی که در انجمن های فراماسونری وابسته به انگلیس 
اداره میشــد و بخش اعظمی از علل مصادره اموال و دارایی های آنها 
بعد از وقوع و پیروزی انقاب همین اتهام را بدوش میکشــید، اطاع 
متقنی است که گذشــته را کاما مافیایی کرده بود اما اینکه بعد از 
انقاب این جریان بزرگ اقتصادی مجددا توســط جریانهای پیچیده 
و بهم پیوســته و در تاریکی تصمیم ســاز مجددا رشد کرده و اندام 
اقتصــاد ملی را به چنین اتهام خانه براندازی ملکوک میکند، واقعا از 
عجایب مدیریت در همه دولتهای دوازده گانه بعد از انقاب اســت. 
تاریخچه خودروســازی در ایران البته به ریشه داری انگلیسی متهم 
است. بدان معنا که انگلیسها عوامل تابع خود را در جریان دگردیسی 
در اســتعمار نو ) نئو ُکلنیالیسم (ســاخته و پرداخته بودند، با تبانی 
زورمندان و منصب داران رتبه دار در انجمنهای فراماســونری براین 
صنایع می گماشــتند و تا سیاستهای خود را مو به مو توسط ایشان 
بر اقتصــاد تولیدی و ریل گذاری های آن دیکتــه کنند، آنها هم از 
کنار این مزدوری نان و آب چرب و شیرینی داشتند. هیلمن که بعدا 
پیکان نامیده شــد، محصول همین ماجرا در ادواری از تاریخ قبل از 
پیروزی انقاب اســامی است. با پیروزی انقاب و در سالهای از ۶۰ 
و  ۶۱ بــه بعد و همزمان با تحقق مصادره ها و تغییر مدیریتها اعم از 
اینکه آنها زیر نظر دولت رفته بودند و یا در بنیاد مســتضعفان جای 
گرفته بودند در اصل بعنوان شرکتهای تحت نفوذ عواملی و تا حدی 
وابسته به همان جریانها به دگردیسی پرداخته بودند، در همین سالها 
بهزاد نبوی وزیر صنایع ســنگین و متولی همان صنایع صاحب اتهام 
گذشته  شد. در صنعت خودرو ایران ناسیونال تبدیل به ایران خودرو 
گردید و لوگوی ارابه به لوگوی کله اسب تغییر یافت. از قضا در سال 
۶۴ شــرکت تالبوت انگلیس که اتومبیل هیلمن، مشابه  پیکان را در 
انگلســتان تولید میکرد ورشکسته شد و در همان سالها بهزاد نبوی، 
میرحسین موسوی نخست وزیر وقت را برآن داشت که سهام شرکت 
تالبوت را به قیمت ۲۵ میلیون دار از فرانســوی های فراماسون که 
تا حدی این صنعت را در انگلســتان نجات بخشیده بودند و هنوز اما 
در گرداب سخت اقتصادی افتاده و دخل و خرج نمیکردند، خریداری 
کند. پژوی فرانســه که تالبوت را از انگلیس خریده بود و میخواست 
به جای هیلمن یا مشابه آن پیکان، اتومبیل ملی با نام پژو تولید کند 
حاضر به این معامله نشد. اما زمینه تفاهم برای تولید پژو در ایران را 
فراهم کرد. این حقیر آن زمان مســئولیت تامین اقام نظامی جنگ 
را داشــتم، در یک تفاهم نامه با تویوتای ژاپن زمینه انتقال تدریجی 
از)SKD to CKD((( برای ســاخت لندکــروز را فراهم کرده بودم و 
سپاه با این تفاهم نامه صاحب تکنولوژی تولید اتومبیل شاسی بلند 
میشــد. ما برای اداره جنگ بیش از سی هزار دستگاه تویوتا لندکروز 
اتاق دار و وانت نیاز داشتیم و از طریق نمایندگی تویوتا )الفطیم( در 
دوبــی نزدیک به ۸۰۰۰ عــدد آن را وارد کرده بودیم. برای ادامه کار 
و تحقــق انجام و عملی کردن موضــوع تفاهم نامه و اخذ مجوز باید 
با شــورای عالی دفاع مطرح میکردیم که بــا ارائه تصویری از تفاهم 
نامــه و نامه ای برای صدور مجوز ورود به صنعت خودرو ســازی در 
ســپاه مکاتبه ازم با شورای عالی دفاع انجام شد و مرحوم نظران به 
عنوان دبیر شورای عالی دفاع ضمن اعام موافقت شورا با پیشنهاد ما، 
موضوع را به دولت ارســال و جهت پیگیری در دولت، وزارت سپاه را 
نیز در جریان گذاشتند. متعاقب موضوع حقیر دیداری با میرحسین 
موســوی و بهزاد نبوی در دفتر میرحسین موسوی داشتم که ایشان 
ریز اطاعات مربوط به تفاهم نامه را دریافت نمودند و قرار شد بستر 
ازم را در وزارت صنایع ســنگین بوجــود آورند و به ما خبر بدهند. 
دیری نگذشــت که در روزنامه ها منتشر شــد که دولت با کارخانه 
نیسان در ژاپن به تفاهم رسیده که در ایران نیسان پاترول تولید کنند. 
ما شاکی شــدیم و از طریق محسن رفیقدوست موضوع را در دولت 
مطرح کردیم. پیگیــری جایی نیافت و ما همه و با همه آرزوهایمان 
سِرکار بودیم و معلوم بود دولت بنا ندارد اجازه ورود به صنعت خودرو 
را به سپاه بدهد. جالب این بود که با همان رقمی که ما سگ را خریده 
بودیم آنها ســگ توله خریده بودند. ما سی کی دی را برای لندکروزر 
بطور میانگین حدود ۶.۷۰۰ دار برای تنوعی از محصول خریده بودیم 
و آنها هم که این رقم را دریافته بودند همان مبنای قیمت برای معامله 
را با نیسان برای خرید قطعات منفصله نیسان پاترول گذاشته بودند. 
حال آنکه ســی کی دی نیســان پاترول ۴۰۰۰ دار هم نمی ارزید. 
حقیر جیپ ویلیز حامل تفنگ ۱۰۶ را از کیا موتور روی چهار چرخ با 
حدود ۱۹۵۰ دار بسته و نزدیک به ۴۰۰۰ دستگاه برای سپاه و ارتش 
وارد کرده بودم و بی حساب نمیگویم که سی کی دی نیسان ۴۰۰۰ 
دار هم نمــی ارزید. بوی گند این تصمیم همان زمان در شــورای 
معاونین وزارت سپاه و شورای عالی سپاه مطرح شد. هم رفیقدوست 
رغبتی به پیگیری نداشت و هم هاشمی رفسنجانی حاضر به رسیدگی 
ادعای ما و پیگیری نشد. ما در این جریان همیشه احساس ماجراهای 
پشت پرده را به هم منتقل میکردیم. این نجاست بو داشت اما روئیت 
نمیشد. هرجا هم نمودی مشهود میافتاد برآن سرپوش می نهادند. من 
در مجموعه خاطرات روزمره خود بدینها ریز به ریز اشاره کرده ام که با 
کمک خدای متعال روزی منتشر خواهد شد. این موضوع بین دولت و 
سپاه به جریان صنایع خودرو تنها خاصه نمیشد که نفربرسازی هم 
همین داستان را داشت و تخصیص ارز و بودجه دفاعی هم با معضات 
مواجه بود. وقتی به دوران گذشته برمیگردم متوجه دریایی از ندیدن 
ها و نادیده گرفتن ها هســتم. متولی مستقیم اجرا ما بودیم و ضعف 
ها را به صراحت میدیدیــم و گزارش میکردیم اما متولی تصمیمات 
کســانی بودند که رغبتی به رسیدگی نداشــتند. به باا ترها هم که 
برای گزارش و پیگیری مراجعه میکردی با یک جمله آنچنان خرابت 
میکردند که ) فانی را جدی نگیرید( همین امر موجب میشد از ترس 
آبرو خفقان بگیری. این روزها من خیلی امور را به این برداشت خود از 
نفوذ در بدنه نظام ربط میدهم. مثا اگر منوچهر متکی را یا قاضی زاده 
هاشمی را یا رحمانی وزیر صمت را با این افتضاح کله میکنند حقیر 

درمی یابم که بیچاره طرف جایی تمکین نکرده و باید تنبیه شود. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 دستمزد کارگران و مدیران عامل
 در طول ۴۰سال چقدر افزایش یافت؟

امروزه شاهد وضعیت ناعادانه  و شکاف بزرگی در پرداخت دستمزد کارگران و مدیران عامل هستیم 
و تنها ۹درصد از شرکت های سراسر جهان، معیارهای اصلی در پرداخت حقوق را رعایت می کنند.

اقتصادآناین : بر اساس گزارش ارائه شده  توسط بلومبرگ، وضعیت عادانه بودن پرداخت حقوق، 
یکی از مشکات چشمگیر امروزه به شمار می رود.  از مسائل مهمتر، روند پرداخت دستمزد رهبران 
شرکت ها، تنظیم اهداف بلندمدت، مالی و غیره است.به عنوان یک معیار سنجش، افزایش توجه به 
اهداف زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، یا به صورت مخفف ESG، باید در نظر گرفته شود.این 
 FTSE برنامه های تشویقی در بخش های اندکی در نظر گرفته شده است. تنها ۹درصد از شرکت های
در سراسر جهان ) ۱۰۰ شرکت برتر در بورس اوراق بهادار لندن با بااترین سرمایه بازار( دستمزدها 
را با معیارهای ESG و بیشــتر با دغدغه های بهداشتی و امنیتی پیوند می دهند.با توجه به آمار ارائه 
شده، از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۸، دستمزد کارگران تنها ۱۲درصداضافه شده، در حالی که به دستمزد 
مدیران عامل در همین بازه زمانی، ۹۴۰درصد افزوده شده است.یکی از کارشناسان اذعان داشت که 
به رغم شرایط فاجعه بار کنونی، در حال حاضر رفتارهای بهتری را نسبت به دوران بحرانی سال ۲۰۰۸ 

شاهد هستیم و حداقل برخی از رهبران، مشکات کارمندان را به سرعت اشتراک گذاری می کنند.

 سخنگوی دولت گفت: بیشترین قاچاق ورودی 
به کشور در بخش کفش و پوشاک، لوازم آرایش 
و لوزام خانگی و قطعات خودرو است و تنها در 
دو بخش کفش و پوشاک ظرفیت یک میلیون 
شــغل را از ایرانی ها گرفته است.»علی ربیعی« 
عصر دیروز شــنبه در نشســت هم اندیشی و 
هم افزایی مدیران و رییسان روابط عمومی ها در 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و ارز با تبریک 
»روز جهانی ارتباطات« بــه جامعه ارتباطی و 
اطاع رسانی کشــور، گفت: امیدوارم به برکت 
شــب های قدر و تاش های اعضای این جامعه 
تا امروز و تداوم آن در آینده، بتوانیم جامعه ای 
فعال تر و پویاتر در مقابله با همه مشــکات، به 
ویژه در مســیر مبارزه با کرونا و مقاومت برابر 
تحریم داشته باشــیم تا به بهبود زندگی مردم 
کمک کند.  دستیار ارتباطات اجتماعی رییس 
جمهوری افــزود: در اصاح قانون قاچاق کاا و 
ارز فعال بودم و مخالف تشکیل این گونه ستادها 
در ساختار دولت هســتم؛ اما یک نظر قوی تر 
وجود دارد که با توجه به ســاختار اقتصادی و 
جغرافیایی و مرزهای کشــور نیازمند به ستاد 
هســتیم قطعا ایه هایی در این ستاد است که 
دیده نمی شود.ربیعی با اشاره به ارتباط فعالیت 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز با برنامه های 
توســعه کشور تصریح کرد: فعالیت این ستاد با 
حفظ اشتغال و فقرزدایی و تولید در کشور نیز 
ارتباط مســتقیم دارد.  وی به دو بخش قاچاق 
ورودی و خروجی کاا از کشــور اشــاره کرد و 
گفت: بیشــترین قاچاق ورودی به کشــور در 
بخش کفش و پوشــاک، لــوزام آرایش و لوزام 

خانگی و قطعات خودرو است.

 قاچاق جلو اشتغال یک میلیون نفر را در 
بخش کفش و پوشاک گرفت

وی به دوبخش قاچــاق وردی و خروجی کاا 
از کشور اشــاره کرد و گفت: بیشترین قاچاق 
ورودی به کشور در بخش کفش و پوشاک، لوزام 
آرایش و لوزام خانگی و قطعات خودرو اســت؛ 
و تنهــا در دو بخش کفش و پوشــاک ظرفیت 
یک میلیون شــغل را از ایرانی ها گرفته است.

دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری 
ادامه داد: بیشــترین ایجاد اشتغال ما اکنون در 
بخش تولید است ما به راحتی می توانستیم در 
بخش تولید افزایش شــغل داشته باشیم حتی 
در پنج سال می توانستیم سه الی چهار میلیون 
شــغل به وجود بیاوریم این در حالی است که 
بنگادش ۱۰ میلیون شغل فقط در این حوزه 
دارد.ربیعی یادآورشد: قاچاق موجب تعمیق فقر 
و بی عدالتی می شودجلوه های از بی عدالتی که 
امروز مورد شــورش های ذهنی قرار می گیرد، 
مــا نظریه »هرمان تعرض« داریم یعنی افرادی 
که نگاه می کنند با افرادی که یک شــبه پولدار 

می شــوند دچار نوعــی هرمان می شــوند که 
بی عدالتی را عمیق تر می کند.وی اظهار داشت: 
قاچاق باعث رشــد پول دارهای بی ارزشی بدون 
ارزش افــزوده که هیچ نقشــی در تولید ملی 
ندارند می شوند. پول هایی که نه بر اساس تولید 
ملی و ارزش کار ایجاد شده باشد، متاسفانه در 
طول ســال های گذشته این اتفاق افتاده است. 
ما در ســال ۹۲ روزی که به دولت آمدیم ۲۵ 
میلیارد دار قاچاق بر اساس برآوردهای اقتصاد 
پنهان و مدل شکاف عرضه  و تقاضا صورت می 
گرفت.  ایــن ۲۵ میلیارد دار قاچاق تبدیل به 
ثروت هنگفت می شــود که چقدر موجب فقر، 
بی عدالتی و تبدیل به ضداشــغال شده است. 
مبارزه بــا قاچاق کاا جلوه هایــی از مبارزه با 
بی عدالتی را در جامعه گســترش می دهد چرا 
که کار مبــارزه با قاچاق مبــارزه با بی عدالتی 
هم هست.ربیعی تصریح کرد: شاید آه افسوس 
و نگرانی کــه از مناطق مرزی پدید می آید که 
نشــود بیان کرد که قاتان اصلــی کولبران ما 
چه کسانی هســتند؟ قاتان اصلی کولبران ما 
قاچاقچیان هســتند. آنهایی که به خاطر نیاز با 
پول اندکی روی کول خودشــان باید اجناسی 
بکشــند و در جایی تجمیع بشود و زنجیره ای 
از یک شــبکه تشکیل شود و به تهران برسد و 
اینهــا جان آنها را می گیرند و هم رنگ ننگ به 

مرزنشینان ما می زنند.

ثبت اطاعات 25 دســتگاه در ســامانه 
مبارزه با قاچاق 

ســخنگوی دولت با اشــاره به هوشمند شدن 
مبارزه با قاچاق کاا و ارز و ایجاد ســامانه بین 
دســتگاه های مختلف در دولت اظهار داشــت: 
حدود ۲۵ دستگاه اطاعات شان در این سامانه 
وارد می شــود و ما به ســمتی می رویم که به 
طور ســاختارمند جلو قاچاق را بگیریم.دستیار 
ارتباطــات اجتماعی رییــس جمهوری گفت: 
اگرمی خواهیم با فســاد مبــارزه کنیم باید به 
جای فســاد هیجانی، کوتاه مدت و پر ســرو 
صدا، یک مبارزه با فساد ساختارمند و بنیادی 
داشته باشیم و کاری که در مبارزه با قاچاق کاا 
می کنیم حتما از این جنس اســت.  ربیعی در 
بخش دیگری از ســخنانش گفت: وقتی درباره 
اقدامات جامعــه اطاعاتی و ارتباطی در دوران 
کرونا سخن می گوییم، نمی توانیم نسبت جامعه 
اطاعاتی و ارتباطی با کرونا را مورد بحث قرار 
ندهیم. ما نیاز به یک پویش نظری در ارتباط با 
وظایف جامعه اطاعاتی وارتباطی با کرونا داریم. 
سخنگوی دولت اضافه کرد: همه ما در دهه های 
اخیر واقف هستیم که جهان ارتباطات مسائل 
مختلفی داشته است و  امروز پرسش های زیادی 
درباره آثــار جدید و تحوات آینده فرآیندهای 
ارتباطی در پیش روی ماست. شاید اگر یک روز 

درباره جهانی شدن و جهانی سازی نزاع بود، هر 
چه بود آثار آن آثار واقعی بود.

مفهوم امنیت انسانی باید بازتعریف شود
وی ادامه داد: ما امــروز با بیماری های جهانی 
شــده روبه رو هستیم بیماری هایی که قطعاً بر 
فرآیندهای ارتباطات، زمینی، هوایی و دریایی و 
ارتباطات انسانی استوار شد و ارتباطات دیجیتال 
هم به ســرعت آثار و اپیدمی روانی خود را به 
جای داشته اســت به طوری که یک درگیری 
فیزیکی داشتیم یک درگیری روانی انسان ها. به 
هر حال موج فناوری های ارتباطی در بیماریهای 
جهانی تاثیر زیادی داشــته است و ما امروز با 
آن مواجه هستیم.دســتیار ارتباطات اجتماعی 
رییس جمهوری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ با 
توجه به شیوع ویروس کرونا باید در مورد نقش 
ارتباطات بیشتر بحث کنیم، گفت: دوران کرونا 
ما را به فهم جدیدتر و تأمل عمیق تر واداشــته 
است. ما در بعد ارتباطات با نوعی شوک مواجه 
شــدیم که با هیچ هراس رسانه ای و زیستی با 
قبل خودش قابل مقایســه نیســت.وی ادامه 
داد: بــه نظر من بار روانی اشــباع بیش از حد 
نوعی از اخبار و اطاعات از آثار اقتصادی کرونا 
امروز ویران گر عمل می کند در بخشــی جاها 
ویرانگرتر هم عمل کرده است.ربیعی با اشاره به 
اینکه جامعه ما امروز با سردرگمی و فشارهای 
روانی بســیاری روبرو هست، گفت: همه ما در 
اخبار می بینیم که مردم آمریکا، بریتانیایی ها و 
آلمانی هــا در اعتراض به آنچه که قرنطینه بود، 
بیرون ریختند. ما این اخبار را بســیار سرسری 
نــگاه کردیم. من فکر می کنم این یک اعتراض 
به شــرایط روحی و روانی کرونا اســت و نشان 
می دهد که تعادل های اجتماعی - روانی به هم 
ریخته است.سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: 
بیرون ریختن  مردم با اسلحه در آمریکا آن هم 
در جامعه ای که معنابخش های زندگی هم کمتر 
هست، نوعی اعتراض به آثار روانی پدیده کرونا 
است. ما حق نداریم صرف این اخبار را مطالعه 
کنیم و به نظرم نیــاز به یک مطالعه عمیق تر 
داریــم.وی گفت: امروز هر کدام از ما به جامعه 
نگاه کنیم نوعی احساس بی اتکائی ممکن است 
اپیدمی شود. نیاز به حمایت اجتماعی و حمایت 
از هم را احساس می کنیم و این نیازها در حال 
رشد اســت.ربیعی اضافه کرد:  من قبًا درباره 
حفاظت از جان توأمان در برابر تهدید سامت 
و تهدید معیشت هم نوشتم و هم گفتم. امروز 
در روز جهانــی ارتباطــات از ضرورت حفاظت 
از تعادل های روانــی و اجتماعی صحبت کنم 
و معتقد هســتم مفهوم امنیت انســانی باید 
بازتعریف شــود.وی تصریح کــرد: حفاظت از 
جان و روان در مقابل تهدید ســامت و تهدید 

معیشت امروز یک مسئله جدی است.

واکنش مدیرعامل بورس تهران به کاهش 30 هزار واحدی شاخص بورس

 سهامدار باید مسئولیت سود و زیانش را بپذیرد
با اباغ نوبخت؛

اختصاص یک هزار و 28۶ میلیارد 
تومان به صندوق بیمه بیکاری

 یک هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات ریالی منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی به صندوق 
بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تخصیص یافت.با اباغ »محمدباقر نوبخت« این مبلغ بابت تامین هزینه های 
مدیریت تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافته است، با شیوع بیماری 
کرونا و تاثیر آن بر کسب و کارها در کشور که موجب تعطیلی برخی بنگاه ها و به تبع آن بیکاری بسیاری از نیروهای 
کار شد، دولت اعام کرد که مبلغی برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است و مقرر شد با واریز آن 
به حساب صندوق مقرری بیکارشدگان مشمول قانون کار، واریز شود.با این مصوبه دولت، وزارت تعاون،   کار و رفاه 
ا جتماعی در اواخر اسفندماه سال گذشته سامانه بیمه بیکاری به نشانی  bimebikari.mcls.gov.ir را طراحی کرد تا 
کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کووید ۱۹ بیکار شده اند شناسایی و به مدت سه ماه از این بیمه بهره مند شوند.

چشم انداز اقتصاد ایران در سایه سهام دولتی

ربیعی:جنگ مصرف کنندگان چین و آمریکا
  قاچاق جلوی اشتغال یک میلیون نفر را در بخش

 کفش و پوشاک گرفته است
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نیروی دریایی ایاات متحده در واکنش به نفت کش های 
ایرانی به حرکت درآمد

به دنبال بی اعتنایی ایران و ونزوئا به تحریم های آمریکا و اعزام نفت کش توسط ایران به این کشور، ایاات 
متحده در واکنش به این موضوع واکنش نشــان داد و چندین کشتی جنگی را به دریای کارائیب فرستاد. 
صفحه رسمی نیروی دریایی آمریکا در توییتر خبر داد که کشتی های جنگی دیترویت، لسن، پریبل، فارگات 
در واکنش به حرکت نفت کش ایرانی به سمت ونزوئا به دریای کارائیب اعزام شدند.گفتنی است که ایاات 
متحده در واکنش به اعزام یک نفت کش ایرانی حامل بنزین با پرچم ایران به سمت ونزوئا، اعام کرده بود 
که با این عمل مقابله خواهد کرد.چندی پیش نیز یکی از مقامات ایاات متحده اعام کرد که ۹تن شمش 
طا توســط ماهان ایر، از ونزوئا به ایران، در مقابل خدمات نفتی منتقل شده که ایران این ادعا را تکذیب 
کرد.شایان ذکر است که کارشناسان معتقدند این رفتار ایران پیام سیاسی مشخصی  در به چالش کشیدن 

تحریم ها برای آمریکا دارد.

نمکی در نامه ای به وزیر ورزش؛
 فعالیت باشگاه های ورزشی انفرادی و غیرگروهی مجاز است

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان اعام کرد: فعالیت باشگاه های 
ورزشی انفرادی و غیرگروهی که ارتباط فردی زیادی ندارد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای همه 
شــهرها مجاز است.به گزارش دیروز شــنبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سعید نمکی در این 
نامه به سلطانی فر نوشت: پیرو مصوبه بند ۹ هجدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۱۴ 
اردیبهشــت ۹۹ فعالیت باشگاه های ورزشــی انفرادی و غیرگروهی که ارتباط فردی زیادی ندارد با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی برای کلیه شهر ها مجاز است.وی ادامه داد: ازم به ذکر است که دستورالعمل 

مربوطه در سایت معاونت بهداشت، مرکز سامت محیط و کار در دسترس عموم است.

