
زمان واریز بسته ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
تومانی کرونا اعام شد

مرحله دیگری از بســته حمایت معیشتی کرونا امشب )سه شنبه( به 
حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می شود. در جریان تدوین بسته 
حمایتی کرونا برای اقشار آسیب پذیر بسته نقدی برای سه میلیون نفر 
در نظر گرفته شد که طبق آن برای مدت چهار ماه از اسفند تا تیرماه 
مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای خانوارهای فاقد درآمد پرداخت 
شود. بر این اساس دو مرحله در اسفند و فروردین و یک مرحله نیز برای 
ماه رمضان اضافه بر مراحل پیش بینی شده پرداخت شد.  این در حالی 
است که طبق اعام سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت اردیبهشت ماه 
نیز ســاعت ۲۴ روز سی ام این ماه به حساب یارانه مشموان پرداخت 
خواهد شد.  بر این اساس با اردیبهشت چهار مرحله پرداخت انجام می 
شــود و دو مرحله دیگر در خرداد و تیرماه نیز واریز خواهد شد.در این 
بسته مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان متناسب با اعضای خانوار به 
حساب آنها واریز می شود که برای خانوار تک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو 
نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و 

پنج نفره و بااتر ۶۰۰ هزار تومان است. 

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 رئیس قوه قضائیه گفت: بازار نه برای مصرف کننده نه برای تولیدکننده وضعیت مناسبی ندارد و حضور کارشناسانه و مقتدرانه دستگاه های نظارتی در بازار تاثیرگذار است 
مثل ورود در موضوع خودرو که موثر بود.به گزارش دیروز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت ااسام  والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه 
افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی با بازرسی مداوم بر اصناف و قیمت کااها بازار را از آشفتگی نجات دهند.رئیس قوه 
قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روز قدس،  آزادی قدس را اولویت امت اسامی دانست و اظهارداشت: بعد از نابودی داعش که مولود صهیونیسم بود، رژیم 
صهیونیستی به دنبال خروج از انفعال است اما تاش امریکا و رژیم صهیونیستی برای تحقق معامله قرن و الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی نه تنها محقق نخواهد شد 

بلکه انتفاضه ای گسترده تر از انتفاضه های گذشته را در پی خواهد داشت و خروج امریکا از منطقه را که آغاز شده به ثمر خواهد نشاند.....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس قوه قضائیه:

وضعیت بازار رضایت بخش نیست
info@sobh-eqtesad.ir

مبارزه با ربا را جدی نگرفتیم
این حقیر با خود سال هاست در اندیشه ام اقًا از سال ۶۰ تاکنون که چرا 
همانند درک و تحقق امر وایت فقیه که الگوی مقاومت در عالم شدیم 
و هســتیم اما در زمینه اقتصاد و مبارزه با ربای رســمی موفق نشدیم. 
باورم نمی شــود که موضوع را نفهمیده باشیم. بااخره با این همه آیات 
و روایات، دغدغه های امام راحل و رهبر فرزانه انقاب چرا مسائل خلق 
پول بی پشــتوانه و کار کردن پول و تنزل قدرت خرید مردم همچنان 
ادامه دارد. چرا بانکداری با بهانه مدیریت خصوصی شد؟ چرا سیاستهای 
بانکداری خصوصی رابطه ای ناگزیر بالندن دارند؟ و چرا اقتصاد ایران با 
امراض اتکا به نفت امکان رشــد تولید ناخالص داخلی نیافت اما امکان 
رشــد پایه پولی داشت و در نتیجه تا این حد که ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ 
میلیون نفر در کشور را مستحق دریافت کمک بدانیم؟ خداوند متعال در 
قرآن کریم در خصوص ربا فرموده است: »َفإِْن لَْم تَْفَعُلوا َفأَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن 
اَلِ َوَرُسولِِه َوإِْن تُْبُتْم َفلَُکْم ُرُءوُس أَْمَوالُِکْم َا تَْظلُِموَن َوَا تُْظلَُموَن؛ و اگر 
)چنین ( نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی ، برخاسته  اید؛ و اگر 
توبه کنید، سرمایه  های شما از خودتان است . نه ستم می کنید و نه ستم 
می  بینید« )البقره/ ۲۷۹(. ۴۱ سال مبارزه با ربا را جدی نگرفتیم. چرا؟ 
آیا دلیل آن میتواند شبهه در فهم معنی ربا باشد؟ آیا حوزه های علمیه 
و مراجع تخصص ازم در زمینه درک واقعی معنی و مفهوم ربا را نیافته 
اند؟ چرا بانک برای سرمایه داران بزرگ جذابیت می یابد؟ مگر قرار است 
بانکها برای خود سود تولید کنند؟ مگر وظیفه بانک خدمت گزاری برای 
هدایت پول بسمت ضرورتهای نظام نیست؟ پس توجیه اینکه پول مردم 
را بگیریم و بدانها سود بدهیم و از محل پرداختن وجوه متمرکز به ایده 
ها و نیازهای سرمایه گذاری و رفع حوایج کشور را به خودکفایی برسانیم 
نبوده است؟ این نقض غرض که امروز بانکداری را به بورس میبریم و از 
محل رشد ارزش سهام که از محل ازدیاد وجوه پول فروشی ایجاد میشود 
کاه بر سر نظام را پنهان میکنیم و یا قلب معنا میکنیم را کجا مطرح 
کنیم. بانکداری در اســام و نماد تحقق حکومتی آن یعنی جمهوری 
اسامی ایران نمیتواند سود ده باشد. نباید سود ده باشد. فقط باید دخل 
و خرج کند. بانکداری در کشــورهای مطلقا سرمایه داری با زیرساخت 
مکاتب لیبرالیست میتواند سود ده باشد. اگر این معنا را بپذیریم که پول 
فروشی ابزار است برای یک امر متعین و ازم که باید توسط تخصیص 
پول تحقق یابد، پس هدف ســود آفریدن از طریق پول فروشی نبوده 
اســت. عده ای این معنا را متقلبانه در ایران تغییر دادند و برای حفظ 
منافع خود بستر تعدد بانکداری غیر دولتی را به میزانی گسترش دادند 
که امکان بازگشــت این فهم در کشــور غیر عملی تلقی شود و ما در 
نظام این فریب را نشــناختیم و بدان تن دادیــم. بانکدار خصوصی دو 
منفعت ذاتی در ایجــاد بانک خصوصی را در ذهن خود میپروراند. اول 
منافع حاصله از خرید و فروش پول و دوم مدیریت رانت پولی. در ترکیه 
بیش از یکصد بانک رسمی ثبت شده برخی از این بانکها فقط منویات 
جریان فراماسونری را تقویت میکنند. در کشورهای عربی همین روال 
ادامه دارد. ما هرگز نباید بــه چنین افتضاحی تن میدادیم. مردم ما با 
مدیریت یک جریان خاصی فقیر شده اند. این جریان به دروغ از بخش 
خصوصی حمایت لفظی میکرد و برای تحقق دادن منویات پشت پرده 
خود خصولتی ها را آفرید. با تمام توان اقتصاد را دولتی نگهداشــت تا 
زمینه تحقق منویات خود را فراهم کند. ربا محصول همین تفکر است. 
اگر بانکها در نظام جمهوری اسامی دولتی بودند و هر بانکی به بخشی 
از اقتصاد ســرویس میداد بهره در نظام به ارقام ۳۰ درصد و یا بیشــر 
نمیرســید. رقابت بانکهای خصوصی با هم در جذب سپرده های مردم 
بهره را با قانون و یا زیر میزی و با بهانه تراشــی و بی قانون به این ارقام 
رســانید و تورم زاییده این ارقام نجومی در اخذ بهره است. حرمتی هم 
برای بهره گرفتن وجود ندارد. اقتصاددانان ایران هم یا بانکداری نمیدانند 
و آنهــا که میدانند به جریان خفت آفرین جنگ با خدا تن داده اند. در 
این کشور یک مرد باسواد و فهیم و مصمم که مجلس را با خود همسو 
کند و به اصاح ساختار اقتصاد ربوی و فراسرمایه داری بپردازد نیاز است. 
ما باید بانکداری را از ریشــه اصاح کنیــم. ما باید بانکداری را در نظام 
جمهوری اسامی از ســود طلبی و رقابت در جذب پول مردم بر حذر 
کنیم. ما باید به تعداد بخش های اقتصادی بانک تخصصی درست کنیم 
و بانکداری را در ایران منوط به ادغام در این تعداد بانک تخصصی کنیم 
بانک تخصصی قادر است روی پای خود بایستد و منابع را به بنگاهداری 
نبرد. ســوق دادن بانکداری به بورس نجات سیاسی جریان پشت پرده 
بانکها برای فراری دادن سرمایه در زمان خاص بود و نوعی تبانی همراه 
داشت. ربا اقتصاد نیست. مرض اقتصاد است. عده ای با ایجاد این مرض 

به اصل نظام تیشه میزنند. خدا کند که این موضوع را بفهمیم. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 آیین نامه اصاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان 
ایرانی روی میز دولت

 معاونت حقوقی رییس جمهوری آیین نامه اجرایی »قانون اصاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« را برای مراحل بررسی به هیات دولت ارائه کرد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
دفتر هیات دولت، »لعیا جنیدی« معاونت حقوقی رییس جمهوری روز دوشنبه آیین نامه اجرایی »قانون اصاح 
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« را برای مراحل بررسی به هیات 
دولت ارائه کرده اســت.در راستای سیاست های دولت دوازدهم مبنی بر پیگیری و دفاع از حقوق ملت و حقوق 
شهروندی و تاش برای به اجرا درآوردن این حقوق اساسی، ایحه ای به منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشی از 
زنان ایرانی و نیز کودکان به مجلس ارائه شد که سرانجام در تاریخ ۲ مهرماه سال ۱۳۹۸ با عنوان »قانون اصاح 
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« به تصویب رسید.تصویب این 
قانون همزمان بیم و امیدهای فراوانی را در جامعه به ارمغان آورد؛ بیم احتمال سوء استفاده از این قانون، تشویق 
ازدواج های غیررسمی، مشکات ناشی از امید و آرزوی کودکان باتکلیف و زنان ایرانی که به هر دلیلی به ازدواج 
مردان غیرایرانی درآمده اند، امید به برخوردارشدن از حداقل حقوق شهروندی و بهره مندی خود و فرزندان ناشی 
از این ازدواج ها از افتخارات و مزایای ایرانی بودن.این احساس و تأمل دوگانه از زمان ازم ااجراشدن قانون تا به 
امروز، مانعی اساسی بر سر اجرای قانون و دستیابی به مقصود آن و اعطای تابعیت به افراد مشمول را موجب شده، 
به گونه ای پیش بینی می شود چنانچه راهکاری برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تعیین ضوابط اجرای قانون، 

فراهم نشود این اقدام سازنده به هدف نمی رسد.

 رئیس قوه قضائیه گفت: بازار نه برای مصرف کننده 
نه برای تولیدکننده وضعیت مناسبی ندارد و حضور 
کارشناسانه و مقتدرانه دستگاه های نظارتی در بازار 
تاثیرگذار است مثل ورود در موضوع خودرو که موثر 
بود.به گزارش دیروز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضائیه، 
حجت ااسام  والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در 
جلسه شورای عالی قوه قضائیه افزود: سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات 
حکومتی با بازرسی مداوم بر اصناف و قیمت کااها 

بازار را از آشفتگی نجات دهند.

آزادی قدس اولویت امت اسامی است
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش 
با اشــاره به روز قدس،  آزادی قدس را اولویت امت 
اسامی دانست و اظهارداشت: بعد از نابودی داعش 
که مولود صهیونیســم بود، رژیم صهیونیســتی به 
دنبال خروج از انفعال است اما تاش امریکا و رژیم 
صهیونیستی برای تحقق معامله قرن و الحاق کرانه 
باختری به اراضی اشــغالی نه تنها محقق نخواهد 
شــد بلکه انتفاضه ای گســترده تر از انتفاضه های 
گذشــته را در پی خواهد داشــت و خروج امریکا از 
منطقه را که آغاز شــده به ثمر خواهد نشاند.رئیس 
قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امروز هم بعد از ۷۲ سال 
نکبت رژیم صهیونیستی و نقض پیمان ها و جنایاتی 
که علیه مردم فلســطین و لبنان و دیگر کشورهای 
منطقه انجام داده اند، به دنبال پیاده سازی طرح ننگین 
معامله قرن هستند. رئیســی طرح موضوع الحاق 
کرانه باختری به سرزمین های اشغالی به عنوان گام 
مقدماتــی برای اجرای معامله قرن دانســت گفت: 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی هرگز موفق به اجرای 
این طرح نمی شوند و انتفاضه گسترده تری نسبت 
به گذشته در فلسطین و حتی در سطح منطقه شکل 
خواهد گرفت.وی اظهارداشــت: پس از اضمحال 
داعش که مولود آمریکا و رژیم صهیونیســتی بود، 
اسرائیلی ها تاش کردند از انفعال خارج شوند اما بر 
همگان روشــن است که آنها در وضعیت استیصال 
به سر می برند و آمریکا که همواره دنبال ایجاد آشوب 
و ناامنی در دیگر کشورهاست، با ۱/۵ مبتا به کرونا 
و ۹۰هزار کشته بر اثر شــیوع این ویروس، گرفتار 

اعتراضات مردم این کشور شده است.

سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر وضعیت 
زندانیان آمریکایی تاسف بار است

رئیســی با بیان اینکه در آمریکا روزانه تعداد زیادی 
وارد زندان می شوند که در شرایط نامناسبی به سر 
می برند و زندان های این کشــور از جهات مختلف 
وضعیت اســفناکی دارد، نسبت به سکوت مدعیان 

حقوق بشــر در برابر روحیه اســتکباری و جنایات 
آمریکایی ها و همچنین عدم توجه آنها به وضعیت 
زندانیان به ویژه رنگین پوستان ابراز تأسف کرد. رئیس 
قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ســودای شکل گیری 
خاورمیانه آمریکایی به بایگانی تاریخ سپرده خواهد 
شد، تصریح کرد: خروج آمریکا از منطقه با اراده مردم 
منطقه رقم خورده و آغاز شده و قطعاً به برکت خون 
شهید سلیمانی و شهدای مقاومت، به ثمر می نشیند 

و شرایط منطقه متفاوت خواهد شد.  

وضعیت بازار رضایت بخش نیست
رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به 
گزارشــات و شکایاتی که نسبت به وضعیت بازار به 
قوه قضائیه رسیده است، اظهار داشت: شرایط بازار 
برای مصرف کنندگان و تولیدگران مناسب و رضایت 
بخش نیســت و نیازمند یک نظارت جدی از سوی 
دستگاه های مسئول است.وی، قیمت  گذاری کااها 
برای حمایت از مصرف کننــدگان و برخورد با افراد 
متخلف و متجاسر به قانون را از حقوق مردم دانست 
و گفت: سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان با نظارت و بازرسی مداوم 
و کنترل قیمت ها در بازار، آرامش را به زندگی مردم 
باز گردانند.رئیسی با بیان اینکه هر جا دستگاه های 
مســئول مقتدرانه و کارشناســی وارد عمل شدند 
اثرگذار بوده اند، افزود: قیمت گذاری و تسعیر وظیفه 
دولت ها است و امروز هم دولت و دستگاه های متولی 
کنترل بازار باید با نجات بازار از وضعیت آشفته فعلی 
و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، در جامعه 
آرامش ایجاد کنند و اقداماتی که در این زمینه آغاز 
شــده، با جدیت بیشتر پیگیری شــود. رئیس قوه 
قضاییه در همین زمینه به ورود دستگاه های مسئول 
به موضوع قیمت خودرو اشاره کرد و متذکر شد که 
این اقدام موجب تاثیر بر این بازار و تا حدودی کنترل 
قیمت ها شد.رئیسی در بخش دیگری از سخنانش 
با تقدیر از اقدامات جهادی همکاران دســتگاه قضا 
در ماه های پایانی سال گذشــته برای به روزرسانی 
پرونده هــای قضایی اظهار داشــت: شــیوع کرونا 
مشکاتی برای دستگاه های اجرایی و قضایی ایجاد 
کرد اما با بهبود وضعیت، امیدواریم گام های جدی 
برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها و روزآمدسازی 

آنها برداشته شود.      

مأموریت رئیس قوه قضاییه برای دادســتان 
تهران

رئیس قوه قضاییه در خصوص گزارش های تحقیق و 
تفحص مجلس که برای رسیدگی به دستگاه قضایی 
ارجاع کرده اســت، به دادستان تهران مأموریت داد 

موضوع را بررسی و گزارشی دقیق و جامع از وضعیت 
گــزارش تحقیق و تفحص های ارجاع شــده به قوه 

قضاییه ارائه دهد.

تأکید رئیس دستگاه قضا بر اجرای بخشنامه 
صلح و سازش

رئیســی با اشاره به گزارش برخی از استان ها درباره 
افزایش ورودی پرونده های صلح و سازش به بخشنامه 
سال گذشته قوه قضاییهبه اولویت بخشی موضوع 
صلح و ســازش در دادرسی ها اشــاره کرد و افزود: 
پیگیری این رویکرد از اولویت های جدی دســتگاه 
قضایی است و دادگستری های کل کشور ازم است 

به آن اهتمام مضاعف داشته باشند.

واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان در 
حال بررسی است

براساس این گزارش، در این نشست حجت ااسام 
حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
با ارائه گزارشی از پیگیری وضعیت برخی واحدهای 
تولیدی در استان کرمانشــاه که انتشار گزارش آن 
در رســانه ملی واکنش هایی را در پی داشت، اظهار 
داشت: برخی از موارد این گزارش مطابق با واقع بوده 

و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین به موضوع واگذاری شــرکت کشت و 
صنعت دشت مغان اشــاره کرد و افزود: با توجه به 
ایرادهای جدی که در واگذاری این شرکت به بخش 
خصوصی وجود داشت، هیأت داوری در اردیبهشت 
ماه ســال جاری درخواست ابطال این واگذاری را به 
هیأت واگذاری اعام کرد اما هیأت یادشده با رد این 
درخواست، آن را مجدداً به هیأت داوری بازگرداند که 
موضوع همچنان در دست بررسی است.رئیس قوه 
قضاییه نیز ضمن تقدیر از پیگیری موضوع کرمانشاه 
توسط ســازمان بازرسی، به این سازمان دستور داد 
گزارش بررسی های خود در موضوع واگذاری شرکت 
کشت و صنعت دشت مغان را به  همه اعضای هیات 

واگذاری ارائه کند.

16 هزار زندانی با مرخصی پایان حبس به زندان 
برنمی گردند 

اصغر جهانگیر رئیس ســازمان زندان ها نیز در این 
جلسه با اشــاره به پایان مهلت مرخصی بخشی از 
زندانیان مشــمول بخشنامه ریاست قوه قضاییه، به 
ارائه گزارشــی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای 
قرنطینه این افراد پیــش از ورود به فضای عمومی 
زندان پرداخت و افزود: ۱۶ هزار نفر از زندانیانی که به 
مرخصی رفته بودند، با مرخصی پایان حبس دیگر به 

زندان باز نخواهند گشت.

رئیس قوه قضائیه:

وضعیت بازار رضایتبخش نیست

دار در مرز 18هزار تومان ، سکه 7.5 نیم میلیون: 

آرامش به بازارها برخواهد گشت؟
 رئیس اتحادیه لوازم خانگی؛

75 درصد لوازم خانگی 
خارجی قاچاق است

دفتر اقتصاد کان سازمان برنامه و بودجه:

سیاستهای پولی رایج راهگشا نیست

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: متاســفانه درحال حاضر حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد کااهای خارجی موجود در 
فروشگاه ها قاچاق است.مرتضی میری  درخصوص اجرای طرح ممنوعیت خرید و فروش لوازم خانگی بدون شناسه 
کاا گفت: این مسئله طرح جدیدی نیست و از سال گذشته مطرح بوده است. بر این اساس اتحادیه، اتاق ایران و 

ستاد مبارزه با کاا در جلسه ای به نتیجه اجرایی شدن این طرح دست یافتند.

ترامپ و شی آغازگر جنگ سرد نوین
احضار سفیر سوئیس به وزارت امور خارجه؛ 

 نامه هشدار آمیز ظریف به دبیرکل
سازمان ملل متحد

 وزیر امورخارجه ایران با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به تحرکات آمریکا در اعزام 
نیروی دریایی به منطقه کارائیب با نیت مداخله و ایجاد اختال و مزاحمت در امر انتقال سوخت ایران به 
ونزوئا هشــدار داد.به گزارش عصر روز یکشنبه وزارت امور خارجه،  در پی انتشار برخی گزارش ها مبنی 
بر تهدید مقامات دولت آمریکا به ایجاد مزاحمت برای تانکرهای حامل ســوخت ایران به مقصد ونزوئا، 
محمدجــواد ظریف در نامه ای به آنتونیو گوترش تهدیدات غیرقانونی، خطرناک و تحریک آمیز آمریکا را 
نوعی دزدی دریایی و خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی دانسته و تاکید کرده  است که آمریکا 
باید از زورگویی در عرصه جهانی دســت برداشته و به حاکمیت قوانین بین المللی بویژه آزادی کشتیرانی 
در دریاهای آزاد احترام بگذارد.ظریف ضمن یادآوری مسئولیت دولت آمریکا در برابر پیامدهای هر گونه 
اقدام غیرقانونی، بر حق ایران برای اتخاذ تدابیر مناســب و ضروری در مقابله با این تهدیدات تاکید کرده 
اســت.متعاقب ارسال این نامه، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امورخارجه نیز با احضار سفیر 
سوئیس به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا، از وی خواست مراتب هشدار جدی جمهوری اسامی ایران 
نسبت به هر گونه تهدید احتمالی از سوی آمریکا علیه نفتکش های ایرانی را به مقامات آن کشور منتقل 
نماید.عراقچی روابط تجاری ایران و ونزوئا را روابطی کاما مشروع و قانونی دانست و اظهار داشت، توسل 
به اقدامات قهری و یا دیگر رفتارهای قلدرمآبانه از سوی آمریکا تهدیدی برای آزادی کشتیرانی و تجارت 
بین المللی و جریان آزاد انرژی بوده و تجلی آشکار دزدی دریایی و نقض فاحش حقوق بین الملل و مغایر 
با اهداف و اصول مندرج در منشــور ملل متحد به شمار می آید.معاون سیایی وزیر امورخارجه هشدار داد 
هر گونه تهدید علیه نفتکش های ایرانی با واکنش فوری و قاطع ایران مواجه خواهد شــد و دولت آمریکا 
مســئول عواقب آن خواهد بود.ســفیر ســویس نیز اعام کرد مراتب را بافاصله به مقامات دولت آمریکا 

منتقل خواهد کرد.

