
دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور:
 مجلس یازدهم با ۲۷۶ نفر آغاز

 به کار خواهد کرد
 دبیرستاد انتخابات وزارت کشور گفت: مجلس دوره یازدهم 
در هفتم خرداد ماه با ۲۷۶ نفر آغاز به کار خواهد کرد.»سید 
اســماعیل موسوی« دیروز سه شــنبه در گفت و گو با ایرنا 
درباره شــروع مجلس یازدهم و تعــداد نمایندگان گفت: از 
مجمــوع ۲۹۰ نفر نماینــده دوره یازدهم مجلس شــورای 
اســامی تکلیف  ۲۷۹ نفــر آنها در مرحلــه اول انتخابات 
مشــخص شــد و به مجلس راه یافتند.وی افــزود: در ۲۱ 
شــهریور تکلیف یــازده نماینده باقی مانده کــه در مرحله 
اول رای نیاوردند و به مرحله دوم راه پیدا کردند، مشــخص 
خواهد شــد.دبیر ستاد انتخابات وزارت کشــور یادآور شد: 
متاســفانه »محمد علی رمضانی دســتک« نماینده منتخب 
مردم شهرستان آستانه اشرفیه و فاطمه رهبر منتخب مردم 
تهــران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس براثر کرونا فوت 
کردند و همچنین ســینا کمالخانی از حوزه انتخابیه تفرش، 
آشــتیان و فراهان هم به دلیل ابطال مــدرک تحصیلی به 
مجلس راه نیافــت بنابراین مجلس دوره یازدهم با ۲۷۶ نفر 
در هفــت خردادآغاز به کار خواهد کــرد.وی درباره انتخاب 
میان دوره ای برای ســه حوزه تهران، آســتانه اشــرفیه و 
تفرش گفت: انتخاب میان دورهای این ســه حوزه همزمان 
با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.

انتخابات مجلس یازدهم دوم اســفندماه ۹۸ با مشارکت ۴۲ 
درصدی واجدین شــرایط برگزار شد. مجلس یازدهم هفتم 

خردادماه فعالیت خود را  آغاز می کند.
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رئیس جمهور گفت: با تاکید بر اهمیت وجود حزب در کشور اظهار داشت: معتقدم که برای آینده کشور باید به دنبال حزب باشیم و اگر بخواهیم نظام پایدار بماند و 
تقویت شود، باید دو سه حزب اصلی در کشور ایجاد شود.حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور  در دیدار جمعی از فعاان و نخبگان سیاسی با بیان اینکه مردم 
نجیب ایران در روزهای سخت و دشوار در کنار یکدیگر و همدل و همزبان هستند، تاکید کرد: همگرایی و همدلی که پس از کرونا در بین همه دستگاه ها، جناح ها و 
آحاد مردم شکل گرفت، یادآور دوران انقاب اسامی و دفاع مقدس بود و در این ایام نیز همه مردم برای کمک و یاری یکدیگر در کنار هم قرار گرفتند و این اقدام 

بسیار ارزشمند و افتخارانگیزی است.حجت ااسام روحانی با اشاره به موفقیت ها و دستاوردهایی که....
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رای به الکاظمی زمینه تحکیم پیوند ها 
همانگونه که پیش بینی میشــد چند روز پیش بااخره بعد از گذشت 
بیش از ۶ ماه  تاخیر در تثبیت شــرایط در عراق پارلمان این کشور به 
نخست وزیری مصطفی الکاظمی رای اعتماد داد. این موفقیت بزرگ که 
از سنگاخ چالش های ناگوار و با تدبیر احزاب عراقی تحقق یافت برای 
مردم عراق مبارک است و برای همسایگان عراق بعضا بلی و بعضا ناگوار. 
آل سعود از این حادثه عصبانی است و ترکیه  بدلیل سر و سامان گرفتن 
کردستان در سکرات و مبهمات و سوریه و ایران بسیار خوشنودند. قبل 
از رای گیری روز پنجشنبه مذکور »محمد الحلبوسی« رئیس پارلمان 
عراق تاکید کرده بود که کابینه مصطفی الکاظمی در خال نشست رای 
اعتماد با مشکاتی روبرو خواهد شد، اما در نهایت رای اعتماد را کسب 
خواهد کرد. حلبوســی در یک کنفرانــس مطبوعاتی توضیح داده بود 
الکاظمی دولتی با ۲۰ وزیر خواهد داشت که البته بر سر دو وزارتخانه 
همچنان اختاف نظراتی وجود دارد. پیش بینی ها درست بود و همین 
گونه هم شد. چالش های امنیت و اقتصاد دو چالش اصلی نخست وزیر 
و کابینه عراق را تشــکیل میدهند و نمایندگان پارلمان عراق با حضور 
متغیــر خود از ۲۰۶ نفر تا ۲۶۴ نفر به کابینه پیشــنهادی رای اعتماد 
دادند و عراق در تدارک طی کردن مسیر ثبات بخشی به مسایل پیش 
رو، حرکت نوینی را آغاز نموده است. نمایندگان به خالد نجم به عنوان 
وزیر برنامه ریزی به حســن محمد عباس به عنوان وزیر بهداشــت به 
نازلین محمد به عنوان وزیر مسکن و بازسازی به ماجد علی به عنوان 
وزیــر برق به عادل حانتوش به عنوان وزیر کار به ارکان شــهاب وزیر 
ارتباطات  به عدنان درجال به عنوان وزیر ورزش به منهل عزیز بعنوان 
وزیر صنایع به نبیل عبدالصاحب به عنوان وزیر آموزش به ناصر حمد به 
عنوان وزیر حمل و نقل به سرلشکر »عثمان الغانمی« گزینه پیشنهادی 
تصدی وزارت کشــور به علی عاوی بعنوان وزیــر دارایی رای اعتماد 
دادند. وزارت دارایی در گذشــته در ید قــدرت اکراد عراقی بود و این 
مرحله آنها به داشتن وزارت خارجه قناعت ورزیده اند. نمایندگان بصره 
در تدارک جا انداختن وزرای نفت و حمل ونقل مورد نظر خود بودند و 
تهدیداتی هم بعمل آوردند. تشکل های عراقی، حکمت به رهبری سید 
عمار حکیم، ائتاف الفتح به رهبری هادی العامری، القوی العراقیه به 
رهبری رئیس پارلمان عراق محمد الحلبوســی، ائتاف جریانهای کرد 
عراقی به رهبری برهم صالح عمده ترین جریانهای موافق تشکیل دولت 
مصطفی الکاظمی بودند و جریان صدر و فراکســیون صادقون با رای 
دادن به کابینه الکاظمی مخالفت داشــتند. مخالفتهای برخی احزاب 
موجب تغییر در لیست الکاظمی شــدند و عادل اشوش الرکابی برای 
تصدی وزارت کار و امور اجتماعی، خالد شوانی برای وزارت دادگستری 
و نسیم عریبی عبداه برای تصدی وزارت کشاورزی به عنوان نامزدهای 
جدید جایگزین شدند. با این حساب آنچه در عراق رقم تحقق و عملی 
یافت اعام موجودیت رسمی تشکیل دولت جدید بعد از توصیه حضرت 
آیت اه العظمی سیستانی مبنی بر پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی 
بود که پس از شدت گرفتن درگیری ها و احتمال تبدیل اعتراضات به 
یک جنگ داخلی تمام عیار در جریان ســازی های آمریکایی در شش 
ماه قبل عراق منجر به بیانیه مرجعیت شد.  ساعتی پس از قرائت بیانیه 
مرجع عالی شیعیان عراق در خطبه  های نمازجمعه کربا، عبدالمهدی 
در بیانیه ای اعام کرد که قصد دارد اســتعفای خود را تقدیم پارلمان 
کند. در آن زمان این سوال مطرح بود که پس از استعفای عبدالمهدی 
چه سناریو هایی پیش روی دولت عراق خواهد بود؟ در این دوره عراق 
بــا تهدیدات نظامی آمریکا در هاله ای از شــوک های امنیتی روزگار 
گذراند و کاندیداهایی که جنبه ملی در عراق را نداشــتند از معرفی تا 
انصراف زمانهای زیادی را بخود اختصاص دادند اما عاقبت پارلمان عراق 
کاما به خیر شد و امروز ما در همسایگی خود دولتی که بتوان با او به 
مذاکره برای پیشــبرد اهداف منطقه ای اعم از همکاری های سیاسی 
اقتصادی و حتی نظامی نشست را پیش رو داریم و از این بابت خدای 

متعال را شاکریم.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

ســخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای 
دو نفر از متهمان پرونده شــرکت سایپا خبر داد 
و گفت: در همین زمینه مهدی جمالی مدیرعامل 

سابق سایپا به ۷ سال حبس محکوم شده است.
 غامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در 
بیست و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران 
ضمن تبریــک عید فطر گفت: کرونا نتوانســت 
حریف رمضان مسلمانان شود و اگر چه درب های 
مساجد بسته بود اما باب ارتباط از طریق دیگری 
برقرار شد.وی با گرامیداشت روز قدس گفت: چه 
شهرهای ما زرد یا سفید باشد، به خیابان ها بیاییم 
یا نیاییــم، نفرین و فریاد مرگ بر اســرائیل مان 
لرزه بر رژیم غاصب کودک کش خواهد انداخت.

اسماعیلی افزود: ما هر ســال به نابودی اسرائیل 
نزدیک و نزدیک تر می شویم.

صدور احکام قطعی برای چند متهم در زمینه 
اخاب بازار ارز، سکه و خودرو

اســماعیلی ادامه داد: در این پرونده که بخشی از 
آن اخال ارزی و بخشی اخال در نظام خودرو و 
سکه بود، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسرش 
به نام نجوا اشیدایی به جرم مشارکت در اخال 
در نظام اقتصادی از طریق ثبت سفارشات صوری 
و صرافــی غیر مجاز و پیش خرید شــش هزار و 
۷۰۰ دستگاه از سایپا، مشارکت در پول شویی به 
میزان ۳۲ هزار میلیارد به اعدام محکوم شدند. از 
منزل متهم ۲۴ هزار سکه تمام بهار آزادی و صد 
کیلو طا کشف شده است.سخنگوی قوه قضائیه 
همچنین اعام کرد: مهــدی جمالی مدیر عامل 
سابق سایپا به هفت ســال حبس، رضا تقی زاده 
معاون سابق بازاریابی سایپا به پانزده سال حبس 
و محمد عزیزی نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس 
تعزیری فریدون احمدی به تحمل ۶۱ ماه حبس 
حسین هشترودی رئیس سابق حراست سایپا به 
۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.اسماعیلی با 
اشاره به صدور حکم ۲۱ اخالگر نظام ارزی دیگر 
نیز گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی 
اکبر به جرم مشــارکت در اخــال در نظام ارزی 
و پولی به میزان بیــش از ۱۰ میلیون دار و ۳۴ 
میلیون و ۹۷۸ دار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ 
دار دیگر به ۳ ســال حبــس و ضبط این مبالغ 
و پرداخت جزای نقــدی، فرزاد اصغرزاده به جرم 
اخال در نظام ارزی به ۳ ســال حبس تعزیری، 
امیر ســوقانی به جرم اخال در نظام ارزی به ۳ 
سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.

وی ادامــه داد: در یکــی از پرونده هــا که اکنون 
مفتوح اســت بخشــی از بدهی ها بــه بانک های 
ملت و پارســیان بازگردانده شد.اسماعیلی افزود: 
در رســیدگی به این پرونده علیرغم اینکه بانک 
صادرات شــکایتی از متهم نداشت در تحقیقات 
مشخص شد این بانک هم از متهم طلب دارد که 

در نهایــت اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک 
صادرات قرار گرفت و این اموال پاسخگوی شش 

هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات است.
وی در ادامه افزود: دستوری در رابطه با عدم صدور 
حکم تخلیه منازل با توجه به وضعیت فعلی صادر 
شده و به همه مراجع قضائی هم اباغ شده است.

اســماعیلی ادامه داد: دو مورد در رسانه ها منتشر 
شد که با پیگیری ها مشــخص شد این موارد در 
رابطه با منازل سازمانی بوده است. تاکید هم شد 

که در این رابطه هم فرصتی داده شود

آخرین وضعیت اعطای مرخصی کرونایی به 
زندانیان

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت 
اعطــای مرخصــی در ایــام کرونایــی گفت: در 
بخشــنامه ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر 
شده است تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده 
است و عده ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک 
عده ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی 
که آزادی طوانی مدت آنها ممکن اســت داشته 
باشد برابر برنامه زمانبندی و به لحاظ نوبت بندی 
امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر 
شده اســت.وی در پاسخ به این سوال که با توجه 
به دســتور رئیس قوه قضائیه در رابطه با استقال 
کانون وکا آیا تصمیم جدیدی در این رابطه اتخاذ 
شده است؟ گفت: ما به قانون احترام می گذاریم و 
معتقدیم که همگان باید به قانون احترام بگذارند 
اما قوانین ما پراکنده است و نمی شود در یک حوزه 
به یک قانون توجه کنیم و ســایر قوانین را نادیده 
بگیریم. ما در تحول نظام قضائی و در کارآمدی آن 
نیازمند سامت و تحول و سامان دهی حوزه هایی 
هستیم که شانه به شــانه نهادهای قضائی ایفای 
مسؤولیت می کنند.د.اسماعیلی در خصوص آخرین 
وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده های شهدای 
حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی گفت: تعدادی 
شــکایت در این رابطه مطرح شده است، در حال 
حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت هستند. 
در ایــن رابطه گزارش وزارت راه در رابطه با جعبه 

سیاه هواپیما هم باید مطرح شود.

به پرونده رامک خودرو در 19  رســیدگی 
خرداد

ســخنگوی دســتگاه قضا در خصــوص پرونده 
خودرویــی رامک خودرو گفت: بخــش دوم این 
پرونده با شــش هزار شاکی به دادگاه ارسال شده 
است و قرار است در نوزدهم خرداد رسیدگی شود.

اســماعیلی در خصوص بازداشت یکی از اساتید 
دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه گفت: این فرد 
در دانشگاه بازداشت نشده است و در بازجویی ها 
اقــرار کرده برخی از مــدارک در محل کارش در 
دانشگاه قرار دارد و حضور ضابطان در دانشگاه به 

این دلیل بوده و تمام اهتمام ما برای رعایت قانون 
است.وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از افراد 
به دلیل کرونا بیکار شدند و دولت هنوز این بیمه 
را پرداخت نکرده اســت با توجه به زمان بر بودن 
رسیدگی شکایت در دیوان عدالت آیا قوه قضائیه 
تمهیداتی در ایــن رابطه دارد گفت: توصیه ما به 
وزارت کار این اســت قبــل از مطالبه افرادی که 
بیکار شدند به وظیفه قانونی خودشان عمل کنند 
و نســبت به پرداخت قانونی این افراد اقدام کنند 
و ما هم با این قشــر مطالبه می کنیم که به موقع 
بیمه کسانی که طبق قانون بیکار شوند پرداخت 
شــود. همچنین ازم به ذکر اســت پرونده های 
کثیر الشــاکی در اولویت قوه قضائیه است.وی در 
خصوص اقدامات قــوه قضائیه در رابطه با قاچاق 
کاا گفت: در این حوزه بسیاری از نهادها آماری را 
بیان می کنند اما وجود کااهای قاچاق بیانگر این 
اســت که ما در امر مبارزه با قاچاق موفق نبودیم.

اســماعیلی ادامه داد: نهادهــای مختلفی در این 
رابطه دخیل هستند.

محکومیت جزایری به هفت سال حبس برای 
کاهبرداری و فرار از زندان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا 
برای جزایری دو حکم قطعی صادر شده است گفت: 
برای این فرد اخیراً حکمی بابت کاهبرداری ها و 
فرار از زندان صادر شده است. در باب کاهبرداری 
به هفت ســال حبس محکوم شــده است.وی در 
خصــوص تبادل زندانیان هم گفــت: در ارتباط با 
محکومین داخل کشور بدون اعام نظر قوه قضائیه 
محال است اتفاقی بیفتد. اگر قرار باشد زندانی در 
ایران مشــمول ارفاق شود به قوه قضائیه ارسال و 
پس از آن در دبیرخانه شورای عالی امنیت مطرح 
می شود.وقتی که می بینیم برخی از شهروندان ما 
در این زندان ها هستند وظیفه ما می طلبد که برای 

آزادی هموطن خودمان تاش کنیم.

