
تهران - ایرنا - رئیس ســازمان حج وزیارت 
از آغــاز روند معاینات پزشــکی زائران حج 
۹۹ از اوایــل ماه جاری )اردیبهشــت( خبر 
داد.به گــزارش پایگاه اطاع رســانی حج، 
علیرضا رشیدیان دیروز )دوشنبه( در جلسه 
شــورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام 

معظم رهبری و ســازمان حج و زیارت که 
به ریاســت حجت ااسام والمسلمین سید 
عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امورحج 
و زیارت تشکیل شد، گفت: معاونت مربوطه 
در سازمان حج درباره آغاز معاینات پزشکی 
زائران حج تمتع اطاع رســانی خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه درامور حج وزیارت نیز در 
این مراســم تاکید کرد: با توجه به تکمیل 
شدن بیش از ۷۲ درصد ظرفیت اعام شده 
برای کاروان ها و مشــخص شدن وضعیت 
سامت زائران در معاینات پزشکی، معاونت 
فرهنگی بعثــه برای اجرایی شــدن برنامه 

آموزش زائران در فضای مجازی اقدام کند.  
حجت ااسام والمسلمین نواب گفت: ثبت 
نام دربرخی کاروان ها تکمیل شــده است 
و رونــد تکمیــل ظرفیــت در کاروان های 
باقیمانده ادامه دارد، لذا آموزش زائران نباید 

متوقف شود.  

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکایی ها امید دارند که ایران تن به مذاکره به آنها بدهد، که طبیعتا خیال باطلی است.به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس 
موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری صبح دیروز )دوشنبه( خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه که به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار 
شد، اظهار داشت: ابراز همدردی می کنم با همه خانواده ها و بازماندگان کسانی که در این ایام عزیزانشان را در سراسر دنیا از دست دادند و امیدواریم هرچه سریع تر 
شر این ویروس منحوس از سر بشریت کم شود.وی افزود: به همه اعضای کادر درمانی کشور هم خسته نباشید می گویم که شبانه روز در خدمت هموطنان خود 

هستند.سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: به رغم تحواتی که در زمینه پزشکی در دنیا رخ داده، دیپلماسی ادامه دارد....
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موسوی در نشست خبری:

امید آمریکایی ها به مذاکره خیال باطلی است
info@sobh-eqtesad.ir

نوبخت سرجهازی دولت روحانیست
قبل از اینکه وارد مبحث منظور شــوم برای اینکه خدای نا کرده 
ســوء تفاهمی فراهم نشــود مایلم این اصطاحی را که با عنوان 
»سرجهازی« استفاده میکنم را تعریف کنم که اگر در این وجیزه 
در ســطری بدان پرداختم منظورم کمی واضح تر بیان شده باشد. 
دولت روحانی در میان ۱۲ دولتی که نظام جمهوری اســامی به 
خود دیده سمبل واضح و بی قید و شرط غرب آلودگی بوده است 
و زمانی که به حجله پاســتور قدم گذاشــت بــا اختیار و یا بدون 
اختیار دنباله هایی را با خود داشت. یکی از این دنباله ها محمدباقر 
نوبخــت بود که از ابتدا که ســرو کله اش در کشــور بعنوان یک 
فعال سیاسی مطرح شــد حتی لحظه ای از وابستگی به هاشمی 
رفســنجانی در ذات و معنا کوتاه نیامد. بعد هم در دولت حســن 
روحانی ســرجهازی این دو دولت شــد. اصطاح سرجهازی را در 
فرهنگ های لغت مشــابه هم تعریف میکنند. این اصطاح یعنی 
شــخص یا چیزی که باید به اجبار همراه با یک شــخص یا چیز 
دیگر پذیرفت. من باب مثال در سیاست گفته میشود این خانم و 
یا این آقا سرجهازیست که آقای وزیر با خودش آورده، بعد از رفتن 
او هــم با همان عنوان مثا کارشــناس در وزارت خانه جا خوش 
می کند. یا که گفته میشــود این آقا سرجهازی این شرکت است. 
او را در موقع بســتن قرارداد به ما تحمیل کردند. به عبارتی وقتی 
جهاز دختر خانم را میفرستند یک همراه هم ضمیمه دارد که این 
همراه را ســرجهازی نام می نهند. به عبارتی روشن تر محمدباقر 
نوبخت ضمیمه اینفک دولت های یازدهم و دوازدهم بوده، هست 
و خواهد بود.از نوع برخــورد رئیس جمهور هم به راحتی میتوان 
فهمید که ایشان بدون نظر اوشان در مباحث پولی و مالی، تقسیم 
بودجه، تســهیم بودجه، تخصیص بودجه، تفکیک بودجه، تفهیم 
بودجه و یا ضرب و تقســیم و جمع و تفریق بودجه که اصطاحا 
بدان اقتصاد نام نهاده اند، نه اینکه آب نمیخورد بلکه نفس هم نمی 
کشد. ماحظه کنید که در دولت های رئیس جمهور» روحانی « 
چــه تغییراتی اتفاق افتاده و جنــاب جلت مکان حضرت بندگان 
محمدباقر جان در این تغییرات اصالتا و وکالتا موثر بوده اند! وزیر 
اقتصاد ســه بار، وزیر صنعت و معدن سه بار، رئیس بانک مرکزی 
سه بار، وزیر راه ســه بار، وزیر جهادکشاورزی دوبار، وزیر سامت 
دوبار. البته معروف اســت که جناب آقای نوبخت فارغ التحصیل 
دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه پیزلی اسکاتلند هستند همان 
منطقه ای که ریاســت محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن 
روحانی تحصیات و مدرک اتخاذ داشته اند. اینکه گفته بشود که 
مردم از آقای نوبخت در ســازمان برنامه  بودجه ناراضی هستند و 
اینکه گفته بشــود ایشان هیچ اشرافیتی به مسائل برنامه و بودجه 
ریزی کشورندارند کاما نابجاست اتفاقا ایشان دکترای خود را در 
همین زمینه که اقتصاد تخصصی نام دارد اخذ نموده اند اما اینکه 
گفته شــود که ایشان ایحه بودجه به مجلس میدهند بعدا رهبر 
معظم انقاب بعــد از اطاع از ریل بودجه مباحثی را برای اعمال 
جهت گیری و ایجاد حساســیت درنگرش به لوایح بودجه مطرح 
میفرمایند و ایشان مجبور باشند تا بودجه را از مجلس پس بگیرند 
تا حساســیت های مورد نظر مقام معظم رهبری را در بودجه در 
حــدی البته اعمال کنند البته به عدم دانش ایشــان باز نمیگردد 
و اگر بخواهم دقیق بگویم به نگاه و ماموریت ایشــان باز میگردد. 
باید توجه داشــت که جناب محمدباقر جان نوبخت از میرحسین 
موسوی تا حســن روحانی را در سیاست و مشاغل درنوردیده اند 
فلذا کم، تجربه، کســب ننموده اند که ایشان را بی تجربه بنامیم. 
هرگز، هرگز، ایشــان بی تجربه که نیســتند بلکه در مسیری که 
مأموریت دارند بسیار هم مجرب عمل میکنند. تز آقای نوبخت از 
ابتدای شروع به کار دولت یازدهم کاهش دادن نرخ تورم بود که به 
لطف برجام و بقیه امور بی سرانجام نهایتا در طی سالها تا سال ۹۸ 
را با حدود ۴۰ درصد پشت سر گذاشتند. اتهام صعود دار ۳۰۰۰ 
تومانی به ۱۶ هزار تومانی در این دولت هرگز متوجه برنامه ریزی 
ایشان نبوده است. اتهام تغییر پایه پولی کشور از ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان به ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان هرگز به برنامه ریزی ایشــان 
ربطی ندارد. اتهام پرداخت حقوقهای نجومی در دولت های یازدهم 
و دوازدهم به ایشــان در برنامه کذب محض است.  توجه کنید که 
جناب آقای نوبخت یک گیانی اصیل و متولد شــهر رشت است 
و حتــی با لبان غنچه ای هرگــز در عمر خود دروغ نگفته و نمی 
گوید البته گاهــی که تحلیل می کنند با تحلیل دیگران متفاوت 
است اینهم صد البته بخشــی از محتوا و ماهیت ماموریت ایشان 
در چنین جایگاه حساسی اســت. نه بازنشستگان و نه کارگران و 
نه کارمندان هیچ یک حق گایه از ایشان را بخاطر افزایش درآمد 
ناچیز ندارند چرا که ایشان در برنامه مراقب امور مهمتری هستند 
که این نوع اولویت ها، اولویت دســت دومی تلقی میشوند. ملت 
ایران و بخصوص مجلس شــورای اسامی آینده مطمئن باشند تا 
وقتی سر کیسه بدست جناب آقای نوبخت باشد در ایران بدبخت 
نخواهید یافت زیرا ایشــان با توجه به نام مبارکشان بخت را از هر 
کسی که این عنوان را ندارد بیشتر و بهتر تجربه نموده اند. پس با 
خیال راحت بدان چه مقدر این دولت در برنامه هاست دل ببندید 
تا ان شااه این یکسال باقیمانده را هم بدون دغدغه معیشت و بری 

از سرایت ویروس کرونای اقتصادی از سر بگذرانیم. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

جهانگیری خبر داد؛
 50 هزار میلیارد برای کمک به بنگاه های آسیب دیده 

از کرونا اختصاص داده شد
۵۰ هزار میلیارد برای کمک به بنگاه های آســیب دیده از کرونا اختصاص داده شــدبه گزارش حوزه  دولت 
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۹ ضمن تبیین روند شکل گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
عملکرد دستگاه های دولتی در پیشبرد برنامه ها و اهداف تعیین شده از سوی ستاد را مطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: جهت گیری های اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر دانش بنیانی، مردمی بودن، عدالت بنیانی، برون گرایی 
و درون زایی در دستور کار همه دستگاه ها قرار داشته و این رویکرد ها به همه دستگاه های حکومتی و حتی 
بخش خصوصی در پیشــبرد برنامه های اقتصادی اباغ شده است.جهانگیری با اشاره به دستور رهبر معظم 
انقاب مبنی بر ضرورت نافذالکلمه بودن تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای همه دستگاه ها و 
نهاد های عمومی، از دبیرخانه ستاد خواست تا گزارشی از عملکرد همه دستگاه ها بر اساس اجرای رویکرد های 
پنج گانه تهیه و به ستاد ارائه کند.معاون اول رئیس جمهور سپس عملکرد دولت در اجرای سیاست عدالت 
بنیانی اقتصاد را تشریح کرد و گفت: بر این اساس تنها دریافتی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و بهزیســتی تا ۷ برابر افزایش یافته است و در کنار آن بودجه خاصی از سوی دولت برای زدودن چهره 
خشــن فقر از جامعه اختصاص یافت.او افزود: در این دوران واگذاری شــرکت های دولتی به عنوان تهاتر به 
دستگاه های دولتی دیگر بابت بدهی یا هر علت دیگری ممنوع شد و همه واگذاری ها از طریق سازمان بورس 
و اوراق بهادار به صورت مزایده به مردم و بخش خصوصی واگذار شد و برای مثال نیروگاهی به وزارت دفاع، 
بنیاد شهید و حتی سازمان تأمین اجتماعی واگذار نشد.جهانگیری ادامه داد: وزارت نفت، احداث ۸ پاایشگاه 
در منطقه سیراف و در حوزه میعانات گازی را با این شرط به شرکت های عمومی واگذار کرد که در همان ابتدا 
مردم در آن ها مشارکت داده شوند.معاون اول رئیس جمهور به رویکرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی نیز اشاره 
کرد و گفت: در جلســه ای در حضور رهبر معظم انقاب گفتم مقصود ما از برون گرایی اقتصاد این است که 
می خواهیم با دنیا همکاری کنیم تا برای اجرای طرح ها، سرمایه جذب کنیم یا راهی برای صادرات به بازار های 
آن ها بیابیم و از فناوری های آن ها بهره مند شــویم و ایشــان تاکید کردند که ما از برون گرایی اقتصاد همین 
تعریف را قبول داریم.او با بیان برنامه های اجرا شده در اجرای رویکرد درون زایی اقتصاد تصریح کرد: ما باید از 
همه ظرفیت ها و منابع داخلی کشور استفاده کنیم تا اقتصاد ما در برابر تکانه های خارجی از خود مقاومت نشان 
دهد. خوشبختانه در آزمون تحریم های دشوار آمریکا که بی سابقه است و حتی قابل مقایسه با دور نخست 
تحریم ها در سال های ۹۱ و ۹۲ نیست سربلند بیرون آمدیم و اقتصاد کشور با مدیریت و سیاست های خوب 
اتخاذ شــده تاب آوری مطلوبی از خود نشان داده است.معاون اول رئیس جمهور افزود: در دور اول تحریم ها، 
ایران اجازه داشت روزانه تا یک میلیون بشکه نفت بفروشد این در حالی است که در شرایط تحریمی فعلی، 
تاش آمریکا بر این اســت که فروش نفت ایران را صفر کند که در حال حاضر کشــور ما با سخت ترین و بی 
سابقه ترین تحریم های آمریکا روبروست.جهانگیری با اشاره به گزارش عملکرد از سوی کارگروه های دبیرخانه 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بهره وری و کاهش اتکا به درآمد های نفتی گفت: ما براساس 
تجربیات گذشته تمرکز جدی بر روی اجرای طرح هایی مثل پاایشگاه ستاره خلیج فارس انجام دادیم تا کشور 
از زیر فشار تحریم های بنزین و فرآورده های نفتی خارج شود. این تمرکز ناشی از رویکرد درون گرایی اقتصاد 
مقاومتی بود وگرنه طرح های بسیار در کشور وجود دارد که از دولت مرحوم آیت اه هاشمی رفسنجانی آغاز 
شده اند و هنوز به اتمام نرسیده اند، لذا این تمرکز برای حذف فشار بر گلوگاه های اقتصادی کشور بود.معاون 
اول رئیس جمهور ادامه داد: تا قبل از شیوع بیماری کرونا در دنیا، یکی از منابع خوب درآمدی کشور صادرات 
فرآورده های نفتی مثل بنزین و گازوئیل بود و این امکان فقط به خاطر تمرکز دولت بر اجرای طرح هایی بود 
که در سیاست های اقتصاد مقاومتی تعیین شده بود.او با اشاره به جلسه چند روز پیش خود با وزیر و معاونان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارش ارائه شده از سوی مدیرعامل فواد مبارکه در خصوص ذخایر کافی 
محصولی نظیر الکتروگرافیت که مورد تحریم شدید آمریکاست، گفت: اگر این محصول وجود نداشت تولید 
و صادرات فواد کشور متوقف می شد، اما تدبیری اندیشیده شد تا قبل از آنکه کارخانه تولید الکتروگرافیت 
در کشــور راه اندازی شود برای چند سال ذخیره این کاا برای کارخانه های فوادی پر باشد؛ لذا کسانی که 
می گویند در سال ۹۷ ارز بی مورد توزیع شد بدانند که اگر چنین کاا هایی به موقع به کشور وارد نمی شد امروز 
ما برای تولید و صادرات ب مشــکات جدی مواجه می شدیم.جهانگیری تأمین منابع مالی اجرای پروژه های 
اقتصاد مقاومتی را یادآور شد و گفت: به تمام مدیران دستگاه ها و همچنین به نظام بانکی تاکید شد که اولویت 
تخصیص منابع خود را در اختیار این پروژه ها قرار دهند و البته بســیاری از این طرح ها که از ســوی بخش 
خصوصی و یا بخش های دیگر اجرا می شد منابع خود را از بازار های دیگر تأمین کردند که کاری ارزشمند بود.

رئیس قــوه قضاییه با اشــاره به گــزارش تفریغ 
بودجه ۹۷ گفت: بخش مهمی از مبارزه با فســاد 
در گرو اصاح ســاختارهای فسادزا از سوی دولت 
اســت و مردم انتظــار دارند دســتگاه قضایی هم 
قاطعانه با مصادیق فســاد و مفسدان مبارزه کند.

به گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی در جلسه 
دیروز شــورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سالروز 
تشکیل سپاه پاسداران انقاب اسامی با فرمان امام 
)ره( اظهار داشــت: امروز نام سپاه با خدمتگزاری 
بــه مردم قرین اســت و اقدامات عــزت  مندانه و 
افتخارآفریــن سبزپوشــان ســپاه در همه عرصه  
های جهاد و خدمت، آمریکا را ناامید کرده اســت.

رئیس قوه قضاییه دلیل دشــمنی آمریکا و غرب با 
ســپاه را اثرگذار بودن این نهاد مقدس و در مقابل، 
رضایت مقام معظم رهبری و مردم را ســرمایه ای 
عظیم برای آن توصیف کرد و از پاســداران انقاب 
اسامی خواست قدردان این نعمت بوده و با همت 
مضاعف در جهت تحقق اهداف بلند انقاب اسامی 
و خدمت به مردم گام بردارند.رئیســی تحریم های 
آمریکا علیه ملت ایران و حمایت تسلیحاتی انگلیس 
از ســعودی   ها برای حمله به مردم بی دفاع یمن را 
مصداق بارز جنایت علیه بشــریت دانست و گفت: 
خنده  دار است کســانی که غذا و دارو را تحریم و 
کااهای پزشــکی مردم کشورهای دیگر را سرقت 
می  کنند، می  گویند آمــاده کمک به مردم ایران 
هستیم.رئیس قوه قضاییه با بیان این که مردم ایران 
کاای مســروقه مصرف نمی  کنند، افزود: مردم ما 
در یک رزمایش ملّی با همدلی و همبستگی کاای 
پزشــکی مورد نیاز خود را در اوج روزهای مواجهه 
بــا پدیده کرونا تولید کردند و امروز نه تنها به مرز 
خودکفایی در این زمینه رســیده  ایم که به زودی 
شــرایط صادرات این کااها نیز فراهم می  شــود.

رئیسی در ادامه به مســائل پساکرونا اشاره کرد و 
اظهار داشــت: مردم در روزهای مواجهه با کرونا با 
گذشت و ایثار و بخشش اجاره  ها و تعویق اخذ وجوه 
چک  هایشــان به کمک همدیگــر آمدند، ولی در 
پساکرونا نیز مسائلی وجود خواهد داشت که از ائمه 
جمعه و جماعات، معتمدین و حقوقدانان و وکا می  
خواهیم کمک کنند این مســائل با ریش سفیدی 
حل و فصل شود و تا حد ممکن دعاوی به تشکیل 
پرونده در دستگاه قضایی منتهی نشود؛ گرچه در 
صورت تشــکیل پرونده، همکاران ما حتماً به آن  
ها رسیدگی خواهند کرد.رئیسی بر همین اساس 

متذکر شــد که شورای پیشــگیری قوه قضاییه را 
مأمور کرده است با برگزاری جلسات فشرده، مسائل 
پساکرونا در همه حوزه  های اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی و به ویــژه موضوعات حقوقی و قضایی 
را بررســی کند تا دستگاه قضایی در مواجهه با آن  
ها منفعانه عمل نکند.رئیــس قوه قضاییه درباره 
گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ 
و گزارش دادســتانی در این زمینه نیز توضیح داد: 
برخی از پرونده  های تشکیل شده برای کسانی که 
ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و کاا وارد 
نکردند، منجر به صدور رأی شده  و در مرحله اجرای 
حکم هستند، برخی پرونده ها در دادسرا همچنان 
مفتوح اســت، ولی اگر موارد جدیدی هم باشــد، 
دادگستری آماده رسیدگی به آنهاست.وی با بیان 
اینکه وضعیت همه دارهای پرداختی باید شفاف 
شود، تصریح کرد: اعام فساد برای مردم اطمینان 
بخش نیســت بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با 
فساد و بازگشت بیت المال را داد.رئیسی بر همین 
اساس بر لزوم نظارت و شفافیت در همه حوزه ها به 
ویژه حوزه  های اقتصاد، سامت و غذا و دارو تأکید 
کرد و گفت: نظارت گریزی امر پسندیده ای نیست 
و از دســتگاه  های اجرایی انتظار می  رود از نظارت 
و شفافیت در عملکردشــان استقبال کنند.رئیس 
قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش اظهار 
داشت: مردم از دستگاه های نظارتی انتظار برخورد 
با فســاد دارند و پسندیده نیست که ما بگوییم در 
فان حوزه دزدی و فســاد وجــود دارد بلکه باید 
بگوییم فســاد و تخلف در فان حوزه را کشــف و 
با دزد و مفسد و خافکار برخورد کرده  ایم.رئیسی 
با تأکید بر این که دولت باید ساختارهای فسادزا در 
دستگاه  های اداری را اصاح کند و دستگاه قضایی 
هم قاطعانه با فســاد و مفسدان مبارزه کند، گفت: 
این که بگوییم موریانه فساد به جان بخش  هایی از 
نظام اداری کشــور افتاده، سودی برای مردم ندارد 
بلکه باید موریانه  ها را شناسایی و با آن  ها برخورد 
کنیم.در این جلسه حجت  ااسام درویشیان رئیس 
سازمان بازرســی کل کشــور با ارائه گزارشی در 
خصوص کشــتار جوجه  های یک روزه، اعام کرد: 
این موضوع با دســتور ریاست محترم قوه قضاییه 
بافاصله مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این 
 که ایران بزرگ ترین صنعت طیور را در منطقه دارد، 
ازم بــود در ایام کرونا با توجــه به کاهش تقاضا، 
سیاست کاهش تولید زودتر به تولیدکنندگان اباغ 

شود، اما مصوبه کاهش ۱۵ میلیونی تولید جوجه 
یــک روزه در روز ۱۸ م فروردیــن ماه و درســت 
زمانی به مرغداران اباغ شــد که جوجه  های یک 
روزه تولید شــده بودند.وی در خصوص تخصیص 
ارز بــرای واردات ۲.۵ میلیون تــن غذای مرغ نیز 
گفت: عــدم تخصیص این مبلغ بــا وجود مصّوبه  
های قانونی ســبب افزایش قیمت نهاده های طیور 
شد که همین امر ضرر و زیان تولیدکنندگان را در 
پی داشت و یکی از عوامل از بین رفتن میلیون  ها 
جوجه شد.رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با انتقاد از زنده 
 ُکشی جوجه  های یک روزه گفت: کشتار جوجه  ها 
که دل مردم را به درد آورد، اقدامی غیر قانونی، غیر 
شرعی و غیر اخاقی بود و بدتر از آن توجیهاتی بود 
که از ســوی مسئوان صورت گرفت که این کار را 
مسبوق به سابقه و ضروری دانستند.وی با تاکید بر 
اینکه در سال جهش تولید باید نظارت و شفافیت 
تشدید شود، ادامه داد: اقتصاد سامت بااخص در 
حوزه غــذا و دارو نیازمند مدیریت و نظارت بهینه 
است و برای کااهای کشاورزی باید به موقع تدبیر 
کرد و هم بر بازار تولیــد، هم توزیع و هم مصرف 
باید نظارت شود.رئیســی با تأکید بر لزوم تصمیم 
گیری مدبرانه در نظام تولید و توزیع و کنترل بازار، 
گریزی هم به نظارت بر حوزه اقتصاد مجازی زد و 
گفت: حوزه  های اقتصادی در همه جوامع به  دلیل 
انتفاعی که برای ســودجویان دارد، غالباً مدیریت  
گریز و نظارت  گریزنــد در حالی که نظارت بر هر 
کاری نتایــج مثبتی برای جامعه خواهد داشــت.

رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش از اقدام یک 
قاضی که خود را به دلیل صدور رأی نادرســت در 
یک پرونده مجازات کرد، تقدیر کرد.در این جلسه 
آقای حشمتی رئیس دادگستری استان تهران یکی 
از اقدامات این دادگستری برای جلوگیری از دست 
 اندازی زمین خواران به اراضی ملّی را پگیری ویژه 
سنددار کرن اراضی ملّی عنوان کرد و افزود: تسریع 
در حل پرونده  های پرشــاکی یکی از اولویت  های 
اصلی سال ۹۹ دادگستری اســتان تهران خواهد 
بود.جهانگیر رئیس ســازمان زندان  ها نیز در این 
جلســه اعام کرد: هزینه کمک معیشتی به ۱۰۰ 
هزار خانواده نیازمند زندانیان که به امر مقام معظم 
رهبری و هماهنگی بنیاد مستضعفان و قوه قضاییه 
در دستور کار قرار گرفته بود، تا قبل از ماه مبارک 

رمضان به آن  ها اهدا خواهد شد.

