
ارائه مشخصات ۸۰ هزار راننده 
تاکسی برای دریافت تسهیات با 

شیوع کرونا
مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی شــهرداری تهران از تحویل 
مشــخصات ۸۰ هزار راننده تاکســی پایتخت بــرای دریافت 
تســهیات دولت به وزارت کشــور خبر داد.علیرضا قنادان در 
گفت وگو با ایســنا، در مورد ارائه  خدمات از ســوی دولت به 
برخی مشاغل در پی شیوع کرونا گفت: براساس مصوبه دولت، 
دولت می بایســت به برخی مشــاغل یارانه بدهد که بر همین 
اساس رانندگان تاکسی نیز یکی از مشاغلی هستند که مشمول 
دریافت این کمک ها می شوند.وی با بیان این که براساس تدابیر 
اندیشیده شده مقرر شده اســت که دولت کارت خرید در دو 
سطح یک میلیون تومان و دو میلیون تومان به مشاغل بدهد 
گفت: تاکسیرانان نیز شامل دریافت این خدمات می شوند که 
ما اطاعات مربوطه همه تاکسیرانان را به وزارت کشور تحویل 
دادیم.مدیر عامل ســازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان 
این که مشخصات ۸۰ هزار راننده تاکسی پایتخت در قالب یک 
لیست به وزارت کشور تحویل داده شده است گفت: رانندگانی 
که دارای پروانه تاکســیرانی بودند در این  قالب این لیســت 
نامشــان به وزارت کشور ارائه شد.قنادان افزود: این کارت های 
اعتباری خرید یک میلیونی و دو میلیونی با بازپرداخت ۲۷ ماه 

و سه ماه تنفس به رانندگان به اختصاص داده می شود.
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سیزدهبدرمردمگلکاشتند
امسال ســتاد ملی مقابله با شــیوع کرونا از مردم حواست که 
روز ســیزه بدر خود را در خانه بدر کنند و مردم هم پذیرفتند. 
این پذیرش تداعی یک فرهنگ بایســته و قابل قبولی را برای 
ملت به ثبت رســانید. با تمام بررســی تاریخی و حتی در عمر 
نزدیک به ۵۰ ســال مطالعه خود هرگز به یاد ندارم که قاطبه 
ای از مردم ســیزده را از خانه بیرون نزده باشند. اینکه سئوال 
شود که اساسا چرا این مراسم در روز سیزدهم فروردین برگزار 
می شــود؟ باید به متونی که دانشــمندان در تالیفات و تحت 
برداشــت از مطالعات خود نگاشته اند، سرکشی نمود اما بطور 
مشــهور این که بســیاری از آیین های ملی در ســرزمین های 
ایرانی، به شــیوه های گوناگون و در زمان های مختلفی برگزار 
می شود. اما از آنجا که شیوه رایج در تهران، بیشتر در رسانه ها 
بازتاب می یابد، تصور می شــود که همین شــیوه در همه جا و 
در میــان همه مردمان رواج دارد. بــرای نمونه، افزودن ماهی 
سرخ به سفره هفت ســین، ابتکار ناهنجاری بود که سوداگران 
در تهران رواج دادند و به لطف ترویج های احمقانه تلویزیونی، 
در شــهرهای بزرگ هم فراگیر شد. در بســیاری از شهرها و 
روســتاهای دورافتاده که به امواج مخرب تلویزیون دسترسی 
نداشــته اند، چنین بدعتی کامًا ناشــناخته است و آیین های 
ایرانی که پیوندی عمیق با پاسداشت زیست  بوم و گرامیداشت 
همه موجودات هســتی دارد، هیــچ ارتباطی با چنین قتل عام 
گســترده ای ندارند. به اعتبار همین رویه هر چند فراگیرترین 
شکل برگزاری این جشن در سیزدهمین فروردین ماه است اما 
گونه هــای دیگری از آن نیز در فرهنگ فارســی زبانان و اکثرا 
زرتشتیان ایرانی شناخته شــده است. همین جشن در برخی 
نواحی استان ســمنان، خوزســتان و بختیاری، در چهاردهم 
فروردیــن و به نام »چارده  بــدر« برگزار می شــود. در باختر 
افغانســتان، در نخستین چهارشنبه ســال و در نواحی استان 
کرمان در نخســتین شنبه ســال نو انجام می شود. هم میهنان 
ارمنی در ســیزدهمین روز ژانویه و ارمنیــان فریدن اصفهان 
در ســیزدهم ماه فوریه چنین جشــنی را با نام »ِدِرنـــِدز« یا 
»دریانداراج« برگزار می کنند. البته روحانیت مسیحی برای این 
آیین کهن، توجیهی دینی نیز پدید آورده و سیزدهم ژانویه را 
روز نامگذاری عیسی نامیده است. مراسم روز »کیپور« در نزد 
یهودیان نیز شباهت هایی با سیزده بدر دارد. برگزاری سیزده بدر 
در ســیزدهمین روز ماه قمری صفــر نیز در نواحی گوناگون و 
در منابع مکتوب ســده های اخیر دیده شده است. همچنین از 
گفتارهای ابوریحان بیرونــی در آثارالباقیه چنین برمی آید که 
گویا در زمان او، آیینی شبیه به سیزده  بدر در ششم فروردین 
ماه برگزار می شده است. امسال شــیوع ویروس کرونا موجب 
شــد این آیین شکل گرفته از سنن دیرینه ایرانیان رنگ و آب 
دیگری پیدا کند. فرایند حفظ سامتی و پذیرش لزوم تقطیع 
زنجیره اتصال و تســری ویروس کرونا امــری کاما عقانی و 
منبعث از یک تصمیم ملی بود. این تصمیم موجب شــد روند 
اطاع رســانی در کشور نوعی برنامه ریزی شود که مردم بهانه 
ای بــرای خارج شــدن از منزل نداشــته و در خانه های خود 
سیزده را با ســامتی بدر کنند. اگر چه این اقدام مردم کمی 
هم چاشــنی تهدید حکومتی همراه داشــت اما منصفانه باید 
گفت مردم در تبعیت از این فرمان گل کاشتند. از همین اقدام 
میتوان فهمید که ایران با مدیریت درســت وحدت پذیر است 
کافی اســت زلف مردم را به منفعتی گــره بزنیم همه و همه 
تبعیت خواهند نمود. اگر دولت احمدی نژاد پروژه سهام عدالت 
را درســت اجرا کرده بود ایران امروز حتی مشــکات امنیتی 
ناشی از عوامل ایرانی در داخل و خارج نداشت. و درجه وحدت 
ملی را به اوج خود رســانیده بود اما بنظرم نفوذ اجازه نداد این 
پروژه عملیاتی شــده و فقر را از بنیاد ایرانیان ریشه کن کند. 
بــا امید به اینکه در آینده دولتی مردمی این پدیده بی نظیر را 

اجرا و به ایران و ایرانی حالی نو عنایت کند. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

سامانه تشخیص کووید-19 دانشگاه شریف رونمایی شد
نخستین سامانه تشخیص پونومی کویید ۱۹ با بیش از ۹۷ درصد دقت با حضور معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و فرمانده ستاد مقابله با کرونا رونمایی شد.به گزارش ایسنا، طی برگزاری مراسمی در معاونت علمی، 
سامانه تشخیص پونومی کویید ۱۹ با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی از طریق تصاویر CT اسکن قفسه 
سینه توسط تیم محققان دانشگاه صنعتی شریف طراحی و امروز  شنبه ۱۵ فروردین ماه باحضور دکتر سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا استان تهران 
رونمایی شد.در حال حاضر در دنیا برای تشخیص بیماری کرونا و ویروس کویید ۱۹ روش های متعددی وجود 
دارد، اما آنچه اثبات شده است و انجمن رادیولوژی آمریکا نیز تایید کرد اسکن قفسه سینه بهترین راه برای 
تشخیص ابتا به این ویروس است. بر این اساس این سامانه راه اندازی شد.این سامانه در حال حاضر با دقت 
بیش از ۹۷ درصد طراحی شده و تا هفته آینده از طریق وب در اختیار بیمارستان ها و مراکز درمانی قرار خواهد 
گرفت.در همین رابطه دکتر حمیدرضا ربیعی عضو کمیته هوش مصنوعی سازمان بهداشت جهانی و استاد 
هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف و مجری طرح سامانه تشخیص »پونومی کووید ۱۹ از طریق تصاویر 
سی تی اسکن« در مراسم رونمایی از این سامانه گفت: با توجه به شیوع کرونا، تشخیص این بیماری در بدن 
افراد مظنون به این بیماری امری مهم از این رو در دانشگاه شریف تاش کردیم سامانه ای در راستای تشخیص 
کرونا در این افراد را طراحی کنیم.وی با تاکید بر اینکه این سامانه در کوتاه ترین زمان ممکن، ویروس کرونا 
را در بدن افراد تشخیص می دهد، یادآور شد: روش های مختلفی برای تشخیص ویروس کرونا وجود دارد اما 
آنچه که در انجمن رادیولوژی آمریکای شمالی به اثبات رسیده، استفاده از تصاویر سی تی اسکن قفسه سینه 
است.عضو کمیته هوش مصنوعی سازمان بهداشت جهانی با بیان اینکه »چین« و »استنفورد« از این روش در 

راستای تشخیص ویروس کرونا استفاده کرده اند.

رییس کل بانک مرکزی:
نظام بانکی حداکثر همراهی را با فعاان گردشگری خواهد کرد

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی حداکثر همراهی و کمک را به فعاان گردشــگری 
که بر اثر شیوع کرونا آسیب دیده اند، خواهد کرد.»عبدالناصر همتی« روز شنبه با انتشار یاداشتی در صفحه 
اینستاگرام، نوشت: امروز )۱۶ فروردین ۹۸( به همراه معاون اول رییس جمهوری، در جلسه فعاان گردشگری، 
میراث فرهنگی و صنایع دستی شرکت کردم. مسووان بخش های مختلف و نیز رییسان اتحادیه های صنفی 
مســائل و مشکات ناشــی از شیوع کرونا در اوج فعالیت هایشان را تشــریح کردند.رییس کل بانک مرکزی 
افزود: هتل ها، مراکز گردشگری، صنایع دستی و دفاتر مسافرتی، اوج فعالیت و بهره برداری از سرمایه گذاری 
و تدارکاتشان ایام عید است که به طور کامل متوقف شدند.وی ادامه داد: در مورد تعویق اقساط تسهیاتشان 
و نیز دوره تنفس تسهیات جدیدی که برای جلوگیری از آسیب بیشتر و حفظ اشتغالشان قرار است بگیرند 
پیشنهاداتی داشتند که قابل توجه بود.رییس کل بانک مرکزی گفت: این نکته را تاکید کردم مهمترین لطمه 
و آســیب این ویروس گرفتن جان بســیاری از هموطنان اســت که آثار اقتصادی، در مقایسه با آن ضایعات 
تأسف بار، اهمیت بسیار کمتری دارد.همتی افزود: البته آثار مالی و اقتصادی آن نیز مهم است ولی با توجه 
به مشکات جدی بودجه ای دولت به خاطر فشار تحریم ها اینکه فکر کنیم همه آسیب های وارده قابل جبران 
باشــد، مقدور نیســت.وی اضافه کرد: اما این اطمینان را دادم که نظام بانکی حداکثر همراهی و کمک را به 
فعاان گردشگری خواهد کرد. چراکه رونق گیری فعالیت این بخش از خدمات، منوط به برگشت شرایط کامًا 

عادی از نظر ریشه کنی ویروس است.

معــاون کل وزارت بهداشــت ضمن اعــام روند 
کاهشی بروز کرونا در برخی استان های پرشیوع و 
همچنین ابراز نگرانی درباره وضعیت این بیماری در 
تهران، در زمینه پیش بینی از زمان مهار کرونا در 
دنیا و کشور گفت: تا اطاع ثانوی و تا زمان کشف 
دارو و واکسن باید با زندگی با کرونا عادت کنیم.به 
گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی - نماینده ویژه 
وزیر بهداشــت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی 
مبارزه با بیماری کرونا در ارتباط ویدیو کنفرانسی با 
خبرنگاران، در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت 
ابتا به کووید۱۹ در اســتان تهران و اســتان های 
پرشیوع،   گفت: در اســتان هایی که روند ابتا به 
کووید۱۹  زودتر آغاز شد و معموا استان های پر 
خطرمان محسوب می شدند،   در حال حاضر روند 
ابتا نزولی شده اســت و اکنون تعداد بیشتری از 
استان هایمان این وضعیت را دارند. البته متاسفانه  
برخی از اســتان ها هنوز از نظــر تعداد موارد ابتا 
و مرگ ومیــر رونــد صعودی نســبی را دارند که 
استان هایی هستند که ویروس کرونا دیرتر به آن ها 

وارد شده است.

نگرانیدربارهوضعیتتهران
وی افزود: در عین حــال از وضعیتی که در تهران 
وجود دارد از نظر ابتا هنوز نگران هستیم. از آنجایی 
که تهران نقش کلیدی ارتباطی با ســایر استان ها 
دارد، هرگونه وجود و  شــیوع ویروس حتی در حد 
متوســط هم می تواند باعث انتشار به سایر شهرها 
و به ویژه شــهرهای اطراف تهران شــود که تبادل 
زیادی از نظر اشتغال دارند. همانطور که آقای رییس 
جمهور اعام کردند روند ابتا در اکثر استان ها نزولی 
است و همانطور که وزیر بهداشت اعام کردند این 
به معنی مدیریت بیماری است، نه به معنی کنترل 
و سرکوب بیماری. ما هنوز درباره ویروس نگرانیم. 
سطح ترافیکی که امروز در سطح  شهر تهران بود، 
ما را نگران می کند. زیرا هر یک از این افراد می توانند 

ویروس را به خانه یا محل کار ببرند.  