بازداشت اعضای باند خرید و فروش نوزاد
اسماعیلی همچنین در پاســخ به سوال دیگری 
درباره انتشــار خبر دســتگیر باند خرید و فروش 
نوزادان گفت: متأسفانه موضوع از سوی رسانه ها 
بزرگنمایی شد. یک مورد خاص در یک بیمارستان 
بود که با هوشیاری حراست بیمارستان، مسئله بر 
مأ شد. سه متهم داشت که دستگیر و بازداشت 
شــدند و جز این مــورد در ماه های اخیر به مورد 
دیگری از خرید و فروش نوزاد در کشور نرسیدیم.

وی افــزود: با این حال قوه قضائیــه با جدیت با 
این پدیده که یک مورد آن را هم نمی پســندیم 
برخورد می کنیم. البته مجازات های فعلی را کافی 
نمی دانیم و به همین جهــت در ماده ۱۱ اصاح 
قانون کودکان و نوجوانان، مجازات مرتکبان خرید 

و فروش نوزادان تشدید شد.

 وزیر راه و شهرسازی:

دربارهپروازهایچینهیچچیزیراپنهاننکردهایم
 خبر خوب برای دارندگان سهام عدالت

فروش آزاد می شود

بورس به کانال یک میلیون واحد بازگشت
جنگ قریب الوقوع قیمت ال ان جی

رییس ســازمان خصوصی سازی گفت: ســهامداران عدالت ظرف ۶ ماه آینده می توانند تا ۲۰ درصد سهام 
خود را بفروشند.علیرضا صالح، درخصوص مهلت ۳۰ روزه مشموان برای نحوه آزادسازی سهام به صورت 
مســتقیم یا غیرمستقیم، توضیح داد: این مهلت ۳۰ روز در نظر گرفته شده و تنها تا پایان ساعت ۲۴ روز 
۸ خرداد مهلت برای این موضوع )انتخاب روش آزادسازی( وجود خواهد داشت.آزادسازی سهام عدالت به 

گونه ای خواهد بود که سهامداران ظرف ۶ ماه آینده بتوانند تا ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند.

استاد اقتصاد دانشگاه عامه:
مردمبهاعتبارسخنمسئوانواردبورسشدهاند

 زنگنه:
 همه بدانند شرایط عادی نیست

وزیــر نفت گفــت: همه بدانند شــرایط عادی نیســت، 
فو ق العاده سخت است. کرونا هم به تحریم ها اضافه شده 
و درآمدهای ما را کاهش داده اســت هر قدر هم صادرات 
کنیم قیمت ها به کمتر از یک ســوم رســید بیژن نامدار 
زنگنه در حاشــیه مراســم گرامیداشت حسین کاظم پور 
اردبیلی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آقای کاظم پور 
انســان نیک، خیر و خدمتگذاری بــود. ملت ایران فرزند 
رشید، خانواده ایشان پدر مهربان، من دوست و یار و برادر، 
صنعت نفت دیپلمات با ارزش و جمهوری اســامی یک 
خدمتگذار صدیق، بی ادعا و وفادار را از دســت داد، ایشان 
شخصیتی برجسته  و انسای خودساخته و شریف بودند، برغم همه نامایمات همچنان بی ادعا و خالصانه 
به جمهوری اســامی خدمت می کرد و آنچه برای او مهم بود اعتا و ســربلندی ایران و ملت بود و به 
این دلیل آدم صریح و شجاعی بود، در بیان نظرات جهت خیر مردم هیچ ماحظه ای نمی کرد، او دنبال 

کاسبی از مقام خود نبود.

هیچ کارگری را بیکار نمی کنیم
وزیر نفت در ادامه درباره کاهش تولید و توســعه در میادین نفتی گفت: واقعیت را نمی شود انکار کرد، 
اکنون در امریکا صدها دکل بیکار شدند، طرح های توسعه ای شرکت ها در دنیا کاهش یافته اما ما هیچ 
کارگری را بیکار نمی کنیم، علیرغم اینکه صنعت نفت مشکات فوق العاده بزرگی پیش روی خود دارد، 

سعی می کنیم دکل ها را هم بکار بگیریم. 

برخی می خواهند امنیت ملی را به خطر بیندازند
وی خاطرنشان کرد: البته برخی با اهداف سیاسی و حتی بااتر با اهداف ضد امنیتی می خواهند امنیت 
ملی را به خطر بیندازند، آنها خیرخواه مردم نیســتند و برای رسانه های خارجی و دشمنان ملت ایران 

خوراک تهیه می کنند، اینان باید مراقب اعمال و صحبت هایی که می کنند باشند. 

همه بدانند شرایط عادی نیست، فوق العاده سخت است
زنگنه تاکید کرد: ما تاش این اســت که طرح های نفت جلو برود، فاز ۱۱ هیچ مشــکلی ندارد فازهای 
پارس جنوبی طبق موعد تکمیل می شــوند، جهش دوم طرح های پتروشــیمی و پاایشی را دنبال می 
کنیم، اما همه بدانند شــرایط عادی نیست، فو ق العاده سخت است کرونا هم به تحریم ها اضافه شده و 
درآمدهای ما را کاهش داده است هر قدر هم صادرات کنیم قیمت ها به کمتر از یک سوم رسیده اکنون 
که قیمت باا رفته کمی بهتر شده اما در هر حال قیمت نفت و فرآورده در بازار جهانی کاهش یافته زیرا 

تقاضا کم است و رشد اقتصادی دنیا اوضاع بدی دارد و منفی شده است.

موضوع تهدید حمله به نفتکش ها
وزیر نفت درباره موضوع نفتکش حامل بنزین ایران به ونزوئا و تهدید حمله نظامی از سوی امریکا نیز 

گفت: شورای امنیت و وزارت خارجه نظرات خود را در این خصوص ارائه داده اند.

سخنگوی قوه قضائیه:

محکومیتدونمایندهمجلسبه۶۱ماهحبس
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 سقف تراکنش های بانکی به حالت عادی بازگشت
بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارت های بانکی 

و سقف برداشت نقدی از خودپردازها از اول خرداد ماه سال جاری را به شبکه بانکی اباغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اســاس و با توجه به عبور کشور از دوران اوج بیماری 
کرونا و رعایت نکات بهداشــتی ازم توسط شعب بانک ها، موارد ذیل بایستی از تاریخ ۱  ۳.  ۱۳۹۹. بر 

اساس بخشنامه های شرایط عادی اجرا شود:
* ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شــتابی و درون بانکــی( از طریق درگاه های اینترنتی، 

کیوسک و خودپردازها حداکثر به مبلغ سی میلیون ریال در شبانه روز
* سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها به مبلغ ده میلیون ریال

* سقف برداشت نقدی از خودپردازها )داخلی و شتابی( به مبلغ دو میلیون ریال
*  تمدید کارت های بانکی پس از احراز هویت حضوری
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 روحانی: گزیده خبر

برای آینده کشور باید به دنبال حزب باشیم
رئیس جمهــور گفت: با تاکید بر اهمیت وجود حزب در کشــور 
اظهار داشــت: معتقدم که برای آینده کشور باید به دنبال حزب 
باشــیم و اگر بخواهیم نظام پایدار بماند و تقویت شــود، باید دو 
سه حزب اصلی در کشور ایجاد شود.حجت ااسام حسن روحانی 
رئیس جمهــور  در دیدار جمعی از فعاان و نخبگان سیاســی با 
بیان اینکه مردم نجیب ایران در روزهای سخت و دشوار در کنار 
یکدیگر و همدل و همزبان هستند، تاکید کرد: همگرایی و همدلی 
کــه پس از کرونا در بین همه دســتگاه ها، جناح ها و آحاد مردم 
شــکل گرفت، یادآور دوران انقاب اسامی و دفاع مقدس بود و 
در این ایام نیز همه مردم برای کمک و یاری یکدیگر در کنار هم 
قرار گرفتند و این اقدام بســیار ارزشمند و افتخارانگیزی است.

حجت ااســام روحانی با اشــاره به موفقیت ها و دستاوردهایی 
که در زمینه مبارزه با کرونا بدســت آمــده، گفت: بی تردید در 
این عرصه اگر حمایت مقام معظم رهبری از دولت و ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا نبود، قطعا نمی توانســتیم به موفقیت های کنونی 
دســت پیدا کنیم.وی اضافه کرد: از همان ابتدای شیوع کرونا در 
شــورای عالی امنیت ملی، مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را 
هم راســتای مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفتیم و 
مقام معظم رهبری نیز آن را تایید کردند و ایشــان کاما اشراف 
داشتند که شرایط کشــور ویژه است و تعبیری که در خصوص 
مصوبات ســتاد ملی کرونا داشــتند مبنی بر اینکه هر چه ستاد 
ملی مدیریت و مبارزه کرونا تصمیم بگیرد همان را عمل خواهند 
کرد، در موفقیت اقدامات این ســتاد بســیار حائــز اهمیت بود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در مقابله با کرونا، به هیچ عنوان 
از قوه قهریه اســتفاده نشد و صرفا با توصیه به مردم و همدلی و 
همراهی مردم توانستیم امور را به پیش ببریم و مردم نیز در این 
زمینه نجابت، همراهی و بینش باایی از خود نشان دادند.روحانی 
با اشــاره به اهمیت سرمایه اجتماعی و تقویت آن گفت: موضوع 
کرونا نشان داد که نظام از سرمایه اجتماعی باایی برخوردار است 

و مردم در روزهای خطر و حادثه همراهی باایی از خود نشــان 
می دهند.رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در زمینه 
بهداشــت و درمان و اجرای طرح تحول ســامت، توسعه فضای 
مجازی و شبکه ملی اطاعات و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
اظهارداشــت: اقداماتی که طی دولت یازدهم در این ســه حوزه 
انجام شــد موجب گردیده که در مواجهه با کرونا حتی در زمینه 
تخت های ویژه بیمارستانی و امکانات و تجهیزات درمانی و پزشکی 
کمبودی نداشته باشــیم.روحانی اضافه کرد: همچنین اقدامات 
دولت یازدهم در توسعه فضای مجازی و ارتباطات باعث شده که 
در این ایام با اســتفاده از فضای مجازی بتوانیم نیازهای مردم را 
به ویژه در زمینه آموزش و کســب و کار تا حدود زیادی پاسخگو 

باشیم.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان نیز 
در این ایام فعالیت ها و دســتاوردهای بزرگی داشتند و بسیاری از 
محصوات آنها در تولید کیت های تشخیصی، ونتیاتور و ماسک 
ان.95 نه تنها نیازهای داخلی کشور را تامین می کند بلکه از قدرت 
صادرات این محصوات نیز برخوردار شده ایم.روحانی تصریح کرد: 
بی تردید اقدامات دولت در زمینه طرح تحول ســامت، توسعه 
شبکه ملی اطاعات و شرکت های دانش بنیان و نیز توجه به بخش 
کشاورزی و خودکفایی در بسیاری از محصوات بود که   توانستیم 
کرونا را مدیریت و کنترل کنیم.رئیس جمهور گفت: امروز با توجه 
به اقداماتی که انجام شده به جایی رسیده ایم که در عرصه جهانی 
سربلند هســتیم و بســیاری از قضاوت هایی که بدخواهان ملت 

ایران انجام می دادند خود به خود خنثی گردید.روحانی با اشــاره 
به حمایت دولت از بورس و عرضه ســهام بســیاری از بنگاه های 
دولتی در بورس در آینده نزدیک اظهارداشت: اگرچه بورس از فراز 
و نشــیب برخوردار است اما مدیریت هم می شود و با عرضه هایی 
که انجام خواهد شــد تحول بزرگی در بورس ایجاد خواهد شــد 
و بازار ســرمایه رونق پیدا می کند.رئیس جمهور در بخش دیگری 
از ســخنان خود با تاکید بر اهمیت وجود حزب در کشــور اظهار 
داشــت: معتقدم که برای آینده کشور باید به دنبال حزب باشیم 
و اگر بخواهیم نظام پایدار بماند و تقویت شود، باید دو سه حزب 
اصلی در کشور ایجاد شود تا به تناوب کشور را اداره کنند.در این 
دیدار حجت ااسام مصباحی مقدم، مهندس بهزاد نبوی، مهندس 
محسن رفیق دوست، مهندس سیدحسین مرعشی، احمد توکلی، 
الهام امین زاده، پروانه مافی، حسین مظفر، شکوری راد، زهرا ساعی، 
جالی پور، ســبحانی فر و الیاس حضرتی در سخنانی با تقدیر از 
مدیریت شایسته دولت و وزارت بهداشت در مقابله با ویروس کرونا 
دیدگاه ها و پیشــنهادات خود را در حوزه های سیاسی و اقتصادی 
با رئیس جمهور در میان گذاشــتند.ضرورت مهار رشد نقدینگی، 
آمــوزش عمومی مردم در بازار ســرمایه، توســعه شــرکت های 
دانش بنیان، توجه به وکیــل خانواده و بیمه وکالت، اجرای کامل 
حقوق شــهروندی، تداوم سیاست های برجامی و سیاست  تعامل 
با جهان، تاش برای رفع موانع تولید، تقویت بازار بورس، توسعه 
شفافیت و حسابرسی، تقویت اعتماد مردم به بازار سرمایه، توجه 
به اقتصاد دیجیتال و ایجاد کسب و کارهای نو، استفاده از ظرفیت 
زنان و جوانان، عادانه کردن سهام عدالت و پرداخت این سهام به 
اقشــار ضعیف و کسانی که آن را دریافت نکردند، تقویت سرمایه 
اجتماعی و سرمایه نمادین، رفع عوامل کاهش مشارکت مردم در 
انتخابات، حمایت از طبقه متوســط جامعه و جلب رضایت آنان و 
توجه به توســعه ارز دیجیتال، از جمله محورهای اصلی سخنان 

فعاان و نخبگان سیاسی در این دیدار بود.

 از سوی دفتر مقام معظم رهبری؛
مبلغ فطریه سال ۹۹ اعام شد

از سوی مقام دفتر مقام معظم رهبری مبلغ فطریه سال 99 اعام شد.
 مبلغ زکات فطریه ســال 99 و کفاره روزه قضا از ســوی رهبر معظم انقاب به 

شرح زیر اعام شد:
قیمت و جنس فطریه

سوال:
مبلــغ و مقدار فطریه برای هر نفر چه مقدار اســت و چه چیزی باید به عنوان 

فطریه پرداخت شود؟
جواب:

مکلف باید برای خودش و کســانی که نان خور او هســتند، هر نفری یک صاع 
)تقریباً سه کیلو( گندم یا جو یا خرما یا کشکمش یا برنج یا ذرت و مانند این ها 
به مســتحق بدهد و اگر پول یکی از این ها را هم بدهد، کافی است.)مبلغ زکات 
فطره برای ســال ۱۳99 شمسی مطابق ســال ۱۴۴۱ قمری، بر مبنای قیمت 
گندم، مبلع ده هزار تومان است.(فطریه عبارت است از سه کیلو طعام غالب هر 
مسلمان اعم از جو، گندم و برنج و اقامی که به  عنوان طعام محسوب می شوند.

بر اساس اعام دفتر مقام معظم رهبری، مبلغ کفاره یک روز قضای روزه با عذر 
شرعی، مبلغ ۳ هزار تومان و کفاره یک روز قضای روزه عمدی، مبلغ ۱۸۰ هزار 

تومان است.

بخشنامه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه اباغ شد
 لغو محرومیت ایرانیان تحت تعقیب

 از خدمات کنسولی
رئیس قوه قضاییه بخشنامه »عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به 
منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور« را به مراجع قضایی 
کشــور اباغ کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل این 

بخشنامه به شرح زیر است: »بخشنامه« مراجع قضایی سراسر کشور
برابــر گزارشــهای واصله، برخی از مراجــع قضایی مبادرت به صدور دســتور 
محرومیت از خدمات کنســولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در 
خارج از کشــور می نمایند. درحالی که بهره مندی از خدمات کنسولی از جمله 
حقوق مدنی هر فرد اســت که مطابق قانون اساسی )فصل سوم - حقوق ملت( 
و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل ماده 95۸ قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین 
شده اســت و در قوانین جاری کشــور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از 
متهمــان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه تنها مجوزی برای 
صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی 
و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیــز نمی تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد.لذا 
مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات 
کنســولی خودداری نمایند. در صورتی که قبًا دســتوری در این ارتباط صادر 
گردیده، در اســرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.روسای کل دادگستری ها و 

دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند.