در نشست تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی؛
پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری را برافراشته نگه دارید
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 انتقاد در کنار پیشنهاد  و پرهیز از پرخاشگری
 توّجه به موقعّیت حّساس کنونی کشور

 توّجه به پیشرفت علمی
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در نشست تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی؛گزیده خبر

پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری را برافراشته نگه دارید
رهبر انقاب عصر روز یکشــنبه در ارتباط تصویری با نمایندگان 
تشکل های دانشجویی، دولت جوان حزب اللّهی  را عاج مشکات 
کشــور دانســتند و افزودند: البّته معنی اش این نیست که مثًا 
رییس این دولت یک جوان سی ودوساله باشد؛ بلکه یعنی دولِت 
سِرپا، بانشــاط، آماده و در ســنیِن کار و تاش باشد.به گزارش 
یکشــنبه شــب پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی عصر امروز 
در نشستی تصویری با مجموعه ای از جوانان دانشجو و تشکلهای 
دانشگاهی، با اشاره به واقعیت های امیدآفرین کشور در مقابله با 
جبهه ظلم و کفر و استکبار، جوانان و دانشجویان را به برافراشته 
نگه داشتن پرچم حقیقی آرمانخواهی و مطالبه گری فراخواندند و 
به بیان ده توصیه مهم درباره مسائلی نظیر تفکیک مطالبه گری با 
پرخاش و بدگویی، ضرورت گفتمان سازی، تاش برای گسترش 
جبهــه انقــاب از طریق یارگیــری، اصالت نــدادن به اختاف 
ســلیقه ها، مرزبندی با تردید افکنان در مبانی انقاب، تأکید بر 
پیشرفت علمی، هوشــیاری در مقابل سرمایه گذاری دشمن بر 
روی جوانــان و همچنین تبیین مفهوم صحیــح دولِت جوان و 
انقابی پرداختند.رهبر انقاب اســامی با سپاس از پروردگار به 
علت استمرار برگزاری جلسه رمضانی هرساله با دانشجویان آن هم 
در شــرایط کرونا، سخنان دانشجویان را خوب، پخته و سنجیده 
خواندند و گفتند: ســطح مباحث در مقایســه با جلسات مشابه 
قبل بااتر بود که نشــان می دهد روی موضوعات فکر و کار شده 
است.ایشــان با اشاره به ســئواات و ابهامات دانشجویان در این 
جلســه از جمله در خصوص منصوبان و یا دســتگاه های مرتبط 
با رهبری افزودند: پاســخ ها و توضیحات روشنی در این زمینه ها 
وجود دارد که طبعاً وقت جلســه، بیان همــه آنها را اجازه نمی 
دهد اما مســئوان نمایندگی رهبری در دانشگاه ها و بخش های 
مرتبط با دانشــجویان و دانشــگاه ها در دفتر رهبری باید خود را 
متعهد به پاسخگویی و رفع ابهامات بدانند.ایشان برخی اشکاات 
و پیشــنهادهای دانشجویان را ناشی از احاطه نداشتن به موضوع 
مــورد بحث خواندنــد و افزودند: برخی پیشــنهادها نیز قابلیت 
کار بیشــتر و تصمیم گیری دارد که دفتر رهبــری آنها را جزء 
به جزء بررســی خواهد کرد.حضرت آیــت اه خامنه ای گفت و 
شــنود رودررو را زمینه ســاز حل ابهامات و سئواات دانستند و 
افزودند: بســیاری از مطالب بیان شده درست بود و طرح آنها در 
این جلسه به ایجاد گفتمان ازم و عمومی کمک می کند.ایشان 
مجموعه جوانان کشور را اعم از دانشجو و غیر دانشجو، مخاطب 
این جلسه دانستند و تأکید کردند: اصرار مکرر بنده درباره گفت 
و شنود با جوانان بر این پیش فرض قطعی و تردیدناپذیر استوار 
اســت که آینده ایران متعلق به جوانان است و این قشر در آینده 
کوتاه یا میان مدت بسیاری از مدیریت ها و مسئولیت ها را برعهده 
می گیرد، بنابراین هرکس به آینده کشــور عاقهمند است، باید 
جوانان را در ســاختن هرچه بهتر آینده کمک کند.رهبر انقاب، 
طبیعت جوانی را بخش دیگری از زیرســاخت منطق گفت وگو با 
جوانان برشــمردند و گفتند: طبیعت جوان با عناصری همچون 
امیــد، ابتکار، صراحت، خطرپذیری و خســتگی ناپذیری همراه 
است که همه این عناصر برای اداره جامعه، ضروری و ذی قیمت 
هســتند و برخی از مشکات کنونی هم ناشی از فقدان برخی از 
این عناصر اســت.رهبر انقاب اسامی گفت و شنود با جوانان را 
در شرایط فعلی کشور دارای اهمیتی مضاعف خواندند و افزودند: 
برای هرگونه تصمیم گیری و اقدام باید به موقعیت بسیار حساس 
و مهم کنونی کشــور توجه کامل کرد.ایشــان در نگاهی کلی به 
موقعیت کشور خاطرنشان کردند: واقعیت این است که امروز در 
مقابل ایران یک جبهه وسیع و عظیم ظلم و کفر و استکبار وجود 
دارد که در تاش اســت با هر وســیله و ترفند و امکانات، نظام 
اســامی را وادار به عقب نشینی و تسلیم کند که اگر این هدف 
محقق شــود، برای آینده کشور بسیار گران تمام خواهد شد که 
البته به فضل الهی و هوشیاری و ایستادگی مردم، جبهه استکبار 
در این هدف ناکام خواهد ماند.رهبر انقاب هدف اصلی دشمنان 
از مقابله با ملت ایران را جلوگیری از ایجاد یک الگوی جذاب برای 
ملت ها دانستند و افزودند: باید متوجه بود که جمهوری اسامی در 
کوران نبرد سیاسی، فکری، جنگ نرم و احیاناً برخوردهای سخت 
با جبهه مستکبران قرار داشته و دارد.حضرت آیت اه خامنه ای 
توجه به ظرفیت بسیار باای کشور برای مقابله و پیروزی بر جبهه 
قدرتمند ظلم و استکبار را واقعیتی تردیدناپذیر خواندند و گفتند: 
تجربیات نظامی و غیرنظامی ۴۰ سال اخیر به خوبی ثابت می کند 
ملت عزیز ایران ظرفیت پیروزی بر دشــمنان عنود خود را دارد.

ایشان ســرعت افزون تر حرکت علمی ایران در قیاس با متوسط 
جهانی، وجود مجموعه ای عظیم از جوانان پایبند به مبانی دینی، 
اعتقادی و فرهنگِی نظام و حضور تحسین برانگیز مردم در هنگام 
حوادث عمومی و طبیعی از جمله کرونا، زلزله و ســیل را نشانه 
های ظرفیت باای کشور برای پیروزی در جهاد علمی، فرهنگی 
و اجتماعی خواندند و افزودند: در جهاد فکری نیز کارهای بسیار 
خوبی شــده که مباحث امروز دانشجویان، گوشه ای از نتایج آن 
است.رهبر انقاب در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند: 
مجموعه واقعیاتی که بیان شــد نشان می دهد نظام اسامی در 

زمینه های فرهنگــی، اجتماعی، نظامی و دیگر زمینه ها ظرفیت 
بســیار باایی برای پیروزی در مقابل جبهه دشــمن دارد و این 

واقعیت روشن، امیدی حقیقی را در دل ها ایجاد می کند.
رهبر انقاب اسامی یکی دیگر از ظرفیت های باای کشور برای 
مقابله با جبهه وســیع ظلم و کفر و استکبار را احساس قدرت و 
عزت نهادینه شده در عموم ملت ایران دانستند و گفتند: با وجود 
برخی منفی بافانی که منزوی و در اقلیت هستند و ضعف های خود 
را به جامعه و نظام اســامی نســبت می دهند، در کشــور یک 
احســاس عمومی و عمیِق عزت و قدرت وجود دارد.حضرت آیت 
اه خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از شگردهای مهم قدرت های 
استعماری و سلطه گر ایجاد حس حقارت و بی هویتی در ملت ها 
است، افزودند: پیروزی انقاب اسامی این احساس را در جوانان 
و ملت ایران ایجاد کرد که قادرند یک کار به ظاهر نشدنی یعنی 
ریشه کنی حکومت استبدادی مورد حمایت قدرت های خارجی 
بویــژه امریکا را انجام دهند و دنیــا را متحیر کنند.رهبر انقاب 
اسامی با اشاره به ایستادگی صریح و قدرتمندانه کشور در برابر 
زورگویی ها و اقتدار ملی کنونی خاطرنشان کردند: البته این نکته 
مدنظر باشــد که دشــمن از تاش برای تحقیر ملت و مخدوش 
کردن اعتماد نفس ملی مأیوس نشده است اما با وجود تاش های 
دشــمن، خداوند خاف آن را تقدیر کرده است.حضرت آیت اه 
خامنه ای خاطرنشــان کردند: همین قضایای مربوط به کرونا از 
جمله نحوه مدیریت این بیماری در کشــور در مقایسه با غرب، 
تاش های علمی برای شناخت این ویروس و نهضت عظیم کمک 
مؤمنانه و همچنین پرتاب ماهواره، موجب احساس قدرت و عزت 
بیشــتری در ملت ایران شده است.رهبر انقاب اسامی در ادامه 
سخنانشان با اشــاره به تأکیدهای فراوان درباره توجه به مسئله 
جوان، گفتند: خوشــبختانه اکنون توجه ویــژه ای برای حضور 
جوان ها در بخش های مختلف به وجود آمده و به دیدگاه های آنان 
و حضور جوانان در مدیریت های میانی اهتمام به چشم می خورد.

حضرت آیت اه خامنه ای به برخی اقدامات خوب در محیط های 
دانشــجویی و حوزه های علمیه نیز اشاره کردند و افزودند: طرح 
برخی مسائل در قالب مسئله محوری، پرداختن به مسائل متعدد 
بین المللــی، و فعالیت هــای جهادِی شــگفت انگیز از جمله این 
اقدامات است.ایشان همچنین گایه نماینده گروه های جهادی را 
مبنی بر اینکه دستگاه های تصمیم گیر از نمایندگان این گروه ها 
دعــوت به عمل نمی آورند و دیدگاه های آنان را لحاظ نمی کنند، 
بجا دانستند و با اشاره به حساسیت مجموعه های جوان به موضوع 
واگذاری ها خاطرنشــان کردند: اصل این اقــدام کار خوبی بود و 
مسئوان را متوجه مسئولیت شان کرد، اما برخی تندروی ها هم 
در این زمینه انجام گرفت.رهبر انقاب اسامی، پیگیری مسائل 
مربوط به خانواده و حوزه زن را در برخی تشکل های خودجوش، 
از دیگــر اقدامات خوب مجموعه های جوان برشــمردند و تأکید 
کردند: این موضوع از مسائل مهمی است که حتماً باید به صورت 
جدی پیگیری شود زیرا در این زمینه یقیناً کم کاری های جدی 
صورت گرفته اســت.حضرت آیت اه خامنه ای سپس به بیان ده 
توصیه کاربردی و عملی به جوانان و مجموعههای فعال دانشجویی 
پرداختند که خودسازی در ابعاد فردی و جمعی، نخستین توصیه 
بود.ایشــان گفتند: اگرچه ماه مبارک رمضان به آخرین روزهای 
خود رســیده اما بهترین فرصت برای خودسازی از طریق انس با 
قرآن، نماز با حضور و اول وقت و دعا و تضرع است و نباید با اتمام 
این ماه، ارتباط معنوی قطع شود.رهبر انقاب اسامی با تأکید بر 
اینکه »ارتقای توانایی های فکــری، تصمیم گیری و عملیاتی در 
جوانان« و »عبورِ ســالم از لغزشــگاهها« نیازمند بنیه روحی و 
معنوی قوی اســت، افزودند: از جمله این لغزشــگاه ها، »ترس، 
تردید، احساس ضعف و انگیزه های ناسالم« است.دومین توصیه 

حضرت آیت اه خامنه ای به جوانان »تقویت مبانی معرفتی« بود.
ایشــان با تأکید بر اینکه »انفعال« و »انحراف« دو آسیب بزرگ 
محیط های جوان به ویژه دانشــگاه ها اســت، گفتند: در ابتدای 
پیروزی انقاب برخی جوانان مســلمان که دارای مبانی معرفتی 
قوی نبودند، جذب گروه های التقاطی شــدند و در نهایت هم به 
روی هم میهنان خود اسلحه کشیدند و به زیر پرچم صدام رفتند 
اما جوانانی که مبانی قوی داشتند، محکم ایستادند.ایشان به یک 
نمونه دیگر اشاره کردند و افزودند: برخی افراد در ابتدای انقاب 
بسیار انقابی عمل می کردند اما به دلیل مبانی ضعیف معرفتی 
اکنون جزو پشــیمان ها هستند که یکی از مسائل انقاب اکنون 
همین حضرات پشــیمان شــده هســتند.رهبر انقاب اسامی 
دعاهای صحیفه ســجادیه به ویژه دعای بیستم موسوم به دعای 
مکارم ااخاق را برای تقویت مبانی معرفتی بسیار مهم ارزیابی و 
جوانان را به خواندن این ادعیه ی فوق العاده عمیق و تدبر در آنها 
دعوت کردند.توصیه سوم رهبر انقاب به جوانان میهن »برافراشته 
نگه داشتن پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری« بود.ایشان مباحث 
امروز دانشجویان را جلوه ای از این آرمانخواهی خواندند و افزودند: 
ممکن است همه مطالبات قابل اجرا نباشد اما مهم این است که 
بازگو شــود تا اصل بســیار با ارزش آرمانخواهی همچنان زنده و 
پرنشــاط بماند و اجازه ندهد راه انقاب گم یا منحرف شود.رهبر 
انقاب »عدالتخواهی، رفع فساد و در نهایت ایجاد تمدن اسامی« 
را از مظاهر آرمانخواهی دانســتند و افزودند: مطالبه گری طبعاً 
نوعی اعتراض و تأکید بر رفع مشکات و نقایص موجود است اما 
باید جداً مراقب و هوشــیار بود که نحوه بیان و ارائه مطالبات به 
گونه ای نباشــد که اعتراض به نظام تلقی شود و یا دشمن بتواند 
آن را اعتراض به نظام القا کند.حضرت آیت اه خامنه ای در بیان 
نکته ای دیگر در ضرورت آرمانخواهی یادآور شــدند: اگر جوانان 
مؤمن و پاک این پرچم را زمین بگذارند، ممکن است کسانی آن 
را سردســت بگیرند که هدفشان ضربه زدن به نظام است نه حل 
مشکات مردم.ایشان در همین زمینه افزودند: البته جریان چپ 
مارکسیستی دیگر در دنیا آبرویی ندارد و از فقر اندیشه ورزی، فقر 
سیاســی و فقر نیروی میدانی کارآمد در رنج است اما به هرحال 
همیشــه ممکن اســت عده ای بــا تصاحب شــعارهای خوب، 
سوءاســتفاده کنند.چهارمین توصیه مهم رهبــری به جوانان و 
دانشــجویان این بود کــه مطالبه گری و انتقــاد و اعتراض را با 
پیشــنهادهای خوب و قابل اجرا همراه کنید تــا فایده جدی و 
ماندگار داشته باشد همچنان که در اسام نیز نهی از منکر همراه 
امر به معروف یعنی بیان پیشنهادهای راهگشا و خوب توصیه شده 
اســت.»ضرورت پرهیز از توأم کردن مطالبــه گری با پرخاش و 
بدگویی« از دیگر توصیه های حضرت آیت اه خامنه ای به جوانان 
بود.ایشان گفتند: همیشه به مسئوان تأکید کرده ام به دانشگاه ها 
و جمع هــای جوان برونــد اما برخی از آنان مــی گویند در این 
اجتماعات، مطالبات با تخریب و بدگویی ارائه می شــود بنابراین 
فایده ای ندارد.رهبر انقاب یادآوری کردند: تخریب فضای گفت و 
گو را مسدود می کند، بنابراین مطالبات را با استدال و منطق و 
بــدوِن پرخاش و اهانت مطرح کنید.»گفتمان ســازی در زمینه 
مسائل مهم نظام و راه حلهای آنها« توصیه بعدی رهبر انقاب به 
مجموعه های جوانان بود.ایشــان گفتند: از جمله برکات اینگونه 
جلسات این است که مطالب بیان شده به تدریج در افکار عمومی 
ذهنیت و جهت گیری مشخص ایجاد می کند و در نهایت می تواند 
به گفتمان تبدیل و در پرتو اقبال عمومی، در انتخاب مدیریت ها 
تأثیر گذار شــود.رهبر انقاب کمک رسانه ملی در این زمینه را 
ضرورتی تردیدناپذیر دانستند و گفتند: رسانه ملی البته بخش های 
جوان، شاداب و انقابی هم دارد که در سخنان امروز دانشجویان 
مــورد توجه قرار نگرفته بود اما به هر حال صدا و ســیما باید به 

دیدگاه های جوانان توجه و در عرصه گفتمان سازی به آنها کمک 
کند.حضرت آیت اه خامنه ای در همین زمینه در تبیین معنای 
حقیقی جــوان و »دولت جوان و حزب اللهــی« افزودند: مکرر 
گفتهام که به چنین دولتی معتقد و امیدوارم اما معنای این حرف 
صرفاً این نیست که یک جوان سی و چند ساله رئیس دولت باشد 
بلکه معنای دولت جوان و حزب اللهی یک دولت پای کار، آماده 
و با نشــاط است که عاج مشکات اســت و می تواند کشور را از 
راه های دشوار عبور دهد.ایشان افزودند: برخی در سنین باا نیز به 
معنایی جوان و پر تاش و با نشاط هستند، مانند شهید بزرگوار 
حاج قاسم سلیمانی که بیشــتر از ۶۰ سال داشت اما اگر شهید 
نمی شــد، او را تا ده ســال دیگر نیز در همان مسئولیت حفظ 
می کردم.ششمین توصیه رهبری به جوانان »یارگیری و گسترش 
جبهه انقاب در میان کســانی بود که به مبانی پایبندند«.ایشان 
افزودند: برخی به مبانی انقاب معتقدند اما ممکن است در برخی 
موارد با شما اختاف ســلیقه داشته باشند، آنها را طرد نکنید و 
هرچــه می توانید جبهه انقاب را با جذب اینگونه افراد وســعت 
دهید.توصیــه هفتم حضرت آیــت اه خامنه ای بــه جوانان و 
دانشــجویان، »مرزبندی صریح و با قدرت و بدون مماشات« در 
مقابل تردیدافکنان در مبانی انقاب بود که نشــانه های پیشرفت 
کشور را انکار و با تزئین دشمن، راه های غلط را به عنوان راه حل 
مسائل کشور بیان می کنند.ایشان تردیدافکنی را ستون فقرات کار 
فرهنگی دشمن و اساس کار نرم علیه انقاب خواندند و با تأکید 
بــر اینکه باید در مقابل کســانی که به این کار دشــمن کمک 
می کننــد ایســتاد، گفتند: با وجــود هزینه های ســنگینی که 
آمریکایی هــا در طول ســال های متمادی بــرای تزیین و القای 
چهره ای جذاب از خود انجام داده اند، امروز کشــور و نظام آمریکا 
در بخش مهمی از دنیا منفورند.رهبر انقاب اسامی از آتش زدن 
پرچم آمریکا در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی در داخل خود 
آمریــکا به عنوان یکی از مصادیق نفرت ملت هــا از این رژیم یاد 
کردند و افزودند: عاوه بر ملت ها، حتی رؤسای برخی دولت های 
همکار آمریکا نیز وقتی حرف دلشان را بیان می کنند از دولتمردان 
و حکومت آمریکا متنفر و به آن بی اعتماد و بی اعتنا هستند.ایشان 
بخشی از نفرت کنونی از آمریکا را ناشی از رفتار مسئوان فعلی 
آن از جملــه رئیس جمهــور و وزیر خارجه کم مایــه، پرحرف، 
بی منطق و مهمل گوی این رژیم دانســتند و خاطرنشان کردند: 
البته علت نفرت از آمریکا فقط این مسئله نیست بلکه به عملکرد 
بلندمــدت آمریــکا از جملــه کشــتار، جنایــت، بی عدالتی، 
تروریســت پروری، کمک به دولتهای مســتبد و بدنام، حمایت 
بی دریــغ از ظلم روزافزون رژیم صهیونیســتی و اخیراً مدیریت 
افتضاح در قضیــه کرونا برمی گردد.حضــرت آیت اه خامنه ای 
جنگ افروزی در کشورها از جمله افغانستان، عراق و سوریه را از 
دیگر دایل منفور بودن آمریکا برشمردند و افزودند: آمریکایی ها 
صریحاً می گویند در سوریه نیروی نظامی پیاده کردیم چون آنجا 
نفت وجود دارد البته آنها نه در عراق نه در سوریه ماندنی نیستند 
و قطعاً باید از آنجا خارج شوند و بدون تردید اخراج خواهند شد.

رهبر انقاب اســامی در هشتمین توصیه خود با تأکید بر ادامه 
»پیشــرفت علمی« و حفظ شــتاب علمی کشــور، دانشگاه ها و 
محیط های علمی و تحقیقاتی را به اهمیت علم در اقتدار کشــور 
توجه دادند و گفتند: پیشــرفت علمی با هدف ســود کوتاه مدت 
شــخصی ارزش چندانی نــدارد. علم باید در خدمت پیشــرفت 
کشــور و گشــایش افق های آینده باشــد تــا همچنان که چند 
ســال قبل گفتیم به نقطه ای برســیم که محققان برای استفاده 
از تازه های علمی ناگزیر از یادگیری زبان فارســی باشند.نهمین 
توصیه حضرت آیت اه خامنه ای ناظر به مســئله حجاب و حیاء 
اسامی در دانشگاه ها بود.ایشان گفتند: بنده در این زمینه دغدغه 
دارم و خواهش می کنم که مســئوان و رؤســای دانشگاه ها و 
وزارتخانه های مربوط و به ویژه خود دانشجویان و دختر خانم ها به 
مسئله حجاب و فاصله گذاری بین زن و مرد که مورد تأکید اسام 
است اهمیت بدهند و موازین شرعی را در دانشگاهها رعایت کنند.

دهمین و آخرین نکته رهبر انقاب اسامی، »مراقبت از جوانان و 
جلوگیری از سربازگیری دشمن از جامعه جوان کشور« بود.ایشان 
افزودند: همه و بویژه مجموعه هایی که با مسائل جوانان سر و کار 
دارند بدانند همچنانکه مســئله جوان برای آینده کشور و نظام 
اسامی اهمیت دارد، دشمن نیز برای تخریب و به زانو درآوردن 
انقاب به آن اهمیت می دهد و برای سوءاستفاده از جوانان کار و 
برنامه ریزی می کند که البته در مواردی نیز برای اجرای برنامه های 
خود به عواملی در داخل کشور نیاز دارد.حضرت آیت اه خامنه ای 
با اشــاره به نمونه هایی از طراحی دشــمن برای سوء استفاده از 
جوان ایرانی مانند وادار کردن برخی عناصر به پشــت کردن به 
کشور و یا استفاده از افرادی به عنوان عناصر تبلیغاتی، سیاسی و 
تحلیل گر تأکید کردند: همه باید مراقب باشند که به سربازگیری 
دشمن از جامعه جوان کشور کمک نشود.رهبر انقاب اسامی در 
پایان سخنانشان با اشاره به دعای همیشگی خود برای هدایت و 
ســعادت جوانان و حل مشکات اشــتغال و ازدواج آنان، گفتند: 
بــه توفیق الهی و به دعای حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مطمئناً 

فردای جامعه جوان ما از امروز آن بهتر خواهد بود.

در نشست خبری؛
 برای بدترین سناریوها مقابل آمریکا 

آماده هستیم

سخنگوی دولت با تاکید بر حق عبور کشتی ها در آبهای بین المللی، در واکنش 
به اقدام احتمالی آمریکا علیه تانکرهای ایرانی حامل بنزین به ونزوئا، گفت: 
خیلی زود اســت درباره واکنش ایران اظهارنظر کنــم اما در صورت ارتکاب 
چنین اشتباهی همه گزینه ها را برای خودمان محفوظ می دانیم.»علی ربیعی« 
دیروز دوشنبه در نشست خبری افزود: در جلسات گذشته ستاد ملی کرونا به 
ایجاد شرایط مناسب برگزاری مراسم احیا به طور جمعی و با رعایت پروتکل ها 
اصرار کردنــد و این موضوع یکی از دغدغه های جدی رییس جمهور و همه 
اعضای ستاد کرونا بود.وی ادامه داد: یکی از نگرانی هایی که وجود داشت عدم 
رعایت پروتکل ها و رعایت نکردن برخی از متولیان یا برخی از گزارشــات بود 
که اقداماتی با تجمع های زیاد بدون هماهنگی صورت گرفته است که با  ورود 
رهبر معظم انقاب و  رهنمود ایشان با صراحتی که فرمودند من تابع نظرات 
کارشناسی ستاد ملی هستم این اطمینان خاطر ایجاد شد و مردم مومن بیش 
از ســایرین مسایل بهداشــتی را مراعات کردند.  نگرانی های کم هم برطرف 
شد.سخنگوی دولت افزود: گزارشاتی که داشتیم مراسم به خوبی برگزار شد 
کــه زمینه را برای مراســم های مذهبی دیگر و   بــرای زیارتگاه ها و امکان 
مذهبــی آماده کرد تا بتوانیم تصمیات جدیدتری را اتخاذ کنیم.ربیعی گفت: 
مناطق ســفید ما به ۲۸۰ شهرستان افزایش پیدا کرده است و روند بهبودی 
و در زمینه درمان بیماران مبتا به کرونا پس از کشــور چین و ســوییس در 
رتبه سوم جهانی قرار داریم. میانگین بهبودی ما بسیار  خوب است  به طوری 
که تقریبــا ۹۴ درصد افرادی که مراجعه کردند، بهبود یافته اند در حالی که 
میانگین جهانی آن ۸۴ درصد اســت.وی به آخرین گزارش ستاد ملی مقابله 
با کرونا اشــاره کرد و گفت: این گزارش نشان می دهد که عدد مولد نسلی یا 
به تعبیری RE در کمتر از ۴ هفته به زیر عدد یک رســیده است یعنی میزان 
انتقال از یک نفر به ۳ نفر در اسفند ماه امروز به کمتر از یک نفر رسیده است 
که این شاخص بسیار خوبی است که یک نفر حتی یک نفر را مبتا نمی کند 

و  عدد کمتری از یک نفر انتقال پیدا می کند.  