شمار فوتی های کرونا به کمتر از ۴۰ تن رسید
سخنگوی وزارت بهداشت با اعام شناسایی ۱۷۵۷ بیمار جدید کووید۱۹ در کشورطی ۲۴ ساعت گذشته، 
در عین حال گفت: بعد از ۷۰ روز، موارد فوتی روزانه به کمتر از ۴۰ مورد رسید.دکتر کیانوش جهانپور گفت: 
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی یک هزار و ۷۵۷ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شــد.به گفته وی، از بین مبتایان جدید، ۳۲۵ مورد بســتری و ۱۴۳۲ مورد سرپایی و از افراد در تماس با 
مبتایان بودند که شناسایی شدند.وی افزو: به این ترتیب مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۱۸ هزار 
و ۳۹۲ نفر رسید.ســخنگوی وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه امروز بعد از ۷۰ روز، تعداد موارد فوتی 
روزانه به کمتر از ۴۰ مورد رسید، گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۵ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به ۶ هزار و ۹۳۷ نفر رســید.وی گفت: 
خوشــبختانه تا کنون ۹۳ هزار و ۱۴۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند. ایران جزو پنج کشور 

اول با بااترین بهبودیافته این بیماری در دنیا است.
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روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعام کردگزیده خبر

راهپیمایی خودرویی روز قدس در تهران
رئیس جمهور گفت: روز قدس در ۲۱۸ شهرســتانی که وضعیت 
ســفید دارند در محل نماز جمعه برگزار می شود و در تهران نیز 
این مراســم به صورت حرکت تبلیغی به وسلیه خودروها انجام 
می شــود.به گزارش ایسنا، حجت ااســام والملسمین حسن 
روحانی در جلســه دیروز ســتاد مقابله با کرونا، اظهار کرد: روز 
قدس امســال در ۲۱۸ شهرستانی که وضعیت آنها سفید است 
و نماز جمعه در آن برقرار اســت می تواند برگزار شــود، البته با 
مراعات همه پروتکل های بهداشتی؛ البته این مراسم نه به صورت 
راهپیمایی بلکه صورت اجتماع در نماز جمعه برگزار می شود.وی 
ادامه داد: برای شــهر تهران دستورالعمل ویژه ای در نظر گرفته 
شــده، تهران شرایط قرمز دارد؛ اما خیلی سخت است به عنوان 
پایتخت در  آن خبری نباشــد و بر طبق تصمیم گیری مراسم 
روز قدس به ســپاه سپرده شده و از یک مبدا تا انتها حرکتی به 
وســلیه خودرو که در واقع حرکت تبلیغی است انجام می شود و 
اجتماع مردمــی نداریم.رئیس جمهور در مورد  آخرین تصمیم 
برای برگزاری نماز عید فطر هم گفت: بنا شــد در سراسر کشور 
نماز عید فطر برگزار شود اما نه در مصاها و اماکنی که اجتماعی 
بزرگ مثل ســال های گذشته انجام می شد، بلکه هر مسجدی 
می تواند را رعایت دستورالعمل های بهداشتی نماز را برگزار کنند 
مــردم در منازل خود هم می تواند نماز  را بخواند.رئیس جمهور 
در خصوص روند بازگشــایی حرم های متبرکه گفت: بنا شــد 
صحن های اماکن مقدس بعد از ماه مبارک رمضان در چارچوب 
دستورالعمل های تعیین شــده بازگشایی شوند، ولی همچنان 
رواق ها و حرم ها بسته خواهند ماند. بنا شد فعا سه ساعت صبح 
و سه ساعت بعد از ظهر درهای صحن باز شود تا مردم با حضور 
در صحن ها به اعمال زیارتی خود پرداخته، ولی این توقف نباید 
بیش از حد باشد؛ البته این آغاز کار است و هر چه به جلوتر برویم 
شرایط بهبود پیدا خواهد کرد.وی افزود: رستوران ها نیز بعد از ماه 
مبارک رمضان در چارچوب پروتکل های بهداشتی فعالیت های 
خود را از سر می گیرند. کنکور نیز در چارچوب همین پروتکل ها 
انجام خواهد شد. دانشگاه ها غیر از رشته های پزشکی که اکنون 
نیز فعال هستند فعالیت خود را از ۱۷ خرداد در حوزه آزمایشگاه 
و کارگاه ها آغاز خواهند کرد.روحانی گفت: فعالیت های ورزشی 
بازگشایی خواهند شــد البته این کار باید در چارچوب پروتکل 
های بهداشــتی و بدون تماشاچی باشد، هیچ اجتماعی را شاهد 
نباشــیم و تماشــاچی در این حوزه حضور نداشته باشد که این 
پروتکل از سوی وزارت بهداشت اباغ خواهد شد.رئیس جمهور 
درباره فعالیت هتل ها در این ایام گفت: در این ایام هتل ها کاما 

بسته نیستند صرفا قسمت رستوران آنها بسته بود. هتل ها باز بود 
مردم می توانستند به هتل بروند و حتی می توانستند به رستوران 
هتل بگویند که غذا را برایشان به اتاق هتل بیاورد اما بعد از ماه 
مبارک رمضان رستوران هتل ها نیز فعال خواهد شد.رئیس جمهور 
در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از ایجاد یأس و اضطراب 
در جامعــه گفت: این اقدامات آثار روانــی و آثار تصمیم گیری 
اقتصادی برای آینده دارد. مسووان پزشکی، اجتماعی و سیاسی 
کشور برای مردم به صورت واضح توضیح دهند که دوران سختی 
تمام نشــده اســت و همچنان با این ویروس خطرناک رو به رو 
هستیم. اما شرایط ما از دیروز بهتر شده است.وی اضافه کرد: در 
اوایل اســفند مشکاتو بهم ریختگی هایی وجود داشت و کسی 
نمی دانست که باید چه کند و از عایم این ویروس اطاع دقیقی 
نداشــت و هر کسی چیزی می گفت، اما مهارت کادر درمانی ما 
و مردم به مراتب باا رفت و پزشــکان و پرستاران اکنون تقریبا 
عایــم این ویروس را می دانند.وی همچنین گفت: تجهیزات ما 
هم بیشتر شده است و تجهیزات ازم را در حال حاضر در اختیار 
داریم. مردم باید بدانند شرایط فردا بدتر از امروز نیست، مگر این 

که گفته شــود ویروس در چند ماه آینده جهش می یابد؛  البته 
اگــر هم جهش بیاید ما از پیک اصلی عبور کردیم. مردم ضمن 
احتیاط باید امیدوار باشــند. شرایط ما در آخر اردیبهشت کاما 
متفاوت است اما باید احتیاط کنیم و فکر نکنیم این ویروس تمام 
شده است. کنار گذاشتن دستورالعمل ها می تواند تعداد مبتایان 
را افزایش دهد و ما دوباره دچار مشکل شویم. نه باید دلهره ایجاد 
کنیم و نه بی تفاوتی. ما در کشور دعوای نان و جان یا جان و دین 
نداریم. دین، نان و جان در کنار هم هســتند.روحانی در ادامه با 
بیان این که در کنار خطر ســامت مردم، از طریق رســانه های 
بیگانه متوجه خطر دیگری شــدم، خاطرنشان کرد: آن رسانه ها 
به بهانه بیماری می خواستند کشــور را تعطیل کرده و آن را به 
هم بریزند؛ مثا این است که سامت مردم یک خدمت ضروری 
اســت. آب، برق و گاز هم یک خدمت ضروری است مواد غذایی 
و ضــد عفونی هم یک کاای ضروری اســت ما از همان ابتدا بر 
خدمات و کااهای ضروری متمرکز شدیم تا این خدمات و کااها 
حتی بدون یک روز تعطیلی به مردم ارائه شوند و به همین خاطر 
هم مشــکل جدی پیدا نکردیم.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 

بهداشــت فردی یک اصل است، تصریح کرد: باید فاصله گذاری 
اجتماعی هوشــمند را تا ماه ها ادامه دهیم. دست دادن، آغوش 
گرفتن و به مهمانی رفتن را بــرای مدتی فراموش کنیم. کرونا 
وجود دارد و ما  باید خود را با این شــرایط تطبیق بدهیم هر جا 
هم مردم رعایت کردند کار خوب پیش رفته است.وی ادامه داد: 
باید فرد مبتا از جامعه جدا شود و کسی که مبتا می شود هم 
به خودش خبر دهیم و هم به خانواده و محل کارش؛ اما این کار 
با اینکه تصمیم ستاد کرونا بوده است، انجام نمی شود در مواردی 
هم به خود بیمار هم گفته نمی شود و در زمینه تشخیص بیماری 
میان دســتگاه های مختلف ناهماهنگی وجود دارد. باید دستور 
العمل های روشــنی به تمام مراکــز درمانی در این زمینه اباغ 
شود آموزش های کافی هم به مردم بدهیم؛ زیرا آموزش ها کافی 
نیســت. بیماریابی هم باید به شکل عملی انجام شود تا بتوانیم 
سریعتر  از این دوران عبور کنیم.وی با بیان این که باید کار را به 
دست مردم بدهیم، گفت: مردم باید به مسووان و متخصصین 
اعتماد کنند و هر چه شفافیت و صداقت ما بیشتر باشد اعتماد 
مردم نیز بیشتر می شود، هر چه همکاری های دستگاه ها بیشتر 
باشــد اعتماد مردم بیشتر می شــود. وقت برای دعوا زیاد داریم 
اان نه وقت دعوا بلکه وقت اتحاد اســت. مردم وقتی ببنند چه 
نوع حرف زده می شــود اعتمادشان سلب می شود. باید با مردم 
صادق باشــیم و البته صدای مردم را هم بشنویم و آنها را برای 
حداقل چند ماه زندگی با کرونا آماده کنیم؛ ممکن است مناطق 
ســفید، زرد شود و بنابراین مراقبت ازم است باید بدانیم دوران 
کرونا تمام نشده است و همچنان هوشیارانه و حساب شده عمل 
کنیم.رئیس جمهور با تاکید بر این که باید برای افرادی که دچار 
فشار زندگی هستند بسته های حمایتی درست کنیم، خاطرنشان 
کرد: بعضی مشــاغل هنوز باز نشدند که آنها مستاجر هستند و 
چــک دارند. دولت در حد توان خود به آنها کمک کرده و مردم، 
خیرین و بسیج، سپاه و کمیته امداد نیز در حال کمک هستند، 
در شــرایط سختی بسر می بریم و باید به این افراد کمک کنیم.

به گفته روحانی شرکت های دانش بنیان نیز نقش مهمی دارند و 
شاید بتوانند واکسن این ویروس را کشف کنند؛ البته بعید است 
واکسن به امســال برسد.وی با بیان این که به ارز، ریال و کاا و 
خدمات نیاز داریم تاکید کرد: همه باید به میدان بیایند اگر چشم 
ما به نفت باشــد به مشکل می خوریم، اما اگر چشم ما به صادر 
کننده وطن دوست باشد مشکل نداریم. باید کاای ما صادر شود 
و دار آن برگردد باید جهش تولید را به جدت عملیاتی کنیم در 

این شرایط مشکلی نخواهیم داشت.

رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس :
 دغدغه های اصحاب فرهنگ و هنر مانند سایر 

صنوف دیده شوند
رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه ما اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس خودمان را نمایندگان فعاان 
عرصه فرهنگ و هنر دانســته و به دنبال تحقق مطالبات این قشر هستیم بیان 
کرد: حد اقل انتظار این است که دغدغه های اصحاب فرهنگ و هنر  در شرایط 
کنونی باید مانند سایر صنوف دیده شود.حجت ااسام و المسلمین احمد مازنی 
در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم توجه به معیشت اصحاب فرهنگ و هنر در 
شرایط اقتصادی به وجود آمده بر اثر شیوع کرونا ویروس و با اشاره به اقداماتی 
که در این حوزه صورت پذیرفته است، گفت: از مهم ترین مسائل مورد نظر ما بعد 
از شــیوع کرونا ویروس تاکید بر توجه مسئوان به کسب و کار های فرهنگی و 
هنری همچون دیگر کسب و کار هاست؛ قطعا آثار اقتصادی و اجتماعی کرونا که 
بر صنوف مختلف وارد می شود بر صنوف فرهنگی و هنری نیز وارد می شود، به 

همین دایل این صنوف نباید مورد غفلت و بی توجهی قرار بگیرند.

صادقی در نامه ای به وزیر اطاعات:
تشکیل ستاد ویژه ای برای رسیدگی به 

قربانیان پرونده ترور دانشمندان هسته ای
نماینــده تهران در نامه ای به وزیر اطاعات با قدردانی از کوشــش های صورت 
گرفته برای اصاح در رویه های این وزارتخانه به ویژه در پرونده ترور دانشمندان 
هسته ای پیشنهاد کرد که ستاد ویژه ای برای رسیدگی به دعاوی قربانیان بی گناه 

این پرونده تشکیل شده و به آنها خسارت کامل داده شود.

مدیرکل تعزیرات تهران خبر داد
رسیدگی به حدود ۱۲ هزار پرونده 

شرکت های خودروساز
مدیرکل تعزیرات تهران گفت: در سال های ۹۷ و ۹۸ به ۱۱ هزار و ۵۷۱ پرونده 
مربوط به سایپا و ایران خودرو رسیدگی شد.به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی 
در گفت وگو با صدا و سیما، اظهار کرد: کل پرونده های خودرویی اعم از وارداتی و 
تولید داخل در این اداره کل در سال های ۹۷ و ۹۸ حدود ۱۵ هزار و ۵۷۱ پرونده 
بوده که ۱۱ هزار و ۵۷۱ پرونده مربوط به ســایپا و ایران خودرو اســت.مدیرکل 
تعزیرات تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات در خصوص تخلفات 
شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در تحویل ندادن به موقع خودرو ها 
به مشــتریان و عمل نکردن به تعهدات شان چه ورودی داشته است؟ افزود: در 
دو سال گذشته یکی از مهمترین مجموعه از پرونده هایی که در تعزیرات تشکیل 
شده مربوط به پرونده شــرکت های خودروسازی اعم از داخلی یا واردکنندگان 
خودرو بوده اســت.وی گفت: ســال ۹۷، هزار و ۵۵۳ فقــره پرونده در خصوص 
ایران خودرو و ۷۸۷ فقره پرونده در خصوص سایپا و در سال ۹۸ دو هزار و ۳۹۳ 
فقره پرونده مربوط به ایران خودرو و شش هزار و ۸۳۸ فقره مربوط به سایپا در 
تعزیرات تشکیل شده و در مجموع ۱۱ هزار و ۵۷۱ پرونده از این دو شرکت وارد 
تعزیرات شــده که ۱۱ هزار و ۲۹۸ پرونده مختومه شده است.مدیرکل تعزیرات 
تهران افزود: کل پرونده های تشکیل شده خودرویی در سال های ۹۷ و ۹۸ اعم از 
تولید داخل و وارداتی ۱۵ هزار و ۵۷۱ پرونده بوده که تقریبا عمده این پرونده ها 
منجر به صدور حکم شده است.اسفنانی گفت: این پرونده ها بدون لحاظ کردن 
پرونده های مربوط به ایران خودرو دیزل و ســایپا دیزل است.مدیر کل تعزیرات 
حکومتی تهران افزود: در برخی از این پرونده ها که امکان تحویل نداشتند، حکم 
به پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت به خریدار صادر شد و در برخی دیگر 
از احکام تعزیرات، حکم به تحویل خودروی متعهد شده داده شد.اسفنانی گفت: 
با تفاهم نامه ای که میان سازمان تعزیرات و دو شرکت خودروسازی ایران خودرو 
و ســایپا منعقد شد نزدیک به ۴۰ درصد این پرونده ها به صورت غیرحکمی به 
صلح و سازش ختم شد.وی افزود: هم اکنون بجز دو تا سه مورد از شرکت هایی 
که در تحویل خودرو دچار مشکل هستند، بقیه پرونده ها را رسیدگی کرده ایم و 
حکم صادر و خودرو تحویل شده است و شرکت هایی که در تحویل خودرو دچار 
مشکل هستند به این جهت بوده است که در پیش فروش هایشان قواعد درستی 

لحاظ نشده است و به نوعی گاهی اوقات سوء نیت هم در آن ها احراز می شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور:
رویکرد وزارت کشور قانونمند سازی 

فعالیت های کولبران است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت کشــور با تشــریح 
اقدامات و پیگیری های این وزارتخانه برای ســاماندهی فعالیت کولبران گفت: 
رویکرد وزارت کشور، قانونمندسازی فعالیت های کولبران و توسعه اشتغال پایدار 
در اســتان های مرزی استبه گزارش پایگاه اطاع رســانی وزارت کشور، »بابک 
دین پرست« روز شنبه با تشریح اقدامات سه ساله وزارت کشور و پیگیری های 
مستقیم وزیر کشور برای ساماندهی فعالیت کولبران اظهارداشت: اکنون نتایج 
سال ها اهتمام و پیگیری وزارت کشور و همکاری صمیمانه دستگاه های مرتبط 
از جملــه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی )گمرک 
ایران(، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف 
دولت جهت ساماندهی فعالیت های کولبران، منوط به اقدام نهایی وزارتخانه های 
صنعت، معــدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایــی جهت فراهم کردن زمینه 
اجرای عملیات امور گمرکی برای ورود کااهای مشمول است.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت کشــور افزود: وزیر کشــور در یکصد 
و بیســت و نهمین جلســه ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و ارز که دهم 
اردیبهشت ماه جاری برگزار شد، بار دیگر بر لزوم تسریع اقدامات وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجــارت و امور اقتصادی و دارایی، بــرای فراهم کردن  زمینه 
استفاده کولبران از تسهیات مصوب دولتی تاکید کردند.دین پرست یادآور شد: 
ساماندهی کولبران پیرو تاکیدات رهبر معظم انقاب اسامی )مدظله العالی( و 
سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت در امر »مبارزه همه جانبه با پدیده شوم 
قاچاق کاا«، »ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان به 
ویژه ســاکنین مناطق مرزی غرب و جنوب شرق کشــور« و نیز »لزوم بررسی 
آخرین وضعیت بازارچه های مرزی، در سطح شهرستان های منتخب استان های 
آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان« از ابتدای دولت 
تدبیر و امید مورد توجه وزارت کشــور قرار داشــته و تاش های فراوانی در این 
زمینه صورت گرفته است. وی افزود: در این زمینه، پیش نویس مشترک وزارت 
کشور و دستگاه های اجرایی مرتبط تحت عنوان "آیین نامه ساماندهی مبادله در 
بازارچه های غیررسمی موقت مرزی" در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب هیأت 
وزیران رســید و به دستگاه های ذیربط اباغ شــد و اصاحیه بعدی آن نیز در 

سیزدهم خرداد ۱۳۹۷، از تصویب دولت گذشت.

نقوی حسینی ضمن تشریح جزییات مصوب در کمیسیون:
تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم 

صهیونیستی در کمیسیون امنیت ملی 
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی با 
اشــاره به تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونســیتی در جلسه 
امروز این کمیســیون گفت که طبق مصوبه کمیسیون کلیه دستگاه های کشور 
موظف می شوند با استفاده از همه ظرفیت های منطقه ای و بین المللی با اقدامات 
خصمانه رژیم صهیونیستی مقابله کنند و هر گونه همکاری یا جاسوسی به نفع 
رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و فساد فی اارض خواهد بود.به گزارش ایسنا، 
سید حسین نقوی حسینی  با اشاره به بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم 
صهیونســیتی در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت که عنوان این طرح به مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیســتی علیه 
صلح و امنیت تغییر پیدا کرد.به گفته وی، طبق مصوبه کمیسیون در ماده ۱ این 
طرح، کلیه دستگاه های کشــور موظف می شوند با استفاده از همه ظرفیت های 
منطقه ای و بین المللی با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی مقابله کنند به ویژه 
مقابله با اقدامات جنگ طلبانه، تروریستی، محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره 
کردن مردم فلسطین و اشغال سرزمین های کشورها از جمله جوان؛ در ماده ۲ 
نیز بر اجرای قانون مصوب مجلس شــورای اسامی مبنی بر حمایت از پایتختی 
قدس به عنوان پایتخت فلسطین تاکید شد.نقوی حسینی ادامه داد: در ماده ۳ بر 
الزام دولت مبنی بر حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلســطین به ویژه ماده ۸ 
قانون حمایت از انقاب اسامی مردم فلسطین تاکید شد؛ طبق مصوبه کمیسیون 
در ماده ۴ این طرح  صدور هرگونه مجوز مشــارکت مستقیم یا غیرمستقیم به 
اشــخاص حقیقی و حقوقی در نمایشگاه ها، همایش ها و گردهمایی ها ممنوع 
اســت.در ماده ۵ نیز هرگونه فعالیت ســکوهای نرم افزاری رژیم صهیونیستی در 
جغرافیای سایبری کشور ممنوع است. همچنین ارائه سرویس به آنها و نیز هرگونه 
استفاده از محصوات سخت افزاری و نرم افزاری که در رژیم صهیونیستی دارای 
شعبه تولیدی هستند ممنوع است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســامی افزود: طبق ماده دیگری از این طرح هر گونه 
همکاری یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و فساد فی اارض 
خواهد بود. همچنین در ماده دیگری هر گونه همکاری، تعامل و توافق سیاســی 
با نهادها و افراد رســمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع شد. بر 
اساس ماده دیگری ورود کلیه صهیونیست های تابع رژیم اشغالگر شامل اشخاص 
حقیقی و حقوقی به جمهوری اســامی ممنوع است. همچنین در ماده ای سفر 

اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع شد.

کاظم پور اردبیلی دار فانی را وداع گفت
کاظم پور اردبیلی دیپلمات باسابقه و برجسته کشورمان که چندی پیش به دلیل 
خونریزی مغزی در بیمارستانی در تهران به کما رفته بود، ساعتی پیش دار فانی 
را وداع گفت.، حســین کاظم پور اردبیلی از دیپلمات های باســابقه و برجسته 
کشورمان پس از تحمل دوره ای از بیماری در اثر خونریزی مغزی دارفانی را وداع 
گفت.کاظم پور اردبیلی از نجات یافتگان بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسامی 
در ۷ تیرمــاه بود.وی در ســال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ وزیر بازرگانی بود. کاظم پور 
اردبیلی در دولت جنگ از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در جایگاه معاونت اقتصادی وزیر 
امور خارجه فعالیت می کرد و از ســال۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹ نیز معاونت امور بین الملل 
وزیر نفت و عضویت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران را برعهده داشت. وی در 
فاصله سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ سفیر ایران در ژاپن بود و از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ 
نیز نمایندگی ایران در اوپک را به عهده داشــت. کاظم پور اردبیلی از سال ۱۳۹۲ 

تاکنون نیز در جایگاه نماینده ایران در اوپک فعالیت می کرد.

 مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
وزارت کشــور با تشــریح اقدامات و 
خدمات ایران به اتباع افغانســتانی در 
زمینه مهار و کنترل شــیوع بیماری 
کرونــا، گفت: در همین راســتا، همه 
شــهروندان خارجی مبتا بــه کرونا 
به شــکل رایــگان در بیمارســتانهای 
ایران درمان می شوند.به گزارش دیروز 
شنبه پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، 
»مهــدی محمودی« با تأکید بر تداوم 
کمک هــا به منظور حفــظ و مراقبت 
از ســامت عمومی، گفت: سیاســت 
جمهوری اسامی ایران، پیشگیری از 
اعمال هر گونه تبعیض در ارائه خدمات 
اتباع  بهداشــتی میان  و مراقبت های 
ایرانی و خارجی مقیم ایران اســت و 
ارائه خدمات و درمان رایگان شهروندان 
خارجی بر اســاس مصوبه ستاد ملی 
مدیریــت بیماری کرونا و دســتورات 

موکد حسن روحانی رئیس جمهوری 
کمیســیون  گیرد.دبیر  مــی  صورت 
ســاماندهی اتباع و مهاجرین خارجی 
یادآور شــد: از زمان شــیوع بیماری 
کرونا در ابتدای اسفندماه تاکنون انواع 
لوازم بهداشــتی و درمانی نظیر مواد 
ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش 
میان اتباع افغانستانی مقیم ایران توزیع 
شده اســت.محمودی اضافه کرد: در 
همین مدت، برای حدود ۶ هزار خانوار 
مهمان شهرهای  خارجی  ســاکنان  از 
ایران انواع کیت های حفاظت شخصی 

شامل ماسک، عینک، دستکش و لباس 
ایزوله، تجهیزات بهداشتی نظیر صابون 
مایع، ژل ضدعفونــی کننده و دارو  و 
کمکهای نقدی و معیشــتی تامین و 
پرداخت شده است. همچنین به طور 
مداوم از مهمان شــهرها و اردوگاههای 
مراقبتی، سرکشــی به عمل می آید و 
تست تب سنجی از آنها انجام می شود.