فاصلهگــذاریاجتماعیبالحاظماحظات
اقتصادی

وی درباره لزوم تشــدید فاصله گذاری اجتماعی، 
گفت: ما دو موضوع داریم؛ یکی کنترل بیماری و 
کاهش مرگ و میر و بیمای زایی بیماری اســت و 
هدف دوم هم کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی 
ویروس اســت که این دو هــدف متناقض بوده و 
حصول هر دو به میزان کاما مناسب، ممکن است 
حاصل نشود. مهم این است فاصله گذاری اجتماعی 
به معنی کاهــش تماس مردم با یکدیگر هدف ما 
است، اما باید ببینیم که اقتصاد ما چقدر تحملش 
را دارد. زیرا ایران فقط با کرونا نمی جنگد، بلکه با 
تحریم های ناجوانمردانه هم می جنگد و به همین 
دلیل حفظ تعادل در این زمینه ازم اســت و به 
حداکثر ممکن باید برســد، اما قاعدتا ماحظات 

اقتصادی هم باید لحاظ شود.
بروز موج دوم کرونا در کشور اگر...

واکســنودارویضدکرونانیازمند۱۸ماه
زمان

حریرچی در ادامه دربــاره احتمال بروز موج دوم 
کرونا در کشور، گفت: اگر روال به سابق بازگردد که 
این اقدام مدنظر هیچکس نیست، مطمئنا شاهد 
یک موج بازگشت ویروس خواهیم بود. هیچکس 
در کشــور، در دولت و ملــت خواهان این موضوع 
نیست. اما در صورت عدم رعایت، احتمال بازگشت 
بیماری وجود دارد. همانطور که کشورهای مختلف 
مطرح کردند و رییس جمهور ما هم اشاره کردند 
تا زمانیکه واکســن و داروی این ویروس ســاخته 
نشــود که طبق پیش بینی ها حداقل ۱۸ ماه برای 
این اقدام وقت نیاز اســت و در عین حال اگر خود 
ویروس مانند سارس دچار تغییر معنی داری نشود، 
در کشــورهای مختلف موجــود خواهد بود. هیچ 
کشوری نتوانسته این ویروس و احتمال وقوع آن را 
به صفر برساند. ویروس در کشورهای مختلف دنیا 
خواهد بود و مقداری بسته به تغییرات آب وهوایی 
و رفتار مردم ممکن اســت انتشار ویروس و باا و 

پایین شود.
هم با کرونا می جنگیم هم با تحریم ها

بازگشاییهایگامبهگام
وی افزود: اســتراتژی های فاصله گذاری هوشمند 
مبتنی بر چند اصل اســت؛ یکی این اســت که 
مــا هم با کرونــا می جنگیم هم بــا تحریم ها. در 
نتیجه، لحاظ مسائل اقتصادی در مدیریت کرونا، 
از اســتراتژی های اصلی فاصله گــذاری اجتماعی 
هوشمند است. دوم بازگشایی هوشمند و تدریجی 
و گام بــه گام اســت.   هیچکس موافق نیســت 
که یک ضرب بازگشــایی انجام شــود، بلکه باید 
بازگشایی های تدریجی داشته باشیم و ارزیابی های 
مستمر هم از این بازگشایی ها باید انجام دهیم تا 
برای گام بعد تصمیم  بگیریم. مساله مهم دیگر این 
است که در بازگشایی ها حذف گروه های پرخطر از 
ابتا و مرگ ناشی از کرونا را در نظر بگیریم که این 

را مهم انجام می دهیم.

پیشبینیزمانمهارکرونا
حریرچی دربــاره پیش بینی وزارت بهداشــت از 
زمان مهــار کرونا در کشــور، گفت: پیش بینی ها 
ما بسته به ســطح فاصله گذاری اجتماعی است. 
یکی از پیش بینی هایمان این بــوده که اگر هیچ 
فاصله گذاری اجتماعی رخ ندهد، تا انتهای خرداد 
با این بیماری درگیر خواهیم بود و در تابستان هم 
خودش را حفظ می کند و در پاییز هم مشــکل زا 
خواهد بود. نظرمان این اســت که هیچ کشوری 
نمی تواند قرنطینه کامل را انجام دهد. به جز چین 
که البته شــرایط خاصی داشت و بیش از ۴۰ هزار 
پزشک و پرستار به ووهان اضافه کرد و در مواردی 
هم افراد بیرون می رفتند. اکنون گفته می شود که 

در فرانسه قرنطینه کامل است،   اما در آنجا مردم به 
شش دلیل می توانند از خانه خارج شود.

تازمانکشفدارووواکسنبایدبازندگیبا
کروناعادتکنیم

حریرچی ادامه داد: فاصله گذاری اجتماعی در کشور 
انجام شده و فکر می کنیم در اکثر استان ها از نقطه 
اوج خارج شده ایم و اگر همین روال ادامه یابد، در 
اردیبهشت ماه میزان شیوع به میزان قابل توجهی 
کاهش می یابد، اما نکته بســیار مهم این است که 
روند کاهشــی نه در کشــور ما و نه در هر کشور 
دیگری به معنای صفر شدن و از بین رفتن ویروس 
نیست. در کره جنوبی که یکی از کشورهای موفق 
در مقابله با کرونا بوده است، دیروز ۹۰ مورد جدید 
داشته است. همانطور که بسیاری از کشورها اعام 
کرده اند،   متاسفانه باید تا اطاع ثانوی که واکسن یا 
داروی ویروس ایجاد شود، به زندگی با این ویروس 
عادت کنیم و استراتژی های فاصله گذاری اجتماعی 
را تا حد مقدور رعایــت کنیم. خیلی از مردم ما و 
کشورهای دیگر شستن دست را رعایت نمی کردند 
که باید رعایت کننــد. ارتباطات اجتماعی زیاد ما 
بسیار خوب است،  اما فعا باید آن را کنترل کنیم.

پوشش۹۰درصدهزینههایدرمانبیماران
کرونا

حریرچــی درباره هزینه های مســتقیم کرونا به 
کشــور اظهار کرد: بخش عمده ای از تخت های 
بیمارســتانی را به کرونا تخصیــص دادیم، اعمال 
جراحی به تعویق افتاد و ۹۰ درصد هزینه بستری 
بیماران کرونایی را تقبل کردیم. در عین حال در 
حوزه محاســبات باید هزینه بستری و هزینه ای 
که مردم و دولت صرف تامین وســایل محافظتی 
کردند نیز محاسبه شود. باید توجه کرد که دولت 
یک بسته ۱۲ هزار میلیارد تومانی از محل صندوق 
ذخیره ارزی، یک بسته ۶۰۰ میلیاردی و یک بسته 
۱۲۰۰ میلیــاردی تخصیص داده و این بســته ها 
بعضا پرداخت شــده اند، اما هزینه های بهداشتی و 
درمانی بیشتر  از این ها خواهد بود.حریرچی افزود:  
در عین حال شاهد کاهش ۸۰ درصدی مراجعات 
در مراکز ســرپایی خصوصی و دولتــی بوده ایم و 
مردم بــرای بیماری مراجعــه نکرده اند. حتی در 
مواردی شــاهد بودیم در آپاندیسیت هم فرد در 
مرحله حاد به مراکز درمانی مراجعه کرده اســت 
یا افراد آنژیوگرافی خود را به تعویق انداخته اند. در 
حالی که ممکن است هر لحظه سکته فرد را تهدید 
کند. همچنین پیش بینی می شود تولید ناخالص 
ملی دنیا به دلیل شیوع کرونا حدود ۴۵۰۰ میلیارد 
دار تا حدود پنج درصد کاهش پیدا کند و کشور 
ما هم از این قاعده مستثنی نیست؛ به طوری که 
کاهش رشــد اقتصادی دو درصدی را برای کشور 
ما پیش بینی کرده اند و حتی کاهش رشد ممکن 

است بیش از دو درصد باشد.

معاوناولرییسجمهور:

تصور عبور از شرایط فعلی بدون هزینه غیرممکن است
مالیاتبرخانههایخالی

اجرامیشود

 اعام جزئیات دریافت وام کرونا

وزیر راه و شهرســازی از اجرایی شــدن اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه در سال ۹۹ خبر داد و گفت: 
اخذ مالیات از خانه های خالی از ســکنه موجب تحرک در بخش مســکن می شود.محمد اسامی وزیر راه و 
شهرسازی در گفت وگوی زنده در شبکه سیما در پاسخ به این سوال که آیا با وضع مالیات از خانه های خالی 
از سکنه موافق هستید؟، گفت:در قانون مالیات های مستقیم اخذ مالیات قانون است و در اختیار ما نیست.وی 
افزود: در بسیاری از کشورها برای خانه های خالی از سکنه مالیات وضع می کنند تا سرمایه ها راکد نماند.

اسامی تاکید کرد: تکلیف وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه اماک را راه اندازی کند ....

درخواستاتحادیهاروپا
برایتعلیقتحریمهاعلیهایران

 ۵۵۷۴۳ ابتا و ۳۴۵۲ مرگ ناشی
 از کرونا تا کنون

ســخنگوی وزارت بهداشت ضمن اعام تشخیص ۲۵۶۰ بیمار جدید مبتا به روناویروس جدید، از 
بهبودی و ترخیص ۱۹۷۳۶ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در کشور خبر داد.به گزارش ایسنا، دکتر 
کیانوش جهانپور گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۵۶۰ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شــدند.وی گفت: بنابراین مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به 
۵۵۷۴۳ مورد رسید.جهانپور گفت: خوشبختانه تا کنون ۱۹۷۳۶ نفر از بیماران بهبود یافته و ترخیص 
شده اند.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵۸ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در 
کشــور جان خود را از دست دادند ومجموع درگذشتگان بر اثر این بیماری در کشور به ۳۴۵۲ نفر 
رسید.وی همچنین گفت: ۴۱۰۳ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.سخنگوی 
وزارت بهداشت گفت: مردم برای خوداظهاری غربالگری کرونا به سامانه salamat.gov.ir مراجعه کنند.

معاونکلوزارتبهداشت:

 تا اطاع ثانوی به زندگی با کرونا عادت کنید
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معاون اول رییس جمهور:گزیده خبر

تصور عبور از شرایط فعلی بدون هزینه غیرممکن است
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم بنگاه 
ها و فعاان اقتصادی دچار ورشکستگی شوند، گفت: دولت با تمام 
ظرفیت در کنار فعاان اقتصادی بخش های مختلف خواهد بود و 
آنها را تنها نخواهد گذاشت.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطاع 
رسانی معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر 
دیروز)شنبه( در جلســه ای با مدیران و مسئوان وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با اشــاره به اینکه فعاان 
و بنگاه هــای اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه نظیر هتل ها، 
اقامتگاه ها و بخش تولید صنایع دستی بیشترین آسیب ها را از 
شیوع ویروس کرونا متحمل شده اند، اظهار داشت: باید با اقدامات 
و برنامه ریزی های مناسب اجازه ندهیم بخش های گردشگری و 
صنایع دستی و زیرمجموعه های این بخش ها دچار آسیب شوند.

معاون اول رییس جمهور با اشــاره بــه گزارش های وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی در خصوص فعالیت ها و 
اقدامات بخش های مختلف این وزارتخانه خاطر نشان کرد: بخش 
های زیرمجموعه این دســتگاه اجرایی نقش مهمی در اشــتغال 
زایی، ارزآوری و افزایش تولید در کشــور ایفا می کنند و گزارش 
عملکرد ســالهای ۹۷ و ۹۸ این وزارتخانه بیانگر برنامه ریزی ها 
و اقدامات مناســب این وزارتخانه است.وی افزود: با شیوع کرونا، 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا پروتکل ها و دستورالعمل هایی 
تدوین کرد که برای همه بخش ها ازم ااجرا اســت و البته این 
تصمیمات و پروتکل ها با تبعاتی در بخش های مختلف نیز همراه 
بوده اســت که یکی از اصلی ترین تبعات بر بخش گردشــگری 
تحمیل شــده و منجر به کاهش سفرها و در نتیجه ضرر و زیان 
هتل ها، تورها و آژانس های گردشگری شده است.جهانگیری در 
ادامه با تبریک ســال جدید به همه دست اندرکاران و کارکنان 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: یکی از 
تصمیمات مهم دولت برای مدیریت بیماری کرونا تعطیلی بخش 
های اصلی خود بوده است که در همین راستا از ۱۰ اسفند بخش 
آموزش کشــور که بیش از ۵۰ درصد بدنه دولت را تشکیل می 
دهد به طور کامل تعطیل شد و در سایر دستگاه های دولتی نیز 
حضور کارکنان به صورت یک ســوم و شیفتی بود. البته بخش 
هایی از دولت نظیر بخش بهداشــت و درمان و بخش هایی که 
مســئول تامین نیازهای ضروری جامعه هســتند به صورت سه 
شیفت و شــبانه روزی فعالیت دارند.معاون اول رییس جمهور با 
تاکید بر اهمیت بخش های زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خاطر نشان کرد: براساس گزارش های 
دکتر مونسان، علیرغم اینکه سال ۹۸ به جهت اتفاقات و حوادث، 

