سخنگوی شورای نگهبان:

قانون استخدامی معلمان حق التدریس در شورای نگهبان تایید شد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی شورای نگهبان از تایید قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در این شورا خبر داد.عباسعلی کدخدایی ،دیروز
یکشنبه در گفتوگویی با تبیین جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره قانون استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت :طرح استفساریه
قانون الحاق یک م اده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی یکی دو نوبت میان مجلس و شورای نگهبان در رفت
و آمد بود که در نهایت با ایجاد اصاحاتی در آن ،اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناختند.وی افزود :این مصوبه مراحل و تشریفات
قانونیاش را برای اجرا طی میکند و امیدواریم کمکی به معلمان پرتاش حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی باشد ....
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کارگران روزمزد قربانیان اصلی کرونا

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

چین و آمریکا در تدارک طاق
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توضیحات بانک مرکزی درباره واردات از روش بدون انتقال ارز:

تعیین نرخ ارز براساس مکانیزم
عرضه و تقاضا

این بانک طی دوســال اخیر در راستای ســاماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت
و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بســتر و زیر ســاختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور
نموده و براســاس آن ،رویههای مشــخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و
عملیاتی نموده اســت .صادرات کنندگان ،میتوانند ارز حاصــل از صادرات خود را به روشهای متعدد به چرخه
اقتصاد کشور بر گردانند...
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بر اساس یک تحقیق جدید؛

انتقال کرونا توسط یک انسان
به بازار حیوانات ووهان
7

آیا گاز طبیعی تحریم بعدی ایران است؟
4

کرونا چگونه افراد فقیر را فقیرتر میکند؟

مطالعه جدید صندوق بینالمللی پول ،نشــان میدهد که بعــد از هر دوره پاندمی یا همهگیری بیماری،
ضریــب جینی  ۱.۵درصد افزایش مییابد .نرخ اشــتغال افرادی با تحصیات باا تغییر چندانی نمیکند
اما افراد با تحصیات پایین آسیب سنگینی میبینند .بحران کووید ۱۹-اکنون به عنوان بزرگترین فاجعه
اقتصادی جهان از زمان رکود بزرگ در ســال  ۱۹۳۰شــناخته میشود .در ماه ژانویه ،صندوق بینالملی
پول( )IMFپیشبینی میکرد که درآمد جهانی  ۳درصد رشد کند .حاا اما پیشبینی میشود که  ۳درصد
ســقوط داشته باشد؛ وضعیتی بســیار بدتر از بحران مالی جهانی سال  .۲۰۰۹-۲۰۰۸در تفسیر این آمار
مینویسدIMF«:در پس این اعداد شــوم و ترسناک ،یک احتمال ترسناکتر وجود دارد؛ اگر پاندمیهای
گذشته را معیار قرار دهیم ،عوارض و هزینه این اوضاع برای افراد فقیر و آسیبپذیر جامعه به مراتب بدتر
از همه خواهد بود .در واقع ،یک نظرســنجی از اقتصاددانان نشــان میدهد که عالمگیری ویروس کرونا،
وضعیــت نابرابری را بدتر خواهد کرد و بیشــترین تاثیر آن روی کارگرانی با مهــارت کم خواهد بود .ما
دریافتهایم که تمام پاندمیهای بزرگ قرن اخیر ،نابرابری درآمدی را افزایش داده و به اشتغال کسانی که
تحصیات ابتدایی دارند ،بیشــتر از همه آسیب زدهاند ».صندوق بینالمللی پول مطالعه خود را با تمرکز
روی پنج همهگیری بزرگ «-سارس « ،»۲۰۰۹ H۱N۱« ،»۲۰۰۳مرس « ،»۲۰۱۲ابوا  »۲۰۱٤و «زیکا
 -»۲۰۱۶انجام داده و وضعیت ناشی از هر کدام را در  ۵سال پس از فراگیری بیماری ،بررسی کرده است.
به طور میانگین ضریب جینی ،که نشاندهنده وضعیت نابرابری در جوامع است ،پس از این وقایع افزایش
چشمگیری داشته است ،IMF .ضریب جینی را بر اساس درآمد خالص افراد پس از پرداخت مالیات بررسی
میکند .نتایج مطالعه آن ،نشــان میدهد که بر خاف تاش دولتها برای توزیع مجدد درآمد از سمت
ثروتمندان به ســمت فقرا ،نابرابری به عنوان یکی از تبعات پاندمیها ،گسترش پیدا میکند .در هر دوره
از همهگیــری بیماری ،ضریــب جینی نزدیک به  ۱.۵درصد باا میرود .با توجه به اینکه ضریب جینی با
سرعت آهستهای در طی زمان حرکت میکند ،این عدد نشاندهنده تاثیر بزرگی بر وضعیت نابرابری است.
آثار بلندمدت پاندمیها ،روی وضعیت بیکاری و شــوک درآمدی خود را نشان میدهد .حاا بررسیهای
صندوق بینالملی پول نشــان میدهد که ســطح تحصیلی افراد با اثرپذیری شــغل آنها در پاندمیها،
همبستگی دارد .به عبارتی دیگر ،اثر همهگیری بیماریها روی افراد در سطوح تحصیلی مختلف که یکی
از شاخصهای سطح مهارت است ،متفاوت است .صندوق بینالمللی پول مینویسد«:نابرابری عیان است:
بسته به جمعیت ،نرخ اشتغال افراد در سطوح پیشرفته تحصیلی ،به ندرت آسیب میبیند .درحالیکه نرخ
اشتغال آنهایی که تنها تحصیات ابتدایی دارند ،در طول  ۵سال بیش از  ۵درصد کاهش مییابد».

اجرای مجدد طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در تهران
مشاورعالی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد :برابر تصویب شورای حمل ونقل و
ترافیک شهر تهران اجرای مجدد ،محدوده های طرح ترافیک و محدوده ی کنترل آلودگی هوا  ،از امروز
دوشنبه  ۲۹اردیبهشت ماه آغاز میشود .به گزارش ایسنا ،شهریار افندی زاده در ادامه تصریح کرد :برابر
پنجاه و نهمین مصوبه شورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران که هفته گذشته با حضور شهردار تهران،
رئیس شورای اسامی شهر ،رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر و فرمانده ستاد مقابله با
کرونای استان تهران برگزار شد ،از روز دوشنبه  ۲۹اردیبهشت مرحله اول محدوده های طرح ترافیک و
طرح کنترل آلودگی هوا اجرا میشود و زمان آن که پیش از این از ساعت  ۶و  ۳۰دقیقه صبح تا  ۱۹بود
به ساعت  ۸صبح تا  ۱۶کاهش یافته و  ،در عین حال از ساعت  ۱٤به بعد نیز خروج از محدودههامذکور
رایگان خواهد بود که با توجه به اینکه اکنون زمان کار ادارات از ساعت  ۷صبح تا  ۱٤منظور شده است،
لذا سفرهای کاری در این طرح  ،مشمول پرداخت عوارض در محدوده های مذکور نخواهند شد.به گفته
مشــاور عالی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در روزهای پنج شنبه صرفا طرح محدوده
کنترل آلودگی هوا از ســاعت  ۸تا  ۱۳اجرا میشــود.افندی زاده در ادامه ،تاکید کرد :همچنین برای
ساکنین محدودههای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا نیز تخفیفهایی بیش از تخفیفهای معمول
در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب شورای اسامی شهر تهران از  ۵۰به  ۷۰درصد تخفیف
برای ساکنین محدوده های ترافیکی منظور خواهد شد ،این در حالیست که ایحه پیشنهادی در این
خصوص از ســوی شهرداری تهران به شورای اسامی شهر ارسال شده است .مشاورعالی معاونت حمل
ونقل و ترافیک شهرداری تهران در توضیح دایل تاکید این شورا بر اجرای مجدد طرح ترافیک گفت:
افزایش ترافیک معابر اصلی در محدودههای مرکزی شهر ،تردد سنگین وسایل نقلیه و افزایش تاخیر در
ترددها و بروز ترافیکهای شدید ،اشباع فضای پارک حاشیهای و افزایش پارک دوبله و در نتیجه ،کاهش
ظرفیت معابر از جمله نتایج لغو طرح ترافیک است.براساس گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران؛ به گفته وی جزئیات مربوط به نحوه اجرای مجدد محدوده های طرح ترافیک
و کنترل آلودگی هوا در «سامانه ی تهران من» نیز درج شده است و شهروندان میتوانند از طریق این
سامانه نسبت به اخذ پاسخ سواات خود اقدام کنند.

همزمان با افزایش پروازهای داخلی

بلیت هواپیما مجددا گران شد
بررسی چرایی افزایش قیمت دار

رشد چشمگیر قیمت دار طی دو هفته گذشته
باعث شــده تا داان دوباره در این بازار قدعلم
کنند و با اعام نرخهای جدید بازار پرتاطمی
راه بیندازند ،در این بین مردم نیز با مشــاهده
افزایــش نرخ ارز در تاشــند تا ســرمایههای
ریالــی خود را بــه دار تبدیل کنند که همین
هجوم تقاضا منجر به افزایش ســرعت رشــد
قیمتها شــده اســت.اقتصاد آناین  -فاطمه
اکبرخانی؛ دار که معامات ســال گذشــته را
با نــرخ ۱۵۷۵۰تومان به پایان رســانده بود ،با
شــروع کار بازار ارز در ســال ۹۹به نیمه کانال
۱۶هــزار تومان صعود کرد تا پایــان فروردین
ماه مجددا به ۱۵۶۰۰تومــان کاهش یافت؛ تا
اواسط اردیبهشت ماه نیز نوسان قیمت دار بین
 ۱۵۵۰۰تــا ۱۶۰۰۰تومان بود اما در نیمه دوم
این ماه قیمتهای جدیدی را ثبت کرد.
بررســی روند قیمت دار نشــان میدهد که
ایــن ارز طی دو مــاه ابتدایی امســال حدود
۱۰درصد نوسان داشته و نرخ آن بین ۱۵۵۰۰
تا ۱۷۰۰۰تومان متغیر بوده اســت ،اما شــیب
صعودی این ارز پرطرفدار از نیمه اردیبهشت ماه
بیشتر شده به طوریکه در این مدت قیمت دار
بیش از هزار تومان افزایش یافته است.

ثبت بااترین قیمت دار طی یکسال و نیم
گذشته
به این ترتیب قیمــت دار در صرافی بانکی از
نیمه اردیبهشــت ماه تا کنون از ۱۶هزار تومان
بــه ۱۷۱۰۰تومــان و در بــازار آزاد به حدود
۱۷۳۰۰تومان هم صعود کرده و به بااترین نرخ
یک ســال و نیم گذشته رســیده است؛ در این
رابطه فعاان بازار ارز معتقدند عوامل مختلفی
از جمله عدم تعادل بین عرضه و تقاضا منجر به
رشد قیمت دار شده است.

عرضه ارز پاسخگوی نیاز بازار نیست
در همیــن راســتا یکی از فعاان بــازار ارز که
نخواســت نامش ذکــر شــود در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادآناین اظهار کرد :یکی از دایل
مهم افزایش نرخ ارز بســته بودن مرزها در پی
شــیوع ویروس کرونا است چراکه در این مدت
با توقف صادرات ،ارز وارد کشور نشده که بتواند
تقاضــای بازار را تامین کند.به گفته او ،نرخ ارز
به صورت طبیعی ســاانه بین  ۱۵تا ۲۰درصد
افزایش مییابد و از آنجــا که بازار ارز تقریبا از
دو هفته پیش به صورت کاما رســمی آغاز به
کار کرده افزایش قیمت دار منطقی بوده است.

با افزایش نرخ دار و کم کردن فاصله با قیمت
دار در بازار آزاد ســعی دارد واسطهها را از این
بازار حذف کند.وی درباره چشمانداز نرخ ارز در
روزهای آینده بیان کرد :از ســال  ۹۷تا کنون
قیمت همه کااهای سرمایهای از جمله مسکن
و خودرو بیش از دو برابر افزایش یافته که بر این
اســاس رشد قیمت دار به تناسب سایر بازارها
منطقی بوده اســت؛ اما ازم به ذکر است که با
کاهش التهاب کرونا و بازگشایی مرزها و شروع
مســافرتها ،تقاضا بــرای دار افزایش خواهد
یافت که قیمت آن نیز به تناسب عرضه و تقاضا
تعیین خواهد شد.

کاهش قیمت نفت ،دار را گران کرد
ایــن فعال بازار ارز در ادامه با تشــریح عوامل
موثر بر جهش نرخ ارز بیان کرد :در این مدت
پارامترهای متعددی به غیر از کرونا منجر به
تحریک نرخ ارز شــده که یکی از این عوامل،
افت قیمت پتروشــیمیها و بهای نفت است،
در این شــرایط دولت سعی میکند با افزایش
قیمت دار کســری ارز را جبران کند.او ادامه
داد :بنابراین توقف صادرات و افت بهای نفت،
باعث کاهش عرضه در ســامانه نیما شده و از
آنجا که تقاضا برای خرید ارز باا اســت ،عدم
تناســب بین عرضه و تقاضا بــر قیمت دار
اثرگذار بوده است.

مردم دوباره فریب افزایش قیمت دار را
نخورند
در همیــن راســتا یکی از صرافان بــازار ارز
فردوســی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر
متقاضیان بــرای خریــد دار مصرفکننده
واقعی نیســتند ،اظهار کــرد :افزایش قیمت
دار در روزهای گذشته بیش از آنکه متاثر از
عوامل اقتصادی باشد ،ناشی از جو روانی است.
او همچنین با اشــاره به نوسان باای نرخ ارز
تاکید کرد :با رشــد قیمت دار ،مجددا تقاضا
برای خرید ارز و ســرمایهگذاری در این بازار
افزایــش یافته که با توجه به ریســک باای
سرمایهگذاری در بازار ارز ،توصیه ما به مردم
این اســت که دوباره گول افزایش قیمت دار
را نخورند و سرمایههای خود را وارد این بازار
نکنند.این فعال بازار ارز در پایان گفت :مردم
در سال ۹۷با ســرمایهگذاری در این بازار به
شدت زیان کردند ،بنابراین برای ورود مجدد
به این بازار باید بیشتر دقت کنند چراکه دار
به دلیل نوسان باا و پرریسک بودن بازار امنی
برای سرمایهگذاری نیست.

سود باای خرید دار از صرافی و فروش
در بازار آزاد
وی همچنین خاطرنشــان کرد :از طرفی زمانی
که فاصله قیمت دار در صرافی و بازار آزاد زیاد
شود ،عدهای برای کسب ســود اقدام به خرید
ســهمیه ۲۰۰۰داری خود از صرافی و فروش
آن در بازار آزاد میکنند؛ از این رو صرافی بانکی

اشرف غنی و عبداه
توافق تقسیم قدرت
امضا کردند

ســخنگوی اشــرف غنی دیروز (یکشــنبه) اعام کرد،
رئیسجمهوری افغانســتان و عبداه عبداه ،رقیب او در
انتخابات ریاســت جمهوری مورد مناقشه ،توافق تقسیم
قدرت برای پایان دادن به بنبست سیاسی در این کشور
جنگزده به امضا رســاندند.به گزارش ایســنا ،به نقل از

خبرگزاری رویترز ،صدیق صدیقی ،ســخنگوی ریاست
جمهوری افغانســتان در پیامی توییتــری با بیان اینکه
عبداه عبداه ،شورای مذاکرات صلح (شورای عالی آشتی
ملــی) را رهبری خواهد کرد و اعضــای تیم او در کابینه
حضور خواهند داشت ،گفت :توافق سیاسی میان اشرف
غنی و عبداه عبداه به امضا رســید.او همچنین گفت،
جزئیات این توافق بعدا به اطاع عموم میرسد.پیشتر سه
منبع مطلع گفتند ،رئیسجمهوری افغانستان و عبداه
عبداه ،رقیــب او در انتخابات ریاســت جمهوری مورد
مناقشه به نهاییســازی توافق تقسیم قدرت برای پایان
دادن به بنبست سیاسی در این کشور جنگزده ،نزدیک
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رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اخیرا تهدید جالب کرده و گفته که
روابط کشورش را با چین به حالت تعلیق در خواهد آورد .موفقیت های
چین در وابســته کردن اقتصاد آمریکا و گــروگان گیری دار امروز در
آمریکا عصبانیتی بی بدیل فراهم کرده است .آمریکا روز به روز به جهان
بدهکارتر شــده و چین در همه جهان ذخایر ارزی ایجاد نموده و اوراق
قرضه خریده است .این بدان معنی است که کشورها با محاسبه حجم
بدهی به چین از طریق اوراق قرضه مجبورند به چین با گشودن بازار باج
بدهند .البته چین تنها کشوری نیست که توانسته در مبارزه هوشمندانه
با آمریکا پیروزیهای درخشانی کســب کند .ژاپن ،کره جنوبی ،اروپا،
روسیه ،هند ،برزیل و کشورهای مسلمانی چون مالزی و ترکیه ،امارات و
قطر با همین روش توانستهاند خود را از گزند شاخهای دارین آمریکا در
امان سازند و بلکه با نفوذ در اقتصاد و سیاست آمریکا خردمندانه منافع
خود را دنبال کنند .روزگاری آمریکا چهل درصد اقتصاد دنیا را در اختیار
داشــت ،امروز نزدیک به  ۲۰درصد اقتصاد دنیا را دارد و این روند افول
در هژمونی اقتصادی آمریکا کماکان ادامــه دارد .فردی مطلع و با زیر
بنای کارشناســانه در فضای مجازی نوشته بود چین بای جان اقتصاد
آمریکاســت ،چرا که وقتی که کارخانهها و دارهای آمریکایی به چین
پرواز کنند ،طبیعی است حجم سرمایه در آمریکا کاهش می یابد پس
در نتیجه این که دولت آمریکا مالیات کمتری کسب میکند و در نتیجه
بودجه نظامی آمریکا کاهش مییابد و ارتش آمریکا سربازان کمتری را
استخدام میکند .مثل این است که چین هزاران سربازان آمریکایی را
کشته است و کسی هم صدای شلیک گلوله ای را نشنیده است .وقتی
که بودجه نظامی آمریکا تقلیل یابد ،از تعداد هواپیماهای نظامی ،ناوهای
جنگی و تانکهای آمریکایی هم کاسته میشود ،مثل این است که چین
بدون شــلیک گلوله ،آنها را منهدم کرده باشد.با چنین تحلیلی میتوان
تصریح کرد که در چهل سال گذشته ،روزانه دهها سرباز آمریکایی توسط
چینیها کشته شدهاند! و هر ساله دهها کشتی ،صدها هواپیما و هزاران
تانک و صدها کارخانه آمریکایی توســط چینیها هدف قرار گرفتهاند
و منهدم شــدهاند! چگونه؟ چین این اقدامــات را از طریق اقتصادی و
بدون شــلیک گلوله انجام داده اســت .چین با سیاســتی خردمندانه،
زیرساختهایی اقتصادی خود را با بهرهگیری از امتیازاتی همچون نیروی
کار ارزان توسعه داد و توانسته است میلیاردها دار سرمایه را از آمریکا
خارج و در چین مســتقر سازد و شرکتهای عظیم دنیا را جذب کند.اما
این دولت و ملت ایران هســتند که همــواره مظلومانه هدف تحریمها،
جنگها و تهدیدهای امریکا قرار گرفتهاند و هزاران میلیارد دار خسارت
میبینند ،دولتهای ایران بجای کنترل تورم پایه پولی را بزرگ و بزرگتر
کردند و درمقابل تولید ناخالص داخلی را که حجم پول شناور را در خود
جای دهد توسعه ندادند .در این عملکرد میتوان مشاهده کرد که بنیه
نظام اقتصادی در ایران تحلیل رفت و نتوانست پا جا پای چین بگذارد.
تورم باا دستمزدها را باابرد و قدرت رقابت برای تولید کار صادراتی را
کاهش داد .تــورم را چه جریانی دامن زدند؟ بانکها .بانکها با خلق پول
کشــور را در تعیین قیمت با چالش مواجه کردند .مردم هر روز قدرت
کمتری از روزقبل برای خرید داشتند .درامد محدود شد ارقام گرانتر و
فقر تولید گردید .چین اشتباهات و شاید برخی خیانتهای ما را نداشت
و با دقیق عمل کردن در ثابت نگهداشتن دستمزد قدرت رقابت خود را
افزون تر کرد .رشد اقتصادی چین موجب شده است که آمریکا از نظر
اقتصادی به پکن وابسته گردد به گونهای که اگر روابط با چین را قطع
کند ،اقتصاد آمریکا فلج میشــود و در غیاب کااهای چینی ،تورم در
آمریکا سر به فلک میگذارد ،در نتیجه مردم آمریکا از دولت مستقر در
واشنگتن رویگردان میشوند و عرصه انتخابات به رقیب واگذار میشود.
در چهل سال گذشــته تمام روسای جمهور آمریکا (ریگان ،بوش پدر،
کلینتون ،بوش پسر ،اوباما و ترامپ) همگی قبل از انتخابات قول دادهاند
که مقابل چین قاطعانه بایســتند و رقیب خود را به اهمال و تســاهل
در مقابــل چین متهم کردهاند؛ اما چرا پس از رســیدن به قدرت از در
سازگاری و مدارا با چین درآمده اند؟ این دقیقا بدان دلیل است که چین
در اقتصاد آمریکا نقش قیمت را بازی میکند .دولتها مجبور به تمکین
در برابر چین شده اند تا مبادا مردم آمریکا را وارد بحران اقتصادی عدم
تقابل درامد و هزینه کنند .امروزه در هر کشوری که حجم تولید ناخالص
داخلی چند برابر پول در گردش باشد صادرات محصول معطوف به صرفه
است و نفس صادرات غیر نفتی قدرت اعتباری ارزی را افزایش داده بستر
ورود سرمایه به تولید را فراهم میکند .دولتها بدون داشتن راهبرد فرایند
افرین در بستر اقتصادی امکان ندارد بتوانند از پس بحران های سیاسی
موثر در اقتصاد برایند .مسیر جامع برای فقر زدایی در کشورهای جهان
ســرمایه داری مردم گراست .فقط در ســرمایه داری مردم گرا حمیت
کشور صرف بهبود فضای کسب و کار خواهد شد و از محدود کردن رشد
اقتصادی با هدف رشد اقتصاد حزبی و ناخود آگاه دامن زدن به ضریب
جینــی ممکن نخواهد بود مــردم را از فقر برهانیم .حقیر در مقوله ای
مستقل سرمایه داری مردم گرا را با ابعاد دقیق آن تشریح خواهم نمود تا
بدانیم مسیر آینده جهان به چه سمت و سو خواهد رفت.
والسام