وی گفت: اقدامات بشردوستانه و موثر 
ایران در درمان اتبــاع خارجی مبتا 
به کرونا موجب شــده  اســت وزارت 
خارجه افغانســتان تاکنــون در چند 

نوبــت از جمهوری اســامی ایران و 
شرقی  مرزهای  مجاور  استانداری های 
کشــور قدردانی کند.محمودی  افزود: 
مراتب قدردانی حنیف اتمر وزیر امور 
خارجه افغانستان از جمهوری اسامی 
ایران، به دلیل اقدامات بشــر دوستانه 
و همکاری های همه جانبه استانداران 
خراســان رضوی، خراســان جنوبی، 
سیستان و بلوچستان و سمنان و اداره 
کل امــور اتبــاع و مهاجرین خارجی 
وزارت کشور در زمینه ارائه تسهیات 
ازم، رسیدگی های بهداشتی و غذایی 
و درمان پناهندگان و اتباع افغانستانی 
مقیم ایــران مبتا به بیماری کرونا در 
سرکنســولگری های  یادداشــت های 
افغانستان در استانهای خراسان رضوی 
و سیســتان و بلوچســتان و از طریق 
دفاتر نمایندگــی وزارت امور خارجه 

دریافت شده است.

مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور:
اتباع خارجی  مبتا به کرونا 

رایگان درمان می شوند

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســامی 
ایران با تاکید بر این که برای قطره قطره خون شهدا 
ارزش قائل هســتیم گفت: نیروی دریایی ارتش به 
برکت خون شــهدا، مقتدرتر از قبل، ماموریت های 
محوله را انجام خواهد داد.به گزارش ایســنا، امیر 
دریادار حبیب اه ســیاری معاون هماهنگ کننده 
ارتش جمهوری اسامی ایران، صبح دیروز با حضور 
در بیمارســتان گلستان، از ســه تن از مجروحان 
حادثه ناو کنارک عیادت کرد و روند مداوا و درمان 
آن ها را مورد ارزیابی قرار داد.امیر دریادار ســیاری 
در این دیدار، ضمن گرامیداشــت شب های قدر و 
تسلیت ایام شهادت حضرت علی )ع( گفت: شهادت 
عزیــزان همــرزم در عرصه دریــا را خدمت همه 
همرزمــان در نیروی دریایی  ارتش و خانواده معزز 
این عزیزان، تسلیت عرض می کنم.وی با تاکید بر 
این که این شــهدا باعث عزت، افتخار، سرافرازی و 
نشــان دادن توان بازدارندگی ما در  دریا هســتند 
افزود: همه ما در نیــروی دریایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران و نیروهای مسلح، داغدار این حادثه 
هســتیم و خودمان را در داغ خانواده های شــهدا 
شریک می دانیم.معاون هماهنگ کننده ارتش، با 
بیان این که ما برای قطره قطره خون شــهدایمان 
ارزش قائــل هســتیم، تصریح کرد: هــر رزمنده 
ای کــه از ابتدا وارد خدمت در نیروهای مســلح و 

ارتش می شــود، قطعاً یکــی از اهداف وی، حفظ 
ســربلندی و اقتدار نظام و دستیابی به مقام واای 
شــهادت است. ما مسیر این شهدا را ادامه خواهیم 
داد.امیر دریادار ســیاری ادامه داد: اغلب مجروحان 
این حادثه  ترخیص شــده اند و ۳نفری که اان در 
این بیمارســتان ویک نفری در بیمارستان چابهار 
به ســر می برند، به زودی ترخیص خواهند شد و 
حالشان مساعد است.وی گفت: چیزی که برای من 
بسیار جالب بود، روحیه این عزیزان است و برای ما 
درس بزرگی است که اعام آمادگی می کنند بعد از 
بهبودی، هر چه ســریع تر برای برای ادامه خدمت 
به منطقه اعزام شوند.معاون هماهنگ کننده ارتش 
در ادامه خاطرنشــان کرد:دشمن همواره در صدد 

القای شــبهادت و خبرســازی و نهایتا تاش برای 
تضعیف قدرت دفاعی جمهوری اسامی است، اما 
ملت و نیروهای مســلح ما هوشــیار است و مقهور 
شیطنت های دشــمن نمی شوند و نیروی دریایی 
راهبردی ما به برکت خون شــهدا، اقتدار دریایی و 
ماموریت های خود را همچون گذشته انجام خواهد 
داد.امیر دریادار ســیاری اظهار داشت: ما در ارتش 
جمهوری اســامی ایران هر هفته به طور متوسط 
یک رزمایش در زمین، هوا، دریا و زیر سطح داریم و 
در این رزمایش ها صحنه های واقعی نبرد با مهمات، 
موشک و تجهیزات نظامی تمرین می شود. درهمه 
تمرینات نظامی و دریایی دنیا این گونه اتفاقات می 
افتد و مروری بر سوابق سوانح دریایی جهان کاما 
مؤید اتفاقات به مراتب بدتر است.وی تصریح کرد: 
هیچ کشوری اسرار دفاعی خود را افشا نمی کند و 
ما نباید به دست خودمان اطاعات و اسرار نظامی 
را به دشمن بدهیم.وی خطاب به مجروحان حادثه  
کنارک گفت: اقتدار دریایی ما از گذشــته و حال 
مرهون حضور دریادان در پهنه آب های سرزمینی 
و اجرای موفق هزاران ماموریت دریایی اســت.در 
این دیدار، مجروحان حادثه شــناو کنارک آمادگی 
کامل خود را بعد از مرخصی از بیمارســتان برای 
ادامه خدمت در مناطق مختلف دریایی و صیانت از 

حدود و ثغور دریایی اعام کردند.

میر دریادار سیاری در دیدار با مجروحان حادثه شناور کنارک:

اغلبمجروحانحادثهناوکنارکترخیصشدهاند
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گزیده خبر واکنش مدیرعامل بورس تهران به کاهش 30 هزار واحدی شاخص بورس

 سهامدار باید مسئولیت سود و زیانش را بپذیرد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که نوسان 
ذات بازار سهام است، گفت: فردی که وارد این بازار می شود 
باید مســئولیت ضرر و زیان را بپذیرد.بحسن قالیباف اصل 
درباره شــرایط بازار بورس و امکان تداوم روند رو به رشــد 
آن گفت: از آنجایی که قیمت سهام یک شرکت تابع عومل 
مختلفی مانند شــرایط داخلی شــرکت، وضعیت صنعت، 
اقتصاد و... اســت، افراد باید پیش از ورود به بازار ســرمایه 
و خرید و فروش ســهام آموزش هــای ازم را ببینند.رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سرمایه گذاران 
باید در دوره های آموزشــی برگزارشــده در بازار سرمایه و 
بورس شرکت و از پندهای آموزشی ارائه شده در صداوسیما 
برای خرید و فروش ســهام استفاده کنند، افزود: فایل های 
آموزشی بسیاری در ســایت های مختلف موجود است که 
مــردم می توانند از آن اســتفاده کنند.قالیباف با ابراز اینکه 
سرمایه گذار مسئول ســود و زیان در بازار سرمایه و بورس 
اســت، اظهار کرد: مــردم باید آگاهانه وارد بورس شــده و 
مطالعه داشــته باشند در غیر این صورت به مشاوران دارای 

مجوز، صندوق ســرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان و... 
مراجعه کرده و سرمایه گذاری غیرمستقیم انجام دهند.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید به اینکه هیچ 
فردی نمی تواند پیش بینی دقیقی از رشد یا سقوط سهام در 
بازار ســرمایه و بورس داشته باشد، اضافه کرد: نوسان ذات 
بازار اســت و فردی که وارد آن می شود باید مسئولیت ضرر 
و زیان را بپذیرد.وی گفت: با وجود این که بازار سرمایه جزو 
بازارهای پیچیده است، برخی می پندارند فقط با دریافت کد 
بورسی، می توانند به راحتی در این بازار خرید و فروش کنند. 
از آنجایی که افرادی که در این بازار مشغول هستند، زیرک 
و باهوش هســتند بنابراین اگر فردی بدون اطاعات دقیق 
وارد آن شود، دچار ضرر و زیان می شود.قالیباف با تصریح به 
اینکه مردم نباید پول موردنیاز برای نیازهای اساسی مانند 
خرید خودرو، مســکن و کســب وکار را  وارد بازار سرمایه و 
بورس کنند، اضافه کرد: مردم می توانند پولی را که در بانک 
پس انداز کرده و به آن نیاز ندارند و مازاد بر نیاز اســت وارد 

بازار سرمایه کنند تا دچار استرس و خسران نشوند.

ترفند جدید برخی کارفرمایان برای اخذ وام کرونا از دولت
  کارگرانی که برایشان بیمه رد شده

 اما حقوق نگرفتند
رئیس مجمع کارگران استان تهران خبر داد، برخی کارفرمایان برای بهره مندی 
از تسهیات حمایتی کرونا، کارگران خود را اخراج نکرده و حق بیمه انها را هم 
پرداخت کرده اند، اما به کارگرانشان حقوق نداده اند.به گزارش خبرنگاراقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، پس از شیوع ویروس کرونا بخشی از تولید و اشتغال کشور که 
بیشتر در حوزه خدمات فعالیت داشتند دچار مشکل شدند و بخشی دیگر نیز از 
سوی دولت  به ااجبار برای کنترل این بیماری تعطیل و این باعث از بین رفتن 
بخش زیادی شغل در حوزه های مختلف تولیدی و خدمات شد. مرکز پژوهش 
های مجلس در گزارشــی به  بررسی ابعاد اقتصاد کان شیوع ویروس کرونا در 
کشور پرداخته است. براساس این گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع 
بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت 1397 و 1398 را پشت سر گذاشته 
اســت. هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا 
ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال 1390 و 
پیش از آن دشوار باشــد؛ ازطرف دیگر، باا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی 
1397 و 1398 و همچنین پیش بینی تورم باای 25 درصد برای ســال 1399 
نیز موجب شده است تا بنگاه های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست 
بدهند. با این حال پیش بینی می شد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال 1399 
رشد مثبت غیرنفتی )هرچند اندک( را ثبت کند.اما از آنجایی که مشخص نیست 
کرونا تا چه زمانی در کشــور باقی باشد و ادامه روند مسیر اقتصاد کشور به چه 
صورت اســت. تحت نظر سناریوهای مختلف مشخص می شود به احتمال زیاد 
تعداد قابل توجهی از شاغان بیکار میشوند. نتایج بررسی های مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد تحت سناریوهای مختلف بین 7.5 تا 11درصد از ستانده 
اقتصاد درنتیجه شــیوع ویروس کرونا کاهش خواهــد یافت. همچنین بین 2 
میلیون و 870 هزار تا 6 میلیون و 431 هزار نفر از شاغان فعلی، متأثر از شیوع 
ویروس شغل خود را از دست خواهند داد. بخش قابل توجهی از افرادی که بیکار 
می شوند جز مشاغل غیر رسمی هستند و با توجه به اینکه از حمایت های دولت 
بی بهره هستند احتمال فقیرتر شدن آنها بیشتر از سایر مشاغل است.  اما نکته 
مهم اینجاست که شرایط اقتصادی به گونه ای برای فعاان اقتصاد دشوار شده 
است که مشــکات تنها برای کارگران غیر رسمی نیست و به کارگران رسمی 

هم سرایت کرده است. 

کارفرمایان حق بیمه را واریز می کنند اما حقوق نمی دهند
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به روند رو به رشد کارگران آسیب دیده از 
کرونا و گرایش کارگران بیکار شده به مشاغل دستفروشی و کاذب گفت: در حال 
حاضر شاهد هستیم بخش زیادی از کارگرانی که در بحث کرونا بیکار شدند، به 
سمت دستفروشی محصوات کرونا مانند ماسک، شیلد،مواد ضدعفونی کننده 
رفته اند. این موضوع نشان می دهد، وضعیت معیشتی کارگران به گونه ای است 
که حتی نمی توانند یک روز بیکار باشند، بسیاری از کارگران برای پرداخت اجاره 
بها و تأمین نان شــب به گرفتاری افتاده اند. تاجیک با تأکید بر اینکه متأسفانه 
شاهد این هستیم که بیمه بیکاری به تعداد قابل توجهی از کارگرانی که قرارداد 
موقت یا شــفاهی داشتند پرداخت نمی شود گفت: کارگرانی که مشمول بیمه 
بیکاری نشــدند به سمت دستفروشــی  و کارهایی مانند نظافت و مسافرکشی 
رفته اند.  اما آن دســته از کارگرانی هم که قرارداد کار دارند، با توجه به اینکه 
وضعیت بنگاه های تولیدی بســیار خراب اســت. یا حقوق دریافت نکرده اند یا 
کارفرما به آنها اعام کرده اســت، برای اینکه ســابقه بیمه شما بی نظم نشود، 
حــق بیمه را پرداخت می کنم اما حقوق را نمی توانیم بدهیم.حداقل 30درصد 
کارگــران در کارگاه هایی که با کروناآســیب دیدند اینگونه بوده اند. به گزارش 
تسنیم، این موضوع مشکل جدید کارگران است. برخی از کارشناسان تحلیل می 
کنند کارفرمایان برای اینکه بتوانند از تسهیات حمایتی بهره مند شوند، کارگر 
را اخراج نمی کنند و لیســت بیمه را پرداخت می کنند اما خبری از دســتمزد 
نیســت.  این بار هم خاء قانونی به ضرر کارگران تمام می شود و این کارگران 
هستند که بیشتر از قبل فقیر و فقیر تر می شوند و برخی از کارفرمایانی که سوء 
اســتفاده کرده اند هم  حتی بعد از دریافت تسهیات نیز حقوق و مزایای قبلی 

را هم پرداخت نمی کنند.

کمیته »طراحی شهری« مجدداً در شهرداری 
کرج فعال می شود

دبیــر اول و عضو هیئت رئیســه شــورای اســامی شــهر کــرج از فعال 
ســازی مجدد کمیتــه »طراحی شــهری« با هدف تعیین شــرح خدمات 
 و گردش کار مهندســین شهرســاز در پروســه ساخت و ســازها خبر داد.

مهدی حاجی قاســمی اظهار داشت: نشست مشترکی با حضور نمایندگان 
شــهرداری کرج و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دفتر اینجانب 
برگزار شــد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید کمیته طراحی شهری 
مجدداً در معاونت شهرسازی و معماری شــهرداری فعال شود.وی افزود: با 
معرفی نمایندگان ســازمان نظام مهندســی در کمیته طراحی شهری طی 
روزهای آتی و تشکیل جلسات کارشناسی، طرفین در خصوص شرح خدمات 
و گردش کار مهندســین شهرساز در پروسه ساخت و سازها به جمع بندی 
خواهند رسید که مصوبات و خروجی نشست ها برای طرفین الزام آور است.

رئیس کمیســیون عمران شورای اسامی شهر کرج عنوان کرد: طبق توافق 
صورت گرفته شهرداری مکلف گردید کارتابل الکترونیکی را جهت استفاده 
مهندسین شهرساز فعال نماید و در مجموع خروجی جلسات تا ابتدای خرداد 
ماه جاری مشــخص می گردد و امیدوارم که به ارتقای نظارت بر ســاخت و 

سازها و بهبود زیست شهری منجر شود. 

چشم انداز اقتصاد ایران در سایه سهام دولتی
اقتصاددانان معتقدند که عرضه سهام اموال دولتی فواید اقتصادی همچون سودآوری 
شرکت های دولتی، تامین کسری بودجه، تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس، 
عمق بخشی به بازار سرمایه و مانع ایجاد حباب در آن و... در پی دارد که تحقق این 
فواید نیازمند اقداماتی است.به گزارش ایسنا، از زمانی که بودجه 99 رونمایی شد، 
می دانستیم که بخشی از منابع درآمدی سال جاری برای دولت محصول فروش و 
واگذاری اموال دولت با جهش بیش از 40 هزار میلیارد تومانی تا 50 هزار میلیارد 
تومــان و واگذاری دارایی های مالی دولــت تا 124 هزار میلیارد تومان خواهد بود.  
با ورود به ســال جاری، رئیس جمهور در نخســتین جلسه هیات دولت، بر اینکه 
دســتگاه های دولتی باید ســهام خود را در بورس عرضه کنند و در تماس هایی با 
وزیر اقتصاد بر تســریع در این امر تاکید کرد تا اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اعام کرد: در آینده نزدیک، ســهام دولت در تعداد 9 شرکت دولتی در رسته های 
انرژی )پاایشگاه و پتروشیمی(، مالی )بانک ها و بیمه ها( و صنایع فلزی و معدنی در 
بورس عرضه خواهند شد.تاکنون فراخوان برای پذیره نویسی بانک های تجارت، ملت 
و صادرات و بیمه البرز و اتکایی امین آغاز شده و بانک هایی چون ملی، سپه، مسکن، 
کشــاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات ایران و قرض الحسنه مهر ایران، 
پاسارگاد، پارسیان، اقتصادنوین، پست بانک ایران و توسعه تعاون از جمله  بانک های 

منتخب برای عرضه سهام خود در بورس هستند که به زودی عرضه خواهد شد.  

ETF ویژگی های صندوق های
روشی که دولت برای عرضه اموال خود انتخاب کرده، صندوق هایی به نام واسطه گری 
مالی یکم )ETF( اســت که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد از ویژگی هایی همچون 
کاهش ریسک خریداران، قیمت قابل رقابت )قیمت فروش واحدهای صندوق حدود 
50 درصد قیمت فعلی تابلوی بازار بورس(، امکان خرید واحدهای این صندوق برای 
هر ایرانی و بدون محدودیت سنی و همچنین فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ 

بورس در جامعه برخوردار است.

درآمدزایی 30 هزار میلیاردتومانی از واگذاری اموال دولتی 
وزیر اقتصاد درباره میزان درآمدزایی از واگذاری شرکت های دولتی گفت که هدف 
عمده در این زمینه، انتقال مالکیت و مردمی کردن اقتصاد است و برآوردها نشان  
می دهــد که از این طریق حــدود 30 هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی 
داشــته باشیم.  در پی این موضوع،  توجه ها به سمت تاثیرات این اقدام جلب شد 
که کارشناسان اقتصادی تاثیرات خصوصی سازی اموال دولتی را در مواردی همچون 
کارآمدشدن شرکت های دولتی، تامین کسری بودجه، تشویق مردم به سرمایه گذاری 
در بورس، عمق بخشی به بازار سرمایه و مانع ایجاد حباب در آن، تامین سرمایه برای 
بخش تولیدی و جلوگیری از حرکت نقدینگی به بازارهای طا، سکه، ارز، مسکن 

و... عنوان کردند.  

سودآوری شرکت های دولتی پس از واگذاری 
گفته می شود که زیان دهی، قیمت گذاری دولتی و مدیریت ضعیف از جمله مشکات 
شرکت های دولتی است که با عرضه سهام آن ها در بورس رفع می شوند و به میزان 
سودآوری و کارآمدی این شرکت ها افزود می شود.  همچنین، از آنجا که شرکت های 
دولتی با عرضه در بورس صورت های مالی آن مورد بررسی قرار می گیرد،  موجب 
شفافیت در اقتصاد کشور خواهد شد که طبق گفته وحید شقاقی_یک کارشناس 
اقتصادی هر شرکتی که وارد بورس می شود، نیاز به شفافیت دارد که باید صورت های 
مالــی خود را ارائه بدهد و گزارش هــای منظمی از عملکرد خود ارائه کند که این 
امر، شفافیتی برای اقتصاد ایجاد می کند.تامین مالی یا جبران کسری بودجه، یکی 
دیگر از منفعت های عرضه سهام دولت است که براساس گفته کارشناسان با وجود 
کاهش درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در سال جاری، این امر می تواند برای 
دولت درآمدزایی داشته باشد اما، وزیر اقتصاد معتقد است که تنها هدف این عرضه 
درآمدزایی نیست بلکه هدف مهم تر دیگری چون مردمی کردن اقتصاد را در پی دارد.  

تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس 
از آنجا که این روزها بازار سرمایه رونق زیادی دارد، با عرضه سهام اموال دولتی در این 
بازار، مردم به سرمایه گذاری در بورس تشویق می شوند و سرمایه به سمت بازارهایی 
چون طا، سکه، ارز و... حرکت نمی کند. البته، در پی این اقدام مردم با بازار سرمایه 

نیز آشنا خواهند شد و به میزان سواد مالی آن ها افزوده خواهد شد.

تغییر اقتصاد به سرمایه محوری
عاوه براین، می توان یکی از مهم ترین فواید خصوصی ســازی اموال دولت را تغییر 
اقتصاد بانک محور به ســرمایه یا بورس محور عنوان کرد که بنگاه ها و بخش های 
تولیدی کشــور می توانند نیاز به سرمایه خود را از این زمان به بعد از بورس تامین 
کنند و این بازار نقش بزرگی در تحقق جهش تولید ایفا کند.  در این زمینه وحید 
شــقاقی - اقتصاددان - معتقد اســت که می توانیم نیاز مالی تولیدکنندگان را از 
بازار ســرمایه تامین کنیم تا هم این بازار عمق پیدا کند و هم حباب در آن ایجاد 
نشود. همچنین موجب ارتقا شفافیت و کنترل نقدینگی شود.بنابراین، گذشته از 
محاســن واگذاری اموال دولتی باید به این نکته توجه کنیم که باید تمام شرایط 
برای خصوصی سازی واقعی و زیرساخت های ازم در این زمینه برای حرکت کردن 
در جهت منافع اجتماعی فراهم شود، زیرا اگر این زیرساخت ها وجود نداشته باشد، 

خصوصی سازی به نتیجه مطلوب خود نمی رسد.

ســهام  تعاونی های  اتحادیــه  رئیس 
عدالت کشــور گفت: با توجه به اینکه 
آزادســازی ســهام قطعی اســت، به 
همین دلیل ثبت نــام جدید نداریم و 
بحث خریدوفــروش معنایی ندارد.به 
گــزارش فارس، عســگر توکلی امروز 
در شهرســتان ســاری، اظهار کرد: 2 
میلیــون و 300 هزار نفر در اســتان 
مازنــدران به صورت قطعی ســهام دار 
شدند و ســود دریافت می کنند.وی با 
بیان اینکه سهام دارانی که هنوز شماره 
حساب شبای خود را در سامانه ثبت 
نکردند مــی توانند نســبت به اعام 
شماره حساب شبا اعام کنند، افزود: 
شهروندانی که اخیرا در سامانه سهام 
عدالت شــماره شــبای خود را ثبت 
کردند دســت کم تا سه یا چهار ماه از 
زمان ثبت شماره شبا آنان باید بگذرد.

رئیــس اتحادیه شــرکت های تعاونی 
سهام عدالت کشــور با اشاره به اینکه 
ضوابط کنونی اجــازه ثبت نام جدید 

برای سهام عدالت نمی دهد و ما قانونا 
مجاز به ثبت نام جدید نیســتیم، بیان 
کرد: در زمینه آزادسازی سهام عدالت 
براســاس منویات مقام معظم رهبری 
تاکیــد بر مانــدگاری وضــع موجود 
اســت.وی یادآور شد: باتوجه به اینکه 
آزادســازی ســهام قطعی است و به 
همین دلیل ثبت نــام جدید نداریم و 
بحث خریدوفروش معنایی ندارد.رئیس 
اتحادیه شــرکت های تعاونی ســهام 
عدالت کشــور با اشاره به اینکه تاکید 
بر این بوده که ســهام داران از فروش 
سهام بپرهیزند، تصریح کرد: باتوجه به 
اینکه برخی شرکت ها بورسی نیستند 

نتوانســتند دارایی خــود را بر ارزش 
بگذارند توصیه ما به عنوان متولیان امر 
بخش شرکت های تعاونی این است از 
این کار به طور جدی خودداری کرده؛ 
چرا که دارایی هایشــان بیشتر خواهد 
شــد و عجله ای برای فروش نداشته 
باشند.این مســؤول با اشاره به اینکه 
امکان فروش ســهام عدالت در روش 
افزود: زمانی  غیرمستقیم وجود دارد، 
که فــرد روش مســتقیم را انتخاب 
می کند خودش اقدام به خرید و فروش 
سهام می کند، اما در روش غیرمستقیم 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی، 
سهام را می فروشند و هیچ محدودیتی 

وجــود ندارد.توکلی اظهار کرد: برخی 
از سال 85 ســهام دار شدند و برخی 
در ســال 91 و 92 باتوجــه به اینکه 
تا ســال 1402 برخی از ســهام داران 
فرصت پرداخت داشــتند که در این 
زمینه تخلف شده و باید پیگیری شود 
و اصاحیه در شــورای عالی اصل 44 
انجام دهند تــا ارزش دارایی مردم را 
به مردم برگرداننــد.وی درباره ارزش 
برگه های ســهام عدالــت، بیان کرد: 
شــاید ارزش برگه های سهام بیش از 
این مبالغ باشد به این دلیل که هنوز 
هم برخی از شرکت ها نیامدند. رئیس 
اتحادیه شــرکت های تعاونی ســهام 
عدالت کشــور در پایان با اعام اینکه 
سودهای سال 97 سهام داران برخی 
پرداخت شــده و برخی نیــز درحال 
ارسال به بانک است، گفت: افرادی که 
هنوز شماره حساب شبای خود را ثبت 
نکردند می توانند نسبت به شماره شبا 

اقدام کنند.