برای بدترین سناریوها مقابل آمریکا آماده هستیم
ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام احتمالی آمریکا برای ممانعت از عبور 
تانکرهــای حامل بنزین ایران به ونزوئا و نامه محمد جواد ظریف به دبیرکل 
سازمان ملل و هشدار وزارت امور خارجه مبنی بر واکنش قاطع و فوری علیه 
این اقدام، گفت: هیچ کشوری ملزم به رعایت تحریم های یکجانبه و دلخواهانه 
آمریکا نیست و ماهم متعهد به انجام تبادل عادی با ونزوئا هستیم.سخنگوی 
دولت افزود: ارســال تانکرهای حامل بنزین به ســفارش دولت ونزوئا انجام 
گرفته و متکی به اراده آزاد کشورها در مبادات مرسوم بین المللی است. می 
خواهیم نسبت به امنیت این محموله ها از خطر راهزنی دریایی دولت آمریکا 
-که در گذشته هم سابقه داشته است - اطمینان حاصل کنیم.ربیعی یادآور 
شد: انتظار داریم جامعه بین المللی نسبت به این بدعت در آزادی آبراهه های 
بین المللی و حفاظت از ترددها حساســیت باا و واکنش مناسب نشان دهد. 
بدعت و دست اندازی رژیم آمریکا، در پایمال کردن مقررات و قوانین حقوقی 
به وقاحت بی مانندی )ناگزیر از اســتفاده از این کلمات هستم( رسیده است.

وی اضافه کرد: وزیرامور خارجه هشــدارهای ازم را داد و در دولت و شورای 
عالی امنیت ملی هم این موضوع بررسی شد. امیدواریم که آمریکا دچار چنین 
خطایی نشــود. اما در هر صورت ما همه احتماات را در نظر خواهیم گرفت 
و برای بدترین آن آماده هســتیم.ربیعی خاطرنشان کرد:  اگرچه خیلی زود 
است که درباره واکنش ایران به راهزنی احتمالی آمریکا اظهارنظر کنیم اما در 
صورت ارتکاب چنین اشتباهی همه گزینه ها را برای خودمان محفوظ می دانیم 
و برای حفاظت از آزادی دریانوردی و باا بردن هزینه بی سابقه قانون شکنی 
واکنش های متناســبی را اتخاذ خواهیم کرد.سخنگوی دولت تصریح کرد: ما 
با ونزئا کشوری هســتیم که از قدیم با یکدیگر ارتباط داشتیم. کااهایی را 
می فروشــیم و کااهایی را از آن خریداری می کنیم. این روابط به کشورهای 
دیگــر ارتباطی نــدارد. همه اینهــا در چارچوب اقداماتی اســت که قوانین 
بین المللی آنها را آزاد دانسته و در چارچوب ارتباطات سالم تجاری هم است.

سخنگوی شورای نگهبان:
مزاحمت در حق آزادی تجارت، عواقب 

پشیمان کننده ای برای امریکا دارد
ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: آزادی تجارت از جملــه اصول قدیمی و 
شناخته شده حقوق بین الملل است و دولت ها حق ندارند در اجرای آن مانع 
تراشــی کنند.به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:« آزادی 
تجارت از جمله اصول قدیمی و شناخته شده حقوق بین الملل است و دولت 
هــا حق ندارند در اجرای آن مانع تراشــی کنند. هر گونه ایجاد مزاحمت در 
استفاده از این حق مسلم ایران، عاوه بر نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل 

می تواند عواقب پشیمان کننده ای برای رژیم امریکا داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تهدید مقامات آمریکایی 
را بی شرمانه دانســت و گفت: اگر آمریکایی ها اقدامی 
علیه رفــت و آمد آزاد و قانونی کشــتی های ما انجام 
دهند، مورد برخورد قاطع ما قــرار می گیرد و عواقب 
هر اقــدام نابخردانه علیه کشــتی های ایران به عهده 
آنها خواهد بود.»ســید عباس موسوی« پیش از ظهر 

دیروزدوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
اظهار داشت: تا زمانی که اشغال گری، تجاوز، قساوت و 
جنایت وجود دارد، روز قدس گرامی داشته می شود و 
ایران سرمدار این نگاه خواهد بود. با توجه به تحوات 
مهمــی که در جهــان رخ داده، روز قدس مهمتری را 
در پیشرو داریم. مقام معظم رهبری هم در یک اتفاق 
کم نظیر در این روز سخنرانی خواهند کرد.سخنگوی 
وزارت امور خارجه با اشــاره بــه تحوات دیپلماتیک 
طی هفته اخیر اظهار داشــت: از اتفاقی که در عراق و 
افغانستان رخ داده، مجددا ابراز خرسندی می کنم که 
دو کشور همسایه ما در شــرق و غرب بعد از مدت ها 
و کشــمکش سیاسی، به تفاهم سیاسی دست یافتند. 
عراق مجددا با دسیسه هایی که به آن اقدام می کنند، 

لزوم وجود دولت قوی، فراگیر و متقدر حس می شد که 
خوشــبختانه این دولت تشکیل شد که مورد حمایت 
ایران هم است.موســوی ادامه داد: در افغانستان بعد از 
مدت ها کشــمکش این تفاهم برقرار شد. ایران اولین 
کشوری بود که از این تفاهم استقبال کرد و امیدواریم 
ایــن طلیعه ای برای گفت وگوهــای فراگیر میان همه 
گروه ها و برای گفت وگوهای بین اافغانی باشیم و شاهد 
یک کشور امن، آباد و با ثبات در شرق خودمان باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت زندانیان 
ایرانی خارج از کشور تصریح کرد: کمتر از سه هزار نفر 
از هم وطنان ما در خارج از کشور با عناوین مختلف در 
زندان هســتند که عمده جرایم آنها به قول خودشان 
عدم رعایت مقــررات ورود کاا و اجناس و از نظر آنها 

قاچاق مواد مخدر است.سخنگوی وزارت امور خارجه 
افــزود: در این زمینه، ســفارتخانه های ما در ارتباط با 
دولت ها هستند و به مناسبات های مختلف تاش شد 
تعدادی از این افراد آزاد شوند. در ماه های اخیر تعدادی 
از آنها عفو گرفتند و تعدادی برای تداوم زندان به کشور 

بازگشتند و امیدواریم این روند ادامه یابد.  

ترامپ در پی آنارشیسم جهانی است
موســوی در پاسخ به پرســش ایرنا مبنی بر واکنش 
ایــران در صــورت عملی شــدن تهدیــد آمریکا در 
توقیف نفتکش های ایرانی بیان کرد: تجارت آزاد بین 
کشورهای مستقل امری مشروع است. آنچه نامشروع 
اســت راهزنی و مداخله در تجارت آزاد و قانونی میان 

کشورهای مستقل است که آمریکا سردمدار این گونه 
کارها اســت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر 
اینکه آمریکای ترامپ به دنبال برهم زدن نظم جهانی 
است، یادآور شد: آمریکا نرم های جهانی را برهم زده و 
به دنبال نوعی آنارشسیم جهانی است که برای دولت ها 
و ملت های دنیا باید زنگ خطر باشــد تا از ارزش های 
جهانی و دستاوردهای بین المللی که مورد تاکید منشور 

ملل متحد است، دفاع کنند. 

عواقب هر اقدام نابخردانه علیه کشتی های ایران 
به عهده آمریکا خواهد بود

موسوی تهدید مقامات آمریکایی را بی شرمانه دانست 
و عنوان کرد: اگر آمریکایی ها اقدامی علیه رفت و آمد 

آزاد و قانونی کشتی های ما انجام دهند، مورد برخورد 
قاطع ما قرار می گیرد. اگر آمریکا از کشوری خوش شان 
نمی آید، دلیلی نمی شود که مانع از مبادله قانونی میان 
کشورها و تحریم و ایجاد مزاحمت میان کشورها شوند. 

تکذیب ادعاها درباره کشته شدن اتباع افغان در 
خاک ایران

موسوی درباره نتایج کمیسیون مشترک مرزی ایران و 
افغانستان پیرو ماجرای هریرود گفت: همه جای دنیا 
کنتــرل مرزها امر مهمی اســت و ورود اتباع خارجی 
باید با مجوز و قانونی باشد. برخی ها هم سعی می کنند 
به صورت غیرقانونی وارد یک کشــور شوند و وظیفه 

مرزبانی عدم انجام این کار است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد:
عواقب هر اقدام نابخردانه 
علیه کشتی های ایران به 
عهده آمریکا است
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نگـــاه ۹دستور جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، برای مقابله با فرار 
مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رســیدگی به پرونده مالیاتی 
مودیانــی که اقدام به صدور صورتحســاب های غیرواقعی، ۹ 
دســتور جدید صادر کرد.به گــزارش اقتصادآناین، امیدعلی 
پارسا در بخشــنامه ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و 
ادارات کل امور مالیاتی نحوه رســیدگی به صورتحساب های 
غیرواقعی را اباغ کرد.رئیس ســازمان امــور مالیاتی در این 
بخشنامه عنوان کرده است که با عنایت به تصویب قانون پایانه 
های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری و مقابله 
با فــرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رســیدگی به پرونده 
مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی 
می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، ۹ مورد 

اعام می شود.

این موارد به شرح زیر است.
۱. تشکیل کمیته یژه مبارزه با فرار مالیاتی در هر یک از ادارات 
کل امور مالیاتی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل 

مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی
۲. در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی که به واسطه 
معامــات غیرواقعی با مودی صوری مــورد پذیرش قرار نمی 
گیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی 
مالیاتی نســبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند، با احراز 
ادعای مودی و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق 
از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش 

قرار خواهد گرفت.
۳. در صورتی که مشــخص شــود طرف حساب صورتحساب 

فروش صادره توســط مودی، اشــخاص فاقــد اعتبار مالیاتی 
)مودی صوری( هســتند، اگر فروشنده در مراحل رسیدگی یا 
دادرســی مالیاتی خریدار واقعی یــا خدمت را معرفی کند، با 
احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصاحی، ارزش بهای 
کاا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کاای خریداری شده 
توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده 
بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای 
تمام شده کاای خریداری شده خریدار واقعی کاا یا خدمات، 

مورد منظور خواهد شد.
۴. در صــورت عدم معرفی خریدار یا فروشــند واقعی کاا یا 
خدمت توسط مودی، اداره امور مالیاتی باید مراتب این موضوع 
را به همراه مســتندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی 
گزارش کند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی 

اقدام شود.
۵. در صورتــی که پس از قطعیت پرونــده مالیات عملکرد یا 
مالیات بر ارزش افزوده، مودی، فروشــنده یا خریدار واقعی را 

معرفی کند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای ۲ و ۳، برابر 
مقررات تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مســتقیم مربوط 
به مالیات عملکرد و بخشنامه های صادره سازمان در خصوص 

مالیاتی بر ارزش افزوده، اقدام شود.
۶. اگر ادارت امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی 
مشکوک به انجام معامات غیرواقعی با مودیان صوری که در 
فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه های 
ســازمان نیســتند، برخورد کنند موظفند جهت شناسایی و 
راستی آزمایی طرف های معامله، مراتب را به همراه مستندات 

مربوط به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال کنند.
۷. پــس از ثبت اطاعات مطابق بنــد ۶ به عنوان مودی فاقد 
اعتبار مالیاتی، هر گونه تعییر اطاعات در سامانه های ۱۶۹ و 
۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، منحصرا با نظر کمیته 

ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل مالیاتی است.
۸. مودیاتــی که برای عملکرد یا دوره های ســال ۹۹ به بعد 
صورتحساب غیرواقعی دهند، اگر فروشنده و خریدار واقعی را 
معرفــی نکنند، عاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با 
آنها رفتار می شود، به عنوان مودی پررسیک نیز تلقی خواهند 
شــد.   در موارد معرفی فروشنده و خریدار واقعی، در صورت 
تکرار صورتحســاب غیرواقعی، با آنها مطابق با این بند رفتار 

می شود.
۹. با توجه به اینکه مودیان صوری دارای فعالیت واقعی نیستند، 
در مواردی که مســتندات با اطاعیه ای مبنی بر فعالیت آنها 
به ادارات امور مالیاتی واصل شــود، انجام برآورد بیش از ارقام 
مندرج در اطاعیه های واصله موضوعیت نداشته و باید صرفا 

مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد

 کدام گروه ها از صندوق نوآوری
 وام کرونا می گیرند؟

رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی از اضافه شــدن گروه هــای جدید به جمع 
دریافت کننده تســهیات کرونایی صندوق خبر داد و گفت: این تسهیات برای 
شرکت های دانش بنیان کوچک، شــتابدهنده ها و تامین کنندگان فضاهای کار 
اشتراکی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ ۹ درصد در نظر گرفته شده است.به 
گزارش ایســنا،  علی وحدت با اشاره به اجرای دو مرحله از حمایت های صندوق 
نوآوری از کسب و کارهای آسیب دیده فعال در زیست بوم نوآوری کشور افزود: در 
مرحله اول حمایت و کمک به تداوم کسب وکار شرکت های دانش بنیان کوچک، 
شــتاب دهنده ها و تأمین کنندگان فضاهای کار اشــتراکی آسیب دیده از شیوع 
ویروس کرونا و در مرحله دوم حمایت و کمک به تداوم کسب و کار شرکت های 
خاق کوچک آســیب دیده بــر اثر کرونا که دارای نیروی انســانی کمتر از ۵۰ 
نفر یا فروش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال در ســال ۹۸ بوده اند، اجرا شد.وی یادآور 
شــد: بر این اســاس تاکنون نزدیک به هزار درخواست در سامانه غزال صندوق 
نوآوری ثبت شــده که در مرحله ارزیابی و عقد قرارداد هستند.وحدت با اشاره به 
اضافه شدن شرایط جدید دریافت تسهیات کرونایی گفت: بر اساس مصوبه هیات 
دولت، شرکت های دانش بنیان و خاق فعال در حوزه های گردشگری، سامت غیر 
دیجیتال، صنایع دستی، اسباب بازی و سرگرمی، حمل و نقل هوشمند، دیداری، 
شنیداری، معماری، هنری و رسانه ای نیز با مصوبه هیات عامل صندوق مشمول 
حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی برای دریافت تسهیات کرونا می شوند.

به گفته وی پس از دریافت بازخورد از ذی نفعان و متناسب با شرایط روز کشور، 
کاهش حداقل ۲۰ درصدی رتبه الکســا، تعداد نصب، کاربر فعال یا ترافیک داده 
آنها در دوران شیوع ویروس کرونا تا تاریخ درخواست نسبت به دوره زمانی مشابه 
قبل از آن و فعالیت شــرکت به شــرایط بهره مندی از تسهیات صندوق اضافه 
شد.رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص جزئیات این تسهیات، خاطر 
نشان کرد: برای شرکت های دانش بنیان کوچک، شتابدهنده ها و تامین کنندگان 
فضاهای کار اشــتراکی تا ســقف ۵۰۰ میلیون تومان و برای شرکت های مورد 
تایید دبیرخانه برنامه توســعه زیســت بوم شــرکت های خاق معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان است که با نرخ ۹ درصد 
در اختیار شــرکت ها قرار می گیرد. این تســهیات با پایش وضعیت فعالیت و 
اشتغال شرکت ها طی ۶ ماه پرداخت خواهد شد. بعد از آن، ۶ ماه جهت بازیابی 
توان شــرکت ها تنفس داده می شود و تســهیات طی یک سال بعد به صورت 
اقســاطی بازپرداخت خواهد شد.وحدت تاکید کرد: در مراحل بعدی، تسهیات 
و حمایت هایی برای شرکت های دانش بنیان بزرگ و شرکت های فناور مستقر در 
پارک های علم و فناوری، شرکت های نوآفرین )استارتاپ( نیز در نظر گرفته شده 
است که به زودی از طریق وبگاه و شبکه های اجتماعی صندوق نوآوری وشکوفایی 
اطاع رسانی خواهد شد.گفتنی است متقاضیان استفاده از تسهیات شرکت های 
خاق آسیب دیده بر اثر کرونا، برای ثبت تقاضای خود می توانند از طریق سامانه 
غزال به نشانی www.inif.ir اقدام کنند.به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، پیش از این صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری همزمان 
با آغاز شــیوع ویروس کرونا در روزهای پایانی ســال گذشته با اختصاص ۵۰۰۰ 
میلیارد ریال، برنامه حمایت مالی سریع از محصوات فناورانه در عرصه مقابله با 
شــیوع این بیماری را اجرا کند و ظرف دو هفته توانست ضمن اعام فراخوان و 
دریافت طرح ها، نســبت به تامین مالی نزدیک به ۷۰ شرکت دانش بنیان و فناور 

سازنده تجهیزات و اقام مرتبط برای مقابله با کرونا اقدام کند.

خبرهای خوش برای کسب وکار در کنار 
آسیب های کرونا 

قوانین دست وپا گیر شروع کسب وکار یکی از موانع بهبود محیط کسب وکار است 
که با تغییرات ایجاد شده در صدور کد اقتصادی، حذف گواهی ارزش افزوده برای 
ثبت شرکت و ایجاد پنجره واحد فیزیکی در آینده نزدیک، می توان مقداری برای 
ارتقای شاخص سهولت کسب وکار در کشور امیدوار بود.به گزارش ایسنا، قوانین 
و روندهای اداری تمام نشدنی دست اندازی برای شور و انگیزه متقاضیان شروع 
کسب وکار ایجاد می کند که در پی باا و پایین رفتن مکرر از اداره ها و سازمان ها 
بــرای اخذ یک مجوز یا صدور کد اقتصادی و... با صــرف هزینه و زمان زیاد از 
ســرعت و قدرت این انگیزه در جهت ایفا نقشی در تولید و پیشرفت اقتصادی 
کشور، می کاهند و آن را از بین می برند. به این مجموعه ای از عوامل، سیاست ها، 
شرایط حقوقی و مقرراتی که بر فعالیت های کسب وکار حاکم است و مدیران و 
مالکان بنگاه ها نمی توانند آن ها را تغییر داده با بهبود بخشند، محیط کسب وکار 
گفته می شود که بهبود آن به دلیل نقش مهم و موثری که در توسعه اقتصادی و 
جهش تولید دارد، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است؛ به گونه ای که 
کارشناسان معتقدند در پی محیط کسب وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه های 
اقتصادی افزایش پیدا می کند و انگیزه سرمایه گذاران از بین می رود تا در نهایت 
موجب عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی خود می شود. متاسفانه 
کشور ما براساس اطاعاتی که از سوی بانک جهانی منتشر شده رتبه و شاخصی 
درخور توجــه ای در این زمینه ندارد که هیئت مقررات زدایی و مرکز مطالعات 
و پاایش فضای کسب وکار در وزارت اقتصاد از جمله سازمان های تاثیرگذار در 
ارتقای شاخص کشــور در این زمینه هستند که براساس آخرین گزارش بانک 
جهانی نتوانسته تاثیر چندانی بر شاخص سهولت کسب وکار در کشور بگذارند. اما 
رئیس مرکز مطالعات و پاایش بهبود محیط کسب وکار در وزارت اقتصاد معتقد 
است که معادل ۱۹ تا ۲۰ مورد از اطاعاتی که از ایران درباره کسب وکار به بانک 
جهانی ارسال شده، اشتباه بوده که حتما باید اصاح و به بانک جهانی اعام شود 
کــه بانک این را از بخش خصوصی می پذیرد و اکنــون ما داریم این موضوع را 
بررسی می کنیم.این روزها، خبرهای خوش و امیدوارکننده ای برای بهبود محیط 
کسب وکار شنیده شد و به تصویب رسید که ایجاد پنجره واحد فیزیکی در آینده 
نزدیک، تغییــرات در صدور کد اقتصادی و حذف گواهی ارزش افزوده از جمله 
این خبرها هستند. طبق گفته رئیس مرکز اطاعات و بهبود محیط کسب وکار، 
تاکنون ایجاد دو پنجره واحد تأثیرگذار در بهبود محیط کســب وکار در دستور 
کار گرفته که یکی از آن ها مربوط به شروع کسب وکار و دیگری مرتبط با صدور 
مجوزها است. شروع کسب وکار به مواردی همچون صدور کد اقتصادی، گواهی 
ارزش افزوده، دفاتر پلمب شده مالیاتی، کد کارگاهی و... نیاز دارد که تحقق این 
موارد در ایران معادل ۷۲.۵ روز کاری طول می کشد و ایجاد پنجره واحد فیزیکی 
می تواند این زمان را به سه تا چهار روز کاهش بدهد که علی فیروزی قول ایجاد 
آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری داده است.مالیات نیز از دیگر عوامل موثر 
در زمان طوانی شروع کسب وکار است که با اباغ بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد در 
ایــن زمینه تغییراتی در صدور کد اقتصادی و حذف گواهی ارزش افزوده ایجاد 
شــد و براساس آن دیگر نیاز نیست که مردم پس از ثبت شرکت خود برای کد 
اقتصادی اقدام کنند بلکه پس از ثبت شرکت و دریافت شناسه ملی آن، همان 
شناســه ملی به عنوان کد اقتصادی محسوب خواهد شد. همچنین از این پس 

ثبت شرکت ها دیگر نیازی به دریافت گواهی ارزش افزوده ندارند.

دار در مرز ۱۸هزار تومان ، سکه ۷.۵ نیم میلیون: 
آرامش به بازارها بر خواهد گشت؟

در حالی که قیمــت دار امروز از مرز روانی ۱۷ هزار تومان فاصله گرفته اســت، 
همتی، رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد ثبات به بازارها باز خواهد گشــت . به 
گزارش خبرآناین، وعده بازگشت ثبات به بازارها وعده پرتکراری است که در ماه های 
گذشــته بارها و بارها به گوش رسیده است . افزایش قیمت دار در سال جاری اما 
اتفاق مهمی بود که افکار عمومی را به خود مشــغول کرد. رشد قیمت ها در بازار 
دار ، اتش زیر خاکستر مانده در سایر بازارها را نیز شعله ور کرد تا در یکی از کم 
تقاضاترین دوره های اقتصادی ایران ، رشــد قیمت ها در بازارها به خبر روز تبدیل 
شود.خودرو از جمله بازارهایی بود که تحت تاثیر رشد قیمت ارز از یک سو و کاهش 
عرضه و مانور داان از سوی دیگر، به یکی از داغ ترین بازارها تبدیل شد . هر چند 
قیمت های اعامی به گفته فعاان صنفی، مبنایی برای خرید و فروش نبود اما با این 
حال تاثیر رکوردهای پی در پی قیمتی بر افکار عمومی قابل رصد و پیگیری است. 
در شرایطی که قیمت هر دستگاه پراید در سایت های اینترنتی برابر با ۹۰ میلیون 
تومان اعام می شد، گران ترین پراید فروخته شده در بازار ۷۳ میلیون تومانی بود . 
این اما تمام داستان خودرو در بازار ایران نیست. تقاضا برای خرید خودرو ، نه امروز 
که از زمان بیرون آمدن دوباره غول تورم از شیشه کاهش یافته است، رشد قیمت ها 
در بازار با خرید و فروش کم می تواند انتظارات تورمی را دامن بزند . افزایش قیمت 
خودرو در کارخانه های خودروسازی نیز با هدف کاهش فاصله قیمتی میان بازار و 
کارخانه ، هر چند با هدف کاهش قیمت ها در بازار اجرایی شد اما نتوانست تاثیر 

مورد انتظار را به جا بگذارد .