شدند .این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند ،گفتوگوها
بر سر تعدادی از پستها همچنان ادامه دارد اما یک توافق
احتماا تا عصر دیروز یکشنبه به امضا میرسد.یک منبع
مطلع گفت :در مجموع دو تیم به توافقی دســت یافتند
که براســاس آن آنها ســهم  ۵۰درصدی در این دولت
دارند .مســالهای که هنوز مورد بحث قرار دارد ،این است
که کدام وزارتخانه به چه طرفی برسد.عبداه عبداه نتایج
انتخابات سپتامبر  ۲۰۱۹را به چالش کشید و اوایل امسال
از تشــکیل یک دولت موازی ســخن میگفت که دولت
اشــرف غنی را در زمانی که ایاات متحده برای پیشبرد
فرایند صلحی تاش دارد که به جنگ با جنبش طالبان

بعد از  ۱۹سال خاتمه میدهد ،تضعیف میکرد.
گفتوگوی ظریف با غنی و عبداه
وزیر خارجه کشورمان تلفنی با اشرف غنی رئیس جمهور
افغانســتان و عبداه عبداه رئیس شورای عالی مصالحه
ملی افغانســتان گفتوگو کرد.به گزارش ایسنا ،به دنبال
اعام توافق سیاسی در افغانستان ،محمد جواد ظریف وزیر
امور خارجه کشورمان تلفنی با اشرف غنی رئیس جمهور
افغانســتان و عبداه عبداه رئیس شورای عالی مصالحه
ملی افغانستان گفتوگو و از پیشرفت حاصل شده در روند
مصالحه ملی صورت گرفته در افغانستان استقبال کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

وزیر دفاع ایران در مذاکره ویدئویی با وزیر دفاع عراق:

مناسبات ایران و عراق میتواند به یک الگوی
موفق از همکاری تبدیل شود

وزیر دفاع ایران گفت :مایلیم همه ظرفیت های خود را در اختیار عراق بگذاریم
و می خواهیم به شرکای راهبردی تبدیل شده و مناسباتمان را به یک الگوی
موفق از همکاری تبدیل کنیم.به گزارش وزارت دفاع ،امیر ســرتیپ حاتمی
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در مذاکره ویدئویی با «جمعه عناد
سعدون خطاب الجبوری» وزیر دفاع جمهوری عراق با تبریک انتصاب وی به
عنوان وزیر دفاع جدید عراق و با آرزوی موفقیت برای وی در این مســئولیت
مهم بیان کرد :نگاه ایران به عراق برخاسته از تاریخ ،فرهنگ و مذهب مشترک
اســت.وزیر دفاع با ابراز خرسندی از تشکیل دولت بر اساس خواست و اجماع
ملی و در چارچوب منافع تمام اقوام و گروه ها و مذاهب در عراق گفت :عراق
یکپارچه ،مستقل و قدرتمند ،با مشارکت همه اقوام و مذاهب سیاست اصولی
ما است؛ لذا امیدواریم دولت عراق در انجام مسئولیت و وظایف ذاتی خود بویژه
تحقق خواســت ملی ،بهبود شرایط اقتصادی و مبارزه با بیماری کرونا موفق
و سربلند باشد.امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به تأثیر و ضرورت همکاری های
دفاعی دو کشــور در برقراری ثبات و امنیت در منطقه اظهار داشــت :مایلیم
همه ظرفیت های خود را در اختیار عراق بگذاریم و می خواهیم به شــرکای
راهبردی تبدیل شده و مناسباتمان را به یک الگوی موفق از همکاری تبدیل
کنیم.امیر ســرتیپ حاتمی همچنین در پایان از وزیر دفاع عراق جهت انجام
دیدار رسمی از جمهوری اسامی ایران دعوت به عمل آورد.وزیر دفاع در پایان
ســخنان خود ضمن آرزوی موفقیت برای دولت عراق در مبارزه و ریشه کنی
بیماری کرونا اظهار داشــت :تعدادی کیت تشــخیص کرونا و سایر ملزومات
مخصوص کادر درمانی این بیماری به عنوان هدیه از سوی وزارت دفاع تحویل
سفارت کشور عراق در تهران خواهد شد.
خطاب به فرمانده نیروی دریایی ارتش صادر شد؛

پیام تسلیت فرمانده ستاد نیروی دریایی
ارتش پاکستان برای حادثه شناور کنارک
فرمانده ســتاد نیروی دریایی ارتش پاکســتان وقوع حادثه شناور کنارک را به
دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش تسلیت گفت .سفارت پاکستان در
تهران ضمن انتشار پیامی اعام کرد« :دریاساار ظفر محمود عباسی» فرمانده
ستاد نیروی دریایی ارتش پاکستان به نمایندگی از تمامی مقامات نیروی دریایی
پاکستان پیام تسلیت صمیمانهای به «دریادار حسین خانزادی» فرمانده نیروی
دریایی جمهوری اســامی ایران ارسال کرد.او در این پیام ضمن ابراز همدردی
با مردم ایران و به خصوص خانواده شــهدای حادثه شــناور کنارک تاکید کرد:
مردم پاکســتان همواره در مشکات و سختیها دوشادوش برادران ایرانی خود
ایستادهاند.عباسی تاکید کرد :این حادثه اتفاق بزرگ و سختی بود که برای مردم
ایران به وجود آمد و من برای روح شهدای این حادثه از درگاه الهی طلب غفران
و مغفرت دارم و برای مردم ایران نیز صبر وشکیبایی مسالت مینمایم.
امیرعبداللهیان:

شایعه توافق ایران و روسیه برای استعفای
اسد بازی رسانههای آمریکایی-صهیونیستی
است
دســتیار ویژه رییس مجلس در امور بینالملل شایعه توافق ایران و روسیه برای
اســتعفای بشار اســد"را دروغ بزرگ و بازی رسانههای آمریکایی-صهیونیستی
دانســت.به گزارش ایسنا ،حســین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در
توییتر نوشــت "«:دکتر "شار اسد"رییس جمهور قانونی "سوریه" و رهبر بزرگ
مبارزه با تروریســم تکفیری در جهان عرب اســت .شایعه توافق ایران و روسیه
برای استعفای وی ،دروغ بزرگ و بازی رسانه های آمریکایی-صهیونیستی است.
تهران از حاکمیت ،وحدت ملی و تمامیت ارضی سوریه قویا حمایت میکند».
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شورای هماهنگی تبلیغات اسامی:

تنها برنامه روز قدس پخش زنده سخنان رهبری خواهد بود

شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی اعــام کرد:به جز پخش
مســتقیم بیانات رهبری ،در هیچ نقطه از کشور برنامه بمناسبت
روز قدس برگزار نخواهد شــد.به گزارش ایلنا ،شورای هماهنگی
تبلیغات اســامی با صدور اطاعیهای با اعام اینکه رهبر معظم
انقاب اســامی در روز جهانی قدس به صورت زنده و تلویزیونی
با مردم ســخن خواهند گفت ،یادآورشد :به منظور کسب فیض
حداکثری از بیانات ولیامر مسلمین هیچ برنامه ای دیگری تحت
عنوان روز قدس در هیچ نقطه از کشور برگزار نخواهد شد.
متن اطاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسامی به شرح
زیر است:
روز جهانی قدس یکی از برجســتهترین و ماندگارترین یادگاران
احیاگر اسام ناب محمدی (صلی اه علیه و آله وسلم) حضرت
امــام خمینی (رضوان اه تعالی علیه) و نماد صفبندی حق در
مقابل باطل و مظهر حمایت جهانی از مردم رنجکشیده فلسطین
است.روز قدس نمایش وحدت و یکپارچگی جهان اسام به ویژه
ملت مسلمان ایران در موضوع فلسطین و حمایت از آرمان قدس
شریف به مثابه مسأله اول جهان است .آرمانی که متعلق به همه
ابناء آزادیخواه بشر و درد مشترک همه انسانهای عدالتطلب
بــه عنوان حادثهای برای موحدین و مؤمنان در اعصار گذشــته،
حال و آینده از روزی که مسجدااقصی پایهگذاری شد تا همیشه

تاریخ اســت.یوماه قدس روز دمیدن خون تازه در رگهای امت
اســامی و برافراشته تر کردن پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی
و مقاومت توأم با امید و معنویت تا آزادی فلسطین و محو کامل
غاصب قبله اول مســلمین و جرثومه فســاد یعنی رژیم جعلی،
کودککش و نژادپرست صهیونیستی است .بیشک پاس داشت
موضوع فلســطین به عنوان مســئله اول جهان اسام و دفاع از
مظلوم ،واجب شــرعی و در هر شرایطی تعطیلناپذیر است ،لذا
در پی محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان
برگزاری شایســته و گسترده راهپیمایی سراســری ،امسال روز
جهانی قدس با ویژه برنامهای بس گرانبها و استثنایی پاسداشته
خواهد شــد و آن عبارت اســت از :ســخنرانی مقتدای مقتدر و
عظیمالشأن امت اسامی (مدظله العالی) بر این اساس در آخرین
جمعه از ماه مبارک رمضــان (  ۲خرداد  ۱۳۹۹ـ مصادف با ۲۲
می  ۲۰۲۰میادی) رهبر معظم انقاب اســامی ساعت ۱۲:۰۰
(به وقت تهران) به صورت زنده با امت اســامی ســخن خواهند
گفت .این سخنرانی به صورت زنده از شبکههای مختلف رادیویی
و تلویزیونــی داخلی و بینالمللی پخش خواهد شــد.به همین
مناســبت و به منظور کسب فیض حداکثری از بیانات حکیمانه
و راهگشــای ولی امر مســلمین ،حضرت آیتاه العظمی امام
خامنهای (مدظله العالی) هیچگونه برنامهای تحت عنوان مراسم
روز قدس در هیچ نقطهای از کشور برگزار نخواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در دیدار فرمانده نیروی دریایی سپاه مطرح شد

«شهدای رمضان» طایهداران عرصه مقاومت و امنیت در عرصه دریا هستند
سردار پاســدار علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی
دریایی ســپاه پاسداران انقاب اســامی به همراه
جمعی از فرماندهــان و معاونین این نیرو با حضور
در ستاد نیروی دریایی ارتش(نداجا) ،شهادت  ۱۹تن
از کارکنان ارتش را به امیر دریادار حسین خانزادی
تبریک و تسلیت گفت.به گزارش ایسنا ،امیر دریادار
حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در این
دیدار با تسلیت شهادت امیرالمومنین علی(ع) ،گفت:
امروز فضای همکاری بین دو نیروی دریایی ارتش و
سپاه ،یک فضای محکم و اثربخشی است.
وی افزود :عزم و اراده راســخ مدافعان دریایی کشور
در ارتش و ســپاه همواره موجب ناکامی تهدیدات و
توطئه دشــمنان علیه حریم دریایی میهن اسامی
شــده اســت.فرمانده نیروی دریایــی ارتش ضمن
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای رمضان نیروی
دریایی ارتش(شهدای ناو کنارک) خاطرنشان کرد:
این جوانــان غیور و انقابی که به فیض شــهادت
نائل آمدند ،در واقــع طایه داران عرصه مقاومت و
امنیت در عرصه دریا هستند که جانشان را در کف
دست گذاشته و داوطلبانه در این آزمایش سخت و
خطرناک با سربلندی قد علم کردند تا امنیت کشور

مسیر رو به رشــد خود را طی کند.دریادار خانزادی
همچنین ایمان ،تعهد ،مقاومت و مسئولیت پذیری
فرماندهــان و کارکنان نیروی دریایی ارتش را مثال
زدنی دانســت و اظهار کرد :همه مــا در این لباس
مقدس سربازی جان خود را برای امنیت این مرز و
بوم تقدیم می کنیم و ضمن ایجاد بازدارندگی پایدار،
دشمنان را در مقهور اراده پوادین خود میکنیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتــش خدمت در نیروهای
مسلح را ایســتادن در صف شــهادت و پیروزی بر
دشمن دانســت و تصریح کرد :تعدادی از فرزندان

رشــید این مملکــت در نیروی دریایــی ارتش به
توفیق شــهادت نائل آمدند و همه ما با این روحیه
شهادت طلبی در انتظار شهادت هستیم و این حضور
مقتدرانه نیروهای مسلح در زیر پرچم نظام مقدس
جمهوری اســامی ایران روز بــه روز پررنگ تر از
همیشه خواهد شد.سردار تنگسیری فرمانده نیروی
دریایی سپاه نیز در این دیدار ،اقتدار دفاعی و قدرت
بازدارندگــی اطمینانبخش ایران اســامی را ثمره
وحدت و یکپارچگی نیروهای مســلح تحت تدابیر و
منویات فرماندهی کل قــوا عنوان کرد و گفت :این
همدلی بین کارکنان دو نیروی دریایی ارتش و سپاه
موجب خشنودی مقام معظم رهبری و مباهات ملت
عظیم الشان ایران است و پرچم دار این رابطه حسنه
فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش هستند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه خدمت به خانوادههای
شهدا را از وظایف همه مســئولین دانست و افزود:
پرچم شهدای نیروی دریایی ایران در آبهای خلیج
فارس و دریای عمان همیشه برافراشته است و ما به
این شــجاعت و اقتدار افتخار میکنیم و قطعاً روح
شــهدای گرانقدر ،راهگشای همه ما در این مسیر پر
فراز و نشیب خواهد بود.

فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش خبر داد؛

رزمایش مشترک روی نقشه مقابله با تروریستها در دافوس ارتش برگزار شد
فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش از برگزاری موفق رزمایش مشترک روی نقشه عملیات مقابله با گروههای تارشگری(تروریستی) و تکفیری و عملیات متحرک هوایی در
این دانشگاه خبر داد.به گزارش پایگاه اطاعرسانی ستاد ارتش ،سرتیپ «حسین ولیوند زمانی» دیروز یکشنبه با اشاره به برگزاری موفق رزمایش مشترک روی نقشه عملیات
مقابله با گروههای تارشگری(تروریستی) و تکفیری و عملیات متحرک هوایی در این دانشگاه اظهار داشت :این رزمایش با هدف آموزش علمی عملیات مشترک زمینی ،پدافند،
هوایی و دریایی به دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ،به مدت پنج روز در این دانشگاه برگزار شد.فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش افزود :ارتقای مهارتهای
رزمی ،ورزیده کردن ،افزایش اعتماد به نفس و کاربرد اصول تاکتیکی و ســتادی با اجرای اصول عملیاتی توســط دانشجویان در یک کار مشترک به طوری که بتوانند در نبرد
حقیقی وضعیتهای ایجاد شده را تمرین نمایند ،از جمله اهداف این رزمایش بوده است.ولیوند تصریح کرد :دانشجویان دوره فرماندهی و ستاد ارتش از طریق برگزاری چنین
رزمایشهایی میتوانند با نحوه مقابله با گروههای تروریستی و تکفیری آشنا شوند تا زمینه ارتقای مهارتهای دفاعی آنها در بکارگیری روشهای جدید نبردهای امروزی حاصل
شود.وی با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین رزمایشهایی و تاثیر آن در مقابله با تهدیدات احتمالی بیان داشت :با عنایت به اینکه هر کشوری برای مقابله با تهدیدات باید دارای
تدابیر ،خط مشیها و تمهیدات خاصی باشد تا بتواند تاشهای دفاعی و امنیتی خود را در قالب دکترین و سیاستهای کلی هم جهت کرده و به اجرا بگذارد؛ اینگونه تمرینهای
مشترک روی نقشه میتواند راهبردهای دفاعی ما در مقابله با هرگونه تهدید احتمالی را ارتقاء بخشد.در این رزمایش به دلیل تداوم وضعیت شیوع ویروس کرونا ،دانشجویان در
کاسها(دانشپایهها) استقرار یافته و به صورت ویدئو کنفرانس در رزمایش مشترک شرکت کردند.

مدیر کل زندان های استان تهران:

از ابتدای ماه رمضان نیکوکاران بدهی ۳۸
نفر زندانی را پرداخت کرده
مدیرکل زندان های اســتان تهران اعام کرد :با وجود عدم برگزاری مراســم
گلریزان به صورت حضوری در ســال جاری ،نیکوکاران تهرانی بدهی  ۳۸نفر
سیدحشمت
از زندانیان جرایم غیرعمد را پرداخت کرده اند.به گزارش ایسنا ّ
اله حیات الغیب در جلســه هیأت امنای نمایندگی ســتاد دیه استان تهران
گفت :همان طور که ماه رمضان ماه بخشــش بی انتهای الهی است ،رحمت
واسعه خداوند بر بندگانی نازل می شود که بر اثر این رفتار شایسته و کمک
به آزادی زندانیان نیازمند جرایــم غیرعمد ،موجبات رضایتش را فراهم می
نمایند.عضو هیأت امنای نمایندگی ستاد دیه استان تهران تصریح کرد :برخی
زندانیان نیازمند به خاطر یک اشتباه غیرعمد مثل بدهی در زندان به سر می
برند ،اگر شــاکی یک زندانی ناامید را ببخشد تا به زندگی دوباره برگردد و یا
اینکه نیکوکاری بــرای آزادی وی مبلغی اختصاص دهد تا با پرداخت بدهی
آزاد شــود ،بی تردید همه برکات ماه مبارک رمضان را احساس خواهند کرد.
مدیرکل زندان های استان تهران همچنین اعام کرد :با وجود عدم برگزاری
مراســم گلریزان به صورت حضوری در ســال جاری ،بحمداله طی پیگیری
مددکاران این ستاد و مذاکرات متعدد با شکات ،نیکوکاران نیز آستین همت
باا زده و از ابتدای ماه مبارک رمضان تا شب شهادت امیرالمومنین(ع) و لیالی
قدر ،بدهی  ۳۸نفــر را پرداخت نموده ،زمینه آزادی آنان را فراهم نموده اند.
حیات الغیب افزود :بدهی این افراد که همگی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد
بودند ،بالغ بر  ۱۳۹میلیارد ریال بوده که از طریق قبولی اعسار توسط مراجع
قضایی ،اخذ گذشت شکات توسط مددکاران نمایندگی و کمک  ۱۰میلیارد
ریالی نیکوکاران استان تهران آزاد شده ،در دومین شب از شبهای لیالی قدر
به آغوش خانواده بازگشتند.
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معــاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه
باید ســرمایهگذاریها بــر روی وزارت
ارتباطــات چند برابر شــود چراکه برای
شرایط پساکرونا نیازمند توسعه ارتباطات
هســتیم ،گفت :دیجیتالی شدن اقتصاد
مســئله مهمی اســت که اگر نتوانیم به
این سمت حرکت کنیم از چرخه اقتصاد
دنیا عقب میافتیم.اســحاق جهانگیری،
دیروز یکشنبه  ۲۸اردیبهشت در مراسم
روز جهانی ارتباطات و افتتاح پروژههای
ارتباطی ،اظهار کرد :در تمام اتفاقاتی که
به اسم پســاکرونا به آنها نگاه میکنیم،
لنگرگاه مهم و اصلــی وزارت ارتباطات
است که در این راستا نیاز است برای این
کار  ۱۰۰برابر بودجه فعلی سرمایهگذاری
کرد .به گزارش ایســنا ،وی با بیان اینکه
پس از شیوع کرونا زیرساختهای حقوقی
و اجتماعــی باید مبتنی بر یک انســان
هوشمند مهیا میشد ،افزود :با شیوع کرونا
تمام بخشهای کشور درگیر و برنامههای
توســعهای و امور جاری کشور به صورت
طبیعــی تحت تاثیر کرونا قــرار گرفت.
وی ادامه داد :مردم یادشــان است که در
گذشــته برای برقراری یک ارتباط ساده

تاکید معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز جهانی ارتباطات مطرح شد؛

افزایش بودجه ارتباطات و
دیجیتالی شدن اقتصاد

باید چه مسیر طوانی را طی میکردند ،اما
اکنون اقدامات هر کدام از وزارتخانههای ما
به ویــژه اقدامات وزارت ارتباطات با هیچ
دورهای قابل مقایســه نیست.معاون اول
رییس جمهور اظهــار کرد :در این دولت
اقدامات شایستهای شکل گرفته که یکی
از آنها رســاندن اینترنت به روستاها بود.
جهانگیری ادامــه داد :وزارت ارتباطات
توانست با کمک نخبگان کشور ماهواره

بســازند ،اما به این حد نباید اکتفا کرد
بلکه باید به ماهوارههــای بزرگ تر فکر
کرد.وی با بیان اینکه در زمان شیوع کرونا
اگر خدمات پستی و زیرساخت مناسب
ارتباطی نبود نمیشد مردم را در خانه نگه
داشت ،افزود :کیفیت اینتزنت در برخی
از شهرها مشکل داشت که نیاز است به
سرعت امکاناتی مانند تامین پهنای باند
مورد نیاز بــه وزارت ارتباطات اختصاص

داده شود.جهانگیری با بیان اینکه مردم
باید در جریان خدمات ارزشــمند وزارت
ارتباطات قرار گیرنــد ،تصریح کرد :ازم
اســت به توســعه ظرفیتها و منابع که
مهمترین آن شبکه ملی اطاعات است،
توجه کرد.معــاون اول رییس جمهور با
تاکید بر اقدامات مطلوب وزارت ارتباطات
از منظر شــبکه ملی اطاعات در زمان
شیوع کرونا ،اظهار کرد :دیجیتالی شدن
اقتصاد مسئله مهمی است که اگر نتوانیم
به این ســمت حرکت کنیــم از چرخه
اقتصاد دنیا عقب میافتیــم.وی با بیان
اینکه باید سرمایهگذاریها بر روی وزارت
ارتباطات چند برابر شود تا آینده مطمئن
و توسعه یافتهای داشته باشیم ،افزود :در
هر سه موضوع غربالگری ،پرونده سامت
الکترونیک و شبکه بهداشت و درمان بار
اصلی بر شبکه ملی اطاعات است که در
دوران کرونا به کشور کمک شایانی کرد.
جهانگیری یادآور شــد :استان خراسان
جنوبی که در یکی از روستاهای آن امروز
به صورت پایلوت این پروژهها افتتاح شد،
یکی از استانهای راهبردی و کمتر توسعه
یافته است.