برای حمایت از بنگاه های کوچک آسیب دیده از کرونا

پرداخت ۱۲ میلیون تومان تسهیات به ازای هر شاغل
عضو اتاق بازرگانی ایران:

 افزایش قیمت ها درسایه کرونا

سقوط بازار نفت و دردسر بازار سهام

عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید با ســودجویی برخی تامین کنندگان کاا، قیمت بســیاری از کااها در 
هفته های گذشته رو به افزایش گذاشته است.خسرو فروغان گران سایه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
امــروز اقتصــاد ایران در یک دو راهی مهم قرار دارد. یا دولــت باید اعام کند با حمایت از تمامی فعاان 
اقتصادی، کشور را تا زمان از بین رفتن خطر کرونا، تعطیل نگه می دارد یا با پذیرش ریسک بیماری، مجوز 
فعالیت برخی اصناف صادر شود. در چنین فضایی مدیریت درست فاصله گذاری و جلوگیری از خطرناک 
شــدن فعالیت اصناف، بسیار دشوار خواهد بود.وی با بیان اینکه شیوع کرونا بر بسیاری از مشاغل و افراد 
تاثیر جدی گذاشــته است، گفت: در چنین فضایی نخستین گروهی که آسیب می بیند، اقشار کم درآمد 
جامعه هســتند که هم منبع درآمد ثابتی ندارند و هم پس اندازشان در حدی نیست که چند ماه گذران 

زندگی کنند. جدای از آن بسیاری از اصناف کوچک با توجه به تعطیات اخیر، آسیب دیده اند. 

طبق اعام مرکز آمار ایران؛

تورم فروردین ۳۲.۲درصد
سقوط ۷۰ درصدی معامات مسکن در فروردین

رئیس قوه قضاییه:
 پرونده برخی دریافت  کنندگان دار ۴۲۰۰ تومانی

 به جریان افتاده است
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معاینات پزشکی زائران 
حج 99 از اوایل 
 اردیبهشت 
آغاز می شود
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ربیعی در نشست خبری مطرح کرد؛گزیده خبر

آثار تحریم مبارزه با کرونا را سخت تر کرده است
ســخنگوی دولت گفت: دیوان محاسبات سال گذشته گزارش 
تفریغ بودجه را به رئیس جمهور ارائه کرده و او به محض رویت 
گزارش، دســتور ازم برای بررســی را صادر کردند.به گزارش 
خبرنگار دولت گروه سیاســی باشــگاه خبرنگاران جوان، علی 
ربیعی سخنگوی دولت در نشســت خبری دیروز دوشنبه )۱ 
اردیبهشــت( با اصحاب رســانه اظهار کرد: هفته سامت را به 
خانواده بزرگ تامین سامت کشور، به کادر درمانی که در حوزه 
سامت جان و روان فعالیت دارند تبریک می گویم. برای ما این 
هفته معنایی دیگر دارد. ما هیچ سالی مثل امسال درکی چنین 
غنی از سامت نداشتیم. جامعه ما توامان به سامت تن و روان 
نیاز دارد.او افزود: این دو در کنار یکدیگر عامل پویایی، نشاط و 
پیشرفت جامعه هستند. در نگاه دولت، سامت چیزی بیش از 
نبود بیماری است. سامت و کرامت، سامت و عدالت و سامت 
و کیفیت زندگی، مفاهیمی به هم پیوســته اند که در کنار هم 
معنا دارند.ربیعی با بیان اینکه ما در این روز ها حماســه بزرگ 
سامت را تجربه می کنیم، تاکید کرد: این بار قهرمانان و حماسه 
ســازان از عرصه ای متفاوت، از کف بیمارستان ها، درمانگاه ها، 
آزمایشگاه ها، از عرصه پزشکی، پرستاری و بهیاری تا کارگران 
شــریفی که در بخش خدمات حوزه ســامت مشغول به کار 
هستند، برخاسته اند.امروز دولت با مسئله سامت انسان ها در 
همه ابعاد آن روبرو اســت. دولت هم بایــد با پیامد های منفی 
مســتقیم و غیر مســتقیم کرونا از جمله فقر و بیکاری و رکود 
مبارزه کند و این در حالی اســت که آثار تحریم ها این مبارزه 
را سخت تر و پیچیده تر کرده است.سخنگوی دولت ادامه داد: 
امروز دولت با مسئله ســامت انسان ها در همه ابعاد آن روبرو 
است. دولت هم باید با پیامد های منفی مستقیم و غیر مستقیم 
کرونا از جمله فقر و بیکاری و رکود مبارزه کند و این در حالی 
است که آثار تحریم ها این مبارزه را سخت تر و پیچیده تر کرده 
است.ربیعی تصریح کرد: امروز در دنیا هیچ جامعه کرونا زده ای 
را نداریم که با چنین شــرایط ظالمانه و غیرانسانی روبرو شده 
باشــد؛ بنابراین اتخاذ سیاست فاصله گذاری فیزیکی هوشمند، 
راه حلی برای پاسخگویی به این معضل جهانی چند جانبه بوده 
است که ضمن پاسداری از سامت جان و روان جامعه، مانع از 
به خطر افتادن سایر شئونات زندگی و زیست اجتماعی شود.او با 
بیان اینکه دولت یازدهم دولت تحریم زدا و سامت محور بود که 
طرح تحول سامت را بنیاد گذاشت، یادآور شد: سخنگوی دولت 
در مورد ادعای آمریکا مبنی بر عدم مشــکل ایران برای خرید 
دارو، افزود: دولت آمریکا بگوید کدام سیستم بانکی را برای خرید 

دارو را باز کرده است؟ آنهایی که با وجود شواهد روشن تحریم 
را انکار می کنند، چرا ما به کانال مالی سوئیس و اینستکس نیاز 
داریم که آن هم مشکل ایجاد می کنند، من از ایرانی هایی که این 
موضوعات را مطرح می کنند تعجب می کنم.ربیعی در مورد اصرار 
کارفرمایان برای بازگشت کارگران و کارمندان و اینکه سیاست 
فاصله گذاری اجتماعی دولت برای طبقه خاصی است، تصریح 
کرد: پاســاژ گردی و مدارس تعطیل است تا افرادی که باید در 
خانه بمانند در خانه باشند. در کنار این مبارزه با بیکاری، فقر و 
کرونا دنبال میشود، بسیاری از سیاستگذاران تاکید بر مراقبت 
طوانی مدت دارند.او با تاکید در اینکه اصل بر در خانه ماندن 
اســت، گفت: بخش زیادی از مردم در خانه هســتند؛ اگر این 
سیاست را دنبال نکنیم با جامعه ای بحران زده روبرو میشویم.

سخنگوی دولت با اشاره به در پیش بودن دوم اردیبهشت سالروز 
تاسیس سپاه، عنوان کرد: ما همچنان پاسدار ارزش های انقاب، 
جان و سامت مردم هستیم، سپاه حافظ کشور بود و اگر روحیه 
بســیجی و در کنار آن ها ارتش نبود، به قول ارتشبد فردوست 
آنوقــت که عراق به ایران حمله کــرد ما نگران آمدن آن ها در 

تهران بودیم.دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری درباره 
جزییات موافقت رهبری با درخواســت دولت برای برداشت از 
صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا هم اظهار داشت: این 
پول از تبدیل به نرخ نیمایی به دو امر اختصاص پیدا می کند؛ 
حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای وزارت بهداشــت با اولویت 
تقویت و ساماندهی تولید دارو یا درصورت لزوم، واردات دارو، 
تجهیز تخت های بیمارســتانی و افزایش آی سی یو برای مقابله 
با بیماری کرونا.ربیعی با بیان اینکه تاکید دیگر آن اســت که 
شرکت های دانش بنیان در هر دو نیاز وزارت بهداشت تقویت 
آن ها اولویــت قرار گیرد، تصریح کرد: هر چقدر از این پول در 
مابه التفاوت تبدیل به نــرخ ارز نیمایی، باقی بماند آن پول به 
حمایت از کارگران شــاغل در حوزه هایی که از بیماری کرونا 
آســیب دیدند و دچار بیکاری شدند، در اختیار صندوق بیمه 
بیــکاری قرار خواهد گرفت.او  ادامه داد: صندوق بیمه بیکاری 
به شکل شــفاف همه خدمت گیرندگانش را مشخص کرده و 
می کند. وامی هم که تصمیــم گرفتیم در اختیار بنگاه ها قرار 
گیرد، ضمن آنکه به شکل ساده ای پرداخت می شود، در سایت 

اطاع رســانی شــده و منوط به حفظ کارگر خواهد بود و هر 
مرحله که پول پرداخت شود، در سایت اعام می شود.سخنگوی 
دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اقام بهداشتی تحریم 
هستند یا خیر، گفت: اخیرا همانطور که ترامپ رییس جمهوری 
آمریــکا موضع گرفت و آنرا را به خط امنیت روانی تبدیل کرد 
و گفــت که پول های ما را آزاد نمی کند و بعد اتهام می زند اگر 
پول ها را بدهیم جور دیگر هزینه می کنند. این اظهارات درحالی 
است که تصمیم داریم هزینه کرد پول برداشت شده از صندوق 
ملی را طور دقیق و با جزییات اعام کنیم.ربیعی خاطرنشــان 
کرد: ساده ترین راه برای روشن شدن واقعیت و مشاهده موانعی 
است که تحریم برای دارو و حتی کمک های مواد غذایی ایجاد 
کرده است. تاش برای سر انجام رساندن یکی از این اقدامات 
از طریق سیســتم بین المللی اســت. دولت امریکا پاسخ دهد 
کدام سیســتم بین المللی را از تحت فشــار خود خارج کرده 
اســت او می گوید می توان دارو تامین کرد اما چگونه پول آن 
را می توان انتقــال داد؟ این موضوع نوعی فریبکاری بیشــتر 
نیســت. این اتفاق برای ایرانیان امروز با ادراک کامل ملموس 
است. سخنگوی دولت ادامه داد: اگر یک شهروند عادی بخواهد 
اقدامی برای صادرات دارو به ایران در هر کشوری  انجام دهد 
به شکســت کامل می انجامد. حتی انتقال پول ایرانی ها برای 
اعضای خانواده شــان که در خارج از کشور زندگی می کنند 
با هزار زحمت انجام می شود و از نقل و انتقال بانکی و ابتدایی 
 ترین خدمات محروم هستند و بارها و بارها  دچار این مشکل 
شــده اند و به راحتی می توان گزارش های متعددی در فضای 
رسانه ای با یک جستجوی ساده درباره این موانع بدست آورد.

ربیعی تصریح کرد: آنانی که با وجود شواهد روشن همچنان به 
انکار غیرانسانی و نابخشودنی خود نسبت به تاثیرات تحریم بر 
دارو تاکید می کنند به نظرم باید به این سوال جواب دهند که 
چرا برای واردات داروهای خریداری شده به ایران به کانال های 
ویژه مانند کانال ســوییس و اینستکس که به زحمت توانست 
یــک مبادله دارو انجام دهد با مانع روبرو می شــویم. او ادامه 
داد: از ایرانیانی تعجب می کنم که در برخی رسانه های فارسی 
زبان مروج این دروغ می شــوند. تکلیف صاحبان این رسانه ها 
مشــخص است این شبکه ها برای ناامن کردن روانی جامعه ما 
ایجاد شــده اند. اخیرا هم یادداشتی نوشتم و بارها گفتم برای 
مخالف مستقل و بدون وابستگی احترام قائل هستم و این نظر 
شخصی خودم اســت. البته این را هم بگویم که حق سامتی 

ایرانیان نمی تواند به یک موضوع مخالفت تبدیل شود. 

ظریف در دیدار با بشار اسد:
تغییری در مسیر حمایت ایران از مقاومت 

با شهادت سردار سلیمانی رخ نمی دهد
تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه تاکید کرد: با شهادت سردار سلیمانی هیچ 
تغییری در مســیر حمایت جمهوری اســامی ایران از مقاومت و مبارزه با 
تروریسم در منطقه رخ نخواهد داد.به گزارش اداره کل اطاع رسانی و امور 
سخنگویی وزارت امور خارجه، »بشار اسد« رییس جمهور سوریه ظهر دیروز 
در ابتدای دیدار با »محمدجواد ظریف«، مراتب تسلیت دولت و ملت سوریه 
به خاطر جان باختگان کرونا در ایران را اظهار داشت.  وی با اشاره به شهادت 
سردار سلیمانی به نقش بی بدیل این شهید در مبارزه ضد تروریسم در سوریه 

اشاره و از همراهی با ملت سوریه در مبارزه با تروریسم تقدیر کرد.  
ظریف نیز در این دیدار با تشــکر از ابراز همدردی رئیس جمهور ســوریه 
پیرامون جانباختگان کرونا گفت: اکنون نیات واقعی آمریکا در رابطه با عدم 
رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ها در شرایط سخت مبارزه با این بیماری 
بر ما شده است.  وی از حضور نمایندگان سوریه در ایران برای مراسم تشیع 
و بزرگداشت سردار شهید سلیمانی قدردانی و تصریح کرد: با شهادت سردار 
سلیمانی هیچ تغییری در مسیر حمایت جمهوری اسامی ایران از مقاومت 
و مبارزه با تروریســم در منطقه رخ نخواهد داد.وزیر امور خارجه با اشاره به 
تماس تلفنی روز گذشته »گیر پترسون« نماینده دبیرکل سازمان ملل در 
امور سوریه و مشورت هایی که قرار است در آینده نزدیک بین ایران، ترکیه و 
روسیه به عنوان کشورهای ضامن روند آستانه برگزار شود،  پیرامون آخرین 
تحوات سوریه از جمله کمیته قانون اساسی، تحوات ادلب و همچنین روند 
سیاسی با رئیس جمهور این کشور گفت وگو و تبادل نظر کرد.  ظریف صبح 
امروز در صدر یک هیات سیاســی با استقبال »فیصل مقداد«  قائم مقام و 

معاون وزیر امور خارجه سوریه وارد دمشق شد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:
سرعت شناورهای ما سه برابر شناورهای 

امریکایی است
فرمانده نیروی دریایی سپاه آمادگی این نیرو را در کنار نیروی دریایی ارتش 
دــر دریای عمان و خلیج فارس در مقابله بــا تهدید بیگانگان مثال زدنی 
دانست.به گزارش ایسنا به نقل از صدا و سیما، سردار علیرضا تنگسیری با 
تبریک روز ارتش جمهوری اسامی ایران و همچنین دوم اردیبهشت سالروز 
تصویب اساســنامه سپاه در ســال ۵۸ و گرامیداشت یاد و خاطره ۴۰ هزار 
شــهید پاسدار گفت: ســپاه در ابتدای انقاب در سال ۵۷ برای حفاظت از 
دستاورد های انقاب در کشور تاسیس شد که به تدریج با شروع حرکت های 
ضد انقاب در نقاط مرزی و پس از آن جنگ تحمیلی؛ به حوزه های دفاعی 
هم وارد شــد، ولی در واقع رسالت سپاه، دفاع از اسام و انقاب و برقراری 
صلح و آرامش است.وی در ادامه با اشاره به پیشرفت های تسلیحاتی کشور 
در بخش های مختلف نظامی از جمله تسلیحات دریایی گفت: افتخار ما این 
اســت که تمامی امکانات و تجهیزات نظامی ما در داخل تولید می شود و 
وابســتگی به خارج نداریم.فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران افزود: این 
پیشرفت ها در حالی به دست آمده است که زمانی بااترین برد موشک های 
دریایی ما ۴۵ کیلومتر بود که آن هم باید به دســت مستشاران امریکایی 
عملیاتی می شــد، ولی اکنون انواع موشک های سطحی و زیرسطحی با برد 
۷۰۰ کیلومتر را داریم که به دست نخبگان نظامی داخلی تولید شده است.

وی با برشمردن دستاورد های مختلف سپاه در عرصه های نظامی در ۴۰ سال 
گذشته گفت: وضع ما به هیچ عنوان با گذشته قابل مقایسه نیست و بخش 
دریایی ســپاه و ارتش؛ انواع موشک، ناو و ناوشکن را می سازند و تحقیقات 
زیادی هم انجام می شود.تنگســیری با اشاره به تولید شناور حمل بالگرد به 
طول ۵۵ متر و با بدنه ها و مواد جدید در کنار ساخت انواع قایق و شناور و ناو 
افزود: این انقاب اسامی بود که به ما جسارت داد و به رغم تحریم ها بسیار 
پیشرفت کردیم و در نیروی دریایی سپاه ۹۰ درصد تجهیزات داخلی است 
و به دانش فنی ۱۰ درصد باقی مانده نیز رسیده ایم.وی همچنین به تولید 
انواع شناور ها با سرعت باای ۹۰ نات یا گره دریایی با بدنه های مختلف روز 
دنیا اشــاره کرد و گفت: سرعت شناورهای ما سه برابر شناور های امریکایی 
است و در بحث زیرســطحی نیز قدم های بلندی برداشته ایم.تنگسیری با 
بیان اینکه بیگانگان در منطقه مخل امنیت هستند، افزود: هر جا امریکایی ها 
حضور داشته اند، ناامنی بوجود آمده است و جایی را سراغ نداریم که وجود 
امریکا باعث امنیت شــده باشد.وی با اشاره به برخورد هفته پیش نیرو های 
دریایی سپاه با ناو امریکایی گفت: امریکایی ها در این ماجراجویی برخاف 
مقررات بین المللی سد راه شناور های ما شده بودند و از پاسخگویی رادیویی 

نیز خودداری می کردند که با برخورد اقتدارمآبانه نیرو های ما روبرو شدند.
فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران افزود: ما بار ها به کشور های اسامی 
اعام کرده ایم که خلیج فارس دریایی بسته با ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع است 
و اگر اتفاقی برای ناو های ســوخت هســته ای بیفتد حداقل ۱۰ تا ۱۲ سال 
هیچ موجود زنده و آب پاکی در منطقه نخواهیم داشــت و برای شما که از 
آب شیرین کن استفاده می کنید، بسیار خطرناک خواهد بود و باید مراقب 
باشــید، در حالی که ایران به علت وسعت دارای منابع داخلی زیادی است.

تنگســیری با بیان اینکه تا سال ۶۵ ما ۴۳ درصد تصادف دریایی در خلیج 
فارس داشــتیم، گفت: با آمدن امریکایی ها به منطقه ۵۵۰ فروند نفتکش 
هدف قرار گرفت و ۵۵ درصد امنیت منطقه ضعیف شــد و حوادث دریایی 

خلیج فارس به شدت افزایش یافته است.

وزیر علوم؛
  سرقت اطاعات از سازمان

 امور دانشجویان صحت ندارد
وزیر علوم گفت: بر اســاس بررسی اولیه، خبر ســرقت اطاعات از سازمان 
امور دانشجویان صحت ندارد، پیگیری های قانونی در مورد نشر خبر جعلی 
درحال انجام اســت.به گزارش گروه دانشــگاه خبرگزاری تسنیم، منصور 
ـ سازمان  غامی وزیر علوم درباره هک شــدن اطاعات کامل وزارت علومـ 
امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از کشور و 
اطاعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشــگاه علوم و فناوری اطاعات ایران گفت: 
بر اســاس بررسی اولیه، خبر ســرقت اطاعات از سازمان امور دانشجویان 
صحت ندارد.وی با بیــان اینکه یک کانال تلگرامی این ادعا را مطرح کرده 
و ظاهراً در زمان حاضر خبر را برداشــته است، گفت: پیگیری های قانونی 
در مورد نشــر این خبر جعلی در حال انجام است.شــایان ذکر است، روز 
گذشته برخی از سایت های خبری اعام کردند اطاعات کامل وزارت علوم 
ــ سازمان امور دانشجویان به همراه همه مدارک هویتی دانشجویان خارج از 
کشــور و اطاعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات ایران 

هک شده است.

وزیر کشور: 
 اساس امنیت کشور،  رضایت مندی

 مردم است
تهران- ایرنا- وزیر کشــور اساس امنیت کشور را رضایت مندی مردم عنوان 
کرد و خطاب به دستگاه نیروی انتظامی گفت: همه شما باید تاش کنید در 
کنار امور اننظامی این رضایت مندی افزایش یاید.»عبدالرضا رحمانی فضلی« 
دیروز دوشنبه در بیست و چهارمین همایش سراسری فرماندهان، معاونان، 
روسا و مدیران ناجا که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود: آمادگی 
ناجا در ســال ۹۸ با وجود همه مشکات و کمبود بودجه ها بسیار خوب و 
موفقیت آمیز بود و در سال ۹۹ نیز باید کماکان آمادگی های ازم را داشته 
باشیم؛ اساس امنیت کشور رضایت مندی مردم است و همه شما بزرگواران 

باید در کنار امور انتظامی تاش کنید این رضایت مندی افزایش یابد.
وزیر کشور با بیان اینکه دشمن با تقویت جریان تروریستی به دنبال ضربه 
زدن به امنیت مرزهاست، گفت: در این رابطه از فرمانده مرزبانی تشکر می 
کنم چون وی دارای دیپلماسی مرزی و مدیریت مطلوبی در امور مرزهاست.

جانشــین فرمانده معظم کل قوا در امور ناجا با بیان اینکه اولین تصویر در 
ذهن مردم از نیروی انتظامی، اقدامات راهنمایی و رانندگی اســت، عنوان 
کرد: از شما خواستارم که با هر روش نوینی که می توانید انتظامات ترافیکی 
را رعایت و بار ترافیکی را کاهش دهید.رحمانی فضلی با اشــاره به مســائل 
ســال ۹۸، گفت: سال گذشته یکی از ســال های پر موضوع برای کشور و 
مخصوصا ناجا بود که خوش درخشیدند و موفق عمل کردند.وزیر کشور به 
اقدامات مطلوب نیروی انتظامی در کنترل وقوع سیل، زلزله، ایام ۲۲ بهمن 

و  انتخابات اشاره کرد .

بادامچی:
 اولین درس کرونا، تقویت ساختارهای 

مبارزه با بحران است
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه »کرونا به ما فهماند که در 
مبارزه با پیشامدهای غیرمترقبه، ضعیف هستیم« گفت: یکی از عبرت های 
دولت باید تقویب ساختارهای مبارزه با حوادث غیرمنتظره باشد.محمدرضا 
بادامچی در گفت وگو با ایسنا در مورد تاثیرات کرونا بر ساختار سیاست در 
ایران، اظهار کرد: کرونا یک هشــدار برای همه بود. هم برای مسئوان و هم 
برای مردم. اولین درس کرونا برای کشور ما این بود که به ما فهماند که در 
مبارزه با پیشــامدهای غیرمترقبه، ضعیف هستیم؛ البته ما این ضعف را در 
مبارزه با ســیل و زلزله درک کرده بودیم، اما کرونا به طور جدی تری ما را 
درگیر این ماجرا کرد.این عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 
»کرونا، ظرفیت های مثبتی هم داشــته است« گفت: کرونا، دل ها را به هم 
نزدیک کرد. متاســفانه فعا آمار و ارقامی نداریم تا بفهمیم کرونا تا چه حد 
وحدت و قوام اجتماعی را افزایش داده اســت. کمک های مختلف مردم در 
بیمارستان ها و خیریه ها نشانه انسجام اجتماعی باا است.نماینده مردم تهران 
در مجلس در مورد درس های سیاسی و بین المللی کرونا، گفت: ما نه تنها در 
داخل کشور بلکه نیازمند همکاری و همیاری در سطح برون مرزی هستیم. 
همه کشورها نیازمند ارتباط و مراوده بیشتری با یکدیکر هستند.وی در پایان 
در پاســخ به این پرسش که اولویت قوای سه گانه در شرایط فعلی چیست، 
تاکیــد کرد: فارغ از همه تمهیداتی که برای مدیریت کرونا باید اندیشــیده 
شــود، قوای ســه گانه باید درس های فوق را جدی بگیرند، یعنی دولت در 
مورد ارتباط خود با کشورهای دیگر عبرت هایی بگیرد یا همه ساختارهای 

حاکمیتی باید خود را در مواجهه با بحران قوی کند.

رئیس ســتاد کل نیرو های مسلح گفت: دولت عراق به 
دنبال اجرای مصوبه اخراج نظامیان آمریکایی اســت و 

محور مقاومت نیز تحقق این مصوبه را دنبال می کند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر، سرلشــکر محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح دیروز )دوشنبه( 
در بیســت و چهارمین همایش سراســری فرماندهان، 
معاونان، رؤســا و مدیران نیــروی انتظامی که از طریق 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره 
امام راحل و شــهیدان به ویژه شهدای نیروی انتظامی 
اظهار داشت: همچنین یاد و خاطره شهید بزرگوار اسام 
و انقاب سردار سپهبد شهید »حاج قاسم سلیمانی« که 
حــق بزرگی بر گردن ملت ایران از منظر تأمین امنیت 
و ســربلندی کشور دارند را نیز گرامی می داریم.وی در 
ادامه با عرض خداقوت به فرماندهان، مدیران، کارکنان 
خدوم و پرتاش نیروی انتظامی بیان کرد: در ابتدا، جا 
دارد از تاش های همه عزیزان خدوم در نیروی انتظامی 
قدردانی کنم؛ حقیقتاً نیروی انتظامی در همه سال ها، 
روزهای پرتاش و رو به رشــدی را تجربه کرده است، 
اما سال ۹۸، سال خاصی برای کشور و نیروی انتظامی 
بود.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: سال 
۹۸ از حیث حوادث طبیعی در کشــور و مأموریت های 
دیگر ســال خاصی برای نیروی انتظامی بود و ناجا چه 
از حیــث حوادث طبیعی که در کشــور اتفاق افتاد و 
چه از جهت مأموریت هایی که به اقتضا زمان در ســال 
گذشته پیش آمد، توانست به خوبی نقش آفرینی کند؛ 
در مســئله غیرمترقبه شــیوع ویروس کرونا در کشور 
نیز نیروی انتظامی توانست به خوبی ایفای نقش کند.