رئیس اتحادیه تعاونی های سهام عدالت
سهام داران در فروش سهام 

عجله نکنند

معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی در 
حالی پیشنهاد اضافه شدن رقم تسهیات خرید مسکن 
را داده اســت که افزایش رقم این تســهیات می تواند 
ســبب افزایش تورم در بازار مســکن شده و شرایط را 
برای صاحب خانه شــدن مردم سخت تر کند.به گزارش 
فارس، در شرایطی که اقتصاد کشور اوضاع پرنوسانی را 
پشت سر می گذارد، مردم چگونه می توانند برای خرید 
یا ساخت مســکن اقدام کنند؟ این سوالی است که در 
پس ذهن هر جوانی حضــور دارد و بخش عمد ه ای از 
دغدغه های شخصی وی برای مهیاکردن شرایط ازدواج 
به پاسخ این سوال وابســته است. اساسی ترین وظیفه 
وزارت راه و شهرســازی به عنــوان اصلی ترین متولی 
مسکن در کشور، مطابق اصل 43 قانون اساسی، تسهیل 
شــرایط به منظور صاحب خانه شدن خانوارهای ایرانی 
تلقی می شود. در همین راستا، این وزارتخانه می بایست 
با در دســت داشتن ابزارهایی نظیر تولید انبوه مسکن، 
اعطای تسهیات و ... در جهت عملیاتی کردن وظیفه 

صاحب خانه شدن مردم بکوشد.

افزایش تسهیات مسکن در راه است
در شــرایط کنونی متوســط قیمت هر متر مربع خانه 
در تهران به 15.5 میلیون تومان رسیده است و شاهد 
کاهش چشمگیر تعداد معامات در فروردین ماه امسال 
بودیم کــه یکی از دایل مهم آن، کاهش قدرت خرید 
مردم است. در همین راستا، محمود محمودزاده، معاون 
مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با 
راهکارهای وزارت راه به منظور ایجاد شرایط تعادل در 
بازار مسکن، اظهار کرد: »پیشنهاد افزایش وام مسکن 
را مجددا مطرح کرده ایم و در حال کار بر روی آن برای 
ارسال به دولت هســتیم«.معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به جزئیات پیشنهاد 

افزایش رقم وام مســکن، افزود:»پیشنهاد بانک مسکن 
برای افزایش سقف رقم تسهیات از قبل به دولت ارسال 
کرده شده بود و بخشی از این پیشنهاد در دی ماه سال 

گذشته توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد«.

افزایش وام خرید، سطحی ترین سیاست موجود
این اظهارات محمودزاده در حالی مطرح شــده اســت 
که بســیاری از کارشناســان حوزه مســکن، افزایش 
رقم تسهیات خرید واحد مســکونی را به ضرر آینده 
ایــن بازار تلقی می کنند، در همین خصوص، فرشــید 
ایاتی کارشــناس اقتصــاد مســکن، در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس، در بیان راهکارهای تســهیل شرایط 
صاحب خانه شدن مردم در شرایط کنونی، اظهار داشت: 
»رقم تســهیات فعلی خرید واحد مسکونی به سبب 
قیمت نجومی حاکم بر فضای مســکن به خصوص در 
کانشــهرها منجر به صاحب خانه شدن مردم نخواهد 
شد. از طرفی افزایش رقم تسهیات خرید نیز به سود 
بازار مسکن نیست و این راهکار سطحی ترین سیاست 
ســامان دادن به این بازار است«.این کارشناس اقتصاد 
مسکن با اشاره به دایل ضرورت اجتناب از افزایش رقم 
تسهیات خرید مســکن، گفت: »هدف از افزایش رقم 
تسهیات خرید مســکن، ایجاد انگیزه برای متقاضیان 
این بخش به منظور ورود به بازار و در نهایت ایجاد رونق 
پایدار در این بخش است. از آنجا که تولید مسکن امری 
زمان بر محسوب می شود و امکان وارادت آن نیز وجود 
ندارد، در نتیجه امکان تنظیم بازار آن مانند سایر کااها 
وجود نخواهد داشت. بنابراین هر گونه سیاست تحریک 
تقاضــا در این بازار به علت نبود امکان پاســخگویی از 

طرف عرضه منجر به تورم در این بخش خواهد شد«.
ایاتی ضمن اشاره به ملزومات اعطای تسهیات خرید 
مسکن، افزود: »در شرایطی که تولید و عرضه واحدهای 

مســکونی متناســب با نیاز موجود در بازار نباشــد و 
تقاضاهــای ســرمایه ای از بازار خارج نشــوند، راهکار 
افزایش رقم تسهیات خرید، منجر به صاحبخانه  شدن 
مردم نمی شود«.این کارشناس اقتصاد مسکن در ارتباط 
با مدل مناسب برای موثرکردن تقاضاهای مصرفی غیر 
موثر و رعایت ملزومات اعطای تسهیات خرید، عنوان 
کرد:»تحریک تقاضا در بخش مسکن به سبب افزایش 
رقم تسهیات می بایست به تحریک تولید و عرضه واحد 
مسکونی منتج شــود. در این راستا، اعطای تسهیات 
قابل انتقال از ســازنده به خریــدار، می تواند عاوه بر 
افزایش قــدرت خرید مردم، شــرایط را برای افزایش 

عرضه مهیا سازد«.

تجربه ناموفق افزایش تسهیات خرید مسکن
ایاتی با بیان نقاط ضعف حوزه مســکن در سال های 
اخیر اضافه کرد: »مشکل اصلی بازار مسکن در شرایط 
کنونی با استفاده از افزایش تولید و عرضه مسکن قابل 
حل است و سیاست های تحریک تقاضا به تنهایی توان 
حل مشکات این بازار را ندارد. در شرایطی که رکورد 
کمترین تولید واحد مســکونی چهل سال گذشته در 
سال های اخیر به ثبت رسیده، توجه به سایر سیاست ها 
بدون توجــه به عرضه واحد مســکونی تنها به عنوان 
ُمسکن تلقی خواهند شد«.تجربه دولت ها در سال های 
اخیر گواه بر اثرات ســوء افزایش رقم تسهیات خرید 
است. به عنوان مثال مصوبه دولت نهم در سال 1385 
مبنی بــر افزایش 50 درصدی وام مســکن، منجر به 
افزایش 70 درصدی قیمت مســکن شــد. همچنین 
افزایش وام خرید در اســفند ماه سال 1394 و رسیدن 
مبلغ تسهیات به عدد 160 میلیون تومان برای خرید 
مســکن نه تنها منجر به تحریک تقاضاهای موثر نشد، 
بلکه موجب تشدید تورم مسکن در سال های اخیر شد. 

دور باطل افزایش تسهیات خرید مسکن

تجربیاتناموفقسالهایگذشتهتکرارمیشود؟

مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی کشــوری از ایجــاد امکان ســرمایه گذاری 
بازنشستگان عاقه مند این صندوق در صندوق واسطه گری مالی یکم )ETF( با 
اســتفاده از تسهیات 10 میلیون ریالی خبر داد.به گزارش برنا؛ اکبر افتخاری با 
اعام این خبر گفت: صندوق بازنشســتگی کشوری با هدف فراهم کردن امکان 
بهــره مندی بازنشســتگان گرامی و عاقه مند از ظرفیت هــای موجود در بازار 

سرمایه در نظر دارد تا تسهیات قرض الحسنه به مبلغ 10 میلیون ریال را برای 
خرید سهام ETF  مالی یکم در اختیار این عزیزان قرار دهد.افتخاری تصریح کرد: 
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشــوری در صورت تمایل به سرمایه گذاری 
در صنــدوق ETF  مالــی یکم می توانند با ثبت نام از طریق ســامانه موجود در 
ســایت صندوق به نشانی  cspf.ir، از این تســهیات، بهره مند شوند.وی یادآور 
شــد: بازنشستگان کشوری متقاضی اســتفاده از این تسهیات می توانند تا 30 
اردیبهشت 99 با مراجعه به سایت صندوق و با درج مشخصات خود شامل شماره 
دفترکل، شماره ملی و شماره حساب صادرات تقاضای خود را ثبت کنند.افتخاری 
با بیان اینکه تســهیاِت 10 میلیون ریالی به صورت قرض الحسنه است، گفت: 
در صورت استفاده از این تسهیات، مبلغ آن به صورت اقساط 12 ماهه از محل 

حقوق بازنشستگان متقاضی کسر خواهد شد.

استانها

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعام کرد:
پرداخت تسهیات برای خرید سهام 
ETF یکم به بازنشستگان
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روسیه بر سر دوراهی کاهش تولید نفتاستانها
درحالی قیمت نفت چندان که باید در ارقام مثبت تثبیت نشده 
که تولیدکنندگان نفت روســیه با چالش کاهش تولید در ضمن 
حفظ پایداری تولید در میادین نفتی خود روبرو هستند.به گزارش  
اقتصادآناین، در ماه گذشــته میادی بود که اوپک پاس توافق 
کردند برای جلوگیری از سقوط بازار به خاطر شیوع ویروس کرونا، 
تولیــد خود را بیش از قبل کاهش دهند. این قرارداد قیمت نفت 
را کمی باا برده ولی ســرعت و مدت زمــان این کاهش تولید، 
خطر از دســت رفتن برخی از چاه ها را برای همیشــه افزایش 
می دهد.بهبود بازار نفت خام جهان و شرایط روسیه در این بازار 
بســتگی به تصمیمی دارد که امروز توســط مهندسین و زمین 
شناســان از منطقه ولگا در غرب سیبری گرفته می شود. اوگنی 
کولسنیک، یکی از مدیران صنعت نفت روسیه با بیش از ۲۵ سال 
سابقه می گوید:» بســتن تعداد زیادی از چاه ها بسیار جدی تر 
از تعطیلی موقت آنهاست. اگر یک چاه برای مدت طوانی بسته 
باشــد دیگر نمی تواند به اندازه قبل تولید کند«.از آغاز همکاری 
روسیه با سازمان کشورهای صادر کننده نفت در بیش از ۳ سال 
گذشــته، روسیه و شرکت های نفت آن به کاهش تدریجی تولید 
خود عادت کرده اند. معمواً چند ماه قبل از افزایش دوباره تولید 
می توانســتند کاهش تولید خود را به طور کامل اجرایی کنند.

این انعطاف پذیری به روسیه اجازه می داد ظرفیت تولید خود را 
علی رغم وجود چاه هایی که در مناطق بســیار سرد و دور افتاده 
چند دهه قدمت داشــتند حفظ کند. روسیه حتی سال گذشته 
با وجود تبعیت از محدودیــت های تولید، در تولید نفت پس از 
دوره شوروی سابق رکورد زد.حاا از شرکت های روسیه خواسته 

شده ۱۰ برابر بیشــتر و سریعتر تولید خود را پایین بیاورند. این 
شــرکت ها مجبورند تعداد زیادی از چاه های خود را به مدت ۲ 
سال ببندند. به این ترتیب خطر از دست رفتن برخی از آنها برای 

همیشــه افزایش می یابد.صنعت نفت روسیه کاهش تولید های 
بیشــتر از این را هم تجربه کرده اســت. در ۱۹۹۶،  تولید نفت 
روســیه تا ۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافت در حالی که یک 

دهه قبل از آن بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز تولید می کرد.
آخرین باری که روسیه مجبور شد تعداد زیادی از چاه های خود 
را ببنــدد، زمانی بود که نیروهای آلمانی در بیش از هفتاد و پنج 
ســال گذشــته به منطقه قفقاز طی جنگ جهانی دوم پیشرفت 
کردند. پس از اتمام این دوره بســیاری از چاهها دیگر به شرایط 
قبلی بازنگشــتند و روسیه مجبور شد چاه های جدیدی حفاری 
کند.همین خطر حاا هم وجود دارد. روســیه یک چهارم کاهش 
تولید قرارداد اوپک پاس را بر عهده دارد و شکســت در اجرای 
ســریع این کاهش تولید، هدف ۱۰ دار در هر بشــکه افزایش 
قیمت نفت را به خطر می اندازد. ولی شــرکت های نفت روسیه 
باید مطمئن شــوند می توانند پس از اتمام همه گیری ویروس 
کرونا به ســطح تولید قبل از آن بــاز گردند.کاهش تولید قبلی 
روسیه طبق قرارداد اوپک حدود ۳ درصد کل تولید این گروه بود 
ولی حاا روســیه باید ۲.۵ میلیون بشکه در روز در ماه های مه و 
ژوئن تولید خود را پایین بیاورد. این کشور در حال حاضر حدود 
۱۱ میلیون بشــکه در روز تولید دارد. این به معنای بسته شدن 
تعداد بســیار بیشتری از چاه هاست که بستگی به شرایط زمین 
شناسی هر کدام از آن ها دارد. در برخی از چاهها شاید بتوان ۵۰ 
درصد تولید، در برخی ۷۰ درصد و در برخی تمام تولید را کاهش 
داد.بســتن طوانی مدت چاه ها نیازمند مهر و موم کردن دقیق 
آنها، برداشتن تجهیزات خطوط لوله زیرزمینی و پر کردن ذخایر 
با حال های ضد یخ است. پس از برداشته شدن محدودیت های 
تولید، حدود ۵۰ درصد از چاه های بسته شده روسیه ممکن است 

هرگز به تولید دوباره باز نگردند.

با رعایت پروتکل های بهداشتی و دستور العمل های ایمنی؛
تعمیرات اساسی سال 99 شرکت پاایش گاز 

شهید هاشمی نژاد آغاز شد
رئیس تعمیرات اساسی و نوسازی شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد گفت: با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، دستور العمل های ایمنی و فاصله گذاری اجتماعی، 
تعمیرات اساسی سال ۹۹ این مجتمع گازی آغاز گردید.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت پاایش گاز شهید هاشــمی نژاد، ناصر نوذری با بیان مطلب فوق افزود: 
تعمیرات اساســی  واحدهای عملیاتی پاایشگاه خانگیران در سال ۹۹ بر اساس 
پروتکل های بهداشــتی وزارت بهداشت، دستور العمل های ایمنی وزارت نفت - 
شــرکت ملی گاز ایران و همچنین تصمیمات کمیته سامت پاایشگاه با رویکرد 
کنترل و جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا و حفظ سامت کارکنان آغاز گردید.

وی اظهارداشــت: تعمیرات اساسی سال جاری در ۱۳ واحد عملیاتی برنامه ریزی 
گردیده و انجام خواهد شد.این مقام مسئول در خصوص دستور العمل های ایمنی 
و بهداشــتی در زمان تعمیرات پاایشگاه تصریح کرد: استقرار ۱۰ گروه بهداشتی 
و کنترل کارکنان از لحظه ســوار شــدن به اتوبوس، توزیع ماسک، الزام کاهش 
سرنشینان اتوبوس ها، تب سنجی و سنجش سطح اکسیژن خون قبل از ورود به 
پاایشگاه، ضدعفونی کردن مسیرهای ارتباطی، ضدعفونی کردن تجهیزات و ابزار 
آات تعمیرات، فاصله گــذاری اجتماعی بین افراد و تیم های تعمیراتی و توزیع 
خوراکی در بسته بندی های بهداشتی قبل و بعد از ماه مبارک رمضان از مهمترین 
اقدامات پیش بینی شده است.نوذری با اشاره به اینکه با توجه به شرایط حساس 
کرونا، آموزش های نفرات پیمانکار با همکاری اداره ی فنی و حرفه ای شهرستان 
ســرخس و رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری هوشمند در پاایشگاه 

انجام شده است .

با هدف مدیریت مصرف آب در فصل تابستان:
 لزوم کاهش 10 درصدی آب شرب 

و بهداشت در اصفهان
معاون بهره برداری  و توســعه آب ، شرکت آبفا اصفهان گفت: عبور از فصل گرم 
امســال بدون افت فشــار یا قطعی آب نیازمند این است که مشترکان دست کم 
۱۰ لیتر از مصرف ســرانه آب در شــبانه روز را کم کنند. ناصر اکبری افزود: آبفا 
استان اصفهان یک میلیون و ۱۸۰ هزار مشترک دارد که حدود ۸۰۰ هزار  از آن، 
مشترکان خانگی هستند و در صورتی که روزانه هر کدام ۱۰ لیتر از مصرف خود 
بکاهند روزانه هشت میلیون لیتر صرفه جویی می شود،  که رقم چشمگیری است.

وی اضافه کرد: مصرف آب از آغاز ســال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بطور متوســط ۱۸ درصد بیشتر شده و دلیل این امر شیوع ویروس کرونا و تاکید 
مسئوان بهداشــت و درمان بر شستشوی مکرر دست ها و رعایت بیشتر مسائل 
بهداشــتی برای جلوگیری از ابتا به این بیماری است.اکبری افزود: سرانه مصرف 
خانگی آب در اســتان اصفهان در سال ۱۳۹۷،  ۱۴۹ لیتر در شبانه روز بود که با 
افزایش مصرف در اواخر ســال ۱۳۹۸ این میزان نیز افزایش یافت و کاهش دست 
کم ۱۰ لیتر در شبانه روز از این رقم، برای سال جاری ضروری و ازم است.معاون 
بهره برداری و توسعه آب  شرکت آبفا اصفهان ادامه داد: این میزان افزایش در حالی 
ثبت شده که روزهای گرم هنوز آغاز نشده که بطور قطع در روزهای آینده درجه 
حرارت بیشتر و استفاده از آب به ویژه در مصرف کولرهای آبی تاثیر قابل توجهی 
بر روند مصرف آب خواهد داشت.وی اضافه کرد: با پیش بینی هواشناسی و حتی با 
تجربه ای که از سال های گذشته داریم، سال هایی که بهاری خنک دارد، تابستانی 
گرمتر خواهد داشــت و با توجه به اینکه بیماری کووید-۱۹ همچنان وجود دارد 

افزایش قابل ماحظه مصرف آب در ماه های پیش رو پیش بینی میگردد.

 احداث 8 هزار مترمکعب مخزن ذخیره
 آب شرب در گرگان

سرپرست امور آب و فاضاب گرگان از احداث ۸هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب 
شرب در روستاهای تحت پوشش این شهرستان خبر داد .به گزارش روابط عمومی 
و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضاب اســتان گلستان ، قربان غامی افزود : 
طبق برنامه ریزی های انجام شده و به منظور تامین آب شرب مشترکین در پیک 
مصرف و قطع آب و اتفاقات و حوادث پیش بینی نشده، احداث ۸ هزار متر مکعب 
مخزن آب شرب در دستور کار قرار گرفت که از این میزان ۶هزار متر مکعب آماده 
بهره برداری و ۲هزار متر مکعب هم در دست اجرا می باشد که با وارد مدار شدن 
این حجم آب به شبکه آبرسانی شهرستان گرگان در فصل گرما بخشی از مشکل 
جهت تامین آب مشترکین فهیم رفع خواهد گردید.سرپرست امور آب و فاضاب 
گرگان ضمن اظهار خرســندی از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب در 
استان تصریح کرد : با استفاده از ظرفیت ها و برنامه ریزی های بوجود آمده و برنامه 
ریزی های کوتاه و بلند مدت پیش بینی شده انشاه شاخص برخورداری از نعمت 
آب شــرب پایدار، سالم و بهداشــتی را در شهرستان و روستاهای گرگان افزایش 
خواهیم داد.غامی در پایان از دیگر فعالیت های این امور در امر خدمت رســانی 
به مردم فهیم شهرستان گرگان گفت و تصریح کرد : یک هزار و ۵۰۰ متر اصاح 
و توسعه شبکه ، آبرســانی و اجرای شبکه فاضاب به هتل ورزش گرکان جهت 
استقرار بیماران کرونایی در کمتر از ۲۴ساعت ، عدم قطع آب در ایام نوروز با توجه 
به مدیریت بهینه آبرسانی شهر و روستاهای گرگان و بهره برداری از چاه جایگزین 
شماره ۳سیاهتلو با دبی ۱۷لیتر بر ثانیه از مهمترین اقدامات این امور بوده است .

 حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب 
 در فاضل آباد

سرپرست امور آب و فاضاب علی آباد کتول از حفر و تجهیز یک حلقه چاه 
آب شرب در راستای تامین آب پایدار در شهر فاضل آباد خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان گلستان ، » رضا سوخته سرایی 
» اظهار داشــت : حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آبدهی ۲۰لیتر بر ثانیه از 
فعالیت های این امور در راســتای تامین آب پایدار بوده که پس از ســالها 
مشکل کمبود آب شرب در فاضل آباد و خرید آب خام از بخش خصوصی 
این مشــکل رفع گردید و از اقدامات مهم این امور در سال ۹۸ بوده است 
.     وی خاطر نشان کرد :  ۶۴۴مورد تعویض کنتور خراب و فرسوده ، ۶۷ 
مورد استاندارد سازی انشعابات قدیمی ، ترمیم و رفع  ۴۸۶مورد رفع اتفاقات 
انشعابات،۳۲مورد جابه جایی کنتور و ۵۹مورد رفع اتفاقات شبکه توزیع آب 
و خط انتقال با هدف کاهش هدر رفت آب از دیگر اقدامات انجام شده می 
باشد.سرپرســت امور آب و فاضاب علی آباد کتول تصریح کرد: ، ۹۲ مورد 
بازدید و تســت کنتور،  ۵۳ مورد مرئی ســازی شیرآات شبکه آبرسانی، 
۱مورد تعویض و تعمیر ترانس برق چاها،اجرای شبکه برق رسانی به طول 
۴۰۰متر جهت چاه شماره ۶فاضل آباد و بیش از ۱کیلومتر اصاح و توسعه 
شــبکه آبرسانی شهرهای علی آباد کتول و فاضل آباد جهت کاهش تلفات 

آب در مدت مذکور بوده است. 

اوضاع پاایشگران نفت جهان بهبود می یابد
آژانس بین المللی انرژی اعام کرد امکان بهبود فعالیت پاایشگاه های نفت جهان با حاشیه سود کم در ماه ژوئن ) خرداد- تیر 
۹۹( وجود دارد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعام کرد: تولید جهانی فرآورده های 
نفتی می تواند از ماه ژوئن دوباره با افزایش روبه رو شود؛ این در حالی است که رقم حاشیه سود پاایشگاه ها به دلیل شرایط قیمت 
نفت خام محدود خواهد بود، زیرا تولیدکنندگان خیلی سریع تر از حد انتظار تولید را کاهش داده اند.این نهاد در گزارش ماهانه 
خود اعام کرد: اگر تولید نفت خام سریع تر از پیش بینی ها نسبت به مازاد عرضه تنظیم شود، قیمت نفت خام بهبود می یابد و 
به دنبال آن حاشیه سود پاایشی کاهش خواهد یافت.در روزهای اخیر، بسیاری از کشورهای عضو اوپک از جمله عربستان اعام 
کردند تولید نفت خود را بیش از آنچه در توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش، موسوم به 
»اوپک پاس«، متعهد شده اند، کاهش می دهند. تولیدکنندگان نفت در آمریکا و کانادا نیز خیلی سریع تر از آنچه انتظار می رفت، 
روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه از عرضه نفت خود را کاهش داده اند.در حالی که کاهش برخی محدودیت های اعمال شده 
برای کنترل ویروس کرونا باید سبب افزایش تقاضای سوخت شود، پاایشگاه ها هنوز هم با مشکات بزرگی روبه رو هستند و تا 

زمان بهبود حاشیه سود، تعداد بیشتری از آنها تعطیل خواهند شد.