جزو ســخت ترین ســالها بود اما درآمدهای ارزی این وزارتخانه 
بیش از ۱۱ میلیارد دار بوده که عددی بزرگ اســت و نمی توان 
از آن چشــم پوشی کرد.وی همچنین با اشــاره به تدوین سند 
راهبردی توسعه گردشگری، برنامه اقدام ملی گردشگری و دیگر 
اسناد توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
تصریح کرد: تدوین این اسناد و برنامه ها اهمیت فراوانی دارند که 
باید بصورت جدی دنبال شوند و در سال ۹۹ در دولت به تصویب 
برســد.جهانگیری بر ضرورت حمایت همه نهادها و بخش های 
مختلــف از جمله نظام بانکی از بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی تاکید کرد و 
افزود: بنگاه ها و فعاان اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه کانون 
مهمی برای اشــتغال زایی و ارزآوری هستند و باید مورد حمایت 
قرار گیرند.معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه شــیوع کرونا 
همه کشورها را در بر گرفته و این بیماری به چالش بزرگ جهانی 
تبدیل شــده اســت، گفت: پیش بینی های مهمی در خصوص 
تبعات اقتصادی شــیوع این ویروس در سراسر جهان انجام شده 
و طبیعتاً همه بخش ها و ظرفیت های مادی و معنوی کشور ما 
نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفــت. مهمترین هنر مدیریت این 
اســت که قدرت مواجهه خود را با این بیماری و عبور از شرایطی 
که کرونا بر ما تحمیل کرده است، باا ببریم.وی با تاکید بر اینکه 

موضوع ســامت و درمان مردم اصلی ترین و مهمترین اولویت 
دولت است، خاطر نشــان کرد: در کنار این اولویت مهم، مسائل 
و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا نیز اولویت مهمی است که باید 
برای عبور از آن برنامه ریزی کنیم.جهانگیری افزود: نباید تسلیم 
شــرایط پیش رو شــویم و در عین حال نباید چشــم خود را بر 
عوارض، تبعات و پیامدهای ناشی از شیوع کرونا ببندیم. باید برای 
جبران آســیب ها و خسارات ناشی از شیوع کرونا بر بخش های 
مختلف اقتصادی نظیر هتل ها، اقامتگاه ها و مراکز گردشــگری 
برنامه ریزی جدی داشــته باشیم.معاون اول رییس جمهور ادامه 
داد: تصور اینکه بتوانیم بدون هزینه و آســیب از این مقطع عبور 
کنیم تقریباً غیر ممکن اســت. همانگونه که مردم در این شرایط 
دچار مشــکاتی شــده اند و هزینه می دهند، بخش خصوصی، 
دولت و سایر بخش ها نیز هزینه هایی را پرداخت خواهند کرد تا 
بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.وی با اشاره به اینکه البته مردم 
از شــرایط و منابع مالی دولت آگاه هســتند، گفت: ما در تحریم 
ظالمانه ای از سوی آمریکا به سر می بریم و رییس جمهور آمریکا 
بــا نهایت پر رویی به خبرنگاران اعام می کند که ایرانی ها برای 
لغو تحریم ها درخواســتی به ما نداده اند.جهانگیری اضافه کرد: 
ملت ایران چه درخواســتی باید بدهد؟ ملت ایران از ابتدا اعام 
کرده اند که در شرایطی که همه مردم دنیا با جان خود در حال 

مبارزه با ویروس کرونا هســتند، باید تحریم های ظالمانه آمریکا 
برداشته شود.معاون اول رییس جمهور خطاب به رییس جمهور 
آمریکا تصریح کرد: ملت ایران می گوید شما در کشور خودتان که 
بیش از همه درگیر این ویروس هستید و جان دادن انسان ها را 
در پیش روی خود می بینید، بگذارید ملت ایران از منابع درآمدی 
خود استفاده کند. بگذارید مردم ایران زندگی کنند و مانند سایر 
ملت ها برای مقابله با این ویروس خطرناک راهکارهایی عالمانه در 
پیش بگیرد.وی خاطر نشان کرد: ملت ایران می گوید تحریم ها را 
بردارید تا بانک مرکزی به منابع درآمدی خود دسترسی پیدا کند 
و بتواند ضرورت ها و نیازهای مقابله با کشــور را تامین کند. اگر 
موانع را بردارید حتماً بهتر می توانیم با کرونا مبارزه کرده و این 
شرایط را مدیریت کنیم. شما مهمترین منبع درآمدی ایران که 
نفت است را به روی ملت ایران بسته اید و اجازه خرید نفت ایران 
را به کشورهای دیگر نمی دهید.جهانگیری در ادامه تصریح کرد: 
با وجود شرایط دشوار اقتصادی اما با انسجام، وحدت و هماهنگی 
می توانیم این شرایط را مدیریت کرده و از آن عبور کنیم.معاون 
اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی های دولت برای جبران 
آســیب ها و خسارات بنگاه های اقتصادی، گفت: دولت ۷۵ هزار 
میلیارد تومان تســهیات با نرخ سود ۱۲ درصد برای بنگاه های 
آســیب دیده به شرط حفظ نیروی کار در نظر گرفته و ۲۵ هزار 
میلیارد تومان دیگر از منابع دولتی برای کمک به اقشــار آسیب 
پذیر تخصیص داده است.وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و نظام 
بانکی کشور با جدیت پای کار آمده و مصمم است به بنگاه های 
آسیب دیده کمک کند، از پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده از 
ســوی نظام بانکی برای کمک به کســب و کارهای آسیب دیده 
قدردانی کرد.جهانگیری در بخش پایانی ســخنان خود از برنامه 
ریزی ها و اقدامات وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی قدردانی کرد و گفت: مدیران این وزارتخانه و سایر دستگاه 
های اجرایی باید با کار شــبانه روزی بــرای دوران پس از کرونا 
برنامه های روشنی داشته باشند تا با تحریک تقاضا مانع از آسیب 

رسیدن به فعاان اقتصادی و بنگاه های زیرمجموعه خود شود.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: رییس جمهور نیز با تمام 
توان برای مقابله با کرونا پای کار اســت و در تمام ایام تعطیات 
عید نوروز، روزی نبوده که چند جلســه در این خصوص برگزار 
نکرده باشــد. باید با بکارگیری همــه ظرفیت های دولت، بخش 
خصوصی ونهادهای مختلف به گونــه ای برنامه ریزی کنیم که 
بتوانیم با ســرفرازی و حداقل هزینه و آسیب این مقطع را پشت 

سر بگذاریم.

رهبر انقاب برای رئیس مجلس آرزوی 
سامتی و بهبودی کرد

تهران- ایرنا- رییس دفتر مقام معظم رهبری از طرف رهبر انقاب اســامی 
برای رییس مجلس شورای اسامی دعا و آرزوی سامتی و بهبود کرد.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در پی ابتای »علی 
اریجانی«  به بیماری ناشــی از ویروس کرونا، حجت ااســام والمسلمین 
»محمدی گلپایگانی« از طرف رهبر انقاب اسامی از آخرین وضعیت درمان 
رییس مجلس جویا شــد.  محمدی گلپایگانی از سوی رهبری انقاب برای 
اریجانی دعا و آرزوی سامتی و بهبودی کرد.اداره کل اخبار مجلس شورای 
اسامی روز پنجشنبه با انتشــار اطاعیه ای اعام کرد که علی اریجانی به 

ویروس کرونا مبتا شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد
رسیدگی به پرونده های قضایی با رعایت 

مکانیزم اعامی ستاد مقابله با کرونا
رئیس کل دادگستری استان تهران از رسیدگی محاکم به پرونده ها با لحاظ 
مکانیزم اعام شده دولت و ستاد مقابله با کرونا خبر داد.محمد جواد حشمتی 
در گفت وگو با ایســنا، در پاسخ به این سوال که آیا وقت رسیدگی به محاکم 
تغییری کرده اســت یا خیر، اظهار کــرد: در رابطه با پرونده هایی که تعیین 
وقت شــده اند، تمهید و برنامه ریزی شــده تا همکاران قضایی بیایند و کار 
پرونده ها با ماحظاتی و رعایت نکات بهداشــتی و به صورت خیلی حساب 
شده ان شاءاه  انجام شود.وی افزود: با لحاظ همان مکانیزمی که دولت مقرر 
و ســتاد مرکزی )مقابله با( کرونا فعا اعام کرده، با همان کیفیت ان شاءاه 

قرار شده انجام شود.

با حضور غامی و حاجی میرزایی
کمیسیون آموزش نحوه مجدد بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها را بررسی می کند

رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اســامی از جلسه 
هفته جاری این کمیســیون با وزیران علوم و آموزش و پرورش برای بررسی 
موضوع بازگشایی مجدد مدارس و دانشگاه ها خبر داد.محمدمهدی زاهدی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسامی هفته جاری جلسه ای با وزیران علوم و آموزش و پرورش برای بررسی 
موضوع نحوه ی بازگشایی مدارس و دانشگاه ها برگزار می کند.وی توضیح داد: 
مهم ترین موضوع، نظر وزیر بهداشــت است که ماک کار قرار می گیرد، باید 
در این جلسه گزارش داده شود تا بتوان تصمیم گیری درستی صورت گیرد.

از ابتدای اســفندماه سال گذشته مدارس و دانشــگاه ها برای کنترل شیوع 
ویروس کرونا تعطیل شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد
کشف 7میلیون ماسک، 74میلیون دستکش 
و 4۶7هزار لیتر الکل در بازرسی تعزیرات

ســخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ۳ اسفند ۹۸ تا ۱۲ فروردین 
امسال، بیش از ۷ میلیون ماسک، ۷۴میلیون دستکش و ۴۶۷هزار لیتر الکل 
فقط در گشــت های تعزیرات به دست آمده اســت.به گزارش ایسنا به نقل 
از ســازمان تعزیرات حکومتی، ســید یاسر رایگانی با اشــاره به تداوم انجام 
گشــت های تعزیرات برای جلوگیری از وقوع تخلف در حوزه اقام بهداشتی، 
اظهار کرد: از ســوم اســفند ۹۸ تا روز ۱۲ فروردین امســال، ۲۳ هزار مورد 
بازرســی از اصناف مختلف در ســطح کشور انجام شــده است که منجر به 
تشــکیل بیش از ۴ هزار پرونده شد.وی با بیان اینکه تهران، همدان، لرستان 
و خراسان رضوی دارای بیشترین پرونده تشکیل  شده هستند، درباره حجم 
ماسک، دستکش و محلول های کشف شــده در این مدت، گفت: در جریان 
انجام این بازرســی و گشــت ها، تعداد ۷ میلیون و ۱۹۷ هــزار و ۵۵۵ عدد 
ماسک، ۷۴ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۶۷۵ عدد دستکش، ۶۶ هزار و ۵۴ روپوش 
بیمارستانی و ۴۶۷ هزار و ۱۷۵ لیتر الکل ضدعفونی کننده کشف شده است.

ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه نیــروی انتظامی هم 
کشفیات مستقلی در این زمینه دارد که پرونده آنها را برای رسیدگی بعضاً به 
دادسرا و بعضاً به تعزیرات ارائه می کند، گفت: کشفیات اعام  شده فوق فقط 
و فقط مواردی است که در گشت های مشترک تعزیرات به دست آمده است.

موسوی در واکنش به توئیت وزیر امور خارجه آمریکا
دیپلمات های آمریکا مدتهاست مشغول 

حمایت از تروریست ها هستند
تهران – ایرنا – ســید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 
شنبه به توئیت مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد و نوشت 
که دیپلمات های آمریکایی مدتهاســت به تجهیز و حمایت از تروریست ها 
مشــغول هستند.وی در صفحه توئیتر خود نوشــت: واقعیت انکارناپذیر این 
اســت که »دیپلمات های« آمریکا مدتهاست که به کودتا، تسلیح تروریست 
ها، دامن زدن به خشــونت های فرقــه ای، حمایت از کارتلهای مواد مخدر، 
زورگویی به دولتها و شــرکتها، جاسوسی حتی از متحدان آمریکا، معاشرت 
با دیکتاتورها، قصابها و تروریستها و غیره مشغول هستند.موسوی نوشت: اما 
پمپئو )مقام سابق سیا و وزیر نفرت( و اربابانش »کار« را وارد مرحله جدیدی 
کرده اند؛ یعنی تروریســم پزشکی. به همین دلیل وی وجدانی مملو از گناه 
دارد که به چنین فرافکنی روانی متوســل می شــود.وزیر خارجه ترامپ که 
عاوه بر جنگ طلبی به وزیر نفرت هم شهرت یافته است اخیرا در یادداشت 
توئیتری خود، دیپلمات های ایرانی را به دخالت در یک ترور در ترکیه متهم 
کرده اســت.پمپئو، دیپلمات های ایرانی را عوامل ترور معرفی کرده است که 
از نظر او در ترورها و توطئه بمب گذاری ها در اروپا در طول ســالیان گذشته 
دخیل بوده اند.مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
نیز روز پنجشنبه گذشته در واکنش به ادعای اخیر وزیر خارجه آمریکا علیه 
دیپلمات های ایرانی گفت: کســی از دروغ پراکنی مقامات آمریکا علیه ایران 
فریب نمی خورد.تخت روانچی روز پنج شنبه در یادداشت توئیتری خود افزود: 
اتهام زنی مقامات ایاات متحده علیه ایران حد و مرزی ندارد.وی ادامه داد: در 
حالیکه جهان بر همکاری برای مقابله با کووید-۱۹ متمرکز است و از آمریکا 
می خواهد تروریسم اقتصادی خود را بردارد، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
بدون توجه به آن ودر عوض، دروغ پراکنی می کند: این بار علیه دیپلمات های 
ایرانی.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد تصریح کرد: کســی فریب 

نمی خورد.