شهردار اوشان فشم و میگون دستگیر شد
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه با تاش های حوزه قضایی بخش رودبار قصران 
و اقدامات و گزارش وزارت اطاعات، دو تن از اعضای شــورای اســامی شهر، 
شهردار و احدی از کارکنان شهرداری اوشان فشم و میگون دستگیر شدند.این 
گزارش حاکی است در این رابطه تحقیقات قضایی انجام و متهمان این پرونده با 

قرار متناسب قانونی روانه زندان شدند و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

ظریف: 
 آمریکا اجازه ندارد روند تجارت قانونی

را مختل کند
وزیر امور خارجه کشــورمان، تاکید کرد : آمریکا اجازه ندارد روند تجارت قانونی 
در دنیا را مختل کند.به گزارش ایســنا، محمد جواد ظریف بعد از ظهر روز سه 
شنبه در حاشیه مراسم نکوداشت زنده مرحوم حسین کاظم پور اردبیلی که در 
وزارت نفت برگزار شــده بود در پاسخ به سوالی در ارتباط با تهدید نفتکشهای 
ایرانی حامل ســوخت از سوی دولت آمریکا، اظهار کرد :  تجارت قانونی در دنیا 
ادامه پیدا می کند و  آمریکا اجازه ندارد در روند  این تجارت قانونی خللی ایجاد 
کند. این دیپلمات عالی رتبه کشورمان سیاست در پیش گرفته از سوی آمریکا 
در این زمینه  را سیاست غلطی دانست که برای همه دنیا خطرناک است  .وی 
در همین  چارچوب افزود:  این سیاســت فقط  برای یک کشور و یا چند کشور  
خطرناک نیســت، بلکه برای همه خطر دارد  و اگر یک کشور تصمیم بگیرد بر  
اساس سیاست های غلط خود ، اخالی در تجارت قانونی ایجاد کند ،   حتما با 

عکس العمل بین المللی  مواجه می شود.

 کمال خرازی:
جامعه بین الملل به شکل گیری یک 

»دموکراسی جهانی« نیاز دارد

رئیس شــورای راهبردی روابــط خارجــی چندجانبه گرایی در 
روابط بین الملل به شــکل کنونی را ناکارآمد دانست و با پیشنهاد 
نظــام »چندجانبه گرایانه نوین« تصریح کرد: جامعه بین الملل به 
شــکل گیری یک »دموکراســی جهانی« نیاز دارد.کمال خرازی، 
رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجی در ســخنرانی خود در 
سومین اجاس ساانه بنیاد رهبران برای صلح که امسال به دلیل 
شــیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به آثار مخرب 
سیاســت های یکجانبه گرایانه دولت آمریکا و تشــدید چالش ها 
و بحران های بین المللی اظهار کرد: یکجانبه گرایی ســم مهلکی 
برای جامعه بین المللی است و بر پیچیدگی شرایط کنونی جهان 
می افزاید.وی افزود: ریشــه ناکارآمدی چندجانبه گرایی کنونی را 
بایســت در زیاده خواهی و گرایش های سلطه جویانه دولت آمریکا 
جستجو کرد که سعی دارد هژمونی و رویکرد یکجانبه گرای خود 
را بــر دیگران تحمیل کند.خــرازی در ادامه گفت: نقاط ضعف و 
پاسخگو نبودن نظم کنونی جهان، ضرورت شکل گیری یک نظام 
»چندجانبه گرایانــه نوین« و طراحی نوعی »همبســتگی نوین 
جهانی« را آشکار می سازد که در آن صدای همه ملت ها، به ویژه 
کشورهای جنوب شنیده شود و بازیگران نوظهور متناسب با وزن 
و جایگاه خود در حکمرانی جهانی سهیم باشند. به عبارت دیگر ما 
به یک دموکراسی جهانی نیاز داریم.رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی با اشاره به شــیوع بیماری کرونا، کنترل و مقابله موثر با 
آن را منوط به همبستگی و همکاری در سطح جهان با محوریت 
سازمان بهداشت جهانی دانست و یادآور شد: در این راستا دبیرکل 
سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها بر توقف درگیری ها و لغو 
تحریم ها علیه کشــورهایی مانند ایران که در تامین منابع مالی 
برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی جهت مقابله با بیماری کرونا 
با محدودیت روبرو هستند، تاکید کرده اند.وی با تاکید بر ضرورت 
جلوگیــری از مداخله سیاســی قدرت های بــزرگ در نهادهای 
بین المللی مانند ســازمان بهداشــت جهانی، صندوق بین المللی 
پول، بانک جهانی و دیگر نهادها، اظهار کرد: هنگامی که نهادهای 
بین المللی تحت نفوذ قدرت های بزرگ قرار می گیرند، کشورهای 
جنوب اعتمادشان را به این نهادها از دست می دهند. برای نمونه، 
صنــدوق بین المللی پول تحت فشــار دولت آمریــکا تاکنون به 
درخواســت وام ایران برای مقابله با کووید۱9 پاســخ نداده است.

خرازی افزود: در نظام چندجانبه نوین، رویکرد قدرت های بزرگ و 
نگاه از باای آن ها به دیگر کشورها باید تغییر کند و از موضع برابر 
با دیگر کشورها برخورد کنند.وی با اشاره به مشکات کشورهای 
آفریقایی که بعضا ریشه در گذشته استعمار آن ها دارد و ضرورت 
همکاری جهانی برای رفع مشــکات آن ها و فراهم کردن کردن 
شرایط برای تامین رفاه و توسعه پایدار این کشورها اظهار داشت: 
رویکرد صحبت کردن از طرف آفریقا و برای آفریقا باید به رویکرد 
»صحبــت با آفریقا« تغییر کند. هیچکس نباید برای مردم آفریقا 
تصمیم بگیرد، بلکه باید با حفظ احترام، از طریق آموزش و گفتگو 
به آن ها کمک کرد تا بتوانند تصمیمات مناسب را خودشان اتخاذ 
کنند.بنا بر این گزارش، ســومین کنفرانس ساانه بنیاد رهبران 
برای صلح به ریاست ژان پی یر رافارن، نخست وزیر اسبق فرانسه و 

رئیس این بنیاد از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.

 قالیباف:
نیازمند الگوی جدیدی برای حکمرانی در کشور هستیم

منتخب تهران در مجلــس یازدهم با انتقاد از تمرکز گرایی در 
ســاختارهای اجرایی کشــور گفت: امروز ساختار حکمرانی ما 
در کشــور آنقدر در تصمیم گیری متمرکز شده است که برای 
مدیریت امور یک بخشــداری یا دهــداری هم از تهران تعیین 
تکلیف می کنیم.به گزارش گروه سیاســی خبرگزاری تسنیم، 
محمــد باقر قالیباف منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم و  نایب رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در جلسه دوم فراکسیون مدیریت 
شهری مجلس شورای اسامی، اظهار داشت: بخشی از ناکارآمدی هایی که امروز شاهد 
هستیم که نارضایتی هایی را هم به دنبال داشته به بحث مدیریتی در کشور باز می گردد.

وی گفت: بپذیریم که بخش عمده ای از این موضوع هم به ساختار کشور و نوع حکمرانی 
ما باز می گردد. امروز ساختار حکمرانی ما در کشور آنقدر در تصمیم گیری متمرکز شده 
است که برای مدیریت امور یک بخشداری یا دهداری، از تهران تعیین تکلیف می کنیم.

قالیباف افزود: با نوع تفسیری که از قانون اساسی در حوزه های اجرایی شده، همه قدرت 
متمرکز در یک نقطه و یک مجموعه در دولت شده است که البته بحث من مربوط به این 
دولت و آن دولت نیست، بلکه در روند بعد از انقاب چنین چیزی بوده است.نایب رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: بخش عمده نارسایی ما 
در حکمرانی، ریشه در موضوع توزیع قدرت است. بحث های مختلفی داریم در خصوص 
شــورایاری ها، نظارت، بودجه و انتخابات آن، نداشــتن درآمد های پایدار و موارد دیگر 
که هریک در جای خود باید بررســی شــود ولی این نوع توزیع قدرت و تمرکزی که در 
ساختار وجود دارد هم باید تغییر کند.  وی با بیان اینکه جایی در دنیا دیگر چنین روشی 
بــرای حکمرانی وجود ندارد، افزود: این روش حتی با انقاب و آرمان های امام راحل هم 
سازگاری ندارد.  قالیباف تصریح کرد: در قانون اساسی هفت اصل مرتبط با شورای شهر 
است که اصل های هفتم، یکصد و یکم تا یکصد و هفتم هستند. اینکه دیوان محاسبات 
به شهرداری ها ورود می کند کار خوبی است، ولی کاری خاف قانون است چرا که دیوان 

محاسبات به بودجه های دولتی می تواند رسیدگی کند نه به نهادهای غیردولتی.

 سرلشکر باقری:
 داعش از قرآن بدون اهل بیت)ع( بوجود می آید

فرمانده ستادکل نیروهای مسلح گفت: عبرتهای قرآنی راهگشای 
بشریت در رسیدن به اهداف واای انسانی است.به گزارش گروه 
سیاسی خبرگزاری تسنیم، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ظهر دیروز در جریان دیدار سالیانه 
با فعاان جامعه قرآنی نیروهای مســلح  که در محل ســتادکل 

نیروهای مســلح برگزار شد، با اشــاره به اعجاز بودن کام اه مجید اظهار داشت: مطالعه 
ادوار تاریخی به ما نشان می دهد که خداوند متعال در هر دوره ای متناسب با نیاز آن زمان 
معجزاتی را بر پیامبرانش کرامت کرده  است تا با نشان دادن آن معجزات مردم را هدایت و 
راهبری کنند. وی با بیان اینکه این معجزات در دوره ای با غلبه بر جادوگران، یا غلبه بر علم 
پزشکی و شفای بیماران صعب العاج، یا غلبه بر بایای طبیعی همراه بوده است، افزود: در 
دوره پیامبر اکرم )ص( و آغاز حیات اسام خداوند با اعجاز قرآن کریم و در اختیار قرار دادن 
کتاب اسامی موجبات هدایت بشریت را فراهم آورد. سرلشکر باقری با اشاره به دورانی که 
قرآن در آن به عنوان بزرگترین اعجاز الهی نازل شد، گفت: خداوند متعال قرآن را در یک 
سرزمینی بر رسول اه نازل کرد که به جهت میزان پیشرفت و تمدن درآن دوره سهم بسیار 
اندکی داشته است؛ و کشورهای روم، ایران و چین در همان دوران از امپراطوری هایی بزرگی 
برخوردار بوده اند  و به لحاظ علم و دانش نیز در اوج شکوفایی قرار داشتند. وی تصریح کرد: 
پروردگار عالمیان در چنین شرایطی قرآن را به عنوان معجزه به بشریت ارائه کرد و این کتاب 
عظیم الشان از همان دوران تاکنون تحدی کرده و همچنان هماورد می طلبد و این مبارز 
طلبیدن همچنان ۱۴ قرن است که ادامه دارد و در این مدت هیچ فرد یا گروهی نتوانسته 
است یک آیه مانند قرآن را بیاورد و  این نشان دهنده این حقیقت است  که  قرآن یک کتاب 
عادی نیست بلکه یا یک کام الهی غیرقابل تکرار است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه 
داد: بزرگترین دانشمندان و ادبا و شعرای اعراب که از فصاحت و باغت نیز برخوردار بودند 
در طول این ۱۴ قرن نتوانستند چه در کام ظاهر و چه در معنا و مفهوم آیه ای مانند قرآن 
کریم ارائه کنند ؛ زیرا قرآن معجزه الهی است و  در جای جای آن  به این اعجاز اشاره شده  

و مسلمانان نیز به آن همواره افتخار می کنند.
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گزیده خبر  وزیر راه و شهرسازی:

دربارهپروازهایچینهیچچیزیراپنهاننمیکنیم
وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت: در مورد انجام پروازهای 
چین هیچ چیزی را از مردم ایران پنهان نمی کنیم و نکرده ایم 

و اساساً دولت بادرنگ مسائل را با مردم درمیان می گذارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد اســامی در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر عدم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی اظهار داشت: 
در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اسناد، اباغیه ها و 
پروتکل های تایید شده را به بخش حمل و نقل ریلی جاده ای 
و هوایی ارائه کرده ایم و تمام شقوق حمل و نقل عمومی ملزم 
هســتند که این پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.وی با 
بیان اینکه استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی اجباری 
است، گفت: تمام این اصول بهداشتی نوشته و به شرکت های 
حمل و نقلی اباغ شــده است و هر شرکتی که از اجرای این 
پروتکل ها ســر باز زند متخلف محســوب می شود و مجازات 
خواهد شد.اســامی درباره نحوه برخورد با شرکت های حمل 
و نقلی که این پروتکل ها را رعایت نکنند، گفت: تمام عملکرد 
شــرکت ها رصد می شود و با هر شرکت متخلف بنا به تخلف 
انجام شــده برخورد خواهیم کرد.وزیر راه و شهرسازی تاکید 
کرد: اگر شرکت  هواپیمایی نسبت به رعایت این پروتکل های 
اجتماعی اقدام نکنــد پروازهای آن را محدود خواهیم کرد و 

تعلیق در انتظار شــرکت های هوایی، ریلی و جاده ای متخلف 
اســت.وزیر راه و شهرسازی در پاســخ به سوال ایلنا مبنی بر 
اینکه در شــرایطی کــه وزارت راه و شهرســازی اعام کرده 
پروازهای چین با موافقت و تایید وزارت بهداشت برقرار شده 
اما وزیر بهداشت همواره مدعی بوده مخالف برقراری پروازهای 
چین است، گفت: در مورد انجام پروازهای چین هیچ چیزی 
را از مردم ایران پنهان نمی کنیم و نکرده ایم و اساســاً دولت 
بادرنگ مســائل را با مردم درمیان می گذارد.اسامی افزود: 
از همان ابتدای بحث شــیوع ویروس کرونا جلسه ای با حضور 
معاون رئیس جمهور برگزار شــد و در آن جلســه تصمیمی 
برای توقف پروازهای چین گرفته شــد که این اباغیه دو بند 
داشــت یک بند آن در مورد بازگرداندن ایرانیان ساکن چین 
بود و همچنین دانشجویان ســاکن ووهان با یک پرواز تحت 
پروتکل های بهداشتی به کشــور بازگردند.وی تاکید کرد: در 
تمام این دوران نمایندگان وزارت بهداشــت هم در فرودگاه 
حضور داشــتند و بر نحوه اجرای این پروازها و ورود مسافران 
نظارت می کردند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ستاد ملی 
مبارزه با کرونا هم تصویب شــد تمام مســافرانی که از منشأ 
آمریکای شــمالی و اروپا وارد ایران می شوند تست بدهند و با 

تعهد خودشان 14 روز در قرنطینه بمانند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
 کااهای اساسی،  دارو و مواد اولیه، اولویت 

اختصاص ارز قرار گیرد
 رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن 
گفت: در اختصاص ارز باید اولویت های ازم از جمله کااهای اساسی،  دارو،  تجهیزات 
و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید باید مد نظر قرار گیرد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ریاست جمهوری، در یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
که دیروز ســه شنبه به ریاست حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی تشکیل 
شد، چند موضوع مهم و تاثیرگذار در بخش جهش تولید و رونق صادرات و افزایش 
درآمدهای ارزی بررســی و درباره آن تصمیم گیری شد.رییس جمهوری با تاکید بر 
ضرورت کنترل قیمــت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی 

دستگاه های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه را ضروری دانست.

نوبخت:
 امکان پرداخت منظم حقوق و یارانه ها

 فراهم شده است
 رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: امکان پرداخت منظم حقوق، یارانه ها و اتمام 
طرح های عمرانی مثل گذشته فراهم شده است.»محمدباقر نوبخت« روز سه شنبه 
با انتشار یادداشتی در فضای مجازی نوشت: این در شرایطی است که تحریم و رکود 
جهانی ناشی از کرونا، منابع درآمدی بودجه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد: با عنایات الهی، برنامه ریزی صورت گرفته و محور قرار دادن صرفه 
جویی، امکان پرداخت منظم حقوق، یارانه ها و اتمام طرح های عمرانی مثل گذشته 

فراهم شده است.

بورس به کانال یک میلیون واحد بازگشت
شاخص کل بورس امروز هم مانند روز گذشته صعودی بود به طوری که دوباره پس 
از چند روز وارد کانال یک میلیون واحد شد.به گزارش ایسنا، معامات دیروز بازار 
سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با ۵۶۹۷ واحد صعود رقم 
یک میلیون واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۶۵۷1 واحد صعود 
و رقم ۳۲1 هزار و ۲۲ واحد را ثبت کرد.معامله گران یک میلیون معامله انجام دادند 
که ۹4 هزار و ۷۰۶ میلیارد ریال ارزش داشــت. در این بازار مخابرات ایران، پارس 
مینو، پتروشیمی پارس، نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فواد 
مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گلگهر، بانک ملت و ث. نفت و گاز و پتروشیمی 

تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را داشتند.