قانون استخدامی معلمان حق التدریس
در شورای نگهبان تایید شد

ســخنگوی شــورای نگهبان از تایید قانون تعیین تکلیف اســتخدامی معلمان
حقالتدریس و آموزشــیاران نهضت ســوادآموزی در این شورا خبر داد.عباسعلی
کدخدایی ،دیروز یکشنبه در گفتوگویی با تبیین جزئیات مصوبه شورای نگهبان
درباره قانون اســتخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
گفت :طرح استفســاریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی
معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی یکی دو نوبت میان مجلس
و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در نهایت با ایجاد اصاحاتی در آن ،اعضای
شــورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناختند.وی افزود:
این مصوبه مراحل و تشــریفات قانونیاش را بــرای اجرا طی میکند و امیدواریم
کمکی به معلمان پرتاش حقالتدریس و آموزشــیاران نهضت سوادآموزی باشد
که از مدتها پیش منتظر تعیین تکلیف استخدامشــان بودند.سخنگوی شورای
نگهبان ،طرح استفساریه تبصره بند الف ماده  ۱۰۳قانون مدیریت خدمات کشوری
را از دیگر مصوبات شــورای نگهبان برشمرد و گفت :این طرح که نخستینبار به
شورای نگهبان ارسال شد ناظر به مدارک تحصیلی ایثارگران عزیز است که مغایر
نبودنش با موازین شرع و قانون اساسی به مجلس شورای اسامی اعام شد بدین
ترتیب این طرح نیز پس از طی تشــریفات قانونــی در مرحله اجرا قرار میگیرد.
ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که با توجه به نزدیک شدن به
اتمام این دوره از مجلس شورای اسامی ،آیا طی شدن تشریفات قانونی اجرای این
دو مصوبه طوانیتر از حد معمول نخواهد شــد؟ تاکید کرد :این موضوع ارتباطی
با تاخیر در طی شــدن تشــریفات قانونی برای اجرای این مصوبات ندارد و مسیر
قانونــیاش را طی خواهد کرد.کدخدایی افزود :با ارســال این طرحها به مجلس
شورای اسامی ،رییس مجلس آن را به رییسجمهوری اباغ میکند و رییس قوه
اجرایی نیز طبعا آن را باید برای قانون شدن که تشریفات زمانی دارد و پس از آن
ازم ااجرا میشود اباغ میکند.
نقویحسینی با اشاره به طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی:

ماده مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران
رژیم صهیونیستی حذف شد
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی
گفت :در آخرین بررســی کمیســیون در طرح مقابله بــا اقدامات خصمانه رژیم
صهیونیستی ماده مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف
شد.سید حسین نقوی حســینی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار داشت :روز گذشته
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسامی در جلسهای
به بررســی جزییات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی پرداخت
و مواد  ۱۵گانه آن را تصویب کرد.وی افزود :در آخرین بررســی کمیســیون بنابر
پیشــنهاد و درخواســت وزارت ورزش بند مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران
رژیم صهیونیستی حذف شده است.به گزارش ایسنا ،هفته گذشته دو فوریت طرح
مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیســتی به تصویب رسید ،در همان جلسه
علی اریجانی رییس مجلس شورای اسامی از کمیسیون امنیت ملی خواست که
هرچه سریعتر این طرح را در دستور کار و بررسی قرار دهد که این کمیسیون روز
گذشته مواد آن را تصویب کرد.
شمخانی:

جمهوری اسامی در دوران کرونا از یک امتحان
سخت ،سربلند شد
دبیــر شــورای عالی امنیت ملــی گفــت :در دوران کرونا جمهوری اســامی و
زیرســاختهای آن در یک امتحان سخت سربلند شــدند.به گزارش خبرگزاری
مهر ،دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود
در توئیتر نوشــت :در دوران کرونا جمهوری اسامی و زیرساختهای آن در یک
امتحان ســخت سربلند شدند.وی افزود :ملت بزرگ ایران هم در رزمایش انسانی
همدلی مومنانه چون همیشه سرفراز شد .شایسته است مسئولین ردههای مختلف
کشور برای تداوم این تجربه مبارک در دوره پساکرونا با بضاعت شخصی پیشقدم
شوند.
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کارگران روزمزد قربانیان اصلی کرونا

شــیوع ویروس کرونا اگرچه تمامی بازارها و شــاغان آنها را با
مشکل مواجه کرده اما کارگران روزمزد و فصلی بیش از سایرین
در تامین معاش خود با مشکل مواجه شده اند.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،پس از شــیوع ویروس کرونا و کاهش
فعالیتهای اقتصادی ،از میان شاغان بخشهای مختلف کارگران
فصلی و روزمزد ،بیشترین آسیب را دیدهاند .این کارگران به دلیل
نوع فعالیتی که دارند ،در طول ســال حدود  ۶تا  ۷ماه موقعیت
کار کردن و کسب درآمد دارند؛ آنها فاقد پوشش بیمهای هستند
و به همین دلیل نمیتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.
تــا بتوانند بیمه بیــکاری بگیرند و یا از ســوی دولت به صورت
مســتمر مورد حمایت قرار گیرند .حمایتهایی که از این قشــر
صــورت میگیرد نیز صرفاً در حد دو یا ســه روز کفایت میکند
و البته آن هم مشــخص نیســت که این حمایتها به همه این
کارگران برسد یا خیر.عاوه بر نداشتن بیمه و حقوق ثابت ،بخش
اعظمی از کارگران روزمزد عضو هیچ انجمن و گروهی هم نیستند
و شناســایی آنها کمی سخت است .این گروه از کارگران کسانی
هستند که برای کسب درآمد روزانه خود ،سر چهارراهها و میادین
به انتظار کار مینشــینند و حال در این شــرایط ،این افراد طی
روزهای متمادی کاری برای انجام پیدا نمیکنند.از سویی دیگر
نیز مطابق با گفته هــادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگــران ،در کنار کارگران میدانی ،بخشــی از کارگران
ساختمانی ،کارگران هتلها ،تاارها ،مسافرخانهها ،میادین میوه
و تره بار ،باربرهای درون شــهری و رستورانها نیز جزو کارگران
روزمزد محسوب میشوند زیرا به صورت روزانه دستمزد میگیرند.

بازنشستگان تأمین
اجتماعی هنوز
چشمبهراه
افزایش حقوق
با گذشــت  2ماه از سال  ۹۹بازنشستگان تأمین
اجتماعــی هنوز حقــوق ســال  ۹۸را دریافت
میکنند .عدمتکمیل پرونده مزدی  ۹۹باعث شده
اســت که دولت دستمزد این قشر را به دستمزد
کارگران گره زده و هنوز حقوقشان افزایش نیافته

کارگری تاکید کرد :باید به صورت ویژه از کارگران روزمزد حمایت
شود .معاش این قشر بســتگی به درآمد روزانه شأن دارد؛ دولت
باید بستهای ویژه برای حمایت از این افراد در نظر بگیرد.

کارگران قربانی اصلی کرونا
در ایــن ارتباط محمدرضا تاجیک فعال کارگری به خبرنگار مهر
گفت :قربانیان اصلی کرونا ،کارگران بودهاند .درســت اســت که
بیماری فقیر و ثروتمند نمیشناسد اما با توجه به نیاز خانوادههای
کارگران ،شیوع بیماری باعث میشود معیشت این قشر به خطر
بیفتد که عاوه بر مشکات بیماری ،نگران معاش خود نیز باشند.

اســت.به گزارش تســنیم ،پرونده دستمزد ۹۹
کارگران به هر حال بهصورت نصفه و نیمه تکمیل
شــده است و کارگران شاغل حقوق فروردین ماه
خود را متناســب با میزان افزایش در سال جدید
دریافت کردهاند .اما حقوق نســل پیش شاغان
که همان بازنشســتگان تأمین اجتماعی هستند
هنوز تعیین تکلیف نشــده است و طبق سنوات
گذشته باید یکی دو ماه صبر کنند تا وضعیتشان
مشخص شــود .نکته مهمی که اکثر کارشناسان
بــازار کار به آن اشــاره میکنند این اســت که
حقوق بازنشســتگان یا همان مســتمریبگیران
از حق بیمــهای پرداخت میشــود که در طول
خدمت واریــز کردهاند ،بنابراین ســازمان نقش

وی افزود :دولت حتی جایی را برای اینکه کارگران بروند و اقام
بهداشتی با قیمت مناســب بخرند ،در نظر نگرفته است.تاجیک
گفت :حتی کارگرانی که در کارگاهها مشغول به کار هستند اوضاع
خوبی ندارند؛ باید در روزهای ســخت کارفرماها از کارکنان خود
حمایت کنند اما بسیاری از کارفرماها این کار را نکردند؛ وضعیت
کارگران خوب نیست دیگر چه برسد به کارگران روزمزد.این فعال

وکیل و امین کاربلد را بهعهده دارد که از انباشت
پرداختیهای آنان باید به تولید ســرمایه بپردازد
ولی عجیب است که هرساله برای پرداخت حقوق
و دستمزد این قشر اینقدر چونوچرا وجود دارد.
ماجرای پرداخت حقوق مســتمریبگیران تأمین
اجتماعی جالب است ،نیروی کار در زمان خدمت
حق بیمه باایی را پرداخت میکند اما زمانی که
به سن مستمریبگیری میرسد میزان حقوقش
کاسته میشود .نکته مهمتر این است که میزان
حق اواد ،بن مسکن و بن بازنشستگی برای این
افراد هم متفاوت اســت ،حق اواد و حق مسکن
و حتی سنوات بازنشســتگان نسبت به شاغان
کمتر اســت.بهگفتۀ کارشناســان بازار کار؛ مگر

لزوم ایجاد سامانه برای شناسایی کارگران روزمزد
بــه گزارش مهر ،مســألهای کــه در این بین بیــش از پیش
خودنمایــی میکند ،فقدان اطاعات کافــی در مورد کارگران
فصلی و روزمزد اســت .اگرچه کارگرانی که دارای بیمه تأمین
اجتماعی و یا بیمههای خاص هستند ،قابل شناسایی هستند اما
تاکنون سامانه و یا محلی برای ثبت اطاعات کارگران روزمزد و
فصلی در نظر گرفته نشده است .البته گفته میشود  ۳میلیون
کارگر غیررسمی در کشور شناسایی شدهاند اما مشخص نیست
کــه کارگران روزمزد نیز در زمره این افــراد قرار دارند یا خیر.
اهمیت وجود یک بانک اطاعاتی در مورد کارگران غیررسمی
اعــم از روزمزد ،فصلی و … آنجایی بیشــتر به چشــم میآید
که وقتی اتفاق غیرمترقبه ای همچون شــیوع ویروس کرونا،
میافتد ،دولت حتی اگر خودش هم توان حمایت نداشته باشد،
میتواند اطاعات این افــراد را به نهادهای غیردولتی بدهد تا
حداقل در حد خوراک روزانه ،این افراد مبلغی را دریافت کنند
و یا اینکه اقام خوراکی برایشان در نظر گرفته شود.البته دولت
به واسطه اطاعات یارانهای افراد ،اقدام به واریز مبلغ یک تا دو
میلیون تومان به حساب افراد یارانه بگیر کرد اما قطعاً با توجه به
تورم موجود ،این مبلغ توان پوشش دهی هزینههای کارگرانی
که درآمد خود را از دست دادهاند ،ندارد.

اجارهبهای بازنشستگان و خرج و مخارج فرزندان
بازنشستگان نسبت به شــاغان کمتر است که
وضعیــت حقوق این افــراد این چنین اســت؟
همین مسئله اســت که اعضای شورایعالی کار
را به اصرار بر افزایش حقــوق پایه وادار میکند.
نمایندگان شورایعالی کار نیز معتقدند با توجه به
اینکه بازنشستگان از این مزایا یا بهرهمند نیستند
یا میزانش بسیار اندک است ضرورت دارد میزان
افزایش دستمزد هرساله بهروی پایه حقوق باشد
تا حقالناسی از بازنشســتگان بر گردن سازمان
نباشــد.در حالی که بازنشستگان سازمان تأمین
اجتماعی افزایش حقوق سال جدید را در حقوق
فروردین ماه خــود دریافت نکردهاند ،که افزایش

حقوق برای بازنشستگان لشکری و کشوری اعمال
شده است .البته نهم اردیبهشت ماه نیز سااری،
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی گفته بود
که بهزودی پیشــنهاد ســازمان تأمین اجتماعی
برای اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان
مستمریبگیر به هیأت دولت ارسال میشود اما
هنوز خبری از افزایش حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعی نیست.در خصوص بازنشستگان لشکری
و کشوری رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور
چندی پیش گفت :مقرر شــده است تصمیمات
جلســه اخیر با نمایندگان بازنشستگی بهگونهای
تنظیم شود تا افزایش حقوقها در فیش واریزی
فروردین امسال مشخص شود.

جزئیات خرج  ۵.۴هزار میلیاردی منابع ارزی
برای کرونا
تاکنون از منابع ارزی صندوق توســعه ملی که به صورت ریالی به حســاب خزانه واریز
شــده حدود  ۵4۸۶میلیارد تومان تخصیص داده شــده کــه  ۱2۸۶میلیارد برای بیمه
بیکاری است.به گزارش ایسنا ،بعد از آن که مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای
برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی به منظور جبران بخشی از آسیبهاو
هزینههای ناشــی از کرونا موافقت کردند طی روزهای گذشته بانک مرکزی اولین بخش
از منابع ریالی آن را به خزانه واریز کرد تا ســازمان برنامه و بودجه آن را تخصیص دهد.
براین اســاس طی جلسهای بین ســازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در رابطه با
تخصیص مرحله اول منابع تصمیم گیری شــد؛ به طــوری که  42۰۰میلیارد تومان به
 ۱۵برنامه بهداشــت و درمان اختصاص پیدا کرد.این در حالی است که تازه ترین اعام
سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که با دستور نوبخت ۱2۸۶ ،میلیارد تومان نیز
از محل این اعتبار به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تخصیص یافته است.
این آخرین مرحله از پرداخت صندوق بیمه بیکاری نیست و در ادامه با واریز مابقی منابع
ریالی از محل اعتبار یک میلیارد یورویی صندوق توســعه ملی پرداختهای دیگری نیز
انجام میشود اما به هر صورت تصمیمات ستاد ملی کرونا در این رابطه تاثیرگذار خواهد
بود.منابع صندوق توسعه ملی از محل بخشی از درآمدهای نفتی ساانه تامین میشود که
بایددر چارچوب تعیین شده در اساسنامه و در قالب تسهیات اختصاص پیدا کنند اما در
شرایط خاص با موافقت مقام معظم رهبری برداشت از آن مجاز خواهد بود که در رابطه
با کرونا نیز برداشت یک میلیارد یورویی مورد موافقت قرار گرفت.

حذف نام شهرداری از سردر خانه هنرمندان
کرج مصوبه قانونی دارد
معــاون فرهنگــی شــهردار و رئیــس ســازمان فرهنگــی
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری کــرج گفــت :حــذف نام
شــهرداری کرج از ســردر خانــه هنرمندان بــا مصوبه هیئا
امنــای خانــه انجام شــده و تخلفــی صورت نگرفته اســت.
چنــدی پیش خبری مبنی بــر حذف نام شــهرداری کرج از
َســردر خانه هنرمندان در فضای مجازی منتشر شــد ،خبری که با واکنشهای زیادی
همراه بود.برخی مدعی بودند حذف نام شــهرداری کرج از َســردر خانه هنرمندان بدون
اجازه مدیریت شــهری رخ داده و برخی دیگر میگفتند؛ ســردر خانه هنرمندان تهران
و یا اصفهان نیز نامی از شــهرداری به چشم نمیخورد.علیرضا رحیمی معاون فرهنگی
شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری کرج در پاســخ به
اینکه اصل ماجرا چه بوده اســت؟ گفت :اواخر ســال گذشــته با مصوبه شورای شهر و
حمایت شــهردار خانه باغی واقع در بلوار ماهان به نام خانــه هنرمندان نامگذاری و به
نمایندگان انجمنهای هنری شــهر تحویل داده شد.وی اضافه کرد :پس از طی مراحل
قانونی و تأیید فرمانداری این خانه باغ به امنای خانه هنرمندان تحویل داده شــد.معاون
فرهنگی شــهرداری کرج در خصوص حاشــیههای حذف نام شــهرداری کرج از سردر
خانه هنرمندان ،گفت :هدف مدیریت شــهری ایجاد همبســتگی میان هنرمندان شهر
اســت و به همین منظور خانه باغ را تحویل آنها داده تا پاتوقی برای هنرمندان باشــد.
رحیمی با اشاره به اینکه سه نفر از اعضای شورای شهر جزو هیئت امنای خانه هنرمندان
هستند ،گفت :موضوع حذف نام شهرداری از سردر خانه هنرمندان در جلسهای مطرح و
مورد بررسی قرار گرفت .در این جلسه مطرح شد ُدرست است که مالکیت خانه هنرمندان
به نام شــهرداری است ولی برای اینکه مرزی میان هنرمندان و مدیریت شهری نباشد و
آنها حس تعلق خاطر بیشتری به آنجا داشته باشند ،فقط تابلوی خانه هنرمندان سردر این
مجموعه باقی بماند.وی با تاکید بر اینکه سردر خانه هنرمندان تهران نیز فقط تابلوی خانه
هنرمندان است و نامی از شهرداری نیست ،گفت :با تصویب هیئت امنای خانه هنرمندان
این مهم تصویب شد و تخلفی صورت نگرفته است.
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گزیده خبر
هشدار به صاحبان سهام عدالت
طرح توزیع ســهام عدالت ،رویکرد چند ســاله برای تقویت توان اقتصادی
خانوارها در پس انداز و سرمایه گذاری بلندمدت است.به گزارش خبرگزاری
صدا و سیما؛ طرح توزیع سهام عدالت که از سال  ۱۳۸۵آغاز شده است ،فقط
محدود به خرید و فروش ســهام نیســت بلکه بستری گسترده برای توسعه
اقتصادی و ســرمایه گذاریهای مشترک و توسعه اشتغال در سراسر کشور
اســت و حدود  ۵۰میلیون نفر را پوشــش میدهد.کارشناسان بازار سرمایه
هم توصیه میکنند شهروندان این سهام را حفظ کنند و از همه مزایای آن
بهرهمند شوند ،حتما در نگهداری آن دقت کنند و به راحتی از دست ندهند.
گاهی شنیده میشــود که برخی سهامداران عدالت آن را به صورت وکالتی
میفروشند که غیرقانونی است و سبب متضرر شدن دو طرف معامله خواهد
شــد.توصیه شده است شهروندان سهام عدالت خود را به صورت وکالتی هم
نفروشند.شهروندان در اینده میتوانند در چارچوب قانون از همه ارزشها و
منافع و مزایای آن بهرهمند شــوند.این طرح در جهان هم بی نظیر و موفق
است و اهداف اصلی آن انتقال مدیریت و مالکیت و گسترش عدالت اجتماعی
و توســعه فرهنگ سهامداری است و از شهروندان مشمول سهام عدالت هم
انتظــار میرود در حفاظت از دســتاوردهای این طرح همکاری کنند.ارزش
سهام عدالت  ۱۵تا  ۱۸میلیون است ،اما افرادی که خارج از مجموعه کمیته
امداد و بهزیســتی هستند و مبلغ اسمی سهام خود را تا یک میلیون تومان
تکمیل نکرده اند ،حداکثر ارزش سهامشان تا مبلغ هشت میلیون تومان است.
ســاماندهی حدود  ۵۰میلیون نفر در  ۳۱شرکت توزیع سهام عدالت استانی
فرصت بسیار خوبی برای اجرای طرحهای اقتصادی و اجتماعی مردم محور
فراهم کرده اســت و نباید همه ارزشهای آن را در آزادسازی خرید و فروش
سهام عدالت محدود کنیم بلکه میتوان از پشتوانه آن در دریافت تسهیات و
اجرای طرحهای عمرانی بزرگ استفاده کرد.آما آزادسازی سهام عدالت سبب
شده است عدهای کاهبردار هم وارد عرصه شوند و با فریب مشموان سهام
عدالت سهامداران را دچار مشکل کنند.یکی از چالشهای نقل و انتقال سهام
عدالت هم سوء استفادههای برخی افراد درباره ثبت نام و انتقال سهام عدالت
است که تاش میکنند آن را به ارزش کمتری بخرند.کاهبرداری میتواند
با ایجاد سامانههای جعلی رخ دهد.جا به جایی سهام عدالت هم مانند سایر
مواردی که چنین کارهایی در جامعه رخ میدهد میتواند با التهابهایی در
حوزه جرایم فضای مجازی روبرو شــود و افراد دچار اشتباهاتی شوند.توصیه
میشود مردم برای کارهای مربوط به سهام عدالت شان به سامانههای مربوط
مراجعه کنند و به هر درگاهی در فضای مجازی وارد نشــوند.کاهبرداران با
لینکهــای آلوده ،افراد را به درگاه جعلی پرداخت هدایت میکنند و از افراد
مورد ســوء استفاده میخواهند مبالغی را پرداخت کنند در صورتی که برای
ســهام عدالت نیاز به پرداخت این مبالغ نیســت و با این روش به اطاعات
حساب بانکی افراد دست پیدا میکنند تا سوء استفادههای بعدی ادامه یابد.
گاهی هم افراد سودجو تماس تلفنی با شهروندان برقرار میکنند و خودشان
را نماینده ســازمان متولی ســهام عدالت یا دیگر مراکز رسمی و حکومتی
معرفی میکنند.ســهام عدالت ،ارزشمند اســت ،اما ارزشمندتر از آن حفظ
اطاعات و و مراقبت از داراییها در برابر کاهبرداران است.