 سردار سپهر: 
بسیج بر اساس تکلیف به 

دستگاه های نظام کمک می کند
جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج بر اساس تکالیفی 
که بر عهده دارد موظف اســت در کمک به دســتگاه های نظام 
اسامی اقدام کند.به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم 
سردار محمد حسین سپهر جانشین سازمان بسیج مستضعفین 
صبح امروز در نشست خبری چالش کرونا و نهضت مردمی حل 
نوآورانه کرونا با اتکا به هوش جمعی طی سخنانی اظهار داشت: 
همانطور که مردم عزیز میدانند شــرایط امروز کشور در مقابله با 
کرونا و تبعاتی که این موضوع در ابعاد مختلف گذاشــته اســت 
شرایط خاصی است. بســیج بر اساس تکالیفی که بر عهده دارد 
موظف اســت در کمک به دستگاه های نظام اسامی اقدام کند.

وی افزود: در چهل سال گذشته بسیجیان و ساختارهای مردمی 
کمک های شایانی در حل معضات مختلف داشته اند و هرگاه مردم 
وارد میدان شــده اند اقدامات شایسته ای را خلق کرده اند. سردار 
سپهر ادامه داد: جمهوری اسامی به عنوان یکی از کشورهای در 
معرض کرونا در پیک این بیماری اســت اما کشور ما در مقابله با 
این بیماری اقدامات شــاخصی انجام داده است. با حضور بیش از 
۵۰ هزار تیم غربالگری بســیج موفق شدیم حدود ۷۰ میلیون از 
مردم را غربالگری کنیم. جانشین سازمان بسیج عنوان کرد: تفاهم 
نامه خوبی که با وزارت بهداشــت امضا شد موجب شد تا بیش از 
۶۰۰ هزار بسیجی در نقاط مختلف کشور برای کمک به سازمانها 
مختلف کشــور حضور پیدا کنند. سردار سپهر گفت: با توجه به 
تبعاتی که این بیماری داشته اســت بر آن شدیم تا با فراخوانی 
طرح ها و ایده ها با استفاده از ظرفیت های حل مساله در سازمان 
بسیج و استفاده از مرا کز دانش بنیان در یک مسابقه بزرگ حل 
مساله در کشور از همه صاحبنظران برای ارائه راه های عبور از این 
چالش دعوت کنیم. وی تصریح کرد: در این شــرایط برای اینکه 
قادر باشــیم از همه مراکز دانشگاهی و مردم عزیز استفاده کنیم 
از همه در خواســت می کنیم در عرصه های ایده های مبتکرانه، 
ارائه محصوات مارا یاری کنند. حاضر هســتیم این ایده ها را در 
حوزه های بهداشت و درمان، مدیریت کان،پیامدهای اقتصادی 
و آســیب های اجتماعی در یافت کنیم.  ما به دنبال یک ساختار 
پدافند زیســتی هم هســتیم و می خواهیم در این عرصه هم از 
ظرفیت مردم استفاده کنیم تا قادر باشیم نظام حل المسائل ازم 
را داشته باشیم. سپهر خاطرنشان کرد: چون این بیماری همچنان 
ادامه دارد نیازمند یک ساختار علمی مستحکم هستیم و این ستاد 
رشــد و فناوری در پایان کرونا هم ادامه فعالیت خواهد داد. این 
ســتاد در عرصه های مختلف می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. 
امروز کشورهای اروپایی التماس می کنند که با وزیر بهداشت ما 
جلسه داشته باشند تا از تجربیات ایران استفاده کنند. وی  با بیان 
اینکه امروز هدایت و  حمایت های مســئوان در اوج قرار گرفته 
است عنوان کرد: از همه مردم درخواست می کنیم به پروتکل های 
وزارت بهداشــت توجه و با آنها همراهی کنند. همچنین از همه 
بســیجیان دعوت می کنم با روحیه جهــادی و انقابی تاش و 
همــکاری خود را مجدانه ادامه دهند. ســردار در پایان گفت: ما 
در این مســابقه ضمن اهدا جوایز به ایده های برتر، از این ایده ها 

به صورت همه جانبه حمایت خواهیم کرد تا به محصول برسند.

نقوی حسینی: 
آمریکایی ها با ادامه تحریم های ایران ماهیت 

ضدبشری خود را آشکار کردند
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسامی گفت: در 
شرایطی که انتظار جامعه بشری برداشــتن تحریم های دارویی و اصلی ایران برای مقابله 
بهتر با ویروس کرونا است مقامات آمریکایی با کوبیدن بر طبل تحریم ها بار دیگر ماهیت 
ضدبشری خود را آشکار کردند. سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
ادامه تحریم های ظالمانه آمریکا اظهار کرد: در حال حاضر کشورها و ملت های جهان درگیر 
ویروس کشنده و خطرناک کرونا هستند که ازم است برای مقابله با آن از همه ظرفیت ها 
استفاده شود. انتظار جامعه بشری کمک همه کشورها و ملت ها به یکدیگر و حتی جبران 
کمبودهای مالی است چون برای این ویروس تفاوتی ندارد که در کدام کشور قرار دارد.وی 
ادامه داد: این طور نیســت که کشوری فکر کند با کرونا مبارزه کرده و دیگر ویروس وارد 
آن کشور نمی شود چون باز هم این احتمال وجود دارد، پس باید تاش ها معطوف به پاک 
شدن کره خاکی از کرونا باشد که ازمه آن همکاری کشورهای جهان است نه اینکه آمریکا 
همچنان بر طبل تحریم ها بکوبد. انگار هنوز مقامات آمریکایی نمی دانند که اان موضوع 
ســامت جامعه بشری مطرح است و همه باید برای آن تاش کنند.نقوی حسینی با بیان 
اینکه انتظار جامعه جهانی برداشتن تحریم های دارویی و اصلی ایران برای مقابله با کرونا 
اســت، افزود: ادامه این تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران بار دیگر ماهیت ضدبشری 
اقدامات مقامات آمریکایی را آشکار کرد آن هم در شرایطی که جامعه بشری نیازمند کمک، 
همراهی و همدلی برای مقابله با کرونا است.وی همچنین به تبعات اقتصادی شیوع کرونا در 
دنیا اشاره و خاطرنشان کرد: با شیوع کرونا اقتصاد همه کشورها در حال رکود و غیرفعال 
شدن است، بنگاه های اقتصادی و  فعالیت های مالی و پولی دنیا تعطیل و متوقف شده و 

بعد از مهار کرونا هم باید منتظر آثار بعدی آن باشیم.

سخنگوی هیات رییسه مجلس:
آسیب های اقتصادی کرونا سه شنبه در مجلس 

بررسی می شود
تهران- ایرنا- ســخنگوی هیات رییسه مجلس شــورای اسامی، از احتمال حضور وزیران 
بهداشت و کشور و بررسی آسیب های اقتصادی مساله کرونا در جلسه علنی روز سه شنبه 
مجلس خبر داد.»اسداه عباسی« دیروز شنبه درباره دستور کار مجلس شورای اسامی در 
هفته جاری از برگزاری جلسه فردا صبح هیات رییسه خبر داد و گفت: هیات رییسه مجلس 
شورای اسامی فردا ساعت ۱۰ صبح در جلسه ای با روسای کمیسیون های تخصصی دستور 
کار صحن و کمیسیون های مجلس را بررسی خواهد کرد.سخنگوی هیات رییسه مجلس 
اظهارداشت: با توجه به برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه، در جلسه هیات رییسه که فردا 
برگزار خواهد شــد درباره حضور وزیران بهداشت و کشــور در جلسه علنی روز سه شنبه 
تصمیم گیری خواهد شــد.  عباسی بررسی مسائل مرتبط با کرونا را مهمترین دستور کار 
روز سه شنبه صحن علنی مجلس دانست و افزود: در این جلسه درباره آسیب های اقتصادی 
ناشــی از شیوع ویروس کرونا و همچنین درنظر گرفتن بســته های حمایتی برای افراد و 
اقشــار آسیب پذیر و همچنین کارگاه ها و شــرکت های آسیب دیده از ویروس کرونا بحث 
و تصمیم گیری خواهد شــد.وی ادامه داد: عاوه بر این طرح ها و لوایحی همچون مدیریت 
پســماند و مالیات بر اززش افزوده و گزارش برخی کمیسیون ها درباره موضوعات مختلف 
نیز مورد رســیدگی قرار خواهد گرفت.عباسی با بیان اینکه در جلسه علنی روز سه شنبه 
درباره برگزاری جلســه در روز چهارشــنبه تصمیم گیری خواهد شــد، افزود: در صورت 
برگزاری جلســه در روز چهارشنبه، ما در این روز بررسی صاحیت وزیر پیشنهادی جهاد 
کشاورزی را در دســتور خواهیم داشت.سخنگوی هیات رییسه مجلس دهم درباره نحوه 
فعالیت کمیسیون های تخصصی خاطرنشــان کرد: در جلسه فردا راجع به زمان برگزاری 
کمیسیون ها و موضوعات مورد بررسی با حضور روسای کمیسیون تصمیم گیری خواهد شد.

تهران- ایرنا-رئیس جمهوری با بیان اینکه طرح فاصله گذاری 
اجتماعــی با تبدیل به فاصله گذاری هوشــمند ادامه خواهد 
یافت، گفت: موفقیت های خوبی در مرحله اول و دوم این طرح 
داشــته ایم و اان در مرحله سوم آن که اجرای فاصله گذاری 
هوشــمند اجتماعی اســت،  قرار داریم و مختصات آن باید 
مشخص و مدون باشد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت ااســام والمسلمین »حسن روحانی« روز 
شنبه در جلســه ای با رؤسای کمیته های اجتماعی، امنیتی، 
آموزشی، اداری، بهداشتی، آموزش عالی، پشتیبانی، اصناف 
و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه رؤسای 
کمیته های این ســتاد موظفند ارزیابی دقیقی از میزان تاثیر 
تشــدید برنامه فاصله گذاری اجتماعــی انجام بدهند، گفت: 
باید برای دوره بازگشــایی پس از اطمینان از ایجاد وضعیت 
تثبیت شده در مدیریت مقابله با کرونا پروتکل های متنوع و 
مختلف با دقت نظر در تمامی حوزه ها طراحی و متناســب با 
هر کسب و کار اجرا شود.رئیس جمهوری با بیان اینکه طرح 
فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله گذاری هوشــمند 
ادامه خواهد یافت، اظهار داشــت: ما مرحلــه اول و دوم آن 
را اجرا کرده  و موفقیت های خوبی داشته ایم و اان در مرحله 
ســوم آن که اجرای فاصله گذاری هوشمند اجتماعی است،  

قرار داریم و مختصات آن باید مشخص و مدون باشد.روحانی 
ادامه داد: پروتکل های بهداشتی باید به گونه ای طراحی شود 
که همه مردم اعم از ارباب رجوع، کارمند، کارگر و کاســب 
بدانند و مطمئن باشند در محیط کار و بیرون از خانه با رعایت 
این پروتکل ها می توانند درصد باایی اطمینان خاطر داشته 
باشند که از سامتی برخوردار خواهند بود.رئیس جمهوری با 
تاکید بر اینکه باید اطمینــان حاصل کنیم که از چه زمانی 
دانش آموزان و دانشجویان می توانند با سامت کامل به مراکز 

آموزشی مراجعه کنند، تصریح کرد: رؤسای کمیته ها باید با 
روش های دقیق، مطالعات و ارزیابی های ازم را انجام بدهند 
تا بر اساس آن ســتاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات ازم را 
اتخاذ کند.روحانی با بیان اینکه باید در نظر داشته باشیم که 
اگر کرونا برای مدتی باقی بماند باید آن را به گونه ای مدیریت 
کنیم که زندگی مردم با مشکل توأم نباشد، خاطرنشان کرد: 
نبایــد بدون مطالعه و دقت نظر تصمیــم گرفت؛ مردم باید 
بدانند هر تصمیمی که در دولت گرفته می شــود مبتنی بر 
مطالعات دقیق علمی و با مشــورت همه متخصصین است.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ســامت مردم اولویت اول 
اســت، ابراز داشت: در کنار اولویت سامت زندگی، معیشت، 
کسب و کارهای کوچک و طبقه ضعیف و آینده فرزندان مان 
نیز اهمیت دارد از این نظر باید بدانیم در روز پایان تشــکیل 
محدودیت ها مردم نباید نگرانی از سامت خود و فرزندان شان 
داشته باشــند و ما باید نگرانی آنها را تا اندازه زیادی کاهش 
بدهیم.روحانــی افزود: باید بدانیــم صدمات اصلی اقتصادی 
کرونا متوجه اقشار ضعیف جامعه است و مردم از دولت انتظار 
دارند که اجازه ندهیم کرونا ســامت و معیشت آنان را نابود 
کند و این بدان معنا است که هم باید سامت مردم را حفظ 
کنیم و هم معیشت و وضعیت اقتصادی آنان را تامین کنیم.