 سهم خانه اولی ها از معامات مسکن
 چقدر است؟

یک کارشناس بازار مســکن، با تاکید بر ضرورت توجه به تامین مسکن گروه های 
مشــهور به »خانه اولی ها«، گفت: آمارها از ثبت ساانه بیش از ۶۰۰ هزار ازدواج در 
کشور حکایت دارد، درحالی که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد ساانه به 
طور میانگین حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته می شود. 
مقایسه این آمارها، کمبود حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای پاسخ به تقاضاهای 
جدید را نشان می دهد.محمد گاب کش در گفت وگو با خبرنگار ایسنا،   خانه اولی ها 
را ازجمله متقاضیان واقعی مسکن توصیف و ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ 
را راهکار تامین مسکن برای این قشر عنوان کرد و گفت: اطاعات به دست آمده نشان 
می دهد که خانه اولی ها ســهمی ازحدود۷۵درصد معامات بازار مسکن در بخش 
واحدهای مسکونی کوچک متراژ ندارند و داان و سفته بازان هستند که نقش اصلی 
را در ایــن بخش، ایفا می کنند.به گفته وی، درصورتی که تقاضای نهفته در بخش 
واحدهای مســکونی کوچک متراژ پاسخ داده شود، بدون شک سهم قابل توجهی از 
معامات بازار مســکن به این واحدها اختصاص خواهد یافت.گاب کش، به نقش 
تسهیات خرید مسکن به منظور پاسخ به تقاضای نهفته در بخش واحدهای مسکونی 
کوچک متراژ اشاره کرد و گفت: تورم باای قیمت مسکن در سال های اخیر باعث شده 
است تا قدرت پوشش تسهیات خرید مسکن به شدت کاهش یابد و عما کارکرد خود 
را از دست دهد.وی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را حدود 
پانزده میلیون تومان عنوان کرد و گفت: مقایسه قیمت هرمتر مربع واحد مسکونی با 
اعداد و ارقام تسهیات صندوق پس انداز مسکن یکم نشان می دهد، متقاضیان خرید 
واحد مسکونی در شهر تهران با تسهیات 1۶۰ میلیونی امکان خرید حدود 11متر 
مربع و با تسهیات ۲4۰میلیونی حدود 1۶ متر مربع واحد مسکونی می توانند بخرند 

و به همین دلیل تسهیات صندوق مذکور عما کارکرد خود را از دست داده است.

با تصویب مجلس
گزارش تفحص از باشگاه های پرسپولیس و 

استقال به قوه قضاییه رفت
نمایندگان مجلس تصویب کردند که گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دو باشــگاه 
پرسپولیس و استقال برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شود.به گزارش ایسنا، حجت 
ااســام سید صادق طباطبایی نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی 
گــزارش نهایی این کمیســیون در مورد تحقیق و تفحــص از منابع و مصارف نظام 
مدیریت شــرکت های فرهنگی و ورزشــی وابســته به وزارت ورزش و جوانان در 1۰ 
سال اخیر را قرائت کرد و گفت: این گزارش مربوط به تفحص دو باشگاه پرسپولیس 
و استقال اســت.طبق گزارش قرائت شده این تحقیق و تفحص با محورهای درباره 
درآمدها، مصارف، جریمه های مالی و بین المللی، سازوکار نظارتی و راهبری و تغییرات 
سازمانی دو باشگاه تهیه شده است.در بررسی بخش عملکرد باشگاه پرسپولیس آمده 
اســت جمع منابع درآمدی عملیاتی طی ســنوات ۸۷ تا ۹۷ به  میزان دو میلیون و 
۳۵۲ هزار و 4۵۶ میلیون ریال اســت که مشــروح آن ذیل 1۰ ردیف در این گزارش 

ذکر شده است.

تغییــرات میانگین شــاخص کل 
قیمت تولیدکننــده در چهار فصل 
منتهی به فصل زمستان ۹۸ نسبت 
به دوره مشابه در سال قبل با 1۳.۳ 
درصد کاهش به ۳۶.۷ درصد رسید.

ایلنا، گزارش شــاخص  به گزارش 
قیمت تولیدکننده در ایران- فصل 
زمستان 1۳۹۸ )بر مبنای سال پایه 
1۳۹۰( از ســوی مرکز آمار ایران 

منتشر شد.

تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده 
کل کشور نسبت به فصل قبل )تورم 
فصلی( در فصل زمستان 1۳۹۸ به 
۰.۳- درصد رسید که در مقایسه با 

همین اطــاع در فصل قبل بدون 
تغییر بوده اســت. بیش ترین تورم 
فصلی تولیدکننده نیــز به ترتیب 
مربوط به بخش های خدمات )4.1 
درصد( و معدن )۳.4 درصد( است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده 
کل کشور نســبت به فصل مشابه 
ســال قبل )تورم نقطــه به نقطه( 
در فصل زمســتان 1۳۹۸ به 1۵.۰ 
درصــد رســید که در مقایســه با 

همین اطــاع در فصل قبل 1۰.۶ 
واحد درصد کاهش داشــته است. 
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی 
توسط تولیدکنندگان به ازای تولید 
کااها و خدماتشان در داخل کشور، 
در فصل زمستان 1۳۹۸ نسبت به 
فصل زمستان ســال 1۳۹۷، 1۵.۰ 
درصــد افزایــش دارد. در میــان 
بخش های مختلف تولیدی کمترین 
نــرخ مربوط به بخش بــرق )۷.1- 
درصــد( و بیش ترین نــرخ مربوط 
به یخــش معــدن )۳۳.۳ درصد( 

می باشد.

تورم ساانه
تغییــرات میانگین شــاخص کل 
قیمت تولیدکننــده در چهار فصل 
منتهــی به فصل زمســتان 1۳۹۸ 
نسبت به دوره مشابه در سال قبل 
به ۳۶.۷ درصد رســید که نســبت 
بــه همیــن اطــاع در فصل قبل 
1۳.۳ واحــد درصد کاهش نشــان 
می دهــد. در فصل مورد بررســی، 
در میــان بخش های اصلی تولیدی 
در کشــور، کم ترین تورم ســاانه 
مربوط به بخش برق )4.۰- درصد( 
و بیش ترین آن مربــوط به بخش 

معدن )4۵.1 درصد( است.

رییس اتاق بازرگانی اظهار داشت: رشد نقدینگی اسفند ۹۸ سال ۹۷ افزایش داشته 
اســت و به ۲هزار و 4۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده اســت و اثرات آن را در بورس 
مشاهده می کنیم.مسعود خوانساری در دوازدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران با ارائه گزارش ســه ماهه فعالیت های بازرگانی گفت: اســفندماه با 
مطرح شــدن بحث کرونا فعالیت های حضوری کاهش یافت اما خدمات گمرکی، 
تامین اجتماعی و غیره به صورت کامل اجرا شد. از همان ابتدا ستاد مبارزه با کرونا 
تشکیل شد و بر همین اســاس توانست ۲۶۰ بیمارستان را به ارزش 1۰۰ میلیارد 
تومان بیمارستان را در دو ماه تحت پوشش قرار دهد ناگفته نماند که اتاق بازرگانی 
با همکاری نهادهای مختلف اقدامات مطلوبی داشــت که توانســت با فراهم آوری 
تجهیزات ازم و ارائه آن به سراسر بیمارستان های کشور مرگ هزاران نفر جلوگیری 
کند.وی گفت: با مطرح شــدن محدودیت ها، طرح عرضه سهام عدالت را به منظور 
عمق یافتن بازار سرمایه و توانایی فروش سهام توسط مردم مطرح کردیم.وی ادامه 
داد: انتخاب مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت می تواند جلب اعتماد 
از دســت رفته بخش خصوصی را باشــد و تقویت صادرات را انجام دهد.خوانساری 
تصریح کرد: رشد نقدینگی اســفند ۹۸ سال ۹۷ افزایش داشته است و به ۲هزار و 

4۷۰ هزار میلیارد تومان رســیده است و اثرات آن را در بورس مشاهده می کنیم.به 
گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، بازار بورس هم اکنون در حال رشد بسیار مناسبی 
است و در اسفندماه بیست هزار میلیارد تومان خرید و فروش در آن صورت می گیرد 
که این رقمی بی سابقه است؛ بنابراین دولت باید مراقبت ازم برای ادامه این روند را 
صورت دهد.خوانساری گفت: کرونا به ما ثابت کرد که می توان بسیاری از کارها را به 
صورت دورکاری و با حداقل نیرو انجام داد. با چابکی که در تصمیم گیری های مرتبط 
با مدیریت اوضاع مخرب کرونا صورت گرفت، برخی از بروکراسی های اداری حذف 
شد که نمونه آن، تولید الکل بود که به سرعت ظرف چند ساعت، دولت مجوز تغییر 
خطوط تولیدی را صادر کرد که این نشــان می دهد اگر بخواهیم می توانیم اقتصاد 
را بدون بروکراسی و قواعد زاید اداره کنیم.رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
اکنون صادرات، تنها منبع درآمدی صادرات غیرنفتی کشور است، خاطرنشان کرد: 
مذاکراتی با سرپرست جدید وزارت صنعت صورت گرفته که بر اساس آن قرار بر این 
شد که بخش خصوصی طرف مشورت قرار گیرد و هر تصمیمی با حضور نمایندگان 
تشکل های اقتصادی صورت گیرد.وی تاکیذ کرد: افزایش مبادات در بورس به روزانه 

۲۰ هزار میلیارد تومان رقم بی سابقه ای بود که می توان به آن اشاره کرد. 

 در زمستان 98؛
تورم تولیدکننده به 36.۷ درصد رسید

 رییس اتاق بازرگانی تهران:
نقدینگی به 2 هزار و 4۷0 میلیارد تومان رسید



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399  26 رمضان 1441  20 می 2020نفت و انرژی
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4360 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

در سهم خواهی از بازار رقم می خورداستانها

جنگقریبالوقوعقیمتالانجی
تولیدکنندگان گاز طبیعی جهان بزودی جنگ بر ســر به دست 
آوردن ســهم بازار را آغاز خواهند کرد که این باعث خواهد شد 
قیمت ها حتی منفی شــوند.به گزارش خبرنــگار مهر به نقل از 
راشــاتودی، تولیدکنندگان گاز طبیعی جهان به زودی جنگ بر 
ســر به دست آوردن سهم بازار را آغاز خواهند کرد که این باعث 
خواهد شــد قیمت ها حتی منفی شوند و در نهایت باید برخی از 

این تولیدکنندگان تصمیم بگیرند تولید خود را کاهش دهند.
ریســک زیادی وجود دارد که بازار گاز طبیعی مســیری مشابه 
بازار نفت خام را در پیش گرفته و جنگ قیمت بر ســر به دست 
آوردن ســهم بازار باعث سقوط قیمت ها تا سطح زیر صفر شود.

قطر بزرگترین تولید کننده ال ان جی در جهان، تحت فشار کاهش 
تقاضای گاز طبیعی و پر شدن ظرفیت انبارهای ذخیره سازی آن 
بــه زودی مجبور به کاهش تولید خواهد بود، در غیر این صورت 
باید با رقیبانی مانند روسیه، استرالیا، آمریکا و نروژ برای به دست 
آوردن ســهم بازار نبرد کند که این احتمااً باعث سقوط شدید 

قیمت ها خواهد شد.این یک وضعیت باخت باخت برای قطر است 
هرچند گزینه دوم بــرای بازار ال ان جی و به ویژه صادرکنندگان 
آمریکایی بسیار خطرناک خواهد بود.اما مانند بازار نفت، بازارهای 
گاز طبیعی هم اشــباع شده و ظرفیت انبارهای ذخیره سازی آن 
رو به اتمام اســت. در حال حاضر ۱۷ کشتی سوپرتانکر ال ان جی 
در آب های امارات ســرگردان هســتند که چنین چیزی در این 
موقع از ســال بی سابقه اســت.قیمت های ال ان جی تا ۱.۶۳ دار 
برای هر واحد گرمایی انگلیسی، سقوط کرده اند. قیمت پیش خرید 
ال ان جی برای ماه های تابســتان با تخفیفی ســنگین نسبت به 
ماه های زمستان ارائه می شود. فاصله بین شاخص قیمت ال ان جی 
تحویل در ژوئن با شــاخص قیمــت ال ان جی تحویل در جوای 
به ۲۳.۹ ســنت رسیده است که این بیشــترین اختاف قیمت 
بیــن قراردادهای دو ماه متوالی از اکتبر ۲۰۱۶ تا کنون اســت.

کارشناســان معتقدند با شرایط موجود بازار ال ان جی ظرف چند 
هفته آینده به وضعیت بحرانی اشباع کامل خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی اعام کرد؛
تولید برق پایدار اولویت نیروگاه شهیدرجایی

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شــهیدرجایی گفت: کارکنان نیروگاه با 
تاش در سال جهش تولید، به تعهد خود در تولید برق پایدار، عمل می کنند.به 
گزارش خبرنگار ما از قزوین؛ علی فرهور، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق 
شهید رجایی با اشاره به اهم برنامه های خود در سال۹۹ گفت: مهم ترین وظیفه 
ما، آماده ســازی واحدهای سیزده گانه نیروگاه برای پاسخ به نیاز مصرف است. 
بنابراین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حرکت در مسیر 
جهش تولید و نیز براســاس تاکید مقام عالی وزارت بر »تابستان۹۹ با خاموشی 
صفر«، این نیروگاه برنامه های جاری و آتی خود را در سال۹۹ بر آمادگی کامل 
واحدها بنا نهاده است.  او گفت: انجام ۱۷برنامه تعمیراتی، از فعالیت های اساسی 
برای کسب آمادگی تولید برق است که تاکنون، تعداد ۱۳برنامه انجام شده و ۴ 
برنامه تعمیراتی دیگر نیز باقی مانده که تا پایان اردیبهشــت به اتمام می رسد. 
مدیرعامل نیروگاه افزود: علی رغم افزایش شدید قیمت قطعات و مواد مصرفی، 
سعی ما در تولید برق پایدار و کم هزینه است، در حالی که تولید برق، نیازمند 
تهیه مواد مصرفی و قطعات یدکی زیادی است که هزینه آن ها از محل پرداخت 
قبوض برق تامین می شود. فرهور ادامه داد: کارکنان شرکت های تابعه و وابسته 
وزارت نیرو در شرایط گسترش ویروس کرونا و در ایام قرنطینه، با حضور مستمر 
خود در محل کارشــان، بدون هیچ تبلیغی توانستند آب و برق خانوارها و اقشار 
جامعه را در ایام فوق، برقرار کنند و وزارت نیرو هم بر پرداخت قبوض برق و آب 
در ماه های اســفند۹۸ و فروردین ۹۹، هیچ تاکیدی نکرده تا مبارزه با بیماری 
کرونا در اولویت اول برای همه باشد.  مدیرعامل نیروگاه اظهار کرد: بنابراین از این 
فرصت هم استفاده می کنم و از همه شهروندان و مردم شریف ایران، تقاضا می 
کنم برای کمک به تداوم تولید و بهره مندی از نعمت انرژی الکتریکی و کمک 
به عبور از »پیک تابستان بدون خاموشی«، الگوی مصرف صحیح را رعایت کنند 
که با این اقدام، عاوه بر کاهش هزینه های تولید، به هموطنان خود در مناطق 
و استان های گرمسیر کشور که نیاز شدید به برق برای مصارف سرمایشی دارند، 

کمک می کنند. 

در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه انجام شد
همکاری مدیریت مصرف برق با سازمان بسیج 

مهندسین صنعتی سپاه استان کرمانشاه
در راســتای طرح ۰۹۹ و تابســتانی بدون خاموشی برق در استان کرمانشاه، 
از ســال گذشته کمیته کاهش پیک شرکت ضمن برگزاری جلسات مستمر 
هفتگی برنامه های مختلفی در بخش هاي گوناگون دردســت اجراء دارد که 
یکي از این برنامه ها اســتفاده از توان پویاي مهندسین برق بسیجي است.با 
نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش پیک بار برق، شرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشاه در نشستی با سازمان بسیج مهندسین صنعتي سپاه استان 
کرمانشــاه، تفاهم نامه همکاري در زمینه مدیریت مصرف برق را در تابستان 

سال ۹۹ به امضا رساندند.

کاهش صادرات نفت اوپک پاس رکورد زد
آمار کشتیرانی نشــان می دهد که اوپک پاس پس از آغاز اجرای جدیدترین دور 
محدودیت عرضه، صادرات نفت خود را در نیمه اول ماه میادی جاری به شــدت 
کاهش داده اســت.به گزارش ایسنا، اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان که گروه 
اوپک پاس را تشکیل می دهند تحت توافقی که اوایل آوریل تصویب شد، به منظور 
تقویت قیمتها و جبران افت تقاضا پس از شیوع ویروس کرونا، کاهش تولید نفت به 
میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز را از اول ماه مه آغاز کرده اند.شرکت کپلر که جریان 
نفت را تحلیل و بررســی می کند، اعام کرد که صادرات نفت دریابرد اوپک پاس 
طی یک ماه گذشــته ۶.۳ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۲۷ میلیون 
بشــکه در روز رسیده است که در مقایســه با آوریل که تولیدکنندگان با حداکثر 
ظرفیت به تولید نفت پرداختند روند معکوس مبهوت کننده ای را نشــان می دهد.