در ماه ژوئن
عمان کاهش تولید خود را تشدید می کند

وزیر نفت و گاز عمان اعام کرد که این کشور در ماه ژوئن، کاهش تولید نفت را ۱۰ تا ۱۵ هزار بشکه در روز تشدید خواهد کرد.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمد بن حمد الرمحی، اعام کرد پس از آنکه عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان 
اوپک در خلیج فارس، برای کاهش مازاد جهانی نفت، کاهش تولید خود را تشدید کردند، عمان نیز در نظر دارد کاهش تولید 
نفت خود را در ماه ژوئن ۱۰ تا ۱۵ هزار بشکه در روز تشدید کند.وی افزود: این تعمیق کاهش تولید به احتمال زیاد از ماه ژوئن 
اجرایی خواهد شد.به گزارش وزارت نفت، عربستان سعودی، کویت و امارات توافق کرده اند روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه 
فراتر از تعهد خود در توافق کاهش عرضه اوپک پاس برای کاستن روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماه های مه و ژوئن، 
از تولید خود بکاهند، در نتیجه پس از ماه آوریل رقم کاهش تولید به روزانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در دهمین نشست فوق العاده خود از 
طریق وبینار سرانجام پس از پذیرفتن گزینه کاهش تولید روزانه ۱۰۰ هزار بشکه ای مکزیک و موافقت این کشور آمریکای شمالی 

برای حضور در این توافق، بر سر کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ای در ماه های مه و ژوئن به توافق رسیدند.

کرونا چه برسر بازار بنزین آورد؟
با شــیوع ویروس کووید-۱۹ در جهان، شــاهد توقف بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی، نزدیک به صفر شــدن تقاضای حمل ونقل هوایی و کاهش شدید 
مصرف نفت گاز و بنزین بودیم که ســبب کاهش تقاضای پاایشــگاه ها برای 
نفت شد و این موضوع کاهش شدید قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی را به 
دنبال داشت.به گزارش ایسنا، تقاضا برای بنزین در آمریکا و سایر کشورهای 
جهان با دستور مقامات برای ماندن مردم در خانه به منظور جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا که رفت و آمدها را محدود کرده، به شدت کاهش پیدا کرده، با 
دستور دولت آمریکا برای ماندن مردم در خانه، افت تقاضا برای بنزین شدت 
گرفت و در یک هفته ۳۰ درصد کاهش یافت. کاهش مصرف بنزین در آمریکا 
منعکس کننده وضعیت مشابه در اسپانیا و ایتالیا است که شدیدترین قرنطینه 
را در میان کشورهای اروپایی اعمال کرده اند. تقاضا برای بنزین در این منطقه 
حدود ۸۵ درصد کاهش داشــته است.آمار هفتگی دولت آمریکا نشان داد که 
عرضه بنزین در بازار کمترین میزان از ســال ۱۹۹۴ بوده اســت. اگرچه این 
کاهش به شدت کاهش فروش بنزین به مصرف کنندگان معمولی نبوده است 
اما احتماا با دریافت سوخت کمتر از سوی فروشندگان، شدت خواهد گرفت. 
پاایشگاه ها تولیدشان را کاهش داده اند زیرا ذخایر سوخت در مخازن افزایش 
پیدا کرده و به نوبه خود باعث پایین رفتن قیمتهای نفت شــده است. طبق 
برآورد برخی از تحلیلگران، تقاضای جهانی برای نفت ممکن است حداکثر ۳۰ 

میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.

مشتری بنزین در اروپا کم شد
کشــورهایی اروپایی هم با کاهش مصرف بنزین روبرو شــده اند. طبق اعام 
شــرکت خط لوله CLH Group، تقاضا برای بنزین در اسپانیا در هفته منتهی 
به ۲۹ مارس بر مبنای ساانه ۸۳ درصد کاهش پیدا کرد. انجمن فروشندگان 
بنزین انگلیس هم اعام کرد فروش بنزین در این کشــور در اواخر مارس ۶۶ 

درصد در مقایسه با میانگین دو ماه پیش از آن کاهش داشت.

وضعیت ایران چگونه است؟
بیــژن زنگنه - وزیر نفت - در رابطه با شــرایط ایــران در بازار بنزین  گفت: 
در طــول بیش از ۲۰ ســالی که در صنعت نفت فعالیــت می کنم و پیش تر 
از آن را هم دیده بودم، در تاریخ صنعت نفت ســابقه نداشــته که سوددهی 
پاایشــگاه ها به شدت پایین بیاید و بســیاری از آنها به حد زیان دهی برسد، 
به نحوی که هم اکنون قیمت بیشــتر فرآورده های خروجی پاایشــگاه ها از 
نفت خام کمتر شــده است و ترجیح می دهند تولیدی نداشته باشند.به گفته 
وی، ذخیره ســازی های نفت خام و فرآورده ها در ایران و دیگر کشورها افزایش 
قابل توجهی یافته به نحوی که ما اکنون به رقم بی ســابقه ای در ذخیره سازی 
بنزین رسیده ایم که تاکنون ســابقه نداشته است.کاهش فروش فرآورده های 
نفتی و کاهش فعالیت پمپ بنزین ها نیز از دیگر تبعات اقتصادی ویروس کرونا 
در ایران اســت که بخشــی از جایگاه های عرضه بنزین ناچار شدند نیروهای 

خود را تعدیل کنند.

کاهش تقاضا بازار بنزین را برهم زد
همچنین حسن ضیا کاشانی -  مدیرعامل اسبق شرکت ملی پاایش و پخش 
فراورده های نفتی ایران - درباره وضعیت بازار صادرات بنزین در ایران و دنیا، 
به ایســنا گفت: اوضاع عرضه بنزین و مصرف آن به دلیل شیوع ویروس کرونا 
کاهش پیدا کرده اســت.وی افزود: قبل از شــیوع این ویروس میزان مصرف 
بنزیــن در ایران حدود ۱۱۰ میلیون لیتــر در روز بود که اکنون این عدد به 
حــدود ۶۰ میلیون لیر کاهش یافته که ایــن اعداد بیانگر کاهش رفت و آمد 

و تقاضا است.

آژانس بیــن المللی انرژی، ســازمان 
کشــورهای صادر کننده نفت )اوپک( 
و اداره اطاعات انرژی آمریکا هر ســه 
توافــق دارند که یــک پنجم تقاضای 
جهانــی برای نفت در ســه ماهه دوم 
سال جاری میادی از بین می رود.به 
بلومبرگ، یک پنجم تقاضای  گزارش 
جهانــی برای نفت در ســه ماهه دوم 
ســال جاری میادی از بین می رود. 
هر سه آژانس بزرگ نفتی جهان حاا 
توافق دارند که پس از اعمال تعطیلی و 
قرنطینه ها برای جلوگیری از گسترش 
ویروس کرونا در سراســر جهان، دنیا 
با بزرگترین کاهــش در مصرف نفت 
مواجه شده اســت. میزان این کاهش 
تقاضا نشــان می دهد علی رغم کاهش 
تولیدکنندگان، ذخایر  تولید بی سابقه 
نفتی در ســال جاری میادی افزایش 
می یابد.به گزارش تسنیم، آژانس بین 
المللی انرژی، سازمان کشورهای صادر 
کننده نفت )اوپــک( و اداره اطاعات 

انرژی آمریکا سه هفته پیش دورنمای 
شرایط بازار نفت را منتشر کردند و هر 
ســه در مورد عمق این کاهش تقاضا 
توافق داشتند. دورنمای بدبینانه ای که 
آژانس بین المللی انرژی ماه گذشــته 
اعــام کرده بود حاا مــورد توافق دو 
نهاد دیگــر هم قرار دارد یعنی دنیا در 
سه ماهه دوم سال جاری میادی ۱.۷ 
میلیارد بشکه کمتر از همین دوره در 
سال گذشــته مصرف خواهد کرد.در 
گزارش هایی که در اواسط ماه آوریل 
منتشر شد، اداره اطاعات انرژی آمریکا 
و اوپک هر دو پیش بینی کرده بودند 
تقاضای نفت ۱۲ میلیون بشکه در روز 
در سه ماهه دوم نسبت به سال گذشته 
کاهــش می یابد. آژانــس بین المللی 

انرژی به تنهایی اعــام کرده بود این 
کاهش برابر با ۲۰ میلیون بشــکه در 
روز است. از آن زمان با برداشته شدن 
تدریجی تعطیلی ها و بازگشایی برخی 
از کســب و کارها، دورنمای تقاضای 
نفت کمی خوش بینانه تر شده است. 
هر سه این سازمان ها توافق دارند که 
تقاضای نفت در نیمه دوم سال جاری 
میــادی بهبود می یابد ولی همچنان 
در کل ســال ۲۰۲۰ پایین تر از سال 
گذشته خواهد بود. آژانس بین المللی 
انرژی هشــدار داده بزرگترین نگرانی 
این اســت که آیا دولت ها می توانند 
بــدون ایجاد موج دیگری در شــیوع 
ویروس کرونا تعطیلی هــا را بردارند. 
اگر چنین اتفاقی نیفتد یک ســقوط 

دیگــر در تقاضا با موج بعدی تعطیلی 
ها در پیش خواهد بــود.در حالی که 
اداره اطاعات انرژی آمریکا و اوپک در 
مورد میزان کاهش تقاضا در نیمه دوم 
سال جاری میادی بدبین تر هستند، 
شــرایط کلی بازار نفت خوشبینانه تر 
شده است که شاید نتیجه نشانه های 
اولیه پایان روند نزولی تقاضا باشد و یا 
تاثیر کاهش تولیدی که برای متعادل 
نگه داشــتن بازار الزامی است. کاهش 
تولید توسط کشــورهای تولید کننده 
نفت چه داوطلبانه باشد و چه اجباری، 
برای جبران ســقوط تقاضا در ۳ ماهه 
فعلی کافی نیســت. انتظــار می رود 
۷۸۰ میلیون بشکه دیگر )اوپک( و یا 
۱.۱۲ میلیارد بشکه )آژانس بین المللی 
انرژی( طی سه ماهه دوم سال جاری 
میادی به ذخایر نفتی اضافه شود. ولی 
این ذخایر در نیمه دوم ســال با بهبود 
تقاضا و کاهش بیشتر تولید، پایین تر 

خواهند آمد. 

شیوع کرونا 1.7میلیارد بشکه 
تقاضای نفت جهان را کاهش داد

  آگهی شرکت فواد مبارکه 

 روابط عمومي شرکت فوادمبارکه 

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اســناد و کسب اطاعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و 
)SRM( تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان 

 اقدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطاعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطاعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

کد آگهی : 9911۶

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوع   شمارهنوع فراخوانردیف

قراردادهاي خرید1399/03/07احداث پل انتقال اسلب نورد گرم و تقویت پل هات شارژ موجود48501115مناقصه عمومی1

48504599 مناقصه عمومی2
48504۶05

طراحی، خرید، نصب، تست و راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش پروژه 
 EPC قراردادهاي خرید1399/3/10دوربین های مدار بسته فواد مبارکه و فواد سبا بصورت

قراردادهاي خرید1399/3/11راهبری ، تعمیرات و نگهداری ایستگاه و شبکه ریلی شرکت فواد مبارکه و فواد سبا4848509۶مناقصه عمومی3

موسســه تحقیقات آب وزارت نیرو اعام کرد: بر اســاس 
اطاعات بارش ثبت شــده در ایســتگاه های وزارت نیرو، 
از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون )۲۵ اردیبهشــت ۹۹( 
متوســط بارش کشــور حدود ۳۰۳ میلیمتر بوده که در 

مقایسه با سال آبی گذشته ۱۹ میلیمتر )۶ درصد( کاهش 
نشان می دهد.به گزارش روز شنبه موسسه تحقیقات آب 
وزارت نیرو، میزان بارش های امســال نسبت به متوسط 
۵۱ ســاله اخیر، ۷۴ میلیمتر )۳۲ درصد( افزایش نشــان 
می دهد.وضعیت بارش سال آبی جاری در مقایسه با سال 
آبی گذشته در بیشتر مناطق غربی، شمال و شمال غرب 
کشور، کاهش داشــته و در مناطق جنوب و جنوب  شرق 
کشور با افزایش همراه بوده است.وضعیت بارش کشور در 
سال آبی جاری نسبت به متوسط بلندمدت )۵۱ ساله( به 

جز در برخی از مناطق جنوب غرب و مرکزی کشــور، در 
سایر نواحی افزایش داشــته است.میزان بارش تجمعی از 
ابتدای ســال آبی تاکنون در مقایسه با سال آبی گذشته، 
در حوضه هــای آبریز دریای خزر، خلیــج فارس و دریای 
عمان، دریاچه ارومیه به ترتیب ۱۵، ۱۶، ۲۸ درصد کاهش 
داشــته و در حوضه  آبریز فات مرکزی، مرزی شــرق و 
قره قوم به ترتیب ۱۲، ۴۴ و ۷ درصد افزایش داشته است.

وضعیت بارش در مقایسه با متوسط ۵۱ سال اخیر، درهم 
حوضه های آبریز درجه یک، افزایش نشان می دهد.

در مقایسه با پارسال؛

کاهش ۶ درصدی بارش ها 
در سال آبی جدید
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گزیده خبر دوقطبی تولید داخل و واردات تجهیزات فناوری
به گفته دبیر کمیســیون شبکه ســازمان نظام صنفی رایانه ای، 
تکنولوژی و تجهیزات های تک در ۴۰ سال گذشته همواره تحریم 
بودنــد و واردکنندگان در حالی همواره با دوقطبی تولید داخل و 
واردات تحت فشار هستند که هر تجهیزی که با تاخیر وارد شود، 
کشور از کســب درآمد و تکنولوژی مدرن باز می ماند.به گزارش 
ایسنا،  اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای )نصر( 
با انتقاد از روند ثبت ســفارش واردات کااهای فناوری اطاعات 
توسط ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات )رگواتوری( و وزارت 
صمت، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند، زیرا معتقد بودند 
رگواتوری ناخواسته به قاچاق کاا، ورود کاای بی کیفیت، مشکل 
ســرمایه در گردش و عدم پرداخت عــوارض گمرکی دامن زده 
است.کمیســیون شبکه سازمان نصر با این استدال که آیین نامه 
فعلی تایید نمونه تجهیزات آی تی ۱۳ ســال پیش تصویب شده 
و اکنون کاســتی هایی دارد،  درخواست تصویب آیین نامه دیگری 
دارد با این هدف که مشکات فعلی حل و تسهیل گری انجام شود، 
از نظر اقتصادی به نفع کشــور باشد، کاای باکیفیت عرضه شود، 
قاچاق را کم کند و شفافیت داشته باشد. به تازگی نیز سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور )نصر( در نامه ای به سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه 

تجهیزات حوزه فناوری اطاعات در ۱۳ سال گذشته شد.

اهمیت فناوری در دوران کرونا
در این راستا احسان زرین بخش - دبیر کمیسیون شبکه سازمان 
نظام صنفی رایانه ای- در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تاثیرگذاری 
فناوری اطاعات بر انجام بســیاری از امور و فعالیت ها در دوران 
کرونا بیان کرد: بحران کرونا باعث شد بخش عمده ای از فعالیت ها 
در کشــور نزدیــک به دو ماه متوقف شــود و اهمیــت فناوری 
اطاعات با اســتفاده مــردم و ســازمان ها از دورکاری، برگزاری 
جلســات و وبینارها، آموزش مجازی دانش آموزان و دانشجویان، 
خریدهای اینترنتی، ایجاد ســرگرمی با نمایش فیلم و سریال ها 
و نقل و انتقال های مالی بیش از پیش مشــخص شد.وی با بیان 
اینکه درحال حاضر نزدیک به سه ماه طول می کشد تا تجهیزات 
ICT وارد زیرســاخت ها شود، افزود: صرف نظر از خواب سرمایه، 

تحریم ها، جهش نرخ ارز و بسیاری مسائل دیگر، هرچه این روند 
با تاخیر بیشتری همراه باشــد، مردم با زمان طوانی تری از این 
خدمات بهره مند می شــوند. در وضعیتی کــه هنوز هم به مردم 
اعام می شــود در خانه بمانید و کارهایتان را از طریق دورکاری 
انجام دهید، تنها با توســعه زیرســاخت های فنــاوری اطاعات 
می توان این کارها را انجام داد.دبیر کمســیون شــبکه سازمان 
نظــام صنفی رایانه ای با بیان اینکه مصوبه تایید نمونه تجهیزات 
ICT وارد ۱۳امین ســال خود می شــود، گفت: کمیسیون شبکه 
ســازمان نصر از ســال ۹۴ در حال پیگیری این موضوع است تا 
تغییراتی در جهت بهبود فضای کســب وکار در این مصوبه ایجاد 
شــود. برخی از آزمایشگاه ها مدام اعام می کنند تامین کنندگان 
تجهیزات برای ســود خودشان می خواهند آیین نامه تایید نمونه 
را تغییر دهند و تجهیزاتی را کــه کارایی ازم ندارد، وارد کنند، 
در حالی که این آزمایشــگاه ها، گزارش آزمــون را با جزئیات به 
بهره بردار نمی دهند و منتشــر نمی کنند که این موضوع خاف 
رویه استاندارد است.زرین بخش در ادامه توضیح داد: هنگام انجام 
ارزیابی تجهیزات، مستنداتی مانند ضبط فیلم و سایر موارد وجود 

دارد که شــرکت های واردکننده تقاضا دارند که آزمایشــگاه ها 
این فیلم، log های ارزیابی و شکســت زمان و هزینه آزمایش ها 
را ارائه دهند. تاکنون آزمایشــگاه ها می گفتند این اطاعات جزو 
دارایی های ماســت و به بهانه اصول محرمانگــی این اطاعات را 
ارائه نمی کنند. پرسشی که مطرح می شود این است مگر می شود 
استاندارد محرمانه باشد و چگونه تامین کنندگان باید مواردی را 
که محرمانه اســت و اطاعی از آن ندارند را رعایت کنند؟ اکنون 
این شــائبه پیش آمده که ارائه این اطاعات منافع چه کسانی را 

به خطر انداخته و چرا آزمایشگاه ها این اطاعات را نمی دهند؟

تاییدیه های بین المللی مورد تایید آزمایشگاه های داخلی 
نیست

وی ادامــه داد: از طرفی تجهیــزات امنیتی وارداتی که از مراجع 
بین المللی در حوزه اســتاندارد موفق به اخذ تاییدیه شده اند، در 
داخل کشور و از نظر آزمایشگاه های مذکور موفق به اخذ تاییدیه 
نمی شــوند و این سوال مطرح می شود که آیا استانداردهای بین 
المللی، در داخل کشور مورد قبول برخی از آزمایشگاه ها نیست؟ 

آیا اســتاندارد با تفسیر به رای افراد قابل تغییر است؟ جواب این 
پرسش ها چه بر اساس عدم آگاهی و یا تعمد باشد، باید پیگیری 
شده و در نهایت برای همه ذی نفعان شفاف شود.دبیر کمسیون 
شبکه ســازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه تنها راهی که 
می تواند وضعیت را بدون تفسیر به رای مشخص کند، عدد و رقم 
و آمار است، گفت: هر تامین کننده تجهیزات و واردکننده  وظیفه 
دارد اطاعاتش را در پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات وارد 
کند و پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هم این قابلیت را 
دارد که این آمار را منتشــر کند. آمــار به ما می گوید که در ۱۳ 
سال گذشته چند درصد از این تجهیزات مشکل دار بودند و خواب 

سرمایه و هزینه های پیدا و پنهان این روش چقدر بوده است.
زرین بخــش با بیان اینکه واردکنندگان همواره با دوقطبی تولید 
داخل و واردات تحت فشار هستند، افزود: تکنولوژی و تجهیزات 
های تک در ۴۰ سال گذشته همواره تحریم بودند و واردکنندگان، 
درواقــع واردکننده تکنولوژی هســتند که به ســختی کاا وارد 
می کند و هر تجهیزی که با تاخیر وارد شود، کشور از کسب درآمد 
و تکنولوژی مدرن باز می ماند. با توجه به این موارد کمیســیون 
شــبکه جهت تســریع و بهینه کردن روال و جلوگیری از تاخیر 
در توسعه زیرساخت ها پیشــنهادات خود را ارائه کرده است و از 
سازمان تنظیم مقررات درخواست اعمال تغییرات در دوران فعلی 
و پساکرونا را دارد.وی در پایان خاطرنشان کرد: کشور ما در چند 
ماه گذشــته آبستن حوادث مختلف بوده و به این دلیل تا کنون  
جلسه ای که در آن موارد مربوط به تایید نمونه تجهیزات مطرح 
شــود، تشکیل نشده اســت. با این وجود ما امیدواریم با اتفاقات 
دو ماه اخیر و ارائه آمار، ســازمان تنظیم مقررات تصمیمی که به 
نفع کشور اســت را بگیرد. درخواست ما این است تا رگواتوری 
با ارائه آمار و ارقام مســتند عاوه بر نشــان دادن بی طرفی خود 
و حفظ شــان اســتاندارد، فضا را از فرصت طلبانی که با استفاده 
ابزاری از استاندارد و امنیت تنها منافع خود را می بینند گرفته و 
به شــفافیت در تامین تجهیزات حوزه فناوری کمک کند تا پس 
از آن مشخص شود کدامیک از آزمایشگاه ها عملکردشان شفاف 
و مبتنی بر اســتاندارد بوده و می توان در جهت حفظ استاندارد 

روی آنها حساب کرد.

طرح مجدد تبدیل خودروی H2 به سایر 
محصوات بهمن موتور

بهمن موتور به مشــتریان هاوال H2 خودروی جایگزین ارائه می دهد.در پی بد 
عهدی شرکای تجاری و عدم ادامه تولید خودروی هاوال H2 به واسطه ی شرایط 
تحریم های ظالمانه، شــرکت بهمن موتور طی طــرح های متفاوت اقدام به ارائه 
خودروی جایگزین کرده اســت. این شرکت با استفاده از همه ی ظرفیت خود در 
خودروهای دارای تولید، جهت کســب رضایت مشتریان و حل مشکل به وجود 
آمده، خودروی جایگزین ارائه می دهد.با توجه به درخواســت مجدد مشتریان و 
عــدم امکان ارائه خودرو هاوال به دلیل قطع همکاری شــریک تجاری در تامین 
قطعات، شــرایط تبدیل تعهدات هاوال به سایر خودروها در اطاعیه ای از سوی 
شــرکت بهمن موتور صادر و اعام شده است:شرایط این بخشنامه صرفا به دلیل 
بروز محدودیت های تولید این محصول تعریف شــده و بنا به اختیار و درخواست 
مشتریان قابل اقدام است. لذا مشتریان گروه بهمن جهت تبدیل خودروی هاوال 
H2 می توانند عاوه بر نمایندگی های محل ثبت نام، به ســازمان فروش شرکت 
بهمن موتور نیز مراجعه نمایند.ازم به ذکر است با توجه به محدودیت در موجودی 
محصوات قابل جایگزین، این شرایط تا تاریخ ۳۱/۰2/۹۹ و یا اعام تکمیل ظرفیت 
برقرار اســت و هرگونه پرداخت وجه و درخواست تبدیل پس از اعام اتمام، مورد 

پذیرش نخواهد بود.

مدیرعامل گروه سایپا اعام کرد
 به صفر رساندن تعهدات معوق، اولویت اصلی 

سایپا در سال جاری است
مدیرعامل گروه سایپا از آمادگی این گروه خودروسازی برای اجرای کامل و دقیق 
بســته ویژه کنترل بازار خودرو خبر داد و گفت: طبق آنچه که سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعام کرده اند اجرای این بســته ویژه حول چهار محور 
خواهد بود که گروه خودروســازی سایپا آمادگی کامل دارد تا دو محور »تولید« و 
»تامین به موقع« خودرو را به طور کامل و دقیق انجام دهد.به گزارش سایپانیوز، 
مهندس سیدجواد سلیمانی اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال گذشته 
با اجرای پویش ملی ســاخت بومی سازی قطعات خودرو، موفق شد ضمن تعمیق 
ساخت داخل محصوات، به عنوان خودروساز اول کشور پرچمدار رونق تولید باشد 
و در سال تحریمی ۹۸ تیراژ تولید سال غیرتحریمی ۹۷ را تکرار کند.سلیمانی ادامه 
داد: سایپا با تکیه بر تیراژ تولید بیش از ۴۱۴ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۸ این 
فرصت را پیدا کرد تا تعداد تعهدات معوق خود را به شــدت کاهش دهد. از سوی 
دیگر در برنامه ریزی های پیش فروش برای سال ۹۹ کمترین تعهد ممکن را ایجاد 
کردیم تا بتوانیم بیشــتر محصوات تولید فصل بهار را به کاهش تعهدات معوق 
اختصاص بدهیم.وی تعامل و تقویت بیشتر زنجیره تامین با برقراری کامل انضباط 
مالی در سایپا را از دیگر اقدامات این گروه خودروسازی در سال گذشته اعام کرد 
و گفت: براساس همین اقدامات گروه خودروسازی سایپا آمادگی کامل برای اجرای 

محورهای تولیدی بسته ویژه کنترل بازار خودرو را دارد.