روحانی:

طرحفاصلهگذاریاجتماعیبهشکلهوشمندادامهمییابد
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نگـــاه مالیاتبرخانههایخالیاجرامیشود
وزیر راه و شهرســازی از اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه های 
خالی از ســکنه در ســال ۹۹ خبر داد و گفت: اخذ مالیات از 
خانه هــای خالی از ســکنه موجب تحرک در بخش مســکن 
می شــود.به گزارش اقتصادآناین، محمد اســامی وزیر راه و 
شهرســازی در گفت وگوی زنده در شــبکه سیما در پاسخ به 
این ســوال که آیا با وضع مالیات از خانه های خالی از ســکنه 
موافق هســتید؟، گفت:در قانون مالیات های مســتقیم اخذ 
مالیات قانون است و در اختیار ما نیست.وی افزود: در بسیاری 
از کشــورها برای خانه های خالی از ســکنه مالیات وضع می 
کنند تا سرمایه ها راکد نماند.اسامی تاکید کرد: تکلیف وزارت 
راه و شهرســازی این بود که سامانه اماک را راه اندازی کند و 
آن را پارســال راه اندازی کرد و دیتابیس هایی برای شناسایی 
خانه های خالی از سکنه انجام شد .وزیر راه و شهرسازی خاطر 
نشان کرد:به هر حال این اخذ مالیات می تواند موجب تحرک 
در بخش مسکن شــود و این واحدها می تواند به بخش اجاره 
مســکن و یا برای فروش به بازار مسکن تزریق شود.وزیر راه و 
شهرسازی در پاسخ به این ســوال که چه تفاوتی میان طرح 
اقدام ملی مسکن و طرح مسکن مهر است گفت: مسکن ملی 
و مسکن مهر ریشه در تکلیف قانونی دارند و این تکلیف همانا 
فراهم کردن شرایط برای خانه دار شدن مردم است.وی ادامه 
داد: در هــر دوره ای دولتها طرحهایی را مطرح می کنند و ما 
در این دوره با تجربه ای که از مســکن مهر داشــتیم تا موتور 
محرکه آن مردم باشــند و دولت تسهیل گر باشد.پس مردم با 
سایق خود پیشــبرد برنامه اقدام ملی مسکن باشند.اسامی 
گفت: ما زمین را در نقاطی انتخاب کردیم تا از امکانات شهری 
برخوردار باشــند، پس تفاوتی که در طرح اقدام ملی مسکن 
بود این بود که مثل مســکن مهر هر جایی که شــد مسکن 
نســازیم.وی با اشــاره به اینکه هنوز هم در مسکن مهر ما با 
فاقد متقاضی مواجه هســتیم گفت: در ثبت نام مسکن ملی 
مــا محدودیت دهکی برای ثبت نــام نداریم، اما باید ثبت نام 
کنندگان شرایط متاهل بودن، نداشتن مسکن،عدم استفاده از 
امکانات دولتی و پنج سال سکونت را دارا باشند.اسامی تاکید 
کرد: در طرح اقدام ملی مسکن در بسیاری از شهرها زمین را 
آماده کردیم و به گروهی زمین را واگذار می کنیم و پروژه های 
بزرگ را به سازنده های بزرگ واگذار می کنیم.وی با بیان اینکه 
در طرح اقدام ملی مســکن ریزش حدود 50 درصدی داشتیم 
گفت: در ماه جاری ثبت نامی های مسکن ملی تعیین تکلیف 
می شوند، اما متقاضیانی که به روش پیامک ثبت نام کرده اند، 

در اردیبهشت ماه تعیین تکلیف خواهند شد.

برنامه ریزی برای تولید 2000 دستگاه انواع ناوگان ریلی
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سال گذشته ۷۷۸ دستگاه 
انواع ناوگان فعلی تولید داخل وارد شبکه شد، گفت: برنامه ریزی 
کردیم در ســال جهش تولید این رقم به 2000 دستگاه انواع 
ناوگان ریلی برســد.وزیر راه و شهرسازی امروز در برنامه زنده 
تلویزیونی اظهار داشــت: از همه فعاان بخش حمل و نقل در 
این شــرایط شیوع کرونا قدردانی می کنیم، خصوصاً رانندگان 
اتوبوس و کامیون، خلبانان، ملوانان و همه فعاان بخش حمل 
و نقل که با جانفشــانی در این بخــش خدمت می کنند.وی 
ادامــه داد: امروز همه بنادر ما مملو از بار اســت و کامیون ها 
در بنادر برای بارگیری کااهای اساســی در صف هستند.وی 
با بیان اینکه جاده باید از قابلیت اعتماد باا برخوردار باشد، تا 
راننده درست رانندگی کند، گفت: بیش از ۸5 درصد حوادث 
رانندگی ناشی از خواب آلودگی عدم رعایت قوانین و مقررات 

و خستگی است.

حذف 200 نقطه پرحادثه در سال ۹۸

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال های ۹۸ و ۹۹ رفع 
نقاط پرحادثه دنبال شــد و می شود گفت: پیش از این پلیس 
2۴0 نقطه پرحادثه را شناســایی و به ما معرفی کرد تا نواقص 
آن را رفع کنیم که در این باره در ســال ۹۸ تعداد 200 نقطه 
شد و تا امروز طبق اظهار پلیس نقطه پرحادثه برطرف شده و 

آشکار نشده نداریم.

 ساخت ۷32 کیلومتر بزرگراه در سال جاری
اســامی بیان کرد: ســال گذشــته ۷۳2 کیلومتر بزرگراه به 
بزرگراه ها اضافه کردیم و امســال نیز همین میزان بزرگ را به 

بزرگراه های کشور اضافه می شود.

 ساخت ۵۸0 کیلومتر آزادراه
وی با بیان اینکه ســاخت آزادراه  و خطوط ریلی در سال ۹۹ 
نیز دنبال می شود گفت: دولت در دو سال اخیر 5 استان کشور 
را به شبکه ریلی متصل کرد.اسامی اضافه کرد: 5۸0 کیلومتر 
آزادراه به آزادراه های کشــور اضافــه می کنیم، ضمن آن که 
امسال نوسازی ناوگان کامیونی و اتوبوسی با حمایت سازمان 

برنامه و بودجه دنبال می شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به کاهش سفرها به دلیل 
شیوع کرونا از 25 اسفند ۹۸ تا ۱۱ فروردین ۹۹ از نظر تعداد 
ســفر با کاهش ۷0 درصدی از نظر تعداد مسافر با کاهش ۷۶ 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بودیم.

 امســال هزار کیلومتر راه روستایی در کشور ساخته 
خواهد شد

اسامی گفت: ســال گذشته در جلســه ای با حضور رییس 
جمهور درباره اقدامات توســعه ای در روستاها مباحتی مطرح 
شد و آنجا به رئیس جمهور قول دادیم تا پایان سال ۹۸ میزان 
2 هزار کیلومتر راه روســتایی آسفالت راه های روستایی کشور 
اضافه شــود که تا شب عید هزار و 550 کیلومتر راه روستایی 

آسفالت ساخته شد.

هدف گذاری ســاخت 2000 دستگاه انواع ناوگان ریلی 
تولید داخل در سال ۹۹

اسامی اظهار داشت: در سال گذشته برای اولین بار در یکسال 
۷۷۸ دستگاه انواع ناوگان ریلی تولید داخل تحویل شرکت های 
ریلی شد.وی گفت: روز ۱2 فروردین ۹۹ نیز در جلسه ای که در 
دفتر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره جهت تولید داشتیم 
اعام کردیم که این رقم ۷۷۸ دستگاه انواع ناوگان ریلی در سال 
قبل و در ســال ۹۹ به 2 هزار دستگاه افزایش می یابد.اسامی 
اضافه کرد: در این راستا باید از منابع بخش خصوصی تسهیات 
صندوق توسعه در تبصره ۱۸ و مساعدت وزارت راه و شهرسازی 
اســتفاده شود و ۱۶ شرکت ریلی در بار و مسافر با ۱۱ شرکت 

سازنده انواع ناوگان ریلی ارتباط مناسب داشته باشند.

 ضدعفونی چمدان های مسافران
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروتکل های وزارت بهداشت 
در حمل و نقل عمومی و در پایانه ها، ایســتگاه های راه آهن، 
بنادر و فرودگاه ها اجرا می شود، گفت: در کنار ضد عفونی انواع 
ناوگان شامل هواپیما، کشتی، قطار و اتوبوس حتی چمدان های 
مسافران ضدعفونی می شود.اسامی تاکید کرد: در این مدت 
نیازهای فوری وزارت بهداشــت از طریق پرواز به کشــورهای 
آســیایی و اروپایی با پروازهای اختصاصی محقق شد.اسامی 
افــزود: ۴۷ پرواز اختصاصی بحث کرونا انجام دادیم همچنین 
مسافران را که در کشورهای دیگر به دلیل توقف پروازها مانده 

بودند به کشور برگردانیم.

 اخراج کارگران پس از دریافت
 تسهیات ممنوع!

رئیس جمهور به وزیر کار دســتور داده تســهیات پیش بینی شده برای حمایت 
از بنگاه های آســیب دیــده از کرونا تنها به بنگاه هایی اختصاص داده شــود که 
کارگرانشــان را از ابتدای اجرای برنامه هــای کنترلی مقابله با این ویروس اخراج 
نکرده و اطمینان دهند که بعد از دریافت تسهیات هم کارگران را اخراج نکنند.به 
گزارش اقتصادآناین به نقل از ایسنا،  مصوبه پرداخت تسهیات ارزان به بنگاه ها به 
شرط حفظ کارگران در حالی از سوی دولت اباغ شده که بسیاری از کارشناسان و 
فعاان حوزه کار تاکید دارند این مصوبه با اولویت کارخانه ها و واحدهایی پرداخت 
شود که کارگران خود را در سال گذشته با وجود شرایط سخت اقتصادی و همزمان 
با شــیوع کرونا اخراج نکرده اند.در روزهای اخیر، دولت در جلسه اقتصادی ستاد 
مقابله با کرونا برای آن دســته از کسب و کارهایی که بر اثر شیوع ویروس کرونا 
آسیب دیده اند، مشروط بر اینکه کارگران خود را در این دوره زمانی اخراج نکرده 
باشند، تســهیات ارزان قیمت درنظر گرفت و بر همین اساس مصوب شد مبلغ 
۷5 هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور کمک به بنگاههای آسیب دیده از کرونا، 

حمایت از تولید و ماندگاری کارگران این بنگاهها اختصاص یابد.

پرداخت تسهیات به بنگاههای تولیدی و خدماتی
این اعتبار در قالب تســهیات ارزان با نرخ سود ۱2 درصد و بازپرداخت دو ساله 
است که در اختیار بنگاه های تولیدی و خدماتی قرار می گیرد و آنطور که پیش 
بینی شده وزارتخانه های صمت، رفاه و بخش اقتصادی دولت، برنامه ریزی های 
ازم را عهده دار شــده و بانک مرکزی با همکاری بانک ها در این خصوص اقدام 
خواهد کرد.کارشناســان معتقدند این طرح از این جهت که کارگران را به عنوان 
بدنه اصلی تولید در کارخانه ها مورد توجه و اهمیت قرار داده و بر حفظ اشتغال 
آنها تاکید دارد، طرح بســیار خوبی است و کارفرمایانی که در این شرایط دچار 
مشــکل شــده و به وام نیاز دارند را مورد حمایت قرار می دهد.در همین راستا 
فعاان حوزه کار و مقامات کارگری ابراز امیدواری کرده اند که کمک مالی دولت 
با اولویت کارگاه ها و کارخانه هایی پرداخت شــود که کارگران خود را در شرایط 
ســخت اقتصادی و اوج انتشار ویروس کرونا حفظ و از ریزش نیروهای کار خود 

جلوگیری کرده اند.

ضرورت نظارت بر روند پرداخت و بازپرداخت تسهیات
علی اصانیـ  رئیس کانون شورای اسامی کار البرز بر ضرورت بازرسی و نظارت 
دقیق این طــرح تاکید کرده و می گوید: برای آنکــه این وام به تولیدکنندگان 
مســتحق و کارخانه های نیازمند که در شرایط ســخت اقتصادی به ویژه کرونا 
دچار مشکل شده اند برسد، ازم است کارگاهها و بنگاههای متقاضی تسهیات 
به دقت بازرســی و بر روند پرداخت و بازپرداخت وام نظارت شود.او معتقد است 
با اعمال نظارت بر روند پرداخت تسهیات، جلوی سوء استفاده های احتمالی از 
طــرح گرفته و کارگران واحدهای تولیدی از ضمانت اجرایی ازم برای ماندن در 

بنگاه برخوردار می شوند.

استعام از ادارات کار استانها قبل از دادن وام
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز استعام از ادارات کار استانها 
را قبل از پرداخت تســهیات، به جهت مشــخص شــدن وضعیت بنگاههای 
متقاضی وام ضروری می داند و می گوید با بررســی لیســت ارسال بیمه ها به 
سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته می توان به آمار کارگران شاغل و بیکار 
شــده پی برد.به اعتقاد وی، کارخانه هایی که با شرایط سخت سال گذشته و 
تحت تاثیر کرونا کارگران خود را نگه داشته و در سال جدید هم با همان تعداد 
کارگر به کار ادامه داده و دست از تولید نکشیده اند، باید در اولویت دریافت این 

تسهیات قرار گیرند.

رییس اتاق اصناف تهران؛
 تعطیلى همه مشاغل غیرضرورى تا 

23فروردین
رییــس اتاق اصناف تهران ضمن تکذیب ســاعت کاری اعام شــده برای 
شــروع به کار واحدهای صنفی تاکید کرد: همه اصنــاف غیرضروری باید 
تا 2۳فروردین ماه تعطیل باشــد.اقتصاد آناین - فاطمه اکبرخانی؛ قاســم 
نوده فراهانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادآناین با تکذیب زمان آغاز به کار 
واحدهای صنفی و ســاعت کاری آن ها که روز گذشته در برخی کانال های 
مجازی منتشــر شــده بود، اظهار کرد: این اطاعیه از نظر ما رد است و به 
کل آن را تکذیب می کنیم؛ فایل منتشــر شــده که در آن ســاعت کاری 
واحدهای صنفی مشــخص شــده هیچ ارتباطی با اتاق اصناف نداشته و به 
صورت خودسرانه توسط برخی افراد منتشر شده است.فراهانی با بیان اینکه 
تمام مشاغل غیرضروری تا 2۳فروردین ماه تعطیل است، گفت: طبق مصوبه 
ســتاد مبارزه با کرونا، فقط اصناف مرتبط با مــواد غذایی خانوار باید فعال 
باشد و مابقی مشاغل موظف اند تا 2۳فروردین تعطیل باشد که البته درمورد 
نحوه شروع و ساعت کاری فعالیت آن ها تصمیم گیری خواهد شد.رییس اتاق 
اصنــاف تهران بیان کرد: نظارت بــر فعالیت واحد های صنفی بر عهده اتاق 
اصناف اســت و مردم هرگونه تخلفی را مشاهده کردند می توانند به سامانه 

۱2۴ مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند.