شرکت پترو لجستیک هم برآورد کرد که تولیدکنندگان اوپک پاس صادراتشان 
را ۵.۹۶ میلیون بشــکه در روز در ۱۳ روز نخســت ماه مه در مقایسه با میانگین 
صادرات ماه آوریل کاهش دادند که کاهش عظیمی به شــمار می رود.دنیل گربر، 
مدیرعامل پترو لجستیک به رویترز گفت: از این میزان، صادرات نفت اوپک ۴.۸۵ 
میلیون بشــکه در روز در دو هفته نخســت ماه مه کاهش پیدا کرد.طبق گزارش 
کپلر، عربستان سعودی بزرگترین کاهش تولید را داشته است و صادرات نفت این 
کشور به طور میانگین ۷.۲۶ میلیون بشکه در روز بود که ۲.۲۴ میلیون بشکه در 
روز کاهش ماهانه داشته است. روسیه هم در ماه مه صادراتش را ۹۲۲ هزار بشکه 

در روز کاهش داده است.

سخنگوی صنعت برق :
 درخواست توانیر از مردم برای پرداخت 

قبض برق
 سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان صنعت برق به منظور استمرار خدمات مطلوب، 
نسبت به پرداخت قبض برق خود اقدام کنند.»مصطفی رجبی مشهدی« دیروز سه 
شــنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: صنعت برق بر اســاس درآمد، 
مدیریت می شود و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و حسب دستور وزیر نیرو، 
به مشــترکانی که در پرداخت قبض خود مشــکل دارند تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ 
مهلت ازم داده شده است.وی در ادامه افزود : بیش از ۷۰ درصد از سهم هزینه ای 
صنعت برق مربوط به تولید کنندگان برق خصوصی و یا پیمانکاران تعمیر و نگهداری 
و تامین کنندگان تجهیزات شبکه برق است که با پرداخت به موقع قبوض برق توسط 
مشترکان کمک شایانی به استمرار خدمات رسانی مطلوب و پرداخت مطالبات بخش 
خصوصی خواهد شد.ساانه یک میلیون مشترک جدید به مشترکان شبکه برق کشور 
افزوده می شود.»رضا اردکانیان« وزیر نیرو اسفندماه پارسال در حاشیه جلسه هیات 
دولت گفت: در جهت همراهی با هموطنانی که در شــرایط فعلی دچار مشــکات 
اقتصادی شده اند به سهم خودمان به شرکت ها اباغ کردیم حق انشعاب ها با تقسیط 
دریافت و در حوزه  پرداخت بهای آب و برق در صورتی که خدمت رسانی ما را دچار 
اختال نکند تا پایان اردیبهشت سال ۹۹ به کسبه فرصت داده شود تا با همکاری و 

همراهی ازم، رفاه مردم نیز تامین شود.

رشد قیمت نفت با امید به افزایش تقاضا
 قیمــت نفت با امید بــه افزایش تقاضا و همچنین کاهــش مازاد عرضه در 
بازارهــای جهانی امــروز و برای چهارمین روز متوالی با رشــد قیمت همراه 
شد.قیمت نفت این روزها موافق خواست تولیدکنندگان، باا می رود تا شاید 
بخشی از کسری بودجه ای که از محل کاهش تقاضا و افت قیمت ها در ماه های 
گذشته بر اقتصاد نفتی آنها تحمیل شده را جبران کند.تولیدکنندگان نفت از 
ابتدای سال جاری میادی با کاهش قیمت مواجه شدند  اما اصلی ترین ضربه 
به قیمت را نه شــیوع ویروس کرونا که نشست ناکام اوپک پاس در ابتدای 
ماه مارس زد.اگرچه بعد از سقوط های پی در پی قیمت نفت،  سرانجام اعضای 
اوپــک پاس تصمیم به توافق و کاهش ۹.۷ میلیون بشــکه ای از تولید خود 
گرفتند اما بازار طای سیاه آنچنان از نفت اشباع شده که چند ماه زمان ازم 
است تا مازاد تولید جذب بازار مصرف شود.با این حال کاهش محدودیت های 
تردد در جهان و امید به کنترل کرونا باعث شده تا تقاضا برای سوخت افزایش 
پیدا کند که می تواند روند بهبود قیمت نفت را تســریع بخشد.از سوی دیگر 
نگرانی ها در مورد مازاد عرضه با پایبندی اوپک پاس به توافق کاهش تولید 
و همراهی خواسته و ناخواسته سایر تولیدکنندگان،   کاهش داشته و امیدها 
را به رشد قیمت ها در ماه های آینده افزایش داده است.این موارد باعث شد تا 
قیمت نفت برنت ۰.۳ درصد باا رفته و به قیمت ۳۴ دار و ۹۲ سنت برسد.

نفت آمریکا هم با رشدی ۲.۳ درصدی فاصله خود با برنت را کاهش داد و ۳۲ 
دار و ۵۵ سنت در هر بشکه قیمت خورد.
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گزیده خبر معاون امور صنایع وزارت صنعت مطرح کرد:

تکلیف خودروسازان برای افزایش بهره وری و صادرات
معــاون امور صنایع وزارت صنعــت، معدن و تجارت گفت: 
شــرکت های خودروســازی در رویکرد جدیــد، مکلف به 
واگــذاری امــوال و دارایی های خود، افزایــش بهره وری و 
صادرات شــدند.به گزارش دیروز سه شنبه »مهدی صادقی 
نیارکی« به فعالیت هایی که در دوره جدید توســط شرکت 
های خودروسازی باید انجام شــود اشاره و افزود: مجموعه 
اقداماتی که در راســتای تنظیم بازار اتخاذ شــده، منجر به 
کاهش قیمت خودرو، کاهش تقاضا، واقعی شــدن قیمت ها 
و شکست حباب قیمت ها خواهد شد، اما یکی از مهم ترین 
نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، تامین خودرو اســت.

معــاون امور صنایع وزارت صنعــت، معدن و تجارت گفت: 
تامین خودرو باید به گونه ای باشد که نهادهای پولی و مالی 
نقدینگی صنعت خودروســازی را تامین کنند و از سویی، 
بانک مرکزی هم ارز مورد نیاز این صنعت و صنایع وابســته 
بــه آن را تخصیص دهــد.وی با بیان اینکــه هدف گذاری 
شرکت های خودروســازی تولید روزانه چهار هزار دستگاه 
خودرو اســت، ادامه داد: رسیدن به این تیراژ تولید منوط به 
تامین ارز و ریال خودروســازان است، در این میان تکالیفی 

هم برعهده شــرکت های خودروسازی گذاشته شده که از 
جمله آن واگذاری اموال و دارایی های غیرتولیدی، افزایش 
بهره وری و توسعه صادرات اســت.این مقام مسوول درباره 
تمهیــدات جدیدی که بــرای صنعت خودرو در راســتای 
آرامش بازار اتخاذ شده، یادآور شد: شرکت های خودروسازی 
از بهمن ۹۷ هیچ افزایش قیمتی نداشتند و افزایش قیمت ها 
مربوط به بازار است.وی گفت:  برای کنترل قیمت خودرو در 
بازار اقدامات جدیدی انجام شده که امیدواریم اثرگذاری آن 
زیاد باشــد.صادقی نیارکی اضافه کرد: هدف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت این است که به سمت واقعی کردن تقاضا و 
عدالت در توزیع حرکت کند، بر این اســاس با سیاست های 
جدید از جمله فروش خودرو به افراد باای ۱۸ سال، ۳۶ ماه 
عدم خرید خودرو توسط متقاضی و باطل شدن گارانتی پس 
از سه ماه از مصرف نکردن خودرو، می توان به هدف یاد شده 
دســت یافت.وی تاکید کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که 
همه بدانند خودرو کاای سرمایه ای نیست و مصرفی است، 
در این راستا حذف سود مشارکت در ثبت نام خودرو یکی از 

اقداماتی است که انجام شده است.

جذب بیش از 26 هزار میلیارد تومان سرمایه 
بخش  خصوصی برای توسعه معادن کشور

با سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش معدن در تولید ناخالص داخلی ارتقا می یابد 
و در سال جهش تولید، بخش معدن با بهره گیری از سرمایه بخش خصوصی، با 
شتاب بیشتری به سمت تولید اشتغال و ارزش افزوده برای کشور حرکت می کند.

روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران طی گزارشــی با تاکید بر 
این که اســتراتژی ایمپاسکو، هم راستا در مسیر استفاده از پتانسیل های معدنی 
بخش خصوصی اســت، اعام کرد: برای تحقق اهداف کان بخش  معدن و جذب 
ســرمایه بخش خصوصی در اجرای طرح های این بخش، از سال ۹5 تاکنون 2۶ 
هزار و 500 میلیارد تومان از طرح های ایمیدرو و ایمپاســکو با مدیریت و نظارت 
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به بخش خصوصی واگذار شده است.در 
این گزارش با اشاره به ۱2 مورد برون سپاری ازجمله طای هیرد، مجتمع پتاس 
خور و بیابانک و بخشی از معدن جانجا در سال ۹۸ از طریق شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران، آمده است: طی این مدت بیش از ۸0 جلسه با سرمایه گذاران 
داخلی و نیز ۱0 تیم سرمایه گذار خارجی از کشور های چین، تاجیکستان، عراق، 
گرجســتان و ... برگزار شــده و 5 هزار میلیارد تومان طرح با مدیریت و نظارت 
ایمپاســکو در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. گفتنی است شرکت تهیه 
و تولیــد مواد معدنی ایران در نظر دارد تا افق ۱۴0۴ از طریق هم افزایی با بخش 
خصوصی توانمند، به عنوان یک شــرکت معدنی مرجع در اکتشــاف، کارآمد در 

استخراج و فرآوری و نوآور در توسعه مواد معدنی در کشور باشد. 

با موفقیت انجام شد؛
 طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 

دوربین های نواحی مختلف فواد مبارکه 
پروژۀ طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دوربین های اولویت دار نواحی مختلف فواد 
مبارکه، توسط ناحیۀ اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی شرکت با موفقیت به پایان 
رسید. کارشناس اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی در این خصوص افزود: به منظور 
کنترل فرایندهای نواحی مختلف فواد مبارکه از اسفندماه ۹۶، تعداد ۴۳5 سوژۀ 
دید اولویت دار در نظر گرفته شد. پس از آن عملیات بسترسازی، نصب تجهیزات، 
کابل کشــی و همچنین نصب انواع دوربین های ثابت، دام و اسپید دام انجام شد و 
 در نهایــت در بهمن ماه ۱۳۹۸ دوربین های جدید در مدار بهره برداری قرار گرفت.

 محمدحســین صفوی پور با تأکید بر این که برای این پروژه بالغ بر ۱۳0 میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری انجام شده، ادامه داد: در این زمینه از به روزترین تجهیزات و 
تکنولوژی ها و  نیز  جدیدترین قابلیت های نرم افزاری استفاده شده است. این در 
حالی است که دوربین های اسپید دام به کاررفته دارای کیفیت ۱0۸0P یا همان 
FULL    HD و درجۀ حفاظت  IP5۴با قابلیت HDR و پشــتیبانی پروتکل 
ONVIF هســتند. همچنین دوربین های ثابت عاوه بر قابلیت های فوق الذکر، 
دارای قابلیت دید در شب و تکنولوژی کاهش نویز هستند و با هوزینگ های درجۀ 

حفاظتی IP۶۷ محافظت می شوند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: 
مجموع اندازه اقتصاد دیجیتال کشور در 
حال حاضر ۶.5 درصد اســت.به گزارش 
ایســنا، محمد جــواد آذری جهرمی در 
برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: پیگیری 
و پیشرفت در حوزه اقتصاد دیجیتال جزو 
برنامــه های وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطاعات است. اقتصاد دیجیتال در دولت 
دوازدهــم نیز به صــورت جدی پیگیری 
شــد.وی بازار را از نکات بســیار مهم در 
حوزه اقتصاد دیجیتال دانســت و  گفت: 
ایران در منطقــه خاورمیانه ۸0 میلیون 
نفــر جمعیــت دارد که ظرفیت بســیار 
بزرگی است. کشــور ایران با این وصف، 
مستعد یک جهش بزرگ در حوزه اقتصاد 
دیجیتال اســت.وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات، اقتصاد دیجیتال را دارای ســه 
ایه از قبیل هســته، محدود و وســیع 
برشمرد و گفت: ایه اول مربوط به هسته 
اقتصاد دیجیتال اســت. این ایه بیشتر 
به وزارت ارتباطــات و فناوری اطاعات، 
ارتباطی،  اپراتورهای مخابراتی و  فعالیت 
تولید و صادرات نرم افزار، ســخت افزار، 
تولیــدات داخلی و بازرگانی این تولیدات 
و بخش خدمات حوزه آی.ســی. تی ربط 
پیدا می کند.وی افزود: ایه دوم )محدود( 
اقتصاد پلتفرمی و ایه ســوم )وســیع( 
دیجیتالی شدن فرآیندها مثل کشاورزی، 
بهداشــت، انرژی و بسیاری از حوزه های 

دیگر در این ایه قرار می گیرند. مجموع 
اندازه هســته اقتصاد دیجیتال در ایران 
چهار درصد و ایه دوم و سوم در مجموع 
2.5 درصد شــده اســت.به گفته آذری 
جهرمی، سال ۱۳۹5 سهم اقتصاد بخش 
تلکام که جزو هســته بود به تنهایی در 
تولید ناخالص داخلی ۱.۷5 درصد بود که 
امسال به 2.5 درصد رسیده است. حجم 
بازار حوزه تلکام در ابتدای دولت یازدهم 
۱۹ هــزار میلیارد تومــان، ابتدای دولت 
دوازدهم ۳۶ هزار میلیارد تومان و امسال 
به 50 هزار میلیارد تومان رســیده است. 
افزایش حجم حــوزه بازار تلکام از ۳۶ به 

50 هزار میلیارد تومان در دو تا 2.5 سال 
گذشته ناشی از توسعه بازار بوده است.وی 
با بیان اینکه سیاست مهم این وزارتخانه 
در رشد بازار اپراتورهای ارتباطی تثبیت 
و کنترل قیمت ها و اســتراتژی توســعه 
بازار بوده است گفت: پنج میلیون نفر در 
ابتدای دولت یازدهم به اینترنت دسترسی 
داشــته اند که این عدد در ابتدای دولت 
دوازدهم بــه  ۳۶ میلیون نفر و اکنون به 
۷0 میلیون نفر ایرانی رســیده است.وی 
افزود: این وزارتخانه قیمت ها را باا نبرد 
و تاطم های ارزی را از جیب مردم تامین 
نکــرد.آذری جهرمی ادامه داد: رشــد و 

توسعه خوبی در حوزه »۳« و »۴G« طی 
دولت دوازدهم در کشــور اتفاق افتاد؛ به 
نحوی که ۱00 درصد شهرها و ۸۷ درصد 
روســتا هابه »۳« و »۴G« متصل شدند. 
این عدد تا پایان امســال در روســتاهای 
باای 20 خانوار به ۱00 درصد می رسد. 
اینها همان استراتژی توسعه بازار بود که 
اقتصــاد را بزرگ کرد.وی بــا بیان اینکه 
ســهم بخش خدمات 0.۴ درصد بود که 
اکنون به 0.۸ درصد رســیده است اضافه 
کرد: استارت آپ ها در این رسته قرار می 
گیرند که در طول 2.5 سال گذشته رشد 

۱00 درصدی را تجربه  کرده اند.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: 
هم اکنون 5000 استارت آپ در سامانه 
نوآفرین ســازمان فناوری اطاعات ثبت 
ودر حال فعالیت اقتصادی هســتند. این 
کسب و کارها ضمن ایجاد اشتغال بستر 
خدمات را در حوزه هــای مختلف برای 
مردم فراهم می کننــد. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات با بیــان اینکه مجموع 
اندازه اقتصاد دیجیتال کشور ۶.5 درصد 
اســت، افزود: هم اکنون متوسط هسته 
اقتصاد دیجیتال در دنیا ۴.5 درصد است. 
وی یادآورشد: هسته اقتصاد دیجیتال در 
آمریکا و چیــن به ترتیب ۶ و ۶.۹ درصد 
اســت؛ آن هم به واسطه تولیدتجهیزات 
سخت افزاری وســیعی که در این حوزه 

دارند.