افزایش پهنای باند و رضایت مشترکان 
مخابرات شهرستان مبارکه

روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان در بیان گزارش عملکرد مخابرات شهرستان 
مبارکه در 6 ماهه دوم سال ۹۸ گفت: اداره مخابرات شهرستان مبارکه در راستای 
آگاهی بخشی و رضایتمندی مشتریان طی نامه ای به ارائه خاصه گزارش عملکرد 
کلیه واحدهای این اداره در 6 ماهه دوم سال ۹۸ پرداخت.از جمله اقدامات صورت 
گرفته توســط این اداره در این بازه زمانی می تــوان به اخذ مجوز و اجرای طرح 
شبکه فیبرنوری کانتری دهسرخ، اخذ طرح MDU جهت دانشگاه آزاد اسامی 
واحد مبارکه، پیشنهاد اختصاص MDU جهت اداره آموزش و پرورش شهرستان 
مبارکه، بهینه سازی شبکه هوایی با اجرای 55۰ متر، کابل کشی خاکی و اجرای 
کابل زمینی درمســیر سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، تقویت پست ۴5 از 
کافوی ۳۴ مرکز شــهید زینلی، بهینه سازی شبکه ایران خودرو و اجرای طرح با 
رویکرد FTTB و Uplink رادیو، اجرای شبکه فیبر نوری فرمانداری شهرستان و 
تبدیل شبکه فیبر هوایی BTS فرمانداری و دادگستری به فیبر خاکی، اخذ طرح 
بهینه ســازی شبکه فرمانداری شهرســتان مبارکه با رویکرد FTTB، با توجه به 
 ODC۰5 اجرای شبکه فیبر نوری فرمانداری، اجرای طرح توسعه شبکه فیبر نوری
زیباشــهر، برگردان شبکه مسی به FTTH در ناحیه کارگاهی امیرکبیر و توسعه 
شبکه FTTH مزبور، اجرای طرح توسعه شبکه فیبر نوری شهرک صنعتی دهسرخ، 
تهیه بانک اطاعاتی از کلیه مشترکین دیتای شهرستان، ایجاد بستر ازم جهت 
پروژه تغییر کارتهای تلفن همگانی، توســعه پورت های ADSL در مرکز شهرک 
صنعتی، توســعه پورت های ADSL در مرکز دیزیچه ، افزایش پهنای باند مرکز 
صفاییه، افزایــش پهنای باند مرکز دیزیچه، اعزام کارشــناس جهت رفع خرابی 
ســرویس ADSL و اعزام کارشناس جهت تحویل ســرویس به تعداد ۸۰۴ مورد 

اشاره کرد.

 بورس، فرصتی برای تامین مالی معادن 
کوچک مقیاس

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در روزهای اخیر 
آزادسازی سهام عدالت و اقبال عمومی به بورس باعث شده تا مسئوان و مدیران 
کشــوری به فکر اســتفاده از روش های بورسی برای توسعه بخش های مختلف 
صنعتی و معدنی کشور باشــند، در نهایت صحبت هایی از سوی ریاست محترم 
جمهور مبنی بر عرضه ســهام و محصوات معادن کوچک و متوســط در بورس 
مطرح شد تا مردم بتوانند سهام یک معدن را بخرند و از این راه شاهد رونق بازار 
بورس و فعال شــدن سریع تر معادن کوچک و متوسط باشیم.در همین راستا بر 
آن شدیم که طی گزارشی اقدامات انجام شده در طرح احیای معادن و روش های 
مختلف سرمایه گذاری و تامین مالی برای فعال سازی و توسعه معادن کشور را از 
سید رضا عظیمی، مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و 
توسعه معادن کوچک مقیاس جویا شویم.در ابتدا عظیمی با اشاره به فرآیند ورود 
سرمایه گذار در بخش معدن گفت: افراد خارج از حوزه معدن نیز می توانند با ورود 
به این بخش فعالیت و سرمایه گذاری کنند، فرآیند معدنکاری از طریق روش های 
علمی و یا پیدا کردن یک نمونه در یک محدوده آغاز شده تا اینکه درخواست اولیه 
در سامانه ای به نام سامانه کاداستر درج و به این صورت ثبت اولیه محدوده معدنی 
شکل می گیرد. بعد از ثبت محدوده طی فرآیندهایی مجوزهای ازم را در خصوص 
محیط زیست و منابع طبیعی اخذ کرده و سپس برنامه های مربوط به تهیه طرح 
اکتشاف، صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری به ترتیب انجام 
می شود که تمامی این مراحل در زمان ثبت محدوده اطاع رسانی و به تفصیل در 
اختیار متقاضی قرار داده خواهد شــد.وی در ادامه افزود: تامین مالی نیز از همین 
مرحله )اکتشاف( آغاز می شود که اگر دارنده مجوز سرمایه این کار را داشته باشد 

می تواند کار اکتشاف و معدنکاری را آغاز کند، 

کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی 
در چین

در چهار ماه نخست امسال سرمایه گذاری خارجی در چین بیش 
از چهار درصد کاهش یافت.به گزارش ایســنا به نقل از تریدینگ 
اکونومیکس، داده های منتشــر شده از سوی وزارت بازرگانی چین 
نشــان می دهد که سرمایه گذاری خارجی مســتقیم در چین در 
مجموع چهار ماه نخست امسال به 2۸6.55 میلیارد یوان ) ۴۰.۳6 
میلیارد دار( رســیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 6.6 درصد کاهش نشــان می دهد. اصلی ترین دلیل این روند 
کاهشی با وجود شروع نســبتا خوب در ماه ژانویه، ناشی از انتشار 
ویروس کرونا بوده است.تنها در ماه آوریل حجم سرمایه گذاری های 
مستقیم خارجی در چین در مقایسه با آوریل 2۰۱۹ به میزان ۱۱ 
درصد کاهش داشته است. هر چند که کووید-۱۹ در چین تا حد 
زیادی مهار شده و روند بازگشایی کسب و کارها و بازگشت زندگی 
به شرایط عادی آغاز شده است، اما این کشور با بیش از ۴6۳۰ کشته 
و ۸۳ هــزار مبتا، کماکان اصلی ترین کانون درگیر با این بیماری 
در سطح جهان محسوب می شــود. در بین بخش های مختلف، 
بیشترین رشد سرمایه گذاری مربوط به خدمات فنی با ۴6.۹ درصد، 
تجــارت الکترونیک با ۷۳.۸ درصد و صنایع های تک با 2.۷ درصد 
بوده است. کشورهای عضو اتحادیه  آ.سه.آن طی این مدت سرمایه 
گذاری های خود در چین را ۱۳ درصد افزایش داده اند؛ در حالی که 
اتحادیه اروپا 2۹.۱ درصد کمتر در این کشور سرمایه گذاری کرده 
است. متوسط سرمایه گذاری خارجی چین در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا 
2۰۱۹ معادل ۴.52 میلیارد دار بوده که بااترین رقم ثبت شــده 
مربوط به ســرمایه گذاری ۱۳۴.۹6 میلیارد داری سال 2۰۱۸ و 
کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سرمایه گذاری ۱.۸۳ میلیارد 

داری سال 2۰۰۰ بوده است.

رییس سازمان غذا و دارو اعام کرد
قاچاق گسترده داروهای ایرانی به 

خارج از کشور
رییس سازمان غذاودارو با اشــاره به درخواست کشورهای متعدد 
برای واردات اقام و ملزومات مبارزه با کرونا ســاخت ایران، گفت: 
با در نظر گرفتن نیاز کشور و افزایش قابل  توجه ظرفیت تولید این 
اقام در داخل، صادرات برخی اقام مانند ماسک N۹5، لباس  های 
ایزوله، مانیتور ماسک سه ایه، محلول ژل  های ضدعفونی  کننده، 
با همکاری وزارت صمت تســهیل می  شود.به گزارش ایسنا، دکتر 
محمدرضا شانه ســاز با اشاره به برگزاری جلسات توسعه صادرات 
توسط ســازمان غذاودارو  با حضور نمایندگان انجمن ها و فعاان 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: این جلسات به  منظور بررسی 
راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی در حوزه کااهای سامت  محور 
برگزار می  شــود.وی افزود: با توجه به اینکه شرکت  های تولیدی 
زیرســاخت  های ازم را برای تولید اقام مورد نیاز مبارزه با کرونا 
ایجاد کرده و به دستاوردهای خوبی رسیده  اند، انتظار دارند که مجوز 
صادرات به آنها داده شود.معاون وزیر بهداشت ادامه داد: حسب اظهار 
شرکت  های صادرکننده دارو، یکی از مسائل شرکت  های داروسازی 
این است که به دلیل استفاده از ارز ۴2۰۰ تومانی باید عواید حاصل 
را به صندوق نیمایی واریز کنند که به دلیل مشکات  در محاسبه 
و انتقال ارز از خارج به داخل کشور، با مشکات جدی در این زمینه 
روبرو بوده و در عوض شــاهد خروج غیرقانونی و قاچاق  گسترده 
داروهای ایرانی به خارج از کشور هستند. همچنین، به دلیل نگرانی 
از کمبــود دارو معموا اداره کل دارو مجوز صادرات را نمی دهد که 
موجب از دست دادن بازارهای صادراتی داروهای ایرانی به نفع رقبای 

خارجی  شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشــاره 
به گسترش رسانه های مجازی و امن شدن 
آن ها پس از تحقق شبکه ملی اطاعات، از 
اطاعاتی  ایه های  زیرساخت های  تکمیل 
شــبکه ملی و نتایج جدیــدی درباره این 
شــبکه خبر داد.به گزارش ایســنا، اکنون 
دیگر ارتباطــات به تلفــن و اینترنت هم 
محدود نمی شود و اگرچه این مسیر بیش 
از ۱5۰ ســال پیش با تلگراف آغاز شد، اما 
با فناوری هایی مانند نســل پنجم اینترنت 
که صنعت ارتباطات و فناوری اطاعات را 
دگرگون خواهد کرد، گره خورده و از آنجایی 
که سرعت رشد فناوری بسیار بااست، در 
آینده شاهد تحوات بیشتری نیز خواهیم 
بود.صنعت ارتباطات حدودا ۱5۰ سال پیش 
با تلگراف آغاز شــد و پس از آن تلفن بود 
که برای مدت زمان زیادی وظیفه برقراری 
ارتباط بین افراد را بر عهده داشت. اما عمر 
گوشی  همراه به کمتر از سه دهه می رسد 
و موبایل های امروزی با سیستم های عامل 
هوشــمند، حتی عمری ۱۰ سال دارند. با 
وجود این در همین سال ها هم فناوری های 
جدید، ارتباطــات را به نحــوی دگرگون 
کردند که پیام هــا از حالت متنی و صوتی 
به تصویری تبدیل شــده است.روز جهانی 

ارتباطات، هفدهم ماه می است و به همین 
مناســبت و به نقــل از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات، محمدجواد آذری جهرمی 
-وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعات- در 
یک برنامه رادیویی، با اشــاره به توســعه 
ارتباطات در کشــور گفت: در حال حاضر 
در کشــور با سرمایه گذاری های قابل توجه 
روبرو هستیم و از طرفی بخش زیادی هم 
دولت ســرمایه گذاری کرده است، خدمات 
ارتباطی نســل ۳ و ۴ در همه شــهرهای 
کشور برقرار اســت و نزدیک به ۸۳ درصد 
روستاهای باای 2۰ خانوار کشور دسترسی 
به اینترنت دارند. بیش از ۷۰ میلیون کاربر 
شبکه اینترنت در کشور داریم و این آمار در 
بین کشورهای منطقه بی نظیر است.وی با 
بیان اینکه فعالیت بخش آی سی تی در همه 
حوزه ها اعم از آموزش، سامت و بانکداری 
فعال اســت، افزود: تقریبا هیچ کدام از این 
حوزه ها بدون استفاده از فضای ارتباطی و 
امکانات زیرســاختی توفیقاتی که در حال 

حاضــر دارند را نخواهند داشــت به نوعی 
موفقیت هایشــان وابسته به میزان استفاده 
از ظرفیت های حوزه آی ســی تی اســت و 
آی سی تی هم تاش کرده بهترین خدمات 

را برای این مجموعه ها فراهم کند.

رشــد اقتصادی حــوزه ارتباطات و 
فناوری اطاعات

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات با 
پیش بینی رشــد اقتصادی حوزه ارتباطات 
و فنــاوری اطاعات به رقــم چهار درصد 
از ســهم اقتصاد کشــور گفت: سهم رشد 
اقتصادی حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات 
در ابتدای دولت یازدهم حدود ۱,۷ درصد 
و در ابتــدای دولت دوازدهــم حدودا 2.5 
درصد بوده و امروز این عدد به چهار درصد 
رسیده که عدد قابل توجهی است و نشان 
از رشد اقتصادی دارد.آذری جهرمی با اشاره 
به رشــد اقتصادی بخش ارتباطی کشــور 
در ســال ۹۷ که گزارش آن نهایی شــده، 

افزود: با وجود اینکه بخش ارتباطی کشور 
به دلیل تحریم های ظالمانه رشــد منهای 
۴,۸ درصد را به لحاظ اقتصادی در ســال 
۱۳۹۷ تجربه کرده، رشــد اقتصادی بخش 
آی سی تی یعنی ارتباطات مثبت ۱.۷ درصد 
و رشــد اقتصادی بخش فناوری اطاعات 
ما 6.۴ درصد اســت.وی به محسوس بودن 
دسترســی به امکانات و فنــاوری در ایام 
قرنطینه و شــیوع کرونا اشاره کرد و گفت: 
با شــیوع کرونا در کشــورهای مختلف، ما 
هم با این پدیده مواجه بودیم و می توان به 
عینه دید که اگر فناوری و اطاعات در این 
چند سال توسعه پیدا نکرده بود، ما با شیوع 
کرونا به چه وضعیتی گرفتار می شدیم.وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطاعات با بیان اینکه 
در چند روز آینده اخباری در مورد تکمیل 
زیرســاخت های ایه های اطاعاتی شبکه 
ملی اطاعات اعام می شود، افزود: این هفته 
خبرهای بســیار خوبی برای مــردم داریم. 
اقداماتــی که از دی مــاه ۹۸ پس از صدور 
فرمان پنج مادهای مقام معظم رهبری برای 
تکمیل زیرساخت های ایه های اطاعاتی 
شــبکه ملی اطاعات پیگیری شده بود به 
نتایج خیلی خوبی رسیده که در این هفته 

گزارش آن را به مردم می دهیم.

خبرهای جدید از شبکه ملی 
اطاعات در راه است
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 آثار و پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمهگزیده خبر
ســندیکای بیمه گران ایران در گزارشی مفصل آثار و پیامدهای 
شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه را بررسی و نوشت: پیش بینی 
می شود نرخ رشد حق  بیمه عاید شده کل به کمترین مقدار خود 
در سال های گذشته برســد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط 
عمومی ســندیکای بیمه گــران ایران، اعام کرد :  ایــن گزارش از 
تجمیع گزارش های کارگروه های توسعه بیمه های زندگی، شبکه 
فروش و بازاریابی، بیمه های اتکائی، بیمه  های مهندســی و انرژی 
و بیمه های باربری ســندیکای بیمه گران ایران درباره آثار و شیوع 
بیماری کرونا بر رشــته های تخصصی آنها اســت.در مقدمه این 
گزارش آمده اســت: بدیهی است آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی 
فرهنگی هرگونــه رخداد فاجعه  باری اعم از طبیعی و غیرطبیعی 
پس از انتشار و ظهور، در بلندمدت قابل بررسی و اعان نظر است 
اما در همین مدت کوتاه پس از شیوع بیماری کرونا نیز با توجه به 
اتفاقات رخ داده در دنیا و خصوصا کشــور عزیزمان، شدت و اثر آن 
بر حوزه  های مختلف اقتصادی و اجتماعی و مشخصا صنعت بیمه 
تا حدودی قابل پیش بینی اســت.در این گزارش تاش شده تا به 
طور مختصر و کاربردی، ابعاد مختلف آثار شیوع گسترده بیماری 
کرونا بر صنعت بیمه را تشــریح و به اتخاذ استراتژی  های مناسب 
شرکت  های بیمه کمک کرده و نقشه راهی برای این امر مشخص 
کند.همچنین در بخش پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کووید 
19 بر بخش پولی و اســمی اقتصاد ایران )مرتبط با صنعت بیمه( 
بر افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، افزایش کســری بودجه به 
دایلی از قبیل کاهش شــدید قیمت نفت، افزایش پرداخت  های 
انتقالی و تسهیات به کســب وکارها، کاهش درآمدهای مالیاتی، 

افزایش احتمالی نرخ ارز و بهبود نســبی بازار سرمایه اشاره شده 
اســت.در ادامه این گزارش آثار و پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر 
رشته های بیمه ای شامل باربری، هواپیما و کشتی، اتومبیل، آتش 
سوزی، مسئولیت، مهندسی، بیمه های زندگی، بیمه های درمان و 
شبکه فروش بررســی شده است.در نتیجه گیری این گزارش نیز 
آمده اســت: منفی شدن رشد اقتصادی همگام با اغلب کشورهای 
درگیر با شــیوع بیماری کرونا با بیکاری گسترده همراه است، در 
حالی که منفی شدن رشد اقتصادی در دهه  اخیر )سال  های 1391، 
1392 و 1397( عمدتــاً به علت تحریم ها و افت شــدید صادرات 

نفتی بوده اما به دلیل بیکاری گسترده )چه ایران و چه کشورهای 
طرف تجاری ایران( اثرگذاری رکود تورمی سال 1399 بر وضعیت 
اقتصادی کشور فراتر از ســال های فوق خواهد بود.در این گزارش 
همچنین تاکید شده که صنعت بیمه از تمامی بخش های اقتصاد 
ایران، به طور همزمان و یا با وقفه زمانی تاثیرپذیر است که بیشترین 
ارتباط صنعت بیمه با بخش خدمات، صنعت و ساختمان است. لذا 
نرخ بیکاری باا اثرگذاری رکود تورمی بر صنعت بیمه را گسترده تر 
می کند.نرخ بیکاری گسترده اغلب از سوی مشاغل موقتی خواهد 
بود )مرکز پژوهش  های مجلس، گزارش 17011(. این مشــاغل 

اغلب جزء بیمه شــدگان بیمه  های بازرگانی ُخرد )نظیر بیمه های 
عمر اندوختــه دار و بیمه بدنه اتومبیل( و بیمه های گروهی )نظیر 
بیمه درمان یا عمر و حوادث گروهی( نیستند.در این گزارش تصریح 
شده است: با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، ارزش سرمایه مورد تعهد 
بیمه و به تبع آن قیمت اسمی بیمه نامه ها افزایش می یابد و لذا این 
امر موجب رشد حق بیمه تولیدی سرانه هر بیمه نامه می شود )به 
خصوص در بیمه نامه های اموال و مسئولیت(، اما به دلیل افزایش 
نرخ بیکاری و فقر در کشــور، افزایش نرخ های حق بیمه محدود 
می شود.متوســط حق  بیمه عایدشده به ازای هر بیمه نامه به علت 
افزایش احتمالی نرخ تورم و نرخ ارز با شــیب مایم تر از سال  های 
قبل افزایش خواهد یافت به همین دلیل تعداد بیمه نامه فروخته 
شده به علت افت شدید رشد اقتصادی و نرخ بیکاری باا بااخص 
در بخش های خدمات و صنعت، احتمااً با کاهش همراه خواهد بود.

حق  بیمه عایدشده کل صنعت بیمه نیز نسبت به سال های گذشته 
با شیب مایم افزایش خواهد یافت و پیش بینی می شود نرخ رشد 
حق  بیمه عاید شده کل به کمترین مقدار خود در سال های گذشته 
برسد.متوسط نسبت بازده خالص به دارایی های شرکت های بیمه 
)ROA( به دلیل افزایش نسبی ضرایب خسارت، احتمااً با کاهش 
نسبی روبرو خواهد بود. متوسط نســبت مطالبات به دارایی های 
شــرکت های بیمه به دلیل افزایش فروش اقســاطی بیمه نامه ها، 
احتمااً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود همچنین متوسط نسبت 
توانگری مالی شرکت های بیمه احتمااً با کاهش نسبی روبرو خواهد 
بود.در بخش پایانی نیز استراتژی های پیشنهادی برای مقابله با آثار 

شیوع بیماری کووید 19 بر صنعت بیمه مطرح شده است.

اعطای امتیاز اخذ تسهیات، ویژه 
سپرده گذاران بلندمدت نزد بانک آینده

بانک آینده با هدف جلب رضایت مشــتریان و در راســتای دسترسی گروه های 
مختلف جامعه به تســهیات ارزان قیمت، برای آن دسته از مشتریان بانک که 
دارای انواع حســاب ســپرده بلندمدت بوده یا نسبت به افتتاح این نوع حساب، 
اقدام می کنند، اولویِت اخذ امتیاز تسهیات فوری را فراهم خواهد ساخت.بر این 
اســاس، کلیه مشتریان بانک آینده که دارای یکی از انواع سپرده های بلندمدت 
هســتند، در صورت نیاز به نقدینگی، می توانند بدون فســخ قرارداد یا برداشت 
بخشــی از سپرده سرمایه گذاری خود، از امتیازات ویژه این طرح، شامل دریافت 
تســهیات با کم ترین تشــریفات اداری )بدون نیاز به ضامن( و در سریع ترین 
زمان ممکن )حداقل 24ســاعت بعد از افتتاح حســاب(، بهره مند شوند.میزان 
تســهیات اعطایی )حداکثر تا 85 درصد مبلغ ســپرده( و نرخ سود تسهیات 
این طرح )حداکثر تا 18 درصد(، بر اســاس نرخ سود سپرده  بلندمدت مشتری، 
متغیر خواهد بود.بازپرداخت تسهیات این طرح، به دو روش اقساطی )حداکثر 
24ماهه( یا یک جا )حداکثر 6ماهه( برای کلیه مشتریان، فراهم شده است.گفتنی 
است؛ پرداخت این تسهیات در قالب یکی از انواع عقد مشارکت مدنی یا مرابحه، 

ضمن رعایت شرایط و ضوابط مربوط، امکان پذیر خواهد بود.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین: به بهانه روز روابط عمومی و ارتباطات
امروز رسالت روابط عمومی ها پرورش 

مخاطب آگاه است
سید محمد حســین اســتاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین طی پیامی 
فرارسیدن هفته روابط عمومی را به فعالین این عرصه تبریک گفت. در پیام استاد 
آمده اســت: در سالهای اخیر فعالیت در حوزه روابط عمومی با تغییرات زیادی 
همراه بوده است. رشد تکنولوژی، ظهور شبکه های اجتماعی، تغییر در مخاطبین 
و … ]…[ســید محمد حسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین طی 
پیامی فرارســیدن هفته روابط عمومی را به فعالین این عرصه تبریک گفت.در 
پیام استاد آمده است:در سالهای اخیر فعالیت در حوزه روابط عمومی با تغییرات 
زیادی همراه بوده اســت. رشد تکنولوژی، ظهور شبکه های اجتماعی، تغییر در 
مخاطبین و … از جمله عواملی هســتند که فعالین این حوزه را با چالش های 
جدی مواجه کرده اند.امروز نقش ها دچار تغییر شده است، مخاطبین گاه خود 
به بازیگران اصلی عرصه رســانه و روابط عمومی تبدیل شده و تمامی قواعد این 
عرصه را در چشــم بهم زدنی دچار دگرگونی کرده اند.سالهاست فعالین عرصه 
روابط عمومی و رسانه در کشورمان دلسوزانه این موارد را به مسئولین امر منتقل 
کرده اند اما برخورد غیر کارشناســی با موضوعات عنوان شده گاه صدمات غیر 
قابل بازگشــتی را متوجه کشور کرده اســت.امروز ضمن تقدیر و تشکر از همه 
فعالین عرصه ارتباطات درخواست دارم، تمام تاش خود را برای باا بردن سواد 
رسانه ای و پرورش مخاطبین بکار بگیرند. امروز رسالت روابط عمومی ها پرورش 
مخاطب آگاه است، تا بتوانیم از این طریق رشد و توسعه کشور را تسریع کنیم.