مرکز آمار ایران اعام کرد؛
کاهش 1.7درصدى بیکارى نسبت به فصل 

مشابه سال قبل
طبق اعام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زمســتان سال ۹۸ به ۱0.۶ درصد 
رسیده است.به گزارش اقتصادآناین، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش 
آماری خود اعام کرد: نرخ بیکاری در زمســتان ســال ۹۸ به ۱0.۶ درصد 
رسیده است.ضمن اینکه بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است 
که این شــاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷، ۱.۷ درصد کاهش 
یافته است.براساس این گزارش، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱5 ساله و بیش تر 
نشــان می دهد که ۱0.۶ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( طی چهار 
هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده اند.شــایان ذکر است در 
هر فصل براساس استانداردهای مربوطه و طرح فنی آمارگیری نیروی  کار، 
اطاعــات وضع فعالیت افراد در هفته دوم تقویمی کامل و هفته پس از آن 
در ماه میانی هر فصل جمع آوری می  شود؛ لذا اطاعات فصل زمستان طرح 
مذکور مربوط به ۱2 لغایت 25 بهمن ماه ۱۳۹۸ بوده که متأثر از شــرایط 

شیوع بیماری کرونا در کشور نبوده است.

گزیده خبر

رکورد شکنى 20 هزار واحدى رشد شاخص 
بورس

معامات دیروز بازار سرمایه با رکورد شکنی 20 هزار واحدی شاخص کل این بازار به 
پایان رسید.به گزارش ایسنا، شاخص کل بازار سرمایه دیروز )شنبه( با 20 هزار و پنج 
واحد صعود رقم 5۶۷ هزار و ۶۶۴ واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 
با 5۸۸5 واحد رشد به رقم 20۱ هزار و ۸۷ واحد رسید. امروز معامله گران ۸۷۹ هزار 
معامله به ارزش 5۳ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال انجام دادند.از میان ۳۱۶ نماد مثبت و 
۳5 نماد منفی دیروز بورس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فواد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، بانک ملت، گروه مپنا، معدنی و صنعتی گل گهر و پتروشیمی 

پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بازار داشتند.
لیست نمادهای پربیننده بورس نیز از بانک های تجارت و ملت، گلوکوزان، سالمین، 
ملی صنایع مس ایران، توسعه معادن و فلزات و پاایش نفت اصفهان تشکیل شده 

بود.

رشد 20۴ واحدی فرابورس
شاخص کل فرابورس نیز با 20۴ واحد رشد به رقم ۷225 واحد رسید. در این بازار 
۶۱2 هزار معامله انجام شد که 2۴ هزار و ۸5۶ میلیارد ریال ارزش داشت. ۱۶۴ نماد 
مثبت و ۴۹ نماد منفی بودند که از میان آن ها پتروشیمی زاگرس، سهامی ذوب آهن 
اصفهان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، تولید نیروی برق دماوند، فواد هرمزگان 
جنوب، پتروشیمی تندگویان و صنایع ماشین های اداری ایران نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه 
صنایع کاغذ پارس، گروه سرمایه گذاری نیراث فرهنگی، کشت و صنعت ناب خراسان، 
س. توسعه و عمران استان کرمان، سیمان ار سبزوار و قاسم ایران نمادهای پربیننده 

فرابورس بودند.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: 
گمرک تعطیل پذیر نیست

 دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به شیفت 
بندی و کشیک کارکنان در ایام تعطیل بیان داشت: کارکنان گمرک به دلیل وظیفه 
ذاتی و قانونی که دارند نمی توانند به پویش ماندن در خانه به طور کامل بپیوندند ، 
چون مرزبان اقتصادی کشور هستند.وی بیان داشت: به منظور ارائه خدمات در این 
ایام به دو روش اقدام نموده ایم .  مطابق مصوبه معاونت محترم ریاست جمهوری و 
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور کلیه گمرکات استان با توجه به پراکندگی 
گمرکات استان با حداقل یک سوم کارکنان خود در محل کار حاضر بوده اند و با 
توجه به خدمات الکترونیک گمرک، بسیاری از فعالیتها به صورت دورکاری انجام 
می شود دکتر رسول کوهستانی پزوه در خصوص کشیک کارکنان در ایام تعطیل 
رسمی نیز بیان داشت : مطابق روال همه ساله کارکنان گمرکات استان اصفهان 
در گمرکات مرکزی ،فرودگاه ، پست ، ذوب آهن ،فوادمبارکه و کاشان در روزهای 
تعطیل نیز به صورت کشــیک در محل کار حضور داشــته اند تا وقفه ای درامر 
صادرات و واردات اســتان پیش نیاید . وی در ادامه خاطر نشان کرد :در روزهای 
اولیه ســال ۹۹ با توجه به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری )مدالظله 
تعالی(، گمرکات استان بســته حمایت از جهش تولید در سال ۹۹ را در ۳۹ بند 
آماده و تقدیم استاندار معزز کرده است .مدیرکل گمرکات با اشاره به اینکه در این 
بسته حمایتهای خاصی از واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است اذعان داشت: 
واحدهای که به عنوان فعال مجاز اقتصادی شناســایی شده اند می توانند ضمن 
بهره بردن از تمام مزایای و تسهیات گمرک تسهیات ویژه ای نظیر ارائه ضمانت 
نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله جهت حقوق ورودی و برای ارزش افزوده با 

سررسید ۷ مرداد ۹۹ استفاده نمایند.

با افزایشــی که برای حقوق در ســال جاری اعمال شده، 
در مجمــوع هزینه های جاری دولت به بیش از ۴۳۴ هزار 
میلیــارد تومان افزایش یافته اســت که عمــده این رقم 
بابت پرداخت حقوق خرج می شــود.به گزارش ایسنا، در 
هزینه های دولــت در بودجه دو رقم اصلی وجود دارد که 
مربوط به هزینه های جاری و بودجه های عمرانی می شود، 
اما همواره ســهم بســیار باای از این مصارف در بخش 
هزینه های جاری است که همان هزینه ای است که دولت 
در ســال عمده آن و گاها تا ۸0 درصد را صرف پرداخت 
حقوق کارکنان می کنند.این در حالی است که در ایحه 
بودجه سال جاری دولت حدود ۳۴۷ هزار میلیارد تومان 
بابت هزینه های جاری پیش بینی کرده بود که در مجموع 
با بررســی های که با کمیسیون تلفیق انجام شد به ۴۳۴ 

هزار میلیارد تومان در قانون بودجه رسید که بیانگر رشد 
۱۸.۷ درصدی اســت. بر این اساس از 5۷۱ هزار میلیارد 
تومانی که امسال برای مصارف و خرج دولت پیش بینی 
شــده ۴۳۴ هزار میلیارد تومان بابــت هزینه های جاری 
کنار گذاشته می شــود.دولت در بودجه امسال پیشنهاد 
افزایش حقوق تا متوسط ۱5 درصد را مطرح کرده بود، اما 
نمایندگان تاکید داشتند باید حداقل حقوق افزایش یابد و 
به حدود 2.۸  میلیون تومان برسد. در نهایت نیز مصوب 
شــد که حداقل حقوق کارکنــان از حدود یک میلیون و 
500 هزار تومان ســال گذشته به 2  میلیون و ۸00 هزار 
تومان برســد و دیگر هیچ کارمند و بازنشسته ای کمتر از 
این رقم دریافتی نداشته باشد و این افزایش  خود موجب 
رشد بیشتر هزینه های جاری دولت نیز شد.حقوق کارکنان 

و بازنشستهها در سال گذشته ۴00 هزار تومان به صورت 
یکسان و تا حداکثر ۱0 درصد افزایش پیدا کرده بود و در 
هــر ماه هزینهای تا مرز 25 هزار میلیارد تومان به همراه 
داشت، به عنوان مثال دولت در اسفند ۱۳۹۸ حداقل 2۴ 
هزار میلیــارد تومان بابت حقوق پرداخت کرد.در ســال 
گذشته از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت 
۳50 هزار میلیــارد تومان برای هزینه های جاری بود که 
البتــه با توجه به عدم تحقق منابع و کســری که ممکن 
اســت بودجه با آن مواجه شود این هزینه های جاری نیز 
در بخش های که امکان داشــت تا حدودی کاهش یافت 
و دولت در ایحه امســال  تقریبا به اندازه مصوب ســال 
گذشته پیشــنهاد هزینه های جاری داد که در  نهایت با 

رشد مواجه شد.

هزینه پرداخت حقوق چقدر است؟

مدیرکل دفتر حمل و نقل کاای سازمان 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای گفت: 
سال گذشته با توجه به دستور وزیر راه 
و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای تدابیر ویژه ای برای حمل کاای 
اساســی با توجه به شیوع ویروس کرونا 
در کشــور اتخاذ شــد.به گزارش ایسنا، 
غامحسین دغاغله، مدیرکل دفتر حمل 
و نقل کاای سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای درخصوص فعالیت حمل و 
نقل جاده ای در تامین کااهای اولیه در 
شــرایط شیوع ویروس کرونا در کشور و 
عدم کمبود در تامین کااها اظهار داشت: 
سال گذشته با توجه به دستور مقام عالی 
وزارت و تصمیماتی که در ستاد تنظیم 
بازار کشــور گرفته شــد و طبق دستور 
ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای تدابیر ویژه ای برای حمل کاای 
اساســی با توجه به پایان سال و شرایط 
شــیوع ویروس کرونا در کشــور اتخاذ 
شد.وی با برشمردن این اقدامات تصریح 
کرد: تشکیل ستاد حمل کااهای اساسی 
در ستاد سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و کلیه ادارات راهداری سراسری 
کشــور، ارســال ناوگان به بنادر جهت 
روانسازی حمل کاا، برداشتن محدودیت 
های تردد کاای اساسی در ایام تعطیل با 
هماهنگی پلیس راهور، تخصیص سهمیه 
تشویقی سوخت برای ناوگانی که بارنامه 
حمل کاای اساسی از بنادر کشورمان از 
اسفندماه تا پایان فروردین داشته باشند 
که شامل بنادر امام خمینی )ره(،  شهید 

رجایی، چابهار، انزلی، امیرآباد و بوشهر 
بود، سهمیه تشویقی استیک برای حمل 
کاای اساسی از جمله اقداماتی بود که در 
این خصوص اعام و تصمیم گیری شد.    

اتخاذ تدابیر مناسب جهت جلوگیری 
از انتقال ویروس کرونا

وی در ادامــه بــا برشــمردن مجموعه 
اقدامات انجام گرفته در بحث جلوگیری 
از شیوع کرونا در بحث حمل و نقل کاا، 
گفت: در این چارچــوب اقدامات دیگر 
اتخاذ تدابیــر ازم بــرای جلوگیری از 
انتقال ویــروس کرونا در پایانه ها، محل 
تجمــع راننده ها به خصــوص در بنادر 
بود.دغاغله گفت: مطابق دســتور ویژه 
ریاست ســازمان در جلسات، اثرانگشت 
در پایانه ها تا اطاع ثانوی هم در بحث 
ورود و هــم در انجام کارهای مربوط به 
نوبت گیری حذف شد. همچنین برای 
ســالن های اعام بار براساس پروتکل 
های وزارت بهداشــت یک دستورالعمل 
تهیه شــد که از جمله آن هــا این بود 
که یکســری بارها به خصوص در بنادر 
از ســالن اعام بار خارج و به فضای باز 
منتقل شد.  وی افزود: همچنین یکسری 
پروتکل برای مراوده بارنامه بین راننده و 
شرکت حمل و نقل اندیشیده شد که به 
شکل پوز باشد و بارنامه در پاستیک یک 
بار مصرف تحویل و در همین چارچوب 
تجمعات به حداقل کاهش یابد. ســالن 

های اعام بار، محل تجمع و عبور و مرور 
رانندگان روزانه ضدعفونی و غربالگیری 
و تب ســنجی هم درب پایانه ها انجام 
می گیرد.این مقام مسئول تصریح کرد: 
همچنین برنامه ریزی شد یکسری بسته 
های بهداشتی به خصوص در بنادر بین 
همکاران توزیع شــود و در این راســتا 
با پلیس راه هماهنگــی انجام گرفت تا 
امکان بارگیری 2 تن بیشتر از حد تعیین 
شده برای حمل کاای اساسی تا پایان 
فروردین بامانع باشد. پیش از این بعد 
از بارگیری ماشین را راننده باسکول می 
کرد و اگر اضافه داشت باید برمی گشت 
که با برداشتن این مانع توقف به حداقل 

رسید.