 بازار سکه سکه شد
 از ســوی دیگر افزایش قیمت ارز به رشد قیمت سکه دامن زد. قیمت سکه  طا 
تنها از مولفه قیمت ارز تاثیر نمی گیرند و قیمت طا در بازارهای جهانی نیز تاثیری 
قابل توجه را بر این بازار به جا می گذارد. همزمان با شیوع کرونا در جهان ، ریزش 
بورس های معتبر جهانی اتفاقی بود که رخ داد و در نتیجه ریزش بورس های معتبر 
در کنار کاهش قیمت نفت، قیمت ها در بازار طا روندی افزایشی را تجربه کرد . در 
سه ماه اخیر قیمت طا در بازارهای جهانی بیش از ۲۰۰ دار افزایش یافته است . 

این بدان معناست که افزایش قیمت ها در ایران نیز گزیر ناپذیر می نماید . 

تاش در بازار سوت و کور
در عین حال افزایش نرخ دار سبب شده است تاشی گسترده برای بهره گیری از 
این شرایط در بازار مسکن در دستور کار داان باشد .فعاان بازار مسکن می گویند 
این روزها قیمت های اعامی در تمامی مناطق تهران و حتی دیگر شهرها با افزایش 
روبروست و همین امر سبب شده معامات به مرحله قفل شدگی برسد. این روزها 
بازار مسکن در حالی با متوسط قیمت بیش از ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع 

روبروست که خرید و فروش کاهش محسوسی دارد . 

چه خواهد شد؟ 
رشد قیمت ها در حالی ادامه دارد که رییس کل بانک مرکزی وعده بازگشت آرامش 
را می دهد. بسیاری از کارشناسان خبره می گویند دلیل مهم افزایش قیمت ها در 
شــرایط فعلی کاهش درآمدهای نفتی تحت تاثیرکاهش قیمت نفت از یک سو و 
تحریم  های آمریکا علیه ایران از سوی دیگر است. در عین حال شیوع کرونا سبب 
شده برخی کارشناسان و حتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسامی احتمال 
کاهش درآمدهای مالیاتی را نیز مطرح کنند که انتظاری دور از ذهن نیست . هزینه 
های مهار بیماری کرونا از یک سو و هزینه های ناشی از فاصله گذاری اجتماعی از 
ســوی دیگر نیز فشار باایی را متوجه بخش هزینه ای اقتصاد کرده است . همتی 
می گوید: محاسبات و برآوردهای اداره بررسی های اقتصادی بانک بسیار کمتر از آن 
چیزی است که در فضای تبلیغاتی مطرح می شود. همانطور که قبا گفتم شرایط 
دشوار است اما در حال بهبود بوده و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است. باید 

منتظر ماند و دید برگشت قیمت ها در بازار چه زمانی آغاز می شود.  

خبر خوش برای بازنشستگان کشوری
معاون توســعه مدیریت و منابع صندوق بازنشســتگی کشــوری گفت: حقوق 
اردیبهشــت ۹۹، یک میلیــون و ۴۷۱ هزار بازنشســته و وظیفه بگیر صندوق 
بازنشستگی کشوری به حساب این عزیزان واریز می شود.، فتح اه شعبانی اظهار 
کرد: با استفاده از روش های نوین بانکداری و با همکاری سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی، حقوق اردیبهشت بازنشستگان و وظیفه بگیران 
صندوق بازنشستگی کشوری از  ساعت ۱۴ به تدریج به حساب این عزیزان واریز 
قابل برداشت می شــود. وی گفت: با هدف تسریع در واریز حقوق و با همکاری 
بانک صادرات از این پس، حقوق بازنشســتگان از طریق سیســتم های جدید 

بانکداری به صورت مستقیم واریز می شود.

معــاون وزیــر اقتصاد گفــت: دولت 
بعد از پایان ســال ۱۴۰۰ از مدیریت 

صندوق های ETF خارج می شود.
عبــاس معمارنــژاد در گفت وگــو با 
ایلنــا درباره نحوه  اقتصادی  خبرنگار 
مدیریــت صندوق های واســطه گری 
مالی )ETF( اظهار داشــت: براســاس 
قانون تا پایان برنامه ششــم مدیریت 
صندوق در اختیار دولت خواهد بود اما 
دولت موظف اســت که از سال ۱۴۰۰ 
به بعد مدیریت این صندوق ها را واگذار 
کند.وی با بیان اینکه این ســاز و کار 
مصوبه هیات دولت و قانون است، ادامه 
داد: اینکه دولت باید به تدریج خود را 
از مدیریت صندوق های واســطه گری 
مالی یا همان ETF خارج کند، در قانون 

آمده است. افرادی که یک دهم درصد 
واحدهای صندوق را داشته باشند، حق 
شرکت در مجامع را دارند و می توانند 
در تعیین مدیریت صندوق در تصمیم 
امور  گیری ها مشــارکت کنند.معاون 
بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی با 
اشاره به اینکه امکان فروش واحدهای 
باقیمانده به اشــخاص حقوقی وجود 
دارد، ادامــه داد: از آنجایی که ترکیب 
ســهام حاضر در این صندوق ها خوب 

و ارزنده اســت، پیش بینی می کنیم 
اشــخاص حقوقی برای خرید واحدها 
ترغیــب خواهند شــد که بــا همین 
اندک یونیتی که خریداری می کنند، 
مشــارکت قابل توجهی داشته باشند.

معمارنژاد گفت: برآورد ما این است که 
در روزهای پایانی مهلت پذیره نویسی، 
اســتقبال خوبی از خریــد واحدهای 
اولین صندوق واسطه گری مالی صورت 
بگیرد چراکه در حالی هر واحد سرمایه 

گذاری ۱۰ هزار تومان به مردم فروخته 
شده که قیمت واقعی آن نزدیک به ۲۰ 
هزار تومان است.وی همچنین درباره 
اظهار داشت:  بانک ها  دارایی  واگذاری 
روند واگــذاری دارایی بانک ها در حال 
انجام اســت و ظرف یک مــاه و نیم 
گذشــته بانک ها فقط ۷ هزار میلیارد 
تومان ســهام فروختنــد.  معاون امور 
بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: 
اولین عرضه بــزرگ دولت تا چند روز 
آینده آگهی خواهد شد و گروه سرمایه 
گذاری امید مرتبط با بانک ســپه که 
ارزش آن ۷۰ هــزار میلیــارد تومان 
است را واگذار خواهیم کرد. البته این 
واگذاری تا پایان سال در چند مرحله 

انجام می شود.  

 معاون وزیر اقتصاد:
دولت از مدیریت صندوق های 

واسطه گری مالی)ETF( خارج می شود

نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفت: ۷۰ تا ۷۲ 
درصد شاغان در مشــاغل پایین دست بیمه نیستند 
و در رابطه هــای ناســالم کار می کننــد و حقوق های 
حداقلی ۵۰۰ تــا ۶۰۰ هزار تومان دریافت می کنند.به 
گزارش ایرنا، »فرامرز توفیقی« درباره مشکات کارگران 
روزمزد گفت: یکی از معضات جوامع، عدم ساماندهی 
کارگران روزمزد است. مادامی که نقشه های بلندمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت در حوزه های مختلف اشتغال 
)خدمات، کشــاورزی و صنعتی( نداشته باشیم گردش 
کارگــران روزمزد امری بدیهی اســت.  وی افزود: باید 
برنامه ریزی هــای ازم برای ایجاد اشــتغال معنادار در 
حوزه های مختلف داشــته باشــیم و ســپس امیدوار 
باشیم که دیگر شــاهد گردش کارگران در بخش های 
مختلف نباشیم.این فعال کارگری بیان کرد: کشاورزان 
چون نمی توانند معیشــت خود را از این طریق برطرف 
کنند به کارگر روزمزد تبدیل می شود.وی تصریح کرد: 
ابتدایی ترین کار در این حوزه ســامان بخشیدن به این 
نوع کارگران اســت نه صرف اشــتغال آنها و تا زمانی 
که نتوانیم آنها را ســاماندهی کنیم شــاهد آسیب ها و 
بداخاقی هــا اجتماعی خواهیــم بود.نماینده کارگران 
اظهارداشــت: همیشه تاکید داشتیم که باید به مسائل 
به شکل فرآیند توجه کنیم و صرف اینکه بگوییم کارگر 
روزمزد داریم که مبلغی درآمــد دارد و گذران زندگی 

می کند کافی نیست، بلکه نداشتن گردش مالی و امنیت 
شغلی و ساماندهی نشــدن می تواند تبعات اجتماعی 
بسیاری داشته باشد.  ابتدایی ترین موضوعی که گفتیم 
سامان بخشی به مشاغل و اینگونه افراد است و اگر این 
اتفاق می افتد می توانستیم برنامه ریزی های ازم را انجام 
دهیم.  وی با اشاره به اینکه ساماندهی مشاغل و افراد 
در برنامه ریزی ها موثر اســت، گفــت: وزیر کار همواره 
تاکید دارند که مشــاغلی که قابل احصاء نیســتند وام 
دو میلیونی می گیرند و این اقدام توســط شهرداری ها 
انجام می شود، در حالیکه پیش از این شاهد بودیم که 
شــهرداری با این افراد بدرفتاری می کرد حال چگونه 
می توانیم راســتی آزمایی و ســامت آزمایی کنیم که 
این وام ها به دست افراد و کارگرانی که دغدغه زندگی 
دارند می رســد؟ چرا که هیچ گونه آماری از این افراد 
وجود ندارد.توفیقی گفت: کمک کردن به افراد مزدبگیر 
بسیار سخت است چون قابلیت شناسایی برای ما دشوار 
است و مجبور هســتیم که به راه های دیگری متوسل 
شویم.وی افزود: امیدوارم شیوع بیماری کرونا تلنگری 
برای دولتمردان باشــد تا سامان بخشی زیرساخت های 
هر کلونی همچون خانواده، محله، شــهر و اســتان که 
ابتدایی ترین نیازهای شهرنشینی است را در برنامه های 
خود قرار دهند.  این فعال کارگری گفت: متاسفانه در 
وجود ما سوء استفاده کردن نهادینه شده است و نمونه 

آن ثبت نام افراد برای دریافت وام یک میلیون تومانی 
اســت و از سوی دیگر راستی آزمایی آماری نیز نداریم 
تا بررســی کنیم این تسهیات به دست افراد موردنظر 
رسیده است یا نه؟ و در حال حاضر نمی توانیم بگوییم 
این کمک هایــی که دولت انجام می دهد به مشــاغل 
آسیب پذیر که بیشتر کارگران روزمزدند می رسد.وی با 
بیان اینکه در مشــاغل پایین دســت ۲۸ تا ۲۹ درصد 
افرادی هســتند که فهرست بیمه برایشان رد می شود، 
افزود: تا زمانی که نگران شفافیت آماری باشیم و دوست 
نداشته باشیم آمارها شفاف باشــد در این تاریکی هر 
اتفاقی می افتد، از جمله زیرمیزی ها، رابطه های پنهان، 
اســتفاده از دوستان و آشنایان و ارتباطات و مسائلی از 
این دســت.  توفیقی درباره حقوق معوق کارگران نیز 
گفت: حقوق معوق با توجه به گردش مالی نامناســب 
در بنــگاه های کوچک و به خصوص در شــرکت هایی 
که پشــتیبانی دهنده به صنایع همچون خودروسازی 
هستند وجود دارد و کرونا نیز مزید بر علت شده است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات موثر ی که معاونت روابط 
کار وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی انجام داد این بود 
که از مهرماه سال گذشته بنگاه هایی که مشکات مالی 
دارند را شناســایی و به آنها کمک کرد. براســاس آمار 
چندین ۱۰ هزار بنگاهی که حقوق معوق داشت، از این 

طریق شناسایی شد.

در مشاغل پایین دست؛

مزد ٧٠درصد کارگران ۶٠٠هزار تومان است
گزیده خبر

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی از ثبت درخواست ۸۲۲ هزار و ۸۶۸ نفر 
در سامانه بیمه بیکاری خبر داد و گفت: از این تعداد ۶۸۹ 
هزار و ۹۲ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری کرونا شناخته 
شدند.مســعود بابایی در گفتوگو با ایســنا، درباره ارسال 
لیست بیمه مشــموان بیمه بیکاری ماه های اسفند ۹۸ 
و فروردین ۹۹ به تامین اجتماعی اظهار کرد: مشخصات 
کامل مشمولین که تا پایان ۹۹.۱.۳۱ در سامانه ثبت نام 
کرده اند، پس از پاایش توسط سازمان تامین اجتماعی به 
ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارســال و از طریق 
این ادارات نیز به ادارات کل تامین اجتماعی استان ارسال 

شــده است؛ ضمنا برای مشمولین و غیرمشمولین که تا 
پایان ۹۹.۱.۳۱ ثبت نام کرده اند پیامک مبنی بر مشمول 

یا عدم مشمول بودن ارسال شده است.

تصمیم گیری درخصوص متقاضیان اردیبهشت در 
کارگروهی جداگانه

وی درباره پیش بینی های صورت گرفته برای مشموان 
بیمه بیکاری اردیبهشــت ماه ۹۹ نیز گفت: در ارتباط با 
مشمولین اردیبهشت ماه قرار است در کارگروهی مرکب 
از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان 
برنامه و بودجه، وزارت کشــور و سازمان تامین اجتماعی 

تصمیم گیری شود.

شرط پرداخت بیمه بیکاری ایام کرونا
مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیــکاری وزارت کار 
در عین حال شــرط پرداخت مقرری بیمــه بیکاری را 
مشــمول بودن قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون 
بیمه بیکاری دانســت و گفت: کل مشمولین قانون کار 

که تابــع قانون تامین اجتماعی و مشــمول قانون بیمه 
بیکاری هستند می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند 
و صاحبان حرف و مشــاغل آزاد، اتباع خارجی، خویش 
فرمایان، بازنشستگان و از کارافتادگان کلی مشمول بیمه 

بیکاری نیستند.

درخواست ۶89 هزار نفر پذیرفته شد
بابایــی درباره آخرین آمار متقاضیــان بیمه بیکاری نیز 
گفت: تعداد کل ثبت نام کنندگان تا روز گذشــته ۸۲۲ 
هــزار و ۸۶۸ نفر بوده که از این تعــداد، ۶۸۹ هزار و ۹۲ 
نفر مشمول دریافت  بیمه بیکاری کرونا شناخته شدند.

وی  در پایــان در خصوص اعتبــار تخصیص یافته برای 
کمک به صندوق بیمه بیکاری گفت: در تاریخ ۹۹.۱.۲۳ 
مبلغ ۱۲۸۶ میلیارد تومان اعتبار از طرف سازمان برنامه 
و بودجه به سازمان تامین اجتماعی تخصیص داده شده 
اســت که در حال حاضر احتماا اســفند و فروردین  ماه 
پرداخت شود ولی اعام شده که بخش دیگری از اعتبارات 

در ماه های آتی پرداخت خواهد شد

آخرین آمار 
متقاضیان بیمه 
بیکاری کرونا
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کرونا و سیگنال کاهش قیمت گاز در اروپاگزیده خبر
 به دنبال کاهش بی سابقه قیمت نفت بویژه شاخص نیویورک 
در هفته های گذشته که نه فقط بازارهای آمریکا که اروپا را نیز 
متاثر از خود کرده، این بار با اشــباع ذخایر گاز، سیگنال های 
منفی شــدن بهای این ماده حیاتی در حال ظهور اســت.به 
گزارش دیروز دوشنبه رادیو بین المللی فرانسه، نفت در شرایط 
مازاد قرار دارد و در عین حال بنزین نیز موجود اســت. ذخایر 
اروپا برای گاز در حال پر شــدن اســت و می توان در ماه های 

آینده شاهد منفی شدن قیمت گاز باشیم.
 ذخایر گاز اروپا به حد اشــباع رسیده است. »تیری بروس - 
hierry Bros« مدیر ارشــد انجمن بین المللی تولیدکنندگان 
نفت و گاز )IOGP( در امور اروپایی و متخصص مســایل گاز 
در موسسه مطالعات سیاســی پاریس)سیانس پو( می گوید: 
۶۰ درصــد این ذخایر پر بوده و این یک ســطح غیرطبیعی 
باا و ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشــتر از حد معمول است.او احتمال 
رسیدن به حداکثر ظرفیت مخازن در سه ماه آینده و پیش از 
پایان تابستان را رد نمی کند و می گوید: این می تواند سیگنال  
قیمت های منفی گاز در اروپا و احتماا« به دلیل سرایت آن، 
 »Philippe Sébille-Lopez - در آسیا باشد.»فیلیپ ِسبیل لوپه
مدیر ژئوپولیا و کارشناس مسائل ژئوپلیتیک انرژی می گوید: 
این پدیده کــه تا ۲۰ آوریــل)اول اردیبهشــت( برای نفت 
بی سابقه بود پیشــتر چندین بار به دلیل کمبود ذخایر برای 
گاز در ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در آمریکا اتفاق افتاده، اما 

گاز محصول جانبی نفت شیل بوده که بسیار سودآورتر بود.
رادیو بین المللی فرانســه همچنین افزود: زمســتان معتدل 
در هــر دو ســوی اقیانوس اطلس مصــرف گاز را در نیمکره 

شــمالی کاهش داده بود که همه گیری کوویــد - ۱۹ روند 
کند شــدن تقاضای گاز را تشــدید کرد. مصرف گاز باید ۱۵ 
تا ۱۸ درصد کمتر از پیش بینی امســال باشد که از این میان 
کاهش ســه درصدی مصرف گاز برای تولید برق است.قطر از 
ماه فوریه)بهمن-اســفند( محموله های گاز خود را از آسیا به 
سمت اروپا هدایت کرد، اما اقتصاد اروپا به دلیل شیوع بیماری 
همه گیر کووید-۱۹ به نوبه خود متوقف شــده است.به نوشته 
رادیو بین المللی فرانسه، روسیه خود را با کاهش ۲۰ درصدی 
تولید گاز سازگار کرده اســت و برخی از شرکت های بزرگ، 

سفارش هایشان برای »ال.ان.جی« آمریکا را لغو کرده اند و فقط 
هزینه خدمات مایع سازی را پرداخت می کنند.

در مقابل، نیجریه همانند قطر همچنان ارسال حامل های »ال.
ان.جی« را به اروپــا ادامه می دهد. در واقع، اروپا منطقه ای از 
جهان اســت که بزرگترین ظرفیت ذخیره سازی زیرزمینی را 
ارائه می کند.در این پیوند، العربیه به تازگی در گزارشی نوشته 
است: قطر بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع در جهان با 
گزینه های دشــواری روبه رو شده، به گونه ای که یا باید تولید 
»ال ان جی« را کم کند و یا برای حفظ ســهم خود از بازار، تن 

به جنگ قیمت ها بدهد که در این صورت ممکن است، منفی 
شدن بهای گاز مایع را همانند نفت خام غرب تگزاس، به دنبال 
داشته باشد.قطر در فوریه گذشته)بهمن ۹۸(، شروع به تغییر 
مسیر محموله های گاز طبیعی خود برای نواحی شمال غربی 
اروپا به جای مناطق آسیایی کرد زیرا شیوع ویروس کرونا در 
آسیا، منجر به کاهش خرید گاز شد اما این راه حل نیز دیری 
نپائید زیرا کرونا، به سرعت بزرگترین اقتصادهای اروپا را هدف 
تاخت وتاز خود قرارداد و بدین ترتیب قطر در مشکل خود برای 
یافتن مشتری برای محموله های گاز مایع، دست و پا می زند.

قطر برای مقابله با موانع دراز مدت، ناچار از گرفتن تصمیم های 
اساســی است که ابتدا، شامل کاســتن از تولید گاز به عنوان 
منبع اصلی درآمد خود می گردد که می تواند درآمدهای دولت 
را نیز کاهــش دهد. در عین حال فروپاشــی بهای نفت نیز 
فشــار مضاعفی را بر بهای گاز مایع اعمال می کند زیرا قیمت 
ال ان جی وابســته به بهای نفت است.البته نباید از یاد برد که 
این کاهش تولید، ممکن است استرالیا را نیز قادر به افزایش 
ســهم خود در بازار و محروم کردن قطر از عنوان »بزرگترین 
صادرکننده گاز طبیعی« سازد.حال اگر قطر برای اطمینان از 
رونــد فروش، رویکرد پایین آوردن بهای گاز مایع را در پیش 
بگیرد، چه بسا با این رویه، بدتر شدن فرو پاشی بازار گار را رقم 
زده و حاشیه سود برای تولیدات کم هزینه تر را نیز مورد تهدید 
قرار داده و در نهایت به منفی شدن بهای گاز مایع بیانجامد که 
ماه گذشته در مورد قراردادهای نفت خام آمریکا، اتفاق افتاد.به 
نوشته بلومبرگ، قطر در نهایت در برابر این دو گزینه، بازنده 

است اما پرسش اینکه کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصقهان: 
نقش آفرینی روابط عمومی در رضایت 

همکاران و تعلق سازمانی  
مدیر عامل شــرکت  برق در نشســت کارکنان دفتر 
روابط عمومی که روز ۲7 اردیبهشــت ماه به مناسبت 
روز  جهانــی روابط عمومی و ارتباطات  برگزار شــد ؛ 
مخاطب محور بودن برنامه ها و ارائه تولید محتوای در 
خور شرکت و مشــارکت دادن همه مسئولین شرکت 
دربازتاب اخبار و گزارشــات برون سازمانی و ارتباطات تنگاتنگ روابط عمومی 
با درون و برون ســازمان را از تکالیفی تعریــف کرد که کارکنان روابط عمومی 
از اردیبهشــت ۱3۹۹ تا اردیبهشت ماه ۱4۰۰ مکلف به انجام آن هستند وی از 
برنامه های اجرا شده طی یک سال گذشته تقدیر نمود و افزود : انعکاس فعالیت 
هایــی که به مدیریت بحران در حوزه های مختلف مرتبط می شــود از جمله 
اقدامات مفیدی است که تاش هر چه بیشتر  و انتقال تجارب را می تواند ایجاد 
کند .مدیر عامل شرکت بر روی نظارت های ارتباطی تاکید نمود وافزود:وظیفه 
روابط عمومی است  که در تمام بخش ها حضور فعال داشته باشد به طوری که 
هیچ شهروندی نباید پشت درب اتاق مدیری منتظر باشد و اینجاست که روابط 
عمومی باید نقش های نظارتی خود را بیش از پیش ایفا نماید باید توجه کرد که 

کرامت مردم در تمام شرایط الزامی است  حتی در بحران کرونا .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز:
هم استانی های فهیم نسبت به پرداخت 

قبوض برق اقدام نمایند
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق 
استان البرز »بهنام بیات« مدیرعامل گفت: از آنجائیکه 
صنعت برق بر اساس درآمد، هزینه مدیریت می شود و 
به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور  و حسب دستور 
وزیر محترم نیرو، به مشترکانی که در پرداخت قبوض 
خود مشکل دارند، تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ مهلت ازم داده شده است.وی در 
ادامه افزود: با توجه اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در نظر دارد تا از 
طریق فعالیتهای تعمیرات و بهسازی شبکه به منظور ارائه برق باکیفیت  و جلو 
گیری از خاموشی های احتمالی تابستان به مشترکین عزیز در اسرع وقت اقدام 
نماید،  از کلیه هم استانی های فهیم  درخواست می شود، با پرداخت قبوض برق 
از ابتدای خرداد ماه ما را در این مهم یاری نمایند.در ادامه بهنام بیات مدیرعامل 
شرکت اظهار داشت: سال گذشته بیش از 3۲۰ مگاولت آمپرظرفیت زیرساخت 
فوق توزیع و انتقال دراستان فراهم کردیم که این رقم معادل چهار سال ماقبل 
بوده و جهشــی برای زیرساخت های انجام شده به حساب می آید، برای ایجاد 
این زیر ساخت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان درزمینه های توسعه، احداث و بهینه 

سازی شبکه های فرسوده هزینه شده است. 