 هشدار یک فعال اقتصادی؛ 
ذخیره مواد اولیه برخی واحدهای 
تولیدی ۱ ماه دیگر تمام می شود

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران از کمبود مواد اولیه برخی واحد 
های تولید و ذخیره یک ماهه آنها گایه کرد و گفت: از اول خرداد 

استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان شروع می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اهوتی، در جلسه صبح دیروز 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به نامگذاری سال 
۹۹ به نام جهش تولید و توجه فعاان اقتصادی به این امر، اظهار 
داشت: فعاان اقتصادی باید بر اساس این شعار سیاست های خود 
را تدوین کرده و ر این جهت حرکت کنند. اما متأسفانه واحدهای 

تولیدی این روزها با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند.
وی دلیــل کمبود مواد اولیه را عدم تخصیــص ارز از طرف بانک 
مرکزی طی دو ماه اخیر دانســت و گفت: برخی واحد های تولید 
اعــام کرده اند که مــواد اولیه آنها یک ماه آینــده به پایان می 
رســد، بنابراین باید فکری کرد.عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 
خاطر نشــان کرد: بعد از کش و قوس های فــراوان موضوع رفع 
تعهد صادرکنندگان با بانک مرکزی به نتیجه رســید و همچنین  
دســتورالعمل مالیات بر ارزش افزوده صادر شد که از اول خرداد 
استرداد این مالیات شــروع می شود. اهوتی تصریح کرد: واردات 
در مقابل صادرات با مشــکاتی روبرو است این در حالی است که 
تولیدکنندگان حاضر هستند ارز را با نرخ بااتر از صادرکنندگان 
خریداری کنند؛ اما عما بانــک مرکزی پرونده های مرتبط با آن 
را معطــل می کند.وی در پایان از بانــک مرکزی از بانک مرکزی 
خواست، اگر ارزی در اختیار دارد، آن را در اختیار تولید کنندگان 
قرار دهــد؛ بعنوان نمایندگان بخش تولیــد و صادرات موظفیم، 
مشــکات این واحدها را پیگیری کنیم و اتاق تهران نیز در مورد 

ازم است مکاتباتی در این خصوص انجام دهد.

همزمان با شیوع ویروس کرونا و بروز مشکات معیشتی برای 
برخی هموطنان

 ایساکو به پویش ایران همدل 
)طرح کمک مومنانه( پیوست

شــرکت خدمات پــس از فــروش ایران خــودرو، درراســتای 
فرمایشــات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت و دستگیری 
از نیازمندانی که همزمان با شــیوع بیمــاری کووید۱۹، از لحاظ 
اقتصادی دچار مشــکل شــده اند، بــا تهیه بســته هایی حاوی 
ملزومــات خوراکــی بــه »رزمایــش همدلی کمــک مومنانه« 
پیوســت .ایکوپرس – فرشــاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو درمراســم طرح کمک های مومنانه گفت : شرکت 
ایســاکو ، در راســتای  ایفای مســوولیت اجتماعی خود در ایام 
شــیوع ویروس کرونا در کشــور، با تهیه 2020 بسته معیشتی و 
 ارســال آن به مناطق کم برخوردار کشور، به این پویش پیوست.

وی افزود : درراســتای فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص 
حمایت از نیازمندان درایام کرونایی بســته های معشیتی درقالب 
 رزمایش همدلی و کمک مومنانه به هفت استان  کشور ارسال شد

براســاس این گــزارش ، کارکنان شــرکت ایســاکو کمک های 
نقدی خود را برای تهیه بســته های مواد غذایی شامل برنج، رب 
گوجه فرنگــی، روغــن، ماکارونی، تن ماهی و چای، با مشــارکت 
جمعیــت امــام رضایی ها برای هموطنان ســاکن در شــهرها و 
روستاهای اســتان های کرمان )شهداد(، کرمانشاه)سرپل ذهاب(، 
آذربایجان شــرقی )میانــه( ، آذربایجان غربی )قطور(، لرســتان 
)پلدختر(، خوزستان )دزفول( ، سیســتان و بلوچستان )کنارک 
و جنگوگ چابهار( ارســال شدتا در این برهه حساس مرهمی بر 
 دردها و رنج های ناشی از بیماری کووید ۱۹ در این مناطق باشند.

شرکت ایساکو همواره سعی داشته، در کنار عمل به وظایف خود 
به عنوان متولی خدمات پس از فروش ایران خودرو و ارائه خدمات 
با کیفیت بــه دارندگان محصوات این گروه صنعتی، در ســایر 
عرصه های مردمی نیز حضور یابد و در راستای انجام مسئولیت های 
اجتماعی خود شانه به شانه هموطنان در بایای طبیعی، حوادث 
 ناگــوار و هر جــا که نیاز به همراهی بوده اســت، حاضر شــود.

همراهی با مردم ســرپل ذهــاب در زلزله ســال ۹۷ و کمک به 
بازسازی این منطقه، حضور فوری و پررنگ در کنار مردم سیل زده 
در نوروز ۹۸، ارسال بســته های فرهنگی آموزشی »کاروان مهر« 
برای دانش آموزان روستاهای محروم در چند سال متوالی، اعام 
آماده باش و آمادگی کامل برای خدمت رسانی در شرایط بحرانی و 
توزیع اقام و ملزومات بهداشــتی در دوره شیوع ویروس کرونا و... 
از جمله خدمات اجتماعی بوده که این شرکت افتخار انجام آن را 

طی سال های اخیر داشته است.

آذری جهرمی:

اندازه اقتصاد دیجیتال ایران 6.5 
درصد است
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استاد اقتصاد دانشگاه عامه:گزیده خبر

مردمبهاعتبارسخنمسئوانواردبورسشدهاند
فرشاد مومنی بیان کرد: در این نوسان ها حقوقی ها می توانند 
با خریدهای گسترده، افت خود را در دوره بعد جبران کنند اما 
در این وسط کسانی قربانی می شوند که به آگهی های تبلیغات 
دولت و مقامات رسمی کشــور اعتماد کرده بودند.به گزارش 
»نود اقتصادی«، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه عامه 
اظهار داشــت: باز کردن راه بورس به شــیوه کنونی که هیچ 
کنترلی بر مطامع سوداگرانه در نقل و انتقاات سهام در نظر 
گرفته نشده است و نهاد تنظیم گر باضابطه، معقول و کارآمد 
هم ندارد، یک تناقض راهبردی است.وی بیان کرد: اینکه راه 
جدیدی برای ارضاء تمایات سوداگرانه باز کنید تا انگیزه های 
موجود در راه های دیگر سوداگرانه کاهش یابد تناقضی است 
که در روزهای اخیر به خوبی خود را نشــان داده اســت. به 
طوری که به محض اینکه کوچکترین نوسانی در چشم انداز 
بورس حاصل می شــود آثار آن را در بازار طا و ســکه و ... 
مشــاهده می کنید. پس از این زاویه هم به هیچ وجه مشکل 
ما حل نمی شود.فرشــاد مومنی افزود: در این نوسان ها و فراز 
و فرودها حقوقی ها می توانند خود را مدیریت کنند و در زمان 
ریزش، با خریدهای گسترده، افت خود را در دوره بعد جبران 
کنند اما در این وسط کسانی قربانی می شوند که به آگهی های 

تبلیغات دولت و مقامات رسمی کشور اعتماد کرده بودند.
وی در ادامــه گفت: بنابراین مقامــات گرامی هم باید توجه 
داشته باشند وقتی مردم به آنها اعتماد کردند و زمین خوردند 
دیگر نمی توانند بگویند که مردم خودشان باید دقت می کردند 
که در این صورت آنها می گویند ما به شــما اعتماد کردیم و 
شما بودید که ادعا کردید بورس از هر نظر مورد تایید ساختار 
قدرت است.اســتاد اقتصاد دانشــگاه عامه افزود: بهتر است 
مســئوان گرامی، به جای دامن زدن به تب ســوداگری در 
بورس، برنامه ای برای رشــد منطقــی آن، تدارک ببینند و با 
تمهیدات ازم نهادی، انگیزه های سوداگرانه و فرصت طلبانه 
را به حداقل برســانند و از آن مهمتر، به مردم توضیح دهند 
که با ورود پر سروصدای امثال شستا و دیگر بنگاه های بزرگ 
به بورس و جمع آوری نقدینگی های بزرگ، منابع آزاد شــده، 
صرف چه کاری شــده اســت. مومنی در پایان گفت: اگر آن 
منابع صرف سرمایه گذاری های تولیدی و فناورانه شده باشد، 
همه باید خوشــحال باشند. اما اگر منابع جمع آوری شده، به 
سمت تامین مالی امور جاری، چه در سازمان تامین اجتماعی 
و چه در دولت، شــده باشد، باید آژیر خطر را به صدا دراورد و 

نسبت به پیامدهای این رونق بخشی، هشدار داد.

تمديد اعتبار کارت هاي نقدي بانک 
اقتصادنوين در خردادماه

بانک اقتصادنوین در راســتاي مدیریت و کنترل شیوع 
ویــروس کرونا اعتبــار کارت هاي نقدي خــود را براي 
چهارمین ماه پیاپي تمدید کرد.به گزارش روابط عمومي 
بانــک اقتصادنوین، پیرو اباغیه بانــک مرکزي ج.ا.ا در 
راســتاي مدیریت و کنترل شیوع ویروس کرونا و لزوم 
تسهیل استفاده هم وطنان گرامي از درگاه هاي غیرحضوري و کاهش مراجعه به 
شــعب، تمام کارت هاي نقدي بانک اقتصادنوین کــه تاریخ انقضاي آن ها خرداد 
1399 است به مدت یک سال تمدید شد. بدیهي است انجام تراکنش هاي نیازمند 
به درج تاریخ انقضا؛ با وارد کردن تاریخ جدید امکان پذیر اســت.در همین راستا 
پیش از این تمام کارت هاي نقدي بانک اقتصادنوین که تاریخ انقضاي آن ها اسفند 
1398، فروردین و اردیبهشــت 1399 بود به مدت یک سال تمدید شده و مبلغ 
برداشت نقدي از کارت هاي بانک اقتصادنوین روي خودپردازهاي این بانک تا پنج 

میلیون ریال افزایش یافته است. 

اقدام قابل تقدیر شهرداری تهران
ايران زمین خانه ماست

روابط عمومی شهرداری تهران، در اقدامی قابل تقدیر با 
شیوه ای متفاوت با نصب یک پاکادر هفته روابط عمومی 
را بــه روابط عمومی بانک ایران زمین تبریک گفت.این 
اقدام شــهرداری تهران موجب شد این چند خط برای 
مخاطبین آگاه بانک ایران زمین، نوشته شود.واقعیت این 
است که بزرگان زیادی آمدند و رفتند و سالها تاش کردند تا سازمانها با اهمیت 
این حوزه آشنا شوند. مفهومی که هنوز در کشور ما با بازاریابی، تبلیغات، رسانه، 
ارتباط با مشتریان و غیره اشتباه گرفته می شود؛ مفهومی که همه اینها را در خود 
جای می دهد.در این چند خط نه قصد داریم روابط عمومی نوین را بشناسانیم، نه 
دنبال ارایه مفهومی جدید در این حوزه هســتیم.از نگاه ما روابط عمومی در یک 
سازمان محدود به در و دیوار و پرسنل واحد روابط عمومی نیست. در واقع از نظر 
ما روابط عمومی مخاطبین آگاهی هستند که ما را همراهی می کنند و به سازمان 
ما هویت و جان می بخشند.روابط عمومی هیچگاه جدا از مخاطب نبوده، اما امروز 
تکنولوژی به این موضوع جامعه عمل پوشــانده و مخاطبین را در جایگاه روابط 
عمومی قرار داده است.تعامل بدون واسطه سازمانها با مخاطبین در راستای بهبود 
خدمات و محصوات و نقش آفرینی مخاطبین در رشــد یک سازمان، مهمترین 
تغییری است که دنیای امروز به ما هدیه داده است.پس ما این روز را به مخاطبین 
آگاهمان تبریک میگوییم، امروز روز شماست، شما که ما را در تبلور شعار »ایران 

زمین خانه ماست« همراهی کردید. روزتان مبارک.

با شما هستیم در جشنواره خدمات غیر 
حضوری بانک تجارت

جشــنواره خدمات غیرحضوری بانک تجارت با هدف 
حفظ ســامت مشتریان در همراه بانک، اینترنت بانک 
تجارت واپلیکیشــن » ست »در حال برگزاری است. به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در جشنواره خدمات 
غیرحضوری شــرکت کنندگان می توانند ضمن انجام 
عملیات بانکی و مالی خود یکی از برندگان جوایز این جشنواره شامل 500 جایزه 
5 میلیون ریالی شوند.کسب امتیاز در جشنواره خدمات غیرحضوری بانک تجارت 
به صورت انجام حداقل 5 تراکنش با حداقل مبلغ تراکنش50 هزار ریال در طول 
دوره این جشنواره از طریق هر یک از درگاه های اینترنت بانک و همراه بانک است 
و برای انتقال وجه شــتابی)کارت به کارت( و پرداخت قبوض100 امتیاز، انتقال 
وجه ساتنا و پایا 20 امتیاز، انتقال وجه داخلی و خرید شارژ 10امتیاز و تراکنش در 
اپلیکیشن ست برای پرداخت خافی خودرو و موتور و پرداخت قبوض100امتیاز، 
عوارض آزادراه50 امتیاز،پرداخت بدهی طرح ترافیک30 امتیاز، بسته اینترنتی20 

امتیاز وخرید شارژ10 امتیاز در نظر گرفته شده است.

منابع سپرده ای بانک توسعه تعاون به مرز 
200 هزار میلیارد ريال رسید

احمد محمدی مدیر امور اســتانها و شعب بانک توسعه 
تعــاون: منابع ســپرده ای این بانک توســعه تعاون به 
مرز 200 هزار میلیارد ریال نزدیک شــده است.احمد 
محمدی مدیر امور استانها و شعب بانک توسعه تعاون 
در جلســه ویدئو کنفرانس با مدیران استانی این بانک 
اظهار داشت: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک توسعه ای و تخصصی تعاون گران 
و کارآفرینان، ضمن اعطای تســهیات توسعه ای به تعاون گران و کارآفرینان، از 
طریق تعامل دوجانبه با فعالیت اقتصادی و واحدهای تولیدی، برنامه های عملیاتی 
و هدف گذاری دقیق و مداومی برای جذب منابع ســپرده ای در نظر دارد که در 
مقطع کنونی، منابع سپرده ای بانک به مرز 200 هزار میلیارد ریال نزدیک شده 
است.وی با اشاره به اینکه اجرای مؤثر بانکداری توسعه ای مستلزم چرخش صحیح 
مصارف و منابع و حمایت از طرح های تولیدی و اشتغال زا می باشد اظهار داشت: 
دستگاه های اجرایی می توانند برای هدایت وجوه اداره شده بودجه ای، از ظرفیت 

عاملیت بانک توسعه تعاون استفاده نمایند .

در قالب رزمایش کمک مومنانه صورت می گیرد:
مشارکت بانک ملت در تهیه و توزيع ۱۷0 

هزار بسته غذايی برای نیازمندان
بانک ملت در قالب رزمایــش کمک مومنانه، در تهیه و 
توزیع 1۷0 هزار بســته غذایی برای نیازمندان مشارکت 
می کند.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، پیرو فرمان 
مقــام معظم رهبری)مدظله العالــی( مبنی بر کمک به 
نیازمندان در فرصت ماه رحمت الهی، بانک ملت با تامین 
هزینه بخشی از بسته های غذایی ویژه نیازمندان که از سوی برنامه عصر جدید در 
حال آماده ســازی است، در این پویش ملی با عنوان پویش عصر همدلی مشارکت 
می کند.براســاس این گزارش بانک ملت 5 میلیارد ریال به این پویش نیکوکارانه 
اختصاص داده است و این کمک از طریق برنامه تلویزیونی پرمخاطب عصر جدید 
که در حال تدارک برای آماده سازی و توزیع 1۷0 هزار بسته غذایی است، صورت 
خواهد گرفت.این گزارش می افزاید بانک ملت پیش از این هم با اختصاص 5 روز 
از مرخصی مدیران و یک روز از مرخصی کارکنان به اقشــار آسیب دیده از بحران 

کرونا، در رزمایش کمک مومنانه مشارکت کرده بود.