سرلشکر باقری یادآور شــد: نیروی انتظامی در اجرای 
مأموریت های برنامه ریزی و طراحی شده از قبل، کامًا 
آماده، پابه کار و با مدیریت مناســب وارد میدان عمل 
شــد؛ این در حالی اســت که باید بگویــم این نیروی 
خدوم و پرتاش در مأموریت های غیرمترقبه و غیرقابل 
پیش بینی نیز عملکرد خوبی داشته است.وی مطرح کرد: 
در ابتدای سال ۹۸ احتمال وقوع سیل را کسی نمی داد 
و یا شیوع ویروس کرونا در اواخر سال پیش بینی نشده 
بود، اما نیروی انتظامی با انعطاف مناسب، چابکی کامل، 
مدیریــت کارآمد و حضور به موقع در صحنه توانســت 
در اولین لحظات و پیش از ســایر ارگان ها، سخت ترین 
مأموریت ها را بر عهده بگیرد و در اجرای آن ها سربلند 
باشد که این رویکرد نیروی انتظامی نیز جای قدردانی 
دارد.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به روند 
برگزاری بیست و چهارمین همایش سراسری فرماندهان 
ناجا به صورت ویدئوکنفرانس، ادامه داد: با ابتکار عمل 
شاهدیم که در این جلسه ویدئوکنفرانسی بیش از هزار و 
۳۰۰ نفر در بیش از ۱۰۰ نقطه و به شکل بر خط امکان 
حضور و بهره مندی از جلسه را دارند که بیانگر این است 

علی رغم کاســتی ها و مشکات هیچ چیز نمی تواند در 
برابر سازمان جهادی و مدیریت انقابی ایجاد مانع کند، 

امنیت پایدار کشور حاصل جان فشانی نیروهای 
مسلح است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: ما انسان ها 
نوعــاً تــا زمانی که غرق نعمتی هســتیم، قدــر آن را 
نمی دانیم، در مسئله شیوع ویروس کرونا یکایک مردم 
جهان و کشور قدر سامت را دانستند و تا حدی متوجه 
اهمیت این موضوع شــدند و در حوادث و گرفتاری ها، 
مردم نیز به خوبی قدر امنیــت را می فهمند؛ بنابراین 
باید بدانیم این امنیت پایدار و کارآمد در کشور موضوع 
ساده ای نیســت و با تاش و جانفشانی های نیروهای 

مسلح ازجمله نیروی انتظامی به دست آمده است.

ضرورت تأمین بیش از پیش امنیت فضای مجازی
سرلشکر باقری تأکید کرد: در چنین شرایطی باید هر 
موضوعــی را پیش بینی و پیشــگیری و امنیت فضای 
مجازی را بهتر از گذشــته تأمین کنیم؛ چرا که تأمین 
آرامش روانی مردم بســیار حائز اهمیت اســت و باید 
بــا جدیت این امور را دنبال کنیــم؛ البته در این برهه 
زمانی نیروی انتظامی نیز به خوبی عمل کرد و بسیاری 
از سایت ها و مجرمان ســایبری مورد برخورد ناجا قرار 
گرفتند و در موارد متعددی برخورد انضباطی و قضائی 
صورت گرفت؛ اما ازم اســت که در هر شرایطی آماده 
باشیم.وی با اشاره به دستور رهبر معظم انقاب اسامی 
به نیروهای مســلح مبنی بر تشکیل قرارگاه بهداشتی 
امام رضا )ع(، یادآور شد: فرماندهی معزز کل قوا در امر 
تشکیل قرارگاه بهداشتی امام رضا )ع( توسط نیروهای 
مســلح فرمودند »این را به عنــوان یک رزمایش دفاع 
بیولوژیک در نظر بگیریــد« و واقعاً نیروی انتظامی در 

عمل به این دستور، چنین رویکردی داشت.

ملت ایران راهبرد مقاومــت را به صورت فعال 
هدایت کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت 
منطقه و تهدیدات پیرامونی پرداخت و گفت: سال ۹۸ 
در ادامه تهدیدات سال ۹۷ برای ملت ایران و منطقه بود؛ 
آمریکای بدعهد و جنایتکار، خروج خود از برجام را اعام 
کرد و تمام تعهدات را کنار گذاشت و با وجود بدعهدی 
آمریکا و علی رغم همه تحریم ها، فشارهای اقتصادی و… 
ملت ایران در مسیر خود به خوبی پیش رفت و راهبرد 
مقاومت را به صورت فعال هدایت کرد.سرلشــکر باقری 
خاطرنشان کرد: ما در سال ۹۸ در کنار مسئولیت های 
ذاتی، با تمــام قوا در زمان وقوع بایا به کمک دولت و 
مردــم آمدیم و از طرفی با وجود همه تهدیدات به نحو 
احسن مأموریت هایمان را پیش بردیم و نیروهای مسلح 
در اجرای فرآیند محور مقاومت، اقدامات مؤثری داشتند 
که دفاع جانانه از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی یکی 

از اقدامات اساسی ما بود.

پیگیری مصوبه اخــراج نظامیان آمریکا از عراق 
توسط محور مقاومت

رئیس ستاد کل نیروهای مســلح یادآور شد: نیروهای 
مسلح ما پاسخ مناســبی دادند و مردم عراق و محور 
مقاومت نیز پاسخ محکمی به این ترور مذبوحانه دادند 
به گونه ای کــه اخراج نظامیان آمریکا در مجلس عراق 
تصویب شد، که این مســئله کوچکی نیست.سرلشکر 
باقری ادامه داد: پس از ترور ســپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و همرزمانش، موضوع تصویب اخراج نظامیان 
آمریکا از عراق دنبال شد و دولت عراق به دنبال اجرای 
این مصوبه اســت و ان شاءاه محور مقاومت نیز تحقق 
این مصوبه را دنبال می کند.عالی ترین مقام ســتاد کل 
نیروی های مســلح ادامه داد: در سال ۹۸ با مشکات، 
تحریم ها و نیت آمریکا برای براندازی نظام مواجه بودیم؛ 
این ها در حالی است که در هر برهه ای به موقع به آن ها 
پاسخ دادیم و مقتدرانه در برابر تهدیدات ایستادیم؛ در 
همه برهه ها نحوه پاسخ ما پیرو تدبیر و فرمایش رهبری 
مبنی بر این بود که در برابر تهدیدات به معنای واقعی 
صبر، ایستادگی، مقاومت، مقابله و پیشبرد مأموریت ها 
به نحو احســن دنبال شــود؛ ما نیز این رویکرد و امر 
فرماندهی معزز کل قوا را دنبال کردیم و این راه را ادامه 
خواهیم داد.وی یادآور شــد: مردم نیز به خوبی نشان 
دادند که دشمنان را می شناسند و در برابر توطئه های 
آن ها ایســتادگی می کنند؛ در سال ۹۷ رفتار و منشی 
که مردم در مراسم تشــییع و بدرقه پیکر شهید حاج 
قاسم سلیمانی و همرزمانشان از خود نشان دادند، بیانگر 
این بود که پایبند به انقاب و ارزش ها هستند، در این 
مراسم از همه سلیقه های سیاسی به خیابان ها آمدند و 
فریاد مقاومت سر دادند و بر تداوم راه شهیدان و انقا ب 

اسامی تأکید کردند.

سرلشکر باقری در همایش فرماندهان ناجا:
مقاومت،آمریکاراازعراقاخراجمیکند
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تورم فروردین ۳۲.۲درصد
نــرخ تورم ســاانه فروردین ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشــور 
به ٣٢.٢ درصد رســیده که نســبت به همین اطاع در ماه قبل، 
٢.٦ واحد درصد کاهش نشــان می دهد.به گزارش اقتصادآناین، 
شــاخص قیمت مصرف کننده – فروردین ١٣٩٩ از سوی مرکز 

آمار ایران منتشر شد.

کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در فروردین 
ماه ١٣٩٩ به عدد ١٩.٨ درصد رســیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ١٩.٨ درصد بیشــتر از فروردین ١٣٩٨ 
بــرای خرید یــک »مجموعه کااها و خدمات یکســان« هزینه 
کرده اند.نــرخ تورم نقطه ای فروردین ماه ١٣٩٩ در مقایســه با 
ماه قبل ٢.٢ واحد درصد کاهش یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ٣.٩ 
واحد درصدی بــه ١٠.٧ درصد و گروه »کااهای غیر خوراکی و 
خدمــات« با کاهش ١.٠ واحد درصدی به ٢٤.٧ درصد رســیده 
است.این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری ٢٠, ٢ درصد می باشد که نســبت به ماه قبل ٢.٠ واحد 
درصد کاهش داشته اســت. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی ١٨, ١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٠ واحد درصد 

کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نــرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، 

نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه فروردین ١٣٩٩ به ٢.١ 
درصد رســیده که در مقایســه با همین اطاع در ماه قبل، ٠.٦ 
واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کااهای غیر خوراکی 
و خدمات« به ترتیب ٥.١ درصد و ٠.٨ درصد بوده اســت.این در 
حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢.٠ درصد 
است که نسبت به ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. 

هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.١ درصد بوده که 
نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم ساانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ســاانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل 

از آن است. نرخ تورم ساانه فروردین ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای 
کشــور به ٣٢.٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطاع در ماه 
قبل، ٢.٦ واحد درصد کاهش نشان می دهد.این در حالی است که 
نرخ تورم ســاانه برای خانوارهای شهری ٣١.٩ درصد است که 
نسبت به ماه قبل ٢.٥ واحد درصد کاهش داشته است. هم چنین 
این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٣.٩ درصد بوده که نسبت به 

ماه قبل ٣.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بیشترین 
افزایــش قیمت نســبت به ماه قبــل مربوط به گــروه »میوه و 
خشــکبار« )لیمو شــیرین، لیمو ترش، ســیب، پرتقال(، گروه 
»سبزیجات« )گوجه فرنگی، سیب زمینی و حبوبات( و گروه »قند 
و شکر و شیرینی« )قند، شکر( می باشد. در گروه عمده »کااهای 
غیــر خوراکی و خدمات« گروه »کااها و خدمات متفرقه« )حق 
بیمه اتومبیل سواری، طای ١٨ عیار( بیشترین افزایش قیمت را 
نسبت به ماه قبل داشته اند.هم چنین گروه »گوشت قرمز، سفید 
و فرآورده آنها« )گوشــت مرغ( نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت 

داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل 
کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ســاانه در فروردیــن ماه ١٣٩٩ برای 
دهک های مختلف هزینــه ای از ٣٠, ٨ درصد برای دهک اول تا 

٣٤.٢ درصد برای دهک دهم است.

  کاهش نرخ سود سپرده ها تبعات 
تورمی دارد

کامران ندری

یک کارشناس بانکی گفت: کاهش نرخ سود می تواند در سال ٩٩ تبعات تورمی 
داشته باشد و ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.اقتصادآناین – صبا نوبری؛ 
کامران ندری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادآناین گفت: شــورای پول و اعتبار 
در رابطه با کاهش نرخ سود سپرده ها چند هفته پیش تصمیمی گرفته بود که 
بانک مرکزی در رابطه با آن تصمیم اعام کرد که اختیار کاهش نرخ ســود را 
به بانک ها واگذار کردیم یعنی در صورتی که بانک ها تصمیم بگیرند می توانند 
نرخ ســود را پایین بیاورند.وی افزود: بر حسب ظاهر شورای هماهنگی بانک ها 
که کانونی است برای اینکه مدیران بانک های دولتی دور هم جمع شوند تصمیم 
گرفته اســت  که نرخ سود سپرده را به ١٥درصد کاهش بدهد و بانک مرکزی 
هــم که قبا اعام کرده بود که اگر بانک ها چنین تصمیمی بگیرند ما دخالتی 
نمی کنیم.به گفته این کارشناس این تصمیم به لحاظ حقوقی هم چندان الزام 
آور نیســت اما بایــد دید اعضا چقدر از آن تبعیت می کننــد؟ به احتمال زیاد 
بانک های دولتی تبعیت می کنند ولی بانک های خصوصی مشخص نیست که 
چه بکنند.ندری با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی اینکار تصمیم خوبی 
نیســت، ادامه داد: در شرایط تورمی که دارایی هایی غیر از پول ملی ارزششان 
بیشتر می شود و ارزش ریال کمتر می شود این کاهش نرخ سود سپرده به نوعی 
جریمه کردن افرادی اســت که تصمیم گرفته بودند دارایی هایشان را در قالب 
پول ملی پس انداز کنند و این پیغام را می دهد که نگه داشتن پول ملی به عنوان 
ذخیره ارزش بازدهی آن چنانی ندارد و توصیه می کنیم که اگر می خواهید پس 
انداز کنید به سراغ بازارهای دیگری بروید.وی افزود: در این شرایط این تصمیم 
می تواند هجومی را به ســمت بازارهای دیگر روانه بکند و تمایل مردم را برای 
نگهداری پول ملی یا ریال کاهش دهد و این خودش باعث می شود اعتبار ریال 
نســبت به گذشته بیشــتر کاهش پیدا کند و این اتفاق به معنای افزایش نرخ 
تورم خواهد بود.این کارشــناس در پاسخ به اینکه چرا بانک مرکزی در چنین 
شرایطی این تصمیم را گرفته است؟ گفت: به احتمال زیاد فشارهای سیاسی بر 
بانک مرکزی باعث شده است چنین اتفاقی بیوفتد زیرا نظام اقتصاد سیاسی ما 
و کسانی که می توانند از تسهیات بانکی استفاده کنند از جمله خود بانک ها از 
این کاهش نرخ سود می توانند منتفع شوند.ندری ادامه داد: یعنی در این شرایط 
که قیمت سایر دارایی ها بجز پول ملی افزایش یافته است افرادی که می توانند 
وام بگیرند طرفدار این سیاســت هستند و باید یادمان باشد که این افراد پس 
انداز کننده نیستند یعنی سپرده زیادی در بانک ها ندارند و اگر هم پس اندازی 
می کنند سپرده نخواهد بود زیرا اگر سپرده داشتند نیازی نبود وام بگیرند و این 
افراد فشار می آورند برای اینکه نرخ سود تسهیات پایین بیاید و تسهیاتی هم 
که می گیرند بافاصلــه آن را به دارایی های دیگر مثل ارز تبدیل می کنند و از 
این طریق میتواند در شرایط تورمی سود کنند.این عضو هیات علمی دانشگاه 
امام صادق یادآور شــد: البته  این افراد مثل همیشه تولید را بهانه می کنند که 
می خواهیم تولید را افزایش بدهیم و باید از اعتبارات ارز دار اســتفاده کنیم اما 
به احتمال زیاد این اتفاق نخواهد افتاد و هزینه را کسانی پرداخت می کنند که 
خواســتند اعتباراتشان را به شکل پول ملی در بانک ها ذخیره کنند و پیام این 
تصمیم این است که کسی ریال نگهداری نکند.وی در پایان تاکید کرد: اثر این 
تصمیم به احتمال زیاد این است که در سال ٩٩ نرخ تورم کاهش پیدا نمی کند 

و ما شاهد نرخ تورم باایی در سال ٩٩ خواهیم بود.

پیشرفت حدود 85 درصدی ایستگاه متروی 
عاشق اصفهانی

محمدرضا بنکدار اظهار کرد: اجرای تونل های مکانیزه و ســازه های جنبی خط 
دو مترو اصفهان حد فاصل ایســتگاه دارک تا ایستگاه امام علی)ع( از خردادماه 
٩٦ و حفاری تونل از اسفندماه سال ٩٧ آغاز شده است.مدیرعامل سازمان قطار 
شهری اصفهان از پیشــرفت ٢٦.٧٥ درصدی پروژه اجرای تونل های مکانیزه و 
ســازه های جنبی خط دو مترو اصفهان حد فاصل ایستگاه دارک تا میدان امام 
علی)ع( خبر داد و گفت: این خط شــامل دو تونل با قطر داخلی شــش متر و 
تماماً به صورت مکانیزه با دستگاه های TBM متعلق به کارفرما احداث خواهد 
شد.وی ادامه داد: جمع هزینه های پرداختی به پیمانکار پروژه اجرای تونل های 
مکانیزه و ســازه های جنبی خط دو مترو اصفهان حد فاصل ایستگاه دارک تا 
ایســتگاه امام علی)ع( شــامل صورت وضعیت و تعدیل تا اسفندماه ٩٨ حدود 
٦٩٣ میلیارد ریال است.بنکدار با اشاره به مراحل کار ایستگاه مترو حرم زینبیه، 
تصریح کرد: عملیات اجرایی ســازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه مترو 
حــرم زینبیه خط دو مترو واقع در خیابــان آیت اه غفاری جنب حرم مطهر 
حضرت زینب )س( از بهمن ماه ٩٥ در عمق ٢٩ متری زمین آغاز شــده و در 
ماه اســفند سال گذشته روزانه ٣٤ نفر- شیفت کارگر، مهندس و ناظر در این 

پروژه مشغول فعالیت بودند.

امیر بهمنی شهردار هشتگرد:
اختصاص بیش از 2 و نیم میلیارد ریال 

هزینه برای سامتی شهروندان هشتگردی
شــهردار هشتگرد از اختصاص بیش از ٢ و نیم میلیارد ریال هزینه برای مقابله 
با ویروس کرونا و حفظ ســامت شهروندان هشتگردی خبرداد .  امیر بهمنی 
شهردار هشتگرد ضمن تبریک سال نو به هم وطنانمان و همچنین مردم فهیم 
و وایت مدار هشــتگرد از ففعالیت های این شــهرداری در خصوص فعالیت 
های انجام شــده در زمینه مبارزه با ویروس منحــوس کرونا گفت.وی در این 
خصــوص اظهار کرد: با تمام توان و ظرفیت خود تاش خواهیم کرد که مردم 
شهرمان کمترین آسیب را متحمل شــوند.وی ادامه داد: نجات جان انسان ها 
و پیشــگیری از وقوع بیماری تاپایان رفع این بیماری در دستور کار شهرداری 
قــرار دارد و مردم ما را کنار خــود بدانند. وی تصریح کرد: فعالیت های خوبی 
در این خصوص صورت گرفته اســت که امیــدوارم بتوانیم با همیاری و کمک 
مردم به سامت از این مرحله نیز عبور کنیم. وی ضمن تشکر از زحمات سپاه 
، بســیجیان ، نیروهای انتظامی و پلیس راهور در جهت حفظ جان شهروندان 
گفت: خوشــبختانه شــهروندان فهیم نیز قدردان این زحمات هستند و پس 
از گذشــت دو ماه از شــیوع ویروس کرونا با مشــارکت این شهروندان عزیز و 
تاش شبانه روزی دست اندرکاران شاهد کنترل شیوع ویروس کرونا بوده ایم 
و امیدواریم این رویه تا ریشــه کنی کامل این ویروس منحوس ادامه یابد . وی 
خبــر داد: تاکنون بیش از ٢ میلیارد و پانصد میلیــون ریال صرفا برای خرید 
تجهیزات پیشگیری و مقابله با کرونا و درمان بیماران هزینه شده و این خدمات 

ادامه خواهد داشت . 

 تناقض اباغیه جدید بورس 
به کارگزاری ها چیست؟

درحالی که سازمان بورس بخشــنامه مربوط به زیرساخت های معامات برخط 
شرکت های کارگزاری و الزامات جدید در اخذ سفارش های مشتریان را اباغ کرده 
است، یک کارشــناس بر این باور است که خطاب بخشنامه باید به شرکت های 
دارنده سامانه معامات آناین یا شرکت فناوری باشد، نه کارگزاری ها.به گزارش 
ایســنا، مدیریت فناوری اطاعات ســازمان بورس و اوراق بهادار در بخشنامه ای 
به مدیران عامل بورس تهران و فرابورس در خصوص زیرســاخت های معامات 
برخط شــرکت های کارگزاری اعام کرد که ارسال سفارشات پربسامد) فاصله 
زمانی دو ســفارش یک مشــتری روی یک نماد کمتر از ٣٠٠ میلی ثانیه( مجاز 
نیســت در زیرساخت معامات برخط و برخط گروهی چنانچه دو سفارش روی 
یک نماد متعلق به یک مشــتری دریافت شــود و فاصله زمانی بین آنها کمتر از 
٣٠٠ میلی ثانیه باشــد، کارگزاری مکلف است سفارش دوم را رد کند و علت رد 
سفارش را به کاربر نمایش دهد)عدم رعایت فاصله زمانی مجاز برای ثبت سفارش 
روی یک نماد(.همچنین به منظور ایجاد رویه یکسان برای تمامی سرمایه گذاران 
و رعایت عدالت در رقابت ثبت ســفارش در آغاز زمان شروع پیش گشایش یک 
جلســه معاماتی، کارگزاری در هیچ یک از زیرساخت های بند ٤ و ٦ ماده یک 
دستورالعمل اجرایی معامات برخط، قبل از آغاز زمان پیش گشایش بازار مجاز 
به اخذ سفارش از مشتری/ معامله گر و پردازش آن نیست و نباید امکاناتی بدین 
منظور در زیرســاخت های مذکور به کاربر ارائه شــود.به منظور کمک به نظارت 
بهینه بر ســفارش ها و معامات در بازار، طبق قاعده تعیین شده توسط شرکت 
مدیریت فناوری بورس تهران، شــرکت های کارگزاری مکلفند به ازای هر یک از 
انواع سفارش زیر مطمئن شوند که مقدار صحیحی در فیلد ) کد شهر( در حین 
ارسال سفارش از طریق زیرساخت بند ٥ ماده یک دستورالعمل اجرایی معامات 
برخط به سمت هسته معامات ارسال می شود. عدم رعایت موارد ذیل می تواند 
منجر به بروز مشــکاتی شــود به همین جهت در صورت ارسال مقادیر اشتباه 
تخلف کارگزاری بشمار خواهد آمد.در این اباغیه آمده است که به منظور شفاف 
ســازی و جلوگیری از بروز برخی از ابهامات برای سرمایه گذاران، کارگزاری باید 
زمان قرار گرفته از ســفارش در صف خرید و فروش در هسته معامات بورس را 
بــه کاربر بصورت واضح نمایش دهد به گونه ای کــه کاربر به وضوح تمایز زمان 
دریافت ســفارش از مشــتری زمان قرارگیری آن در هسته معامات را مشاهده 
کند.همچنین در راستای بند ٢٩ ماده ١٦ دستورالعمل اجرایی معامات برخط، 
کارگزاری باید امکان کنترل و مدیریت میزان ســقف اعتباری خود را در ارسال 
سفارشات به هسته معامات در هر یک از بورس ها را داشته باشد به نحوی که 
در صورت رسیدن به سقف مذکور، سفارش خرید جدید و هسته معامات ارسال 
نشود.در این راســتا، فردین آقابزرگی - کارشناس بازار سرمایه - در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه بخش نامه عملیات اجرایی ورود سفارشات، عمدتا برمی گردد به 
قابلیت های موجود در سامانه های معامات آناین، اظهار کرد:رویه ای که درحال 
حاضر وجود دارد این است که اگر ک  مشتری سفارش داد ،بافاصله اگر شخص 
دیگری بیش از قیمت مورد سفارش، سفارش خود را ارائه کرد،  سیستم به صورت 

اتوماتیک قیمت را یک ریال افزایش یا کاهش می دهد.

 خط ونشان دادستان مالیاتی برای 
کارمندان بانک ها

دادســتان انتظامی مالیاتی در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعام 
کرد که اگر کارمندان بانک ها گزارش تخلفات احتمالی را ندهند مباشر در جرم 
هســتند.به گزارش اقتصادآناین به نقل از فارس، عباس بهزاد دادستان انتظامی 
مالیاتی بهمن ماه ســال ٩٨ در نامه ای به رئیــس کل بانک مرکزی جمهوری 
اســامی ایران اعام کرد کارکنان بانک ها و موسســات مالــی در ارتکاب جرم 
مالیاتــی در صورتی که گزارش نکنند حداقل مجازات مباشــر جرم محکوم می 
شوند.در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید مستفاد از ماده ٢٧٦ قانون 
مالیاتهای مستقیم ، چنانچه هریک از کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکند 
به حداقل مجازات مباشــر جرم محکوم می شــوند. از طرفی به استناد قوانین و 
مقررات موضوعه از جمله ماده ٧٦ قانون آیین دادرسی کیفری ، هرگاه مقامات و 
اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع 
شــوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطاع دهند.علی ایحال با عنایت به 
مطالب معنونه و در راستای انجام وظایف قانونی در خصوص لزوم گزارش موارد 
عدم رعایت مقررات و جرایم مالیاتی مندرج در ماده ١٧٤ قانون مالیاتهای مستقیم 
، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعمال نظارت های کافی و مؤثر، مراتب 

به نحو مقتضی به کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری اطاع رسانی گردد.