 در سال گذشته میادی؛
سطح آب دریای خزر به کمترین میزان طی ۳۰ سال اخیر رسید

ســطح آب دریای خزر در ســال ۲۰۱۹ میادی، در ادامه روند کاهشــی خود از سال ۱۹۹۵، به کمترین میزان طی 3۰ 
سال اخیر رسید.به گزارش وزارت نیرو، در گزارش منتشر شده توسط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر موسسه 
تحقیقات آب، سطح آب دریای خزر در سال ۲۰۱۹ میادی، در ادامه روند کاهشی خود از سال ۱۹۹۵، به کمترین میزان 
طی 3۰ سال اخیر رسید.میانگین تراز آب در این سال با کاهش ۱3 سانتی متری نسبت به سال ۲۰۱۸، برابر با ۲7.۱۸- متر 
شــده است.کاهش تراز آب اخیر درحالی اســت که میزان ورودی آب رودخانه  ولگا بعنوان تأمین کننده بخش اعظم آب 
رودخانه ای به این دریا، در سال ۲۰۱۹، حدود ۲۲ درصد کاهش یافته که این مسئله می تواند بعنوان یکی از علل مؤثر در 
کاهش تراز آب اخیر محسوب شود.متوسط ساانه ورودی آب ولگا به دریای خزر حدود ۲4۰ میلیارد مترمکعب و برآورد 
ساانه کل ورودی رودخانه های منتهی به خزر، 3۰۰ میلیارد مترمکعب است. از سایر رودخانه های مهم نظیر کورا، اورال، 

ترک، سفیدرود، هراز، در مجموع بطور متوسط 34 میلیارد مترمکعب آب وارد دریای خزر می شود.

حمله دزدان دریایی به یک نفتکش انگلیسی در خلیج عدن
دزدان دریایی مسلح روز یکشنبه به یک نفتکش حامل مواد شیمیایی با پرچم انگلستان در خلیج عدن حمله کردند ولی 
حمله آنها موفقیت آمیز نبود.به گزارش رویترز، دزدان دریایی مسلح روز یکشنبه به یک نفتکش حامل مواد شیمیایی با 
پرچم انگلستان در خلیج عدن حمله کردند ولی حمله آنها موفقیت آمیز نبود.به گزارش اقتصادآناین به نقل از تسنیم، 
دزدان دریایی با دو قایق پرسرعت در 7۵ مایلی یمن به نفتکش استالت اپال نزدیک شدند. این اتفاق در یکی از مهم ترین 
مسیر های تجاری برای نفتکش هایی که از خاورمیانه به سمت اروپا می روند افتاد. سخنگوی شرکت استالت می گوید:» 
پس از چند شــلیک هشــدار توسط گارد مسلح روی عرشه نفتکش، قایق ها هم به سمت کشتی تیراندازی کردند. گارد 
امنیتی پاسخ این آتش را داد و به این تعقیب و گریز پایان دادند«. سخنگوی این شرکت اظهار داشت بدنه نفتکش آسیب 
جزئی دیده ولی هیچ صدمه جانی گزارش نشده و آسیبی هم به محموله کشتی نخورده است.طی سال های اخیر، کشتی 
های تجاری بسیاری در خلیج عدن و گذرگاه باب المندب مورد حمله دزدان دریایی مسلح قرار گرفته اند که بیشتر این 

حمله ها از طرف نیروهایی مثل القاعده بوده است.
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گزیده خبر  سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد:

 ممنوعیت های صادراتی به حداقل می رسند
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی ترین راه جهش 
تولید را تقویت و توســعه صادرات غیرنفتی دانســت و گفت: ارز 
صادراتی امسال در خدمت واردات اقام مورد نیاز تولید قرار خواهد 
گرفت و بر این اساس، ممنوعیت های صادراتی به منظور کمک به 
صادرکنندگان در ارزآوری بیشتر، کمتر خواهند شد.به گزارش ایلنا 
از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جلسه با هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه امروز 
اداره کشور، بدون حضور بخش خصوصی امکان پذیر نیست، گفت: 
همانطور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته 
و عما امکان پذیر نیست، جهش تولید و صادرات نیز بدون کمک 
اتاق  بازرگانی و بدون توجه به بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی 
قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ چراکه دولت به تنهایی قادر نیست 
ایــن هدفگذاری را محقق کند و ابزاری به جز سیاســتگذاری در 
اختیار ندارد.سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در 
مقاطعی از زمان، ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار داشــت 
که به واسطه آنها می توانست تنظیم بازار را صورت دهد؛ اما امروز 
دولت ابزاری جز سیاســتگذاری در دست ندارد و تمامی ابزارهای 
مرتبط با تنظیم  بازار را واگذار کرده اســت؛ بنابراین با همراهی و 
همکاری بخش خصوصی و اصناف، این امر خطیر را به ثمر رسانده 

و مجموعه سیاست های خود را عملیاتی می نماید.

پیام روشن وزارت صمت برای فعاان اقتصادی
وی تصریــح کرد: حضور امروز ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران یک پیام روشــن برای فعاان اقتصادی دارد و 
آن اینکه برای اداره کشــور و تحقق هــدف جهش تولید و رونق 
صادرات، بــه کمک بخش خصوصی نیــاز داریم.به گفته مدرس 
خیابانی، برنامه هــای کان وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
دوره جدید، »جهش تولید«، » تقویت و تعمیق ســاخت داخل«، 
»توسعه صادرات و کنترل واردات« و نیز »مدیریت و تنظیم بازار« 
اســت که بر این اساس، جهش تولید محقق نمی شود مگر اینکه 
توسعه صادرات رخ دهد؛ چراکه به باور بسیاری از سیاستگذاران و 
اقتصاددانان، نمی توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی را متصور 
بود و بنابراین برای فروش تولیداتی که به واسطه سیاست جهش 
تولیــد در کارخانجات صــورت می گیرد، باید بــر روی بازارهای 

خارجی حساب باز کرد.

چراغ ها در مسیر تجارت خارجی فقط در بخش صادرات، 
سبز خواهند بود

وی اظهار داشــت: مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت، به این معنا که تنها مسیر 
ســبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات 
و ماشــین آات مورد نیاز کارخانجات اســت، در غیر این صورت 
مســیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگاخ و پر چالش 
خواهد بود که به یک جاده بن بست یعنی ممنوعیت واردات اقام 
غیرضرور و دارای مشــابه داخلی ختم می شود.سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، با جدیت از ورود کااهای غیرضرور و دارای مشابه تولید 
داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات 
اقام لوکس را هم به هیچ عنوان نخواهد داد.مدرس خیابانی با بیان 
اینکه امروز دولت، نهادها و بخش خصوصی باید با هم کار کنند تا 
موفقیت حاصل شــود، تاکید کرد: در این میان رسانه نیز یکی از 
پرقدرت ترین ابزارهایی است که در اختیار حکمرانان قرار گرفته و 
در کنار تمامی منابع اطاعاتی، مالی و طبیعی می تواند به عنوان 

قدرتمندترین منابع نقش آفرینی نماید.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که شرایط تقریبا برابری را در 
تمامی دنیا روبروی کشــورها قرار داد، گفت: امروز کرونا به عنوان 
یک پدیده بین المللی وارد دنیا شــده و امکان مقایســه مدیریت 
دولتها را در یک شرایط برابر و بدون تبعیض فراهم ساخته، این در 
حالی اســت که تا پیش از این، شرایط اقتصاد ایران با هیچ یک از 
کشورهای دنیا و حتی رقبای منطقه ای قابل قیاس نبود، چراکه به 
دلیل محدودیت های ناشی از تحریم، مسیر ناهمواری پیش روی 
تولید و صادرات کشور قرار گرفته و تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ایرانی به هیچ عنوان در شــرایط برابری با سایر کشورهای دنیا و 
رقبایشان قرار ندارند و قیاس آنها با دیگران مع الفارغ است.مدرس 
خیابانی گفت: در عین حال، وقتی متغیر بیرونی هم جنس در تمام 
دنیا وارد می شــود، امکان مقایسه را فراهم خواهد آورد که بر این 
اســاس، ایران نیز در مدیریت دوران شیوع کرونا و به خصوص در 
تهیه و لجستیک اقام پشتیبان کادر درمانی به خوبی عمل کرده 

و از این کارزار، سربلند بیرون آمده است.

ممنوعیت های پیش روی صادرات امســال کمتر از قبل 
خواهد بود

وی به فعاان اقتصادی قول داد تا ممنوعیت ها و محدودیت های 

پیش روی صادرات غیرنفتی امســال بیــش از هر زمان دیگری 
مدیریت شــود؛ به این معنا که با توجه به نیاز کشــور به ارزهای 
صادراتی، شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم 
می شود تا راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن، جهش 
تولید هموار شود.به گفته مدرس خیابانی، بازگشت ارز حاصل از 
صادرات یک اصل پذیرفته شــده از سوی بخش خصوصی است و 
هیچ یک از فعاان اقتصادی دارای فعالیت شفاف، از بازگشت ارز 
حاصل از صادرات خود سر باز نمی زنند. بر این اساس تاش اصلی 
آن است که عاوه بر اینکه راههای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
هموار شود، زمینه ای فراهم گردد تا ارز صادراتی بیش از هر زمان 
دیگری برای تامین نیازهای تولید و مایحتاج وارداتی کشور هزینه 
شود.وی با تاکید بر اینکه باید تصمیمات خوب را در زمان خودش 
اتخاذ کرد، اظهار داشــت: در شرایط کنونی تمامی تاش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت آن است که بتوان تصمیمات بهنگام، دقیق 
و با در نظر گرفتن شرایط همه ذی نفعان اتخاذ نموده و در مسیر 
تصمیم گیری، حتما و حتما نظر بخش خصوصی و فعاان اقتصادی 
اخذ شــود.مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد که سیاست وزارت 
صمت در اباغ بخشــنامه ها و دستورالعمل ها، پیش آگهی بوده و 
حداقــل یک ماه پیش از زمان اجرایی شــدن هر تصمیم، مراتب 
به اطاع بخش خصوصی و ذی نفعان برســد.وی در دفاع از وضع 
عوارض صادراتی بر روی سنگ آهن خاطرنشان کرد: وضع عوارض 
بر روی صادرات سنگ آهن نه تنها از خام فروشی جلوگیری کرد، 
بلکه آمار صادرات شمش و محصوات فوادی را به شدت افزایش 
داد و ارزآوری مناســبی را به جهت افزایش ارزش افزوده نصیب 
کشــور کرد.مدرس خیابانی گفت: اولویت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تولید و صادرات اســت که در کنــار آن، توجه ویژه ای به 
اشتغالزایی صورت می گیرد، به این معنا که حفظ اشتغال موجود 
و افزایش آن، یکی از اولویت های اصلی این وزارتخانه است که به 
شدت مورد مراقبت و تاکید قرار دارد.وی اظهار داشت: رایزنی های 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت برای معافیــت 20 درصدی 
صادرکنندگان از بازگشــت ارز حاصل از صادرات در پروسه رفع 
تعهد ارزی همچنان با بانک مرکزی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم 
هر چه سریعتر این موضوع را عملیاتی نماییم؛ چراکه به هر حال 
صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی یکسری هزینه های قابل 

قبول دارند که می تواند قابل پذیرش باشد.

بازنگری در اباغیه قیمت محصوات فوادی
در جلسه مشترک چهار معاون وزارت صمت در خصوص بازنگری اباغیه قیمت 
محصوات زنجیره فواد بحث و تبادل نظر شــد.به گزارش وزارت صمت، جلسه 
کمیته تخصصی محصوات فوادی با حضور داریوش اســماعیلی »معاون امور 
معــادن و صنایع معدنــی وزارت صمت«، مهدی صادقــی نیارکی »معاون امور 
معادن وزارت صمت«، محمدرضا کامی »سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صمت« و عباس تابش »رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان« برگزار شــد.در این نشســت بر روی بازنگری مجدد در سیاست های 
مربــوط به قیمت گذاری محصوات فوادی به نحــوی که منجر به افزایش در 
میزان تولید و صادرات و  توجه به محصوات پایین دستی بشود بحث و  تبادل نظر 
شــد که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.همچنین مقرر شد فرمول قیمت گذاری 
محصوات فوادی و عرضه محصوات ) داخل و صادرات( بر مبنای ارز نیمایی با 

فرمول جدید ستاد تنظیم بازار برای هر یک از محصوات محاسبه باشد.

بخش صنعت ۳۰ میلیارد دار ارز نیاز دارد
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، با قدردانی از 
بانک مرکزی برای سیاستگذاری های انجام شده در حوزه ارز و به ویژه تمهیدات 
اندیشیده شده در خصوص تامین منابع ارزی مورد نیاز برای واردات ماشین آات 
و کااهای واسطه ای، تسریع در اباغ بسته مستقل بازگشت ارز حاصل از صادرات 
سال ۱۳۹۸ و همچنین تدوین بسته ترتیبات ارزی سال ۱۳۹۹ را خواستار شد.به 
گزارش سازمان توســعه تجارت ایران، احسان قمری هماهنگی های انجام شده 
میان بانک مرکزی، ســازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی، گمرک 
جمهوری اسامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اقدامات 

انجام شده در این خصوص را ارزشمند توصیف کرد.

با انتصاب یک جوان 28 ساله در خودروسازی
صنعت خودرو اسیر ساختار شبه دولتی

طبق اسناد به دســت آمده، اخیرا در یکی از خودروسازی ها فردی با نام »م.م« 
در مجموعه بازرسی منصوب شده است.به گزارش اختصاصی خط بازار؛ به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان، شبه دولتی بودن و سیاسی کاری در صنعت خودرو عاوه 
بر کوتاه کردن دست بخش خصوصی واقعی منجر به ایجاد ناکارآمدی در صنعت 
و بازار خودرو گردیده اســت. تغییــرات، انتصابات و تحوات این صنعت در بدنه 
خودروســازی مملو از مصادیقی اســت که به خوبی صحت این موضوع را نشان 
مــی دهد. از حضور افراد با ســوابق نظارتی و امنیتی در بخش های مهم فنی و 
تخصصی گرفته تا حضور جوانانی بدون هیچ تجربه کاری در پست های نظارتی. 
به گزارش خط بازار در جدیدترین انتصاب، »م.م« به عنوان سرپرســت بازرسی 
یکی از خودروسازی ها منصوب گردیده است این در حالی است که پیش از این 
سمت، وی به مدت چند سال مدیرکل بازرسی یکی از شرکت های تابعه همین 
خودروسازی بوده است. از نکات قابل توجه در خصوص م.م سن و مدرک تحصیلی 
وی اســت. طبق اسناد به دست آمده، م.م متولد 7۱ است که هنوز مدرک فوق 

دیپلم خود از آموزشکده سما دانشگاه آزاد نگرفته است. 
در این انتصاب دو سوال اساسی مطرح است:

اول اینکه آیا انتصاب م.م در مجموعه خودروسازی به جایگاه پدر وی ارتباط داشته 
یا براساس شایستگی ایشان بوده است؟

دوم براســاس کدام مبنا یک جوان که به تازگی با معدل حدود ۱4.۸۳ در رشته 
کامپیوتر کاردانی پیوسته خود را تمام کرده و هنوز مدرک آن را دریافت نکرده، 
چندین سال است که در کسوت مدیرکل بازرسی مشغول به کار شده است؟ آیا 

هیچ مدیر توانمندی با تجربه در این زمینه وجود نداشته است؟
متاسفانه سیاسی کاری و نفوذ دولت ها در مجموعه های خودروسازی زیان های 

بسیاری را بر این صنعت تحمیل کرده است.

آغاز تولیدآزمایشی نخستین خودرو ایرانی 
دربهمن ماه99 

تولیــد آزمایشــی نخســتین خــودرو ایرانی بــا ۵. ۹2 درصد ســاخت داخل 
ومشــارکت قطعــه ســازان برتر وشــرکت های دانــش بنیــان در بهمن ماه 
ســال جــاری آغاز می شــود. ایکوپــرس- پــروژه محصــول k ۱۳2  حاصل 
تــاش و دانــش طراحــان و  مهندســان داخلــی و گام بزرگی در راســتای 
 نهضت ســاخت داخل  وپیشــبرد اهداف توســعه ای این خودروســاز اســت.

پــروژه محصــول K۱۳2 بــا دو نــوع موتــور و در دو گونــه گیربکــس 
دســتی و اتوماتیــک تولیــد خواهدشــد و قراراســت این خــودرو درمرحله 
 اول  بــا موتــور EC۵ و گیربکــس دســتی بــه بــازار عرضــه شــود .  

دربرنامــه توســعه ای پــروژه محصــول k۱۳2،تولیدایــن محصــول باموتور 
  . نیزقــراردارد  اتوماتیــک  گیربکــس  و  توبورشــارژپاس   7 اف   .  ای 

خودروی K۱۳2 دارای استانداردآایندگی یورو ۵ خواهد بود و  مصرف سوخت 
ترکیبی دراین خودرو درنوع گیربکس دستی آن، 6.7 لیتر در ۱00 کیلومتر است . 
از نقطه نظر تجهیزات ایمنی و رفاهی ،این خودرو از سطح امکانات  رفاهی و ایمنی 
بسیارخوبی برخوردار است که به عنوان نمونه می توان از فرمان برقی ، ترمزهای 
جلو و عقب دیسکی،ESC. EBA، ABS. HSA. ، کیسه هوای ایمنی راننده 
و سرنشین ، سیستم کروز کنترل و سیتم تهویه برقی در گونه دستی آن نام برد.

 
آغاز به کار تاسیس 16۰ سایت تلفن همراه 

در استان گلستان
درجلســه ای با حضور پیمانکاران پروژه فاز ۸ عملیات توسعه شبکه تلفن همراه 
اول دراستان گلستان ، جزئیات اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.اجرای پروژه 
فاز ۸ عملیات توسعه شبکه تلفن همراه اول در زمان مورد نظر بسیار حائز اهمیت 
میباشد . مهندس غامعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان که درجمع 
پیمانکاران پروژه توســعه ارتباطات سیار اســتان حضور داشت ضمن اعام این 
مطلب گفت : این پروژه باید در موعد مقرر پایان یابد و ۱60ســایت تلفن همراه 
در بهتریــن وضعیت و کیفیت راه اندازی گردد. وی که اجرای این طرح را تحول 
عظیمی درافزایش کیفیت و تکمیل پوشش شبکه تلفن همراه دانست افزود: این 
سایتها در نقاطی از مناطق شهری ، روستایی ،توریستی و جاده ای احداث خواهد 
شد و مناطقی که پوشش تلفن همراه در آنها ضعیف است در اولویت قرار گرفتند. 
مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر عدم توقف توسعه ارتباطات مخابراتی 
در استان گفت: علی رغم چالشهای فراوان ، هیچگاه توسعه را متوقف نکرده ایم و 

معتقدیم مردم استان باید از بهترین امکانات مخابراتی بهره مند گردند. 

نگاه

 تابش اباغ کرد؛
ممنوعیت تحویل خودرو به خریداران بدون 

الصاق پاک
رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعام کرد: هرگونه 
تحویل خــودرو به خریداران منوط به الصاق پاک بــر روی خودرو بوده و تحویل 
خودروی بدون پاک و یا تحویل دستی پاک به خریداران ممنوع است. در اباغیه 
عباس تابش آمده است: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده به منظور ساماندهی بازار 
خودرو در کارگروه تنظیم بازار و به منظور ایجاد محدودیت برای خرید خودرو توسط 
اشخاصی که با هدف سفته بازی و دپوی خودرو ها با هدف فروش با قیمت های بااتر 
انجام می شود؛ مقرر شد، هرگونه خودرو تحویلی خودرو سازان به خریداران منوط به 
الصاق پاک بر روی خودرو بوده و از تحویل خودروی بدون پاک و یا تحویل دستی 
پاک به خریداران خودداری شــود.وی اضافه کرد: این اباغیه مسئولیت عدم اقدام 
به موقع در این زمینه را متوجه شرکتهای خودروسازی دانسته و تاکید نموده که در 
صورت وجود و رویت خودرو های فاقد پاک در محل نمایندگی یا در پارکینگ های 
عمومی و...، به عنوان دپو و با ظن احتکار تلقی خواهد شــد و شرکت خودروساز به 
همراه سایر ذینفعان به عنوان معاونت در تخلف به مراجع تعزیری معرفی خواهند شد.

رئیــس اتحادیــه لــوازم خانگی گفت: 
متاســفانه درحال حاضر حــدود 70 تا 
7۵ درصــد کااهای خارجی موجود در 
فروشــگاه ها قاچاق است.مرتضی میری 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درخصوص اجرای طرح ممنوعیت خرید 
و فروش لوازم خانگی بدون شناسه کاا 
گفت: این مسئله طرح جدیدی نیست 
و از سال گذشــته مطرح بوده است. بر 
این اســاس اتحادیه، اتاق ایران و ستاد 
مبــارزه با کاا در جلســه ای به نتیجه 
اجرایی شــدن این طرح دست یافتند.

وی ادامــه داد: در این طرح به کااهای 
خارجی که از گذشــته در فروشــگاه ها 
موجود و دارای شناســه کاا نبودند نیز 
توجه شد و مقرر گشت تا فروشندگان 
ایــن کااها را در لیســت ارائه شــده 
توسط ستاد مبارزه با کاا قید کند تا از 

متضرر شدن آنها جلوگیری شود.میری 
با بیــان اینکه این طــرح از بعد از ماه 
مبارک رمضان آغاز خواهد شــد، گفت: 
بعد از اجرایی شــدن این طرح به تمام 
فروشگاه ها سرکشی می شود تا از فروش 
این کااها جلوگیری شــود. همچنین 
سامانه ضمانت کاا اجرایی شده است و 
خریداران در زمان خرید با شماره گیری 
*4*7777# می توانند شناســه کاا را 
وارد کــرده و تمامــی اطاعات موجود 
کاا را دریافــت کنند.وی با بیان اینکه 
حدود 2 ســال است که واردات هرگونه 

لوازم خانگی ساخت داخل ممنوع است، 
گفت: متاسفانه درحال حاضر حدود 70 
تا 7۵ درصد کااهای خارجی موجود در 
اتحادیه  است.رئیس  قاچاق  فروشگاه ها 
لوازم خانگی در خصوص افزایش قیمت 
ناشی از اجرایی شدن این طرح نیز گفت: 
در همان زمان با اعام طرح ممنوعیت 
فروش کاا بدون شناســه، طی نامه ای 
به وزارت صمت اعــام کردیم که این 
ممنوعیت باید همراه با افزایش تولید در 
داخل باشد و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد 
قطعــا در قیمت لــوازم خانگی افزایش 

خواهیم داشت. بنابراین تولیدکنندگان 
بایــد متعهد شــوند که با اجــرای این 
طرح خائی در بازار لوازم خانگی ایجاد 
نخواهد شــد.وی افزود: توجه شود که 
ما نمی توانیم ســلیقه ی مردم را تغییر 
دهیم و اگــر خریــداری خواهان برند 
خاصی باشــد می توانــد آن را در بازار 
افزایش قیمت  بیابد.میری در خصوص 
کااهای تولید داخل نیز گفت: درحال 
نامه نگاری با وزارت صمت و ســازمان 
حمایت از تولید کننده و مصرف کننده 
هســتیم تا قیمت مصوب اجناس را به 
اعضای اتحادیه اعــام کنند و اگر قرار 
اســت قیمت اجناس آزاد شده و یا در 
باشد هرچه سریع تر  چهارچوبی خاص 
آن را مشــخص کنند تا فروشندگان و 
مردم از ســردرگمی در قیمت ها نجات 

یابند.