کدام بنگاهها در اولویت پرداخت تسهیات
کرونا هستند؟
طبق اعام وزارت کار در پرداخت تسهیات کرونا ،اولویت با واحدهایی است
که لیست بیمه شاغلین مربوط به فروردین  ۹۹را تا پایان اردیبهشت  ۹۹به
سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده باشند؛ اما برخی کارفرمایان از این شرط
سوءاستفاده می کنند.به گزارش ز تسنیم ،از هفته گذشته ثبت نام کارفرمایان
بنگاه های آسیب دیده برای دریافت تسهیات کرونا آغاز شده است و طبق
اظهارات محمد شریعتمداری ،وزیرکار  ۵۰هزار میلیارد تومان تسهیات برای
 ۱۳رشته شغلی آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته شده است.شریعتمداری
با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد :بر اساس مصوبه ستاد
ملی مقابله با کرونا و ستاد اقتصادی دولت ،با همکاری بانک مرکزی و از محل
منابع شبکه بانکی ۵۰ ،هزار میلیارد تومان تسهیات به بنگاههایی تخصیص
خواهد یافت که در  ۱۳رســتهای که مستقیم یا غیر مستقیم از شیوع کرونا
آسیب دیده اند ،فعال هســتند .وی ادامه داد :بر مبنای اطاعات موجود در
ســازمان تامین اجتماعی ،یک میلیون کارگاه دارای شماره و ثبت شده ،با ۳
میلیون و  2۰۰هزار کارگر و نیروی انســانی مشمول این مصوبه میشوند و
این واحدها به شرط قبول تعهد حفظ نیروی کار خود که بر اساس فهرست
بیمه ارسالی به تامین اجتماعی در ماههای دی و بهمن سال  ۱۳۹۸محاسبه
میشود ،مشــمول دریافت پیامک مراجعه به سامانه کارا و ثبت نام دریافت
وام خواهند شد.اصلی ترین شرط دریافت این تسهیات حفظ اشتغال نیروی
کار است و کارفرمان به شــرط عدم اخراج می توانند از این تسهیات بهره
مندشوند.
در سامانه کارا  4نکته برای متقاضیان این تسهیات یادآوری شده است.
 .۱واحدهای مشمول ،باید لیست بیمه شاغلین مربوط به اسفندماه  ۹۸را به
سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده باشند.
 .2در پرداخت تسهیات ،اولویت با واحدهایی است که لیست بیمه شاغلین
مربوط به فروردین  ۹۹را تا پایان اردیبهشت  ۹۹به سازمان تامین اجتماعی
ارائه کرده باشند.
 .۳در صورتی که شاغل واحدهای مشمول از مقرری بیمه بیکاری در ماه های
فروردین  ،اردیبهشت و خرداد  ۹۹استفاده نماید مشمول بهره مندی از این
تسهیات نخواهد شد.
 .4ثبت نام در این سایت هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمی کند.
بر اســاس این نکات مشخص می شود که در پرداخت تسهیات ،اولویت با
واحدهایی اســت که لیست بیمه شاغلین مربوط به فروردین  ۹۹را تا پایان
اردیبهشــت  ۹۹به ســازمان تامین اجتماعی ارائه کرده باشند .یعنی بنگاه
هایی که لیست بیمه شــاغلین فروردین ماه  ۹۹خود را تا پایان اردیبهشت
پرداخت نکرده باشند در اولویت بعدی هستند .این شرط وزارت کار آسیبی
هم برای کارگران به دنبال داشــته است .برخی از کارفرمایان سودجو برای
دریافت تســهیات ،لیســت حق بیمه کارگران خود را پرداخت کردند اما
خبری از دستمزد نشــد .این موضوعی است که محمدرضا تاجیک ،رئیس
مجمع کارگران استان تهران خبر داد ،برخی کارفرمایان برای بهره مندی از
تسهیات حمایتی کرونا ،کارگران خود را اخراج نکرده و حق بیمه آنها را هم
پرداخت کرده اند ،اما به کارگرانشان حقوق نداده اند .به نظر می رسد دولت
می بایست برای این آسیب مهم فکری کند .چرا که وقتی برای کارگر لیست
بیمه در تأمین اجتماعی لحاظ می شود امکان ثبت نام در بیمه بیکاری ندارد
از سوی دیگر درآمدی از کارگاه محل اشتغال خود دریافت نکرده است و در
اصل کارگر بدون درآمد بوده است ولی از ترس اخراج به وضعیت اینچنینی
تن داده اســت و به اعتقاد کارشناســان اقتصادی دولت باید روند پرداخت
تسهیات را به گونه ای دیگر و با اجرای دقیق تری دنبال کند.
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برای دومین هفته پیاپی

شمار دکلهای حفاری آمریکا کاهش یافت
شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعام کرد که شمار دکلهای حفاری نفت
و گاز در ایاات متحده آمریکا برای دومین هفته پیاپی بهطور بیســابقهای
کاهش یافت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ،شــرکت خدمات
حفاری بیکرهیوز اعام کرد :شــرکتهای انرژی آمریکا برای دومین هفته
پیاپی شــمار دکلهای حفــاری نفت و گاز فعال را کاهــش دادند ،چراکه
تولیدکنندگان نفت پس از سقوط قیمتهای نفت به دلیل تضعیف تقاضای
ناشــی از محدودیتهای اعمالشده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا،
از احداث دکلهای جدید خودداری میکنند.شــرکت بیکرهیوز در گزارش
روز جمعه ( ۲۶اردیبهشــتماه) خود آورده اســت :با کاهش  ۳۵دستگاه،
شــمار مجموع دکلهای حفاری در هفته منتهی به هشتم مه (جمعه۱۹ ،
اردیبهشــتماه) به  ۳۳۹دســتگاه ،یعنی کمترین تعداد ثبتشده در میان
دادههای این شرکت (مربوط به سال  )۱۹۴۰رسید.کمترین تعداد دکلهایی
که پیش از این ثبت شــده ۳۷۴ ،دستگاه بوده است که به هفته منتهی به
هشتم ماه مه (جمعه ۱۹ ،اردیبهشتماه) مربوط میشود.شمار کل دکلهای
نفتی فعال در این هفته ،با کاهش  ۳۳دســتگاه به  ۲۹۲دستگاه ،کمترین
تعداد از سپتامبر  ۲۰۰۹رسید.تحلیلگران مؤسسه اطاعات حفاری انوروس
در این باره گفتند :تعداد دکلهای موجود در ایاات متحده از ابتدای ســال
 ۵۲درصد کاهش یافته است.تحلیلگران پیشبینی میکنند شرکتها برای
بقیه ســال نیز به کاهش تعداد دکلها ادامه دهند و از فعال کردن بسیاری
از دستگاههای جدید در سالهای  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲خودداری کنند.شمار کل
دکلهای نفتی فعال در این هفته ،با کاهش  ۳۴دســتگاه به  ۲۵۸دستگاه،
کمترین تعداد از جوای  ۲۰۰۹رســید.این در حالی اســت که براســاس
دادههای بیکرهیوز که از سال  ۱۹۸۷موجود است ،تعداد دکلهای حفاری
گاز با یک دســتگاه کاهش به  ۷۹دســتگاه یعنی کمترین تعداد ثبتشده
رسید.شــمار دکلهای حفاری نفــت در آمریکا بهعنوان شــاخصی برای
پیشبینی تولید نفت این کشور در آینده مورد توجه فعاان بازار نفت است.

استانها
تامین پایدار آب شرب  7روستا از توابع
شهرستان شاهین شهر
به گزارش روابط عمومی آبفا اســتان اصفهان ،محمد خلیلی عنوان کرد:در
ســال جاری پروژه آبرسانی به روســتای جهاد آباد به طول  ۱۵کیلومتر با
اعتباری بالغ بر  ۷۶۰میلیون تومان در دســتور کار قرار دارد و با اجرای این
پروژه  ،بیش از  ۷۰۰انشــعاب آب به مشــترکین واگذار می شود.مدیر آبفا
شاهین شهر درخصوص آبرسانی به روستای مورچه خورت تصریح کرد:پروژه
آبرســانی به شهرک صنعتی مورچه خورت به طول  ۲۳کیلومتر با اعتباری
بالغ بر  ۲میلیارد تومان عملیاتی شده که بدنبال اجرای این پروژه ،آبرسانی
به روســتای مورچه خورت به طول  ۵کیلومتر اجرایی گردید.خلیلی اعام
کرد :با اجرای طرح آبرســانی به روستای مورچه خورت بیش از  ۷۲۶فقره
انشعاب آب به مشترکین واگذار می شود.مدیر آبفا شاهین شهر حفر وتجهیز
چاهها و قنوات را یکی از منابع تامین پایدار آب شرب روستاها دانست و بیان
داشت:در مابقی روستاهای تحت پوشش آبفا شاهین شهر ازجمله روستای
ُسه ،کلهرود،بیدشک،دهلر با تجهیز قنوات وچاههای موجود ودر صورت نیاز
با حفر چاه درصدد تامین پایدار آب شرب مشترکین در این مناطق هستیم.
خلیلی کیفیت آب شــرب روســتاها را مورد تایید مراکز ذیصاح دانست و
گفت :آب شــرب روستاهای تحت پوشش آبفا شاهین شهر از لحاظ کیفی
کاما ســالم ،بهداشتی و مورد تایید مراکز ذیصاح استو جمعیت بیش از۳
هزار نفری روستاییان در این منطقه هیچ گونه نگرانی پیرامون کیفیت آب
ندارند.وی در ادامه به طرحهای توسعه شبکه آب در شاهین شهر اشاره کرد
و افزود :در سال  ۹۹طرح آبرسانی به شهرک نیایش به طول  ۷هزار و ۵۰۰
متر در دستور کار قرار دارد و همچنین در این شهرک اجرای شبکه فاضاب
به طول  ۵هزار و  ۱۰۰متر عملیاتی می شود.
مدیر منابع انساني شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد در جلسه پرسش
و پاسخ با کارگران تاکید کرد:

تمامي افتخارات کسب شده شرکت مرهون
تاش همه کارکنان است
مدیر منابع انساني شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد گفت :تمامي
افتخارات کسب شده این مجتمع گازي در طول سالیان گذشته مرهون
تاش و زحمات شــبانه روزي تمامي کارکنان اســت.به گزارش روابط
عمومي شــرکت پاایش گاز شهید هاشــمي نژاد ،محمد رضا به آبادي
در جلسه پرسش و پاســخ با کارکنان که به به صورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد افزود :در مجموعه پاایشگاه پیمان هاي مختلف در سه قالب
تامین نیرو ،حجمي و برون سپاري فعالیت مي نمایند این تفاوت شکلي
و قالبي به دلیل نیاز فعالیتهاي متفاوت به شکلهاي یاد شده مي باشند
ولي در واقع همه موفقیتهاي سازمان مرهون تاش همه عزیزان ( اعم از
کارکنان رســمي  ،قراداد مستقیم و پیمانکاري ) بوده و همه این نیروها
ارکان ســازمان مي باشند .وي اظهار داشــت :برنامه هاي وزارت نفت و
شرکت ملي گاز ایران در حال حاضر بر پایه برون سپاري تدوین شده و با
توجه به اینکه جذب نیروي رسمي وجود ندارد بنابراین نیروهاي رسمي
سازمان نقش نظارت را عهده دار بوده و در افقي که براي پاایشگاه تصور
و ترســیم شده اســت جایگاه هیچ یک از کارکنان در هیچ گروه کاري
تضعیف نخواهد شد.مدیر منابع انساني پاایشگاه گاز شهید هاشمي نژاد
با بیان اینکه درصدد هســتیم تا برون سپاري ها به صورت کامل انجام
شود تصریح کرد :هدف از بازنگري پیمان ها در سطح استاندارد ،پرداخت
کامل حق و حقوق کارگران شاغل در این مجتمع بزرگ گازي مي باشد.
به آبادي با اشــاره به اینکه راهبري پیمانهاي حجمي مشــکاتي را به
همراه دارد ادامه داد :ضروري بود نسبت به این موضوع ورود پیدا کنیم و
فرآیندها به نحوي تعریف و پیاده سازي شوند تا مشکات موجود مرتفع
گردد هرچند قدمهاي مثبت زیادي و بهبودهاي فراواني حاصل شــده
اما راه تا رســیدن به مرحله ایده ال ادامه خواهد داشت  .وی اضافه کرد:
بحمدا ...طرح طبقه بندي مشــاغل از طرف شرکت ملي گاز در سال هاي
گذشته اباغ و در پیمانهاي پاایشگاه اجرا گردید و رضایتمندي خوبي را به
دنبال داشت.مدیر منابع انساني همچنین گفت :همه سعي و تاش مدیران
شرکت و ناظرین پیمانها ،پرداخت به موقع حقوق کارکنان پیمانکاري شاغل
در شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد است و در صورتي که پیمانکاري
خاف مفاد پیمان عمل نماید با وي برابر قوانین برخورد خواهد شد تا حق
و حقوق کارگران به موقع پرداخت شود.
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آیا گاز طبیعی تحریم بعدی ایران است؟

بنیاد دفاع از دموکراسیهای آمریکا در گزارشی نوشت :ممنوعیت انتقال
گاز طبیعی ،تحریم بعدی ایران است .بنیاد دفاع از دموکراسیهای آمریکا
( )FDDبیســتودوم اردیبهشت  ۱۱( ۱۳۹۹می  )۲۰۲۰در گزارشی به
قلم ب ِ ِرندرا شافر استاد دانشگاه جورج تاون نوشت :کمپین فشار حداکثری
آمریــکا بر ایران فشــار اقتصادی زیادی بر این کشــور تحمیل کرده و
درآمدهای نفتی آن را خشکانده است .با سقوط درآمدهای نفتی ،تجارت
منطقــهای و غیرنفتی ایران به عنوان هدف تحریمی بزرگی باقی مانده
است.ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی جهان است و دومین
ذخایــر بزرگ گاز طبیعی جهان را در اختیــار دارد.طبق برنامه بودجه
امسال که در انتهای سال  ۲۰۱۹به مجلس ارائه شد ،دولت انتظار دارد
 ۴میلیــارد دار از صادرات گاز طبیعی به دســت آورد .این معادل ۳.۵
درصد کل بودجه امسال اســت.در حالی که تحریمهای آمریکا به طور
شفاف صادرات گاز ایران با خط لوله را هدف قرار نداده است اما میتوان
این تحریمها را بر تراکنشهای مالیای که این صادرات را میسر میکنند
اعمال کرد تا پرداختها به ایران صورت نگرفته و در حســابی در کشور
میزبان صادرات نگاه داشته شود.دولت ترامپ از همه خریداران گاز ایران
خواسته است تا نشان دهند در حال کاهش واردات از ایران هستند.دولت
ترامپ میتواند صادرات گاز طبیعــی ایران را هدف قرار دهد زیرا همه
کشــورهای خریدار آن ،ترکیه ،عراق و ارمنستان ،حاا منابع جایگزینی
برای واردات گاز خود دارند.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفت ،گاز و پتروشــیمی
گفت :در حال حاضر قیمت فراوردههای
نفتی و پتروشیمی افزایش نسبی یافته
است و میتوان نسبت به بهبود وضعیت
این بازار امیدوار بود.حمید حسینی در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه صادرات
فراوردههای نفتی و پتروشــیمی با دو
مســاله روبرو اســت ،اظهار کرد :ارزش
صادرات این محصوات به دلیل تغییر
تحوات ایجاد شده در بازار نفت کاهش
پیدا کرده و از ســوی دیگــر قرنطینه
و تعطیلــی بازارهــا در رونــد فروش
فراوردههای نفتی اثر گذاشته است.
وی با اشــاره به آمار منتشــر شــده از
ســوی گمرگ ،تاکید کرد :جدیدترین
آمار گمرک نشان میدهد آمار صادرات
در فروردین ماه نســبت به مدت مشابه
سال قبل هم به لحاظ وزنی افت نزدیک
به  ۳۹درصدی داشــته و هم به لحاظ
ارزشــی بیش از  ۳۶درصــد کاهش را
ثبت کــرده اســت .همچنین حجم
تجارت ایران در فروردین امسال معادل

ترکیه
برای بیش از  ۱۰سال ترکیه بازار اصلی صادرات گاز از ایران بود اما حاا
دو سال اســت که با افزایش واردات الانجی از آذربایجان ،واردات گاز
از ایران و روســیه را کاهش داده اســت و حاا به دنبال خرید الانجی
از آمریکا است.

عراق
عراق دارای منابع گسترده گاز در داخل این کشور است که تا کنون برای
برداشت آنها کاری انجام نداده بود .برای برداشت این گاز ،عراق نیازمند
 ۱۰میلیارد دار سرمایهگذاری در بخش زیرساخت میباشد در غیر این
صورت مجبور به ادامه واردات از ایران خواهد بود.
ارمنستان
در مورد ارمنســتان اوضاع متفاوت است .این کشور بارها اعام
کرده است که تحریمهای آمریکا بر علیه ایران را رعایت نخواهد
کرد و حاا ایران و ارمنســتان در حال همکاری برای توســعه
صــادرات گاز ایران از طریق ظرفیت اضافی خط لوله موجود به
کشــورهای دیگر است .اما دولت ترامپ میتواند تراکنشهایی
که در عوض این صادرات انجام میشــود را مورد هدف تحریم
قرار دهد.

قیمت فراوردههای نفتی ایران
افزایش یافت
۳میلیــارد و  ۵۸۳میلیــون دار ثبت
شده اســت.به گفته سخنگوی اتحادیه
صادرکننــدگان فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروشــیمی در یک ماه نخست سال
 ۱۳۹۹بیشترین میزان صادرات کشور
به مقصد چیــن ،با رقمی بیش از ۵۲۳
میلیون دار و ســهم نزدیــک به ۳۲
درصــد از کل ارزش صــادرات صورت
گرفته اســت .دومیــن مقصد کااهای
ایرانی نیز امارات بوده که صادرکنندگان
توانســتند ارزش صادرات خود به این
کشور را به  ۳۵۵میلیون دار برسانند.
حسینی با بیان اینکه سهم امارات از کل
ارزش صادرات ،نزدیک به  ۲۱.۵درصد
اســت ،اظهار کرد :عراق که در ماههای
اخیــر دومیــن مقصد صــادرات ایران
بود ،در ماه نخســت سال  ۱۳۹۹به پله

ناوگان  11۷ابرنفتکش
حامل نفت ارزان در
مسیر چین
در حالی که بیشتر کشــورهای جهان در تاش برای
خروج از قرنطینه کرونا هســتند ،چیــن از ارزانترین
قیمت نفت طی چند ســال اخیر بهره برده و به عنوان
بزرگترین واردکننده نفت جهان مشغول ذخیره سازی
است.به گزارش ایســنا ،آمار رهگیری نفتکشها نشان
میدهد در حال حاضر مجموعا  ۱۱۷ابرنفتکش که هر
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سوم تنزل کرده اســت .ارزش صادرات
به عراق در مــاه فروردین  ۲۵۹میلیون
دار و سهم آن از صادرات به نزدیک ۱۶
درصد میرسد.وی تاکید کرد :افغانستان
بــا  ۱۲۵میلیون دار صادرات و ســهم
ارزشــی بیــش از  ۷ .۵درصدی در پله
چهارم و ترکیه با  ۷۲میلیون دار ارزش
صادراتی و ســهم بیش از  ۴درصدی از
کل ارزش ،در پله پنجم ایســتاده است.
ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفت ،گاز و پتروشــیمی
با بیان اینکه میزان صادرات در کشــور
کاهش یافته اســت ،تصریــح کرد :در
سبد صادراتی کشور فراوردههای نفتی
و پتروشــیمی یــک ســوم را به خود
اختصاص می دهند و آمار موجود حاکی
از کاهش صادرات است.حسینی افزود:

یک ظرفیت حمل دو میلیون بشــکه نفت را دارند ،به
مقصد چین در حرکت هستند تا در فاصله اواسط مه
تا اواســط اوت محموله هایشان را در بنادر این کشور
تخلیه کنند .اگر این ابرنفتکشــها بــه اندازه ظرفیت
استانداردشان نفت حمل کنند به معنای آن است که
چین حداقل  ۲۳۰میلیون بشکه نفت در سه ماه آینده
دریافت خواهد کرد .این ناوگان در مسیر چین ممکن
است بزرگترین ناوگان ابرنفتکشهایی باشند که همزمان
برای بزرگترین واردکننده جهان نفت می برند.
بســیاری از محمولههای نفت خام احتماا در آوریل
خریداری شدهاند که قیمتها از قیمتهای فعلی پایینتر
بود و حتی شاخص وست تگزاس اینترمدیت برای یک
روز قیمت منفی پیدا کرد.پاایشگاههای نفت چین ماه
گذشــته با خروج این کشور از محدودیتهای قرنطینه

سرپرست شرکت نفت ایرانول خبر داد:

امضا قرارداد پروژه بهبود راندمان واحد موم گیری
قرارداد پروژه بهبود راندمان واحد موم گیری پاایشگاه تهران با هدف افزایش راندمان تولید روغن
پایه وافزایش مرغوبیت محصول جانبی واکس بین شرکت نفت ایرانول و کنسرسیوم شرکت های
فرانگر صنعت و ونوسان به امضا رسید.به گزارش شرکت نفت ایرانول ،سرپرست شرکت نفت ایرانول
در مراســم امضای قرارداد پروژه بهبود راندمان واحد موم گیری که دیروز یکشنبه( ۲۸اردیبهشت
ماه) برگزار شــد ،گفت :پروژه بهبود راندمان واحد موم گیری در پاایشــگاه روغن سازی تهران به
منظور اســتفاده بهینه از فرآیند پاایش (بهبود راندمان)  ،تولید محصوات با ارزش افزوده بیشتر،
افزایش تولید  ،افزایش ســوددهی شرکت در دو فاز تصویب شــده است.محمد حسین رزاقی در
توضیح این قرارداد ،افزود :مهندسی پایه فاز اول پروژه در سنوات گذشته انجام و براساس طراحی
مشاور ،مقرر شد جهت بهبود راندمان واحد موم گیری ،سطح کلی فیلتراسیون واحد  MEKافزایش
یابد.رزاقی افزود :در فاز یک پروژه به واســطه افزایش  ۵درصدی راندمان کلی واحد ،مقدار تولید
روغن پایه بدون افزایش خوراک برابر  ۱۱هزار تن در سال افزایش یافته و با تولید واکس با روغن
کمتر از  ۱۰درصد ارزش افزوده این محصول جانبی نیز افزایش قابل قبولی پیدا می کند.سرپرست
شرکت نفت ایرانول درادامه با بیان اینکه سرمایه گذاری کل طرح حدود  ۹۶۰میلیارد ریال پیش
بینی می گردد که از این میزان حدود ۱۶۸میلیارد ریال هزینه های انجام شده طرح شامل خرید
و نصب فیلترها ،ســاخت سوله و اتاق کنترل و لوله کشی زیرزمینی بوده و مابقی آن یعنی حدود
 ۸۰۰میلیارد ریال مربوط به قرارداد  EPCCمی باشد ،گفت :مدت زمان اجرای فاز یک حدود ۲۲
ماه پیش بینی میشــود و همچنین مدت زمان بازگشت ســرمایه حدودا یکسال تخمین زده می
شود.وی با اشــاره به اینکه به سرانجام رسیدن این پروژه موجب افزایش  ۷۰میلیارد تومانی سود
خالص شرکت می شــود ،تصریح کرد :همچنین با به نتیجه رسیدن فاز اول این پروژه زیرساخت
ازم برای اجرای فاز  ۲پروژه که هدف از آن تولید واکس خشــک با درصد روغن زیر یک درصد و
ارزش افزوده بســیار باا بوده و همچنین افزایش  ۳۰درصدی ظرفیت تولید کلی تولید و پاایش
شرکت نفت ایرانول و پیرو آن افزایش ظرفیت صادراتی محصوات ایرانول را به همراه خواهد داشت،
محقق می گردد.شــایان ذکر است که فاز مطالعاتی و تهیه گزارشات امکان سنجی و توجیه فنی
و اقتصادی مربوط به فاز  ۲پروژه که نیاز به لیســانس شــرکت معتبر بین المللی نیز دارد به پایان
رسیده است.گفتنی است؛ در این مراسم مهندس مخدومی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت،
گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) و اعضای هیات مدیره و مدیران طرفین قرارداد حضور داشتند .