براساس  حمل ۴۶ میلیون تن کاا 
اعام بارنامه ها

مدیرکل دفتر حمل و نقل کاای سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره 
به میزان کاای حمل شده در جاده های 
کشور در بازه زمانی ابتدای اسفندماه سال 
گذشته تا پایان ۱5 فروردین ۹۹ اظهار 
داشــت: در ۷ بندر امــام خمینی )ره(،  
چابهار، شهید رجایی، امیرآباد، نوشهر، 
فریدونکنار و بندر انزلــی در بازه زمانی 
ابتدای اسفندماه ۹۸ تا پایان روز پانزدهم 
فروردیــن ۱۳۹۹ میزان میــزان کاای 
حمل شده در جاده های کشور براساس 
بارنامه های صادره ۴۶ میلیون تن بوده 

اســت.وی افزود: در همیــن بازه زمانی 
تعداد سفر کامیون انجام شده در جاده 
های کشور براساس بارنامه ۳ میلیون سفر 
اعام شده است.دغاغله در ادامه گفت: در 
بحــث کاای حمل شــده در فروردین 
امسال و تا پایان روز پانزدهم این مقدار ۷ 
میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه 
رشد ۱۶ درصدی را نشان می دهد.وی 
تصریح کــرد: در همین چارچوب تعداد 
سفر کامیون انجام شده ۳۹۷ هزار سفر 
بوده که در همین دوره زمانی اعام شده 
و نســبت به مدت مشابه سال قبل ۱2 
درصد رشد را شاهد هستیم. در این میان 
محصوات کشاورزی، دامی و مواد غذایی 
۳۱ درصد و مواد شیمیایی و نفتی با 2۶ 
درصد بیشترین سهم جا به جایی کاا را 
تا پانزدهم فروردین ۹۹ به خود اختصاص 
دادند.مدیرکل دفتر حمل و نقل کاای 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای در ادامــه بیان داشــت: محصوات 
کشاورزی، دامی و مواد غذایی حمل شده 
در ایام نوروز تــا پانزدهم فروردین یک 
میلیون و ۸25 هزار تن بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد 
داشته اســت.وی اظهار داشت: در بحث 
حمل کاای اساسی تا پانزدهم فروردین 
۹۹ از بنادر کشــور از 25 اســفند سال 
گذشته، این میزان ۸۱۶ هزار تن از بنادر 
ذکر شده است. در همین چارچوب آمار 
تعداد سفر کامیون حمل کاای اساسی از 
25 اسفند تا ۱۳ فروردین، ۳۳ هزار سفر 

اعام شده است.

تشکیل ستاد حمل کااهاى اساسى
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»اتان« برگ برنده جدید ایران در شرایط تحریمگزیده خبر
همزمان باافزایش تولیدگاز، پتروشــیمی ها خود را آماده استفاده 
از ســبدمتنوعی از انواع خوراک های گازی می کنندکه این سبد 
می تواند باعث تحول جدیدی درتولید محصوات جدید پلیمری 
وپتروشیمی در تحریم شــود.به گزارش اقتصادآناین به نقل از 
مهر، یکــی از بزرگترین چالش های پیش روی توســعه صنعت 
پتروشیمی کشور طی ۲ دهه گذشته تاکنون، ناکافی بودن حجم 
تولید خوراک های مهم گازی بوده به طوری که اکثر مجتمع های 
پتروشیمی گازمحور شامل »اتان« و »متان« با مشکات کمبود 

شدید خوراک دست و پنجه نرم می کردند.
بر این اساس به دلیل تأخیر در بهره برداری فازهای پارس جنوبی 
صنعت پتروشیمی با کسری و کمبود شدید خوراک های گازی 
به ویژه »اتان« روبرو بود و این کمبود حتی منجر به پایین ماندن 
ظرفیت تولید اتیلن شده و حتی در برخی از صنایع میان دستی 
و پایین دســتی پتروشــیمی از جمله مجتمع های مبدا و نهایی 
خــط اتیلن غرب منجر بــه کاهش تکلیفی تولید شــده بود.در 
شرایط فعلی با توسعه و بهره برداری اکثر فازهای پارس جنوبی و 
شمارش معکوس بسته شدن پرونده توسعه پنج فاز ۱۳، ۱۴، ۲۲ 
تا ۲۴ این میدان مشترک گازی از یک طرف و بهره برداری از سه 
طرح مهم دیگری گازی در عسلویه و کنگان، صنعت پتروشیمی 
با یک ظرفیت مازاد برای اســتفاده از انــواع خوراک های گازی 

روبرو خواهد شد.

چقدر اتان تولید می کنیم؟
هم اکنون ظرفیت تولید گاز متان از پارس جنوبی به حدود ۷۰۰ 
میلیون مترمکعب در روز رســیده که بــا تکمیل و بهره برداری 
تعدادی از طرح های در دســت ساخت این ظرفیت قطعاً در سال 
جدیــد از مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعــب در روز عبور می کند و با 

احتساب اجرای پروژه هایی همچون پاایشگاه بیدبلند ۲ و حفاری 
چاه هــای جدید در دو حوزه خانگیران و زاگرس جنوبی می توان 
انتظار ظرفیت ســازی تولید یک میلیارد مترمکعب گاز متان در 
روز را داشت. به این ترتیب می توان گفت افزایش تولید گاز متان 
به منزله تأمین خوراک طرح هــا و مجتمع های اوره، آمونیاک و 
متانول از یک سود و تأمین سوخت کل صنعت پتروشیمی کشور 

خواهد بود.

نقش توسعه پارس جنوبی در تولید اتان
 توسعه میادین گازی کشور به ویژه پارس جنوبی نقش غیرقابل 
انکاری در افزایش ظرفیت خوراک مهم و اســتراتژیک اتان دارد 
به طوری که برآورد شده با تکمیل توسعه پارس جنوبی ظرفیت 
تولید اتان از این میدان مشــترک )با احتساب تولید پتروشیمی 
پارس( به ۱۰ میلیــون و ۶۰۰ هزار تن افزایش یابد.عاوه بر این 
با بهره برداری از ســه طرح اســتحصال اتان پاایشگاه پارسیان، 

بازیابی اتان فاز ۱۲ پارس جنوبی و فاز اول یکی از پتروشیمی های 
در دست ســاخت این ظرفیت برای سال ۹۹ از مرز ۱۴ میلیون 
تن عبور کند که عمًا زمینه مثبت شدن تراز تولید و مصرف این 
خوراک مهم گازی در صنعت پتروشیمی را فراهم می کند.از سوی 
دیگر، پاایشگاه بیدبلند ۲ هم از ظرفیت تولید ساانه حدود یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن اتان برخوردار بوده که قرار است در مرحله 
نخست این گاز ارزشمند با انتقال به ماهشهر صرف تأمین خوراک 

برخی از مجتمع های پتروشیمی شود.

سبد خوراک پتروشیمی ها متنوع تر می شود
در کنــار اتان و متان، با بهره بــرداری فازهای باقی مانده پارس 
جنوبی و ســایر طرح های مهــم گازی می توان انتظار داشــت 
امســال ظرفیت تولید میعانات گازی کشــور از مرز یک میلیون 
بشکه در روز عبور کند که بخشی از میعانات گازی صرف تأمین 
خوراک پاایشــگاه ســتاره خلیج فارس و بخشــی دیگر از آن 
صرف تأمین خوراک مجتمع های آروماتیکی صنعت پتروشیمی 
خواهد شــد.پروپان و بوتان نیز از دیگر خــوراک های مورد نیاز 
پتروشیمی ها بوده که پیش بینی می شود در حوزه پارس جنوبی 
دســت کم امکان تولید ســاانه بالغ بر ۱۲ میلیون تن پروپان و 
بوتان فراهم شــود که این فرآورده گازی عاوه بر مصارف خانگی 
به عنوان سوخت قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی به عنوان 
یک خوراک را هم دارد.در مجموع با افزایش ظرفیت تولید متان، 
اتان، پروپان، بوتان و میعانات گازی ســبد متنوعی برای اجرای 
طرح های خوراک ترکیبی در صنعت پتروشــیمی کشور فراهم 
می شود که اجرای این طرح ها عاوه بر متنوع سازی سبد تولید 
محصوات پایه و نهایی زمینه تاب آوری بیشتر صنعت پتروشیمی 

را در شرایط تحریم های غیرقانونی فراهم می کند.

موافقت روسیه با کاهش تولید نفت
وادیمیــر پوتین، رییس جمهور روســیه ضمن انداختــن تقصیر ریزش 
قیمت های نفت به گردن عربستان سعودی، اعام کرد که کشورش برای 
کاهش چشمگیر تولید نفت به همراه آمریکا و اوپک آماده است.به گزارش 
ایســنا، پوتین در کنفرانس ویدیویی با مقامــات دولت و تولیدکنندگان 
نفت روســیه کاهش تولید حدود ۱۰ میلیون بشــکه در روز معادل ۱۰ 
درصد از تولید جهانی را پیشــنهاد کرد.قیمت های نفت در پی شکســت 
مذاکرات اوپک پاس و امتناع روســیه از پذیرش پیشــنهاد اوپک برای 
کاهش بیشــتر تولید نفت در ماه گذشــته، به پایینترین حد در ۱۸ سال 
اخیر ســقوط کرده بود. قرار است نشست فوق العاده اوپک دوشنبه هفته 
جاری برگزار شــود.پوتین گفت: متاسفانه شرکای ما از عربستان سعودی 
با تمدید پیمــان محدودیت عرضه فعلی موافقت نکرده و با خروج از این 
پیمان، تخفیف های چشمگیری را برای نفت خود عرضه کردند. این اقدام 
در شرایطی که تقاضا به شدت کاهش پیدا کرده بود، تاثیر مضاعفی روی 
کاهش قیمتهای نفت گذاشــت و تاثیــر آن روی وضعیت بازار همچنان 
ادامه دارد.رییس جمهور روســیه همچنین گفت: روسیه آماده همکاری 
با آمریکا اســت که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان اســت اما در گروه 
اوپک پاس حضور ندارد.پوتین اظهار کرد که مســکو با قیمت نفت ۴۲ 
دار در هر بشــکه مشــکلی ندارد و هر گونه کاهش تولید باید بر اساس 
ســطح تولید سه ماهه اول باشد.بر اساس گزارش رویترز، الکساندر نواک، 
وزیر انرژی روســیه هــم اظهار کرد که آمریکا بــرای کاهش تولید نفت 
محدودیت های قانونی دارد اما این کشور باید انعطاف پذیری نشان دهد.

در ایــن بین، رگواتور انرژی دولتی تگزاس اعام کرد اگر رییس جمهور 
آمریــکا با تولیدکنندگان بین المللی درخصــوص کاهش تولید به توافق 
برسد، تگزاس با محدودیت تولید نفت موافقت خواهد کرد. رایان سیتون، 
یکی از ســه عضو کمیســیون خط آهن که رگواتور تولید نفت و گاز در 
تگزاس اســت، در مصاحبه ای اظهار کــرد: هر گونه کاهش تولید موقتی 

خواهد بود و نیازی به توافق بلندمدت وجود ندارد.

 ریزش قیمت نفت عامل بیکاری
 50 میلیون نفر

مدیر آژانس بین المللــی انرژی )IEA( پیش بینی کرد که ریزش تاریخی 
قیمت نفت در ماه گذشــته ممکن است باعث بیکاری ۵۰ میلیون نفر در 
صنعت جهانی پاایش و خرده فروشــی نفت شود.به گزارش ایسنا، فاتح 
بیــرول، مدیر آژانس بین المللی انــرژی اظهار کرد که ریزش قیمت نفت 
برای مصرف کنندگان هم بد اســت.وی روز جمعه با شاهزاده عبدالعزیز 
بن ســلمان، وزیر انرژی عربســتان ســعودی گفت و گو کرد و دو طرف 
نگرانیهای مشــابه در خصوص وضعیت بازارهــای جهانی نفت را مطرح 
کردند.مدیــر آژانس بین المللی انــرژی روز جمعه یک روز پس از این که 
عربســتان سعودی خواستار برگزاری نشســت فوق العاده تولیدکنندگان 
گروه اوپک پاس شــد، در توییتی نوشــت: امیدوارم در مقطع حساس 
فعلی، عربســتان ســعودی بتواند بار دیگر نقش تثبیت کننده خود را از 
طریق ریاســت گروه جی ۲۰ ایفا کند.کنفرانــس ویدیویی اوپک پاس 
روز دوشــنبه برگزار خواهد شد و انتظار می رود رگواتور نفت آمریکا هم 
به این مذاکرات دعوت شــود که قرار است طی آن درباره کاهش عظیم 
تولید به میزان ۱۰ میلیون بشــکه در روز مذاکره شود.آژانس بین المللی 
انرژی هفته گذشــته اعام کرده بود که دنیا پیش از این هم شــوکهای 
نفتی را تجربه کرده بود اما هیچ کدام به شــدت شوکی که اکنون شاهد 
آن هســتیم، نبودند.بر اساس گزارش اویل پرایس، این آژانس چهارشنبه 
گذشــته در گزارشی هشــدار داد بحران جهانی ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا در سراسر زنجیره تامین جهانی نفت ملموس خواهد شد و در سایر 
بخشــهای انرژی انعکاس پیدا می کند. قیمت حدود پنج میلیون بشــکه 
نفت که روزانه در جهان تولید می شــود کفاف هزینه های اســتخراج را 
نمی دهد و درآمد برخی از کشــورهای تولیدکننده نفت در سال ۲۰۲۰ 
نســبت به ســال ۲۰۱۹ به میزان ۵۰ تا ۸۵ درصــد کاهش پیدا خواهد 
کرد اما با توجه به گســتردگی میزان شوک تقاضا، کاهش درآمد ممکن 
است بسیار بااتر باشــد.قیمت نفت خام در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ با 
۷۰ درصد کاهش، بزرگترین ســقوط ســه ماهه در تاریخ را رقم زد و در 
مارس حدود ۵۵ درصد کاهش داشــت که کاهش ماهانه کم ســابقه ای 
بود. قیمتها دوشــنبه هفته گذشــته به پایینترین حد در ۱۸ سال اخیر 

ریزش کرده بودند.