سرپرست بانک مسکن در گردهمایی مجازی مدیران
مسولیت سنگین بانک مسکن در سال تحقق 

جهش تولید 
سرپرست بانک مسکن با تشریح شرایط خاص کشور 
در حوزه های اقتصادی و  سامت، مسولیت این بانک 
در ســال جاری برای تحقق جهش تولید را سنگین 
و در عین حــال ازم ااجرا عنــوان کرد.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ،  صبح دیروز اولین 
گردهمایی مجازی مدیران ارشد حوزه ستادی و استانی بانک مسکن از طریق 
ارتباط آناین به شکل ویدئو کنفرانس با حضور اعضای هیات مدیره بانک در 
ساختمان مرکزی برگزار شد. این نشست با هدف مرور دقیق و بندبند عملکرد 
مجموعه بانک مســکن در ســال 98 و همچنین تبیین برنامه ها و سیاست 
های مصوب سال 99 تشکیل شد.نادر قاسمی سرپرست بانک مسکن در این 
گردهمایی ابتدا با ذکر نام و خاطره خوب از سال ها فعالیت درخشان و ماندگار 
مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی، او را خدمتگزاری خوشنام، ارزشمند، صادق، 
صالح و پاکدست در شبکه بانکی توصیف کرد و گفت:  مرحوم انارکی پله های 
رشد در جایگاه مسولیتی را به تدریج در فرآیند 36 ساله در درون بانک مسکن 
طی کرد به گونه ای که ایشان لقب معمار محصوات نوین بانکی را در کارنامه 
خودش برای همیشه به یادگار گذاشت.سرپرست بانک مسکن همچنین با ذکر 
گوشه ای از خدمات تاریخی مرحوم انارکی گفت: مدیر عامل فقید بانک مسکن 
با راه اندازی انواع حساب ها و صندوق های پس انداز در بانک مسکن طی دوره 

های گذشته مسیری را برای خانه دار شدن خانواده های ایرانی بوجود آورد.

 مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد:
روابط عمومی بخش مهمی از زنجیره ارزش 

بانک است
مدیرعامل بانک صــادرات ایــران در دومین روز از 
هفته روابط عمومی طی نشستی صمیمی با همکاران 
اداره کل روابط عمومــی، بــر تبیین هر چه بیشــتر 
دســتاوردها، ظرفیت ها و قابلیت های بانک صادرات 
ایران و تقویت ارتباط با همکاران و مشــتریان تأکید 
کرد.حجت اله صیدی با اشــاره به اینکه روابط عمومی بخش مهمی از زنجیره 
ارزش بانک اســت، اظهار داشــت: نقش روابط عمومــی در تبین ظرفیت ها و 
اطاع رسانی های داخلی و خارجی بسیار حایز اهمیت است و با توجه به تغییر 
ماهیت رســانه ها و مواجهه عموم با آن ها، همکاران روابط عمومی باید بیش از 

پیش به دانش روز و مهارت های نوین ارتباطی و اطاع رسانی تجهیز شوند. 

باشگاه مشتریان بانک سپه، 
برگزاری قرعه کشی »جشنواره ۱۳۹۹« 

باشگاه مشتريان بانک سپه
قرعه کشی »جشــنواره 1399« باشگاه مشتریان 
بانک سپه، سه شنبه 30 اردیبهشت ماه، انجام می 
شود. از پایگاه اطاع رسانی بانک سپه: مراسم قرعه 
کشی »جشنواره 1399«  باشگاه مشتریان بانک 
سپه، سه شنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار و به 362 
نفر از برندگان این جشنواره در مجموع 000 /000 /000 /8 ریال جایزه نقدی 

اهدا خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک ها:
ساعت کار جديد بانک ها از اول خرداد

طبق اعام دبیر شــورای هماهنگی بانک ها از اول خرداد ماه دورکاری و شــیفت بندی کارمندان بانک های دولتی و نیمه 
دولتی لغو می شــود و کارمندان باید براســاس ساعت کار جدید در بانک ها حضور داشته باشند.به گزارش ایِبنا به نقل از 
تسنیم، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک ها در نامه ای خطاب به مدیران عامل بانک ها اعام کرد: احتراماً پیرو 
نامه شماره 103/هـــ ب مورخ 20 /1/ 99 این دبیرخانه درمورد نحوه فعالیت شعب بانک ها با حضور دو سوم پرسنل به 
صورت شیفت بندی، چرخشی و دورکاری به استحضار می رساند موضوع در جلسه اصلی مورخ 99/2/21 شورای هماهنگی 
بانک ها مطرح و مقرر شد از تاریخ 1 /3/ 99 کلیه کارکنان صنف و ستاد بانک ها در محل خدمت حاضر گردند و فقط ساعت 
کار کارکنان اناث دارای فرزند زیر 8 سال و همکارانی که بیماری زمینه ای دارند، روزانه 2 ساعت تقلیل یابد.ضمناً چناچه در 
هر استان با توجه به شرایط روز، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمی در خصوص ساعت کاری بانک ها اتخاذ نماید، تصمیم 
ستاد مذکور با هماهنگی استاندار محترم مد نظر قرار گیرد. برهمین اساس، ساعت کار کارکنان بانک ها از اول خردادماه 
99 در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی 1۴ و روزهای پنج شنبه ۷ الی 13  است.گفتنی است، با شیوع ویروس 
کرونا در کشــور در هفته های نخست تغییراتی برای ساعت کار و نحوه حضور کارکنان بانک ها اعمال شده بود که با رفع 
محدودیت ها این تغییرات نیز برداشته شد. از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون جمعی از کارکنان بانک ها در پی ابتا به 

کرونا از دنیا رفتند که یکی از آنها مدیرعامل بانک مسکن بود.

شهروندان مراقب سرقت اطاعات بانکی در سايت های شرط بندی باشند
رئیس پلیس فتا پایتخت به شــهروندان توصیه کرد تا وارد ســایت های قمار و شــرط بندی نشــوند چرا که احتمال سرقت و 
سوءاســتفاده از اطاعات بانکی در سایت های شرط بندی وجود دارد.سرهنگ تورج کاظمی در گفتگو با خبرنگار ایِبنا با اشاره 
به کاهبرداری در ســایت های قمار و شرط بندی گفت: سایت های قمار و شرط بندی با تبلیغات و شعارهای زیرکانه و جذاب 
به دنبال فریب دادن شــهروندان هستند تا با مراجعه ضمن دریافت مبالغی از آن ها که صرفا باخت و خسارت را به دنبال دارد، 
اطاعات حساب بانکی مانند اطاعات کارت آن ها را با ترفندهایی مانند فیشینگ سرقت کنند و در نهایت از آن ها برای برداشت 
غیر مجاز و یا برخی دیگر از امور غیر مجاز اســتفاده کنند که تنها خســارت مالی و گرفتاری را برای صاحب اطاعات کارت 
بانکی به دنبال دارد.رییس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شــهروندان به ســایت های قمار و شرط بندی مراجعه نکنند و احتمال 
سوءاســتفاده از اطاعات کارت بانکی آن ها در این ســایت ها وجود دارد؛ این ســایت ها از درگاه ها و سیستم های پرداخت غیر 
اصلی و مرتبط با سیســتم ایران اســتفاده می کنند و برخی درگاه های پرداخت اینترنتی متعلق به شرکت های پرداخت که در 
این سایت ها استفاده می شود، به این سایت ها اختصاص نیافته بلکه برای سایت و کسب و کار دیگر دارای مجوزی است که به 
صورت اجاره ای در اختیار سایت های قمار و شرط بندی قرار گرفته که نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته و پلیس فتا 
در کنار بانک مرکزی و شــرکت های پرداخت به صورت بیســت و چهار ساعته در حال رصد و شناسایی هستند که در صورت 
مشاهده درگاهی با این وضعیت ضمن مسدودسازی، برخورد قانونی مانند ورود به لیست سیاه شبکه پرداخت با گردانندگان و 

صاحب اصلی درگاه خواهد شد.
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گزیده خبر
 برخورد موشک در نزدیکی سفارت آمریکا 

در بغداد
گزارش های منتشــر شده حاکی از شنیده شــدن صدای آژیر خطر در اطراف 
سفارت آمریکا در بغداد و برخورد راکت در نزدیکی آن است.به گزارش ایسنا به 
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، براساس گزارش های واصله یک راکت در نزدیکی 
سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرده است.گزارش ها حاکی است که صدای آژیر 
خطر از محل ســفارت ایاات متحده در بغداد به گوش رســیده است.به نقل از 
خبرگزاری الجزیره، منابع امنیتی عراق می گویند که دو موشــک کاتیوشــا در 
نزدیکی ســفارت ایاات متحده آمریکا در منطقه سبز بغداد اصابت کرده است.

منظور از منطقه سبز، محدوده ی بین المللی در منطقه ی کرخ شهر بغداد است 
که پس از ورود نیروهای ایاات متحده در سال ۲۰۰۳ به عراق، به عنوان مرکز 

فرماندهی و مرجع موقت نیروهای ائتافی محسوب می شود.

 گزارش هایی از شورش در ابوظبی
 و بازداشت ده ها تن

منابع عربی از وقوع آشوب در ابوظبی و بازداشت ده ها تن خبر دادند.به گزارش 
ایســنا، به نقل از القدس العربی، شــبکه های اجتماعی فایل های ویدیویی را از 
اعتراضات در منطقه مصفح در شــهرک صنعتی در ابوظبی منتشر کردند.منابع 

اعام کردند که برخی از اعتراضات علیه شرکتی به نام سواعد بوده است.

 حزب ماکرون اکثریت مطلق خود در پارلمان 
را از دست داد

چند عضو جدا شــده از حزب حاکم متعلق به رئیس جمهور فرانسه امروز )سه 
شــنبه( اعام کردند که یک بلوک پارلمانی جدید را در مجلس سفای پارلمان 
این کشــور تشــکیل داده اند و این باعث از بین رفتــن اکثریت قاطعی امانوئل 
ماکرون و حزبش در این پارلمان شده است.به گزارش ایسنا،  به نقل از خبرگزاری 
رویترز، این امر همچنین فشارها را بر حزب میانه روی متعلق به امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه به منظور در پیش گرفتن سیاست های چپ گراتر افزایش 
داده است.اعضای جدا شده از حزب ماکرون موسوم به حزب »جمهوری پیشرو« 
)LaREM( در پارلمان فراکســیون پارلمانی جدیدی موسوم به گروه »اکولوژی، 
دموکراسی، همبســتگی« با حضور برخی چهره های سرشناس عرصه سیاست 
فرانســه از جمله دو سیاستمدار ســابقا وفادار به ماکرون به نامهای »سدریک 
ویانی« و »پائوا فورتزا« تشــکیل دادند.حــزب ماکرون که بعد از پیروزی این 
بانکدار ســابق در انتخابات ریاســت جمهوری ماه مه ۲۰۱۷ شــکل گرفت، در 
ماه های اخیر با جدایی چندین تن از اعضایش از جمله برخی نمایندگان ناراضی 
از ســلطه سفت و سخت ماکرون بر تصمیم گیری های این حزب و سیاست های 
حامی تجارت او مواجه شده است.وزیر خارجه فرانسه این اقدام را تاسف آورخواند 
و گفت که با این حال ماکرون و ادوار فیلیپ نخســت وزیر همچنان بر حمایت 

متحدانی نظیر حزب میانه رو  MODEM حساب می کند

معاون سابق وزارت خارجه آمریکا:

آمریکا حاضر نیست خلیج فارس را در اختیار روسیه و چین قرار دهد
»ریچارد مورفی« معتقد اســت هیچ یک از سیاســتمداران آمریکایی حاضر نیســتند از 
خاورمیانه دور شوند و آن را تحت کنترل روسیه و چین قرار دهند.خبرگزاری مهر - گروه 
بین الملل: اخیراً منابع خبری متعدد از جمله وال استریت ژورنال و آسوشیتدپرس گزارش 
دادند که ایاات متحده آمریکا دو ســامانه موشکی پاتریوت و برخی از هواپیماهای جنگی 
را از عربســتان ســعودی خارج می کند.طبق این گزارش، آمریکا در حالی حضور خود در 
عربســتان را کاهش می دهد که چند ماه پیش برای مقابله با »تهدیدات ایران« نیروهای 
خود را در این پادشــاهی افزایش داده بود. این اقدام در حالی صورت می گیرد که آمریکا 
دو سامانه ضد موشکی پاتریوت را برای محافظت از نیروهای آمریکایی و متحدانش پس از 
حمله موشکی اوایل سال جاری میادی ایران به عراق فرستاده است.هنوز روشن نیست که 
کاهش فعالیت های نظامی آمریکا در عربستان به چه دلیل است؛ با این حال آسوشیتدپرس 
این احتمال را مطرح می کند که می تواند به خاطر اختاف های اخیر این دو کشــور بر سر 
عرضه نفت در بازار باشــد.در همین ارتباط، خبرنگار مهــر گفتگویی با »ریچارد مورفی« 
دیپلمات پیشــین و کهنه کار آمریکا انجام داده است که در ادامه می آید.»ریچارد مورفی« 
دیپلمات پیشین و کهنه کار آمریکایی با ۳۴ سال فعالیت در حوزه خاورمیانه و کشورهای 
عربی، در ســال های جنگ ایران و عراق ســفیر آمریکا در عربستان سعودی بود و سپس 
معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه شــد. مورفی اینک با شــرکت در شبکه های 
»بی بی ســی«، »ســی ان ان«، »فاکس نیوز« به تحلیل درباره رویدادهــای جهان به ویژه 
خاورمیانه می پردازد. وی عضو هیئت امنای دانشگاه آمریکایی »بیروت« در لبنان نیز هست.

وال استریت ژورنال اخیراً گزارش داد که مقامات پنتاگون در حال کاهش نیروها 
و تجهیزاتی هستند که به دنبال حمات علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی 
برای حفاظت از صنعت نفت این کشور به منطقه گسیل کرده بودند. دایل این 

موضوع از نظر شما چیست؟
من فکر نمی کنم نقل و انتقال اخیر نیروها و تجهیزات آمریکایی به عربســتان سعودی 

اهمیت ویژه ای داشته باشد. این نیروها و تجهیزات به عربستان در پاسخ به حمله ایران 
به تأسیسات نفتی ســعودی اعزام شدند و نشانگر نگرانی مداوم ایاات متحده از امنیت 
عربستان سعودی بود. وقتی این تهدید فوری مهار شد، نیازی به این نیروها و تجهیزات 

اضطراری نیست.

روابط آمریکا-عربستان مدت ها پیش از به دام انداختن خاشقجی توسط عمال 
سعودی در یک مکان دیپلماتیک در استانبول در معرض نگرشی راهبردی قرار 
داشت. توافق نفت در ازای امنیت که هســته اصلی روابط دو کشور از 194۵ 
را تشکیل می داد با گذشت هر ســال اهمیت و ارتباطش برای واشنگتن را از 
دست می داد. با افزایش 60 درصدی تولید نفت خام آمریکا در سال های 2008 
تا 2019 و کاهش بیش از 62 درصدی واردات نفت این کشور از خلیج فارس در 
همین دوره، نفت عربستان دیگر مانند گذشته برای واشنگتن حیاتی نیست. در 
واقع با بروز جنگ نفتی عربستان و روسیه، آشکار شد که ریاض اکنون بیشتر 
رقیبی برای صنعت شیل آمریکا در جذب سهم بازار جهانی است. ارزیابی شما 

چیست؟
من معتقدم که دایل استراتژیک گســترده تر تعیین کننده نقل و انتقال ارتش آمریکا 
است و نه قیمت نفت. واشنگتن به حفظ قیمت از لحاظ پیش بینی در بازار جهانی نفت 
و در یک سطح عاقه دارد - جایی که تولید آمریکا رقابتی باقی می ماند اما نفت سعودی 
دیگر برای مصرف آمریکا حیاتی نیســت.گرچه عربستان سعودی رقیبی برای تولیدات 
شیل ایاات متحده است، مهمتر این واقعیت است که این کشور و سایر تولیدکنندگان 
نفت خلیج فارس بازیگران جهانی هســتند و عدم ثبات منطقه بر اقتصادهای اروپایی و 

آسیایی تأثیر دارد.

اگرچه نفت عربســتان برای آمریکا ممکن است اهمیت خود را از دست داده 

باشــد اما کنترل ترانزیت نفت خلیج فارس برای مهــار رقبای آمریکا برای 
واشنگتن ضروری به نظر می رسد. ارزیابی شما چیست؟

اگرچه در بعضی از افراد در دولت فعلی ایاات متحده آمریکا شور و شوق کمتری نسبت 
به درگیری در خاورمیانه نســبت به اوایل دوره پس از جنگ جهانی دوم دارند، هیچیک 

حاضر نیستند از این منطقه دور شوند و آن را تحت کنترل روسیه و چین قرار دهند.