 رئیس اتحادیه لوازم خانگی؛

75 درصد لوازم خانگی خارجی 
قاچاق است

معــاون امــور صنایــع وزارت صمت با بیــان اینکه 
قیمت گذاری خودرو بر اســاس تصمیم ستاد تنظیم 
بازار به شــورای رقابت واگذار شده است، گفت: البته 
باید اصاح قیمتها نیز با یک نرخ منطقی و واقعی اتفاق 
بیفتند تا حاشیه بازاری وجود نداشته باشد.به گزارش 
وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی در خصوص اعام 
قیمت های جدید خودرو در ســال ۱۳۹۹، بیان کرد: 
در آخرین جلســه ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین 
دستورالعمل و اعام قیمت ها به شورای رقابت واگذار 
شــد و شورای رقابت با جلساتی که برگزار کرده است 
باید قیمــت خودروها را اعام کنــد.وی اضافه کرد: 
باید منتظر بمانیم تا خودروهایی که مشــمول تعیین 
قیمت هستند از سوی شــورای رقابت اعام شوند تا 
خودروســازان بتوانند بر اســاس این دستورالعمل و 
قیمت های مرکز ملی رقابــت اقدام ازم انجام دهند.

معاون امور صنایع وزارت صمت در خصوص برنامه های 

کنترل بازار نیــز بیان کرد: در کمیته خودرو که ذیل 
ســتاد تنظیم بازار اســت، تصمیماتی را در راستای 
تنظیم بازار خودرو از لحاظ نحوه فروش خودرو و نحوه 
ثبت نام با هدف عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا 
اتخاذ کردیم.وی در خصوص این محدودیتها ادامه داد: 
صرفا هر کدملی مربوط به افراد باای ۱۸ ســال می 
تواند خرید داشته باشد و متقاضی در ۳6 ماه گذشته 
نباید از هیچ کدام از خودروسازان خرید کرده باشد و 
اگر خودروهای موجود تا ۳ ماه برای ســرویس اولیه 
) گارانتی( مراجعه نداشــته باشد گارانتی آنها لغو می 

شود.

سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واقعی 
کردن طرف تقاضا است

معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: سیاست 
وزارت صمت و ســتاد تنظیم بازار واقعی کردن طرف 

تقاضا است و البته باید اصاح قیمت ها نیز با یک نرخ 
منطقی و واقعی اتفاق بیفتند تا حاشیه بازاری وجود 
نداشته باشــد و مجموعه سیاست ها سبب عدالت در 

توزیع و کاهش تقاضا می شود.

ارایه فرصت برابر به همه متقاضیان واجد شرایط 
در در شیوه های جدید توزیع و فروش خودرو

صادقی نیارکی اضافه کرد: در شیوه های جدید توزیع 
و فــروش خودرو فرصت برابر به همه متقاضیان واجد 
شــرایط داده می شــود و اطاعیه های فروش فوق 
العاده خودرو نیز بزودی منتشــر خواهد شد.وی ادامه 
داد: تحویل خودرو در فروش فوق العاده ســه ماهه و 
در پیش فروش یکســاله خواهد بود و با مشارکت در 
تولید یکساله و دوساله زمینه حضور متقاضیان را در 
یک فضای عادانه و با رعایت حقوق مصرف کنندگان 

ایجاد می کنیم.

 معاون امورصنایع وزارت صمت:
قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد

اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده- نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت همکار ماشین

هیات مدیره

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم این شرکت دعوت می شود 
در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که در ســاعت  08:00 روز  
یکشنبه مورخ 1399/03/11 در محل تهران به نشانی مرزداران، 
 بزرگــراه یادگار امام ، خ پژوهش،  پ 8، ط 1، واحد 3  تشــکیل 

می گردد، حضور بهم رسانند. 
 توجه: در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد 
می تواند حق حضور و اعمال رای از ســوی خود را برای حضور و 
اعمــال رای به نماینده تام ااختیار خود واگذار نماید. تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و هر شــخص غیر عضو تنها 
یک رای خواهد بود ازم به ذکر است تائید نماینده تام ااختیار 
با احدی از هیات مدیره تعاونــی خواهد بود. بدین منظور عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 7 روز از انتشــار 
این آگهی بهمراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت 
تعاونی حاضر  تا پس از احراز هویت طرفین، ) عضویت متقاضی و 
اهلیت نماینده ( برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا 

برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور نصف بعاوه یکنفر 
از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود 
برای کلیــه اعضاء ) اعم از غائب و مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر 

خواهد بود.
دستور جلسه:

1- تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )اصاح ماده 6 اساسنامه(
مدیــره هیــات  اصلــی  اعضــای  تعــداد  کاهــش   -2 

 )اصاح ماده 21 اساسنامه(

به شماره ثبت 106575 و شناسه ملی 10101504406

گزیده خبر

صادرکنندگان تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ فرصت دارند تا 
نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود 
اقدام  کنند، در غیر این صورت محدودیت های مندرج 
در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه 
رفع تعهد ارزی آن، برای این دســته از صادرکنندگان 
اجرا خواهد شد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعام کرد: 
با توجه به تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشــت ارز 

حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از تاریخ 22 
فروردین ماه سال ۱۳۹7 طبق مصوبات هیئت وزیران و 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور بهره مندی 
از مشوق ها و خدمات دســتگاه های اجرایی، سازمان ها 
و نهادهای ذیربــط، صادرکنندگان می باید تا پایان تیر 
ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی 
سال ۱۳۹۸ خود اقدام  کنند.همچنین، در صورت عدم 

تعیین تکلیف بازگشــت ارز حاصل از صادرات متعلقه، 
محدودیت های مندرج در »بسته سیاستی بازگشت ارز 
حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن«، مندرج در 
پایگاه اطاع رسانی این بانک به آدرس www.cbi.ir برای 

آنان اعمال خواهد شد.

 آخرین فرصت رفع تعهدات ارزی 
صادرات 98 اعام شد
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رییس کل بانک مرکزی؛ گزیده خبر

ثباتبهبازاربرمیگردد
رییس کل بانــک مرکزی گفت: این روزها به علت تداوم فشــار 
حداکثری، شــیوع کرونا و تعطیلی سه ماهه بسیاری از فعالیت ها 
و کاهش قیمت نفت و ســایر فرآورده های نفتی، تهدیدات جدید 
آمریــکا و... انتظارات تورمی را باا برده اســت اما وضعیت امروز 
بازارها سخت تر از تابســتان ۱۳۹۷ نیست و ثبات ازم به بازار بر 
می گردد. عبدالناصر همتی طی پســت اینستاگرامی اظهار کرد: 
وضعیت امروز بازارها در اقتصاد کشورمان حتماً سخت تر از مرداد 
و شهریور ۱۳۹۷ نیست. در آن روزها با شروع و تشدید تحریم های 
آمریکا، بازارهای ارز، سکه و سایر دارایی ها به شدت به هم ریخت 
و نرخ دار در بازار به رقم های بســیار باا رســید. ولی با مدیریت 
بازارها و تدابیری که به کارگرفته شــد، علیرغم تمامی مشکات 
در مدت دو سال گذشــته، ثبات نسبی بازارها در نرخ های بسیار 
پایین تر ارز، برقرار و رشــد اقتصاد غیر نفتی در اواخر سال ۱۳۹۸ 
مثبت شد.وی افزود: این روزها نیز به علت تداوم فشار حداکثری، 
شــیوع کرونا و تعطیلی سه ماهه بســیاری از فعالیت ها و کاهش 

قیمت نفت و سایر فرآورده های نفتی، تهدیدات جدید آمریکا و... 
انتظارات تورمی را باا برده است. در روزهای آتی، پیش بینی های 
بانک مرکزی از تورم یکســال آتی و »تورم هدف«، اعام خواهد 
شد. محاسبات و برآوردهای اداره بررسی های اقتصادی بانک بسیار 
کمتر از آن چیزی اســت که در فضای تبلیغاتی مطرح می شود. 
همانطور که قبا گفتم شرایط دشوار است. اما روند در حال بهبود 
بوده و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده اســت.همتی گفت: در 
روزهای اول حضورم در بانک مرکزی اعام کردم همه داشته های 
علمی و تجربی خود را برای کنترل اوضاع به کار خواهم بســت. 
امروز نیز با تجربیاتی به مراتب بیشتر از آن روز است، اعام می کنم 
با تاش جدی همکارانم در بانک مرکزی، سیســتم بانکی و نیز 
ســایر بخش های مختلف اقتصادی، به حول قوه الهی، ثبات ازم 
در بازارها برقرار خواهد شــد.وی همچنین یادآور شــد: همراهی 
مردم و فعاان اقتصادی دربخش های تولید و صادرات  این بار نیز، 

پشتیبان اصلی تاش خدمت گزاران شان خواهد بود.

خرید آسان با »آینده داران« بانک آینده
بانک آینده در راستای ارج نهادن و ارزش آفرینی هرچه 
بیشــتر برای مشتریان خود نسبت به طراحی و معرفی 
محصولی ارزش آفرین با عنــوان »آینده داران«، جهت 
خریــد اعتباری از ایران مال، اقدام کرده اســت. به نقل 
از روابــط عمومی بانک آینده، بر اســاس طرح جدید 
»آینده داران«، تمامی مشتریان می توانند از تاریخ اول خردادماه امسال با دریافت 
اعتباری بالغ بر حداقل ۱۰ )ده( میلیون ریال و حداکثر ۵۰ )پنجاه( میلیون ریال 
از بانک آینده، نسبت به خرید اقام مورد نیاز خود از فروشگاه های بازار بزرگ ایران 
)ایران مال(، اقدام و مبلغ آن را سه ماه بعد و بدون سود پرداخت نمایند.متقاضیان 
می توانند جهت درخواست و بهره مندی از مزایای این طرح به شعب بانک آینده 
مراجعه و یا از طریق پیشخوان مجازی اقدام کنند. زمان تسویه مبلغ این طرح، 
سه ما پس از خرید و به صورت قرض الحسنه، بدون هیچ سودی خواهد بود؛ تعیین 
مبلغ اعتبار نیز بر اســاس موجودی حساب منتخب مشتریان )پشتوانه(، تعیین 
خواهد شد.هایپراستار منحصر به فرد ایران مال متناسب با جدیدترین فن آوری های 
فروشگاه های بزرگ دنیا، در فضایی کامَا جداگانه از مرکز سامت و درمانی این 
مجموعه، با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی، ضدعفونی مستمر محیط و تهویه 
مداوم هوا، آماده خدمت به هم وطنان گرامی است. اگر در بانک آینده حساب باز 

کنید شما هم می توانید به آینده داران بپیوندید.

رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت عنوان کرد:
 خصوصی سازی بانک تجارت سرآغاز

 جهشی بزرگ
مدیرعامــل بانک تجــارت در پیامی فرا رســیدن۲۸ 
اردیبهشت سال روز خصوصی سازی این بانک را تبریک 
گفت.  متن پیام رضا دولت آبادی به شــرح زیر اســت:  
بسمه تعالی ســهامداران ارجمند، مشــتریان وفادار و 
همکاران عزیزم در بانک بزرگ تجارت ؛۲۸ اردیبهشت 
در کارنامه درخشان بانک تجارت به عنوان بانکی بزرگ و مسئولیت پذیر جایگاه 
ویژه ای دارد. بانک تجارت در چنین روزی و در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی ورود به فصل نوین خدمتگزاری را با عرضه سهام خود در بازار بورس 
تجربه کرد و فعاان بازار سرمایه نیز با استقبال چشمگیر و وصف ناشدنی از تغییر 
مالکیت بانک از دولتی به خصوصی بر درستی این تصمیم مهم و تاریخ ساز مهر 
تایید زدند.در ۱۱ سال گذشته ذینفعان بانک تجارت عاوه بر مشتریان و پرسنل 
طیف گسترده ای از ســهامداران بانک را نیز در برگرفت. آنان که با عضویت در 
این خانواده بزرگ سهامدار موفقیت های فردا شدند. اگرچه طی سالهای گذشته 
به واســطه شرایط کلی اقتصاد کشور ناشی از تحریم های ظالمانه عملکرد بانک 
تجارت با ایده آل ســهامداران نیک اندیش فاصله داشت لیکن  وفاداری و بزرگ 
منشی آنان همواره موجبات دلگرمی بود و عزم کارکنان بانک را برای پاسخگویی 
شایسته به این اعتماد جزم تر از همیشه کرد.اکنون در ورود به پنجمین دهه از 
فعالیت بانک در شــبکه بانکی و یازدهمین سالروز خصوصی سازی مایه مباهات 
است که تاش همه مدیران و کارکنان بانک برای خروج از زیان با برداشتن قدم 
های محکم در مسیر تحقق سود در عملکرد مالی بانک دوچندان شده که این امر 
خدمتگزاران صدیق بانک را به خلق روزهایی بهتر رهنمون می کند. بدون تردید 
بانک تجارت در روزهای پیش رو حــرف های زیادی برای گفتن دارد.با تبریک 
سالروز خصوصی سازی بانک تجارت به مشــتریان، سهامداران، کارکنان و سایر 
ذینفعان، امیدوارم به مدد حمایت و همراهی همیشگی شما فردای درخشان تری 

در انتظار این بانک باشد.

ارائه تسهیات طرح نمایندگان بیمه توسط 
بانک کارآفرین

بانک کارآفرین با هدف ارائه راه حل های نوین و افزایش 
تعامــل با شــرکای تجاری و همچنیــن جهت ترویج 
استفاده از خدمات بیمه ای در بین آحاد جامعه، از طرح 
تسهیات نمایندگان بیمه رونمایی کرد.به نقل از روابط 
عمومی بانک کارآفریــن، در فاز اول این طرح که برای 
نمایندگان بیمه کارآفرین عملیاتی شده است، کلیه نمایندگان حقیقی و حقوقی 
شــرکت بیمه کارآفرین که دارای حداقل دو سال سابقه فعالیت نمایندگی بیمه 
این شرکت باشند، می توانند از تسهیات طرح ارزش نمایندگان بیمه جهت خرید 
محل فعالیت، خرید لوازم و تجهیزات و یا تعمیر و بازســازی بهره مند شــوند.بر 
اساس این گزارش میزان تسهیات قابل اعطا حداکثر سی برابر میانگین یک ساله 
کارمزد نماینده و حداکثر سقف جمعی تعیین شده برای نماینده، متناسب با رشد 

نمایندگی ایشان است.

 مسیر سرمایه گذاری مطمئن بورسی
 با تخفیف ۳۰ درصدی

بانک مســکن پذیره نویســی غیرحضــوری واحدهای 
ســرمایه گذاری صندوق واســطه گری مالی یکم را از 
طریق ســایت، همراه بانک و کیوسک بانک فراهم کرده 
اســت.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا ، 
وزارت اقتصاد از هفته گذشته طی اطاعیه ای فراخوان 
 )ETF( واگذاری واحدهای ســرمایه  گذاری صندوق ســرمایه  گذاری قابل معامله
»واســطه گری مالی یکم« را منتشــر کرد و از ۱۴ اردیبهشت پذیره نویسی آغاز 
شده است.پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری از طریق کارگزاری های بـورس، 
سـامانه هـــای آنایـــن معاماتی و درگاه های غیر حضوری و حضوری شعب 
بانک های مسکن، ملی، سپه، کشاورزی، رفاه کارگران، ملـت، تجـارت، صادرات 
ایران و قرض الحســنه مهر ایران انجام می پذیرد. به این ترتیب ایرانیان عاقمند 
به ســرمایه گذاری در بازار سرمایه می توانند سهام دولتی سه بانک و دو شرکت 
بیمه را که در قالب صندوق  واســطه گری مالی یکم طی این پذیره نویسی عرضه 
می شود، در قالب واحدهای سرمایه گذاری به خود اختصاص دهند. این واگذاری، 
فرصت کم نظیری برای ورود آحاد جامعه به بازار بورس را از طریق سرمایه گذاری 
در سهام شرکت های معتبر به ساده ترین روش فراهم کرده است؛ طوری که صرف 
داشــتن کد ملی و مراجعه به یکی از درگاه های اینترنتی تدارک دیده شده برای 
پذیره نویسی، امکان پذیره نویسی برای هر ایرانی با رقمی از ۱۰ هزار تا ۲ میلیون 
تومان بدون محدودیت سنی فراهم می شود. ۲ ماه بعد از پذیره نویسی نیز امکان 
معامله واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها در بورس فراهم خواهد شد.نکته 
قابــل توجه، نحوه قیمت گذاری این واحدهاســت که در ابتدا قرار بود با تخفیف 
۲۰ درصدی نســبت به ارزش واقعی سهام شرکت های مذکور در بک روز قبل از 
شروع پذیره نویسی صورت گیرد اما با مساعدت دولت این تخفیف به ۳۰ درصد 

افزایش یافته است.

دفتــر اقتصاد کان ســازمان برنامــه و بودجه طی گزارشــی اعام کرد 
سیاســتهای پولی رایج که معمواً مبتنی بر احجام پولی است )در شرایط 
فعلی( چندان راهگشا نیســت.دفتر اقتصاد کان سازمان برنامه و بودجه، 
طی گزارشی ضمن بررسی شاخصهای اقتصادی و متغیرهای پولی در سال 
۹۸ خواستار تسریع بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز با هدف کنترل 
تورم انتظاری شد.در بخشــی از این گزارش آمده است،  با توجه به نقش 
غالب انتظارات تورمی در شکل گیری قیمت ها به نظر می رسد سیاستهای 
پولی رایج که معمواً مبتنی بر احجام پولی اســت چندان راهگشا نباشد، 

در مقابل سیاســتهای پولی با »هدفگیری پیش بینی تورمی« به وســیله 
عملیات بازار باز می تواند در شــکل گیری انتظارات تورمی کارگشا باشد.

در انتهای گزارش مذکور تأکید شــده اســت، ضروری است بانک مرکزی 
نســبت به اجرای عملیات بازار باز به صورت گســترده و با اعام نرخ های 
هدف گذاری شده مشــخص تعجیل نماید.نیمه فروردین ماه همتی اعام 
کرده بود: هرچند برخی بر عدم آمادگی پیش شرط ها تأکید می کردند، ولی 
امروز مشــخص شده که برنامه بانک مرکزی به موقع  و به درستی طراحی 
و اجرا شــده اســت و همان ناقدان نیز امروزه خود خواهان استفاده بانک 
مرکزی از این ابزارها هســتند. برای چندمین بار تأکید می کنم که بانک 
مرکزی آماده اســتفاده گســترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت 
در مواجهه با مشــکات و کمک به رشــد اقتصاد است.نکته جالب توجه 
اینکه، رئیس کل بانک مرکزی ۳ روز قبل نیز گفته بود: در قالب  سیاست 
»هدف گذاری تورمی« قطب نمای اصلی سیاســت های پولی و ارزی بانک 
مرکزی، تورم هدف خواهد بود و برای رســیدن به آن از ابزار مدیریت نرخ 
ســود در بازار باز استفاده خواهد شــد. همان گونه که قبًا گفته بودم نرخ 
سود سیاستی کوتاه مدت در داان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای 

تحقق هدف خواهد بود.

با اباغ بیمه مرکزی؛
سقف پرداخت خسارت بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شد

 بیمه مرکزی با اباغ بخشنامه ای اعام کرد: شرکت های بیمه موظف هستند بدون دریافت کروکی 
تا سقف ۱۱ میلیون تومان خسارت مربوط به بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند.براساس بخشنامه ای 
که معاون نظارت بیمه مرکزی برای مدیران عامل شــرکت های بیمه ارســال کرده، طبق ماده ۴ 
آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شــخص ثالث سقف پرداخت خسارت رانندگی بدون 
کروکی ۱۱ میلیون تومان شده است.در این بخشنامه آمده است: نظر به اطاع واصله مبنی بر عدم 
رعایت دقیق مفاد ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری شــخص ثالث )مصوب ۱۳۹۵( – موضوع پرداخت 
خســارت مالی وارده به اشخاص ثالث زیان دیده بدون نیاز به گزارش مقامات انتظامی- در برخی از 
واحدهای رسیدگی به خسارت، بدون وسیله اعام می شود که بیمه گر مکلف است در صورت وجود 
شــرایط ازم با دریافت مدارک، بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی، خسارت زیان دیده را پرداخت 
کند.بر اساس این بخشنامه، وسیله نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه باید دارای بیمه نامه شخص 
ثالث معتبر باشند.همچنین، از طریق روش های مطمئن از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده 
به همراه وســیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین در 
خصوص راننده مسبب حادثه، اختافی نباشد.خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان دیده 
باید حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده ۴۰ قانون باشد.براین اساس در سال جاری به 
منظور پرداخت خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان دیده )در صورت فراهم بودن شرایط 
مذکور( تا ســقف ۱۱۰ میلیون ریال نیاز به گزارش مقامات انتظامی وجود ندارد.با انجام بازرسی از 
واحدهای رسیدگی و پرداخت خسارت، در صورت مشاهده موارد تخطی از مقررات مذکور، برخورد 

جدی با متخلفین انجام می شود.

بر اســاس اعام شــاپرک، با افزایش 
پرداخت مبالغ ُخرد سهم تراکنش های 
کمتــر از ۲۵ هــزار تومــان در ابزار 
کارتخوان فروشــگاهی به ۶۲ درصد 
رســید و ۳۲ درصد تراکنش ها دارای 
مبلغی بااتر از ۲۵ هزار تومان هستند.

به گزارش خبرنگار ایِبنا، گزارش شبکه 
پرداخــت الکترونیک در فروردین ماه 
۹۹ درباره دامنه مبلغی تراکنش های 
ابــزار کارتخــوان فروشــگاهی بــر 
اســاس دامنه مبلغی ابزار کارتخوان 
فروشگاهی با توجه به محاسبه کارمزد 
بانک پذیرنــده در مبالغ کمتر از ۵۰ 
هزار ریــال )پنج هــزار تومان(، بین 
۵۰.۰۰۱ ریــال تــا ۲۵۰.۰۰۰ ریال 
)بیشــتر از ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار 
تومان( و بااتر از ۲۵۰.۰۰۰ )بیشــتر 
از ۲۵ هزار تومان( تقسیم شده است.

دامنه مبلغی تراکنش دســتگاه های 
کارتخوان/اختصاص بیشــترین سهم 
تراکنش به مبالغ ۵ تا ۱۵ هزار تومان

در فروردین ماه ســال جــاری بالغ 
بر یــک میلیــارد و ۹۲۱ میلیون  و 

۵۸۲ هــزار تراکنش بــه ارزش یک 
هزار و ۹۷۸ میلیارد ریال در شــبکه 
شاپرک انجام شده است که در سهم 
ابزارهــای پذیرش شــبکه پرداخت 
الکترونیک همچنان بیشــترین سهم 
به دســتگاه های کارتخوان با سهمی 
بالغ بــر ۹۰.۹۷ درصد اختصاص پیدا 
کرده است؛ ابزار کارتخوان فروشگاهی 
با تعــداد بیــش از ۸ میلیون و ۳۸۵ 
هزار پایانه فعال تعــداد یک میلیارد 
و ۷۰۹ میلیــون تراکنــش را به خود 
اختصاص داده اســت.آمار اعام شده 
از دامنه مبلغی تراکنش های شاپرکی 
تراکنش  بیشترین  نشان می دهد که 
با اســتفاده از دســتگاه کارتخوان در 
فروردین ماه دارای دامنه مبلغی بین 
بیشــتر از ۵ هزار تومــان تا ۱۵ هزار 
تومان بوده است؛ بر اساس آمار، ۴۰.۶ 
درصد از تراکنش های ابزار کارتخوان 

در بازده مبلغی بــاای ۵ هزار تومان 
تا ۲۵ هزار تومان اعام شــده است؛ 
همچنین گزارش شــاپرک بیانگر آن 
است که ۲۱.۷۳ درصد از تراکنش های 
شــاپرکی در فروردین ماه کمتر از ۵ 
هزار تومان بوده اســت که نشــان از 
افزایش تعداد تراکنش های خرد مانند 
خرید شارژ نسبت به فروردین ماه بوده 
اســت؛ همچنین ۵.۶۷ درصد از کل 
فروشــگاهی  کارتخوان  تراکنش های 
متعلق بــه تراکنش های مانده گیری 
بوده که حاکی از اســتفاده گسترده 
شــهروندان از ابزار پایانه فروش برای 
انجام عملیات مانده گیری کارت های 

بانکی است.