آماری کــه از مبادات ایــران با چین
وجــود دارد نیز حاکــی از کاهش ۵۰
درصدی صادرات ایران به این کشــور
اســت .در واقع باید گفــت که ویروس
کرونا بیشترین ضربه را به صنعت نفت و
گاز و پتروشیمی زده است .وی با تاکید
بر اینکه این مســاله در ایران به عنوان
کشــوری که بخش عمده صادرات آن
شامل فراورده های نفتی و پتروشیمی
می شود آسیب زیادی وارد کرده است،
تصریح کرد :خوشبختانه اکنون وضعیت
صادرات فراورده های نفتی بهبود یافته
تا جایی که بنزین از بشکه ای  ۱۵دار
به  ۲۵دار افزایش یافته است.سخنگوی
اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروشیمی با بیان اینکه این
روند افزایشی تولید کنندگان را ترغیب
کرده تا قبــل از اینکه قیمتها بیش از
این افزایش یابد اقــدام به خرید و انبار
محموله کنند که همین مساله موجب
شده تا حدودی فشار از نیروگاهها کاسته
شود.وی تصریح کرد :در حال حاضر بازار
فراورده ها بهبود یافته است.

که برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا وضع شده بود،
محمولــه های نفت ارزان را از آاســکا ،کانادا و برزیل
خریداری کرده و از ارزانی کم ســابقه قیمت بسیاری
از گریدهای نفتی بهره بردند.برآورد می شود که چین
در سه ماهه اول سال  ۲۰۲۰با بهره بردن از قیمتهای
بســیار ارزان ،نرخ پر کردن ذخایر نفت استراتژیک و
تجاری را دو برابر کرده است و این عاملی است که در
حال حاضر که بازار نفت با سقوط شدید تقاضا دست و
پنجه نرم می کند ،از قیمتها حمایت کرده است.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،آمار گمرکی چین نشان
می دهد واردات نفت خام این کشور در آوریل که تقاضا
برای ســوختها رو به بهبود گذاشت و پاایشگاههای
داخلی افزایش نرخ تولید را آغاز کردند ،به حدود ۹.۸۴
میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

موفقیت عرضه نفت در بورس با
چه ساز و کاری عملیاتی میشود؟
عضو کمیســیون انرژی مجلس معتقد اســت مناسب کردن
قیمت پایه ،تسهیل شــرایط برای عرضه و ...ازجمله اقداماتی
است که میتواند به عرضه موفق نفت و فراوردههای نفتی در
بورس کمک کند.به گزارش ملت ،علی بختیار درباره وضعیت
عرضه نفت در بــورس ،گفت :عرضه نفت ،فرآوردههای نفتی
و میعانات گازی هر یک ســاز و کار خاص خــودش را دارد،
بهعنوان مثال در گذشته عرضه فرآوردههای نفتی و پتروشیمی
در بورس موفــق بود و باوجود اینکه عرضه فرآوردههای نفتی
مخالفانی داشــت چراکه ســازوکارهای ازم آن را در بورس
موجــود نمیدیدند اما ایــن عرضهها در بــورس با موفقیت
نسبی انجام شد.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس
شورای اسامی با بیان اینکه عرضه نفت و فرآوردهها به صورت
فیزیکال انجام میشود ،ادامه داد :باید اصطاحا مسیری را برای
عرضه کاغذی نفت در بورس باز شود و بازار  paperبرای نفت و
فرآوردههای نفتی به جریان بیافتد و به نوعی از عرضه فیزیکال
عبور کرد .وی با بیان اینکه تحریمها یکی از مســائلی است
که کار را ســخت کرده لذا پیش بینی ســازو کار برای عرضه
در شــرایط تحریم بسیار سخت اســت ،اضافه کرد :اگرچه در
شرایط موجود نمیتوان به صورت شفاف پیش رفت و چنین
محدودهایی وجود دارد امــا عرضه نفت همچنان امکانپذیر
است و میتوان با به کارگیری سازوکارهای جدید عرضههای
خوبی را در بورس تجربه کرد.به گفته عضو کمیســیون انرژی
مجلس شــورای اسامی مناســب کردن قیمت پایه ،تسهیل
شــرایط برای عرضه و ...ازجمله اقداماتی است که میتواند به
عرضه موفق در بورس کمک کند.

پیش بینی اوپک از چشم انداز مثبت بازار
نفت در نیمه دوم ۲۰۲۰
دبیرکل اوپک گفت دورنمای بازار نفت در نیمه دوم سال  ۲۰۲۰خوشبینانه
است چون اقتصاد جهان رو به بهبود می رود .به گزارش خبرگزاری تسنیم
به نقل از گالف تایماز ،دبیر کل اوپک اعام کرد خوش بین است که بحران
تقاضای نفت بدترین شرایط خود را پشت سر گذاشته است .محمد بارکیندو
دبیرکل اوپک گفت دورنمای بازار نفت در نیمه دوم ســال خوشبینانه است
چون اقتصاد جهان رو به بهبود می رود .اوپک و متحدانش به سرعت کاهش
تولید خود را اجرایی میکنند .بارکیندو در یک مصاحبه تلویزیونی گفت«:
ما اینجا در اوپک بسیار خوش بینیم که بدترین شرایط بحران تقاضا پشت
ســر گذاشته شده اســت .آنچه در آوریل تجربه کردیم غیر عادی بود ولی
اعضای اوپک با این چالش مقابلــه کردند».بارکیندو گفت ائتاف اوپک در
نشســت آینده خود در ماه ژوئن تمام گزینه ها را بررسی خواهد کرد۹.۷ .
میلیون بشــکه در روز تولیدی که اوپک و متحدانش از اول ماه مه اجرایی
میکنند پس از دو ماه به تدریج کم خواهد شد .هنوز زود است که بگوییم
اوپک در این تصمیم خود تغییری ایجاد خواهد کرد یا نه .اوپک در مذاکرات
آینده خاک شــرایط اقتصاد جهان ،روند بهبود تقاضای نفت و شرایط همه
گیری ویروس کرونا را در نظر خواهد گرفت .بارکیندو گفت «:دورنمای نیمه
دوم سال جاری میادی امیدوار کننده و مثبت خواهد بود».
وزیر نفت نیجریه اعام کرد:

نیجریه  ۲۳درصد تولید نفت خود
را کاهش داد
وزیر نفت نیجریه اعام کرد که این کشور ،حدود  ۲۳درصد از مجموع تولید
نفت خام خود کاســته اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،
تیمیپره ســیلوا اعام کرد که نیجریه تولید نفت خود را مهار کرده است تا
بتواند به توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و
متحدانش ،موسوم به «اوپک پاس» پایبند باشد.وی افزود :سهمیه کاهش
تولید نیجریه حدود  ۴۱۷هزار بشــکه در روز اســت کــه حدود  ۲۳درصد
تولیدمان میشود و البته از اواخر ماه آوریل به آن پایبند بودهایم.
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همزمان با افزایش پروازهای داخلی

بلیت هواپیما مجددا گران شد

نرخ بلیت پروازهای داخلی بار دیگر همزمان با افزایش پروازهای داخلی
در تعدادی از مســیرها به نرخ های باای  ۵۰۰هزار تومان بازگشــت.
به گزارش مهر ،همزمان با ازســرگیری پروازهای داخلی ،قیمت بلیت
هواپیما نیز به نرخهای قبل کرونا برگشــت .این در حالی است که در
شــرایط کرونایی ،برخی شهرهایی که پروازهایشــان ادامه داشت ،به
دلیل کاهش تقاضــا به زیر  ۲۰۰هزار تومان رســیده بود اما همزمان
با شــروع مجدد پروازها و افزایش تقاضای ســفر ،بلیت این پروازها به
نرخهای بهمن ماه ســال گذشــته برگشته اســت.پس از آنکه شورای
سامت کیش با آغاز پروازها به این جزیره از  ۲۵اردیبهشت (پنج شنبه
هفته گذشــته) موافقت کرد ،تورها و پروازهای کیش نیز آغاز شده و با
توجه به نزدیک بودن تعطیات عید فطر ،بلیت پروازهای کیش با رشد
سرســامآور قیمتها روبه رو شده است.به عنوان مثال پرواز پنج شنبه
 ۱خرداد تهران کیش ســاعت  ۶:۴۰دقیقه از سوی یکی از شرکتهای
هواپیمایی ۵۴۲ ،هزار و  ۳۰۰تومان تعیین شــده اســت .یک شرکت
دیگــر هم پرواز  ۷:۴۰همان روز ( ۱خــرداد) تهران-کیش را با قیمت
 ۵۴۶هــزار تومان انجام میدهد .همچنین بلیت  ۷پرواز اکونومی دیگر
در همــان روز با قیمتهایی از  ۶۰۰هزار تا  ۸۵۸هزار تومان از ســوی

چند ایراین دیگر عرضه میشــود.همچنین پرواز تهران-مشهد برای
روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و با توجه به دســتور رئیس جمهور
برای بازگشایی دربهای حرم مطهر رضوی (ع) و هتلها ،تعداد پروازها
و قیمت بلیتها نیز بار دیگر در آستانه رشد قرار دارد به گونهای که از
بلیتهای با نرخ  ۱۷۰تا  ۲۲۰هزار تومان در ایام کرونایی ،به بین ۳۰۰
تا  ۶۰۰هزار تومان در روزهای آخر ماه مبارک رمضان رسیده است.این
افزایش قیمتها در حالی اســت که شرکتهای هواپیمایی همچنان از
دریافت تسهیات حمایتی در برابر آسیبهای شیوع کرونا به کسب و
کارها که مصوب ســتاد ملی مبارزه با کرونا و شورای پول و اعتبار بود،
باز ماندهاند؛ به نظر میرســد ایراینها با افزایش نرخ بلیتها به دنبال
جبران این کاهش درآمدها باشند.از سوی دیگر با توجه به اینکه در آذر
ماه ســال گذشته ،نرخ نامه تعیین سقف و کف قیمت بلیتها از سوی
شرکتهای هواپیمایی به تصویب رسیده و از طرف سازمان هواپیمایی
کشوری و انجمن شرکتهای هواپیمایی نیز با تأیید روبه رو شده بود،
مشــخص نیست آیا این نرخ نامه با توجه به کاهش شدید قیمت بلیت
هواپیما در ســه ماه توقف یا کاهش پروازها ،همچنان معتبر است یا از
درجه اعتبار ساقط شده است.

سازمان حمایت اعام کرد

مصرف کنندگان به اعتبار گارانتی خودروهای صفر کیلومتر توجه کنند!
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی اطاعیهای به خریداران هشدار داد که در هنگام خرید خودرو صفر کیلومتر
از بازار آزاد به وضعیت اعتبار گارانتی خودرو توجه کنند.به گزارش ایسنا ،در این اطاعیه آمده که «با توجه به تصمیمات ستاد
تنظیم بازار در مدیریت و کنترل عرضه خودروهای صفرکیلومتر به مصرف کنندگان واقعی و ضرورت جلوگیری از احتکار و سوء
استفاده برخی افراد فرصت طلب در سودجویی از شرایط بازار ،خریداران ازم است در هنگام خرید خودرو صفر کیلومتر از بازار
آزاد به وضعیت اعتبار گارانتی خودرو توجه کنند».در توضیح دلیل این هشدار هم گفته شده که «مطابق بررسیهای انجام شده
درگشــتهای بازرسی از پارکینگهای سطح کشور برخی محتکران به قصد سودجویی اقدام به نگهداری طوانی مدت خودرو
ها کردهاند که مطابق تصمیم ستاد تنظیم بازار ،در صورت عدم مراجعه این خودروها برای ارایه سرویس اولیه ،گارانتی آنها لغو
میشود».همچنین در پایان یادآوری شده که «مصرف کنندگان پس از تحویل خودروی صفر کیلومتر از شرکتهای خودرو ساز
ازم اســت حداکثر ظرف مدت ســه ماه از تاریخ تحویل برای انجام سرویس اولیه مراجعه کنند و خودروهایی که در بازه زمانی
مشــخص شده برای سرویس اولیه مراجعه نکند ،گارانتی خودرو آنها از درج اعتبار ساقط خواهد شد و خودرو سازان هیچگونه
خدماتی در قالب گارانتی به خودروهای مذکور ارائه نخواهند داد».در پی افزایش قیمت نجومی در بازار خودرو در نهایت در جلسه
روز دوشنبه ۲۲ ،اردیبهشت ماه در ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا  ۲۳درصد و قیمت محصوات ایران
خودرو  ۱۰درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به عاوه حداکثر  ۱۰درصد سود باشد.
همچنین در این جلســه مقرر شد محدودیتهای جدیدی برای متقاضیان خودرو اعمال شود ،برای مثال هر کدملی فقط یک
خودرو میتواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی ،گواهی نامه ،حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام
باشد و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد.
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گزیده خبر
خرید و فروش لوازم خانگی بدون شناسه
کاا ممنوع شد
رئیس ستاد مبارزه با کاا و قاچاق ارز گفت :از امروز به بعد خرید و فروش هرگونه
لوازم خانگی بدون شناسه کاا ممنوع است و با فروشندگان مطابق قوانین قاچاق
کاا برخورد خواهد شد.به گزارش ایلنا ،بنا بر اعام رئیس ستاد مبارزه با کاا و
قاچاق ارز خرید و فروش لوازم خانگی که بدون شناسه حکم قاچاق را دارد و با
فروشنده آن مطابق قوانین قاچاق کاا برخورد خواهد شد.به گفته رئیس ستاد
مبــارزه با کاا و قاچاق ارز از امروز به بعد تمامی کااهای لوازم خانگی ملزم به
قید برچسب شناســه بر روی کاا هستند.علی موید خرم آبادی از فروشندگان
تقاضا کرد که در زمان خرید حتما شناســه کاا را از فروشنده درخواست کرده
و آن را به شــماره × #۷۷۷۷×۴ارسال کنند تا از اصالت کاا مطمئن شوند.ازم
به ذکر اســت که بنابر اعام رئیس ستاد مبارزه با کاا و قاچاق ارز رقم گردش
مالی مالی لوازم خانگی در کشور بیش از  ۴۰هزار میلیارد تومان است و در اواخر
سال  9۸قرار بود که سامانه سامت فعال شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا
اجرای آن به تعویق افتاد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات عنوان کرد

هدفگذاری برای تولید  ۴۰۰هزار
گوشی داخلی
پارکینگها حق پذیرش خودرو بدون پاک را ندارند

معاون امور صنایع وزارت صنعتۀ معدن و تجارت (صمت) در حاشــیه نشست اخیر کمیته خودرو اعام کرد که مدیریت عرضه
خودرو با هدف حذف بســترهای ســوداگری مورد بررســی قرار گرفته و عاوه بر افزایش عرضه خودرو توســط خودروسازان،
محدودیت هایی برای جلوگیری از حضور داان برای ثبت نام خرید خودرو در نظر گرفته شد.مهدی صادقی نیارکی برای تشریح
سرفصل مهمترین مصوبات کمیته خودرو که با حضور نمایندگانی از نهادهای نظارتی و دادستانی کل کشور ،سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،معاونت بازرگانی داخلی ،ایدرو ،خودروســازان و انجمن خودروســازان برگزارشد ،اظهار کرد:
دراین جلسه عاوه بر تعیین تکلیف در حوزه مدیریت تقاضا ،روشهای فروش ،نحوه ثبت نام فروش فوق العاده و نحوه ثبت نام
پیش فروش و مشارکت در تولید خودرو مورد بررسی قرار گرفت.وی درادامه از اتخاذ تصمیماتی در خصوص عدم خروج خودرو
بدون پاک از خودروســازی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای احتکارشده در پارکینگ ها خبرداد و گفت :محدودیت هایی
برای خودروهای فاقد پاک که در پارکینگها قراردارند در نظر گرفته شد.معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین تاکید کرد:
پارکینگ ها حق پذیرش خودرو بدون پاک را ندارند.صادقی نیارکی همچنین از اعمال محدودیتهای جدید برای متقاضیان
خودرو خبرداد و گفت :چهار مولفه در موقع ثبت نام باید توسط متقاضیان رعایت شود ،هر کدملی فقط یک خودرو میتواند بخرد
و در موقع ثبت نام کارت ملی ،گواهی نامه ،حســاب بانکی و ســیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد و در صورت
مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد .همچنین متقاضی باید سن باای  ۱۸سال و
گواهینامه رانندگی داشته باشد و در  ۳۶ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد.
گارانتی خودرو در صورت عدم مراجعه تا سه ماه ،لغو میشود
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشــاره به اینکه در فروش فوق العاده ســند یکسال در رهن باقی میماند ،افزود :هیچ کدام از
قراردادها امکان صلح نخواهد داشت تا مصرف کننده واقعی وارد فرآیند ثبت نام بشود.

تحویل خودرو در نمایندگیها با پاک از
الزامات مهم خودروسازان است
سرپرست مدیریت تحویل و لجســتیک ایران خودرو
گفــت :گروه صنعتی ایــران خودرو در راســتای ارایه
خدمات مطلوب به مشــتریان سعی کرده خودروهای
آماده تحویل را در زمان مقرر به مشتریان تحویل دهد.
ایکوپرس_ ناصر غریب نواز ضمن تشریح فرآیند تحویل
خودرو پس از فاکتور خاطرنشان کرد :تمامی فرآیندهای حمل تا تحویل خودرو
در نمایندگیها طبق استاندارد و شاخصهای مشخص انجام و به صورت مستمر
پایش می شــود و تحویل خودرو از طریق نمایندگی به مشــتریان بدون پاک
تخلف تلقی شده و در صورت مشاهده به کمیسیون اعطاء و لغو معرفی می شوند.
وی ادامــه داد :هیچ نمایندگی حــق دپو خودروی مشــتری را قطعا ندارد و
هرگونه نگهداری خودرو در نمایندگی و ســایر پارکینگها مورد تایید نیســت.
غریب نواز اضافه کرد :خروج خــودرو از ایرانخودرو بعد از طی مراحل اداری و
صدور اسناد میسر است.

آغاز فروش وانت کارا  ۲۰۰۰ccتک کابین و
دو کابین به صورت لیزینگ
فروش وانــت کارا تک کابین و دوکابین  ۲۰۰۰ccبــه صورت لیزینگ و تعداد
محدود از روز شنبه تـا زمـان تـکمیـل ظـرفیت ارائه می شود .ثبت نام صرفاً به
صورت حضوری و با توجه به امکان ثبت نام یک دستگاه برای هر شخص حقیقی،
متقاضیان می توانند به نمایندگی های بهمن لیزینگ مراجعه کنند.
مدیرعامل تاصیکو در جلسه ویدیو کنفرانس مدیران روابط عمومی:

اخبار و گزارش های مثبت و امید بخش را به
جامعه منتقل کنید
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین گفت :توان روابط عمومی شرکت
هــا در زمان مبارزه با ویروس کرونا و پوشــش اخبــار و گزارش های مجموعه
اقدامات شرکت ها در زمینه های مختلف قابل تقدیر است اما تاکید ما همچنان
به انتقال موج امید به جامعه ادامه دارد .غامرضا سلیمانی ،مدیرعامل شرکت
ســرمایه گذاری صدر تامین در نشست روابط عمومی های شرکت های تابعه و
وابســته صدر تامین از جمله ذوب آهــن اصفهان که به صورت ویدیو کنفرانس
برگزار شــد ،ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومــی ،بر انعکاس اخبار و
گزارش های مثبت و امید بخش تاکید کرد.وی گفت :شناخت نیازها و توقعات
جامعه محلی ،انعکاس گزارش های بومی سازی در سطح ملی ،ارتقای تکنولوژی
بخصوص فعالیت شــرکت شتابدهنده و سایر دستاوردها از جمله وظایف اصلی
روابط عمومی هاست.ســلیمانی تاکید کرد :مجموعــه روابط عمومی ها پیگیر
آخرین وضعیت تعاونی مســکن و مصرف کاگران باشند و در جلسه  ۱۱تیرماه
گزارش های خود را در نشستی که با حضور نمایندگان کارگران برگزار می شود
اعام کنند.وی همچنین خواســتار همراهی مدیران عامل شرکت های تابعه در
راستای توسعه واحد های روابط عمومی شد و بیان داشت :حضور روابط عمومی
در تمامی جلســات نشان از اهمیت این واحد در سطح شرکت ها دارد و ما این
مهم را در دستور کار قرار خواهیم داد بنابراین همکاران ما در شرکت ها نهایت
همکاری را با روابط عمومی مجموعه ها داشته باشند.حسن محمدی ،مدیر روابط
عمومی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز در این جلسه گفت :شورای
مشورتی شستا تا به امروز تاش داشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشــاره به نیاز  ۱۲میلیون گوشــی مردم در
کشور بیان کرد :ســه طرح کان ملی برای حل چالشهای پساکرونا داریم که
تولید گوشی همراه و تجهیزات هوشمند داخلی یکی از این طرحهاست؛ بنا داریم
تا پایان ســال به هدفگذاری تولید  ۴۰۰هزار گوشی در سال برسیم.به گزارش
ایسنا ،مراسم روز جهانی ارتباطات با حضور اسحاق جهانگیری -معاون اول رییس
جمهوری -و محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات -در
عمارت کاهفرنگی وزارت ارتباطات برگزار شد و فعاان حوزه  ICTو خبرنگاران
بهصورت ویدیوکنفرانسی با بهرهگیری از خدمات ابری یک شرکت ایرانی در این
مراســم حضور داشتند.آذری جهرمی در این نشست با بیان اینکه ارتباطات در
وقایع سال گذشته از ســیل و قطعی اینترنت ،بهعنوان تسهیلگر برقرارکننده
شرایط بود ،گفت :در دو سال گذشته چالشهایی را پشت سر گذاشتیم که تا به
حال نظیر آنها را شاهد نبودیم .شیوع ویروس کرونا هم مشکاتی را برای ما ایجاد
کرد و البته باعث شــد اقداماتی که قرار بود طی یک سال آینده انجام بدهیم را
ظرف مدت سه ماه به نتیجه برسانیم.وی با اشاره به اقدامات ازم برای مقابله با
چالشهای دوران پساکرونا بیان کرد :استفاده از صندوق نوآفرین برای حمایت از
کسبوکارهای نوپا یکی از این اقدامات است ۱۰۰ .میلیارد تومان حجم صندوق
است که شامل  ۲۰درصد سهم دولت و  ۸۰درصد شامل سایر بخشها و بانکها
و اپراتورها میشود .عرضه سهام شــرکتهای فناوری اطاعات در بورس یکی
دیگر از این اقدامات است .همچنین پیگیری و اجرای سه طرح ملی هدفگذاری
شده ،از جمله تولید مودم داخلی برای اتصال  ۲.۵میلیون پورت  VDSLدر سال
 ،99تولید گوشــی همراه و تجهیزات هوشمند داخلی و توسعه زیرساخت ابری
از جمله دیتاسنترها.