اســتاد اقتصــاد و عضو هیئــت علمی 
دانشگاه الزهرا گفت: اعداد و ارقامی که 
از ســوی دولت برای حمایت از آسیب 
دیدگان کرونا مطرح می شــود به هیچ 
وجه جوابگوی واقعیــت های جامعه و 

زیان ناشی از این ویروس نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، »حسین 
راغفــر« در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد 
افــزود: زیان ناشــی از کرونا بیش از آن 
چیزی که قرار اســت پرداخت شود در 
ضمن کشور همواره با مشکل چگونگی 
توزیــع منابع نیــز مواجه بوده اســت.

وی اظهار داشــت: افــزون بر ٤٠٠ هزار 
میلیارد تومان یارانه نقدی طی سال های 
گذشته در سطح کشــور پرداخت شده 
کــه وجه قابل ماحظه ای از آن ازم به 
پرداخت نبوده است.این استاد اقتصاد و 
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: 
خیلی از افراد جامعه استحقاق دریافت 
این یارانه را ندارند ولی همچنان دریافت 
می کنند.وی افزود: واقع مطلب اینکه در 
شرایط کنونی خیلی ها به شدت آسیب 
دیده اند به نظر می رسد این افراد به هیچ 

وجه قابل شناســایی برای دولت و نظام 
حمایتی کشور نباشند.راغفر به رادیو بیان 
داشــت: خیلی از این افراد در خیابان ها 
برای فروش عرضه نیروی کار خود حضور 
پیدا می کنند.وی ادامه داد: بخش عمده 
ای از این اشــخاص مثل دستفروشان، 
کارگران روز مزد و غیره ســاختار بازار 
کار غیر رســمی کشــور را تشکیل می 
دهند.استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی 
دانشگاه الزهرا گفت: اسم این گونه افراد 
در هیچ کجا ثبت نیست؛ دولت چگونه 
می خواهد از آنان حمایت کند.وی افزود: 
به نظر می رســد این افراد باید در خط 
مقدم حمایت دولت قــرار گیرند چون 
روزمرگی زندگی مــی کنند.راغفر بیان 
داشت: متاسفانه بانک اطاعاتی جامع و 
کامل مربوط به رفاه خانوارها در کشــور 

وجود ندارد تا بتوان نیازهای خانوارها را 
بصورت دقیق شناسایی کرد.وی با بیان 
اینکه چنین بانک اطاعاتی در بسیاری 
از کشــورهای صنعتی دنیا وجود دارد، 
گفت: قانون نظام رفاه و تامین اجتماعی 
کشور ســال ١٣٨٣ اصاح شد و در این 
قانون به صراحت آمده که بایستی بانک 
اطاعاتی مربوط به رفاه ایرانیان تشکیل 
شود.استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی 
دانشگاه الزهرا افزود: ناگفته نماند بانک 
اطاعات رفــاه ایرانیان در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تشکیل و اطاعات 
متنوعــی از خانوارهــا در این ســامانه 
بارگذاری شــده اســت حال اینکه این 
اطاعات چقدر به روز اســت خود بحث 
دیگری دارد.وی با اشــاره به این جمله 
که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران 

حساب بانکی ندارد، اظهارداشت: واقعیت 
اینکه خیلی از گروه ها که به آنها مادون 
طبقه می گویند کســانی هســتند که 
هیچ حسابی ندارند.راغفر ادامه داد: این 
اشخاص اصلی ترین کسانی هستند که 
در شرایط کنونی باید به معنای واقعی به 
آنها رسیدگی شود.وی گفت: سال های 
٩٧ و ٩٨ آســیب های رفاهی خانوارها 
فوق العاده زیاد بوده است.استاد اقتصاد 
و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ضمن 
اشــاره به خط گرسنگی در ایران افزود: 
کســانی که زیر این خط قرار می گیرند 
برای ســال ٩٦ نزدیک به هفت درصد 
جمعیت کشور اســت.وی اظهار داشت: 
این افراد کسانی هستند که کل مخارج 
زندگی شــان هزینه های غذایشــان را 
تامین نمی کند.راغفر یادآورشــد: همه 
مــی دانند آدم ها فقط بــا غذا زند گی 
نمی کنند حمل و نقل، مسکن، درمان، 
آمــوزش و غیره هم نیاز دارند در ضمن 
داده های مرکز آمار هم داده های جامع 
و کاملی نیست یعنی خیلی از مولفه ها 

را در خود ندارد.

 راغفر:
 بسته  های حمایتی دولت 
جوابگوی زیان کرونا نیست

بازار مسکن در اولین ماه از سال ١٣٩٩ و در شرایط 
کرونایی با ســقوط ٧٠ درصد و ٥٢ درصد ســالیانه 
معامات به ترتیب در تهران و کل کشور مواجه شد.

به گزارش ایســنا، فروردین ماه ١٣٩٩ در حالی که 
بازار مســکن به دلیل شیوع ویروس کرونا با نگرانی 
از انعقاد قرارداد از ســوی خریداران و فروشندگان و 
نیز تعطیلی دفاتر اماک مواجه بود، در شهر تهران 
١٢٥٠ فقره معامله ملک انجام شد که نسبت به ماه 
قبل ٨٩ درصد و نســبت به ماه مشابه سال قبل ٧٠ 

درصد کاهش نشان می دهد.

افت ۷۰ درصدی معامات کل کشور نسبت به 
اسفند ماه

طبق اعام اتحادیه مشــاوران اماک تهران، در کل 
کشــور نیز طی فروردیــن ١٣٩٩ بالغ بر ١٤ هزار و 
٩٩٦ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رســیده 
که نسبت به اســفند پارسال ٧٠ درصد و نسبت به 
فروردین پارسال ٥٢ درصد افت کرده است.در بخش 
اجاره نیز در شهر تهران طی فروردین ١٣٩٩ بالغ بر 
١٤٤٨ اجاره نامه به امضا رســیده که نسبت به ماه 

گذشته و ما مشابه سال گذشته به ترتیب ٨٠ و ٧١ 
درصد کاهش نشان می دهد.همچنین در کل کشور 
٦٤٧٢ قرارداد اجــاره در فروردین ماه ١٣٩٩ امضا 
شده که نسبت به ماه قبل ٧٤ درصد و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ٦٦ درصد کمتر بوده است.این آمار 
گویای آن است که در فروردین ماه بازار ملک به طور 
کامل متوقف شده و سیگنال های قیمتی نمی تواند 
گویای وضعیت واقعی آن باشــد؛ هرچند بر اساس 
شــواهد تغییر محسوســی در نرخهای پیشنهادی 

نسبت به اسفند ماه دیده نمی شود.

بازگشایی بازار مسکن از 3۰ فروردین
واســطه های ملکــی می گویند از روز شــنبه ٣٠ 
فروردین ماه که منع فعالیت دفاتر اماک برداشــته 
شده، عمده مراجعات برای آگاهی از وضعیت فعلی 
بازار انجام شده و کمتر کسی تمایل به انعقاد قرارداد 
قطعی دارد. معــدودی از مالکان نیــز قیمت های 
پیشــنهادی را اندکی باا برده انــد اما فضای کلی 
بازار، رشــد قابل ماحظه نرخ ها را نشان نمی دهد. 
فروشندگانی  هم که قیمت ها را باا برده اند تحت 

تاثیر وضعیت نامعلوم آینده بازار با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا و عدم قطعیت در شرایط اقتصاد کان 
و نامعلوم بودن آینده نرخ ارز، اقدام به تغییر نرخ های 

پیشنهادی کرده اند.

خانه در تهران متری ۱۵.۶ میلیون تومان
بنابراین گــزارش، آخرین ماه از ســال ١٣٩٨ بازار 
مســکن تهران رونق چندانی نداشت و طبق اعام 
وزارت راه و شهرســازی، معامات ١٠ هزار و ٢٤٢ 
فقره بود که نسبت به بهمن ماه ٢٤ درصد و نسبت 
به اسفند سال قبل از آن ٢١ درصد کاهش پیدا کرد. 
این در حالی اســت که معمواً در اســفند ماه سال 
های قبل شــاهد افزایش معامات نسبت به بهمن 
ماه بودیم. با این حال بازار مســکن پایتخت از رشد 
قیمت ها بی نصیب نماند و میانگین قیمت مســکن 
شهر تهران نسبت به بهمن ماه ٨.٧ درصد و نسبت 
به اسفند ماه سال قبل ٤٢ درصد باا رفت و به عدد 
بی سابقه ١٥.٦ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. 
این بااترین نرخ رشــد ماهیانه از اردیبهشت ماه تا 

کنون بوده است.

سقوط ۷۰ درصدی معامات مسکن در فروردین

استانها

تهران– ایرنا– مســئوان اقتصادی اتحادیه اروپا برای 
ســومین بار برآورد هزینه مبارزه بــا بحران کرونا در 
ایــن قاره را افزایــش داده و اکنون احتمــال نیاز به 
١.٥ تریلیون یورو کمک به کشــورهای عضو را مطرح 
می کنند.خبرگزاری رویتــرز امروز به نقل از مصاحبه 
پائولو جنتیلونی مســئول امور اقتصادی اتحادیه اروپا 
با نشریه آلمانی اشپیگل نوشت که ممکن است برای 
مبارزه با بحران کرونا نیاز به ١.٥ تریلیون یورو باشــد.

بــه گفته وی ایــن کمک مالی را می تــوان از طریق 
بودجه چندســاله اتحادیــه اروپا تأمیــن کرد.دیروز 
کاوس رگلینگ )Klaus Regling( مدیرعامل »سازوکار 
ثبات اروپا« خبر داد که پس از پایان شــیوع جهانی 

ویــروس کرونا، عاوه بر بســته کمک های اضطراری 
٥٤٠ میلیارد یورویی که به تازگی مورد توافق رهبران 
اروپایی قرار گرفت، ٥٠٠ میلیارد یورو دیگر برای بهبود 
اوضاع اقتصادی کشورهای عضو ازم است.رگلینگ در 
مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دا سرا گفت که 
کمیسیون اروپا و بودجه اتحادیه آسان ترین مسیر برای 
سازمان دادن به چنین کمک هایی است.وزیران دارایی 
اتحادیــه اروپا ٩ آوریــل )٢١ فروردین( با کمک های 
اضطــراری ٥٤٠ میلیــارد یورویــی بــرای دولت ها، 
شرکت ها و اشخاص موافقت کردند.صندوق بین المللی 
پول پیش بینی کرده که کشــورهای عضو حوزه یورو 
امسال با ٧.٥ درصد افت اقتصادی وارد رکود می شوند.

قرار است سران اتحادیه اروپا ٢٣ آوریل )٤ اردیبهشت( 
در ویدئوکنفرانسی پیرامون میزان کمک های اقتصادی 
و نحــوه تأمین آن به بحث و تبــادل نظر بپردازند.در 
ماه های اخیر و پس از شــیوع بیماری کووید ١٩ در 
چیــن، ویروس کرونا به تمامی نقاط جهان ســرایت 
کرده و هم اکنون شش کشــور اروپایی در میان ١٠ 
کشــوری قرار دارند که بیشــترین موارد ابتا به این 
بیمــاری را ثبت کرده اند.بســیاری از دولت های قاره 
ســبز برای جلوگیری از گسترش بیشتر کرونا تدابیر 
سخت گیرانه ای را در پیش گرفته اند که در نتیجه آن 
بسیاری از کســب وکارها و مشاغل با تعطیلی مواجه 

شده و خیل عظیمی از مردم بیکار شده اند.

کرونا ۱.۵ تریلیون یورو خرج روی دست اتحادیه اروپا می گذارد
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سقوط بازار نفت و دردسر بازار سهامنگـــاه
تهران- ایرنا- بازار نفت آمریکا به بدترین وضعیت ۲۱ سال اخیر 
خود ســقوط کرده، همین ماجرا، معامات بورسی جهان را نیز 
متاثر کرده است.خبرگزاری سی ان ان بیزینس، روند بازارها را در 
اولین روز کاری هفته میادی چنین خاصه می کند:»معامات 
آتی نفت آمریکا در ســاعات معاماتی آسیا سقوط کرد، چرا که 
بازار نفت همچنان با اضمحــال تقاضا به دلیل بحران ویروس 
کرونا روبروست. در همین حال، بازارهای آسیایی نیز وضعیت های 
مختلفی داشتند. معامات آتی بورس آمریکا نیز کاهش یافت.«بر 
اســاس این گزارش، معامات آتی نفت آمریکا حدود ۱۵ درصد 
افت کرد و به قیمت ۱۵.۵۴ دار در هر بشکه رسید. این قیمت، 
بدتریــن وضعیت بازار نفت را از ســال ۱۹۹۹ تا کنون نشــان 
می دهد. هفته گذشته، نفت آمریکا به پایین ترین میزان ۱۸ سال 
اخیر خود رســیده بود، چرا که میزان کاهش تولید اوپک پاس 
برای تنظیم عرضه مطابق با میزان کاهش تقاضا، کافی نیســت. 
ســقوط روز دوشــنبه بازار نفت نیز به همین دلیل اتفاق افتاد. 
بر اساس گزارش ســی ان ان بیزینس این اوضاع بازار نفت، روی 
بازارهای سهام سراســر جهان نیز تاثیر داشت. شاخص داو در 
وال استریت، ۱۰۵ واحد چیزی در حدود ۰.۴ درصد از ارزش خود 
را از دست داد. شاخص S&P۵۰۰ نیز حدود ۰.۴ درصد فروریخت 
و شاخص کامپوزیت نزدک نیز ۰.۲ درصد افت کرد. این در حالی 

است که هفته گذشته، وال استریت دومین هفته متوالی رشد را 
تجربه کرده بود؛ چرا که سرمایه گذاران به ظرفیت درمانی ویروس 
کرونا امیدوار شده بودند و همچنین بحث هایی درباره بازگشایی 
برخــی از بخش های اقتصاد آمریکا وجود داشــت. این روند، بر 
خاف داده های ناامیدکنندــه از بیکاری ۲۲ میلیون آمریکایی 
شــکل گرفته بود. اما حاا با سقوط بازار نفت، وضعیت در اولین 
روز معاماتی این هفته تغییر کرد. در آســیا نیز شاخص نیکی 
ژاپن، یک درصد افت کرد. ژاپن آمار صادرات ماهانه را منتشــر 
کرد که نشــان از کاهش چشــم گیر صادرات تاثیر زیاد ویروس 
کرونا بر فعالیت های اقتصادی داشت. همین مسئله باعث ترس 
سرمایه گذاران شــد. برخی دیگر از شاخص های مهم بازارهای 
آسیایی نیز افت کردند. شاخص هنگ سنگ در هنگ کنگ ۰.۲ 
درصد کاهش یافت اما شــاخص کاسپی کره جنوبی و شاخص 
کامپوزیت شــانگهای در چین، اندکی رشد کردند. در روزهای 
پیش رو، قرار است که داده های جدیدی از اقتصاد آمریکا منتشر 
شود. شرکت هایی مانند نت فلیکس و ایراین دیتا، میزان درآمد 
سه ماهه اول ۲۰۲۰ را منتشــر خواهند کرد. سی ان ان بیزینس 
تحلیل می کند که با توجه به روشــن شــدن ابعــاد جدیدی از 
خسارت های اقتصادی ویروس کرونا، معامات روزهای آتی این 

هفته تحت تاثیر این گزارش ها قرار بگیرد.

بحرانی که پایه های قدرت پوتین را لرزاند

سقوط قیمت نفت به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ و فروپاشی توافق کاهش 
تولید اوپک پاس، قدرت و اعتبار وادیمیر پوتین را که برای حفظ وجهه خود 
در برابر نخبگان و مردم عادی، هیچ وقت حاضر نیست زیر فشار تسلیم شود، 
به بوته آزمون گذاشت.به گزارش ایسنا، در اوایل مارس سعودی ها  در نشست 
گروه اوپک پاس خواســتار افزایش کاهش تولید به ۱.۵ میلیون بشکه در روز 
برای تقویت قیمتهای نفت شــدند که تحت تاثیر شــیوع بیماری کووید ۱۹، 
کاهش فعالیت اقتصادی و تقاضا نزول کرده بود اما روســیه این پیشــنهاد را 
نپذیرفت.به گفته ســخنگوی روس نفت که بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه 
اســت، این توافق از نظر منافع روسیه به هیچ وجه منطقی نبود. با حذف نفت 
ارزان عربی و روسی از بازارها، راه برای نفت شیل آمریکا گشوده می شد. مسکو 
پیش از تصمیم گیری برای کاهش بیشتر تولید، خواهان حفظ محدودیت عرضه 
در ســطح توافق شــده قبلی بود تا درک بهبودی از تبعات اقتصادی پاندمی 
کرونا داشــته باشد و زمانی که با کاهش بیشــتر تولید موافقت کرد، خواستار 
تضمین کاهش تولید از ســوی آمریکا هم بود.مسکو دایل دیگری داشت که 
بخواهد به بخش انرژی آمریکا ضربه بزند. اواخر ســال گذشته واشنگتن پروژه 
ساخت خط لوله گازی نورد استریم ۲ را هدف تحریم قرار داد و باعث به تاخیر 
افتادن تکمیل این پروژه شــد، در حالی که همزمان صادرات گاز شیل آمریکا 
به بازارهای اروپایی در جریان بود. این اواخر آمریکا شرکت روس نفت تریدینگ 
که زیرمجموعه روس نفت بــود را به دلیل کمک به تجارت نفت ونزوئا هدف 
تحریم قرار داد. اما مسکو انتظار نداشت سعودی ها  به مخالفت روسیه با کاهش 
بیشتر تولید واکنش نشان دهند.تهدید سعودی ها برای گشایش شیرهای نفت و 
تخفیفهای چشمگیر برای صادرات نفت، قیمتهای را به سطحی نزول داد که در 
چند دهه گذشته کم سابقه بود. جنگ قیمت آغاز شد و در مقابل افزایش تولید 
روسیه به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز، سعودی ها  ۲.۵ میلیون بشکه در روز 
به میزان عرضه خود اضافه کردند. مسکو موضع تدافعی به خود گرفت و با وجود 
وابستگی به نفت برای دو سوم درآمد صادراتی خود و ۴۰ درصد درآمد بودجه، 
وزارت دارایی روسیه اعام کرد که این کشور می تواند با قیمت نفت در سطح 
۲۵ دار به مدت ۱۰ سال دوام بیاورد.این کشور روی ۱۵۰ میلیارد دار دارایی 
صندوق سرمایه گذاری ملی برای پوشش شکاف بودجه که روی قیمت ۴۲ دار 
هر بشکه نفت تنظیم شده بود، حساب باز کرده بود. این ادعا قطعا اغراق آمیز 
بود و صنعت نفت روســیه هم در صورت محدود شدن فعالیت چاه ها متحمل 
صدمات قابل توجهی می شــد. با این حال مقامات این وزارتخانه این سیگنال 
روشــن را فرســتادند که تسلیم نخواهند شــد. با وجود لحن محکم روس ها، 
فروپاشــی قیمتهای نفت چالشهای داخلی را پیش روی رییس جمهور روسیه 
قرار داد. اوایل امسال پوتین در سخنرانی ساانه خود بر بهبود اقتصاد و ارتقای 
استانداردهای زندگی که در شش سال گذشته تقریبا تغییری نداشتند، تاکید 
کرده بود. شرایط اجتماعی اقتصادی نامطلوب باعث نارضایتی مردم روسیه شده 
و شهروندان روسی به مســائل آموزشی، درمانی و محیط زیستی و همچنین 
فساد مالی و بی کفایتی مسئوان معترض شدند. این ناآرامی به سطحی نرسید 
که دولت را تهدید کند اما کرملین همواره نسبت به نارضایتی عمومی محتاط 
بوده است زیرا اعتراضات کارگران نقش مهمی در سقوط حکومت استبدادی در 
سال ۱۹۱۷ و فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ داشت.

اکنــون تبعات اقتصادی جهانی بیماری کووید ۱۹ به شــکل اجتناب ناپذیری 
رشد اقتصادی روســیه را آهسته خواهد کرد. فروپاشی طوانی قیمتهای نفت 
مطمئنا اقتصاد این کشــور را به رکود می کشاند. قولهای پوتین به باد رفت. در 
چنین شرایطی پوتین به تقویت و تثبیت قیمتهای نفت نیاز داشت و سوال این 
بود که چگونه این کار را بدون تســلیم شــدن در برابر فشارهای سعودی ها  یا 
آمریکاییها انجام دهد.دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا فرصتی که پوتین به 
دنبــال آن بود را فراهم کرد. ترامــپ ابتدا از کاهش قیمت نفت به عنوان یک 
اتفاق خوب برای مصرف کنندگان اســتقبال کرد اما تا پایان مارس تحت فشار 
صنعت داخلی نفت، لحنش تغییر یافت و تاش کرد دو سیاستمدار قدرتمند 
یعنی وادیمیر پوتین و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را متقاعد 
کند.ترامــپ در ۳۱ مارس با پوتین تماس گرفت و درباره بحران ویروس کرونا 
و بازارهــای نفت گفت و گو کرد. در بیانیه های کرملین درباره مکالمات پوتین 
با رهبران خارجی همواره بر این نکته تاکید می شــود که چه کسی اول تماس 
گرفته اســت و این بار هم اعام شد که ترامپ تماس گرفته و خواستار توقف 
جنگ قیمت نفت شده است. روز بعد روسیه یک محموله اقام بشردوستانه به 
نیویورک ارســال کرد که دوباره نشان می داد این آمریکاست که به کمک نیاز 
دارد نه روسیه.ســه روز بعد پوتین اعام کرد که روسیه آماده است با شرکای 
خود شامل آمریکا و عربستان سعودی برای تثبیت بازارهای نفت همکاری کند 
و تولید نفت را حداکثر ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. وی از دیدار فوق 
العاده اوپک پاس برای مشــخص کردن جزییات توافق جدید حمایت کرد. از 
منظر روسیه، کاهش تولید آمریکا که یکی از اهداف کلیدی این بحران به وجود 
آمده بود، باید بخشی از این توافق می بود.همزمان با چرخش مواضع پوتین، دو 
روایت از جنگ قیمت نفت در مطبوعات روســیه پررنگ شد که در یکی گفته 
می شد ســعودی ها مصمم بودند برای حذف نفت شیل آمریکا از بازار، قیمتها 
را پایین بیاورند و در دیگری گفته شــد جنگ قیمت از ابتدا توطئه مشترک 
آمریکا و عربستان ســعودی برای تضعیف بخش نفت روسیه از طریق کاهش 
تولید و تحریم بود. روایت اول نقش روسیه را از هر گونه تاش علیه آمریکا مبرا 
می کرد و دومی روسیه را یک قربانی بی گناه جلوه می داد. هر دو روایت مطابق با 
استانداردهای کرملین برای نشان دادن حسن نیت و بی گناهی روسیه بودند.  بر 
اساس گزارش اویل پرایس، معلوم نیست قیمتهای نفت تا چند ماه دیگر به چه 
سطحی خواهند رسید. دانیل یرگین، کارشناس برجسته بخش انرژی جهانی 
خاطرنشان کرد که قیمتهای نفت احتماا در اواخر آوریل و ماه مه به دلیل افت 
تقاضا و تکمیل شدن ظرفیت مخازن نفت کاهش پیدا خواهد کرد. توافق هفته 
گذشته اوپک پاس برای کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز برای متوقف 
کردن روند نزولی قیمتها کافی نیست.در چنین شرایطی، کاهش تولید آمریکا 
همان طور که روســیه می خواهد و همچنین کاهش تولید روسیه و عربستان 
سعودی اجتناب ناپذیر خواهد بود. فارغ از سیاست ترامپ، محمد بن سلمان و 
پوتین، دوران دشواری پیش رو قرار دارند. اما برای روس ها با وجود محاسبات 
اولیه اشتباهی که داشتند، به نظر خواهد رسید پوتین رهبر قاطع و سازنده ای 
در مبارزه با بحران بوده و نقش قویتری نسبت به ترامپ ایفا کرده است، مهمتر 

از همه این که پوتین و روسیه سرخم نکرده اند.

سخنگوی صنعت برق:
امکان ارسال اطاعات کنتور برق توسط 

مشترکان فراهم شد
تهران- ایرنا- ســخنگوی صنعت برق گفت: شرکت توانیر در راستای رفاه حال 
مشترکان برق، امکان قرائت کنتور و ارسال اطاعات مصرف برق توسط مشترک 
را از طریق درگاه های دیجیتال فراهم کرده است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
وزارت نیرو، »مصطفی رجبی مشهدی« افزود: استفاده از این امکان به طور کامل 
اختیاری اســت و در صورتی که مشــترکان تمایلی برای استفاده از این امکان 
نداشته باشند همکاران صنعت برق برای خواندن کنتور مراجعه خواهند کرد.وی 
ادامه داد: مشترکانی که هنگام مراجعه مامور در محل حضور ندارند و یا به هر 
دلیلی تمایل ندارند ماموان خواندن کنتور به محل مراجعه کنند می توانند پس 
از دریافت پیامک شرکت توزیع و در بازه زمانی مشخص شده در پیامک ارسالی 
اطاعات مصرف را به نشــانی www. Saapa.ir اعام کنند.رجبی مشهدی گفت: 
مشــترکان مذکور می توانند اطاعات را همچنین از طریق اپلیکیشن خدمات 
غیر حضوری برق که از سایت شرکت های توزیع قابل دریافت است اعام کنند.