تراکنش های  درصد   ۳۲ ســهم 
شاپرکی با مبلغ بااتر از ۲۵ هزار 

تومان

یکــی از نــکات مهم کــه باید توجه 
داشت دامنه مبلغی ۶۲.۳۳ درصدی 
مبلغ تراکنش های شاپرکی تا ۲۵ هزار 
تومان اســت و صرفا ۳۲.۰۱ درصد از 
فروردین  شاپرکی  تراکنش های  تمام 
برای تراکنش های با مبلغ بااتر از ۲۵ 

هزار تومان بوده است.

۹۰ درصــد تراکنش کارتخوان با 
مبلغی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان

گــزارش شــاپرک نشــان می دهد 
کــه از دو میلیــارد و ۷۴ میلیــون 
تراکنش ابزار کارتخوان )با احتساب 
تراکنش های عملیات مانده گیری(، 
در حدود یک میلیارد و ۶۵ میلیون 
فروشگاهی  کارتخوان  ابزار  تراکنش 
دارای مبلغ  تا ۲۵ هزار تومان بوده 
اســت. همچنین آمار منتشر شده  
حاکی از آن اســت که بیش از ۹۰ 
درصد از تراکنش های ابزار کارتخوان 
در اسفند ماه دارای مبلغی کمتر از 
پنج میلیون ریال ) ۵۰۰ هزار تومان( 

بوده است.

 6۲ درصدی تراکنش های کمتر
 از ۲۵ هزار تومان

 آگهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ واقع
 د ر بخش ۱۳ حسین آباد  د یواند ره

موضوع ماد ه ۱۱ قانون و ماد ه ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد  و اماک
برابرمــاد ه ۱۱ قانون ثبت و مــاد ه ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اســناد  و اماک 
مشــخصات متقاضیان و اماک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم د ر د و 
نوبت به فاصله ۳۰ روز آگهی میشــود  د ر صورتی که اشــخاص نسبت به صد ور سند  
مالکیت متقاضی اعتراض د اشــته باشند  یا بین متقاضیان و د یگری اقامه د عوی شد ه 
است میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت ۹۰ روز مطابق ماد ه ۱۶ و ۱۷ قانون 
ثبت اعتراض یا گواهی مشعر بر جریان د عوی خود را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ 
رسید  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود را به مراجع قضایی 
تقد یم و رســید  آنرا به این اد اره تحویل نمایند  بد یهی ســت د ر صورت انقضای مد ت 
مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد : ۱-برابر رای 
شماره ۹۸/۱۶۰۲ آقای محمد  رشید  جالی فرزند  احمد  به شماره ملی ۳۸۵۹۳۹۸۶۷۹ 
نسبت به ششد انگ یک قطعه باغ به مشهوریت محلی خره جو به مساحت ۵۹۵۷/۹۷ 
متر مربع به شماره پاک ۵۹۰ فرعی از ۷۵ اصلی واقع د ر بخش ۱۳ د یواند ره قریه نساره 
علیا خرید اری از مالک رســمی آقای روح اله و فیض اله خالد یان ۲-برابر رای شــماره 
۹۸/۱۸۲۲ آقای محمد  صد یق قاد رنژاد  فرزند  سعید  به کد ملی ۳۸۵۹۳۶۹۱۶۴ نسبت 
به ششــد انگ یک قطعه باغ به مشهوریت محلی خره جو به مساحت ۴۵۲۱ متر مربع 
به شــماره پاک ۵۹۱ فرعی از ۷۵ اصلی واقع د ر بخش ۱۳ د یواند ره قریه نساره علیا 
خرید اری از مالک رسمی آقای روح اله خالد یان ۳-برابر رای شماره ۹۸/۲۱۰۶ شرکت 
راد  نیروی کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۳۳۶۰ نسبت به ششد انگ یک باب کارگاه 
صنعتی به مساحت ۱۸۴۹۲/۹۳ متر مربع به شماره پاک ۵۹۲ فرعی از ۷۵ اصلی واقع 
د ر بخش ۱۳ د یواند ره قریه نساره علیا خرید اری از مالک رسمی آقای عباس محمود ی.

  تاریخ انتشار نوبت اول شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
 تاریخ انتشار نوبت د وم  شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ 

 پیرمحمد ی رییس اسناد  و اماک شهرستان د یواند ره ) م الف ۱۵۰۷/۱(

دفتر اقتصاد کان سازمان برنامه و بودجه:

سیاستهای پولی رایج راهگشا نیست
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گزیده خبر

 معرفی نامزدهای ۵ وزارت  خالی عراق 
به الکاظمی

یک نماینده عراقی از فراکســیون الفتح به رهبری هادی العامری اعام کرد که 
فهرست اسامی نامزدهای پنج وزارت خانه بدون وزیر به دست نخست وزیر عراق 
رسیده اســت، اما اختافات در مورد وزرای دو وزارت خانه خارجه و نفت ادامه 
دارد.به گزارش ایسنا، به نقل از شفق نیوز، فاضل الفتاوی، از نمایندگان ائتاف 
الفتح گفت: برای هر پنــج وزارت خانه  بدون وزیر که عبارتند از وزارت تجارت، 
کشاورزی، دادگستری، فرهنگ و مهاجرت، سه نامزد معرفی شده اند و این اسامی 
در حال حاضر به دســت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق رسیده است.وی 
عنوان داشــت: نمی توان اســامی نامزدها برای پنج وزارت باقی مانده را مطرح 
کرد، چراکه اسامی ممکن است در لحظات آخر تغییر کند.جلسه رای اعتماد به 
وزارت خانه های باقی مانده نیز بعد از عید برگزار می شــود.الفتاوی تصریح کرد: 
اختافات و دیدگاه های مختلفی درخصوص نامزدهای دو وزارت خارجه و نفت 
وجود دارد. حزب دموکرات کردستان نیز همچنان برای تعیین نامزد خود، فواد 
حسین جهت تصدی وزارت خارجه اصرار دارد.پارلمان چهارشنبه شب ششم مه 
جاری به برنامه وزارتی دولت الکاظمی و ۱۵ وزیر در کابینه وی رای اعتماد داد، 
اما پنج نامزد وزارت تجارت، کشــاورزی، فرهنگ، مهاجرت و دادگستری به رای 
اعتماد دست پیدا نکردند.پارلمان رای گیری در خصوص نامزدهای وزارت خارجه 
و نفت را به زمانی دیگر موکول کرد، چراکه در مورد تعیین نامزدها توافق نشده 
است.از سوی دیگر، شیروان میرزا، از نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان عراق 
در مصاحبــه با المعلومه گفت که تا قبل از عید فطر، تنها یک هفته فرصت در 
مقابل الکاظمی باقی مانده است تا تکلیف کابینه خود را مشخص کند و اسامی 
نامزدها را به پارلمان ارائه دهد تا در مورد آنها رای گیری شــود. تصویب یا عدم 
تصویب آنها نیز در گرو اظهارات الکاظمی و فراکسیون های سیاسی است.میرزا 
تصریح کرد که با وجود مذاکرات، کردها فواد حســین را به صورت نهائی برای 

وزارت خارجه و خالد شوانی را برای وزارت دادگستری معرفی کرده اند.

ترامپ: 
اوباما »به طرز زننده ای بی کفایت« بود

دونالــد ترامپ در پاســخ به ســوالی درباره 
انتقاد همتای ســابق دموکراتش از مدیریت 
همه گیــری کرونا در آمریــکا، او را »به طرز 
زننده ای بی کفایت« خواند.به گزارش ایســنا، 
دونالــد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا که بر 
سر مدیریت شــیوع کروناویروس مورد انتقاد 
باراک اوباما، همتای پیشین خود قرار گرفته، 
به خبرنگاران گفــت: او رییس جمهوری بی 
کفایت بود. این تنها چیزیست که می توانم بگویم. او به طرز زننده ای بی کفایت 
بود.به گزارش پایگاه خبری هیل، دونالد ترامپ اظهار کرد که ســخنان اوباما در 
این خصوص را نشنیده و چیز بیشتری نیز در این باره بیان نکرد.باراک اوباما در 
مراسم فارغ التحصیلی مجازی دانشگاه های سیاهپوستان آمریکا اظهار کرد، همه 
گیری کرونا فقدان مدیریت را در آمریکا نشــان داده است.اوباما بدون نام بردن 
از فرد خاصی گفت: این همه گیری بیش از هر چیز سرانجام واقعیت را به طور 
کامل درباره این ایده که مســئوان نمی دانند چه می کنند، نشان داد.وی افزود: 

بسیاری از این افراد حتی تظاهر به داشتن مسئولیت نمی کنند.

هواپیمایی امارات ۳۰ هزار تن از 
کارکنانش را اخراج می کند

تهــران - ایرنــا - پایگاه خبری »بلومبرگ« آمریکا بــه نقل از منابع آگاه 
اعام کرد که شــرکت هواپیمایــی »امارات« متعلق به امــارت دبی، به 
منظور کاهش هزینه ها به دلیل شــیوع »ویروس کرونا« و توقف پروازها، 
در حال برنامه ریزی جهت اخراج حدود ۳۰ هزار تن از کارکنان خود است.

به گزارش روز )دوشــنبه( شبکه تلویزیونی »الجزیره« به نقل از بلومبرگ، 
شــرکت هواپیمایی امارات به همراه ســازمان خدمات رســانی مسافرتی 
»دناتا« که تا اواخر ماه مارس گذشــته بیش از ۱۰۵ هزار کارمند داشت، 
حدود ۳۰ درصد آنان را کاهش خواهد داد.بر اســاس این گزارش، شرکت 
هواپیمایی امارات همچنین در نظر دارد به فرآیند کنار گذاشــتن ناوگان 
تشکیل یافته از هواپیماهای » إی ۳۸۰ « به ارائه خدمات و فعالیت سرعت 
بیشتری ببخشد.هواپیمایی امارات به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های 
هواپیمایی مقاصد دور در جهان، در ماه جاری میادی اعام کرد که برای 
پشت سر گذاشتن بحران شیوع ویروس کرونا در صدد گرفتن وام است و 
برای مقابله با سخت ترین ماه های تاریخ خود شاید مجبور به اتخاذ تدابیر 
ســخت و دشواری شــود.  هواپیمایی امارات به عنوان یک شرکت دولتی 
متعلق به امارت دبی در ماه مارس گذشــته به دلیل شــیوع کووید – ۱۹ 
پروازهای مســافربری خود را متوقف کرد و پیش بینی می شود که فرآیند 
تقاضا برای پرواز با این شرکت دستکم تا ۱۸ ماه آینده رونق گذشته خود 

را بازنیابد.

مانور نظامی کره جنوبی به تاخیر افتاد
وزارت دفاع کروه جنوبی امروز دوشنبه اعام کرد، این کشور تصمیم گرفته 
مانــور دریایی را که قرار بود طی روزهای پیش  رو برگزار شــود، به تاخیر 
بیندازد.به گزارش ایســنا، قرار بود ارتش، نیــروی هوایی و نیروی دریایی 
کره جنوبی روز ســه شنبه در ســواحل جنوب شرق این کشور مانوری با 
آتش واقعی برگزار کنند که شــامل به کار گیری تجهیزاتی مانند موشک 
های بالستیک، کشــتی های جنگی و جت های جنگنده است.به گزارش 
خبرگزاری یونهاپ، ارتش کــره جنوبی اما تصمیم گرفت که این مانور را 
بــه تاخیر بیندازد و این اقدام با گمانه زنی هایی درباره نگرانی مقامات کره 
جنوبی از اعتراض کره شــمالی نســبت به این مانور همراه شد.سخنگوی 
وزارت دفاع کره جنوبی امروز در نشســتی خبری اظهار کرد: ما طی سال 
مانورهای گوناگونی برای تقویت انسجام ارتش انجام می دهیم اما این بار 
تصمیم گرفتیم که به دلیل وضعیت نامســاعد جوی این مانور را به تاخیر 
بیندازیم.این سخنگو همچنین درباره گزارش رسانه ها مبنی بر تاخیر در 
برگزاری این مانور به دلیل نگرانی از واکنش کره شــمالی ابراز تاسف کرد.

او در این باره گفت: چندین رســانه این خبر را به گونه ای گزارش کرده اند 
که مســائل دیگری موجب این تصمیم شده است که روند تصمیم گیری 

ما را تحریف می کند.

درگیری  ارتش سوریه با شبه نظامیان 
وابسته به ترکیه در شمال حلب

شــامگاه یکشــنبه درگیری هایی میان نیروهای ارتش سوریه و گروه های 
شبه نظامی وابسته به ترکیه با ســاح سنگین در جبهه های شهر مارع و 
حربل شــکل گرفتند.به گزارش ایسنا، شبکه خبری المیادین اعام کرد، 
در این درگیری، توپخانه ارتش سوریه روستاهای »مرعناز«، »المالکیه« و 
»دیر جمال« در شمال حلب را به شدت هدف قرار داد.روستای حربل در 
منطقه اعزار در استان حلب واقع شده، این روستا در شمال شهر حلب از 
بزرگترین و مهم ترین روستاهای منطقه مارع بوده و موقعیت آن از اهمیت 
باایی برخوردار بوده و در حدفاصل منطقه تل رفعت و مارع واقع شده و به 
دیگر روستاها مشرف است.شهر مارع نیز در ۳۵ کیلومتری شمال حلب و 

در ۲۵ کیلومتری مرزهای مشترک ترکیه-سوریه واقع است.

انفجار در شرق افغانستان با دست کم ۷ 
کشته و بیش از ۴۰ زخمی

براســاس گزارش ها، انفجار روز )دوشنبه( یک خودروی بمبگذاری شده با 
عامل انتحاری در نزدیکی واحد ویژه »اداره امنیت ملی« در وایت غزنی، 
واقع در شرق افغانستان دست کم هفت کشته و بیش از ۴۰ زخمی بر جای 
گذاشت.به گزارش ایسنا، شبکه طلوع نیوز گزارش داد، این حمله انتحاری 
صبــح امروز رخ داد و اکثر قربانیان هــم از کارمندان اداره امنیت ملی در 
وایت غزنی افغانستان هستند.وزارت کشور افغانستان انفجار غزنی را تایید 
کرد اما از ارائه اطاعات بیشــتر خودداری کرد. این وزارتخانه اعام کرد: 
متاسفانه تروریست ها بار دیگر به یک مرکز در غزنی حمله کردند.ذبیح اه 
مجاهد، سخنگوی گروه شبه نظامی طالبان در پیامی توییتری مسوولیت 
این انفجار را بر عهده گرفت.این حمله در شرایطی رخ داده است که چرخه 
خشونت ها میان دولت کابل و گروه های مسلح رادیکال از جمله طالبان باا 
گرفته است. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان پس از دو حمله مرگبار 
اوایل مه که ده ها کشــته بر جای گذاشــت، ورود ارتش به فاز تهاجمی را 
اعام کرد.وحیداه جمعه زاده، ســخنگوی والی غزنی به بی بی سی گفت 
وضعیت هشــت تن از زخمی ها وخیم اســت و به کابل منتقل شده اند. او 
گفت که آمار تلفات نهایی نبوده و ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد.

جاسیندا آردرن بدل به محبوب ترین 
نخست وزیر نیوزیلند شد

نخســت وزیر نیوزیلند بدل به محبوب ترین نخست وزیر در این کشور طی 
یک قرن گذشته شده اســت.به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، 
نظرسنجی مؤسسه نیوسهاب-راید نشان از آن دارد که »جاسیندا آردرن«، 
نخســت وزیر نیوزیلند بدل به محبوب ترین نخست وزیر در این کشور طی 
یک قرن گذشــته شده است. نتایج این نظرسنجی امروز - دوشنبه- اعام 
شــد. بنا به این نظرسنجی، شیوه عملکرد دولت او در شیوه اپیدمی کرونا 
تاثیر بســیاری بر محبوبیت او گذاشــته است. نخستین نظرسجی پس از 
شــیوع کرونا نشــان از آن دارد که محبوبیت آردرن و حزب مبتوعش با 
۱۴ امتیاز افزایش به ۵۶ و شش دهم درصد رسیده است که بااترین رقم 
برای این حزب به حســاب می آید. میزان محبوبیت حزب محافظه کار که 
بزرگ ترین حزب در پارلمان این کشــور است نیز با ۱۲ امتیاز کاهش به 
۳۰ و شــش دهم درصد رسیده است. این نظرسنجی از تاریخ هشت الی 
۱۶ ماه مه صورت گرفته است. آردرن بان به این نظرسنجی توانسته ۵۹ و 
پنج دهم درصد محبوبیت به دست آورد که بیشتری میزان محبوبیت برای 

نخست وزیری در این کشور طی ۱۰۰ سال گذشته است.

گاردین:

ترامپ و شی آغازگر جنگ سرد نوین
رهبران چین و آمریکا جنگ لفظی تند و تیزی بر ســر شیوع 
کروناویــروس و کوویــد-۱۹ به راه  انداخته انــد و هر دو تمایل 
دارند پایگاهشان را در داخل حفظ کنند. با ادامه لفاظی ها وقوع 
یک جنگ ســرد جدید دور از انتظار نیست. جولیان بورگر و اما 
گراهام-هریسون در مطلبی برای آبزرور با اشاره به بحران کرونا 
و تیرگی روابط چین و آمریکا در بررسی رویارویی های جدید در 
حال ظهور می نویسند: »در واقع سیاست خارجی، توجه چندانی 
را در کمپین هــای انتخابات آمریکا به خود اختصاص نداد. این 
حــوزه در حد چند دقیقه در مناظره های انتخابات درون حزبی 
دموکرات ها مورد بحث قرار گرفت اما این برای قبل از شــیوع 
کروناویروس بود.در حال حاضر احساســات ضد چین، تم اولیه 
تاش دوباره دونالد ترامپ برای تثبت جایگاهش در کاخ سفید 
از طریق انتخابات را تشــکیل می دهد، آن هم در شرایطی که 
جایگزین کارآمــدی وجود ندارد. مانور روی وضعیت اقتصادی، 
آنطور که رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد، یا مانور روی واکنش 
دولت او به شــیوع کرونا با توجه به تلفات انسانی بسیار باا غیر 
ممکن به نظر می رسد. چین هراسی اما جذاب ترین گزینه کنونی 
به شــمار می رود، چرا که می تواند هر دو ناکامی را توجیه کند.

جود بانشــت، کارشناس چینی در مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین الملل می گوید: متاســفانه، این رویه گاهی اوقات منطق 
عبور از یک مانع بالقوه در سیســتم های دموکراتیک محسوب 
می شود. حتی اگر این رویکرد صدمات جانبی ملی چشمگیر به 
همراه داشته باشد، زمانی که بحث بقای سیاسی در میان باشد، 
بد خوب جلوه می کند.کمپین های ریاســت جمهوری آمریکا با 
موضوع چین رنگ و بوی پیچیده ای گرفته است. حامیان ترامپ 
روز جمعه موج جدیدی از حمات تبلیغاتی علیه جو بایدن به 
راه انداختند و از او به عنوان »پکن بایدن« یاد کردند و از سخنان 
ویرایش شده گذشته او و یادداشتی به زبان چینی در مدح چین 
استفاده کردند. کمپین بایدن هم تبلیغات مشابهی داشت و در 
آن از سخنان گاها چرب و نرم ترامپ در ستایش شی جینپینگ 
و اســتقبال اولیه گرم او از چین بابــت واکنش به این پاندمی 
بهره برد.ســوابق این دو نامزد از عمــق ماجرا حکایت دارد. هر 
دوی آن ها در قبال یک شریک تجاری قدرتمند با سابقه حقوق 

بشری نه چندان روشن چاپلوسی داشته اند، با این حال چاپلوسی 
اغراق آمیز ترامپ مقابل شی جینپینگ در سطح دیگری است.   
براساس فرضیه ای که در هر دو کمپین وجود دارد و آمارها آن 
را تاییــد می کند، هر نوع ارتباطی با چین برای انتخابات ســم 
است. نتایج تحقیقات ماه گذشــته پیو نشان می دهد دو سوم 
آمریکایی هــا دیدگاهی منفی برابر چین دارند. این بی اعتمادی 
از زمانی که ترامپ روی مســوولیت چینی ها روی شیوع کرونا 
تاکید بیشتری کرده، عمیق تر شده است.با این پس زمینه، کارزار 
انتخاباتی آمریکا به جنگ پیشــنهادات برای جنگ طلبانه ترین 
سیاســت ها علیه چین تبدیل شــده اســت و رئیس جمهوری 
آمریکا در روزهای گذشــته به انتهای این طیف رسید. ترامپ 
در گفت وگو با فاکس نیوز با بیان اینکه  »ممکن اســت ما کل 

روابطمان را قطع کنیم« مدعی شد که چنین اقدامی می تواند 
۵۰۰ میلیارد دار به سود آمریکا تمام شود!انتظار می رود ترامپ 
به عنوان رئیس جمهوری کنونی آمریکا حرف و عملش را یکی 
کند؛ بنابراین لفاظی های تند و تیز انتخاباتی احتماا روی روابط 
آمریکا – چین تاثیرات چشــمگیری خواهد داشــت و همین 
موضوع می تواند تاثیر مخربــی روی اقتصاد جهانی و همکاری 
چندجانبه گذاشــته و در عین حال، خطرات کوچک اما رو به 
رشد درگیری را تقویت  کند.میرا رپ-هوپر، کارشناس امنیتی 
منطقه آســیا – پاسیفیک در شــورای روابط خارجی می گوید: 
تمام عائم حاکی از آن اســت کــه این دولت پا را فراتر خواهد 
گذاشت تا تقصیر شــیوع این پاندمی را بیشتر به گردن چین 
بیندازد و سیاســت هایی را دنبال کند که آن را »سخت گیرتر 

علیه چین« نشــان دهد. علــت اصلی چنیــن رویکردی این 
اســت که تنها جایگزین آن این است که خود رئیس جمهوری 
تقصیر ناکامی های حکومتداری داخلی و بین المللی را بپذیرد.