استانها
مدیرعامل فواد مبارکه :

کیفیت و سرعت شاخصهای مهم اجرای
پروژۀ نورد گرم شمارۀ  ۲فواد مبارکه
حمیدرضا عظیمیان در جلسۀ تشریح سیاستهای فواد مبارکه در احداث خط
نورد گرم شــمارۀ  ۲این شــرکت ،که با حضور بخشی از پیمانکاران گفت :برای
کشــور ما که در حال حاضر بخش قابلتوجهــی از ورقهای خاص و باکیفیت
موردنیاز خطوط تولید صنایع مختلف خــود را از محل واردات تأمین میکند،
به بهرهبرداری رســیدن هرچه سریعتر خط نورد گرم شمارۀ  ۲فواد مبارکه از
اهمیت خاصی برخوردار است.عظیمیان با تأکید بر مزیتهای اجرای این پروژه
تصریح کرد :با اجرای این خط جدید ،ظرفیت تولید انواع ورق ،بهویژه ورقهای
فوادی خــاص ،به  ۸میلیون تن افزایش خواهد یافت و در کنار این پروژه۵۲ ،
پروژۀ جنبی دیگر نیز آغاز خواهد شد که حجم عظیمی از فعالیتهای مرتبط،
اشــتغال و رونق اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد کرد.مدیرعامل فواد مبارکه
در همین خصوص افزود :رویکرد ما در تقسیم فعالیتهای این اَبَرپروژه بهگونهای
اســت که از تمامی ظرفیتهای داخلی به نحو مطلوب بهرهمند شویم.مهندس
عظیمیان با اشــاره به اینکه  ۵۵درصد تجهیــزات مکانیکی و برقی این پروژه
با اســتفاده از ظرفیتهای داخلی ساخته و نصب خواهد شد ،خاطرنشان کرد:
مصمم هستیم با حمایت دولت محترم و همکاری و همدلی شرکتهای سازندۀ
داخلی و پیمانکاران مربوطه ،این اَبَرپروژه را در مدت  ۳۰ماه به سرانجام برسانیم.
مدیرعامل فواد مبارکه خاطرنشــان کرد :بودجۀ ارزی و ریالی این طرح از منابع
داخلی و بهصورت کامل توســط فواد مبارکه تأمین خواهد شد .در این خصوص
جای نگرانی نیســت و این موضوع را به بانک مرکزی نیــز اعام کردهایم .فواد
مبارکه برای این پروژه یک سازمان متناسب با هدف اجرای ۳۰ماهۀ آن درون خود
ایجاد کرده است که از فعالیتهای تولید و فرایندهای معمول مجزا خواهد بود.

در سال جهش تولید و با تکیه بر توان
متخصصان داخلی بهزودی انجام خواهد شد
گروه خودروســازی سایپا تنها خودروساز ایرانی اســت که تجهیزات و توانایی
ســاخت خط تولید بدنه خودرو را دارد و براساس همین توانمندی خط رباتیک
تولید بدنه دو منظوره محصوات جدید خود را نصب و راهاندازی کرده اســت.
به گزارش ســایپانیوز ،سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه سایپا از تیرماه سال
گذشته در راســتای اجرای برنامه توقف تولید محصوات خانواده پراید و برای
جبران افت تیراژ آن ،دستور افزایش ظرفیت تولید محصوات  S۲۰۰و Q۲۰۰
شــامل خودروهای خانواده ساینا و خانواده کوییک در گروه خودروسازی سایپا
را اباغ کرد و به همین منظور طراحي ،ساخت ،نصب و راه اندازي خط رباتیک
جدید برای تولید بدنه این خودروها در شرکت پارس خودرو آغاز و در کمتر از ده
ماه در میانه اولین فصل از سال جهش تولید آماده راهاندازی شده است.این خط
بدنه شامل  ۱۴۵دستگاه فیکسچر و ابزار ۶ ،دستگاه ربات و دو دستگاه سیستم
 EMSاست.از مهمترین ویژگيهای این خط تولید ،میتوان به طراحي و ساخت
کامل تمامی تجهیزات در شرکت سایپا به دست متخصصان ایرانی و استفاده از
منابع داخلي کشور در کنار بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا و نیز کاهش ارزبری
راهاندازی آن نسبت به خطوطي است که در سالیان گذشته از خار ِج کشور تامین
شــده است ،اشــاره کرد.این خط تولیدی جدید در صورت نیاز قابلیت افزایش
ظرفیت اسمي را دارد و با نصب و راهاندازي آن شرکت پارسخودرو قادر به تولید
چند تیپ مختلف از محصوات کوییک و ساینا شده است.
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فروش اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه
سرمایهگذاری (عام) در بانک ایران زمین
بر اســاس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسامی فروش
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)
بانک ایران زمین در کلیه شــعب این بانک از مورخ ۱6
اردیبهشت آغاز شده است.سید محمد حسین استاد مدیر
روابط عمومی بانک ایران زمین به تشــریح ویژگیهای
انتشــار اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری عام که از  ۱6اردیبهشت
امسال با مجوز بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است ،پرداخت.وی با بیان این
که اوراق به صورت بانام عرضه میشــود ،توضیح داد :سود علی الحساب این اوراق
ساانه  ۱۸درصد بوده و معاف از مالیات خواهد بود ،همچنین پرداختهای آن به
صورت ماهانه انجام میشود.وی افزود :در حال حاضر حداکثر نرخ سود سپرده۱۵ ،
درصد مقرر شده است ،اما این اوراق دارای نرخ سود ساانه  ۱۸درصد است .بنابراین
می تواند بازدهی ساانه بیشتری را برای مشتریان به همراه داشته باشد.

بازدید سرزده مدیرعامل بانک دی از شعبه
چهارراهفرمانیه
دکتر برات کریمی ،مدیرعامل بانک دی به صورت سرزده
از شعبه چهارراه فرمانیه بازدید و با کارکنان و مشتریان
این شــعبه دیدار و گفت و گو کرد.به گزارش اداره روابط
عمومی بانک دی،کریمــی در جریان این بازدید ،ضمن
قدردانی از کارکنان پرتاش شعبه چهارراه فرمانیه برای
تحقق اهداف بانک با اشاره به ضرورت رعایت هر چه بیشتر اصل مشتری مداری در
دوره شیوع کرونا گفت :امروزه مشتری محوری یک فرهنگ است و فراتر از شعارها یا
رویه های ساده ،ارائه خدمات مشتری مدار در بانک یکی از مهم ترین روش ها برای
وفادارسازی مشتریان محسوب می شود که ضرورت توجه به آن و شناخت نیازهای
مشتریان در دوره شیوع کرونا به منظور صیانت از سامت و تامین رضایت خاطر آن
ها از اهمیت دوچندانی برخوردار است .کریمی افزود :سیستم های مشتری مدار از
لحاظ بازگشت سرمایه،سود خدمات،کاهش هزینهها،کاهش مشتری گریزی،کاهش
شکایات وتبدیل مشتریان موقت به دائمی در وضعیت بهتری هستند .
رییس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه اباغ کرد؛

فراهم آوری شرایط ازم برای ارایه خدمات
بیمه ای بدون ارایه نسخه فیزیکی
کلیه شــرکت های بیمه ای از اول خرداد ماه زیر ساخت
های ازم را برای دسترسی الکترونیکی بیمه گذاران بیمه
شخص ثالث به اطاعات مورد نیاز فراهم آورند.به گزارش
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ،رییس کل بیمه
مرکزی به شرکت های بیمه ای اباغ کرد که به منظور
تسهیل دسترسی بیمهگذاران بیمه شخص ثالث به اطاعات بیمهنامههای خود و
ارائه خدمات بیمهای به آنها بدون نیاز به ارائه نســخه فیزیکی بیمهنامه ،از ابتدای
خردادماه ســال جاری اقدامات چهار گانه زیر را انجام دهند:بر اساس این گزارش
دکتر غامرضا ســلیمانی در این اباغیه شرکت های بیمه ای راموظف کرده است
تا زیرســاختهای ازم برای دسترسی و اخذ الکترونیکی کلیه اطاعات بیمهنامه
شخص ثالث صادره را با حفظ امنیت اطاعات شخصی اشخاص ،برای بیمهگذاران
خود فراهم نمایند.رییس شورای عالی بیمه هم چنین به شرکت های بیمه ای تاکید
کرده اســت که کلیه بیمهنامههای شخص ثالث خود را پس از دریافت کد یکتا از
بیمه مرکزی ایران صادر نموده و لینک دریافت نسخه قابل چاپ بیمهنامه را از طریق
ارسال پیامک ،کد یکتا ،آدرس الکترونیکی صفحه استعام اصالت بیمهنامه از بیمه
مرکزی ایران و نیز از آن شرکت را به بیمهگذاران خود اعام نمایند.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن تشریح کرد

تسهیل تعهدات فعاان اقتصادی
مدیر امور اعتباری بانک مسکن ،تصمیمات اتخاذ شده در
جهت تسهیل صدور ضمانت نامه های بانکی و گشایش
اعتبار اسنادی را تشریح کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک
مسکن -هیبنا  ،با تایید شورای پول و اعتبار از این پس،
ایجاد و تعهدات از جمله صدور ضمانت نامه های بانکی
و گشایش اعتبار اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده  ۱۸6قانون مالیات
های مستقیم نخواهد بود .محمدحسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن
در گفت و گو با هیبنا ،ابعاد این تصمیم را تشریح کرد .او با بیان این که این تصمیم
در راستای تسهیل موانع کسب و کار اتخاذ شده گفت :بر اساس این دستورالعمل
تخفیفاتی برای تعهداتی مانند صدور ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبارات
اسنادی قائل شده است و در این خصوص دیگر نیازی به استعام ماده  ۱۸6مالیات
های مستقیم نیست.علمداری با اشاره به این که این موضوع گشایشی در صدور انواع
ضمانتنامه ها و اسناد اعتباری است ،گفت :پیش از این برای شخصی که به دنبال
گشــایش اعتبار اسنادی یا صدور ضمانت نامه بانکی بود ،چه از نوع خارجی و چه
از نوعی داخلی ،باید از بانک یک استعام صورت می گرفت که این شخص بدهی
مالیاتی دارد یا خیر؟ در حال حاضر این موضوع تســهیل شده و نیازی به استعام
از سوی ســازمان مالیاتی وجود ندارد.او در پاسخ به این پرسش که آیا این کار در
وضعیت فعاان اقتصادی اثر مثبتی دارد ،توضیح داد :قراردادهایی که پیمانکارها یا
کارفرماها منعقد می کنند ،عموما نیاز به ضمانت نامه بانکی است.

تداوم پذیره نویسی صندوق واسطه گری مالی
یکم در بانک ملت
پذیره نویسی صندوق واسطه گری مالی یکم در شعب و
درگاه های غیرحضوری بانک ملت تا  ۳۱اردیبهشت ماه
ادامه دارد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،پذیره
نویسی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( )ETFبه
منظور واگذاری باقیمانده ســهام دولت در بانک های
ملت ،تجارت و صادرات ایران و شــرکت های بیمه البرز و اتکایی امین از طریق
شعب و درگاه های غیرحضوری بانک ملت تا  ۳۱اردیبهشت ماه ادامه دارد.براین
اســاس همه افراد ایرانی می توانند بدون نیاز به کد بورسی و بدون محدودیت
ســنی ،تا سقف  ۲میلیون تومان در این پذیره نویسی شرکت کنند و از فرصت
مناسب سرمایه گذاری با ریسک کم و بازدهی معقول بهره مند شوند.این گزارش
می افزاید داشتن حساب بانکی به ازای هر کد ملی الزامی نیست و عاقه مندان
به شــرکت در این پذیره نویسی می توانند از درگاه های غیرحضوری و متنوع
بانک ملت استفاده کنند.
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توضیحات بانک مرکزی درباره واردات از روش بدون انتقال ارز:

6

تعیین نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا

این بانک طی دوســال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از
تجارت خارجی کشــور و ایجاد شــفافیت و توجه جدی به تولید داخل
اقدام به ایجاد بستر و زیر ساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت
کشــور نموده و براساس آن ،رویههای مشخص برای عرضه ارز حاصل از
صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی نموده است.
صــادرات کنندگان ،میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای
متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند:
 -۱ارز حاصل از صادرات در ســامانه نیما بواســطه بانکها و صرافیهای
مجاز عرضه نمایند
-۲صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نســبت به تامین
نیازهای واردات خود اقدام نمایند
 -۳صــادر کنندگان می توانند بخشــی از ارز صادراتــی خود را به وارد
کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند
-۴صادر کنندگان می توانند بخشــی از درآمد صادراتی خود را بصورت
اسکناس به کشور وارد و به به صرافیها ی مجاز و بانکها بفروشند .
خاطر نشــان می ســازد در کلیه روشهای یاد شــده نرخ ارز بر اساس
مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین
و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی

ایفا می گردد .همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانکها و صرافیهای
مجاز بابت ورود ســرمایه های خارجی ،دارای مجوز از سازمان سرمایه
گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی ،نیز فراهم شــده است
.در کنار روشهای یاد شده که منشا ارز آنها مشخص است بعضی مدعی
هستند که دارای ارز با منشا خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز
را در اختیار وارد کنندگان برای واردت کااهای ثبت سفارش شده طبق
اولویت های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند .بانک مرکزی بارها اعام
کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال مبکند ،اما
مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشا آن کاما شفاف باشد.
بر همین اساس مجدد اعام می نماید این بانک آماده است در صورتیکه
دارندگان ارز با منشــا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعام نمایند و ارز
مربوط به ثبت سفارش های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به ؛صدور
گواهی تخصیص ارز ؛تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کند .اضافه می نماید
بانک مرکزی معتقد اســت شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه
عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت شفافیت است.
برهمین اساس این بانک از تمامی فعاان اقتصادی و نیز مسولین ذیربط
انتظار دارد در شــرایط با اهمیت جاری بسمت اقتصاد و تجارت شفاف
حرکت نمایند.

تحلیل گر ارشد بازارهای مالی مطرح کرد؛

رواج بازار سیاه با حذف گواهی سپرده سکه از سوی بانک مرکزی

زمزمه کنار گذاشتن گواهی سپرده سکه طا به عنوانی یکی
از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه ،بار دیگر بحث نقش
سیاســتگذار در جهت دهی و به بازارهای مالی و دخالت
دستوری را پر رنگ کرده اســت.به گزارش ایلنا ،به دنبال
توقف معامات آتی ســکه در ســال  ۹۷به بهانه سیگنال
دهی آتی سکه به بازار نقدی که موجب ورود بخش باایی
نقدینگی به بازار فیزیکی سکه و اتفاقا بدتر شدن اوضاع و
تحرک بیشتر قیمت ها شد ،حاا بانک مرکزی بازهم یک
امتحان دیگر در پیش دارد که کارشناسان بر لزوم بررسی
تبعات نبود معامات آتی سکه طی دو سال گذشته تاکید
دارند.ســید ابراهیم عنایت ،تحلیل گر ارشد بازارهای مالی
در این باره گفت :هر ابزار مالی که پشــتوانه آن یک کاای
فیزیکی باشد ،عم ًا به شفافیت بیشتر در بازار آن کاا کمک

می کند و این مورد تایید عمده فعاان بازارهای مالی است.
او ادامه داد :در بورس کاا هم مشــابه بورس اوراق بهادار،
کارکرد اصلی در حقیقت کشف قیمت در یک زمینه شفاف
است و عاوه بر این ،معامات در چنین بسترهایی،سهولت
بیشتری دارند .تنها تفاوت در این است که در بورس اوراق
بهادار ،ســهام معامله می شود و در بورس کاا ،کااهای از

روابط عمومی بانک ها مصداق روابط عمومی
هوشمند

با استفاده از کااکارت بانک مهر ایران

امروز خرید کنید ،بعدا ً پولش را بپردازید!
آیا پیش آمده که نیاز به خرید یک کااي ضروري داشــتهاید،
اما در آن برهه مبلغ مورد نیاز را در اختیار نداشــتهاید؟ احتمااً
در آن شــرایط فکر کردهاید چه خوب بود اگر ميتوانســتید از
درآمد آینــده خود مبلغ مورد نیاز خریــد آن کاا را بپردازید.
اما نه دســتهچک معتبري داشتهاید و نه بانکي بوده که به شما
تســهیاتي بدهد تا بتوانید براي خرید آن کاا اقدام کنید« .کااکارت» بانک مهر ایران
براي حل کردن همین مشکل آمده است.به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران ،خرید
کااهای مصرفي بادوام مانند لوازم خانگي اغلب به مبلغي نیازمند اســت که بیشــتر از
حقوق ماهانه اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه است .در نتیجه این افراد براي خرید چنین
کااهایي نیاز است که یا درآمد گذشته خود را جمع کرده (پسانداز) یا درآمد آینده خود را
صرف خرید این کااها کنند (دریافت تسهیات یا خرید بهشکل پرداخت اقساطي) ،اما هر
دو روش مشکات خاص خود را دارند.پسانداز کردن درآمد در اقتصاد ما که سالهاست
با بیماری تورم دست به گریبان است ،کار دشواری است .از دست رفتن ارزش پول نسبت
به کاا در طول زمان معناي دیگر تورم است .تنها به نرخهاي اعام شده از دو نهاد آماري
رسمي کشور یعني مرکز آمار و بانک مرکزي توجه کنید .این دو نهاد تورم سال  ۱۳۹۸را
بهترتیب بیش از  ۳۴و بیش از  ۴۱درصد اعام کردهاند .البته ميدانید که این اعداد مربوط
به متوسط وزني یک سبد مشخص از کااها و خدمات بوده و ممکن است کاایي که مد
نظر شماست مشمول تورمي بیش از این شود .بهعاوه اگر در تولید آن کاا از مواد اولیه
یا قطعات وارداتي استفاده شود ،ممکن است با نوسانات نرخ ارز ،قیمت آن کاا نیز بهطرز
محسوسي تغییر کند.روش دیگر خرید کاا بهپشتوانه درآمدهای آتی است .به این صورت
که شما کااي مورد نیاز خود را همین امروز دریافت کرده و تعهد ميکنید که مبلغ آن را
بهتدریج و در آینده پرداخت کنید.

دار در آستانه ورود به کانال ۱۷
هزار تومان

پیش مشــخص شده .عنایت ادامه داد :استفاده از این ابزار
مالی در تمام دنیا مرســوم است و از جهت اینکه می تواند
به نقطه اتکایی برای کشف قیمت در بازارهای فیزیکی بدل
شــود که بسیار هم مورد استقبال قرار می گیرد .به عنوان
مثال ،امروز اگر کسی در لندن بخواهد فواد خریداری کند،
نــه به بازار فیزیکی ،بلکه به بورس کاا مراجعه می کند تا
قیمت لحظه ای فواد را به شکل شفاف مشاهده کند.این
تحلیل گر بازارهای مالی در پایان گفت :در صورتیکه بانک
مرکزی تصمیم به تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه بگیرد
بایــد هدف خود را اعام کند و تبعات آن را بپذیرد ،اما در
کل به نظر می رسد با اجرای این تصمیم ،بخش مهمی از
شــفافیت قیمتی در بازار سکه طا در کشور تحت الشعاع
قرار بگیرد و شاهد توسعه بازار غیررسمی باشیم.

صرافیهای بانکها از صبح دیروز ،بیســت و هشــتم اردیبهشت،
قیمت دار را برای فروش به مــردم  ۱6هزار و  ۹۲۰تومان اعام
کردهانــد .این صرافیها دار را از مــردم با قیمت  ۱6هزار و ۸۲۰
تومان خریداری میکنند.به گــزارش ایلنا ،صرافیهای بانکها از
صبح امروز ،بیست و هشتم اردیبهشت ،قیمت دار را برای فروش
به مردم  ۱6هزار و  ۹۲۰تومان اعام کردهاند .این صرافیها دار را
از مردم با قیمت  ۱6هزار و  ۸۲۰تومان خریداری میکنند.بر همین
اســاس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها،
 ۱۸هزار و  ۳۲۰تومان اعام شــده است .همچنین قیمت خرید
یورو نیز در این صرافیها  ۱۸هزار و  ۲۲۰تومان است.گفتنی است؛
 ۵صرافی بانکی در خیابان فردوســی با داشتن کارت ملی ،کارت
شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت  ۱۰تا  ۱۵تا ۲۰۰۰
دار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه میکنند.

آگهی مزایده عمومی

به مناسبت هفته روابط عمومی بررسی شد،

در حال حاضر در آستانه هفته روابط عمومی هستیم که به عنوان
قلب تپنده هر سازمانی منافع درون سازمانی و برون سازمانی را
پیش برده و همگرایی و همراهی ســازمان و ذی نفعان را بهبود
می بخشــد و به نوعی تعامل دو سویاز روابط عمومی بانک رفاه
کارگران به نقل از سایت خبری عصر ایران ،روابط عمومی بانک
رفاه کارگران از جمله روابط عمومی بانک هایی است که با استفاده از ابزارهای ارتباطی و
اجرای سیاست های تعاملی گامهای بلندی را در مسیر ارتقای منافع سازمانی و ذینفعان
برداشته و در روزهای کرونایی حمایت آنها از کسب و کارها ،جلوگیری از شیوع کرونا در
شــعب بانکی و ارائه خدمات آموزشــی ،حکایت از عملکرد هوشمندانه آنها دارد.با شیوع
ویروس کرونا درکشور بانک رفاه به عنوان یکی از بانک های پیشرو در مقابله با این بیماری
دســت به کار شــد و اقدامات مهمی در این حوزه انجام داد .در اولین گام به عنوان بانکی
که حامی سامت کشور شناخته می شود ،تعامات خود را با دانشگاه های علوم پزشکی
سراسر کشور ،بیمارستان ها و مراکز درمانی گسترش داد .به یاری کادر درمانی کشورکه
درخط مقدم مبارزه با این بیماری بود شتافت و تاش کرد تا هم دوش آن ها خدمترسانی
به شهروندان را سرعت بخشد .حمایت و پشتیبانی مالی از بیمارستان ها ،کمک به تجهیز و
تهیه وسایل مورد نیاز مراکز درمانی و حمایت از واحدهای تولیدکننده محصوات بهداشتی
بخشی از این فعالیت است که همچنان ادامه دارد.در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز
بانک رفاه کارنامه قابل قبولی دارد .حضور مســتمر و آمادگی برای ایفای نقش در رویداد
ها و وقایع کشــور به ویژه در زمان های بحرانی از جمله ویژگی های شــاخص این بانک
است .نمونه بارز آن ،سیل استان های جنوبی به ویژه استان سیستان و بلوچستان است .