آمریکا علیه دو شهروند و یک شرکت ایرانی اعام جرم کرد
دادگاهی در آمریکا علیه یک شرکت ایرانی ارائه کننده خدمات مالی اینترنتی و دو مدیر ارشد ایرانی این شرکت به اتهام نقض 
 Payment۲۴ تحریم ها اعام جرم کرد.به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، در اعام جرم دادگاه فدرال مینه سوتا علیه شرکت
و دو مدیر ارشد آن به نام های »سید سجاد شهیدیان« و »وحید ولی« آنها به »ارتکاب جرایم مرتبط با پولشویی، سرقت هویت 
و فعالیت های متقلبانه الکترونیکی« متهم شــدند.به گزارش اقتصادآناین به نقل از فارس، این روزنامه خبر داد، دادستان های 
آمریکایی روز دوشــنبه )دیروز( شــهیدیان ۳۳ ساله، موسس و مدیر این شرکت را به دادگاه احضار کردند اما او در دادگاه اعام 
کرد که هیچ جرمی مرتکب نشده و بیگناه است.طبق گزارش این رسانه آمریکایی، شهیدیان پیشتر با درخواست آمریکایی ها در 
کشور انگلیس بازداشت و به آمریکا مسترد شده بود.دادستان های آمریکایی همچنین اعام کرد که وحید ولی ۳۳ ساله که مدیر 
ارشــد این شرکت بوده، همچنان آزاد است و تاش های آمریکا برای یافتن اطاعات دقیق از او ناموفق بوده است.طبق گزارش 
وال اســتریت ژورنال، دادســتان های آمریکایی این شرکت را که در ایران دفاتر و ۴۰ کارمند داشته متهم کرده اند به شهروندان 
ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا در سال های ۲۰۰9 تا ۲۰۱8 کمک کرد و برای آنها نرم افزارهای رایانه ای، مجوزهای نرم 

افزاری و سرورهای رایانه ای خریده بود.

ترامپ تهدید به خروج آمریکا از سازمان جهانی بهداشت کرد
 دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه خروج سریالی از پیمان ها و نهادهای بین المللی، ساعاتی پیش ضمن متهم کردن 
ســازمان جهانی بهداشت به عدم اســتقال عمل در برابر چین، تهدید به لغو عضویت آمریکا در این نهاد جهانی کرد.به گزارش 
رسانه های آمریکایی، ترامپ در نامه ای خطاب به رئیس سازمان جهانی بهداشت،  همچنین تهدید کرده است آمریکا ممکن است 
کمک مالی خود به این نهاد بین المللی را بطور کامل و برای همیشه قطع کند.ترامپ که به دلیل ضعف عملکرد به ویژه در زمینه 
مقابله با شیوع کرونا در آمریکا، تحت فشار شدید افکار عمومی کشورش و جهان قرار دارد، در نامه اش خطاب به رئیس سازمان 
جهانی بهداشت، این نهاد را  به ضعف در مقابله با شیوع کرونا و عدم استقال آن در برابر چین متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا 
در نامه خود خطاب به  »تدروس عضانوم گبریسوس« )Tedros Adhanom Ghebreyesus( دبیرکل سازمان جهانی بهداشت نوشت: 
کاما واضح اســت که گام های اشــتباه شما و سازمان )تحت مدیریت( شما در پاسخ به همه گیری ویروس کرونا برای جهان به 
شدت هزینه بار شده است، تنها راه پیشبرد سازمان جهانی بهداشت این است که نشان دهد از )دولت( چین مستقل است.ترامپ 
در ادامه این نامه خطاب به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت نوشت: دولت من هم اکنون گفت وگوهایی را  با شما درباره اینکه 
این سازمان چگونه دست به اصاحات بزند آغاز کرده است،  اما عملکرد سریعی را نیازمند است، ما زمانی برای تلف کردن نداریم.
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پژوهشگران کره ای در بررســی جدیدی نشان داده اند که یک راه حل 
موضعی مبتنی بر سلول بنیادی می تواند به رشد مجدد مو هم در زنان 
و هــم در مردان کمک کند. یک آزمایش کنترل شــده که در مقیاس 
کوچکی انجام شده، نشان می دهد که این درمان می تواند ایمن و موثر 
باشــد. پژوهشــگران امیدوارند که بتوانند این نتایج را در آزمایش های 
بزرگتر نیز اثبات کنند.متداول ترین شکل طاسی مرتبط با سن، "آلوپسی 
آندروژنتیک")AGA( است. حدود نیمی از مردان و زنان باای ۵۰ سال 
به این شکل از ریزش مو دچار می شوند.پژوهشگران در این بررسی، بر 
نوعی ســلول بنیادی تمرکز کردند که در بافت چربی بزرگساان وجود 
دارد. این ســلول موسوم به "ADSCs"، تعدادی از هورمون های رشد را 

ترشح می کند که برای رشد مو حیاتی هستند.

خدمه ایستگاه فضایی بین المللی تصویر یک طوفان گرمسیری موسوم 
به "تایفون" را در اقیانوس آرام شکار کرده اند و ناسا آن را منتشر کرده 
است.خدمه ایســتگاه فضایی بین المللی)ISS( در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۰ 
تصویر یک طوفان گرمسیری موسوم به "تایفون" را که در اقیانوس آرام 
جنوبی در حال وقوع است، شکار کردند. ماهواره های ناظر بر زمین ناسا 
همــواره گردبادها و طوفان های گرمســیری را در هر کجای کره زمین 
که رخ دهند، ردیابی می کنند."تایفون" یک گردباد یا طوفان موســمی 
گرمسیری کامل است که در نیمکره شمالی ایجاد می شود. این منطقه 
به عنوان حوضه شمال غربی اقیانوس آرام نامیده می شود و فعال ترین 
حوضه طوفان موسمی گرمسیری روی زمین است که تقریباً یک سوم 

طوفان های موسمی گرمسیری ساانه جهان را تشکیل می دهد.

در حالی که بســیاری از شرکت ها و دانشگاه های جهان در حال تاش 
برای ساخت واکسن بیماری کووید-۱۹ هستند اخیرا شرکت ُمدرنا اعام 
کرده است واکسن ساخت این شرکت در آزمایش های مقدماتی انسانی 
با موفقیت عمل کرده است و واکسن آنها به نوعی به سیستم ایمنی بدن 
نحوه مقابله با ویروس کرونا را آموزش داده است.براساس گزارش ها پس 
از تزریق دو دوز از واکســن مذکور هر یک از شــرکت کنندگان که در 
آزمایشات انسانی مدرنا شرکت کرده بودند عایم خوبی در پاسخ آنتی 
بادی بدنشــان به این واکسن  موسوم به" mRNA-۱۲۷۳" که در فاز 
۱ مطالعه توسط "مؤسسه ملی سامت")NIH(  انجام شده بود، نشان 
دادند.با این حال توجه به این نکته مهم است که این مطالعه کوچک در 

درجه اول بر ایمنی متمرکز بوده است .

رشد مجدد مو با کمک یک محلول 
مبتنی بر سلول های بنیادی

شکار تصویر یک طوفان گرمسیری 
توسط خدمه ایستگاه فضایی

موفقیت واکسن "کووید-19" 
شرکت ُمدرنا در آزمایشات انسانی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 زمین گیر شدن هواپیماهای مسافربری در پارکینگی 
در شهر"مارانا" در ایالت آریزونا آمریکا

مشکات نرم افزاری بای جان اشکودا اوکتاویا جدید!
واضح است که فولکس واگن گلف و اشکودا اوکتاویا خودروهای بسیار مهمی برای این گروه خودروسازی هستند. این دو خودرو 
همه ساله در بخش های باای جداول فروش حضور دارند و بنابراین حتی کوچک ترین مشکل در این خودروهای کامپکت می تواند 
تأثیر زیادی روی فروش گروه فولکس داشته باشد. این غول خودروسازی این روزها با مشکات نرم افزاری ست به گریبان است 
که اولین قربانی آن گلف و توقف عرضه اش بوده است. حاا هم نوبت به برادر این خودرو یعنی اشکودا اوکتاویا رسیده است.به نظر 
می رسد مشکلی در قطعات ارتباط آناین این خودروهای استفاده کننده از پلتفرم MQB Evo به ویژه عملکرد تماس اضطراری 
آن ها وجود دارد. سخنگوی اشکودا گفته که این کمپانی همان اقدامات برند فولکس واگن را اتخاذ می کند. بدون تعجب باید گفت 
آئودی و سئات نیز در حال بررسی این مشکل هستند که آیا A۳ و لئون نیز چنین مشکاتی دارند یا خیر.یکی از مدیران فولکس 
اظهار داشــته این مشکل باعث شده ژرمن ها فروش پرفروش ترین خودروی خود را تا زمان بررسی کیفیت نهایی متوقف کنند. 
هنوز زود است که بتوان میزان خودروهای تحت تأثیر این مشکات را مشخص کرد اما انتظار می رود به روزرسانی نرم افزاری این 

خودروها در هفته سوم ژوئن عرضه شود.

کرونا و باتکلیفی فینال بسکتبال بانوان
دیدار برگشت فینال بسکتبال بانوان بین تیم های گروه بهمن تهران و بانوان شهر گرگان اسفند ماه و به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد. 
پس از گذشــت نزدیک به ســه ماه از تعطیلی  مسابقات، ستاد ملی مقابله با کرونا در ورزش به تازگی از باز شدن ورزشگاه ها و برگزاری 
مســابقات برخی از رشــته های انفرادی خبر داد. حسن روحانی نیز شنبه، ۲۷ اردیبهشــت اعام  کرد فعالیت های ورزشی بدون حضور 
تماشاگر و با رعایت پروتکل های بهداشتی بعد از عید فطر برگزار می شوند اما فدراسیون بسکتبال هنوز تصمیمی در مورد دیدار برگشت 
فینال بانوان نگرفته است. به نظر می رسد برگزاری  مسابقه بسکتبال به دلیل درگیری زیاد بین بازیکنان تیم ها ریسک باایی دارد و باید 
تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ شود.نازی طائرپور، سرمربی تیم گروه بهمن گفت: می ترسیم که بازی در شرایط شیوع بیماری کرونا 
انجام شود چون احتمال آسیب دیدگی بازیکنان وجود دارد به همین دلیل خواستار اعام پایان لیگ هستیم و اعام کردیم که رده بندی 
تیم ها را مشخص کنند اما باید منتظر تصمیم فدراسیون باشیم.او به مخالفت تیم بانوان شهر گرگان برای اعام پایان لیگ بدون برگزاری 
بازی برگشت فینال اشاره کرد و گفت: گرگان می خواهد بازی برگشت برگزار شود اما با این شرایط مشخص نیست که چه تصمیمی 

گرفته می شود حتی تمرین هم خطرناک است چون اگر یک بازی مبتا شود، خانواده ها هم درگیر می شوند. 

جان زغم زار و تن زار بماندرفت یار و غمی ز یار بماند عشق و هجران و رد یار بمانددل و یار و نشاط ر ه شدند ه ز معشوق یادگار بماندرفت معشوق و عشق باقی ماند ره از یار غمگسار بماندهست چون یار غمگسار زز ر سر ره ه  اار بماندشد دل و ردبار عاشق او ر ره عشق آن سوار بماندجان ه بد ر طریق عشق سوار
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چهره روز

فرهنگ

مجموعه تلویزیونی »صفر بیســت و یک« به کارگردانی ســیدجواد رضویان و سیامک انصاری و 
تهیه کنندگی مهدی فرجی ساخته می شود. فیلمنامه مجموعه تلویزیونی کمدی »صفر بیست و 
یک« که پیش تر »نیوجرســی« نام داشت توسط شــبنم وثوقی و هدی ایزدی نوشته شده است. 
مجموعه تلویزیونی »صفر بیســت و یک« به کارگردانی مشترک ســیدجواد رضویان و سیامک 
انصاری و تهیه کنندگی  مهدی فرجی در چند فصل برای پخش از شــبکه ســوم ســیما ساخته 
می شــود. بعد از پایان پیش تولید و مشخص شدن عوامل پشت دوربین و بازیگران، تصویربرداری 
ســریال آغاز می شود. جواد رضویان و سیامک انصاری حدود دو دهه است که با هم در پروژه های 
مختلف ســینمایی و تلویزیونی همچون »در حاشــیه ۱ و ۲«، »شوخی کردم«، »جایزه بزرگ«، 

»پاورچین« و »زهرمار« همکاری داشته اند.

انسان در جستجوی معنی
کتاب انسان در جستجوی معنی اثر دکتر ویکتور فرانکل 
است که در آن از تجربه ای صحبت می کند که منجر به 
کشــف لوگوتراپی شد. این تجربه، اسیر بودن در اردوگاه 
کار اجباری در زمان نازی ها اســت. پدر، مــادر، برادر و 
همســر او یا در اردوگاه ها جان سپردند و یا به کوره های 
آدم سوزی فرستاده شدند.در پیش گفتار این کتاب آمده 
است: دکتر فرانکل روانپزشک و نویسنده، گاهی از بیماران 
خــود که از اضطراب ها و دردهــای کوچک و بزرگ رنج 
می برند و شــکوه می کردند می پرسید، »چرا خودکشی 
نمی کنید؟« او اغلب می توانســت از پاسخ بیماران خط 
اصلی روان درمانی خویش را بیابد. در زندگی هرکســی، 
چیزی وجود دارد. در زندگی یکنفر عشق وجود دارد که 
او را به فرزندانش پیوند می دهد؛ در زندگی دیگری، اســتعدادی که بتواند آن را به کار گیرد؛ در زندگی 
سومی شاید تنها خاطرات کشداری که ارزش حفظ کردن دارد. یافتن این رشته های ظریف یک زندگی 
فروپاشیده، بشکل یک انگاره استوار، از معنا و مسئولیت، هدف و موضوع مبارزه طلبی »لوگوتراپی« است، 
که تعبیر در فرانکل »از تحلیل اگزیستانسیالیستی« نوین )هستی درمانی( است.خواندن این کتاب را که 
واژه هایش چون گوهر می درخشــد و بر ژرفترین مشکات بشر می تابد، از همگان خواستارم. زیرا کتابی 
است دارای ارزش ادبی و فلسفی و پیش گفتاری است پرجذبه بر ارزنده ترین جنبش روانشناسی روزگار 

ما.در بخشی از کتاب انسان در جست و جوی معنی می خوانیم
مراحل خودکشی تقریبا از ذهن همه ی ما گذشته بود؛ همه ی ما این اندیشه را ولو برای مدت کوتاه تجربه 
کرده بودیم. اندیشــه ای که زاییده وضع موجود بود، خطر مرگ که همواره تهدیدمان می کرد و نزدیک 
بودن مرگ کسانی کخ زیر شکنجه بودند، به علت عقیده ی استوارم که بعدا به ذکر آن خواهم پرداخت...

ویکتور فرانکل
ویکتــور امیل فرانــکل )زادهٔ ۲۶ مــارس ۱۹۰۵ – 
درگذشتهٔ ۲ سپتامبر ۱۹۹۷( روانپزشک و عصب شناس 
اتریشــی و پدیدآورندهٔ معنادرمانی )لوگوتِراپی( بود. 
معروف ترین کتاب او، انسان در جستجوی معنا، روایت 
تجربیات او در دوران فاجعه باری است که به عنوان یک 
یهودی در اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی حضور 
داشت و در خال آن، او به اهمیت معنای زندگی برای 
انسان در سخت ترین شرایط می پردازد. ویکتور فرانکل 
در ۱۹۰۵ در وین به دنیا آمد. در دوران دبیرســتان او 
مشتاقانه آرای فیلســوفان طبیعی را مطالعه می کرد 
و در ســخنرانی های مربوط به روان شناسی عمومی 
شــرکت می کرد. در همین دوره او با روانکاوی آشنا 
شد. فرانکل در ۱۶ سالگی مکاتباتش را با فروید آغاز کرد و یکی از دست نوشته هایش را در حیطهٔ 
روانکاوی برای او فرستاد که این دست نوشته سه سال بعد در نشریهٔ بین المللی روانکاوی چاپ شد. 
فرانکل یک ســال بعد، فروید را ماقات کرد اما به مرور زمان، گرایشهای نظری اش به آرای آلفرد 
آدلر نزدیک تر شده بود. او در سال ۱۹۲۵ مقاله ای را در نشریهٔ بین المللی روانشناسی فردی منتشر 
کرد و در آن با تمرکز بر مفاهیم معنا و ارزش به بررسی تفاوت های فلسفه و روانشناسی پرداخت. 
بین ســال های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۸ فرانکل در بیمارستان روانی وین به عنوان رئیس بخش خودکشی 
زنان مشغول به کار شد و در سال ۱۹۳۸ که آلمان به اتریش حمله کرد، او به طور خصوصی کارش 
را به عنوان عصب شناس و روان پزشک شروع کرده بود.او در ۱۹۴۹ از دو دانشگاه وین و آدیتشنالی 
موفق به گرفتن درجهٔ دکترای اعصاب و روان شــد. در ضمن او از ۱۲۰ دانشگاه در سراسر جهان 

دکترای افتخاری گرفت.

 رضویان و انصاری 
»صفر بیست و یک« را می سازند