کرت کمپبل، معاون سابق وزارت خارجه آمریکا در حوزه شرق 
آسیا و پاسیفیک می گوید: پایان این قضیه برایم روشن نیست. 
اکنون هم اعتقاد دارم که هم موضع آمریکایی ها و هم چینی ها 
در عرصه جهانی لطماتــی را وارد می کند. نبرد ما در بحبوحه 
این وضعیت اورژانسی ، به نوعی بی مسوولیتی است.تحلیلگران 
بســیاری از »جنگ سرد« جدید میان این اقتصاد بزرگ جهان 
صحبت کرده اند اما کمپبل اســتدال می کند که این رقابت ابر 
قدرتی پیچیده تر هم خواهد شد چرا که آن ها در طول سه دهه 
گذشته یکپارچه تر شده اند.او می گوید: من چارچوب جنگ سرد 
را دوست ندارم، چون به بازگشت به چیزی که در گذشته بوده 
اســت، اشاره دارد. مختصات روابط آمریکا – شوروی به گونه ای 
بود که پایین ترین ســطح تماس وجود داشت، درک اندکی از 
یکدیگر دیده می شود، ســفرهای کمی انجام می شود و سطح 
تجارت پایینی برقرار بود.معاون سابق وزارت خارجه آمریکا در 
حوزه شــرق آسیا و پاسیفیک استدال می کند: روابط آمریکا – 
چین احتماا به هم پیوســته ترین روابط در کره زمین باشد، به 
لحاظ سرمایه گذاری و تولید. بنابراین جراحی این دوقلوهای به 
هم پیوسته به شکل فوق العاده ای دشوار خواهد بود. این فرایند 
جلوی دولت ترامپ را در برداشتن تیغ جراحی و آغاز جداسازی 
نمی گیرد.اکثــر کارشناســان منطقه ای معتقدنــد خطر یک 
رویارویی نظامی بعید اســت اما هم آمریکا و هم چین در حال 
تقویت زرادخانه هایشان هستند. همچنین اوج گیری احساسات 
ناسیونالیســتی موجب می شود تا کنترل اوضاع در مناطقی که 
نیروهای مسلح دو طرف در آن ها حضور دارند، مانند تنگه تایوان 
یا دریای چین جنوبی، دشــوار شود.این هفته رئیس جمهوری 
چین ریاســت کنگره ملی خلق چین را بر عهده خواهد داشت 
و در آن اهداف اقتصادی و دفاعی را تبیین می کند. اما در کنار 
جشــن پیروزی چینی ها علیه کرونا، مراسم ها و سخنرانی های 
این جلسه احتماا روی ناکامی های مرگبار دموکراسی های غربی 

خصوصا ایاات متحده آمریکا تمرکز خواهد داشت.«

یکصد کشور جهان به دنبال پیشنهاد 
انجام تحقیقاتی مستقل درباره شیوع 
ویروس کرونا در نشست ساانه سازمان 
جهانی بهداشت هستند.  شبکه خبری 
ســی ان ان دیروز دوشنبه با انتشار این 
خبر افزود: روسیه که تاکنون از دولت 
چین حمایت می کرد، اکنون به یکصد 
کشــوری پیوسته است که قصد دارند 
تا قطعنامــه ای در ارتباط با علت یابی 
شیوع ویروس کرونا در نشست ساانه 
سازمان جهانی بهداشــت ارائه دهند.  
بنابراین گــزارش، پیــش نویس این 
قطعنامــه که توســط  اتحادیه اروپا و 
در حمایت از درخواست دولت استرالیا 
مبنی بر انجام تحقیقــات از چین در 
نحوه مقابله با بحران شــیوع ویروس 
کرونا و انتشــار آن در جهان شده بود، 
تهیه شده است.  ســی ان ان گزارش 
داد: درخواست استرالیا با خشم چین 
مواجه شد، چراکه پکن دولت کانبرا را 
به »بی مسئولیتی شدید« متهم کرده 
و تحریک و اقدام اســترالیا را به ایجاد 

اختال در زمینــه همکاری های بین 
المللی در مقابله با همه گیری ویروس 
کرونا دانســت.  این گزارش می افزاید: 
درحالــی که این قطعنامه قرار اســت 
۲۹ اردیبهشــت ماه در نشست ساانه 
ســازمان جهانــی بهداشــت در ژنو 
سوئیس ارائه شود، تنها چین یا کشور 
بخصوصی را مدنظر ندارد بلکه خواهان 
تحقیقاتی بی طرفانه، مستقل و ارزیابی 
جامع این سازمان در مورد نحوه پاسخ 
بین المللــی به بیمــاری کووید-۱۹ 
است.  ســی ان ان در توضیح نوشت: 
به کاربرد لفــظ »قطعنامه« در پیش 
نویس اتحادیــه اروپا در قیاس با لفظ 
»تحقیق« که دولت کانبرا خواســتار 
آن شــده بود، لفظی ضعیف تر بوده و 
دیگر اعضای سازمان جهانی بهداشت 
ازجمله روســیه را مجــاب به امضای 

چنیــن قطعنامه ای خواهــد کرد، اما 
ایــن قطعنامــه در نهایــت اطمینان 
خواهــد داد که تحقیقات و بررســی 
درمورد همه گیری ویــروس کرونا به 
عمل خواهد آمد.  این گزارش درادامه 
می افزاید: دولت چین اعام کرده است 
که با تحقیقاتی که از مجرای سازمان 
بهداشــت جهانی در زمینــه ویروس 
کرونا به عمل آید موافقت خواهد کرد.  
همچنین »آبه شــینزو« نخست وزیر 
ژاپن پیش تر نیز در این زمینه گفت: 
کشورش خواســتار تحقیقاتی درباره 
واکنش اولیه سازمان بهداشت جهانی 
به کرونا اســت.  »توشیمیتســو موته 
گی« وزیر خارجه ژاپن هم گفته است 
که باید یک ســازمان مستقل چنین 
تحقیقاتی را انجام دهد.  این اظهارات 
و درخواســت برای انجــام تحقیقات 

سازمان  اولیه  واکنش های  درخصوص 
بهداشــت جهانی به ویروس کرونا در 
حالی مطرح می شود که اجاس مجمع 
عمومی سازمان از امروز در ژنو سوئیس 
آغاز به کار می کند.  سازمان بهداشت 
جهانــی مدتی بعد از شــیوع ویروس 
کرونا وضعیت اضطراری جهانی اعام 
کرد ویروس کرونا به دلیل ناشــناخته 
بودن آن تاکنــون چالش های زیادی 
برای کشــورهای جهــان ایجاد کرده 
است.  این مجمع اهمیت بسیار زیادی 
پیدا کرده اســت به ویــژه برای چین 
شرایط پیچیده است از یک سو مساله 
عضویت تایوان در سازمان مطرح شده 
اســت و آمریکا از آن حمایت می کند 
و از طرف دیگر واشــنگتن به انتقادها 
از چین در دوران شــیوع کرونا دامن 
زده اســت.  هم اکنون شمار مبتایان 
به ویروس کرونا در جهان از مرز چهار 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر گذشت که از 
این تعداد بیش از ۳۱۶هزار  و ۷۰۰ نفر 

جان باخته اند. 

100 کشور جهان خواهان تحقیقات 
درباره شیوع ویروس کرونا شدند

تهران– ایرنا– آمریکا ســفینه رازآلــود »ایکس-۳۷بی، 
۳۷B-X« را بــا راکت ماهواه بر »اطلــس-۵« به مدار 
زمین پرتاب کرد. به گزارش دیروز دوشــنبه تارنمای 
آمریکایی »دیفنس نیوز - defensenews« این ســفینه 
بامداد دیروز به وقت آمریکا)۲۸ اردیبهشــت ( از مرکز 
فضایی »کیپ کاناورال« فلوریدا توســط راکت ماهواره 
بر اطلس-۵ به فضا پرتاب شد. سفینه یادشده که یک 
مینی شاتل است در اختیار نیروی هوایی آمریکا بوده، 
مقام های نظامی آمریکا تاکنون از ماموریت این سفینه 
فضایی که به مانند شــاتل های پیشــین آمریکا امکان 
بازگشت به زمین و نشســتن در باند فرودگاه را دارد، 
پرده برنداشــته اند. براساس گزارش دینفس نیوز، فقط 
بخش پرتاب و جدا شــدن مرحله نخســت این راکت 
ماهواره بر به صورت مســتقیم بخش شــد اما سپس به 
دلیل فوق محرمانه بودن ایــن ماموریت، نمایش ادامه 
پرتاب آن قطع شد.  براساس این گزارش، شایعه هایی 

که پیرامون سفینه ایکس-۳۷بی وجود دارد این است 
که آیا آمریکا قصد آزمایش این سفینه برای توانایی در 
تهاجم های فضایی دارد؟ یا اینکه این سفینه امکان حمل 
پنهانی ماهواره های کوچک دارد که از دید سازمان های 
جهانی فضایی به دور ماند؟طبق گزارش دیفنس نیوز، 

کارشناسان معتقدند این سفینه رازآلود متعلق به نیروی 
هوایــی آمریکا امکان حمل  و قرار دادن حداکثر ســه 
ماهواره کوچک موسوم به »تاسواره - CubeSat« هر یک 
به ابعاد ۱۰ سانتی متر و حجم یک هزار سانتیمتر مکعب 
را دارد؛ ضمــن آنکه این ماهواره های مینیاتوری امکان 
ثبت در مرکز داده های ماهواره ای جهان را نداشته باشد.  
تا ژانویه ۲۰۲۰ میادی بیش از یک هزار و ۲۰۰ تاسواره 
به فضا پرتاب شــده اســت که از این تعداد یک هزار و 
۱۰۰ مورد با موفقیت در مدار زمین قرار گرفته و بیش 
از ۸۰تاســواره دیگر نیز هنگام پرتاب به فضا نابود شد. 
پرتاب بامداد سفینه ایکس-۳۷ بی، ششمین پرتاب این 
ســفینه به مدار زمین است؛ ایکس-۳۷ بی ، در آخرین 
ماموریــت خود که در مهرماه ۱۳۹۸ به پایان رســید، 
توانسته بود به مدت ۷۸۰ روز در مدار زمین قرار گیرد. 
این ســفینه تا پیش از این پرتاب در مجموع به مدت 

۲ هزار و ۸۶۵ روز را در مدار زمین به سربرده است.

آمریکا سفینه رازآلود »ایکس-۳۷ بی«  را به فضا پرتاب کرد

برخــی از شــهروندان آلمــان مخالــف 
محدودیت های وضع شــده بــرای مهار 
کرونا هســتند. تجمعات اعتراضی آنها به 
فرصتی برای راست گرایان افراطی تبدیل 

شده اســت. مقامات امنیتی آلمان نگران 
سوءاســتفاده گروه هــای افراطــی از این 
اعتراضات مدنی هستند.به گزارش ایسنا، 
مقامات امنیتی آلمان می گویند راستگرایان 
افراطــی از گردهم آیی هــای مردمی در 
بــه محدودیت های وضع شــده  اعتراض 
بــرای مهــار پاندمی کرونا سوءاســتفاده 
می کننــد. تومــاس هالدنوانــگ، رئیس 
سازمان »حفاظت از قانون اساسی آلمان« 
به رســانه ها گفته است: »ما شاهد حضور 
بیشتر و بیشتر گروه های افراطی، به ویژه 

راست های افراطی در این گردهم آیی های 
اعتراضی هستیم«.شــنبه ۲۷ اردیبهشت 
هزاران نفر از شهروندان آلمان در اعتراض 
به محدودیت های وضع شده برای مدیریت 
بحــران کرونا در شــهرهای مختلف این 
کشور به خیابان ها رفتند.به گفته توماس 
هالدنوانــگ، رئیس ســازمان حفاظت از 
قانون اساسی آلمان »راستگرایان افراطی 
در پی جذب طبقه متوســط هستند و از 
خواســت آنها حمایت می کنند«. او ابراز 
نگرانی کرد که گروه های افراطی »هدایت 

این گردهم آیی ها را بر عهده گیرند و سوار 
موجی شوند که توسط شهروندان وفادار به 
قانون اساسی به راه افتاده است«.به گزارش 
دویچه وله، راســتگرایان افراطی پیشتر از 
بحران پناهجویی هم سوءاستفاده کردند 
و موفق شدند بخشی از شهروندان نگران 
را همراه خود کنند. حزب »آلترناتیو برای 
آلمان« که گرایش های راست افراطی دارد، 
با حمایت این شهروندان و شعارهایی علیه 
پناهجویان و مهاجران توانست کرسی هایی 

از پارلمان آلمان را به دست آورد.

هشدارمقامات امنیتی آلمان 
سوءاستفاده 
گروه های افراطی از 
بحران کرونا
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سازمان نیروی فضایی آمریکا فضاپیمای "ایکس-۳۷بی" خود را برای یک 
ماموریت سری به فضا پرتاب کرد. سازمان نیروی فضایی آمریکا فضاپیمای 
"ایکس-۳۷بی" را ســوار بر موشــک " اتلس ۵" از پایگاه فضایی "کیپ 
کاناورال" به فضا پرتاب کرد.فضاپیمای "۳۷B-X" تحت عنوان "وسیله نقلیه 
آزمایش مداری" هم شــناخته می شود و قرار است یک ماهواره را در مدار 
زمین قرار دهد و همچنین فناوری پرتو قدرت را هم آزمایش کند. از آنجا 
که این ماموریت در بحبوحه شــیوع کروناویروس انجام شد، به خط مقدم 
کادر درمانی آمریکا تقدیم شد. " ۳۷B-X "یک ماموریت طبقه بندی شده 
اســت که اطاعات کمی راجع به آن وجود دارد. بــه گفته "باربارا بارت" 
 "۳۷B-X" رییس سازمان نیروی هوایی آمریکا، در این ماموریت فضاپیمای

آزمایش های بیشتری را نسبت به پرتاب های قبل انجام خواهد داد. 

کارشناسان حوزه محاسبات یا رایانش کوانتومی می گویند این فناوری روزی 
موجب خواهد شد ساخت واکسن برای بیماری هایی نظیر کووید-۱۹ بیش 
از چند روز طول نکشــد. اما ابداع یک روش درمانی یا واکسن هنوز مدت 
زمان زیادی طول می کشد و هزینه های باایی را شامل می شود که سبب 
کاهش انگیزه داروسازهای بزرگ می شــود. در حالت ایده آل، یک روش 
عالی برای کاهش زمان و هزینه انتقال و کشف و آزمایش درمان یا واکسن، 
فرآیند آزمایش در آزمایشــگاه است که امروزه از آن استفاده می کنیم و با 
آن به شبیه سازی های رایانه ای می پردازیم. پایگاه های داده مولکولها در 
حال حاضر در دسترس ما هستند و اگر قدرت محاسبه نامحدود داشتیم 
می توانستیم این پایگاه های داده را اسکن کنیم و محاسبه کنیم که کدام 

مولکول می تواند به عنوان درمان یا واکسن کروناویروس عمل کند.

طی این مطالعه محققان داده های مربوط به تقریبا ۶۰۰ فرد باای 
۶۰ ســال را که از آنهــا در مراکز مراقبت های اولیــه در نیویورک، 
فیادلفیا و پیتسبورگ بازدید کرده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار 
دادند. همه آنها دارای سطحی از افسردگی بودند.محققان پس از ۱۲ 
ماه مطالعه دریافتند در مقایسه با بیمارانی که خواب آنها بهبود یافته 
بود، بیمارانی که مشــکل خواب آنها بدتر شــده بود، در حدود ۲۸ 
برابر بیشتر از بقیه در معرض ابتا به افسردگی عمده قرار داشتند. 
اختال افســردگی عمده یا اختال افسردگی ماژور اختالی است 
که دو مشــخصه اصلی آن، داشتن حالت افسردگی در وضعیت ها و 
موقعیت های مختلف و بی عاقگی نسبت به انجام فعالیت هایی که 

قبًا برای فرد لذت بخش بوده می باشد. 

آمریکا یک فضاپیمای سری به 
فضا پرتاب کرد

رایانش کوانتومی ساخت "واکسن 
کرونا" را چند روزه خواهد کرد!

بی خوابی می تواند احتمال افسردگی 
افراد مسن را افزایش دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شکار عقاب در آاسکا

R و GTI پُرکنندهٔ فاصلهٔ بین مدل های ،GTI TCR فولکس واگن گلف
در خانوادهٔ فولکس واگن گلف نســخه های پرفورمنس زیادی وجود دارد. از نســخه های دیزلی و هیبریدی GTD و GTE که بگذریم، 
مشــهورترین و احتمااً محبوب ترین نسخهٔ پرفورمنس گلف مدل نمادین GTI است؛ اما این قوی ترین مدل گلف نیست چراکه عنوان 
پرچم دار خانوادهٔ این هاچ بک محبوب در اختیار نسخهٔ قدرتمند و چهارچرخ محرک R است. فولکس واگن اما برای پُر کردن شکاف بین 
مدل های GTI و R نسخهٔ بنام GTI TCR را در نظر گرفته که بر اساس GTI دیفرانسیل جلوی معمولی ساخته می شود.حال پروتوتایپ 
نسل جدید GTI TCR تقریباً بدون پوشش های استتاری رؤیت شده است. احتمااً فولکس واگن فکر کرده با حذف پوشش های استتاری 
 GTI معمولی اشتباه خواهند گرفت ولی ما می دانیم این خودرو پروتوتایپ GTI بدنه و نشان های این پروتوتایپ قرمزرنگ، مردم آن را با
TCR است. البته این گلف پرفورمنس در ظاهر تفاوت چندانی با GTI معمولی ندارد.بااین حال تغییراتی در ظاهر GTI TCR ایجاد شده تا 
از نسخهٔ معمولی متمایز شود که شامل بازطراحی سپر جلو با ورودی هوای بزرگ تر، اسپویلر روی سقف بزرگ تر و تفاوت هایی در دیفیوزر 
عقب می شــود. فعًا از داخل این نسخه تصویری نداریم ولی انتظار می رود GTI TCR به صندلی های اسپرت تر با تودوزی اختصاصی و 

همین طور تریم فیبر کربنی مجهز باشد. 

واکنش بوکسور کولبر به بدقولی های اسپانسر حاشیه ساز
مهدی خســروی، بوکسور رده ســنی امیدهای تیم ملی ایران است که اواخر سال گذشــته به واسطه کولبری هایش در 
ارتفاعات مرزی کشــور خبر ســاز شد. تا جایی که اسپانسر حاشیه ســاز این روزهای فدراسیون بوکس با عقد قراردادی 
جداگانه تصمیم گرفت هزینه های فعالیت حرفه ای این بوکسور را طی یک سال آینده بر عهده بگیرد. با این حال طولی 
نکشــید که پس از پاس نشــدن چک اول این اسپانسر )۵۰۰ میلیون تومان( که به فدراسیون بوکس داده بود،  مشخص 
شــد وعده های این موسسه بوی عملی شدن را نمی دهد و باید منتظر حواشی در ادامه همکاری اش با فدراسیون بوکس 
بود. اتفاقی که اآن هم باعث شده تا فدراسیون بوکس ایران از طریق مراجع قضایی پیگیر به دست آوردن حق و حقوق 
خود باشــد. مهدی خسروی گفت: طبق اخباری که به من رسیده گویا آقای داداشیان مدیر عامل این موسسه را بخاطر 
مشــکاتی که ایجاد شــده گرفته اند. با این حال من هیچ شکایتی از او ندارم، اما بهتر بود که می توانستم ورزش خود را 
بدون دغدغه مالی ادامه دهم. با این حال چه پولی به من بدهند چه ندهند،  من تمرینات خودم را پیگیری می کنم تا به 

هدف بزرگ خود برسم،  ناراحتی از این اسپانسر ندارم.
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پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

نــام رمان جدیــد »جیمز پترســون«، نویســنده 
مشــهور و پرکار آمریکایی در فهرســت رمان های 
پرفروش نشــریه نیویورک تایمز جای گرفت. رمان 
»بیســتمین قربانی« به قلم »جیمز پترســون« و 
»ماکســین پائترو« به عنــوان جدیدترین جلد از 
سری داســتان های »باشگاه قتل زنان«  منتشر شد 
و در نخســتین هفتــه از حضور در فهرســت آثار 
پرفروش نشــریه نیویورک تایمــز در جایگاه چهارم 
قرار گرفت.»بیستمین قربانی« به داستان تحقیقات 
»لیندزی باکســر« درباره قتل چنــد فرد بدنام در 
شهرهای مختلف پرداخته است. سال گذشته رمان 
»نوزدهمین کریســمس« به عنوان نوزدهمین جلد 
از ســری داســتان های » کلوب قتل زنان«  و کارآگاه  » لیندزی باکسر« این دو نویسنده به این 
فهرســت راه  یافته بود. »پترسون« به طور میانگین سالی ۱۴ کتاب منتشر می کند و نام او به 
عنوان اولین نویسنده ای که یک میلیون جلد از آثارش در قالب دیجیتال به فروش رسیده، ثبت 
شده است.رمان »کامینو« از »جان گریشام«  نیز که هفته گذشته صدرنشین این فهرست شده 
بود، این هفته همچنان در رتبه نخست قرار دارد. در جدیدترین اثر »گریشام«،  زمانی که جسد 
یک نویسنده آثار جنایی پس از وقوع یک طوفان در جزیره »کامینو« کشف می شود،  مرز بین 
واقعیت و تخیل زمان کم رنگ تر می شــود.جایگاه های دوم، سوم و پنجم فهرست پرفروش های 
داستانی جلد سخت این هفته به ترتیب به »جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند« به قلم »دلیا 
اوئنز«،  »اگر خون جاری شود« نوشته »استفن کینگ« و »همه بزرگساان این جا هستند« اثر 

»اما استراب«  اختصاص یافته است.

انسان خردمند
کتاب انســان خردمند – تاریخ مختصر بشر – که چاپ 
اول آن به زبان فارسی در سال ۱۳۹۶ منتشر شد، اکنون 
پس از یک ســال، در اردیبهشت ۱۳۹۷ به چاپ یازدهم 
رسیده است و به نظر می رسد استقبال از این کتاب خوب 
 sapiens: A همچنان ادامه دارد. عنــوان اصلی کتاب
Brief History of Humankind است که در سال 

۲۰۱۴ به انگلیســی ترجمه شــد و تاکنون به بیشتر از 
۳۰ زبان ترجمه شده است. این کتاِب یووال نوح هراری، 
همواره در لیست کتاب های پرفروش قرار داشته است و 
شخصیت هایی مثل باراک اوباما )۴۴مین رئیس جمهور 
آمریکا( و بیل گیتس )بنیانگذار مایکروســافت( خواندن 
آن را پیشنهاد کرده اند.دکتر یووال نوح هراری از دانشگاه 
آکسفورد دکترای تاریخ دارد و در حال حاضر در دانشگاه عبری اورشلیم تاریخ جهان تدریس می کند. 
شــفافیت هراری در مباحث زیست شناسی و انسان شناسی تکاملی و اقتصاد، و گرایش های تاریخی او 
بســیار دلپذیر اســت. از او دور نشوید تا خیلی چیزها یاد بگیرید.انســان خردمند با جنجال فراوان به 
فهرست پرفروش ترین کتاب های جهان راه یافته است. دلیل آن ساده است: به بزرگ ترین مسائل تاریخ 
و جهان امروز می پردازد و به زبانی فوق العاده زنده و فراموش نشدنی نوشته شده است. عاشقش خواهید 
شد!همان طور که از عنوان فرعی کتاب برداشت می شود، این کتاب تاریخ مختصر بشر است و واقعا هم 
تاریخ را به شکل مختصر و البته مفید بیان کرده است. نویسنده تاریخ انسان را از ۲٫۵ میلیون سال پیش 
تا زمان حال را فقط در ۵۶۸ صفحه بیان می کند. هراری برای نوشــتن انسان خردمند از منابع معتبر 
و تحقیقات دیگر دانشــمندان در سرتاســر کتاب استفاده کرده است و ما با یک کتاب علمی که پایه و 

اساس خوبی دارد طرف هستیم.

انوره دو بالزاک
اُنــوره دو بالــزاک )زاده ۲۰ مه ۱۷۹۹ - درگذشــتهٔ 
۱۸ اوت ۱۸۵۰( نویســندهٔ نامدار فرانسوی است که 
او را پیشــوای مکتب واقع گرایــی )ادبیات( اجتماعی 
می دانند. »کمدی انســانی« نامی اســت که بالزاک 
بــرای مجموعــه آثار خود کــه حــدود ۹۰ رمان و 
داستان کوتاه را دربرمی گیرد برگزیده است. توصیفات 
دقیق و گیرا از فضای حــوادث و تحلیل نازک بینانه 
روحیات شخصیت های داســتان بالزاک را به یکی از 
شناخته شــده ترین و تأثیرگذارترین رمان نویسان دو 
قرن اخیر تبدیــل کرده اســت.بالزاک در خانواده ای 
میانه حال در شــهر تور، فرانسه به دنیا آمد. در هشت 
سالگی به مدرسه ای شبانه روزی فرستاده شد، اما در 
۱۸۱۳ مدرسه را ترک کرد و سال بعد همراه با خانواده راهی پاریس شد. در ۱۸۱۹ در رشته حقوق 
مدرک گرفت، اما به رغم خواست خانواده بر آن شد تا به ادبیات بپردازد.در ابتدای راه تحت تأثیر 
والتر اسکات شروع به نوشــتن رمان های تاریخی کرد؛ رمان هایی که خود بعدها از آنها به عنوان 
»مزخرفات ادبی« یاد کرد. در این دوران ســخت با زنی به نام لور دو برنی آشــنا شد. این زن که 
بیش از بیســت سال از او بزرگ تر بود، در زندگی بالزاک نقش مادر و نیز معشوقه را ایفا کرد. وی 
از بالــزاک حمایت های مادی و معنوی فراوان کرد و محبتی را که بالزاک در دوران کودکی از آن 
محروم بود برای وی به همراه آورد.اولین اثر قابل توجه بالزاک روان شناسی ازدواج در سال ۱۸۲۹ 
انتشــار یافت. پس از نوشتن چند رمان عامه پسند و فکاهی و تاش برای کسب درآمد از عرصه 
چاپ و نشر که به بدهی سنگینی برای او انجامید، انتشار رمان چرم ساغری در سال ۱۸۳۱ شهرت 

بیشتری برایش به ارمغان آورد.

استقبال از جدیدترین رمان »جیمز پترسون«