در صرافی بانکها؛

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه دراجرای تبصره های بودجه مصوب سال  1399خود درنظردارد نسبت به فروش اقام ذیل از
طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمایند لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطاعات بیشترودریافت اطاعات مربوطه ازساعت
 8صبح مورخه  99/2/29به سامانه  setadiran.irمراجعه فرمایند.
ضمن ًا شماره های تماس با سازمان 34271626و 083-34278565داخلی( )18می باشد.
ردیف

موضوع مزایده

مقدار(تقریبی)

قیمت
کارشناسی -ریال

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده -ریال

شماره آگهی مزایده در
سامانه setadiran.ir

1

آهن آات ضایعاتی

20تن

هر کیلوگرم
28/000ریال

30/000/000

1099050048000009

2

بشکه سالم جای روغن( 220لیتری)
ظروف پاستیکی جای روغن

 53عدد
17عدد

هر عدد  650/000ریال
هر عدد  20/000ریال

2/500/000

1099050048000008

3

داغی قطعات ماشین
(ضایعات فوادی)

 10تن

هر کیلوگرم
 30/000ریال

20/000/000

1099050048000010

4

رینگ فوادی اسقاطی

 19عدد

هر عدد  450/000ریال

500/000

1099050048000011

شرایط مزایده:
مزایده بصورت عمومی بوده و هر یک از شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را بشرح ذیل تنظیم و در موعد مقرر در سامانه ستاد بارگذاری
نمایند :
محتویات پاکت الف – فیش بانکی ســپرده شرکت در مزایده ،واریز شده به حساب  1892021690بانک تجارت شعبه زمزم به نام سازمان مدیریت
پسماند شهرداری کرمانشاه
محتویات پاکت ب – تصویر شناسنامه یا کارت ملی شرکت کننده در مزایده
محتویات پاکت ج – فرم تکمیل شده قیمت پیشنهادی خوانا و بدون قلم خوردگی همراه با امضاء برگه شرایط مزایده
 -1پس از مشخص شدن برندگان مزایده بهای اقام مزایده برابر مقدار برآورد شده و بر مبنای قیمت برنده مزایده یکجا از برندگان مزایده دریافت و
متعاقب ًا نسبت به تحویل اقام از سوی سازمان اقدام خواهد شد.
 -2مقدار اعامی اقام مزایده بصورت برآوردی بوده و برندگان مزایده پس از مشــخص شدن مقدار واقعی ،در صورت مازاد مقدار واقعی از برآورد
اعامی ,مکلف به واریز قیمت مازاد اقام برابر شرایط مزایده و انتقال آن می باشند و در صورت مازاد واریزی اضافه دریافتی توسط سازمان به برنده
مزایده مربوطه استرداد خواهد شد.
 -3حمل و انتقال اقام مزایده توســط برندگان مزایده از تاریخ اعام کتبی برنده مزایده حداکثر  15روز می باشد در غیر اینصورت سازمان برابر
صرفه و صاح خود اقدام خواهد نمود.
 -4سپرده برنده نفر اول در صورت انصراف ویا عدم مراجعه در مهلت قانونی به نفع سازمان ضبط و مورد مزایده به نفر دوم واگذار و این شرط برای
برنده نفر دوم نیز پا برجا خواهد بود.
 -5کلیه هزینه های برگزاری مزایده شامل کارشناسی,درج آگهی و غیره بعهده برندگان مزایده خواهد بود.
 -6سپرده برندگان اول تا دوم مزایده برابر مقررات و سایر شرکت کنندگان  30روز پس از برگزاری مزایده استرداد خواهد شد.
 -7شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه توسط شرکت کننده در
مزایده می باشد.
 -8شرکت کنندگان می بایست حداکثر تا ساعت 14:00مورخه  99/03/10به تکمیل اسناد مزایده و بارگذاری از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.
 -9شرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامات دولتی وکشوری می باشند.
 -10سازمان مدیریت پسماند در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
زمان و مکان تشکیل جلسه کمیسیون مزایده :
جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت  15:00بعدازظهر روز یکشنبه مورخه  99/03/11در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه
برگزار خواهد شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

@sobheqtesad

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

جهان

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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بر اساس یک تحقیق جدید؛

انتقال کرونا توسط یک انسان به بازار حیوانات ووهان

متخصصان بیولوژیست میگویند که ویروس کرونا توسط یک انسان به
بازار حیوانات ووهان چین منتقل شــده و به طرز شــگفتآوری طوری
از قبل ســازگار شــده که قابلیت انتقال از یک فرد به دیگری را دارد.به
گزارش ایســنا ،به نوشــته روزنامه دیلی میل ،ادعای چین درباره اینکه
پاندمی این ویروس از بازار حیوانات وحشی در ووهان و در دسامبر گذشته
میادی بوده ،از ســوی یک مطالعه علمی به چالش کشیده شده است.
میل دیروز یکشنبه گزارش کرد ،بیولوژیستهای متخصص گفتهاند که
تمامی دادههای موجود نشــان میدهد که این ویروس از سوی شخصی
که ناقل آن بوده ،به بازار منتقل شــده اســت.آنها همچنین گفتند ،این
شگفتآور است که متوجه شدند این ویروس از قبل جوری سازگار شده
که قابلیت انتقال از یک انســان به فرد دیگری را داشــته باشد.این ادعا
در حالی منتشــر شد که پکن تاشهای بینالمللی را برای تعیین منبع
ویروس ناکام گذارده است .این اخبار نگرانی را درباره اپوشانی این مساله
از ســوی دولت پکن از زمان ظهور این ویروس در سال گذشته میادی
بیشــتر خواهد کرد«.آلینا چان» ،بیولوژیست مولکولی و «شینگ ژان»،
بیولوژیست تکاملی در این تحقیق نوشتند :دادههای ژنتیکی موجود انتقال
ویــروس بین گونههای مختلف جانوری در این بازار را تایید نمیکند .در
مقابل اشاره دارد که تمامی راههای انتقال حیوان به انسان – در این مورد
از خفاشها – باید مورد آزمون قرار گیرد و قطعی نیســت .بر اساس این
تحقیق احتمال اینکه بتوان یک ماده مهندســی شده غیر ژنتیکی را در
حین مطالعه در آزمایشگاه به انسان منتقل کرد نیز وجود دارد.این مقاله

به درخواســتهای مکرر برای انجام یک تحقیق بینالمللی درباره شیوع
این ویروس میافزاید.باب سیلی ،یکی از اعضای کمیته تفحص خارجی
مجلس عوام انگلیس گفت :ما باید بسیاری از موارد مرتبط با کووید۱۹-
را بررســی کنیم .ما باید بدانیم این ویروس از کجا شروع شد ،چرا به ما
در آن زمــان گفتند که هیچ انتقال انســانی وجود نــدارد و اینکه نقش
حزب کمونیست چین چه بوده است.پیدا شدن منبع شیوع ویروس نقش
کلیدی در تولید واکسن و توقف شیوع مجدد آن دارد .اما این مساله پس
از آن جدیتر شــد که دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد
این ویروس از ابراتواری در ووهان منتشر شده که بر روی بیماریهایی
با منشــا خفاش کار میکرد و چین نیز سربازان آمریکایی را که در یک
رقابت ورزشــی حضور داشتند ،مقصر انتشار این بیمار دانست.مقامهای
بهداشــت و درمان پکن تاکید کردهاند که ایــن ویروس به طور قطع از
یک حیوان در بازار هونان در ووهان منتشــر شــده است؛ بازار بسته شد
و تمامی محصوات آن معدوم شــدند.این در حالی اســت که گوآن یی،
کارشناس دانشگاه هنگکنگ میگوید :صحنه جرم پاکسازی شده است.
خوب چطور میتوان بدون شواهد راه حلی برای این مساله پیدا کرد؟در
این مطالعه تحقیقی همچنین مشخص شد که این کروناویروس جدید به
طرز مشخصی به جای انطباق سریع با انسان ،پایدار مانده است.این مقاله
توســط آلینا چان و بن دوورمن ،دانشمندان یک واحد تحقیقاتی مربوط
به دانشگاه هاروارد و امآیتی و نیز شینگ ژان از دانشگاه بریتیش کلمبیا
تهیه شده است.

حل بحران لیبی راهکار نظامی ندارد

رســانههای عبریزبان گزارش دادند ،جســد ســفیر چین در
سرزمینهای اشغالی صبح دیروز (یکشنبه) در منزلش واقع در
شهر هرتزلیا ،واقع در شمال منطقه تلآویو پیدا شد.به گزارش
ایســنا ،براســاس گزارش روزنامه عبریزبــان معاریو ،وزارت
خارجه رژیم صهیونیســتی با تایید خبر پیدا شدن جسد «دو
وی» گفت ،جنازه این دیپلمات  ۵۸ســاله در آپارتمان خودش
پیدا شــد و تحقیقات پلیس درباره این حادثه به جریان افتاده
است.ســفارت چین هنوز این خبر را تایید نکرده است.خانواده
این دیپلمات ســاکن سرزمینهای اشغالی نبودند .او ماه ژانویه
برای پســت سفیری وارد اسرائیل شد و پیش از آن سفیر چین
در اوکراین بود.

الکاظمی:

عراق با قدرت و صابت مقابل تروریسم
میایستد

نخســتوزیر عراق در توییتر نوشــت :بغداد با قدرت و صابت به مقابله با
تروریســم میپردازد.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک،
مصطفی الکاظمی ،نخســتوزیر عراق روز شنبه توییت کرد ،عراق با قدرت
مقابل تروریســم میایســتد و این ثبات و اراده را در بیــن نیروهای مبارز
سرسختمان در موسســات نظامی و امنیتی لمس کردم.نخستوزیر عراق
ادامه داد :به دلیل وجود حمایتگران غیور کشور نگرانی از بابت عراق وجود
ندارد و من منتظر تکمیل ترکیب کابینه با موضع سیاسی منسجم ،مسؤوانه
و با درک چالشها هستم تا ما را در میادین پیروزی ثابت قدم نگه دارد.
الکاظمی پیشــتر روز شنبه از مقر ســازمان حشد شعبی در بغداد بازدید و
لباس رســمی مبارزان حشد شــعبی را به تن کرد.از سوی دیگر ،الکاظمی
امروز ،یکشــنبه با حیــدر العبادی ،رهبر ائتاف النصر دیــدار و بر اهمیت
ثبات سیاســی با هدف اتخاذ تدابیر نجاتبخش برای کشور تاکید کرد.دفتر
اطاعرســانی العبادی گفت ،الکاظمی با العبادی به بررسی آخرین تحوات
سیاســی ،امنیتی ،اقتصادی و راههای تضمین کننده خروج از چالشهای
عدیده کشور از جمله بحران کرونا و بحران مالی پرداخت.

ترس آمریکا از مبادله طای ونزوئا و
فرآورده های نفتی ایران

در هفتههــای اخیر خبر تهاتر طای ونزوئا با خدمات نفتی و فرآوردههای
ایران در رســانه های خارجی منتشــر شــد و آمریکا ،رژیم صهیونیستی و
عربستانسعودی از این همکاری ابراز نگرانی کرده و اقدام به ردیابی کشتی
حامل بنزین مــورد ادعای خود کردند که طبق گفته ســخنگوی اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشــیمی ترس آن ها یک افتخار
برای ما اســت.به گزارش ایسنا ،این کشــورها مدعی شده اند که ونزوئا ۹
تن طا را از طریق یکی از شــرکتهای هواپیمایی تحویل ایران داده و ایران
متعهد شــده که در مقابل آن به صنعت نفت ونزوئا خصوصا تامین بنزین
و گازوییل و راهاندازی پاایشــگاه های ونزوئا کمک کند.پس از آن رویترز
مدعی شد که ایران کشتی فورچون حامل محموله بنزین را به سمت ونزوئا
ارســال کرده که از جبل الطارق عبور کرده اســت .سپس آمریکا نیز اعام
کرد پنج کشــتی حامل بنزین و گازوئیل ایران در راه این کشــور قرار دارد
و حتما اقداماتی در جهت مقابله با آن انجام میدهد ،زیرا کشــورهایی که
هر دو تحت تحریم آمریکا هســتند به آنها دهن کجی کرده و با هم معامله
کردهاند.حمید حسینی ،سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشــیمی در رابطه با جزییات این موضوع به ایسنا گفت :در اخبار
رویترز گفته شده یک کشتی اما وزارت خارجه آمریکا اعام کرده است که
پنج کشتی با بار بنزین و گازویئل به ونزوئا رفته است.وی با تاکید بر اینکه
ریسک انجام این کار و در واقع عبور از جبلالطارق با پرچم ایران و تحویل
محموله بنزین در نزدیکی ایاات متحده نشان از نقطه قوت و شجاعت ایران
است ،تصریح کرد :حدود یک سال و نیم است که آمریکا به دنبال سرنگونی
ونزوئا بوده و در این شرایط حرکت وزارت نفت و شرکت ملی نفتکش بسیار
شجاعانه بوده است.سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروشــیمی با اشــاره به موضوع دریافت طا از ونزوئا در مقابل فرآورده
نفتی ،اظهار کرد :تا کنون این موضوع تکذیب نشــده است.حسینی با بیان
اینکه کشــور ونزوئا اکنون به دلیل تحریم ها و مشکات دیگر گرفتار شده
و نیازمند دریافت فرآورده های نفتی اســت ،اظهار کرد :تداوم این همکاری
بی شک برای هر دو کشور می تواند اثرات مثبتی را به دنبال داشته باشد.

دبیرکل ناتو اعام کرد که حل بحران لیبی راهکار نظامی ندارد و ناتو از دولت وفاق ملی به عنوان دولت
مشروع لیبی حمایت می کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم« ،ینس استولتنبرگ»
دبیرکل ناتو در رایزنی تلفنی خود با فائز السراج رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی اعام کرد
که ناتو ،دولت وفاق ملی را دولت مشروع لیبی می داند و با طرفهای دیگر تعاملی ندارد.وی اعام کرد
که هیچ راه حل نظامی در لیبی برای حل بحران این کشور موفقیتآمیز نخواهد بود و ناتو از تاش
های ســازمان ملل برای تحقق راهکار سیاسی در لیبی حمایت می کند.ستولتنبرگ در ادامه افزود:
ما نسبت به افزایش خشونت ها در لیبی نگران هستیم.دبیرکل ناتو تاکید کرد :نتایج نشست برلین در ژانویه  ۲۰۲۰و قطعنامه شماره
 ۲۵۱۰شورای امنیت روند سیاسی مشخصی را در لیبی تعیین کردهاند.وی در ادامه افزود :از تمام طرف های درگیر در لیبی و جامعه
بینالملل میخواهیم تا از تاش های سازمان ملل برای حل بحران این کشور حمایت کنند.استولتنبرگ خاطرنشان کرد :همگان باید
به منع ارسال ساح به لیبی بر اساس قطعنامه شورای امنیت پایبند باشند.

رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا
گفته که چین به عنوان یک «کشور
شریک» است ،با این حال بر ضرورت
حفظ «نظم جمعی» با هدف ایستادن
در برابر «ابر قدرتهــا» تاکید کرده
اســت.به گزارش ایســنا ،بــه نقل از
خبرگزاری اسپوتنیک ،جوزپ بورل،
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا
همچنین به تمامی کشــورهای عضو
اتحادیه تاکید کــرده تا اجازه ندهند
چین از بنبست دیپلماتیک بین آنها
به نفع خود سود ببرد.این سیاستمدار
اسپانیایی در مقالهای که روز جمعه در
چند رسانه اروپایی منتشر شد ،چین
را یک کشور «شریک» دانسته ،با این

تاکید جوزپ بورل بر متحد ماندن
اتحادیه اروپا در مقابل چین
حال به  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا
هشــدار داده که آنها باید به صورت
مشــترک در مقابل ابرقدرتها اقدام
کنند؛ همزمان با آن که «دیسیپلین
جمعی» خود را حفظ میکنند.بورل
نگرانی خود را درباره این مســاله ابزار
کرده که پکن به صورت مکرر به جهان
درباره ارسال کمک به سایر کشورها
در بحبوحــه پاندمــی کروناویروس
میگویــد ،در حالیکه اتحادیه اروپا از
سیاســی کردن تاشهای خود برای

هشدار سیاستمدار آلمانی از خرید
شرکتهای بحرانزده اروپایی توسط چین

تهران -ایرنا -یک سیاستمدار برجسته آلمانی هشدار داد چینیها در اوضاع
همهگیری کرونا در حال خرید شرکتهای بحرانزده اروپایی هستند«.مانفرد
وبر» رهبر فراکســیون «حزب مــردم اروپا» ( )EPPدر پارلمــان اروپا امروز
(یکشــنبه) در گفتوگو با نشــریه «ولــت آم زونتاگ» اعام کــرد ،با طرح
ممنوعیت یک ساله ســرمایهگذاری شرکتهای چینی در اروپا موافق است.
به گفته وی ،این شرکتها که از حمایت دولت چین سود میبرند میکوشند
شــرکتهای اروپایی درگیر بحران کرونا را بــه زیرقیمت خریداری کنند.وبر
افزود :ما باید به طور قانونی تجارت چینی ها در اروپا را به مدت یک سال و تا
پایان بحران کرونا ممنوع و فرصت فروش برای شرکت های اروپایی را فراهم
کرده تا از این طریق از خودمان محافظت کنیم.رهبر فراکسیون «حزب مردم
اروپا» ( )EPPدر پارلمان اروپا تاکید کرد ،چین در آینده بزرگترین رقیب اروپا
در عرصههای اقتصادی و سیاســی خواهد بود که به دنبال گسترش قدرت و
نفوذ خود در جهان و گرفتن جای ایاات متحده است
استرالیا :

از چین به سازمان تجارت شکایت میکنیم

همزمان با افزایش تنش های لفظی میان کانبرا و پکن در مورد منشــاء ویروس
کرونا ،وزیر تجارت اســترالیا به چین هشــدار داد که اگر بر واردات دانه»جو» از
استرالیا تعرفه اعمال کند این کشور به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد کرد.
به روز شنبه گزارش بلومبرگ  ،سیمون بیرمنگام گفت پس از اینکه با پکن درباره
تحقیقات ضد «دامپینگ» چین درباره صادرات جو تماس گرفته  ،هنوز پاسخی
از همتای چینی خود دریافت نکرده اســت .وی در گفتگو با شبکه «ای بی سی»
استرالیا با بیان اینکه کشاورزان استرالیا بدون هرگونه یارانه مختل کننده تجارت
کار میکنند و محصوات خود را به شکلی کاما تجاری قیمتگذاری میکنند ،
گفت که پاســخی رسمی درباره این موضوع به چین داده شده است.وزیر تجارت
اســترالیا خاطرنشــان کرد که اگر چین تعرفههایی وضع کند – که ممکن است
تا حد  ۸۰درصد باشــد – استرالیا مساله را در ســازمان تجارت جهانی مطرح و
فرجامخواهی خواهد کرد.بیرمنگام در پاســخ به ســوالی درباره اینکه آیا قادر به
گفتوگوی مستقیم با همتای چینی خود بوده است ،گفت :ما در سطح دولت با
دولت تماسهای زیادی داشتهایم و مقامات دو کشور به گفتوگوها ادامه میدهند.

گزیده خبر
رونمایی از تسلیحات استراتژیک روسیه
توسط پوتین

رئیس جمهوری روسیه در جریان سخنرانی خود برای مجمع فدرال ،تسلیحات
جدید استراتژیکی را به نمایش گذاشت.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،وادیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه در این سخنرانی تسلیحات
استراتژیک جدید شامل موشک بالستیک بین قارهای «سرمت» ،تجهیزات زیر
آبی بدون سرنشــین و موشــک کروز فراصوت هواپرتاب «کینژال» را رونمایی
کرد.وی در گفتگو با یک رســانه محلی نیز گفت :علوم توسعه یافته شرط ازم
برای ایجاد تسلیحات با فناوری پیشرفته است .اگر ما از دانش بنیادی ،مدارس
علمی و کارمندان بسیار حرفهای برخوردار نبودیم ،چگونه میتوانستیم این کار
را انجام دهیم؟ این کار غیرممکن بود .مســکو تسلیحاتی دارد که هیچ کشور
دیگری ندارد.سال گذشته میادی ،پوتین گفته که روسیه به تولید تسلیحات
منحصربــه فرد پس از تولید موفقیت آمیز تســلیحات فراصوت ادامه میدهد.
پوتین تاکید کرد که هدف از فناوری پیشرفته تضمین امنیت روسیه در مواجهه
با تهدیدهای فزاینده است.این تحوات پس از آن شکل گرفته که دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا نیز دو روز پیش اعام کرد که ارتش این کشور در حال
کار بر روی یک «موشک فوق شگفتانگیز» است که  ۱۷بار سریعتر از تمامی
موشــکهای کنونی است.در دســامبر  ،۲۰۱۹پوتین تاکید کرد که روسیه در
تسلیحات فراصوت در جهان پیشرو است .یک سال قبلتر ،وی یک وسیله نقلیه
تقویتــی به نام «آوانگارد» را که قابلیت حمل کاهک انفجاری اتمی و متعارف
و همچنین موشک کروز فراصوت هواپرتاب کینژال را دارد ،رونمایی کرد.مسکو
در کنار تسلیحات فراصوت در حال ساخت یک ساح دیگر با فناوری پیشرفته
اســت که شامل موشک بالستیک بین قارهای سنگین سرمت  ۲۸-RSمیشود
که میتواند  ۱۰تن کاهک انفجاری حمل کند .بر اساس گزارشها ،این ساح
در  ۲۰۲۱عملیاتی میشود.
با افت شاخص ها در آمریکا؛

دبیرکل ناتو:

جسد سفیر چین در اسرائیل پیدا شد
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مقابلــه با کروناویــروس امتناع کرده
اســت.وی ادامه داد :تغییر در روابط
اتحادیــه اروپــا با چیــن در فازهای
مختلف از زمان شــیوع ویروس کرونا
تســریع یافته است .مساله اصلی این
اســت که ما باید از یکدیگر حمایت
کرده و انســجام بینالمللی را نشان
دهیم و اتحادیه اروپا همیشــه نشان
داده که چطور به این مســاله متعهد
اســت اما در عین حال ،مــا نباید از
ســرمایه سیاســی برای پیروزی بر

چنین مسالهای استفاده کنیم.اتحادیه
اروپا مدعی شــده کــه چین در حال
منحرف کردن توجهات از مسیر اصلی
است و آمریکا در عوض ،چین را به کم
اهمیت شمردن مقیاس این ویروس
همه گیر و منشــا آن متهم میکند.
در گزارش اخیــر اتحادیه اروپا ،پکن
«به صورت عمدی» اطاعات نادرست
درباره شیوع ویروس کرونا داده است.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا
همچنین بر اعتماد متقابل تاکید کرد
و گفت که اینها برای حرکت رو به جلو
در ازای تضمین عدم شکســت روابط
چین و اتحادیه اروپا در جریان و پس
از بحران کرونا ازم هستند.