ســخنگوی صنعت برق ادامه داد: شــرکت های توزیع پس از بررسی و صحت 
ســنجی اطاعات مصرف، قبص صادر خواهند کرد و در صورت ارســال نشدن 
یا ارســال نادرست اطاعات، ماموران طبق روال مراجعه خواهند کرد.وی افزود: 
خدمات ویژه ای در اپلیکیشــن غیر حضوری برق پیش بینی شده است، امکان 
ارســال اطاعات فقط با عکس از کنتور با تلفن همراه و ارســال آن در محیط 
نرم افــزاری و راهنمایی چگونگی خواندن کنتور از این امکان ها اســت.رجبی 
مشــهدی توصیه کرد: مشترکان این برنامه نرم افزاری را روی تلفن های همراه 
خود نصب کرده و از آن برای ارســال اطاعات استفاده کنند.سخنگوی صنعت 
برق خاطرنشان ســاخت: نرم افزار عاوه برفراهم کردن امکان ارسال اطاعات 
مصرف برق، امکان مشاهده و پرداخت قبض را فراهم کرده و در آینده ای نزدیک 
همه خدمات غیر حضوری فروش و پس از فروش شــرکت توزیع از این طریق 

انجام می شود.

افزایش 15 هزار کیلومتری خطوط شبکه های 
انتقال برق کشور

تهران- ایرنا- طول شبکه های فوق توزیع و انتقال ۶۳ تا ۴۰۰ کیلو ولت در سال 
۹۸ به میزان ۹۳۴ کیلومتر و شبکه توزیع برق فشار ضعیف و متوسط ۱۴ هزار 
و ۷۰۰ کیلومتر افزایش یافت.به گزارش پایگاه اطاع رســانی وزارت نیرو، طول 
شبکه های فوق توزیع و انتقال برق در مجموع ۱۵ هزار و ۶۳۳ کیلومتر افزایش 
یافت.براین اساس در بخش خطوط انتقال۲۳۰ و ۴۰۰کیلوولت ۲۲۲کیلومتر و 
خطوط فوق توزیع ۶۳، ۶۶ و ۱۳۲ کیلوولت ۷۱۲ کیلومتر به مدار شــبکه برق 
افزوده شــد و طول خطوط شبکه فشــار متوسط و ضعیف توزیع نیز به ترتیب 
هفت هزار و ۲۹۳ و هفت هزار و ۴۴۸ کیلومتر افزایش یافت.آمار مذکور که ویژه 
مدیریت راهبردی تدوین و از ســوی دفتر فن آوری اطاعات، ارتباطات و آمار 
توانیر انتشار یافته حاکی است در یک سال گذشته ظرفیت ایستگاه های برق در 
بخش انتقال هفت هزار و ۶۴۵ مگاولت آمپر، ایستگاه های فوق توزیع سه هزار 
و ۲۸۰ مگاولت آمپر و ایستگاه های توزیع سه هزار و ۱۸۳مگاولت آمپر افزایش 
یافته و با نصب ۱۱۹ دســتگاه ترانسفورماتور در ۵۷ پست جدید فوق توزیع و 
انتقال و ۲۳ هزار و ۲۲۴ دستگاه ترانسفورماتور در بخش توزیع همراه بود.طول 
پروژه های در دست اقدام خطوط انتقال و فوق توزیع تا پایان دی ۹۸ برابر با ۱۰ 
هزار و۵۸۱ کیلومتر و ظرفیت پســت های در دست اقدام این بخش ۳۷ هزار و 

۳۴۹ مگاولت آمپر عنوان شده است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب اصفهان:
 مصرف بهینه آب شاه کلید عبور از بحران

 کم آبی است
اصفهان- معاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب اصفهان گفت: مصرف بهینه 
آب تنها راه عبور از بحران کمبود منابع آبی در شهرهای کشور از جمله اصفهان 
است.ناصر اکبری با اشاره به افزایش مصرف آب در ایام شیوع کرونا اظهار داشت: 
با توجه به موقعیت جغرافیایی اســتان اصفهان که در منطقه خشــک و نیمه 
خشک قرار دارد، اصاح الگوی مصرف و مصرف بهینه می تواند از منابع محدود 
آبی صیانت کند.وی بیان داشــت: با شیوع بیماری کرونا مصرف آب در استان 
اصفهان به طور متوسط ۱۸ درصد افزایش یافت که در شهرستانی این افزایش 
مصرف آب با ۱۴ درصد و در شهرستان دیگری به ۲۰ درصد هم رسیده است.

امعاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب اصفهان با اشاره به دغدغه کمبود آب 
به ویژه در فصل تابستان اضافه کرد: با استفاده بهینه و مدیریت مصرف می توان 
با محدودیت منابع آبی مبارزه کرد.وی با اشاره به ریزش های جوی بهاره گفت: با 
توجه به موقعیت جغرافیایی استان اصفهان، بارندگی ها برای جبران کمبود منابع 
آبی کافی نیست و بر این اساس فرهنگ الگوی صحیح مصرف با به کارگیری از 
تجهیزات کاهنده مصرف آب و جایگزینی شیرهای اهرمی و پدالی می تواند در 

مدیریت آب مصرفی مؤثر باشد.

بــا وجود توافــق کاهش تولید تاریخــی اوپک پاس، 
ظرفیــت موجود مخازن نفت در سراســر جهان رو به 
پایان است زیرا تقاضا برای نفت به دلیل ادامه قرنطینه 
و محدودیتهای ســفر در بسیاری از کشورها همچنان 
ضعیف مانده است.به گزارش ایسنا، گروه اوپک پاس 
متعهد شده است از ابتدای ماه مه تولیدش را مجموعا 
۹.۷ میلیون بشــکه در روز کاهش دهــد اما به گفته 
بســیاری از تحلیلگران، ظرفیت نگهداری نفت ممکن 
است تا اواسط ماه مه پر شود.در شرایطی که بازار جهانی 
نفت با اشباع بی سابقه عرضه مواجه شده است، برخی از 
بخشهای صنعت نفت و برخی از کشورهای تولیدکننده 
نفت و شرکتهای نفت ملی آنها عملکرد بهتری نسبت 
به سایرین خواهند داشت.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
در وضعیت نامساعد فعلی بازار نفت، برخی برنده بزرگ 
و برخی بازنده بزرگ خواهند بود و همزمان صنعت نفت 
برای نگهداری نفت و فرآورده های نفتی بدون خریدار 

به سختی تقا می کند.

بازندگان
تولیدکنندــگان اوپک که ظرفیت کافی برای پاایش 
داخلــی نفت و قراردادهای بلندمدت با کشــورهای 
واردکننده برای فروش نفت ندارند، بیشترین ضرر را 
متحمل می شوند. این کشورها شامل آنگوا، نیجریه و 
عراق هستند.عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو 
اوپک است، عمده نفتی که تولید می کند را به فروش 
می رساند. عربستان ســعودی هم چنین کاری می 
کند اما این کشور در سالهای اخیر قراردادهای پایین 
دستی مهمی در چین که بزرگترین واردکننده نفت 
جهان است، منعقد کرده است که تقاضای بلندمدت 

برای نفت عربستان در بازار چین را تضمین می کند.
با توجه به ظرفیت پاایش هر یک از کشورهای عضو 
اوپک و هدف تولید آنها در ماههای مه و ژوئن، مجموع 
ظرفیت پاایش داخلی نفت اوپک در صورت پایبندی 
کامل اعضای این گــروه به کاهش تولید نفت، نصف 
خواهد شد. اما با توجه به این که کشورهای مشارکت 
کننده در توافق کاهش تولید، پایبندی ۱۰۰ درصدی 
به این پیمان نداشته اند، اعضای اوپک احتماا بیش 
از دو ســوم از ظرفیت پاایش نفتشان تولید خواهند 
کرد.کشورهایی که قراردادهای بلندمدت فروش نفت 
با واردکنندگان داشته اند، عملکرد بهتری نسبت به 
کشورهایی خواهند داشت که نفت خود را در بازارهای 
محموله های تک به فروش می رســانند. با این حال 
آمار کاملــی از این بازار وجود ندارد.اما کشــورهای 
تولیدکننده نفت که سهم بااتری در فروش نفت در 
بازار محموله های تک دارند، احتماا بیشترین آسیب 
را از کمبود فضای نگهداری نفــت خواهند داد زیرا 
اشباع عرضه به پاایشگاهها باعث می شود سعی کنند 
خود را از برخی از تعهداتشان برای خرید نفت خاص 
کنند.شرکتهایی که ظرفیت پایین دستی دارند، تاش 
خواهند کرد نفت خامشــان را به پاایشگاههایشان 
بفرستند اما اقتصاد بخش پایین دستی صنعت نفت 
در حال حاضر وضعیت ناگواری دارد زیرا تقاضا برای 
بنزین، دیزل و ســوخت جت در همه نقاط جهان به 
شدت افت کرده است.توزیع کنندگان فرآورده های 
پاایشی بیشــترین ضرر را خواهند دید زیرا ترافیک 
خودروهای سواری همچنان محدود مانده و بسیاری 
از کشــورهای جهان از جمله هنــد و آمریکا تحت 

قرنطینه هستند.

برندگان
بزرگترین برندگان در وضعیت فعلی بازار نفت، دارندگان 
ظرفیت ذخیره سازی در خشکی و دریا هستند. ذخیره 
ســازی نفت پرتقاضاترین بخش بازار انرژی در یک ماه 
گذشــته بوده زیرا همزمان با افت شدید تقاضا، میزان 
عرضه افزایش پیدا کرده اســت.معامله گران در بخش 
فراســاحلی تاش می کنند ذخایر شناور را کرایه کنند 
و نرخ کرایه ابرنفتکشها سر به فلک گذاشته است. هزینه 
های نگهداری نفت افزایش پیدا کرده و هزینه های کرایه 
ابرنفتکشها برای نگهداری نفت در دریا و فروش آن پس 
از افزایش قیمتها، صعود کرده است.آژانس بین المللی 
انرژی هفته گذشــته هشــدار داد که با وجود اقدامات 
اوپک پاس و گروه جی ۲۰ برای کاهش اشــباع عرضه 
نفت، صنعت نفت ممکن است تا چند هفته دیگری برای 
نگهداری نفت مازاد نیاز دچار محدودیت شــود. هرگز 
صنعت نفت با چنین وضعیتی که دچار محدودیتهای 
لجستیکی شده باشد، مواجه نشده بود.در آمریکا مخازن 
نفت احتماا تا اواسط ماه مه دیگری فضای آزاد نخواهند 
داشت. قیمتهای اندک نفت تولیدکنندگان در سراسر 
مناطق شــیل این کشور را وادار خواهد کرد تولیدشان 
را کاهش دهند. شرکت کونوکو فیلیپس هفته گذشته 
اعــام کرد که تولیدش در کانادــا و آمریکا را تا زمانی 
که شــرایط بهبود پیدا نکند، ۲۰۰ هزار بشــکه در روز 
کاهش خواهد داد و احتماا سایر شرکتهای انرژی نیز 
چنین اقدامی خواهند کرد.در بحبوحه اشباع عرضه نفت، 
کاهش تولید اوپک پاس که از ماه میادی آینده اجرا 
می شــود، برای مهار ریزش قیمتها کافی نخواهد بود و 
دارندگان ظرفیت نگهداری نفت بزرگترین برندگان در 

اوضاع غیرمعمول و بی سابقه صنعت نفت خواهند بود.

برندگان و بازندگان در روزگار سیاه نفت
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نگـــاه برای حمایت از بنگاه های کوچک آسیب دیده از کرونا

بهازایهرشاغل۱۲میلیونتومانتسهیاتپرداختمیشود
معاون حقوقی، مجلس و اســتان های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اعام کرد که برای حمایت از بنگاه های آســیب دیده از کرونا، 
به هر بنگاه فعال به ازای هر نفر شــاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیات 
اعطا می شــود و پیش بینی شــده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته 
به وضعیت بنگاه به شــاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه 
در گردش واحد شــود.به گزارش ایسنا، افشــار فتح الهی با حضور در 
گفت وگوی ویژه خبر ۲۱ شبکه یک ســیما گفت: برنامه ریزی دولت 
پرداخت ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیات جهت حفظ اشتغال موجود 
بنگاه ها و تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان است که پیش بینی 
می شــود کســب و کارهایی در حوزهای گردشگری، تولیدکنندگان، 
صنوف، باشــگاه های ورزشــی و مراکز فرهنگی و هنری به تشخیص 
دستگاه های مربوطشان مشمول این تسهیات شوند.او افزود: همچنین 
آیین نامه ای برای پرداخت این تسهیات پیش بینی شده که در اولین 
فرصت بعد از این که به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد جزئیات آن 
منتشر خواهد شد.فتح الهی با اشاره به آسیب بسیاری از کسب و کارها 
در پی شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: اولویت پرداخت این تسهیات 
بنگاه های کوچک و کسب و کارهایی است که تعداد شاغلین آنها خیلی 
زیاد نیســت. بنابراین ممکن اســت حجم این بنگاه ها زیاد باشد ولی 
تعداد شاغلین پایین است؛ چراکه مبنای ما حمایت از میزان شاغلین 
اســت. بنابراین ممکن اســت تعداد واحدها زیاد باشد اما ارقام پایین 

خواهد بود.به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت شرایط کلی پرداخت تسهیات یاد شده این است که 
واحد در سال ۹۸ فعال بوده باشد، بعد از شیوع ویروس کرونا یعنی از 
اول اســفند سال گذشته تعدیل نیرو نکرده باشد و در سال جاری هم 
بتواند با شاغلین اش قرارداد همکاری ببندد.وی با بیان این که پیشنهاد 
نهایی کارگروه تشکیل شــده که باید به تصویب ستاد مدیریت کرونا 
برسد، پرداخت ۱۲ میلیون تومان به ازای هر شاغل است، تصریح کرد: 
پیش بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به 
شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد شود.

فتح الهی درباره ابزارهای نظارتــی که تضمین کند این که حتما این 
مبلغ صرف تولید شــود و به واحدهای آسیب دیده برسد، تصریح کرد: 
دستگاه های نظارتی مختلفی پیش بینی شــده که باید بر پرداخت و 
هزینه کرد صحیح این تسهیات نظارت داشته باشند. همچنین جرایم 
و محدودیت هایی هم پیش بینی شــده که اگر واحدی مصرف کننده 
تســهیات باشد اما در محل دیگری هزینه کند برخی خدمات بانکی 
و ســایر خدمات برای او محدود می شــود و نرخ پیش بینی شــده در 
تحصیــات هم یک مرتبه افزایش می یابــد و جرایمی به واحد تعلق 
می گیرد؛ بنابراین به مصلحت هیچ بنگاهی نیست که این تسهیات را 
در سایر مصارف استفاده کند. همچنین جزئیات بیشتر طرح نظارتی 

بعد از تصمیم نهایی اطاع رسانی خواهد شد.

علیرغم نبود تقاضا،
چرا خودروهای داخلی آنقدر گران شدند؟

رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خوردو تهران، دو عامل خودروهای 
کارتکسی )ویرایشی( که باعث افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها شده اند و تعطیلی 
مراکز شماره گذاری خودروها را دلیل افزایش قابل توجه خودروها در بازار خودرو 
در اولین روزهای آغاز معامات دانســت. اما طی روزهای آینده با آغاز رســمی 
خرید و فروش ها، مجدد بازار به حالت عادی بازگشــته و سبب کاهش قیمت ها 
خواهد شد.سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، درباره افزیش قابل توجه قیمت 
خودروهای داخلی در بازار، با بیان اینکه بررســی قیمت ها نسبت به ۲۸ و ۲۹ 
اسفند ماه نشان می دهد که افزایش حدود ۱۰ درصدی ایجاد شده است اظهار 
کرد: برخی از نمایندگان شــرکت های خودروساز از حدودا هفت یا هشت روز 
گذشته، کار خود را آغاز کرده اند. این نمایندگان تعدادی از خودروهای ویرایشی 
)کارتکس( را برای افرادی که بیش از ۱۸ ماه است که ثبت نام خودرو نداشتند، با 
قیمت باا عرضه کرده اند. زمانی که فروشندگان خودرو می بینند که نمایندگان 
رسمی خودروســازان به طور مثال خودروی ۲۰۶ای که را پیش از سال جدید، 
ویرایشی ۹۵ میلیون تومان عرضه می کرده است، اکنون در حدود ۱۱۶ میلیون 
تومان می فروشد، قیمت های خود را باا می برند.رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو تهران، ضمن تاکید بر اینکه همیشه قیمت خودروهای 
ویرایشی )کارتکسی( برای مشتریان بازار، پایه قیمتی به حساب می آید، گفت: 
هرزمان که به طور مثال خودروی ویرایشی،۹۰ میلیون تومان باشد، در بازار آزاد 
حدود ۵ میلیون تومان بااتر به فروش می رســد؛ چراکه در حقیقت نمایندگی 
های شــرکت خوردوساز تریبون آن شرکت هســتند و مصوبات شرکت را اجرا 
می کنند. بنابرایــن این قیمت ها مبنا و پایه قیمتی خودروها در بازار آزاد قرار 
می گیرد. این فروش های کارتکســی بر التهابات بازار افزوده سبب رشد قیمت 
ها در بازار شــده اســت.موتمنی در ادامه، افزود: از سوی دیگر، دلیل دیگر این 
افزایش قیمت ها این است که فعا محصوات خودروسازان ایران خودرو و پارس 
خودرو، شماره گذاری و پاک نمی شوند. در حقیقت بخش شماره گذاری این دو 
خودروساز تعطیل بوده و ماشین ها پاک ندارند، نمایندگان هم که خودروهای 
پاک نشــده را خریداری را نمی کننــد. در حال حاضر خودروهایی که در بازار 
موجود هستند و شماره گذاری شده اند، پیش از سال جاری تحویل گرفته شده 
اند.وی در رابطه با وضعیت معامات در بازار خودرو، اعام کرد: همچنان در بازار 
تقاضایی وجود ندارد، خریداری در بازار نیســت و معامات راکد اســت اما طی 
روزهای آینده با شروع رسمی معامات، بازار به حال عادی باز خواهد گشت که 
به دنبال آن کاهش قیمت ها را شاهد خواهیم بود.منظور از خودروهای ویرایشی 
یا کارتکســی این است که زمانی که خودرو از شرکت خریداری می شود، مبلغ 
واریــز و پاک به نام فرد صادر می شــود، لذا در خرید از وارد نمایندگی ها، در 
حقیقت صلح می زنند. مشخصات مشتری وارد و مبلغ را دریافت می کنند؛ پنج 

روز تا یکماه پس از آن خودرو تحویل داده می شود.

هشدار انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی به ایراین ها
100 میلیارد بدهی را ندهید شکایت 

می کنیم
رییس انجمــن صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگــردی ایران با 
درخواســت از شرکت های هواپیمایی برای اســترداد وجه پروازهای باطل شده، 
گفــت: ایراین های ایرانی و خارجی حدود یک صد میلیارد تومان به آژانس های 
مسافرتی و مردم بدهکارند.حرمت اه رفیعی به ایسنا گفت: این بدهی که بخشی 
از آن طلب آژانس های مسافرتی و بخشی دیگر طلب مردم از بعضی ایراین های 
داخلی و خارجی است،  سبب بروز مشکات زیادی شده و  نارضایتی و شکایت 
مسافران را از آژانس های مسافرتی به دنبال داشته، درحالی که ما صرفا فروشنده 
خدمات ایراین ها بودیم.وزارت راه در ششم اسفندماه بخشنامه ای را صادر کرد 
و از شــرکت های هواپیمایی خواست وجوه بلیت های کنسل شده را بدون کسر 
جریمه به مردم بازگردانند. بســیاری از ایراین ها پرداخت این وجوه را به بعد از 
تعطیات نوروز موکول کردند، اما رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
به ایســنا گفت هنوز بخش زیادی از این مبلغ به مردم و آژانس های مسافرتی 
بازگردانده نشده و مشکات بسیاری را به وجود آورده است.حجم زیادی از این 
مبالغ به پروازهای خارجی مربوط می شــوند که با شیوع گسترده ویروس کرونا 
در بســیاری از کشورها و مسدود شدن مرزهای هوایی، باطل شدند، درحالی که 
هنوز هزینه بلیت این پروازهای باطل شــده برگردانده نشده است.انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایــران در نامه ای خطاب به برخی 
ایراین ها از جمله ایران ایر، ماهان، ایرفلوت )روســیه(، قطر، ترکیش، ایرعربیا 
)امــارات(، آزال )جمهوری آذربایجان(، عمان ایر، امــارات و اتریش ـ لوفتهانزا 
)آلمان( اعام کرده اســت: »همان گونه که مستحضرید براساس دستورات وزیر 
راه و شهرسازی و اطاعیه ها و دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری در 
خصوص اســترداد بدون جریمه و فوری وجوه دریافتی از مســافران بابت بلیت 
پروازهای ابطال شده به دلیل شیوع ویروس کرونا در اسفندماه ۹۸ دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی سراسر کشور شاهد مراجعات و پیگیری ها و شکایت های متعدد 
و به حق مسافرانی هستند که تقاضای استرداد وجوه بلیت های خود را دارند، در 
حالی که تا کنون آژانس های مسافرت هوایی موفق به دریافت مبالغ مذکور از آن 
شــرکت )هواپیمایی( نشده اند و همین امر مشکات فراوانی را برای پاسخگویی 
به مراجع قانونی به وجود آورده اســت.این انجمن ضمن درک شرایط نامطلوب 
پیش آمده از آن شــرکت تقاضا دارد که در اســرع وقت براساس بخشنامه های 
صادره از ســوی سازمان هواپیمایی کشــوری و مراجع قانونی کشور نسبت به 
پرداخت مطالبات دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اقدام کند تا بر آن 
اساس مطالبات مسافرانی که بلیت آن شرکت را ابتیاع نکرده اند، اقدام شود. در 
غیر این صورت آژانس های مسافرت هوایی برای پاسخگویی به مراجع قانونی و 
دفاع از کســب و کار خود در برابر شکایت متعدد مسافران مجبور خواهند بود 
که علی رغم میل باطنی، شکایت متقابلی علیه آن شرکت هواپیمایی طرح کند 
که امید است با تدبیر آن شرکت و انجام مذاکرات با سازمان هواپیمایی کشوری 
در هفته آتی نیازی به پیگیری امور از طریق مراجع قضایی نباشــد.«آژانس های 
مســافرتی به علت ناتوانی در بازپرداخت هزینه های بلیت های کنسل شــده با 

شکایت و اخطارهای گسترده و همچنین پلمب روبه رو شده اند.

 با همکاری زنجیره تامین :
تولید روزانه ایران خودرو از مرز 2 هزار 

دستگاه گذشت
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از افزایش تولید روزانه این خودروســازبا 
همکاری و مشــارکت زنجیره تامین خبر دادو گفت : با اتکا به توانمندی هایی 
که در حوزه قطعه ســازی کشور وجود دارد و با کمک کارگران عزیزمان تولیدرا 
با رعایت پروتکل های بهداشتی شروع کردیم. خوشبختانه در حال حاضر از مرز 
تولید روزانه ۲ هزار خودرو گذشتیم و روز گذشته قریب به ۲ هزار و 3۰۰ دستگاه 
تولید داشــتیم که ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه آن تجاری شده است. فرشاد مقیمی 
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو درحاشــیه مراسم تحویل ۱۰ هزار ست 
گان پزشکی درجمع خبرنگاران با اشاره به با اشاره به تامین بخشی از قام مورد 
نیاز کادر پزشکی کشور توسط این خودرو ساز، گفت: از ابتدای بحث شناسایی 
ویروس کرونا در کشور سازماندهی در این زمینه را آغاز کردیم. خوشبختانه پیش 
از ســال جدید تولید ماسک را به عنوان اولین قدم برداشتیم و تا امروز  ماسک  
های تولیدی را به مراکز مختلف درمانی و صنعتی در کشور تحویل داده ایم.وی 
ازتولید شــیلد محافظ صورت در مجموعه مهرکام پارس خبر داد و تاکید کرد: 
همواره در کنار نظام ســامت کشور خواهیم بود و تا روزی که ویروس کرونا در 
کشور وجود داشته باشد، تولیداتمان را هم در حوزه گان و هم در حوزه ماسک و 
سایر حوزه هایی که امروز می تواند به جهادگران عرصه سامت در کشور کمک 
کند، ادامه خواهیم داد.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه حتما 
هر قدمی که باید در گروه صنعتی ایران خودرو برداشــته شود تا جان همکاران 
عزیزمان را در شرایط اطمینان قرار دهد، انجام شده، گفت: طبق مصوبه هیئت 
مدیره گروه صنعتی ایران خودرو از هیچ تاشــی فروگذار نمی کنیم. امروز نیز 
از مجموعه پروتکل هایی که در شــرکت اجرا می شود توسط فرمانده عملیات 

مدیریت بیماری کرونا در کانشهر تهران بازدید به عمل آمد.