اختصاص 2000 میلیارد ریال تسهیات برای 
صادرات کااهای محصوات کشاورزی 

بانک توســعه صادرات ایران مبلغ دوهزار میلیارد ریال برای تسهیات سرمایه 
در گردش ویژه صادرات محصوات کشــاورزی به متقاضیان این بخش از محل 
سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی اختصاص داد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات، این قرارداد که میان بانک توســعه صادرات و صندوق 
توســعه ملی منعقد شده و به مدت دوسال اعتبار دارد، در اجرای بسته حمایت 
از توسعه صادرات غیرنفتی است.براساس این گزارش، استفاده از سپرده موضوع 
ایــن قرارداد برای اعطای تســهیات به متقاضیان تابع مفاد بســته حمایت از 
توسعه صادرات غیرنفتی و شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود که نسبت 50-

50 ترکیــب با منابع داخلی بانک به صادرات اختصاص می یابد.ســقف اعطای 
تسهیات سرمایه در گردش برای اشــخاص حقیقی حداکثر 50 میلیارد ریال 
و برای اشــخاص حقوقی حداکثر 400 میلیارد ریال تعیین شده و بانک موظف 
اســت متناســب با حجم فعالیت متقاضی بهای تمام شده و حجم قراردادهای 
صادرات و فروش در ســقف تعیین شده نسبت به اعطای تسهیات سرمایه در 

گردش اقدام کند.

نقش روابط عمومی صیانت از شأنیت و اعتبار 
سازمان است

سعید معادی مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک 
توسعه تعاون: نقش روابط عمومی صیانت از شأنیت و اعتبار سازمان است.سعید 
معادی مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه 
تعاون صبح امروز در جلســه گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
کــه با حضور حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون و سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره این بانک به صورت ویدئوکنفرانس و 
با حضور مدیران اســتانی، معاونین استان ها و مسئولین روابط عمومی استان ها 
برگزار شــد اظهار داشت: روابط عمومی به عنوان حلقه ارتباطی میان سازمان و 
ذینفعان، کارکردهای مؤثری داشــته است و تأثیرات زیادی در رشد و پیشرفت 
ســازمان و اعتای درجه اعتبار و شأنیت سازمان دارد. معادی با اشاره به اینکه 
جایگاه روابط عمومی از بدو خلقت بشــر و در بحث انتقال پیام و نقش ارتباطی 
پیامبران حائز اهمیت بوده اســت افزود: روابط عمومی از ســویی به عنوان زبان 
گویای بانک، وظیفه اطاع رســانی و انتشــار اطاعات موردنیاز مخاطبین را بر 
عهده دارد و از ســویی دیگر به عنوان چشم بینا و گوش شنوای سازمان، وظیفه 
دریافت بازخوردها، پیشــنهادها و انتقادات مشتریان را به مدیران ارشد سازمان 

منعکس می نماید.

 برندگان جشنواره » زمستان طایی 
با #720* « معرفی شدند

مراسم قرعه کشی جشنواره » زمستان طایی #720* « برگزار و اسامی برندگان 
این دوره از جشنواره اعام شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، قرعه کشی 
جشنواره » زمستان طایی #720* « در تاریخ 22 اردیبهشت سال 1399 انجام 
شد و برندگان خوش شانس شمش طا و سه عدد سکه تمام بهارآزادی معرفی 
شدند.بر این اساس، نرگس رزاقی از زنجان موفق به دریافت جایزه اول جشنواره 
زمستان طائی شد. همچنین مرتضی شجاعی از کرج، حسین عباسپور از مشهد 
و رضا کمانگر از قروه کردستان به عنوان برندگان یک عدد سکه تمام بهار آزادی 
معرفی شــدند.این جشــنواره در فصل بهار نیز ادامه خواهد داشت و مشتریان 
فرصت دارند تا با خرید شارژ و بسته اینترنت و پرداخت قبض از #720*، امتیاز 

کسب کرده و در قرعه کشی های این فصل شرکت کنند. 

رئیس کل بانک مرکــزی با بیان اینکه بانک 
مرکــزی آمادگی ایــن را دارد تا سیاســت 
هدف گذاری تورم را به اجــرا درآورد، گفت: 
موفقیت و اثر بخشــی این سیاست در گروه 
اقدام دولت در انتشــار هر چه سریع تر اوراق 
بدهی برای جبران کســری بودجه اســت.به 

گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی در پستی 
اینستاگرامی در خصوص هدف گذاری تورم، 
اظهار کرد: ریشه تورم باا، به عنوان گره اصلی 
اقتصاد کشــور در طول چند دهه گذشــته، 
ســلطه سیاســت های مالی و پولی نمودن 
کسری بودجه و اتکاء مستمر بر سیاست های 
انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است. 
وی ادامه داد: در دوره های فراوانی منابع ارزی 
دولت ها به انبســاط بودجه مبتنی بر منابع 
ارزی و ســرکوب تورم با دخالت در بازار ارز 
و افزایش عرضه  به کمک واردات روی آورده 
و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش های 
مستقیم و غیر مستقیم به منابع بانکی متوسل 

شــده اند. اینگونه روش ها نه تنها پایدار نبوده 
بلکه مشــکات بسیار زیادی از جمله تحلیل 
منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوســانات 
شــدید چرخه های تجاری را به دنبال داشته 
است. در ادامه رئیس کل بانک مرکزی افزود: 
پس از تغییر در  سیاســت های ارزی، پولی و 
مالی کشور به همراه انباشت منابع ازم برای 
ادامه سیاســت کنترل و ثبات سازی در بازار 
ارز، که از دو ســال پیش آغاز شــده است و 
با طراحی و توســعه ابزارهای عملیاتی کردن 
سیاست های جدید پولی امروز بانک مرکزی 
آماده است که سیاست هدف گذاری تورم را 
به اجرا بگــذارد. به گفته همتی در قالب این 

سیاست، قطب نمای اصلی سیاست های پولی 
و ارزی بانک مرکــزی، »تورم هدف« خواهد 
بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ 
سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه 
که قبا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه 
مدت در داان نرخ ســود بازار باز، یک هدف 
میانی برای تحقق هــدف خواهد بود. رئیس 
کل بانک مرکــزی در پایان گفت: موفقیت و 
اثربخشی این سیاســت در گروه اقدام دولت 
در انتشار هر چه ســریعتر اوراق بدهی برای 
جبران کســری بودجه جهت ضد ســیکلی 
کردن بودجه و البته تاش بیشتر برای کاهش 

کسری بودجه است.

آمادگی بانک 
مرکزی در اجرای 
هدف گذاری تورم
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گزیده خبر

ترامپ: 
 آمریکا در حال ساخت موشک های مافوق

 صوت است
رئیس جمهور آمریکا باز هم در اظهاراتی 
نه چنــدان روشــن مدعی شــد آمریکا 
موشــکی ســاخته که 17 بار سریع تر از 
موشــک های حال حاضر است.به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاات متحده 
اعام کرد کــه آمریکا در حال ســاخت 
موشــک های هایپرسونیک )مافوق صوت( اســت و این موشک ها در مقایسه با 
سریع ترین موشک های حال حاضر، 17 برابر سریع تر هستند.وی اظهار کرد: »ما 
در حال تولید انبوه تجهیزات نظامی و ساخت تسلیحاتی هستیم که هیچ کس قبًا 
شاهد آن نبوده اســت. من این موشک هایپرسونیک را سوپر_دوپر )به اصطاح 
خیلی معرکه( می نامم،  شــنیده ام که 17 بار سریع تر از موشکی است که ارتش 
در اختیــار دارد.«دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هم چنین اضافه کرد که 
این موشــک ها می بایست نسبت به موشک هایی که توسط روسیه و چین تولید 
می شوند، بهتر باشند.جاناتان هافمن، سخنگوی پنتاگون نسبت به اظهارات ترامپ 
واکنشی نشان نداد و از روشن ساختن موضوع طفره رفت و حتی خبرنگاران را هم 
راهی کاخ سفید کرد. کایلی مکنانی، سخنگوی کاخ سفید نیز از اظهار نظر راجع 

به مصاحبه ی ترامپ خودداری کرد!

اعام آمادگی کاخ سفید برای پرداخت مجدد 
بخش کمی از بودجه سازمان بهداشت جهانی

رئیس جمهور آمریکا در ماه آوریل اعام کرده بود که ایاات متحده بودجه سازمان 
بهداشــت جهانی را به حالت تعلیق درمی آورد و این ســازمان را متهم کرد که 
واکنش به بیماری  همه گیر کرونا را از ســر باز کرده است. حاا ترامپ قرار است 
بخشــی از این بودجه به تعلیق درآمده را به سازمان بهداشت جهانی برگرداند.به 
گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، براساس پیش نویس نامه ای به تدروس ادهانوم، 
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، دولت ترامپ قرار است بخشی از بودجه مربوط 
به مقابله با بیماری کووید 1۹ را به این سازمان بازگرداند.در این نامه که به دست 
تاکر کارلســون، روزنامه نگار و مجری برنامه تلویزیونی«امشب با تاکر کارلسون« 
رسیده، نوشته شــده است : »]دولت[ قبول خواهد کرد تا همان مقدار پولی که 
چین از سهم تعیین شــده اش می پردازد، را پرداخت کند. به همین دلیل است 
که من تصمیم گرفته ام ایاات متحده به شراکت و همکاری با سازمان بهداشت 
جهانی ادامه دهد ...«. در این نامه که ظاهراً از ســوی ترامپ به نگارش درآمده، 
همچنین ذکر شــده که » چین بدهکاری عظیمی به کل جهان دارد و پرداخت 
سهم منصفانه  به سازمان بهداشــت جهانی، می تواند سرآغازی برای جبران این 
بدهی باشد«.آمریکا بیشترین سهم را در بودجه سازمان بهداشت جهانی داشته 
است اگر مبلغی که دولت ترامپ گفته اجرایی شود این میزان در واقع حدود یک 
دهم بودجه ای است که قبا از سوی آمریکا پرداخت می شد یعنی 400 میلیون 
دار ساانه.یک مقام ارشد نیز به این برنامه تلویزیونی تأیید داده که رئیس جمهور 
آمریکا برنامه بودجه مندرج در پیش نویس نامه را تصویب کرده است.ترامپ روز 
پنجشــنبه گذشته به خبرنگاران اعام کرد که دولت او به زودی در هفته آینده، 
مطلبی را در رابطه با ســازمان بهداشــت جهانی اعام خواهد کرد. بعدتر در روز 
جمعه، ترامپ مجدداً اظهار کرد که تصمیم نهایی او با توجه به این نهاد به زودی 
اعام خواهد شد.در 14 آوریل، رئیس جمهور آمریکا اظهار  کرد که در حال قطع 
بودجه سازمان بهداشت جهانی است، در حالی که دولت او تحقیقاتی را در مورد 
آژانس ســازمان ملل مســتقر در ژنو انجام داد و ادعا کرد که این تحقیقات مانع 
از پاســخ ایاات متحده به بیماری کرونا است. به گفته ترامپ، سازمان بهداشت 

جهانی ادعاهای دروغین چینی درباره ویروس کرونا را تکرار کرده است.

 چین خرید بوئینگ از آمریکا را 
متوقف می کند

پکن-ایرنا- گزارش یک نشریه ارگانی چین حاکی است که این کشور در 
حال برنامه ریزی برای متوقف کردن خرید هواپیماهای بویینگ از آمریکا 
اســت.گلوبال تایمز ndv,c شنبه در گزارشی نوشت چین فهرستی را از 
شــرکت های آمریکایی آماده کرده است که بر اساس آن، این شرکت ها 
جزو موسسات غیرقابل اعتماد تلقی می شوند.در این گزارش به نام شرکت 
های مشهوری چون اپل، بوئینگ، کوالکوم و سیسکو اشاره شده است تهیه 
این فهرست در شرایطی است که روابط چین و آمریکا با شیوع کرونا تیره 
تر از هر زمانی است.تلویزیون چین هم به این گزارش اشاره کرده و آورده 
است که این بخشی از اقدامات مقابله جویانه چین در برابر آمریکاست که 
قصد دارد جلوی انتقال محموله هایی از نیمه هادی ها را برای شــرکت 
مخابراتی هواووی بگیرد.آمریکا از ماه می گذشته این شرکت چینی را در 
فهرست نگرانی های امنیتی قرار داده و محدودیت های زیادی برایش در 
نظر گرفته اســت و حاا در حال تمدید این ممنوعیت ها است.بر همین 
اساس دولت چین هم قصد دارد بازرسی هایی را از شماری شرکت های 
آمریکایــی از جمله اپل انجام داده و خرید هواپیماهای بوئینگ را به حال 
تعلیق دراورد.تمامی شرکت هایی که می خواهند با هواوی ارتباط داشته 
باشند بر اساس مقررات تمدید شده آمریکا باید مجوزهایی دریافت کنند 
و خود شــرکت چینی هم نیازمند مجوز جداگانــه ای از وزارت بازرگانی 
آمریکا است.»اریک شو« از روسای شرکت هواووی چین در مصاحبه ای 
گفت که چین هرگز در مقابل این فشــارها و به مســلخ کشاندن هواوی 
سکوت نخواهد کرد.»هوا چون اینگ« سخنگوی وزارت خارجه چین نیز 
در بحبوحه رویارویی دو کشــور بر سر هواووی گفته بود که چین در این 
مورد سیاست ســکوت را دنبال نخواهد کرد و دست روی دست نخواهد 
گذاشت.  گزارش حاکی است که در صورت اعمال چنین محدودیت هایی، 
هواووی خرید نیمه هادی های خود را از برخی شرکت های کره جنوبی و 

تایوان و بازار داخلی انجام خواهد داد.

برگزاری کنفرانس بروکسل حول مسائل 
سوریه ۴۵ روز دیگر

اتحادیه اروپا تصمیم به برگزاری چهارمین کنفرانس بروکســل در مورد 
مســائل مربوط به سوریه و اتفاقات اخیر در آن در تاریخ ۳0 ژوئن گرفته 
است.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپــا اعام کرد چهارمین کنفرانس کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا در بروکســل با حضور وزرای کشــورهای مختلف در تاریخ 
۳0 ژوئن در مورد رســیدگی به مسائل مربوط به اتفاقات اخیر در سوریه 
و تاش برای یافتن راه حلی سیاســی بــرای پایان دادن به درگیری ها و 
منازعات ناتمام ســوریه برگزار خواهد شد.جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیــه اروپا هم چنین گفــت: »من با نماینــدگان و وزیران 
کشــورهای مختلف اتحادیه اروپا در مورد برگــزاری چهارمین کنفرانس 
بروکســل در مورد آینده ی ســوریه و چگونگی اوضاع در منطقه صحبت 
کــرده ام. این رویــداد در تاریخ ۳0 ژوئن برگزار می شــود، فکر نمی کنم 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــود.«وی افزود: این نشســت فرصتی 
اســت برای کشــورهای عضو اتحادیه تا به ارائه ی پیشنهادهای سازنده و 
دارای اهداف عالی خود برای آینده سوریه بپردازند.جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا هم چنین اظهار کــرد که این کنفرانس 
فرصتی خواهد بود تا کشــورهای عضو با اقدامات سازنده و ابراز حمایت 
و پشــتیبانی به یک راه حل سیاســی معتبر و موثق بــرای خاتمه دادن 
مناقشات در سوریه با کمک سازمان ملل دست پیدا کنند.سومین نشست 
بروکسل یک ســال و سه ماه پیش برگزار شد و بر اساس آن طبق اعام 
اتحادیه اروپا بودجه 2/6 میلیارد یورویی برای رسیدگی به مسائل مربوط 
به کشورهای خاورمیانه در سال 201۹ و 1/2 میلیارد یورو در سال 2020 

اختصاص داده شد.

آمادگی مصطفی الکاظمی برای گفت وگو با 
پیشمرگ ها درباره مقابله با داعش

یک رسانه عرب زبان فاش کرد که نخست وزیر عراق درصدد گفت وگو با 
نیروهای پیشمرگ ُکرد برای مقابله با داعش و گروه های تروریستی است.

به گزارش ایســنا، العربی الجدید دیروز )شنبه( اعام کرد که مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق درصدد گفت وگو با نیروهای پیشمرگ کرد 
و مقامــات اربیل برای پایان دادن به شــکاف امنیتی میان ارتش و این 
نیروها و جلوگیری از حضور عناصر تروریستی در آن مناطق است.العربی 
الجدیــد به نقل از یک مقام امنیتی عراقی نوشــت: داعش از اختافات 
درباره پرونده امنیتی مناطق مورد مناقشــه و همچنین عدم همکاری 
و هماهنگی نظامی میان بغداد و اربیل برای اداره این مناطق بهره برده 
و دســت به تحرکاتی در مناطق مذکور زده اســت.این مقام امنیتی که 
نخواســت نامش فاش شود، گفت: وزارت دفاع عراق و در راستای چشم 
انداز مصطفی الکاظمی درصدد گفت وگو با نیروهای پیشمرگ به منظور 
مشخص کردن اولویت  اقدامات امنیتی و مدیریت پرونده امنیتی مناطق 
مورد مناقشه است.وی در ادامه تصریح کرد: نیروهای پیشمرگ خواستار 
تشــکیل یک نیروی مشترک با بغداد در مناطق مذکور هستند، اما این 
خواسته با یک مخالفت سیاســی مواجه است.این مقام عراقی در ادامه 
افزود که تماس هایی میان مقامات وزارت دفاع و وزارت پیشمرگ درباره 

این پرونده در جریان است.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی: 
تنها با در دسترس همگان قرار گرفتن 

واکسن می توان کرونا را شکست داد
دبیرکل سازمان بهداشــت جهانی اظهار کرد که تنها با توزیع عادانه و در 
دســترس همگان قرار گرفتن واکسن و داروهای مورد نیاز می توان بر کرونا 
غلبه کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز تدروس آدهانوم 
قبریســوس، دبیرکل ســازمان بهداشــت جهانی اعام کرد با وجود اینکه 
دانشمندان و محققان با سرعت بسیار باایی در حال تاش برای دستیابی به 
راه حلی برای مقابله با ویروس همه گیر کرونا هستند، اما این بیماری مسری 
را تنها با توزیع عادانه داروهای مورد نیاز و در دسترس همگان قرار گرفتن 
واکســن این ویروس در جهان می توان شکســت داد و بر آن غلبه کرد.وی 
هم چنین اظهار کرد: »مدل های توزیع و سیســتم های موجود در بازارهای 
ســنتی نمی توانند پاسخگوی نیاز مبرم به واکســن و دارو در مقیاس های 

گسترده در سراسر جهان باشند.«

جنگ مصرف کنندگان چین و آمریکا 
 نظرســنجی جدیــد دویچــه بانک نشــان می دهــد، 41 
درصــد مصرف کننــدگان آمریکایی در مقابــل ۳۵ درصد از 
مصرف کننــدگان چینــی دیگر اقبالی بــه خرید محصوات 
ساخت کشورهای یکدیگر نشان نمی دهند.هفته نامه آمریکایی 
نیوزویک دیروز شــنبه در گزارشــی با عنــوان »41 درصد 
آمریکایی هــا می گویند که دیگر خریــدار محصوات چینی 
نیســتند و ۳۵ درصد چینی ها نیز دیگــر تمایلی به کااهای 
ســاخت آمریکا ندارند«، افزود:  بررســی جدید دویچه بانک 
)شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمانی و چندملیتی( نشان 
می دهد، 41 درصد از آمریکایی ها می گویند محصوات ساخت 
چین را خریــداری نخواهند کرد و ۳۵ درصد از شــهروندان 
چینی نیز خریدار محصوات آمریکایی نیستند.  اما در حالی 
که دشمنی میان مصرف کنندگان ممکن است به طور مستقیم 
ناشی از انتقاد دو کشور درخصوص سوء مدیریت کرونا باشد، 
این اختاف ها تغییر مسیر تجارت میان دو قدرت اقتصادی را 
به تصویر می کشد.  در نگاه نخست، به نظر می رسد نظرسنجی 
انجام شده از سوی دویچه بانک، نبود اعتماد نسبت به کااهای 
ساخت خارج را نشان می دهد، اما این نظرسنجی در عین حال 
بیانگر این واقعیت است که بخش بزرگی از مصرف کنندگان در 
دو سوی اقیانوس ها آمادگی کامل برای قطع کااهای ساخت 
یکدیگــر را ندارند. ضمن آنکــه بی اعتمادی مصرف کنندگان 
آمریکایی به کااهای چینی به احتمال زیاد تحت تأثیر جنگ 
تجاری 1۸ ماهه و قــرار دادن میلیاردها دار تعرفه کااهای 
وارداتی میان دو کشور است.  در اوایل ژانویه )دی ماه(، ایاات 

متحــده آمریکا با چین توافق تجاری جدیدی را امضا کرد، اما 
 South China Morning( »روزنامه »سوث چینا مورنینگ پست
Post( روز نامه هنگ کنگی انگلیسی زبان خاطرنشان کرد: باید 

توجه داشته باشــیم که جنگ تجاری هنوز به پایان نرسیده 
است. ایاات متحده همه تعرفه های خود را در مورد چین ابطال 
نکرده و چین هنوز اقدامات تافی جویانه خود علیه آمریکا را 

ادامه می دهد.  این روزنامه یادآور شــد: هنوز باتکلیفی های 
زیادی در این مسیر وجود دارد، از جمله اینکه آیا هر کشور به 
توافق نامه عمل خواهند کرد یا خیر. اما حاا این باتکلیفی ها 
به دلیل شــیوع کرونا افزایش یافته اســت.  تعرفه ها هنوز هم 
بر روی صدهــا میلیارد دار از محصوات چینی باقی مانده و 
حــاا »دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا تهدید به وضع 
تعرفه هــای جدید کرده و حتی از »کنــار زدن کل توافق« با 
چین به عنوان راهی برای مجازات این کشور به دلیل آنچه که 
به ادعای واشنگتن شیوع عامدانه این بیماری خوانده می شود، 
خبر داده است.  مقامات چینی و رسانه های دولتی این کشور 
در تافــی این اقدامات و لفاظی ها، آمریکا را متهم کرده که با 
مقصر جلوه دادن چین، قصد انحراف اذهان از ســوء مدیریت 
این کشــور برای کنترل همه گیری کووید-1۹ دارد.  گزارش 
نوامبر 201۹میادی)آبان ۹۸( ســازمان ملل متحد نشان داد 
مصرف کنندگان آمریکایی به معنای واقعی هزینه های جنگ 
تجاری میان دو کشــور را پرداخــت می کنند و اقتصاد چین 
نیز در نیمه اول ســال 201۹میادی ۳۵ میلیارد دار ضربه 
خورده است.  در این میان،   »بیل دمارتینو« مدیر ارشد بخش 
 )RiskMethods(مشتری شرکت مدیریت راه حل ریسک متودز
هم بر این باور اســت که پس از فروکــش کردن همه گیری 
کرونا شرکت های سراسر جهان می خواهند وابستگی کمتری 
به چین داشــته باشند و این امر ناشــی از این واقعیت است 
که هرگونه اختال در تولید شرکت های چینی می تواند تاثیر 

منفی بر روی زنجیره های عرضه در سراسر جهان ایجاد کند.

بوئینگ ۱۰۰۰ فروند موشک جدید به عربستان می دهد
شرکت بوئینگ با برنده شدن در قراردادی به ارزش 2.6 میلیارد دار، بیش از یک هزار فروند موشک به عربستان سعودی 
می دهد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایســت مانیتور، وزارت دفاع آمریکا اعام کرد که شــرکت بوئینگ به 
موجب برنده شدن در قرارداد دو میلیارد و 600 میلیون داری، بیش از یک هزار فروند موشک هوا به زمین و موشک ضد 
کشتی در اختیار عربستان سعودی قرار می دهد.بر اساس اعام پنتاگون، بخش اول این قرارداد که بالغ بر یک میلیارد و 
۹70 میلیون دار است شامل مدرن کردن موشک های کروز SLAM ER و تحویل 6۵0 فروند موشک جدید به عربستان 
در حمایت از حکومت این کشور می شود.این قرارداد تا سال 202۸ تکمیل شده و روند ارائه تسلیحات به عربستان تا این 
ســال ادامه خواهد داشت.بخش دوم قرارداد به ارزش 6۵0 میلیون دار نیز شامل تحویل 467 فروند موشک جدید ضد 

کشتی از نوع Harpoon Block II به عربستان می شود.