با وعده تامین بخشی از بودجه؛

ترامپ به سازمان بهداشت جهانی گوشه
چشم نشان داد

رئیسجمهور آمریــکا از احتمال تامین
سهم اندکی از بودجه سازمان بهداشت
جهانی خبر داد که به اتهام «همدستی با
چین در موضوع کرونا» ،مورد غضب وی
واقع شده اســت.به گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از دویچه وله ،دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به شایعات
مبنی بر اینکه واشنگتن ممکن است بار
دیگر مایل به مشــارکت در تامین بودجه ســازمان بهداشت جهانی باشد؛
مدعی شد :هنوز درباره سهمی که آمریکا در این زمینه تقبل خواهد کرد،
تصمیمی نگرفته است.وی که چندی پیش با این ادعا که سازمان بهداشت
جهانی «چین محور» اســت؛ بودجه اختصاص یافتــه به این نهاد را قطع
کرد؛ در ادامه ادعاهای خود افزود :درباره سهم آمریکا در تامین این بودجه،
نظرات و پیشنهادات زیادی در دست بررسی است .یکی از این پیشنهادها
پرداخت تنها  ۱۰درصد از پولی است که قب ً
ا به این سازمان ارائه میشد.
پیشــتر نیز فاکس نیوز در گزارشی مدعی تمایل ترامپ برای مشارکت در
تامین بودجه سازمان بهداشت جهانی شده بود .به گفته این رسانه وابسته
به حزب جمهوریخواه آمریکا ،خواســت واشنگتن این است که «به اندازه
سهم چین» در تامین مالی سازمان جهانی بهداشت مشارکت داشته باشد.
ترامپ اواســط ماه میادی گذشــته (آوریل) ،پس از آنکه این سازمان را
متهم به حمایت از چین و ترویج اطاعات نادرســت دربارۀ شیوع ویروس
کرونا کرد ،دســتور داد هرگونه پرداختی از سوی دولت به این سازمان به
حالت تعلیق درآید و در کمکهای آمریکا به این سازمان بازنگری شود.وی
همچنین اعام کرد که این سازمان در موضوع کرونا مرتکب «اشتباه» شده
و برای مبارزه با همهگیری این ویروس بسیار دیر وارد عمل شده است.این
در حالی اســت که بسیاری از کارشناسان بر این باورند اتهامهای ترامپ با
هــدف دور کردن افکار عمومی از ضعف عملکرد وی در مهار ویروس کرونا
مطرح میشــود .گفتنی است تبعات اقتصادی همهگیری کووید  ،۱۹تاثیر
بســیار منفی بر کارزار انتخاباتی ترامپ در رقابت ریاست جمهوری ۲۰۲۰
داشته است.

عربستان در فیسبوک و بوئینگ
سهام دار شد

با افت شاخص سهام اغلب شرکت های آمریکایی به دلیل کرونا ،عربستان اقدام
به خرید ســهام چند شرکت بزرگ از جمله فیســبوک و بوئینگ کرده است.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ،صندوق ســرمایهگذاری عمومی
عربســتان ( )PIFسهامهای اقلیت را در شــرکتهای بزرگ آمریکایی از جمله
بوئینگ ،فیسبوک و سیتیگروپ به ارزش نزدیک به  ۱۰میلیارد دار خریداری
کرده است.این صندوق  ۳۰۰میلیارد داری از ضعف بازار در پی شیوع ویروس
جدید کرونا استفاده و در شرکتهای معروف سراسر دنیا سهام اقلیت خریداری
کرده اســت.طبق سندی که از سوی کمیســیون بورس و اوراق بهادار ایاات
متحده آمریکا منتشر شده ،صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سهامهایی
بــه ارزش  ۷۱۳.۷میلیــون دار در شــرکت بوئینگ ۵۲۲ ،میلیــون دار در
ســیتیگروپ ۵۲۲ ،میلیون دار در شرکت فیسبوک ۴۹۵.۸ ،میلیون دار در
دیزنی و  ۴۸۷میلیون دار در بانک آمریکا خریداری کرده اســت.همچنین این
صندوق  ۵۱۴میلیون دار سهام شرکت «ماریوت» را خریداری کرده و سهمی
نیز در شرکت «برکشایر هاتاوی» دارد.از سوی دیگر این صندوق  ۸۲۷.۷میلیون
دار سهام شرکت نفتی بریتانیایی «بی پی» (بریتیش پترولیوم) را نیز در اختیار
دارد.استراتژی صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی طبق گزارش
رویترز دوجانبه اســت که یک بخش آن شامل سبد سرمایهگذاری بینالمللی
میشــود و بخش دوم سبد سرمایهگذاری محلی با هدف کاهش وابستگی این
کشور به نفت است«.یاســر الرمیان» رئیس این صندوق ماه گذشته گفته بود
که این شرکت بهدنبال فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهایی مانند حمل و
نقل هوایی ،نفت و گاز و سرگرمی است .وی تاکید کرده بود که پس از عبور از
بحران ویروس کرونا ،پتانسیلهای زیادی برای فرصتهای سرمایهگذاری وجود
خواهد داشت.این صندوق همچنین در ماه آوریل اعام کرد که  ۸.۲درصد سهام
شرکت «کارنوالکورپوریشن» را خریداری کرده است.عربستان همچنین اوایل
ســال جاری میادی اقدام به خریداری سهام در شرکتهایی مانند رویال داچ
شــل ،توتال ،انی و انکویینور کرد.این صندوق پیش از این نیز دو میلیارد دار
سهم در شرکت اوبر و شرکت لوسید موتورز خریداری کرده بود.

تاش اتحادیه اروپا برای ممانعت از الحاق
کرانه باختری

اتحادیه اروپا تاش میکند از اجرایی شــدن تصمیم اســرائیل درباره الحاق
کرانــه باختری ممانعت به عمــل آورد تا مجبور به تحریم تلآویو نشــود.
به گزارش ایســنا ،به نقل از روزنامه رأی الیوم ،جان اســلبورن ،وزیر خارجه
لوکزامبورگ گفت :تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا جمعه در نشست
خود از پیشنویسی که ما درباره الحاق کرانه باختری با همتای ایرلندی خود
ارائه کردیم ،حمایت کردند .در این پیشنویس هشدار دادیم که الحاق کرانه
باختری نقض قوانین بین المللی است.وی گفت :متأسفانه مجارستان و اتریش
با امضای این پیشنویس مخالفت کردند اما تعداد زیادی از کشــورها با آن
موافــق کردند.وزرای خارجه اتحادیه اروپا جمعه متن این پیش نویس را در
ویدئوکنفرانس خود بررسی کردند .اگر دولت بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس
امروز(یکشنبه) مراسم تحلیف را برگزار کردند ،جوزپ بورل ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا فردا(دوشــنبه) این بیانیه را منتشــر خواهد کرد.وزیر
خارجه لوکزامبورگ گفت :ما درباره تحریم صحبت نمیکنیم بلکه میخواهیم
اقدامی پیشدستانه انجام دهیم .متن پیشنویس ما شامل چهار نکته است.
ابتدا از تشکیل دولت جدید اسرائیل استقبال کرده و بعد یادآور میشویم که
اسرائیل شریک مهمی برای اتحادیه اروپا است اما هشدار میدهیم که الحاق
بخشهایی از کرانه باختری نقض قوانین بین المللی است.وی افزود :اتحادیه
اروپا با کشورهای مجاور و منطقه همکاری خواهد کرد و از راهکار تشکیل دو
کشور حمایت میکند .هیچ جایگزینی برای این راهکار نیست و هیچ کسی
راهحل بهتری ارائه نکرده است.اتحادیه اروپا پیشتر از طرح معامله قرن دونالد
ترامپ به شدت انتقاد کرد .بورل اوایل فوریه گفت :طرح آمریکا با معیارهای
بین المللی همخوانی ندارد.وی تأکید کرد :اگر اسرائیل غور اردن را به اراضی
خود ملحق کرد من فکر میکنم چنین اقدامی هیچ فرقی با کاری که روسیه
درباره شبه جزیره کریمه انجام داد ،ندارد.وی گفت :نقض قوانین بین المللی
عواقبــی دارد .اعتبار اتحادیه اروپا در بوتــه آزمایش قرار خواهد گرفت.وزیر
خارجه لوکزامبورگ گفت :نمیخواهم درحال حاضر درباره تحریمها صحبت
کنم .مــا باید هر کاری را برای ممانعت از این اقــدام انجام دهیم .ما تا ۱۵
ژوئیه فرصت داریم تا اســرائیل را قانع کنیم دســت از این طرح بکشد.وی
گفت :مایک پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا طی ســفرش به اسرائیل نگفت که
آمریکا با این اقدام اسرائیل موافق است .ما اگر نتوانیم اسرائیل را قانع کنیم
با پیامدهای سختی مواجه خواهیم شد.اسلبورن از مدتها پیش خواهان به
رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی اتحادیه اروپا است.بورل میگوید
اعمال تحریم علیه اسرائیل نیازمند اجماع در اتحادیه اروپا است.
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چهره روز
نیکوس کازانتزاکیس
نیکوس کازانتزاکیس نویسنده ،شاعر ،خبرنگار ،مترجم و
جهانگرد یونانی بود .او نویسندهای است که دغدغه جامعه
بشری را داشته و به تحلیل آنها پرداخته است .کازانتزاکیس
در  ۱88۳میادی در شــهر هراکلیون در جزیره کرت به
دنیا آمد.نیکــوس کازانتزاکیس در تاریخ  ۱8فوریه ۱88۳
میادی در شهر هراکلیون در جزیره کرت به دنیا آمد .کرت
در آن زمان تحت تســلط حکومت عثمانی بود و نیکوس
در فضای شــورش و طغیان مردم کرت بر ضد عثمانیان
رشد کرد .مدتی را در مدرسه فرانسویان در جزیره ناکسوس
که توسط راهبان کاتولیک اداره میشد تحصیل کرد .پس
از تمام شــدن دبیرستان ،در سال  ۱۹02در رشته حقوق
دانشــگاه آتن ثبت نام کرد و در ســال  ۱۹06میادی به
کسب درجه دکترا نائل آمد .در سال  ۱۹0۷به پاریس رفت و شاگرد هانری برگسون فیلسوف نامدار فرانسوی
شد.در جنگ بالکان وارد ارتش یونان شد و علیه دشمن مبارزه کرد و پس از جنگ ،شغل مدیریت کل را در
وزارت امور اجتماعی پذیرفت و چندی نیز نماینده سازمان یونسکو در پاریس بود .در سال  ۱۹4۷میادی
یونان را به مقصد آنتیب ترک کرد تا به فعالیتهای ادبی خود ادامه دهد .او در سال  ۱۹۵6از طرف کانون
نویسندگان یونانی برای جایزه نوبل ادبیات معرفی شد و در سال  ۱۹۵۷با یک رای کمتر نسبت به آلبر کامو
این جایزه را از دســت داد.نیکوس کازانتزاکیس ناظر جنگهای داخلی اسپانیا بود و به چین و ژاپن ،مصر
و بیتالمقدس ،ایتالیا و انگلســتان ،اتریش و قبرس و فرانسه مسافرت کرد .آثارش به اکثر زبانها ترجمه
شدهاســت .کتاب کوچک و صد صفحهای «سیر و سلوک» که در سال  ۱۹2۳منتشر شد ،اساس تفکرات
فلسفی نویسندهاست ،آنچنان که سی و دو سال بعد کازانتزاکیس مینویسد :کتاب سیر و سلوک مانند دانهای
بود که روی ِش دیگر آثارم را باعث شد و پس از آن هرچه نوشتم تفسیر و تصویری از آن بود.

پیشنهاد

از هر دری خبری

زنگ ناهار یک کارخانه در شهر پکن با رعایت موازین فاصله گذاری

ورزشی

محققان موسسه ملی تحقیقات ســامت و دانشکده بهداشت دانشگاه
علوم پزشــکی تهران میگویند تاکنون هیچ مــوردی مبنی بر انتقال
ویروس کرونا از طریق زخم گزارش نشــده اســت و شــواهدی در این
زمینــه وجود ندارد .با توجه به این که ویروس کرونای جدید یک عامل
بیماریزای تنفسی است میتوان با رعایت نکات بهداشتی ،رعایت فاصله
فیزیکی و شستشــوی منظم دستها از ابتا به این بیماری جلوگیری
کرد.در این مطلب آمده اســت :پوست ،یکی از سدهای دفاعی موثر در
برابر عوامل عفونی از جمله ویروسها اســت اما زمانی که پوست در اثر
عوامل همچون زخم ،خراش و سوختگی انسجام خود را از دست بدهد،
راه ورود میکروارگانیســمها به درون بدن باز میشود .عاوه بر این نیاز
است ویروسها به مقدار کافی در محل وجود داشته باشند .

زوربای یونانی
زوربای یونانی اثر نیکــوس کازانتزاکیس ،رمانی
اســت که بدون شــک در ذهن خواننده جایگاه
ویژهای خواهد داشــت .نمیتوان شخصیت اصلی
این کتاب – یعنی الکســیس زوربا – را دوســت
نداشت ،حتی کســانی که به برخی از رفتارهای
او نقد جدی دارند ،همچنان او را دوســت دارند
و فلسفه زندگی او را ســتایش میکنند.ماجرای
این کتــاب از زبان یک نویســنده و روشــنفکر
جوان روایت میشــود .کسی که  ۳۵سال دارد و
جستجوگر حقیقت اســت .در ابای کتابهای
بســیار زیادی که خوانده ،به دنبال یافتن معنای
زندگی اســت و اخیرا هم در مــورد زندگی بودا
تحقیــق میکند .این جوان پیشــنهاد دوســتش را در مورد رفتن به قفقــاز رد میکند و
تصمیم میگیرد برای مدتی ســبک زندگی خود را عوض کند .او به دنبال کسب تجربهای
تازه به فکر اســتخراج زغالسنگ در جزیره کرت است.این جوان – که اسم او را نمیدانیم
– هنگامی که برای ســفر به کرت به بندر میرود با الکسیس زوربا برخورد میکند.همین
کــه نگاههای ما با هم تاقی کرد – مانند اینکه بهدل او برات شــدهبود که من همانم که
میخواهد – بی هیچ تردیدی دســت دراز کرد و در راه گشــود .با قدمهای نرم و سریع از
ای میزها گذشــت تا بهجلو من رسید و ایستاد .از من پرسید :در همین یک تکه از کتاب
که بیان شد ،به احتمال زیاد متوجه شدهاید که شخصیت زوربا متفاوت است و با آدمهای
عادی بســیار فرق دارد .در ادامه بسیار بیشتر در مورد شــخصیت زوربا خواهیم گفت اما
اکنون جواب زوربا را در جواب «اسمت چیست؟»

فرهنگ

یک پله صعود خادم الشریعه در مسابقات آناین فدراسیون جهانی
روز دوم مسابقات رسمی برق آسا آناین که زیر نظر فدراسیون جهانی شطرنج پیگیری شد ،بانوی اول شطرنج ایران توانست با یک پله
صعود نسبت به روز گذشته در جایگاه هشتم قرار بگیرد.به گزارش ایسنا ،با توجه به شیوع کرونا و لغو اکثر مسابقات ورزشی ،شطرنج تنها
رشتهای بود که ورزشکارانش حتی بیشتر از گذشته به رقابت پرداختند .سارا سادات خادم الشریعه بانوی شطرنج باز ایران هم تصمیم
گرفت در مســابقات آناین زیر نظر فیده (فدراســیون جهانی شطرنج) شرکت کند و خود را برای رقابتهای جذاب به چالش بکشد.در
مسابقات برق آسای آناین فیده با عنوان یادبود «ویلهلم اشتیاینیس» که خادم الشریعه در آن حضور دارد شطرنج بازان مطرح دنیا دست
به مهره شده اند .به اعتقاد بسیاری از شطرنج بازان ویلهلم اشتیاینیس اولین قهرمان انکار ناپذیر شطرنج جهان بوده است .این مسابقات
در دو بخش آزاد و بانوان برگزار پیگیری خواهد شد .حضور چهرههایی مانند مگنوس کارلسن نفر اول شطرنج جهان ،کاترینا اگنو نفر
پنجم شــطرنج بانوان این مسابقات را جذاب کرده اســت.خادم الشریعه در روز دوم این دیدار به مصاف شش شطرنج باز رفت .او با سه
پیروزی ،دو شکست و یک تساوی موفق شد در رده بندی این مسابقات یک پله صعود کند و در رده هشتم قرار بگیرد .خادم الشریعه در
روز اول این رقابت ها به یک پیروزی ،دو تساوی و سه شکست دست یافته بود.

تخت گاز

برنامهنویسان کامپیوتر؛ نمایشنامهنویسان آینده
علی شــمس با اعتقاد بــر اینکه تا ده ســال آینده،
نمایشنامهنویسان جهان ،کد نویسان و برنامهنویسان
کامپیوتری خواهند بود ،گفت :نگران از بین رفتن تئاتر
نیستم.این روزها که به دلیل شیوع کرونا دامنه همه
فعالیتهای جمعــی از جمله تئاتر به فضای مجازی
کشیده شده ،این پرسش به صورت جدی مطرح است
که اگر کرونا به شریک زندگی آدمیان تبدیل شود ،در
ایــن صورت تکلیف هنری مانند تئاتر چه خواهد بود
و آیا این هنر که ذات آن وابســته به حضور همزمان
بازیگر و تماشــاگر در یک فضای فیزیکی مشــترک
است ،میتواند به زیست خود در این این شکل تعریف
شــده ادامه دهد.در این وضعیت برخی از هنرمندان
نگرانــی خود را برای ادامه حیات این هنر به شــکل امروزین آن مطرح کردهاند و معتقدند تئاتر،
آینده مبهمی خواهد داشــت.اما علی شمس هنرمند جوانی که به دلیل مطالعات شخصیاش ،با
تئاتر آناین آشــنایی دارد در گفتگو با ایسنا بر این نکته تاکید دارد که نمیتوان از امروز به طور
قطــع آینده تئاتر را پیشبینی کرد چراکه هر زمانــهای اقتضائات خود را دارد.او در آغاز گفت :به
واسطه مطالعاتی شخصیام این فضا را خوب میشناسم ولی ترجیح میدهم تماشاگر آن باشم و
این فضا برای تولید اثر هنری ،مورد عاقهام نیست و دوست ندارم در این مدیوم ،اثری اجرا کنم.
شمس که موافق اجراهای آناین و مدیومهای تازه برای اجرای تئاتر است ،ادامه داد :کرونا سبب
شــد بیش از پیش متوجه این مدیوم شــویم و آن را جدی بگیریم .مدیومی که میتواند شکلی
کانتر برای اجرا را فراهم آورد و کرونا سبب تسریع این روند شد .به طوری که این روزها ایدههایی
نظاممند برای این فعالیت در این مدیوم آغاز شده است.

کرونا از راه زخم هم
منتقل میشود؟

بائوجون  5W-RCواگن ،دلیلی بر عاقهمندی چینیها به استیشنها!
شرکت بائوجون که تحت تملک سایک-جنرال موتورز-وولینگ میباشد در سال جاری  6محصول جدید را عرضه خواهد کرد که یکی
از آنها خانوادهی  ۵-RCاســت که شــامل مدل لیفت بک و استیشــن با نام  ۵W-RCمیباشد.این یک خودروی کامپکت است و اگر
میخواهید ابعاد آن را حدس بزنید میتوانید به گلف استیشــن فکر کنید .همانند برادر لیفت بک ،نسخه استیشن دارای زبان طراحی
جدید این شــرکت که باعث شــده محصولی نسبتاً مدرن خلق شود.در نمای جلو طراحی جدای چراغها با دیایت های افقی نازک در
کنارهها جلبتوجه میکند .جلوپنجره نیز ما را به یاد مینی ون  ۵-RMمیاندازد.برخاف مدل لیفت بک ۵W-RC ،دارای ستونهای D
مشکیرنگ است تا ظاهر شناوری برای سقف ایجاد شود .در بخش عقب نیز یک جفت چراغ کوچک با نوار مشکیرنگی دیده میشود
که باعث اتصال چراغها به یکدیگر شــده اســت .در واقع به نظر میرسد همین خطوط افقی تأکید اصلی را در بخش عقب دارند.گفته
میشود طول/عرض/ارتفاع این خودرو به ترتیب برابر با  ۱48۵/۱806/468۵میلیمتر بوده و فاصله بین محوری آن نیز  2۷00میلیمتر
اعام شده است .ابعاد این خودرو تا حدی مشابه گلف استیشن یا اشکودا اوکتاویا استیت است.از نظر تجهیزات کمبودی وجود نداشته و
میتوان آن را با سانروف ،تکنولوژی دستیار راننده ،سیستم دوربین محیطی و… سفارش داد.

تایید اولین آزمایشات بالینی
واکسن "کووید "19-در کانادا
"جاســتین ترودو" نخســت وزیر کانادا ،از تایید اولین آزمایش بالینی
واکسن کرونا ویروس در این کشــور خبر داد؛ واکسنی که با همکاری
چینیها ساخته شده است .جاستین ترودو گفت :اگر آزمایشات مرحله
بالینی این واکسن با موفقیت سپری شود" ،شورای ملی تحقیقات" کانادا
با تولیدکنندگان دارو همکاری خواهد کرد تا واکسن کروناویروس را در
کانادا تولید و توزیع کنند.وی ادامه داد :تحقیق و توسعه واکسن فرآیندی
زمانبر است و باید به درستی انجام شود .اما این خبر دلگرمکننده است.
این واکسن " "nCoV-Ad۵نام دارد و در تاریخ  ۱۷مارس سال جاری
برای انجام فاز اولیه آزمایشهای بالینی انسانی در چین به تایید رسید.
مقامات بهداشــتی کانادا در یک بیانیه اعام کردند که این واکسن که
توسط شرکت چینی "کانسینو بایواجیکس" توسعه داده شده است.

وقتی نور ،سلولها
را کنترل می کند
پژوهشــگران آلمانی در بررســی جدیدی ،به ارزیابی کاربرد نور در
فعــال و غیرفعال کردن اثر داروها پرداختهاند .آنها برای نخســتین
بار موفق شــدهاند از این روش برای کنترل یکی از ترکیبات سلول
استفاده کنند که پیشــتر غیر قابل دسترسی بود.پروفسور "هانس
دیتر آرندت" استاد "دانشگاه فریدریش شیلر ینا" گفت :تاکنون هیچ
دارویی وجود نداشــته که پروتئین "اکتین" ( )Acinرا هدف قرار
دهد زیرا این پروتئین در همه قسمتهای بدن یافت میشود .برای
مثال ،بخش قابل توجهی از این پروتئین در عضات نهفته اســت.
چنین مادهای ،اثر بســیار کمی دارد و یا بیاثر اســت اما ترکیبات
جدیــد ما فعالیت اکتین را تنها در قســمتهایی از ســلول فعال
میکنند که در معرض نور مناسب قرار دارند.