مدیرعامل فواد مبارکه: 
با تحقق شعار »جهش تولید« ادامه دهندۀ 

راه رزمندگان دفاع مقدس خواهیم بود
مهندس عظیمیان، مدیرعامل فواد مبارکه، در آیین گرامیداشــت سالروز 
خاک ســپاری دو شهید گمنام در این شــرکت، ضمن ادای احترام به مقام 
شــامخ شــهدا    گفت: مسئولیتی که شــهدا با نثار خون خود و مجاهدت 
در راه خدا بر عهدۀ ما گذاشــتند ما را بر آن می دارد تا همچنان که در سال 
»رونق تولید«، علی رغم همۀ محدودیت ها و مشکات صنعت فواد و اقتصاد 
کشــور، به اهداف ساانه دست یافتیم، در سال »جهش تولید« نیز با همت 
و همدلــی روزافزون همــۀ همکاران تاش کنیم تا ایــن هدف متعالی در 
بزرگ ترین گروه فوادســازی کشور نیز تحقق یابد.وی »مجاهدت« را یکی 
از وااترین درس های به یادگار مانده از شهدا دانست و افزود: امروز موفقیت 
در جنگ اقتصادی است که مایۀ عزت و سربلندی کشور است؛ بنابراین در 
این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.مهندس عظیمیان اظهار 
داشــت: کارکنان فواد مبارکه با درک صحیح از شــرایط اقتصادی کشور 
حتی در شــرایط شیوع ویروس کرونا نیز از ابتدای ســال، با رعایت کامل 
دستورالعمل ها و نکات ایمنی و بهداشتی، کماکان اجازه ندادند چرخ تولید 
از حرکت باز بماند و به رکوردهای جدیدی نیز دســت یافتند.وی در خاتمۀ 
ســخنان خود خاطرنشان کرد: امروز به نمایندگی از همۀ همکاران شرکت 
بر مزار مطهر و عطرآگین این شهدای نام آشنا حاضر شدیم تا ضمن تجدید 
میثاق با آرمان های شــهدا و امام راحل، عزم خود را برای تحقق شعار رهبر 

فرزانۀ انقاب جزم تر نماییم.

عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران می گوید با 
ســودجویی برخی تامین کننــدگان کاا، 
قیمت بسیاری از کااها در هفته های گذشته 
رو به افزایش گذاشــته است.خسرو فروغان 
گران سایه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
امروز اقتصاد ایران در یک دو راهی مهم قرار 
دارد. یا دولــت باید اعام کند با حمایت از 
تمامی فعاان اقتصادی، کشور را تا زمان از 
بین رفتن خطر کرونا، تعطیل نگه می دارد 
یا با پذیرش ریسک بیماری، مجوز فعالیت 
برخی اصناف صادر شود. در چنین فضایی 
مدیریت درست فاصله گذاری و جلوگیری 
از خطرناک شــدن فعالیت اصناف، بسیار 
دشــوار خواهد بود.وی با بیان اینکه شیوع 
کرونا بر بســیاری از مشــاغل و افراد تاثیر 
جدی گذاشته است، گفت: در چنین فضایی 

نخستین گروهی که آسیب می بیند، اقشار 
کم درآمد جامعه هستند که هم منبع درآمد 
ثابتی ندارند و هم پس اندازشــان در حدی 
نیســت که چند ماه گذران زندگی کنند. 
جدای از آن بســیاری از اصناف کوچک با 
توجه به تعطیات اخیر، آســیب دیده اند. 
از بیــن رفتن درآمد، سررســید بدهی ها و 
اجاره ها بخشی از مشکات این گروه هاست.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی 
دیگر از مشکاتی که در هفته های گذشته 

با آن مواجه بودیــم، افزایش قیمت برخی 
از کااهاســت، بیان کرد: در شــرایطی که 
اقتصاد کشور تعطیل بوده مشخص نیست 
چگونه قیمت بسیاری از کااها رو به افزایش 
اســت؟ متاســفانه برخی از سودجویان که 
توزیع کننده کان کاا هســتند نسبت به 
این افزایش قیمت اقــدام کرده اند که این 
موضــوع چه برای واحدهــای صنفی و چه 
برای مصرف کننده نهایی مشــکل آفرین 
خواهد شد.فروغان گران سایه ادامه داد: در 

کنــار آن برخی اینگونه تحلیل کرده اند که 
با افزایش نسبی قیمت دار و محدود شدن 
تجارت بین المللی، دسترســی به کاا در 
ماه های آینده دشوار خواهد شد و از این رو 
نسبت به باا بردن قیمت کااهایشان اقدام 
کرده اند. در این بســتر نظارت بر قیمت ها 
و جلوگیری از ســودجویی اهمیت بســیار 
زیادی خواهد داشــت.وی خاطر نشان کرد: 
متاسفانه در اقتصاد ایران، برنامه ریزی کان 
و بلندمدتــی وجود ندارد و همین امر باعث 
می شود در زمان شکل گیری بحرانی مانند 
کرونا، نوعی ســرگیجه در سیاست ها دیده 
شــود. در صورتی که بهتریــن گزینه های 
موجود برای عبور از دوران کرونا در دستور 
کار قرار نگیرد، در آینده بسیاری از فعاان 

اقتصادی با مشکل جدی مواجه می شوند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت الکتریک ایران- رشت )سهامی عام(به شماره ثبت 56430

با دستور جلسه:
 1- انتخاب اعضای هیأت مدیره 2- رســیدگی به ترازنامه و ســود و زیان سال مالی 1398

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 4- تعیین روزنامه کثیر اانتشار
درساعت 18 مورخ 99/2/25 به آدرس تهران، خیابان انقاب، خیابات نجات اللهی، نبش کوچه 

شیرین، پاک 64، طبقه دوم، واحد 2 تشکیل می گردد.
از کلیه سهامداران جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید.

هیأت مدیره شرکت

عضو اتاق بازرگانی ایران:

 در سایه کرونا، قیمت ها رو به
 افزایش است

  تاخیر دولت در اختصاص 
ارز واردات مواد اولیه به 

واحدهای صنعتی
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
نامه نگاری مختلفی بــرای دریافت ارز از بانک مرکزی 
شده است، افزود: هنوز واحدهای تولیدی برای دریافت 
ارز به نتیجه نرســیده اند و همیــن امر روند تولید را با 
مشکل روبه رو ساخته است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با 
اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت واحدهای تولیدی 
مناســب نبوده و به سختی مشــغول فعالیت هستند، 
اظهار داشت: متأسفانه باید بگویم در سال جهش تولید 
واحدهای صنعتی و تولیدی همچنان در انتظار تخصیص 

گزیده خبرارز برای تأمین مواد اولیه از بانک مرکزی هستند.
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رئیس کل بانک مرکزی درمورد آخرین وضعیت درخواست وام ایران:گزیده خبر

صندوق بین المللی پول سیاسی کاری نکند 
رئیس کل بانک مرکزی جدیدترین و آخرین وضعیت درخواست 
وام ۵ میلیارد داری را اعام و تشــریح کرد.به گزارش ایســنا، 
عبدالناصــر همتی در مصاحبه ای با بلومبرگ در پاســخ به این 
پرســش که آیا می تواند آخرین پیشرفت های درخواست خود را 
بــرای تأمین مالی از صندوق بین المللی پــول ارائه دهد، اظهار 
کرد: ما جزو اولین کشــورهایی بودیم که بیش از ۴۰ روز پیش، 
از طریق ابزار سریع تأمین مالی )RFI( درخواست کمک کردیم. 
به یاد داشته باشید، ما جزء پنج کشور اولی بودیم که به سختی 
تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفتیم و زمانی که رئیس صندوق 
بین المللی پول اعام کرد صندوق بین المللی پول آماده کمک 
به کشورها از طریق ابزار تأمین مالی سریع )RFI( است، ما نیز به 
عنوان یکی از کشورهای عضو درخواست خود را برای دسترسی 
به این امکان ثبت کردیم.او ادامه داد: ما تمام اطاعات و داده های 
مــورد نیاز صندوق بین المللی پول را برای ارزیابی صاحیت مان 
ارائه داده ایم. این اطاعات و آخرین اطاعات اقتصادی در وبسایت 
بانک مرکزی ایران موجود اســت. من همچنین نامه ای به رئیس 
صندوق بین المللی پول ارســال و از این که صندوق بین المللی 
پول می خواهد در سرتاسر جهان کمک کند، قدردانی کرده ام و 
از او خواسته ام سریعا درخواست ما را به هیات عامل صندوق بین 

المللی پول ارائه دهد.

صندوق بین المللی پول به تعهدات خود عمل کند
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال این که ایاات متحده 
گفته اســت که مانع درخواست می شــود و با آن مخالف است. 
گفت: ما از ایاات متحده آمریکا درخواســت کمک نکرده ایم! ما 
از صندوق بین المللی پول تقاضا کردیم که یک نهاد بین المللی 
غیر سیاســی، وابسته به سازمان ملل متحد است که ما در طول 
۷۵ ســال گذشــته یکی از اعضای بنیانگذار و شرکت کننده در 
آن بودیم. ایاات متحده آمریکا به مانند ۱۹۰ کشــور یا بیشتر 
کشــورها، عضو صندوق بین المللی پول است. آخرین باری که 
من بررسی کردم، ایاات متحده آمریکا صندوق بین المللی پول 
را اداره نمی کند و این رئیس صندوق و هیات مدیره آن هستند 
کــه بر کارها نظارت و اطمینان حاصل می کنند که صندوق بین 
المللی پول تعهدات و وظایف خود را انجام می دهند. اما می خواهم 
تکرار کنم که همه نهادهای مرتبط با سازمان ملل، صندوق بین 
المللی پول یا سازمان بهداشت جهانی )WHO( ، باید از سیاست 
دور بمانند و به تعهدات نهادی خود عمل کنند.او در جواب این 
که ایاات متحده اســتدال می کند که ایــران از منابع خود به 
اندازه کافی برخوردار اســت و این کشور دارایی های زیادی دارد 
که می تواند در داخل کشــور از آن برای مبارزه با شیوع ویروس 
کرونا کمک بگیرد و ایاات متحده می گوید که ایران از این پول 
برای اهداف و نیازهای بشردوستانه استفاده نمی کند، بلکه برای 
فعالیت های دیگری مانند سیاســت های منطقــه ای از آنها بهره 

می گیرد، پاسخ شما به این موضع چیست؟ توضیح داد: بگذارید 
با نگاهی به شــرایط واجد شرایط بودن RFI به سؤال شما پاسخ 
دهم و سپس به نگرانی های شما بپردازم. طبق گفته صندوق بین 
المللی پول، RFI به منظور کمک به یک کشــور عضو با حمایت 
فوری مالی پس از مواجه شدن آن کشور با شوک برون زا طراحی 
شــده است که شــکاف تأمین مالی در ترازپرداخت ها را آشکار 
می کند. پس از آن، صندوق بین المللی پول می خواهد اطمینان 
حاصل کند که آن کشور قادر به بازپرداخت وام به صندوق است و 
بدهی عمومی کشور پایدار است، اینها همه خوب و صحیح است. 

نیاز ۱۰ میلیارد یورویی در تامین اعتبار خارجی 
همتی ادامه داد: هنگامی که از ویروس کرونا دچار آسیب شدیم، 
با شوک منفی برون زا روبرو شدیم. برآوردهای ما نشان می دهد 
که برای مهار شیوع ویروس، تقویت نظام مراقبت های بهداشتی 
و محافظت از پرسنل خط مقدم در بیمارستان ها و جاهای دیگر 
و کمک به افرادی که شــغل خود را از دست داده اند، ما نیاز به 
۱۰ میلیارد یورو اضافه تر در تأمین اعتبار خارجی خود داریم، این 
حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ماست. این یک واقعیت 
اســت و ما این اطاعات را با صندوق بین المللی پول به اشتراک 

گذاشته ایم.
به گفته این مقام مسئول بدیهی است که ما بیش از حد کفایت 
ذخایر خارجی برای تأمیــن این کمبود را داریم، اما تحریم های 
یکجانبه ایاات متحده دسترسی ما را محدود کرده است. اگر آنها 
می خواهند از منابع خودمان بجای امکانات صندوق بین المللی 
پول اســتفاده کنیم، چرا در کنگره آمریکا به بسیاری از صداها 

گوش نمی دهند و تحریم ها را تسهیل نمی کنند؟

بدهی عمومی ایران بسیار پایین تر از آستانه
همتی افزود: در مــورد دوم، ما ذخایر کافی بــرای بازپرداخت 
صندــوق بین المللی پول، از طریــق کانال هایی که قبًا در این 
ســال ها از پرداخت کمک های خود به صندوق بین المللی پول 
استفاده می کردیم، را داریم و آخر این که، بدهی عمومی ما نیز 
بســیار پایین تر از آستانه ای اســت که برای اقتصادهای نوظهور 
شــرایط پایدار به نظر می رسد، است. اینها واقعیت هایی هستند 
و مــن اطمینان دارم که کارمندــان صندوق بین المللی پول به 
خوبی می دانند. رئیس کل بانــک مرکزی ادامه داد: با توجه به 
نحوه استفاده این وام، من قبًا به رئیس صندوق بین المللی پول 
اطاع داده ام که INSTEX و SHTA ابزارهایی هستند که به راحتی 
در دسترسند. اینها به طور خاص برای کمک به ما در واردات غذا 
و دارو طراحی شده اند. این کانال ها دارای مکانیزم های ایمنی و 
محافظتی مناسب برای رفع هرگونه نگرانی های موجود هستند. 
عاوه بر این، این فرصت خوبی برای فعال کردن این کانال هاست 
زیرا بســیاری از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و 

اسپانیا در تاشند تا این کانال ها فعال شوند.

 از مردم ایران حمایت کنند
در ادامه این مقام مسئول درباره این که در مورد دریافت وام چقدر 
واقع بین هســتید و اگر صندوق بین المللی پول درخواست را رد 
کند، چه خواهید کرد، تصریح کرد: من بسیار امیدوار هستم که آنها 
در این بحران غیر عادی که همه کشــورهای جهان را تحت تأثیر 
قرار داده اســت و ما نیز شامل آن هستیم، از مردم ایران حمایت 
کنند. ما زندگی های بســیاری را، ماننــد آمریکایی ها و اروپایی ها 
از دســت داده ایم و در رابطه با جان باختگان آمریکایی و اروپایی 

نیز ابراز همدردی می کنم. به من اطاع داده شــده که کشورهای 
اروپایی از تاش های ما حمایت می کنند، من مطمئن هســتم که 

سایر کشورهای جهان نیز از درخواست ایران حمایت می کنند. 

درخواست مجدد همتی از رئیس صندوق بین المللی
وی ادامه داد: یک بار دیگر، شخصاً از رئیس صندوق بین المللی 
پــول خانم جورجیووا می خواهم که این موضوع را جدی بگیرند. 
 RFI ما می خواهیم ریاســت صندوق بین المللی پول درخواست
ما را به هیات اجرایی خود برســاند. این تنها چیزی است که ما 
می خواهیم. خانم جورجیووا باید سیاست را کنار گذاشته و وظایف 
حرفه ای خود را به طور کامل انجام دهد. صندوق بین المللی پول 
بسیار شبیه آتش نشانی در محله است، به محض این که خانه ای 
آتش بگیرد باید به نجاتش بشتابد و به دنبال بزرگترین صاحب 
خانه در این محله نگردد کــه از وی اجازه عمل بخواهد. اکنون 
زمان عمل است، تاریخ در مورد اعمال همه ما قضاوت می کند و 
آن داوری به آسانی که فکر می کنیم نخواهد بود. همتی در پاسخ 
به این که »شما اشــاره می کنید که ایران دارای منابع خارجی 
برای تأمین کمبودهاســت. آیا این همان پولی است که به دلیل 
تحریم در خارج از کشــور منجمد می شــود و آیا شما از ایاات 
متحده می خواهید اجازه دهد که این ذخایر به وسیله کانال مالی 
سوئیس و INSTEX منتقل شوند؟ گفت: بله، همانطور که شما به 
خوبی می دانید، ذخایر بانک مرکزی تحت تحریم ایاات متحده 
آمریکا در خارج از کشور است که غیر قانونی و یک جانبه است و 

من می خواهم در این باره صریح و واضح باشم.

چه میزان پول ایران در حساب های خارج از کشور منجمد 
شده است؟

همتــی درباره این کــه چقدر پول ایران بــه دلیل تحریم ها در 
حســاب های خارج از کشور منجمد شــده است، توضیح داد: ما 
ارقام مربوط به ذخایر خود را در حســاب های تراز پرداخت خود 
منتشر می کنیم، این تعداد مطابق با آن چه در چند سال گذشته 
داشته ایم، است.وی در پایان گفت وگو در پاسخ به این که تفاوت 
و تفکیک تقاضای شما از صندوق بین المللی پول چیست؟ مبلغ 
پولی که ایران به صندوق پرداخت کرده است و وام چقدر است؟ 
اظهــار کرد: چنین تفاوت و تفکیکی وجــود ندارد. صندوق بین 
المللی پول مانند اتحادیه اعتباری اســت، کشورهای عضو با این 
امیــد که صندوق بین المللی پول در صورت لزوم وام برای آنها و 
سایر کشورها در این سالها در آن مشارکت می کند. در راستای 
مقررات و محدودیت های صندوق بین المللی پول، ما حدود ۳.۶ 
میلیــارد SDR را در قالب RFI تقاضــا کرده ایم. این برابر با ۱۰۰ 
درصد از ســهمیه ما در صندوق بین المللی پول است و باید از 
تجمیع منابعی باشــد که صندوق بین المللی پول برای مبارزه با 

بحران اخیر ویروس جمع کرده است.

 افزایش سقف و مدت تقسیط تسهیات 
قرض الحسنه ازدواج

بانک مســکن بخشــنامه جدید افزایش سقف و مدت 
تقســیط تسهیات قرض الحســنه ازدواج را به شعب 
سراسر کشــور اباغ کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مســکن-هیبنا، براســاس بند ”الف“ تبصره ۱۶ قانون 
بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است: به منظور 
حمایت از ازدواج جوانان، تسهیات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ 
عقد آنان بعد از اول فروردین ماه ۹۶ می باشد و تاکنون تسهیات ازدواج دریافت 
نکرده اند، پرداخت شود.تسهیات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها 
در ســال ۱۳۹۹ پانصدمیلیون )۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال با دوره بازپرداخت هفت 
ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.همچنین نرخ کارمزد تسهیات قرض 
الحسنه ازدواج همچنان ۴ درصد تعیین شده است.به گزارش هیبنا، بخشنامه 
جدید مبنای عملکرد شعب بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیات ازدواج 
در ســال جاری قرار خواهد گرفت. مطابق با بخشــنامه اباغی افراد مندرج در 
مفاد ماده ۵۰ قانون خدمات رســانی به ایثارگران، می توانند به میزان ۲ برابر 
افرادعادی یعنی مبلغ یک میلیارد ریال مطابق با شــرایط و ضوابط تعیین شده 
از این تســهیات استفاده کنند.این بخشــنامه می افزاید:در اعطای تسهیات 
قرض الحســنه ازدواج،احراز توانایی مالی متقاضیان در بازپرداخت اقســاط بر 
اســاس ضوابط جاری بانک الزامی است.مطابق با شــرایط پرداخت تسهیات 
قرض الحسنه ازدواج، افزایش سقف تسهیات موصوف قابل تسری به تسهیات 
گیرندگان قبلی )پس از ثبت قطعی قرارداد( نخواهد بود .رعایت سایر شرایط و 
ضوابط مندرج در سامانه تسهیات قرض الحسنه ازدواج جهت دریافت تسهیات 

مذکور الزامی می باشد.

 با اعطای بیش از ۱۱۳ هزار فقره وام در سال ۹٨؛
بانک صادرات ایران 35 هزار میلیارد ریال 

وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد
بانک صادرات ایران با تخصیص بیش از ۳۵ هزار میلیارد 
ریال وام قرض الحســنه در سال ۹٨ بیش از ۱۱۳ هزار 
نفــر را راهی خانه بخت کرد.بــه گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، تعدــاد ۱۱۳ هزار و ۵۰ عروس و 
داماد طی سال ۹٨ با دریافت وام  قرض الحسنه ازدواج 
و تهیــه جهیزیه  بانک صادرات ایــران به ارزش بالغ بر ۳۵ هزار و ۲۲۴ میلیارد 
ریال موفق به ازدواج شــدند.این بانک از ابتدای ســال ۹۷ تا پایان سال ۹٨ با 
پرداخــت بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد ریال وام قرض الحســنه، زمینه ازدواج ۲۲۹ 
هزار و ۲۵۱ عروس و داماد را فراهم کرده است.  بانک صادرات ایران در راستای 
عمل به مســئولیت های اجتماعی خود و حمایت از اقشــار آسیب پذیر جامعه، 
اعطای وام های قرض الحســنه برای ازدواج، اشتغالزایی سرپرستان خانواده های 
تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معرفی شدگان وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، پرداخت تســهیات مسکن اقشــار ویژه، بهسازی و نوسازی مسکن 
روســتایی و بافت فرسوده، پرداخت وام به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه از 
جمله ســیل سال جاری، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سایر وام های 

ضروری را همچنان در دستور کار دارد.

حمایت بانک مهر ایران از کاای ایراني در 
سال جهش تولید

به گــزارش روابــط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، حمایت از تولیــد داخلي مي تواند به دو صورت 
انجام شود. نخســت اینکه از تولیدکننده کااي ایراني 
حمایت شــده و مثًا تخفیفات مالیاتي یا تسهیات با 
شرایطي آســان تر در اختیار وي قرار گیرد و... . منتها 
معادله اســتفاده از کااي ایراني، عاوه بر بخش تولید، سمت دیگري هم دارد 
و آن مصرف اســت. اگر کااي ایراني به وفور تولید شود، اما مصرف کننده  به حد 
کافي براي آن وجود نداشــته باشد، عمًا پروژه حمایت از تولید کااي ایراني با 
شکست مواجه مي شود. حال پرسش این است که براي حمایت از اشخاصي که 
تصمیم به اســتفاده از کااي ایراني مي گیرند چه باید کرد؟بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به عنوان نخستین و بزرگترین بانک قرض الحسنه کشور، در این حوزه 
خدمتي را ارائه مي کند تا مشتریان بتوانند با استفاده از تسهیات قرض الحسنه 
که کارمزد اندکي دارند، نســبت به خریــد کااي ایراني اقدام کنند. بانک مهر 
ایــران با راه اندازي طرح »کاا کارت« بــا تقویت بخش تقاضا به خریدار کااي 
ایراني تسهیات قرض الحسنه مي دهد و موجب مي شود اشخاص تمایل بیشتري 
به خرید کااي ایراني داشــته باشند. در چارچوب این طرح بانک با پذیرندگان 
متعددی که کاا یا خدمات ارائه مي کنند، قراردادي را منعقد و مشتریان خود را 
به آن ها معرفي مي کند. در حقیقت بانک مهر ایران به عنوان نهادي قابل اعتماد 
حلقه واسط فروشنده و مشتري مي شود، به طوري که هر چند فروشنده، خریدار 
را نمي شناســد، اما از آنجایي که خیالش از بانک راحت اســت، مي تواند نسبت 
به فروش اقســاطي کااي خود اقدام کند. مشــتریان بانک مهر ایران مي توانند 
به صورت اقســاطي و در بازه هاي زماني مختلف از پذیرندگاني که طرف قرارداد 
بانک هســتند، کاا و خدمات دریافت کنند. همچنین سقف اعتبار ۲۰ میلیون 
توماني که براي این طرح در نظر گرفته شده، باعث مي شود بسیاري از کااهاي 

مصرفي بادوام با استفاده از این طرح قابل خرید باشد.

ضد عفونی مستمر شعب بانک ایران زمین
حدــود دو ماه از حضــور ویروس ناخواندــه کرونا در 
کشــورمان می گذرد، در این راستا در گفتگویی کوتاه 
از مدیر امور شــعب استان تهران بانک ایران زمین در 
خصوص نحوه خدمات رسانی و رعایت نکات بهداشتی 
در شــعب این بانک ســوال کردیم.مصطفی یزدانجو 
با اشــاره به اینکه بهتر است مشــتریان بانک ها همچنان از خدمات بانکداری 
الکترونیک برای انجام امور مالی خود اســتفاده کنند، گفت: اقدامات بهداشتی 
در شــعب بانک ایران زمین در دو حوزه همکاران و مشتریان با در نظر گرفتن 
پروتکل های اباغی از ســوی نهادهای مربوطه در حال انجام است.وی افزود: از 
روز اول اعام وجود ویروس کرونا در کشور بخشنامه ای با در نظر گرفتن همه 
موارد بهداشــتی صادر و به همکاران شعب اباغ شد، که براساس آن همکاران 
با رعایت نکات بهداشتی به ادامه خدمت رسانی به مشتریان پرداختند.یزدانجو 
با بیان این نکته که حفظ سامت همکاران و مشتریان همواره در اولویت بانک 
ایران زمین بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر امکانات بهداشتی و حافظتی 
از قبیل ماسک، دســتکش، مایع ضد عفونی براساس استانداردهای موجود در 

اختیار همکاران قرار گرفته است.

مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی:
دریافت جریمه دیرکرد اقساط وام 

قرض الحسنه تخلف است
مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اعام کرد: بانک ها و موسسات اعتباری 
نباید در مقطع زمانی ســه ماهه اباغ شده بابت عدم پرداخت اقساط وام قرض 
الحسنه جریمه ای محاسبه کنند و انجام آن تخلف است.به گزارش ایِبنا، مدیر 
رســیدگی به شکایات بانک مرکزی در گفت و گویی تلویزیونی درباره مهلت ۳ 
ماهه پرداخت اقساط وام قرض الحسنه اظهار داشت : بر اساس بخشنامه بانک 
مرکزی که در مقطع ۱۵ اســفند ۱۳۹٨ به سیستم بانکی اباغ شد، بانک ها و 
موسسات اعتباری نباید از وام گیرندگان و تسهیات گیرندگان تسهیات قرض 
الحسنه در مقطع زمانی اسفند ماه ۹٨ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بابت عدم 
پرداخت اقساط جریمه ای منظور کنند.وی در ادامه گفت: به عبارتی اخذ جریمه 
یا محاســبه جریمه بابت عدم پرداخت اقساط وام در این مقطع ۳ ماهه تخلف 
اســت و اگر بانکی این کار را انجام داد مشتریان می توانند با استفاده از سامانه 
 »Cbi.ir« شــکایت های مربوط به وام قرضه الحسنه که در پایگاه بانک مرکزی
شــکایت خود را ارســال کنند یا به صورت تلفنی با تماس با اداره رسیدگی به 
شکایات بانک مرکزی موضوع را پیگیری کنند و ما با بررسی موارد، شکایات را تا 

حل مساله دنبال خواهیم کرد.

اعام نرخ جدید سود سپرده های بانک رفاه
نرخ جدید سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
بانک رفاه از اول اردیبهشت ماه سال جاری اعام شد.به 
گزارش روابط عمومــی بانک رفاه کارگران، با توجه به 
تصمیمات متخذه در سی و هشتمین نشست مدیران 
عامل نظام بانکی کشــور، نرخ سود انواع سپرده های 

سرمایه گذاری مدت دار در این بانک شامل: سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 
عادی ٨ درصد، سپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه و بااتر تا 
کمتر از یکسال ۱۱ درصد و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یکساله ۱۵درصد 
است.گفتنی است، ســپرده های بلند مدت یکساله مفتوحی قبلی تا سررسید 

قرارداد مربوطه، تابع نرخ سود زمان انعقاد/تمدید قرار داد است.

ضد عفونی اماکن عمومی از جمله خودپردازها با شیوع 
کرونا در دستور کار قرار گرفت اما ضد عفونی غیر اصولی 
باعث شده تا به بیش از ۱۵۰ دستگاه خودپرداز آسیب  
وارد شــود و بانک ها با چالش روبرو شــوند.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، با شیوع ویروس کرونا ضد عفونی امکان و 
معابر عمومی  مانند بوستان ها، پمپ بنزین ها، بانک ها و 
... که محل هایی با رفت و آمد متعدد شهروندان هستند، 
بــه عنوان یکی از دســتورالعمل های بهداشــتی برای 
جلوگیری از شــیوع کرونا در دستور کار قرار گرفت و 
همچنان ادامه دارد؛ خودپردازها از ابزارهایی هستند که 
توسط تعداد زیادی از شهروندان برای انجام امور بانکی 
مورد استفاده قرار می گیرد و ضمن اینکه باید در استفاده 
از آن باید نکات بهداشتی را رعایت کرد، نیاز است تا در 
بازه های زمانی معین و با فاصله کوتاه دستگاه توسط افراد 
متخصص  با ابزارهــای مخصوص از جمله محلول های 
الکلی ضد عفونی شود.آمارهای دریافتی توسط خبرنگار 
ایِبنا از معاونین فناوری اطاعات بانک ها نشان می دهد،   
از اسفند ماه تا به امروز ضد عفونی غیر اصولی و استفاده 
از محلول های غیر الکلی از جمله مواد شــوینده،   آب 
ژاول، وایتکــس و ... بــرای ضد عفونی دســتگاه های 
خودپرداز توسط افراد غیر متخصص که قصد داشتند در 
راستای اجرای مسئولیت اجتماعی و کمک به جلوگیری 
از شیوع کرونا کمک کنند، باعث شده تا به تعداد زیادی 
دستگاه خودپرداز آسیب هایی جدی از جمله سوختگی 
صفحه کلید و صفحه نمایش وارد شــود و شبکه بانکی 
در این روزها با توجه به کمبود و قیمت باای تجهیزات 
یدکی  برای ادامه فعالیت دستگاه ها و خدمت رسانی با 
چالش روبرو شــوند و این احتمال می رود با ادامه روند 
ســوختگی، تخریب و توقف فعالیت این ماشــین های 
بانکی به زودی تعداد خودپردازهای فعال کاهش یابد و 
شهروندان برای انجام غیر حضوری برخی از امور بانکی  
به خصوص در نقاط کمتر برخودار با مشکل روبرو شوند.

گزارش غیر رسمی دریافت شده توسط ایِبنا از افراد آگاه 
در بانک ها حاکی از آن اســت که پس از تخریب تعداد 
زیادی خودپرداز در اغتشاشات آبان ماه حاا دوباره با 
ضد عفونی غیر اصولی دستگاه ها به شبکه بانکی شوک 
وارد شده و در مجموع به بالغ بر ۱۵۰ دستگاه خودپرداز 
در سراسر کشور آسیب وارد شده که تعداد بسیار زیادی 
از آن ها با مدیریت صحیح و تامین به موقع تجهیزات هم 
اکنون دوباره در دســترس قرار گرفته اند اما در صورت 
ادامه این روند، شــبکه خودپردازهای بانکی با مشکل 
مواجه خواهد شد؛ در این زمینه گزارشات رسمی تایید 

شده نشان از آن دارد که ۶٨ دستگاه خودپرداز در استان 
لرستان و ۴ دستگاه نیز در استان چهارمحال و بختیاری 
در اثر ضد عفونی غیر اصولی تخریب شــده است.بانک 
مرکزی در راســتای جلوگیری از شیوع کرونا نیز اعام 
کرده بود تا  به منظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا 
از طریق تماس فرد با صفحه کلید، دریچه دریافت پول 
و ... مقتضی است تمام دستگاه های خودپرداز به ویژه 
آنهایی که عملیات پرداخت وجه نقد را انجام می دهند، 
توســط عوامل پول گذاری و نگهداری در فواصل زمانی 

مشخص ضدعفونی شود.

بانک ها عملیات ضد عفونی دستگاه خودپردازها را 
انجام می دهند

حسین محمودی، مدیرکل اداره بانکداری شخصی بانک 
ملت در گفتگو با خبرنگار ایِبنا با اشاره به اقدامات بانک 
ملت در راســتای جلوگیری از شیوع کرونا گفت: بانک 
ملت مانند سایر بانک ها دستورالعمل های اباغی بانک 
مرکزی و وزارت بهداشــت را برای جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا اجرا می کند و بر همین اساس نیز شعب 
و خودپردازها توسط کادر متخصص در فواصل زمانی 
کوتاه مدت ضد عفونی می شود؛ ضد عفونی خودپردازها 
نیازمند توجهاتی ویژه اســت که دــر غیر این صورت 
دستگاه  نیازمند تعمیر خواهد بود که عاوه بر هزینه های 
ســنگین با توجه به کمبود برخی تجهیزات در کشور، 
احتمال از فعالیت خارج شــدن برخی دستگاه ها وجود 
دارد.وی در توصیه به شهروندان تاکید کرد: برای استفاده 
از خودپرداز همانطور که در روندهای جهانی اعام شده 
از دستکش استفاده کنند تا نیاز به ضد عفونی نباشد، 
در صورت نیاز به ضد عفونی نیز از یک پارچه آغشــته 
به الکل بهداشتی استفاده شود و پارچه با سطح صفحه 
کلید تماس پیدا کند، به هیچ عنوان برای ضد عفونی از 
محلول های غیر الکی مانند مواد شوینده استفاده نشود 
و شهروندان مواد الکلی را  بر روی صفحه کلید و مانیتور 
اسپری نکنند چرا که احتمال سوختگی و آسیب رسیدن 

به دستگاه وجود خواهد داشت.

شهروندان برای استفاده از خودپرداز از دستکش 
استفاده کنند

در همین زمینه، علی یکتا، مدیر فناوری اطاعات بانک 
توسعه تعاون به خبرنگار ایِبنا گفت: خودپردازهای در 
سطح شهر و در شعب توسط بانک ها در فواصل زمانی 
تعیین شده با تجهیزات مخصوص ضد عفونی می شود 

و تعدادی دســتگاه خودپرداز در برخی اماکن عمومی 
مانند مترو تهران وجود دارد که مسئولیت ضد عفونی 
این ماشــین های بانکی بر عهده شهرداری تهران است 
و عملیات ضد عفونی آن ها نیز انجام می شــود؛ در این 
میان ضد عفونی دستگاه ها توسط برخی افراد متخصص 
همچنان بــه خودپردازها در تمامی بانک ها آســیب 
وارد می کند.وی تاکید کرد: شــهروندان در اســتفاده 
از خودپرداز اســتفاده از دستکش را جدی بگیرند چرا 
که خودپردازها ابزار مورد استفاده تعداد زیادی از افراد 
هستند و ضد عفونی آن ها آلودگی و ویروس را به صورت 

کامل تا پایان روز از بین نمی برد.

برای استفاده از خودپرداز چه نکات بهداشتی را 
باید رعایت کرد؟

با توجه به اینکه روزانه  به صورت میانگین بالغ بر ۲۶۰ 
تراکنش از طریق هر دستگاه خودپرداز در کشور انجام 
می شود، تعداد زیادی از افراد به خصوص در نقاط کمتر 
برخودار و روستایی به خودپرداز برای انجام امور بانکی از 
جمله انتقال وجه و پرداخت قبوض مراجعه می کنند که 
باعث شده تا احتمال آلودگی این ابزار به ویروس کرونا 
باا باشد و باید در استفاده از آن نکات بهداشتی را رعایت 

کرد؛ این نکات به شرح زیر است:
۱.برای استفاده از خودپرداز از دستکش استفاده کنید؛ 
اگر دستکش به همراه ندارید، توجه کنید که در هنگام 
انجام عملیات دســت با صورت، دهــان و بینی تماس 
نداشــته باشد و سپس دســت ها را با آب و صابون  یا 

محلول الکی بشویید.
۲.در هنگام برداشت وجه، اسکناس ها را با یک دستمال 

کاغذی بردارید و در یک کیسه پاستیکی قرار دهید.
۳.پس از دریافــت کارت بانکی، فورا کارت را با محلول 

الکلی و دستمال کاغذی ضد عفونی کنید.

تقاضای بانک ها از شهروندان برای پایان ماجرای 
ضد عفونی غیر اصولی خودپردازها

موضوع سوختگی و آسیب وارد شدن به خودپردازها به 
حدی برای بانک ها دردسرساز شده که بانک ها با نصب 
اطاعیه و بنرهایی در کنار خودپردازها از مشــتریان 
درخواســت کردند تا با توجه به این که استفاده از آب 
و مواد شوینده مایع جهت نظافت دستگاه باعث خرابی 
دستگاه شــده و به علت کمبود قطعات یدکی، امکان 
ســرویس دهی را مختل می نماید؛ خواهشــمند است 

جهت نظافت دستگاه از مواد الکلی استفاده کنید.

آمار تقریبی نشان می دهد :

تخریب بیش از ۱۵۰ دستگاه  خودپرداز با ضد عفونی غیر اصولی
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گزیده خبر

 هشدار پاپ فرانسیس نسبت 
به »ویروسی  بدتر از کرونا«

پاپ فرانســیس گفت، اقدام بدون همبســتگی جهانی پس از کرونا یا محروم 
گذاشتن بخش هایی از جامعه از بازیابی و رهایی از پیامدهای آن »ویروسی بدتر« 
را در پی خواهد داشت.به گزارش ایسنا، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان 
در ســخنرانی خود گفت، در روند جبــران و ترمیم پیامدهای همه گیری کرونا 
نباید کســی را از بهره مندی از این روند محروم کرد و اکنون زمان آن رســیده 
که بی عدالتی در سراسر جهان رفع شود زیرا این مساله سامت تمامی خانواده 
بشریت را تضعیف کرده است.به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس اظهار 
کرد: حاا که به دنبال بازیابی ُکند و دشوار پس از این بیماری هستیم، این خطر 
وجود دارد که کســانی را در این روند فراموش کنیم.وی افزود: این خطر وجود 
دارد که با ویروسی بدتری روبه رو شویم؛ ویروس بی تفاوتِی خودخواهانه، ویروسی 
که از طریق این تفکر منتشــر می شود که اگر زندگی من بهتر شده است، پس 
زندگی )به طور کلی و برای همه( بهتر شده است و اگر همه چیز برای من خوب 
است، پس )به طور کلی هم( خوب است.او در ادامه گفت، روند بهبود وضعیت 
نباید کســی -به ویژه از فقرا- را قربانی پیشرفت کند.پاپ فرانسیس همچنین 
اظهار کرد: این همه گیری به ما یادآوری می کند که تفاوت یا مرزی میان افرادی 
که گرفتار آن می شوند، وجود ندارد.او در ادامه سخنانش خواستار تقسیم عادانه 

منابع در کشورها و نهادهای آن ها شد.

آغاز عملیات جدید حشد شعبی علیه داعش 
در دیالی

مسئول اطاع رسانی حشد شعبی در استان دیالی عراق از آغاز عملیات نظامی 
گســترده برای تعقیب و پیگیری اعضای گروه تروریســتی داعش در روستای 
»حوض الوقف« خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری المعلومه، صادق 
الحســینی، مسئول اطاع رســانی حشد شعبی عراق در اســتان دیالی امروز 
)دوشــنبه( اعام کرد، نیروهای حشد شــعبی، نیروهای پلیس و ارتش عراق 
عملیات نظامی گسترده ای را از سه محور برای تعقیب گروهک های تروریستی 
داعش در روستای »حوض الوقف« واقع در ۲۵ کیلومتری شمال شرق »بعقوبه« 
آغاز کرده اند.الحســینی همچنین خاطرنشــان کرد، این عملیات برای نابودی 
گروهک های تروریستی داعش و تامین امنیت روستاها و مزارع کشاورزی آغاز 
شده است.داعش اخیرا حماتی را علیه نیروهای عراقی در برخی مناطق کرکوک 

انجام داده است.

حضور رئیس جمهوری برزیل در راهپیمایی 
علیه قوانین قرنطینه در کشورش

رئیــس جمهوری برزیل بار دیگر در یک راهپیمایی عمومی شــرکت کرد و از 
اقدامات قرنطینه در کشــورش که از ســوی فرمانداران محلی به منظور مقابله 
با ویروس کرونا وضع شــده، انتقاد کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، این حضور از سوی ژایر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل در راه پیمایی 
برازیلیا در حالی صورت گرفت که حامیان وی در خیابان های مناطق مختلف این 
کشور تجمع کرده بودند.برزیل بیشترین تعداد مبتایان به ویروس کرونا را در 
میان کشورهای آمریکای اتین دارد.بولسونارو بدون آنکه ماسکی روی صورت 
داشته باشد، در میان مردم در برازیلیا حضور یافت و به تصمیم فرماندار پایتخت 
اعتراض کرد.وی در سخنرانی کوتاه خود آنهایی را که در این راهپیمایی حضور 
داشــتند، میهن پرســت خواند و گفت، آنها به دفاع از آزادی های فردی کمک 
می کنند؛ آزادی هایی که به دلیل اقدامات مقابله با کرونا از سوی مقام ها در سطح 

ایالتی محدود شده اند.

پرواز هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز شبه 
جزیره کره برای نظارت بر کره شمالی

یک گروه پایش تحرکات هوایی امروز، دوشــنبه گــزارش کرد، یک هواپیمای 
جاسوسی آمریکا بر فراز کره جنوبی به پرواز درآمده و ظاهرا ماموریت آن نظارت 
بر کره شــمالی همزمان با افزایش اقدامات نظامی این کشور در هفته های اخیر 
بوده است.به گزارش ایسنا، گروه پایش تحرکات هوایی »ایرکرفت اسپاتس« در 
توییتر نوشت، هواپیمای بوئینگ آرسی-۱۳۵نیروهای هوایی آمریکا در آسمان 
شــهر اینچئون در غرب سئول و در همسایگی استان گیونگی-دو رویت شد.به 
گزارش خبرگزاری یونهاپ، این گروه زمان دقیق این عملیات را بیان نکرد.آمریکا 
در ماه های اخیر چنین پروازهایی را در این منطقه افزایش داده است که به گفته 
کارشناسان و منابع آگاه، دلیل آن می تواند افزایش فشار بر کره شمالی در زمینه 
اقدامات نظامی باشــد. افزایش این نظارت ها همچنین می تواند نشانگر اقدامات 
غیرمعمولی از سوی کره شمالی مانند ایجاد آمادگی برای پرتاب موشکی باشد.

سازمان ملل خواهان 350 میلیون دار برای 
مقابله با کرونا در کشورهای فقیر شد

رؤسای آژانس های اصلی وابسته به ســازمان ملل خواهان کمک ۳۵۰ میلیون 
داری برای مقابله با کرونا در کشــورهای فقیر شدند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از صدی البلد، آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملــل ۲۵ مارس اعام کرده 
بــود برای جمع آوری ۲ میلیارد دار برای کمک به کشــورهای فقیر در جهان 
و ممانعت از فجایع انســانی جهت مقابله با کرونا فراخوان داده است. در حال 
حاضر اهداکنندگان بین المللی تنها ۵۵۰ میلیون دار برای حمایت از خدمات 
لجستیکی تقدیم کرده اند.به گفته مسئوان سازمان ملل برای حمایت از خدمات 
لجستیکی در جهان و تضمین مقابله با کرونا در جوامع فقیر به ۳۵۰ میلیون دار 

نیاز است و این کمک مالی باید فورا فراهم شود.

گروه های عراقی دنبال رایزنی درباره 
سهمیه  وزارت خانه ها

ائتاف گروه های عراقی از تشــکیل هیاتی مذاکراتی برای گفتگو با نخست 
وزیر مکلف درباره سهم این ائتاف از وزارتخانه های کابینه آتی خبر داده و 
پیش بینی کرد الکاظمی هفته جاری کابینه خود را قطعی کرده و به پارلمان 
ارائه کند.به گزارش ایسنا، هیبت الحلبوسی، از نمایندگان ائتاف گروه های 
عراقی وابســته به اهل سنت به سایت المعلومه گفت: ائتاف برای دیدار با 
مصطفی الکاظمی )نخست وزیر مکلف( و آغاز گفتگوها درباره تشکیل کابینه 
هیاتی مذاکراتی از نمایندگان و رهبران آن تشکیل داد.الحلبوسی اظهار کرد: 
این هیات با الکاظمی درباره سهم ائتاف از وزارتخانه های کابینه اش مطابق 
با حقوق انتخاباتی ائتاف مذاکــره خواهد کرد.او در ادامه پیش بینی کرد، 
الکاظمی در هفته جاری اســامی اعضای کابینه خود را قطعی و به پارلمان 

ارائه کرده و خواستار تشکیل جلسه رای گیری برای آن خواهد شد.

موسوی در نشست خبری:

امید آمریکایی ها به مذاکره خیال باطلی است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکایی ها امید دارند که 

ایران تن به مذاکره به آنها بدهد، که طبیعتا خیال باطلی است.
به گزارش خبرنگار مهر، ســیدعباس موسوی سخنگوی وزارت 
امور خارجه در نشســت خبری صبح دیروز )دوشــنبه( خود با 
خبرنگاران و اصحاب رســانه که به دلیل شیوع کرونا به صورت 
مجازی برگزار شد، اظهار داشت: ابراز همدردی می کنم با همه 
خانواده ها و بازماندگان کســانی که در این ایام عزیزانشان را در 
سراســر دنیا از دست دادند و امیدواریم هرچه سریع تر شر این 
ویروس منحوس از سر بشریت کم شود.وی افزود: به همه اعضای 
کادر درمانی کشور هم خســته نباشید می گویم که شبانه روز 
در خدمت هموطنان خود هستند.سخنگوی وزارت امور خارجه 
اظهار داشت: به رغم تحواتی که در زمینه پزشکی در دنیا رخ 
داده، دیپلماسی ادامه دارد و وزیر امور خارجه و شخص رئیس 
جمهور تماس های زیادی را با مقامات جهانی داشته اند و برخی 

برنامه ها نیز در حال انجام است که در آینده انجام می گیرد.

یمن در دستور کار دیپلماسی ماست
موســوی افزود: وزیر امور خارجــه ۱۴ تماس تلفنی با مقامات 
سیاسی دنیا داشــته اند و عمده مباحث درباره شرایط جاری 
دنیا، تروریسم و تحریم های آمریکا علیه کشورهای مستقل است. 
بحث افغانستان و یمن هم در دستور کار دیپلماسی ایران است؛ 
آقای ظریف امروز هم به ســوریه می رود و دیدارهایی در مورد 
اوضاع این کشــور خواهند داشــت و اخبار آن به اطاع خواهد 
رســید.وی در پاسخ به ســوالی در زمینه دیپلماسی ایران در 
موضوع افغانســتان و برنامه وزارت خارجه برای میانجی گیری 
در موضوع این کشــور، گفت: جمهوری اسامی ایران به عنوان 
کشور همسایه افغانستان به دنبال کشوری امن و با ثبات بوده 
و همیشه سیاست ما بر این موضوع بوده است.سخنگوی وزارت 
امور خارجه تصریــح کرد: بعد از انتخابات ریاســت جمهوری 
در افغانســتان و مشــکاتی که پیش آمد، تماس هایی را آقای 
ظریف با چند مقام افغان داشت و دستیار ارشد آقای ظریف هم 
سفرهایی به افغانستان داشتند و هنوز در این کشور هستند و 
مشغول رایزنی با مقامات افغانستانی هستند.موسوی اضافه کرد: 
همواره همســایگان جز اولویت های ما بوده اند و ما برای ثبات 

افغانستان تاش کرده و می کنیم.

روند آستانه مختل نشده است
موســوی با بیان اینکه روند آســتانه به عنوان بهترین راه حل 

برای حل بحران مناقشه بوده و هنوز در دستور کار است، اظهار 
داشت: قراربود نشست سران عضو روند آستانه را در تهران داشته 
باشیم که به دلیل ویروس کرونا این امر به تعویق افتاده اما این 
بدان معنا نیست که رایزنی ها و هماهنگی های ما در این زمینه 
مختل شــود. این سفر ازمی بود که در این شرایط انجام شد و 

امیدوارم به نتایج خوبی منجر شود.

آمریکا مانع گشت زنی قانونی نیروهای ایران شده بودند
وی در پاسخ به ســوالی در زمینه حضور تحریک آمیز آمریکا 
دــر خلیج فارس، تصریح کرد: ما اساســاً حضور خارجی های و 
آمریــکا را تحریک آمیز و نامشــروع می دانیم. اینجا منطقه ما 
بوده و ما باید امنیت آن را باگشت زنی تامین کنیم.سخنگوی 
وزارت امور خارجه با بیان اینکه تا آنجا که می دانیم آمریکا مانع 
گشت زنی نیروهای ایرانی شده و پاسخ مقتضی را دریافت کرده 
است، افزود: ما مســئول حفاظت از آبراه مهم تنگه هرمز را به 
عهده داریم. دیگر نیروها باید به هشدارها توجه کرده و توصیه 
می کنیم زودتر این منطقه را ترک کنند تا امنیت و ثبات به آن 
بازگردد.موسوی در پاسخ به سوالی در خصوص برخی ادعاها در 
مورد توقیف کشتی »هنگ کنگی« در خلیج فارس، گفت: من 
در این مورد خبری نشنیده ام اما نیروهای ایرانی همیشه گشت 
زنی هایی دارند و هشــدار ازم را می دهند. اگر چنین موضوعی 

رخ داده، احتمااً سو تفاهمی بوده وحل شده است.

اروپا باید به تعهدات خود عمل کند
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ما ضمن استقبال از 
این ابتکار گفته بودیم که این کافی نیست و اروپا باید به تعهدات 
۱۱ گانه خود عمل کنند؛ من نشــنیده ام که آنها عقب نشینی 
کرده باشند.موسوی بیان کرد: ما منتظر اروپا نبوده و نیستیم اما 
اروپا باید به تعهدات خود عمل کرده و به حقوق ما در برجام باید 
عمل شــود. ایران منتظر اروپا نخواهد ماند.وی گفت: اروپایی ها 
موقعی که »اینستکس« را ایجاد کردند اعام کردند که آمادگی 
دارند کشورهای دیگر به این ساز و کار بپیوندند.سخنگوی وزارت 
امور خارجه در مورد گزارش گزارشــگر ویژه حقوق بشر درباره 
زندانیان در ایران، افزود: این گزارش ها را رد می کنم. بر اســاس 
نگاه انسانی که ایران داشته، تا اواسط فروردین ۹۵ هزار زندانی 
داخل ایران با بررسی پرونده و تشخیص قاضی به مرخصی رفته 
و مرخصی بسیاری نیز تمدید شده است.وی در مورد پایان یافتن 
تحریم های تسلیحاتی ایران در ۶ ماه آینده و تاش آمریکا علیه 
قطعنامه ۲۲۳۱ و تمدید تحریم ایران، اضافه کرد: این از عجایب 
روزگار اســت که دولت قانون شکنی که از برجام خارج شده و 
قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده، پیگیر مفاد آن بوده و دیگران را 

وادار می کند تا این قطعنامه را مانند خود نقض کنند.