پنتاگون از ادامه  روند خروج نظامیان از افغانستان خبر داد
پنتاگون اعام کرد که ایاات متحده هم چنان به خروج نیروهایش از افغانستان ادامه خواهد داد و انتظار می رود که طبق 
جدول زمانی تعیین شده با توافق طالبان به اجرا برسد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز سخنگوی پنتاگون 
اعام کرد که ایاات متحده هم چنان به خروج نیروهایش از افغانستان ادامه خواهد داد و انتظار می رود که طبق جدول 
زمانی تعیین شده در اوایل امسال و با توافق نیروهای طالبان، این روند پیش برود.جاناتان هافمن، سخنگوی پنتاگون در 
یک نشست مطبوعاتی اظهار کرد این روند همچنان ادامه خواهد داشت. ما انتظار داریم که در زمان مقرر و طبق آنچه که 
با طالبان توافق کردیم، روند خروج نظامیان آمریکایی از خاک افغانستان ادامه پیدا کند.سخنگوی پنتاگون پس از وقوع 
دو حمله بی رحمانه در افغانستان که در این هفته صورت گرفت، مجدد درباره ی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به 

اظهار نظر پرداخت. گرچه اینطور به نظر می رسد که داعش ترتیب این حمات را دیده است.

چین اذعان کرد که به آزمایشگاه های غیردولتی در این 
کشــور دســتور داده تا نمونه های گرفته شده از اولین 
مبتایان به ویروس کرونا در مراحل آغازین شــیوع، را 
 South China« از بین ببرند.به گزارش ایســنا، روزنامه
Morning“ که در هنگ کنگ منتشــر می شود به نقل 
از لیــو دنگ فنگ، یک مقام مســئول در کمیته ملی 
دپارتمــان علوم و آموزش بهداشــت چیــن گفته که 
اقــدام پکن در از بین بردن نمونه های گرفته شــده از 
اولیــن مبتایان به ویروس کرونا با هدف پیشــگیری 
از وقوع خطر بر ســامت بیولوژیکی در آزمایشــگاهها 
و جلوگیــری از بایای جانبی ناشــی از بیماری های 
ناشناس انجام شــده است.این مقام مسئول در کمیته 
ملی بهداشــت چین گفت زمانی که برای اولین بار در 
ووهان شیوع بیماری شبیه به التهاب ریوی گزارش شد، 
آزمایشگاههای چین در سطح ملی سرگرم تحقیق برای 
شناسایی عامل بیماری زا بودند.لیو دنگ فنگ می گوید: 
زمانیکه برای اولیــن بار بیماری شــبیه ذات الریه در 
ووهان گزارش شد نهادهای علمی ملی تاش داشتند 

پاتوژن مســبب این بیماری را کشــف کنند براساس 
تحقیقات جامع و نظر کارشناســان تصمیم گرفته شد 
این بیمــاری را به عنوان ذات الریه نــوع دو و در زمره 
بیماری های شدیدا خطرناک طبقه بندی کرده و تدابیر 
ایمنی بیولوژیک را بر نمونه های جمع آوری شده، جابجا 
شده و فعالیت های آزمایشگاهی به مورد اجرا گذاشته 
و عاوه بر آن نمونه های اخذ شده را از بین برود.روابط 
چیــن و آمریکا در دوره اخیر و در پــی پاندمی کرونا 
کــه تاکنون باعث جان باختن بیش از ۳00 هزار تن در 
سرتاسر جهان شده است تا حدود زیادی متشنج شده 
است. اختافات و تبادل اتهام ها میان چین و آمریکا در 
ماه های اخیر درباره ویروس جدید کرونا ادامه یافته دو 
کشــور را تا آستانه قطع رابطه پیش برده است، دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنج شنبه اظهار داشت 
که او در شرایط کنونی دیگر حاضر به ارتباط با همتای 
چینی اش نیســت.چین اکنون در صحنه بین المللی با 
اتهام هایی از سوی کشورهای جهان مواجه است که آن 
را در فاجعه انتشار سریع ویروس کرونا به نقاط مختلف 

جهان مقصر می دانند.مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا 
بارها چین را متهم کرده بود که در اواخر سال گذشته 
مانع از ارائه نمونه های ویروس کرونای گرفته شــده از 
بیماران چینی شــده و آنها را به طور زودهنگام از بین 
برده اســت.از طرفی بنا به یادداشــت صادره در فوریه 
2020 از ســوی کمیته منطقه ای بهداشــت چین از 
تمامی کسانی که با نمونه های گرفته شده از اشخاص 
مبتا به کرونا تعامل داشــته اند خواسته شده تا بدون 
موافقت طرف های ذیربط به تحویل این نمونه ها اقدام 
نکنند.بنا به این یادداشت از آزمایشگاه های غیر دولتی 
که نمونه هایی را در مراحل آغازین انتشار بیماری کرونا 
به دست آورده اند خواسته شده که یا آنها را از بین برده 
و یا به مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماریها ارسال کنند.

اذعان چین به از بین بردن نمونه های گرفته 
شده از اولین مبتایان به ویروس کرونا

»عبــداه« در پیشــنهاد تازه ای 
به »اشــرف غنــی« بــا تاکید بر 
ایجــاد شــورای عالــی دولت در 
در  مشارکت  چگونگی  افغانستان، 
قدرت و تقسیم وزارتخانه ها را نیز 
مشــخص کرده اســت.به گزارش 
دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، 
جزئیات  افغانســتان  رســانه های 
تازه ای از طرح توافقی »عبداه« به 
»اشرف غنی« را منتشر کرده است 
که گفته می شود هنوز بطور کامل 
مورد موافقت ارگ ریاست جمهوری این کشور قرار نگرفته و کار درباره جزئیات آن ادامه دارد.»طلوع نیوز« 
گزارش داد که در این توافقنامه پیشــنهاد شده تا شورایی با عنوان »شورای عالی دولت« ایجاد شود؛ این 
شورا متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت های ملی خواهد شد و هدف آن ایجاد اجماع سیاسی در کشور 
است. این شورا همچنین در مسائل مهم به رئیس جمهور مشاوره می دهد.عبداه همچنین پیشنهاد ایجاد 
شــورای عالی مصالحه را در این توافق مطرح کرده که ریاســت آن را نیز خودش برعهده خواهد داشت.

گزارش می افزاید که عبداه ۵ معاون خواهد داشت که از اعضای تیم »ثبات و همگرایی« هستند و معاونان 
دیگر شورا نیز با مشورت اشرف غنی تعیین خواهند شد.براساس این توافق، پیشنهاد صاحیت های عبداه 
شامل رهبری روند صلح، رهبری جلسه های شورای عالی مصالحه و صاحیت تعیین و انتصاب مقامات و 
کارمندان اجرایی و اداری شورا و مقامات وزارت دولت در امور صلح است.براساس سندی که منتشر شده 
شورای عالی مصالحه بودجه مستقل دارد و تصمیمات آن نهایی و ازم ااجرا می باشد.در توافق پیشنهادی 
عبداه به اشرف غنی همچنین چگونگی حضور ثبات و همگرایی در ساختار دولت آمده است که به شرح 
ذیل است:اعطای رتبه مارشالی به ژنرال دوستم براساس فرمان اشرف غنی و عضویت وی در شورای عالی 
دولت و شورای امنیت ملی.سهم ۵0 درصدی در کابینه و توافق دیدگاه و شایستگی درباره معرفی والیان 

و عزل و نصب ها نیز بر بنیاد دایل موجه و مشورت انجام شود.

وزیر خارجه ترکیه:  پیشنهاد تازه عبداه به اشرف غنی 
فرانسه قصد کمک به عناصر ی 
پ گ در شمال سوریه را داشت

وزیر امور خارجه ترکیه، فرانسه 
را بــه تــاش بــرای کمک به 
مدافع خلق  یگان هــای  عناصر 
)ی پ گ( در جهت »تشــکیل 
یک دولت تروریستی در شمال 

سوریه« متهم کرد.به گزارش ایسنا به نقل از دیلی صباح، 
مولود چاووش اوغلو، وزیــر امور خارجه ترکیه در پخش 
زنــده در حالی که به »جناح ســوری گروه پ ک ک« 
)حزب کارگران کردستان( اشاره می کرد، گفت: »فرانسه 
قصد داشت به عناصر ی پ گ )یگان های مدافع خلق( 
کمک کند تا یک دولت تروریســتی در شــمال سوریه 
تشکیل دهند. اما پس از عملیات چشمه صلح، برنامه های 
آن ها به هم ریختــه اســت«.چاووش اوغلو تصریح کرد: 
سیاستمداران کرد بسیاری هستند که از استعداد و توانایی 
ازم برای نمایندگی کردهای ســوریه در مناطق مربوطه 
خود برخوردارند؛ اما تروریست های ی پ گ در این دسته 
نمی گنجند و افرادی نیســتند که بتوان با آن ها همکاری 
کرد.این دیپلمات ارشد در ادامه پخش زنده دولت فرانسه 
را به خاطر حمایت از »حاکمیت غیرقانونی خلیفه حفتر در 
لیبی« مورد شماتت قرار داد و تأکید کرد فرانسه بر خاف 
بیانیه ناتو، به حمایت از حفتر ادامه می دهد.روز پنجشنبه، 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو اظهار کرد: ناتو آماده است 
تا از دولت شناخته شــده بین المللی لیبی به رهبری فائز 

السراج پشتیبانی کند.
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محققان آمریکایی از الکترودهای کاشتنی مغز استفاده کردند که به افراد 
نابینــا اجازه می دهد به صورت مصنوعــی توالی حروف را دیده و ضبط 
کنند. این الکترودها روی قشــر بینایی مغز شکل می گیرد. ناحیه ای در 
پشــت مغز که اطاعات دیداری را دریافت کرده و پردازش می کند.در 
آزمایش های این پروژه، افراد نابینا و بینا شــرکت کردند و با استفاده از 
الکترودها توانستند حروف الفبا را تشخیص داده و توصیف کنند. زمانی که 
از تحریک الکتریکی برای ردیابی حروف در مغز بیماران استفاده کردیم، 
بیماران توانستند شکل حروف را ببینند و به درستی حروف مختلف را 
از هم تشخیص دهند.بیشتر افراد بزرگسالی که بینایی خود را از دست 
می دهند، نابینایی آن ها بر اثر آسیب به چشم یا عصب بینایی است و این 

اتفاق در حالی اتفاق می افتد که مغز سالم باقی می ماند.

محققان به تازگی مدعی شده اند که دهانشویه می تواند قبل از اینکه 
"کروناویروس" ســلول های انسان را آلوده کند، آن ها را نابود سازد. 
بنا بر ادعای گروهی از محققان، دهانشــویه پتانسیل این را دارد که 
از بدن در برابر بیمــاری "کووید-۱۹" محافظت کند. قبل از اینکه 
کروناویروس سلول های بدن را آلوده سازد.کروناویروس ها با ایه های 
چربی که در برابر برخی مواد شیمیایی آسیب پذیر هستند، پوشیده 
شــده است. یک تیم از محققان بین المللی می گویند که دهانشویه 
می تواند بیرونی ترین ایه ی پوششــی ویــروس را از بین ببرد و از 
تکثیر آن در دهان و گلو جلوگیری کند.محققان می گویند که یک 
نیاز فوری برای آزمایش مرحله بالینی راجع به تاثیر دهانشــویه در 

جلوگیری از آلودگی کروناویروس وجود دارد.

شــرکت آمازون تا به امروز نزدیک به ۱۰ هزار شیلد اهدا کرده است و 
قصد دارد تا چند هفته آتی، صدهاهزار شــیلد را بدون سود، به فروش 
برساند. شرکت آمازون با تغییر کاربری بخش مهندسی پهپادهای خود 
در واشنگتن، به تولید شیلدهایی می پردازد که با قیمتی ارزان،به فروش 
خواهند رفت.این شیلدها به قیمت تولید به فروش می رسند. این بدان 
معناست که آمازون از فروش این شیلدها سودی نخواهد برد.در ساخت 
این شیلدها از فناوری های موجود در بخش مهندسی پهپادها استفاده 
می شود. از جمله ماشین هایی که فیبر کربن را برای ساخت بخش های 
مختلف پهپاد برش می دهند.طراحی این شــیلدها که به تایید موسسه 
ملی سامت رسیده است، نتیجه همکاری با گروهی در واشنگتن است 

که روی فناوری چاپ سه بعدی کار می کنند.

افزودن قابلیت دیدن حروف در 
نابینایان با یک فناوری کاشتنی

تاثیر احتمالی استفاده از دهانشویه 
در جلوگیری از "کووید-19"

تولید انبوه شیلدهای ارزان 
قیمت توسط آمازون

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اعتراض کادر درمان برزیل به فوت دهها نفر از همکارانشان به خاطر 
کمبود تجهیزات حفاظت شخصی در بیمارستان ها

اضافه شدن اندروید اتو به موتورسیکلت هوندا گلدوینگ
هوندا در حال ارائه اندروید اتو در نســل فعلی موتورســیکلت تورینگ گلدوینگ می باشــد. مالکان این موتورسیکلت که دارای 
گوشــی های هوشمند با سیستم عامل اندروید 5.۰ و بااتر می باشند خواهند توانست از سرویس هایی همچون موسیقی، تماس 
و پیام رســان بدون هزینه اضافی لذت ببرند.البته مالکان برای اســتفاده از این سرویس باید به هدست بلوتوث مجهز باشند که 
به صورت جداگانه به فروش می رســد.این به روزرســانی از اواسط ژوئن 2۰2۰ در نظر گرفته خواهد شد زیرا هوندا می خواهد هر 
دو سیســتم اندروید اتو و اپل کارپلی را در مدل های آتی بکار گیرد.گلدوینگ بیش از 4۰ ســال است که موتورسیکلت پرچم دار 
هوندا می باشد. در سال 2۰۱7 و زمانی که نسل جدید این موتورسیکلت پدیدار شد، گلدوینگ به اولین موتورسیکلت دنیا با اپل 
کارپلی بدل گشت. هم اکنون نیز اندروید اتو با اینترفیس ساده شده و عملکرد صوتی راحت تر در دسترس می باشد. این سیستم 
به منظور کاهش حداکثری حواس پرتی و اختال موتورسوار طراحی شده و بنابراین موتورسواران می توانند روی جاده تمرکز کنند.

اندروید اتو دسترسی به موسیقی، مدیا و پیام رسانه های موردعاقه را زمان موتورسواری راحت تر می کند. با دستیار گوگل که در 
اندروید اتو وجود دارد موتورسواران می توانند روی جاده تمرکز کرده و درعین حال از دستیار صوتی استفاده کنند.

نکته مهم برای مخالفان ادامه لیگ
به گفته کارشناسان اپیدمی کرونا با فرا رسیدن فصل پاییز شدیدتر خواهد شد که این موضوع رویدادهای مختلف مانند فوتبال 
را هم تحت الشــعاع قرار می دهد. به همین دلیل اگر فوتبال ایران اان شروع نشود، به احتمال زیاد فصل جدید فوتبال در پاییز 
برگزار نخواهد شد.مسئوان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیز برای جلوگیری از بروز اختاف ها و همین طور با توجه به تاکید 
نهادهای بین المللی مانند فیفا و AFC در صدد برنامه ریزی با وزارت بهداشت و ورزش هستند تا هرچه زودتر ادامه فصل جاری 
برگزار شود و مسابقات به پایان برسد چرا که رقابت های بین المللی مانند لیگ قهرمانان آسیا و بازی های ملی نیز به زودی آغاز 
خواهد شد و باید مجالی هم برای حضور در این رقابت ها در نظر گرفته شود.با این وجود، همچنان اکثر فوتبالی ها خواستار برگزار 
نشدن رقابت ها هستند چرا که معتقدند در این شرایط جان فوتبالیست ها و سایرعوامل برگزاری مسابقه به خطر می افتد اما موضوع 
مهم نکته ای که معاون وزیر بهداشت به آن اشاره کرده است.ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت این روزها ارتباط تنگاتنگی با 
اهالی فوتبال و ورزش دارد و به همین دلیل منتقد طیف مخالف برگزاری مسابقات شده و می گوید از این پس درباره رقابت های 

فصل جاری صحبت نخواهد کرد.

خط آمد وکنارهٔ ماهش سیاه کردسرو روان چو کوه ه کردار ماه کرد ر گل سپاه موره  گویی ه راه کردآن خط مشک بوی ه ر عارضش دمید صد ره ه عجز توهٔ ما را تباه کردچیره شدیم ما ه  گنه ر ه عشق از آنک خسارگان چو توهٔ ما را سیاه کردوز توه رکنار فتادیم از آنکه او د زخرگاه روی خویش بنمود بامدا
گاه کرد خیره بماند ره ه  رویش ن بس پشت را ه زلف دواهش دو اه کردبس طبع را ه چشم ژندش ژند کرد

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

علی کاشفی خوانساری با اشاره به کتاب هایی که درباره 
»نهج الباغــه« چاپ شــده اند، می گویــد: این کتاب ها 
معموا پرفروش هستند و تجدید چاپ می شوند، اما به 
نظرم برخی از این ها یک جور اســتفاده نادرست و حتی 
سوءاســتفاده از نام و اعتبار »نهج الباغه« است. زمانی 
که می گوییم کتــاب »نهج الباغه« و حــوزه کودک و 
نوجوان، این ها دو دنیای متفاوت هستند؛ »نهج الباغه« 
برای ۱4۰۰ ســال پیش  اســت و  کودکان و نوجوانان 
امروز دنیای دیگری دارند. ابتدا باید از خودمان بپرسیم  
بازنویســی آن چه ضرورتی دارد؟ چــرا ما می خواهیم 
»نهج الباغــه« را به آن ها معرفی کنیــم و یا  متنی را 
برای شان بیاوریم؟ هدف اصلی گردآوردنده »نهج الباغه« 
مذهبی نبوده و بیشتر هدفش ادبی بوده است؛ در واقع او به باغت سخنان حضرت  علی )ع( و نامه هایش 
عاقه مند بوده پس آن ها را گردآوری می کند. زمان گردآوری این کتاب حدود 2۰۰ ســال با حضرت 
علی )ع( فاصله دارد، گردآورنده کتاب از میان سخنرانی ها و خطبه هایی که از حضرت علی )ع( به دستش 
رسیده بود، آن هایی را که باغت، ارزش ادبی و سخن وری بیشتری داشتند، آورده است.او سپس گفت: 
گاهی ما می خواهیم بچه ها را با کتاب تاریخی یا ارزش های ادبی  و توانایی های سخن وری امام علی )ع( 
آشــنا کنیم یا حکایت های خوبی در میان این ســخنرانی ها وجود دارد و می خواهیم از آن ها استفاده 
کنیم و داســتان های کودکانه بنویســیم، در واقع هدف مان ایجاد متن خواندنی مناسب و جذاب برای 
بچه ها است. هر کدام از این ها فرق می کند. من منکر ارزش های تاریخی و ادبی »نهج الباغه« نمی شوم. 
می شود از آن استفاده و داستان هایی را اقتباس کرد، اما مهم ترین ارزش »نهج الباغه« پیام های آن است؛ 

پیام هایی که خیلی تأثیرگذار، بُرنده و خطاب به مسلمانان است.

موش ها و آدم ها 
کتاب موش ها و آدم ها با عنــوان اصلی رمان کوتاهی از 
جان استاین بک نویسنده آمریکایی است. جان استاین بک 
در سال ۱۹۶2 به خاطر آثارش و به خصوص به خاطر دو 
کتاِب خوشه های خشم و موش ها و آدم ها توانست برنده 
جایزه نوبل شود.رمان موش ها و آدم ها یکی از کتاب های 
حساس و تاثیرگذار در زمان خود بود و سال ها در آمریکا 
جزء کتاب های ممنوعه به شــمار می رفت.داســتان این 
کتاب در مورد جورج و لنی است. دو نفری که ویژگی های 
بســیار متفاوتی با هم دارند اما هر دو کارگر کوچنده اند. 
برای پیدا کردن کار، از مزرعه ای به مزرعه دیگر می روند 
و بــه امید اینکه روزی بتوانند زمین و مزرعه اختصاصی 
خودشــان را داشته باشند زندگی می کنند.جورج، فردی 
باهوش و وفادار است که جثه بسیار ریزی دارد و دوستش لنی، فردی سبک مغز و مهربان است که جثه ای 
عظیم دارد. قدرت لنی همیشه مورد توجه کارفرماها است و این نقطه قوتی برای آنان در جهت پیدا کردن 
کار محسوب می شود. اما مشکل اصلی لنی، سبک مغز بودنش نیست، چراکه همیشه جورج را در کنار خود 
دارد و او می تواند در مواقع ازم کنترل کار را در دست بگیرد. مشکلی اصلی لنی این است که قلب مهربانی 
دارد و همچنین نمی تواند قدرت خود را تحت کنترل داشته باشد.لنی عاشق حیوانات است و چیزهای 
لطیف و قشنگ است. دوست دارد همیشه یک موش، خرگوش، توله سگ یا مثا پیرهن لطیف داشته 
باشد که بتواند آن را ناز کند و دست مهربانی بر سر آن بکشد. طبیعتا در اثر نوازش های شدید همیشه 
جان حیوانات را می گیرد. اما همین عاقه به حیوانات به جورج فرصت می دهد تا بتواند او را کنترل کند. 
جورج رویاهای داشــتن یک مزرعه را در ذهن لنی قرار می دهد که در آن لنی می تواند ده ها خرگوش 

داشته باشد و هرچقدر که بخواهد به آن ها رسیدگی کند و آن ها را نوازش کند.

ُعَمر َخیّام نیشابوری
ُعَمر َخّیام نیشــابوری )زادهٔ 2۸ اردیبهشــت 427 
در نیشــابور – درگذشتهٔ ۱2 آذر 5۱۰ در نیشابور( 
همه چیزدان، فیلســوف، ریاضی دان، ستاره شناس و 
رباعی ســرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی است. گرچه 
پایگاه علمی خیــام برتر از جایگاه ادبی اوســت و 
لقبش »حّجةالحق« بوده است، ولی آوازهٔ وی بیشتر 
با انگیزه نگارش رباعیاتش اســت که شهرت جهانی 
دارد. افزون بــر آن که رباعیات خیام را به بیشــتِر 
زبان های زنده برگردان نموده اند، ادوارد فیتزجرالد 
رباعیات او را به زبان انگلیســی برگردانده است که 
مایهٔ شهرت بیشــتر وی در مغرب زمین شده است.

یکــی از برجســته ترین کارهــای وی را می تــوان 
سروســامان دادن و سرپرستی محاسبات گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک، 
که در دورهٔ پادشاهی ملک شاه سلجوقی بود، دانست؛ محاسبات منسوب به خیام در این زمینه، 
هنوز معتبر اســت و دقتی به مراتب بااتر از گاه شماری میادی دارد. وی در ریاضیات، نجوم، 
علوم ادبی، دینی و تاریخی اســتاد بود. نقش خیام در حل معادات درجه ســوم و مطالعاتش 
دربارهٔ اصل پنجم اقلیدس نام او را به عنوان ریاضی دانی برجسته در تاریخ علم ثبت کرده است. 
نوپیــدا کردن نظریه ای دربارهٔ نســبت های هم ارز با نظریهٔ اقلیدس نیــز از مهم ترین کارهای 
اوست.شماری از تذکره نویسان، خیام را شاگرد ابن سینا و شماری نیز وی را شاگرد امام موفق 
نیشــابوری خوانده اند. صحت این فرضیه که خیام شاگرد ابن سینا بوده است، بسیار دور از ذهن 
می نماید، زیرا از دیِد زمانی با هم دگرگونِی زیادی داشــته اند. خیام در جایی ابن سینا را استاد 

خود می داند، ولی این استادی ابن سینا، سوی معنوی دارد.

سوءاستفاده برخی از »نهج الباغه«