آمریکا از سیاسی کاری در موضوع »کرونا« پرهیز کند
موسوی با بیان اینکه متاســفانه رژیم آمریکا در رأس سیاسی 
کاری این موضوع است، اظهار داشت: این اتفاق در حالی است 
که خود این رژیم در این موضوع متهم اســت. ما فکر می کنیم 
مقامات آمریکایی به جای کمک به حل این اپیدمی مشــغول 
سیاســی کاری هستند تا تبلیغاتی برای انتخابات انجام داده و 
یا اینکه ذهن افکار عمومی را از بی تدبیری دولت خود منحرف 
کنند.وی افزود: ما همچنین کار آمریکا در قطع کمک مالی به 
سازمان جهانی بهداشت را تقبیح می کنیم. آمریکا بهتراست به 
جای سیاسی کاری به دانشــمندان اجازه دهد تا در این مورد 
قضاوت کنند.ســخنگوی وزارت امور خارجــه در مورد ادعای 
ترامپ جهت عاقه ایران برای توافق با آمریکا و مشــاوره غلط 
برخی مقامات آمریکایی به ایرانی ها گفت: ترامپ گاهاً ادعاهایی 
مطرح می کند که دروغ است. به تازگی نیز وی از دریافت نامه ای 
از رهبر کره شــمالی خبر داده بود کــه »پیونگ یانگ« آن را 

بافاصله تکذیب کرد.

امید آمریکایی ها به مذاکره خیال باطلی است
موســوی با بیان اینکه ترامپ بیشتر به دنبال جلب نظر است، 
تاکید کرد: جمهوری اســامی به دلیــل اقدام آمریکا در مورد 
خروج غیرقانونی از برجام و فشــار و تحریم، تمایلی به مذاکره 
با آمریکا ندارد. کارنامه عهدشکنی آمریکا مشخص است و آنها 
فکر می کنند با سو استفاده از شرایط موجود، می توانند مذاکره 
کرده و به توافق جدیدی دســت یابند. اان هم جلوی بسیاری 
از اقدامات مثبت ما و سایر کشورها را می گیرند، امید دارند که 
ایران تن به مذاکره به آنها بدهد، که طبیعتاً خیال باطلی است.

نهادهای بین المللی و کشــورها تسلیم قلدری آمریکا 
نشوند

موسوی در مورد درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق 
بین المللی پول، اظهار داشــت: اطاعات ازم در این زمینه را 
دوســتان ما در بانک مرکزی به اطاع عموم می رســانند.وی 
افزود: ما به عنوان عضو قدیمی صندوق که حق عضویت خود 
را می پردازیم، در خواســت وام داده ایم و استحقاق دریافت 
آن را داریم. متاســفانه این درخواست با سنگ اندازی آمریکا 
مواجه شده که در راستای فشــار واشنگتن علیه ایران است 
و ما تقاضا داریم دیگر کشورها و نهادهای بین المللی تسلیم 

قلدری آمریکا نشوند.

پیروزی بایدن در انتخابات درون حزبی 
دموکرات ها در ایالت وایومینگ

جو بایدن در انتخابات درون حزبی دموکرات های آمریکا 
در ایالت وایومینگ نیز بیشترین میزان آراء را نسبت به 
رقبای دیگرش همچون برنی ســندرز به دست آورد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از شبکه سی ان ان، براساس نتایجی 
که از ســوی شاخه حزب دموکرات در ایالت وایومینگ 

انتشــار یافت، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا توانسته در مرحله 
مربوط به انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد ریاست جمهوری این حزب که در 
این ایالت برگزار شد، پیروز شود.بر اساس نتایج اعام شده، جو بایدن ۷۲.۲ درصد 
از آراء را در این مرحله به دســت آورده، در حالی که برنی سندرز، سناتور ایالت 
ورمونت ۲۷.۸ درصد از آراء را به دســت آورد. همچنین حزب دموکرات گزارش 
داد، در این مرحله از رقابت مقدماتی این حزب ۱۵ هزار و ۴۲۸ رای ثبت شــده 
که حدود ۳۸ درصد از مجموع برگه های رای فرستاده شده برای اعضای حزب در 
این ایالت است.ســندرز که در تاریخ هشتم آوریل کمپین ریاست جمهوری خود 
را معلق ساخت، شــخصا از تعیین بایدن به عنوان نامزد ریاست جمهوری حزب 
دموکرات اعام حمایت کرده است.این مرحله از انتخابات دموکرات ها بعد از لغو 
گردهمایی های مربوط به انتخابات در واکنش به شــیوع کروناویروس، به صورت 
پستی و با انتخاب از طریق رده بندی برگزار شد.این گردهمایی ها قرار بود در تاریخ 
چهارم آوریل برگزار شــود. حزب دموکرات ابتدا برنامه ریزی کرد تا تاریخ چهارم 
آوریل را تغییر ندهد و اجازه دهد که انتخابات با انداختن برگه های رای به صورت 

حضوری و همچنین رای دادن از طریق پست برگزار شود.

یک منبع امنیتی
رهبر داعش، در عراق است

یک منبع امنیتی از اطاعاتی پرده برداشت که حکایت 
از حضور ابو ابراهیم القریشی، سرکرده جدید داعش در 
داخل عراق دارد.به گزارش ایسنا، به نقل از المعلومه، 
این منبع گفت، یک تیم مشــترک از آمریکا و عراق از 
فوریه گذشته برای شناسایی هویت ابو ابراهیم القریشی 
در حال تاش هستند.وی ادامه داد: اطاعات قطعی 
حکایت از این دارد که القریشی در داخل عراق است و فقط تعداد بسیار کمی 
از سرکرده های داعش ظاهر و قیافه او را می شناسند.این منبع خاطرنشان کرد: 
طبق معیارهای ســازمان اطاعات عراق، هر یک از گزارش هایی که به هویت 
سرکرده داعش اشاره داشته اند، نمی توان کامًا آنها را پذیرفت و آنها را واقعی 
به حساب آورد. کسانی هستند که تاکید می کنند سرکرده داعش همان امیر 
عبدالرحمن المولی اســت. برخی دیگر می گویند که او عبداه العفری، یکی 
از اعضای مجلس شــورای داعش و از سرکرده های برجسته داعش است که 
از زمان آزادســازی موصل در سال ۲۰۱۷ ناپدید شد. افرادی نیز از شخصیت 
سومی سخن به میان می آورند که نامش ابو محمد الهاشمی، یکی از مسئوان 
شرعی داعش است.این منبع عنوان داشت: داعش زنجیره عملیاتی در این ماه 
و در آخرین هفته از مارس گذشته انجام داد که حکایت از این دارند سرکردگی 
جدید آن توانسته است با نیروهای باقی مانده داعش که بعد از رانده شدن از 
آخرین محل حضور خود در عراق متفرق و پراکنده شوند، ارتباط برقرار کند. 
این حمات ســاختاری سازمان یافته از نظر زمانی و حتی مواضع مورد هدف 

دارند.وی ادامه داد: این حمات اثرگذار نیستند

با شکست مجدد در توافق بر سر تشکیل دولت وحدت، 
رسانه های عبری زبان فاش کردند که رهبر ائتاف »آبی 
ـ سفید« درحال بررسی یک اهرم  فشار جدیدی علیه 
نخست وزیر موقت این کشور و تحمیل شروط خود به 
وی برای تشکیل دولت اســت.به گزارش ایسنا، منابع 
عبری زبان از شکســت دوباره مذاکــرات میان احزاب 
لیکود و آبی ـ سفید درباره تشکیل دولت »فوق العاده 
ملی« خبر دادند.در همین راستا، شبکه کان اسرائیل 
اعام کرد که نشســت بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
اســرائیل و بنی گانتس، رهبر ائتاف »آبیـ  ســفید« 
و رئیس کنســت )پارلمان اسرائیل( بدون دستیابی به 
توافق درباره تشکیل دولت »فوق العاده ملی« پایان یافت 
و گفت وگوهــای دو طرف بار دیگر با شکســت مواجه 
شد.طبق گزارش این شبکه، این نشت در خانه نتانیاهو 
برگزار شــد و یک ساعت و نیم ادامه یافت اما اختاف 
میان دو طرف درباره کمیته تعیین قضات برطرف نشد.

در همین حال، سایت خبری »وای نت نیوز« اسرائیل 
در گزارشی فاش کرد که حزب آبی ـ سفید به رهبری 
بنی گانتس درحال آزمایش یک اهرم فشار جدید علیه 
بنیامین نتانیاهو بوده و در موضوع تاش برای تصویب 

قوانین علیه وی بازنگری کرده است.طبق این گزارش، 
مقامات حزب گانتس طی جلسه ای تصمیم گرفتند تا 
از چند مشــاور حقوقی درباره صاحیت گانتس برای 
رأی گیری درباره انتخاب نمایندگان کنست در کمیته 
انتصاب قضات سؤال کنند و پاسخ آنها مثبت بود و موعد 
انجام این رأی گیری به رهبری گانتس پیشنهاد شد، به 
دنبال آن گفت وگوها میان اعضای حزب آبیـ  سفید به 
منظور بررسی امکان استفاده از این مسأله برای تحت 
فشار قرار دادن نتانیاهو و امضای توافق آغاز شد.وبسایت 

وای نت همچنین گــزارش داد: کمیته انتصاب قضات 
در دوره دولت انتقالی معمواً تشکیل جلسه نمی دهد 
اما احتمال برگزاری انتخابات برای چهارمین بار وجود 
دارد، بنابراین چاره ای جز تشــکیل این کمیته وجود 
ندارد.طبق اعام این سایت، حزب آبیـ  سفید عاوه بر 
کمیته تعیین قضات درحال بررسی انتخاب اعضای یک 
کمیتــه برای تعیین قاضیان دادگاه های دینی یهودی 
اســت.در همین راســتا، روزنامه عبری زبان یدیعوت 
آحارونوت نوشــت، نشســت گانتس و نتانیاهو پس از 
آن برگزار شــد که رهبر حزب آبی ـ سفید امروز و به 
شکل مستقیم تهدید به تصویب قوانینی کرد که مانع 
از نامزد شدن نتانیاهو در انتخابات آتی و تشکیل دولت 
جدید به دلیل اتهام وی به فساد و رشوه کرد.یدیعوت 
آحارونوت در ادامه نوشــت که ازجمله قوانین مذکور؛ 
پیش نویس قانونی است که بر اساس آن هر فردی که 
متهم به فســاد باشد نمی تواند نامزد انتخابات کنست 
شــود.این پیش نویس قانون در صورت تصویب نه تنها 
برای نتانیاهو بلکه برای شماری از وزیران حریدی اش از 
جمله اریه ادرعی، وزیر امور داخلی و یعقوب لیتسمان، 

وزیر بهداشت اسرائیل دردسرساز شود.

اسرائیل در آستانه انتخابات چهارم کنست
گانتس دنبال اهرم فشار جدید علیه نتانیاهو
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دانشــمندان دانشگاه "پردو" با اســتفاده از مواد حاصل از پوسته های 
خرچنگ مانند "کیتوســان")Chitosan( روش جدیدی را برای قدرت 
دهی به حسگرهای پزشکی صفحه نمایش تلفن و سایر دستگاه ها ایجاد 
کرده اند.کیتوســان یک بیوپلیمر طبیعی فراوان حاصل از پوســته های 
سخت پوستان است. دانشمندان با استفاده از کیتوسان نانو ژنراتورهای 
برق مالشــی را ایجاد کردند. نانو ژنراتورهای برق مالشی به حفظ انرژی 
مکانیکــی و تبدیل آن به برق کمک می کنند.از این فناوری می توان در 
حســگرهای پزشــکی برای نظارت بر فعالیت قلب یا مغز و یا کمک به 
فناوری های صفحه لمســی در دستگاه های پزشکی یا تلفن های همراه 
اســتفاده کرد. و از مواد پوســته معمولی به طور خاص برای توســعه 

دستگاه های خودکششی)self-powered( استفاده کردیم. 

"مرکز تحقیقات پروازی آرمسترانگ" ناسا با بیمارستان "آنتلوپ ولی" 
کالیفرنیا برای توســعه درمانی برای بیماری کووید-۱۹ همکاری کرده 
است."جیم برایدنستاین")Jim Bridensine( مدیر ناسا گفت: ناسا 
مکانی نیســت که در آن تنها دانشمندان، مهندسین و کاشفان حضور 
دارند و در واقع فرای این ها است و ما در واقع عضوی از جامعه هستیم. 
در چنین زمان هایی بســیار مهم است که ما از خبرگی نیروهای خود 
برای کمک به جامعه و ملت خود استفاده کنیم.این مرکز با متخصصان 
پزشــکی در بیمارســتان همکاری می کند تا راه حل های نوینی برای 
توســعه تجهیزات مورد نیاز پزشکی که در دسترس نیست ، ارائه دهد.

 oxygen("یکی از تاش های آنها ســاخت نمونه اولیه "هود اکسیژن
hood( بود که اکنون پزشکان در بیمارستان از آن استفاده می کنند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور از ورود ایران به مرحله صادرات 
تجهیزات پزشکی در حوزه بیماری ناشی از ویروس کرونا خبر داد 
و گفت: بــا تولیدات روزافزون شــرکت های دانش بنیان در زمینه 
کیت های تشخیص و تجهیزات پزشــکی در زمینه بیماری کرونا، 
اکنون برای صادرات این محصوات آماده می شویم.ســورنا ستاری 
گفت: خوشبختانه با تاش های جمعی، اتفاقات بسیار خوبی در حوزه 
ساخت تجهیزات جدید در عرصه مبارزه با کرونا در کشور واقع  شده 
اســت. ما در حوزه تولید تجهیزات پزشکی معتبر نظیر ونتیاتور و 
دستگاه های مختلف اتاق عمل شاهد تحوات فوق العاده ای در کشور 
هستیم به طوری که این شرکت ها اکنون تاییدیه های ازم را دارند و 

می توانند محصوات خود را حتی به اروپا صادر کنند.

تبدیل پوست خرچنگ ها به یک 
دستگاه قدرتمند تولید برق

ناسا هم به کمک بیماران 
کرونایی شتافت

ورود کشور به مرحله صادرات 
تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا
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دریافت همزمان وام یک میلیون تومانی و ویروس کرونا

فورد موستانگ همچنان پرفروش ترین خودروی اسپرت دنیا
۱7 آوریل روز خاصی برای طرفداران فورد موستانگ است زیرا در همین روز در سال ۱۹64 فورد برای اولین بار این ماسل کار افسانه ای را 
برای جهانیان رونمایی کرد. حال دقیقاً در پنجاه وششمین سالگرد تولد موستانگ، این کوپهٔ آمریکایی همچنان تاج پرفروش ترین خودروی 
اسپرت دنیا را بر سر دارد. نسل ششم موستانگ در سال 20۱۹ در نسخه های فرمان چپ و فرمان راست رسماً به صورت جهانی عرضه 
شد و از آن زمان تاکنون عنوان پرفروش ترین خودروی اسپرت دنیا را از آن خود کرده است. این ماشین هم اکنون در ۱46 کشور دنیا 
عرضه می شود و به گفتهٔ فورد نسل ششم آن تاکنون 633 هزار دستگاه در سراسر دنیا فروش داشته است.موستانگ در سال 20۱۹ نیز 
در سطح جهان ۱02,0۹0 دستگاه فروش داشته و همچنان پرفروش ترین خودروی اسپرت دنیا محسوب می شود. مطمئناً این ها ارقام 
چشمگیری هستند و هرگز نمی توان منکر محبوبیت موستانگ شد اما بدیهی است که بخش عمده ای از این فروش به بازار خانگی فورد 
یعنی ایاات متحده اختصاص داشته است به گونه ای 7۱ درصد از فروش این ماسل کار در سال 20۱۹ معادل 72,48۹ دستگاه فقط در 
بازار ایاات متحده بوده است. البته همان طور که گفته شد این به معنای عدم محبوبیت موستانگ در دیگر کشورهای جهان نیست زیرا 

طبق گفتهٔ فورد، فروش این خودرو در سال 20۱۹ در آلمان 33 درصد و در فرانسه و لهستان 50 درصد افزایش داشته است.

پیروزی شطرنج بازان ایران مقابل آرژانتین در مسابقات اینترنتی
تیم شطرنج آناین ایران طی دیداری در لیگ جهانی موفق شد با نتیجه سه بر صفر مقابل آرژانتین پیروز شود.هشتمین دور از پیکارهای 
لیگ جهانی شطرنج آناین با پیروزی تیم ایران در هر سه بخش بولت، بلیتس و سریع برابر تیم آرژانتین به پایان رسید. تیم ایران با نتایج 
۱05.5 بر 30.5 در بولت ، ۱27.5 بر 38.5 در بلیتس و با نتیجه ۱02 بر 34 در رقابت سریع به پیروزی دست یافت.در این رقابت ها 
هشت تیم در دو مرحله به مصاف هم خواهند رفت. پس از رقابت در مرحله مقدماتی، چهار تیم موفق به صعود به گروه قهرمانان خواهند 
شد و چهار تیم باقی مانده با هم خواهند جنگید تا به دسته پایین تر سقوط نکنند.بعد از رقابت بین چهار تیم پایین جدول، دو تیم که 
کمترین امتیاز را به دست آورده باشند به لیگ دسته پایین تر سقوط می کنند و جای آنها را تیم هایی که موفق شده اند در دسته پایین 
تر بیشترین امتیاز را کسب کنند خواهند گرفت. تیم ایران که از صعود به لیگ قهرمانان باز ماند برای ماندن در لیگ یک تاش می کند. 
البته احتمال سقوط ایران به دسته پایین تر با توجه به امتیاز ها کم است. شطرنج بازان ایران در تاش هستند که  بااتر از فرانسه مقام 
پنجم را تثبیت کنند.در دیگر دیدار این مرحله روسیه با وجود آنکه صربستان تمام توان خود را به عرصه این رقابت آورده بود در هر سه 

مسابقه قاطعانه پیروز شد تا تنها رقیب جدی اوکراین برای تصاحب عنوان قهرمانی لیگ محسوب شود.

ر از من و کردار منآنچه بود مصلحت کار من دور مدا کِشتهٔ کس رندهد نیم شاخا ندهد فضل تو باران فراخ کارش رم تخم عمل ده ه ب
ار کرم بخش کزان ر خورم گلشن امید مرا ازه کنگوشم از ان ار ر آوازه کن

ش تو ارزد ه پذرفتنیآن عملم بخش ه بی گفتنی حکم ه دستور عنایت سپارچون بحساب عمل افتد شمار

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»جین دیچ« تصویرگر و انیماتور برنده اســکار که کارگردانی چندین قسمت از انیمیشن های معروف 
»تام و جری« و »ملوان زبل« را بر عهده داشت در سن ۹5سالگی درگذشت.»جین دیچ«  جایزه اسکار 
بهترین پویانمایی کوتاه ســال ۱۹60 را برای فیلم »مونرو« به خود اختصاص داد و در سال ۱۹64 نیز 
برای دو انیمیشن »ناندیک« و »چگونه از دوستی جلوگیری کنیم« نامزد دریافت جایزه اسکار در این 
شاخه شداین هنرمند همچنین کارگردانی ۱3 قسمت از مجموعه »تام و جری« و برخی از قسمت های 
»ملوان زبل« را در کارنامه خود به ثبت رســانده بود.»جین دیچ«  شخصیت کارتونی »تام ترفیک« را 
درقالب یک سریال خلق کرده بود که در برنامه کودک تلویزیونی »کاپیتان کانگرو« به روی آنتن می رفت 
و در سال ۱۹58 هم برای تهیه کنندگی مشترک انیمیشن »درخت خانوادگی سیدنی« نامزد دریافت 
جایزه از آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار بود. او در سال 2004 جایزه »وینزو مککی« را به پاس 
یک عمر  دستاورد هنری در عرصه انیمیشن دریافت کرد. ناشر »جین دیچ« در گفت وگو با خبرگزاری 
آسوشیتدپرس بیان کرد این هنرمند پنج شنبه شب به طور ناگهانی در خانه اش در شهر پراگ از دنیا 

رفته است. هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است.

سرانجام انسان طراز نوین
ســرانجام انســان طراز نوین با عنوان فرعی فروریختن 
توهمان اثری از سوتانا الکسیویچ، نویسنده باروسی و 
برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 20۱5 است. این کتاب 
شامل گفت وگوهای نویسنده با افراد عادی بین سال های 
۱۹۹۱ تا 20۱2 است. گفت وگو با افراد مختلف از طبقه 
و جایــگاه گوناگون کــه هر کدام از دیــد خود زندگی 
تحت حاکمیت شــوروی قدیم و روسیه جدید را روایت 
می کننــد. تمرکز گفت وگوهای کتاب بــر روی زندگی 
بعد از جنگ جهانی دوم و مرگ اســتالین است. یعنی 
از زمانی که خورشــچف دبیر اول کمیته مرکزی حزب 
کمونیســت اتحاد جماهیر شوروی می شود تا زمانی که 
وادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود.

در ابتدای کتاب گاه شــماری از روسیه پس از استالین پیش روی خواننده قرار دارد که اتفاقات مهم را 
به شکل خاصه نقل می کند. این اتفاقات که به شکل بسیار خاصه در اینجا هم به آن اشاره می شود 
موضوع عمده گفت وگوهای کتاب نیز هستند. اتفاقاتی مانند: سخنرانی خروشچف در نقد افراط کاری ها 
و کیش شــخصیت اســتالین – چاپ کتاب دکتر ژیواگو، کتاب یک روز از زندگی ایوان دنیســویچ و 
کتاب مجمع الجزایر گواگ – دوران رئیس جمهوری بوریس یلتســین، پایان جنگ ســرد و فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی – آزادســازی قیمت ها و تورم 2600 درصدــی – جنگ اول و دوم چچن – 
رئیس جمهوری پوتین و تظاهرات عظیمی علیه او و حزب »دزدها و کاهبردارها«.پس از این گاه شمار 
مقدمه نویسنده با عنوان »تذکرات شریک جرم« آمده است که در آن نویسنده به نکات مهمی پیرامون 
مفهوم زندگی می پردازد. سوتانا الکسیویچ اشاره می کند او جهان را از دید یک نویسنده نگاه می کند نه 

یک مورخ و اشاره می کند که انسان او را جذب می کند نه چیز دیگری. 

ایمانوئل کانت
ایمانوئل کانت )زادهٔ 22 آوریل ۱724 – درگذشتهٔ ۱2 
فوریه ۱804( یک فیلســوف آلمانی در عصر روشنگری 
و کارســاز در فلســفه جدید بود. وی تجربــه گرایی و 
عقل گرایــی آغازین نوین را در هم آمیخت، و تا به امروز 
کارایی باارزش وی در مابعدالطبیعه، معرفت شناســی، 
اخاق، فلسفه سیاسی، زیبایی شناسی و دیگر زمینه ها 
دنباله دارد. اندیشه بنیادین »فلسفه نقدی« کانت به ویژه 
در نقدهای ســه گانه وی »نقد عقل محض«، »نقد عقل 
عملی«، و »نقد قوه حکم«، »خودآیینی انســان« است. 
وی استدال می کند که درک انسان، سرچشمه قوانین 
سراسری طبیعت است که سازنده همه تجربه ماست؛ و 
ِخَرد انســان است که قانون اخاقی را به ما می دهد که 
این قانون، بنیاد ما برای باور به خدا، آزادی، و جاودانگی است؛ پس شناخت علمی، اخاق و باور دینی 
در برابر هم سازگار و باورپذیرند زیرا پشتوانه همه آن ها بنیاد یکسان »خودآیینی« انسانند، که همچنین، 
انسان برپایه جهان نگری فرجام شناسانه حکم تأملی، سرانجام پایانی طبیعت است. او همچنین یکی از 
فیلسوفان کلیدی روشنگری است و فلسفهٔ وی از اندیشه های چیره بر نیمهٔ نخست سدهٔ نوزدهم است.

ایمانوئل کانت در سال ۱724 در کونیگسبرگ، مرکز پروس شرقی، در خانواده ای متوسط و مسیحی از 
مذهب متقدسان لوتری زاده شد.نیاکان کانت، آلمانی نژاد و خانواده پدرش اهل تیلزیت بودند. پدرش، 
یوهان گئورک کانت، ســراج یا چرم کار معمولی با درآمدی ناچیز و مادرش، آنا رگینا رویتر، عضوی از 
همان صنف بود. کشیش خانواده کانت، فرانتس آلبرت شولتس، مدیر مدرسه فریدریش نیز بود. وی با 
پی بردن به نشانه های هوش استثنایی در دومین پسر خانواده معمولی کانت، برایش یک فرصت آموزشی 

را برنامه ریزی کرد که برای بچه های طبقه اجتماعی والدینش نادر بود. 

کارگردان »تام و جری« و »ملوان زبل« درگذشت