احتمال تعویق نشست ائتاف اوپک در 
پی اختافات عربستان و روسیه

درحالی که ریاض و مســکو یکدیگر را مقصر ســقوط قیمت نفت معرفی 
کرده اند بعید به نظر می رســد نشست ائتاف اوپک روز دوشنبه برگزار 
شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، یکی از نمایندگان 
کشورهای عضو ائتاف اوپک، موسوم به اوپک پاس، اعام کرد برگزاری 
نشســتی که قرار بود روز دوشــنبه به منظور پایان دادن به جنگ برسر 
قیمت نفت انجام شود به خاطر اختافات عربستان و روسیه بعید به نظر 
می رســد.این نماینده با بیان اینکه ائتاف اوپک به زمان بیشتری برای 
مذاکرات نیاز دارد خاطرنشــان کرد که این نشست هنوز ممکن است با 
چند روز تعویق برگزار شــود.بر اســاس این گزارش، عربستان سعودی با 
یک حمله دیپلماتیک به وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اختافات 
جدیــدی را بیــن دو صادرکننده بزرگ جهان ایجاد کــرد و توافق برای 
کاهــش تولید را به خطــر انداخت.فیصل بن فرهــان، وزیر امور خارجه 
عربستان سعودی امروز )شنبه( در بیانیه ای گفت: اظهارات پوتین مبنی 
بر مقصر دانســتن ریاض برای پایان پیمان اوپک پاس بین دو کشــور 
در ماه مارس »کامًا عاری از حقیقت« بود.انتقاد مســتقیم از پوتین که 
در بیانیه عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربســتان تکرار شد، توافق 
نامه جدیدی را برای ثبــات در بازار نفت که به علت مبارزه جهانی علیه 
ویروس کرونا با رکود مواجه شــده اســت، تهدید می کند.این در حالی 
اســت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته را به ساعت 
ها دیپلماســی تلفنی برای رســیدن به آتش بس در جنگ یک ماه اخیر 
بین مسکو و ریاض بر ســر قیمت نفت اختصاص داده بود.وزارت خارجه 
عربســتان گفت: روســیه بود که از توافق در اوایل ماه مارس امتناع کرد 
در صورتی که عربســتان و ۲۲ کشــور دیگر در تاش بودند تا روسیه را 
ترغیب به کاهش بیشــتر تولید و تمدید توافق کنند.پوتین روز گذشــته 
لزوم رســیدن به توافــق را تأیید کرد و گفت روســیه مایل به کمک به 
کاهش تولید اســت اما وی همچنین مســئولیت روند نزولی قیمت ها را 

برعهده عربستان گذاشت.

زنگنه مطرح کرد:
استفاده از راهکارهای غیر قیمتی برای 

افزایش بازدهی انرژی 
تهران - ایرنا - وزیر نفت با اشــاره به شــدت مصرف انرژی باا در کشــور گفت: 
افزایش بازدهی انرژی بدون ایجاد خلل در رفاه مردم ضروری اســت و راهکارهای 
غیرقیمتی مؤثر در این زمینه از جمله بهره مندی از ســامانه های تولید هم زمان 
برق و حرارت )CHP( مورد توجه قرار دارد.به گزارش روز شنبه پژوهشگاه صنعت 
نفت، بیژن زنگنه در بازدید از پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه و در حاشیه 
امضای قرارداد تجاری ســازی محصوات میکروسی اچ پی در این مجموعه، افزود: 
گازی که تولید می شود، به سادگی قابل افزایش نیست و از سوی دیگر، هم اکنون 
با راه حل های قیمتی که از مؤثرترین روش ها برای مدیریت مصرف انرژی اســت 
نمی تــوان پیش رفت و باید به دنبال راه حل های غیرقیمتی بود که ســامانه های 
تولید هم زمان برق و حرارت )CHP( و استانداردسازی موتورخانه ها و بخاری های 
منازل مسکونی از جمله آنهاست.  وی تفاوت مصرف انرژی را در دو فصل زمستان 
و تابستان بالغ بر ۳۵۰ میلیون مترمکعب گاز در روز عنوان کرد و گفت: این مقدار 
افزایش مصرف در ایام سرد سال، فشار زیادی بر شبکه گازی کشور وارد می کند. 
به همین منظور باید بدون آنکه رفاه مردم آسیب ببیند، مصارف گرمایشی کنترل 
شود.  زنگنه ادامه داد: در خصوص چگونگی فعالیت ها در حوزه سامانه های تولید 
هم زمان برق و حرارت )CHP( با چند شــرکت دانش بنیان مذاکراتی داشته ایم و 
امیدواریم زمینه پیشبرد این مذاکرات فراهم شود.وزیر نفت به برخی دستاوردهای 
پژوهشــگاه صنعت نفت نظیر سیستم های اندازه گیری آاینده ها و رفع آایندگی 
خاک نیز اشاره کرد و پس از بازدید از پردیس انرژی و محیط زیست گفت: شاهد 
دستاوردهای خوبی در پژوهشگاه هستیم و امیدوارم در سال جدید که سال جهش 

تولید نامگذاری شده است، فعالیت ها با اراده و امید بیشتر دنبال شود.

سخنگوی صنعت برق.
 کارت شناسه فقط برای برخی مشترکان 

صادر می شود
تهــران- ایرنا- ســخنگوی صنعــت برق گفت: کارت شناســه بــرق فقط برای 
مشترکانی صادر می شود که دارای نوعی ناتوانی بوده و یا از تلفن همراه برخوردار 
نیستند.»مصطفی رجبی مشهدی« دیروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: کارت شناسه برق در ادامه طرح حذف قبض کاغذی مطرح شده و فقط 
برای مشترکانی صادر خواهد شد که توانایی اعام قبض خود را به هر دلیل ندارند 
و یا دسترســی به تلفن همراه برای ارایه اطاعات خود ندارند.وی ادامه داد: کارت 
شناسه برای این چنین افراد صادر می شود تا آنها نیز بتوانند به راحتی از وضعیت 
مصرف خود اطاع پیدا کنند.معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر گفت: طرح 
حذف قبض کاغذی که از پارسال به مرحله اجرا درآمد همچنان تداوم دارد.رجبی 
مشــهدی ادامه داد: عاوه بر ارســال پیامک برای مشترکان برق در این طرح که 
حاوی مبلغ، دوره و میزان مصرف است مشترکان می توانند از طریق اپلیکیشنی 
که طراحی شــده اطاعات قبض خود را مشاهده کنند.وی افزود: متقاضیان می 
توانند از طریق مراجعه به پایگاه های اطاع رســانی شــرکت های برق نیز همه 
اطاعات قبض خود را به صورت الکترونیکی مشاهده کرده و از عملکرد دوره های 

مختلف آگاهی داشته باشند.

یک نکته درباره سهمیه بنزین اردیبهشت ماه
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: کارت های سوخت 
قابلیت ذخیره ۳۶۰ لیتر بنزین را دارند که با این حساب اگر فردی از ابتدای زمان 
سهمیه بندی از سهمیه اش استفاده نکرده باشد، سهمیه اردیبهشت ماه به آن فرد 
تعلق نمی گیرد.شهرام رضایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که سقف تعریف شده 
برای کارتهای سوخت ۳۶۰ لیتر است، اظهار کرد: به طور مثال اگر شخصی از زمان 
شــروع طرح سهمیه بندی بنزین تاکنون تنها ۱۰ لیتر از سهمیه خود را استفاده 
کرده باشــد، در اردیبهشت ماه فقط ۱۰ لیتر برای آن فرد شارژ میشود و ۵۰ لیتر 
باقی سوخت خواهد شد.وی با تاکید بر این که تاکنون برای کارت سوخت چنین 
سیستم و مکانیزمی تعریف شده است، تصریح کرد: اگر قرار باشد تغییری حاصل و 
این ۳۶۰ لیتر به ۴۲۰ لیتر افزایش یابد و سهمیه اردیبهشت ماه نیز در آن ذخیره 
شود، به مصوبه هیات دولت نیاز است.به گفته مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، شرکت ملی پخش تنها مجری است و قاعدتا در این دو هفته 
درباره این مساله بحث خواهد شد و منفی یا مثبت بودن این مساله را اطاعرسانی 

خواهیم کرد اما تاکنون تصمیم جدیدی در این باره اتخاذ نشده است.

 بازدهی 100 درصدی سکوهای گازی 
پارس جنوبی

تهران - ایرنا - مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت و گاز پارس با اشــاره به 
تولید ایمن و پایدار گاز از پارس جنوبی گفت: بازدهی سکوهای گازی تحت 
راهبری این مدیریت با تحقق کامــل برنامه مصوب وزارت نفت، به بیش از 
۱۰۰ درصد رسید.به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، »علیرضا عبادی« روند 
برداشــت گاز از سکوهای درحال تولید این شرکت را بسیار مطلوب ارزیابی 
کرد و افزود: خوشــبختانه از ابتدای سال گذشته تاکنون با توجه به شرایط 
برداشت گاز از سکوهای تحت راهبری مدیریت تولید و عملیات، بازدهی این 
ســکوها از ۱۰۰ درصد فراتر رفته و هم اکنون نیز در شــرایط مناسب تولید 
ایمن و پایدار گاز هســتیم.عبادی با اشــاره به راهبری ۲۶ سکوی طرح های 
گازی پارس جنوبی توسط مدیریت تولید و عملیات گفت: بخشی از ظرفیت 
فعلی تولید گاز پارس جنوبی شامل برداشت گاز از این سکوها و بخشی دیگر 
هم مربوط به ۹ ســکوی طرح های توسعه بوده که کار واگذاری آن ها به این 

مدیریت در حال انجام است.

طبق اعام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:
مصرف بنزین به 44 میلیون لیتر رسید

مصرف روزانه بنزین در کشور در ۱۵ روز فروردین ماه امسال به دلیل کاهش 
تردد ها ناشی از شیوع کرونا به ۴۴ میلیون لیتر رسید؛ این رقم در مدت مشابه 
ســال قبل ۹۴ میلیون لیتر بود.به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، طبق اعام شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران روند مصرف 
بنزین در کشــور در روزهای ابتدایی امســال کاهشــی بوده است و با توجه 
به کاهش تردد خودروها در ایــام تعطیات نوروز و همچنین توجه مردم به 
توصیه های بهداشتی، میزان مصرف بنزین روند نزولی خود را ادامه داده است. 
در این راســتا میانگین مصرف روزانه بنزین در ۱۵ روز اول فروردین ماه سال 
۹۹ به ۴۴ میلیون لیتر رسیده اســت.میزان مصرف روزانه بنزین در ۱۵ روز 
اول فروردین ماه سال ۹۸، ۹۴ میلیون لیتر بود؛ براین اساس میانگین مصرف 
روزانه بنزین در نیمه اول فروردین امســال در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشــته ۵۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.به گفته مسئوان شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران، بنزین مازاد کشور در حال ذخیره سازی است.

رجزخوانی سعودی روســی در آستانه اوپک پاس/ 
ریاض به رگواتورهای نفتــی تگزاس اعتماد خواهد 
کرد؟ درحالی بازارهای نفت شــمارش معکوس برای 
نشســت اضطراری اوپک پاس در ششــم آوریل را 
شــروع کرده اند که ریاض و مســکو و تگزاس هنوز 
به نشانه های از اعتماد از یکدیگر برای کاهش تولید 
همه جانبه دست نیافته اند.به گزارش اقتصادآناین، 
دو روز پیش دیپلماســی توییتری ترامپ بازهم فعال 
شد و تنها با اســتفاده از واژگانی همچون امیدواری 
و انتظار از کاهش ۱۵ میلیون بشــکه ای نفت، سبب 
جهش ۲۵ درصد قیمت طای ســیاه شــد.پس از 
آن بــود که گمانه زنی ها از آغاز مذاکرات روســیه و 
عربســتان در خصوص توافق بر سر کاهش تولید باا 
گرفت. در این بین پوتین روز گذشــته در یک جلسه 
آناین با روســای شــرکت های بزرگ نفتی روسیه 
به بحث و بررســی آخرین تحوات بازارهای جهانی 
نفت پرداخــت. وی در این جلســه گفت: مقام های 
روسیه شــرایط بازار نفت را با در نظر گرفتن منافع 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان تجزیه و تحلیل 
می کنند. پوتیــن افزود: ما وضع بــازار نفت را رصد 

و تجزیــه و تحلیل می کنیم. وظیفــه اصلی ما ثبات 
بلندمدت بازار به نفع به گفته رئیس جمهور روســیه 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و البته اطمینان از 
پایداری و توسعه بیشتر صنعت نفت روسیه به عنوان 
یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ملی اســت.وی 
افزود: باید خواســته های همه شــریکان خود، همه 
کشورهای تولیدکننده را در نظر بگیریم و تنها در این 
صورت می توانیــم توافق  عادانه ای را برای توازن در 
بازار به دست آوریم.به گفته رئیس جمهور روسیه این 
کشور می تواند تولید نفت را حدود ۱۰ میلیون بشکه 
در روز کاهش دهد، اما این موضوع باید با مشــارکت 
همه اتفاق بیفتد.پوتین همچنین تاکید کرد: براساس 
برآوردهای اولیه فکر کنم می توانیم از کاهش حدود 
۱۰ میلیون بشکه در روز، کمی کمتر یا بیشتر صحبت 
کنیم.وی یادآور شد که همه این موارد باید با همکاری 
انجام شــود و معتقدم وقتی درباره مشارکت صحبت 
می کنم، همه، از جمله شریکان ما، متوجه هستند که 
صحبت از کاهش ســطح تولید از مقدار پیش از آغاز 
بحران، یعنی ســطح تولید در سه ماه نخست امسال 
است.همچنین دیروز رئیس جمهوری روسیه در دیدار 

با الکســاندر نواک، وزیر انرژی این کشور اعام کرد: 
عربســتان قصد دارد از شــر رقبای نفت شیل خود 
خاص شــود و برای این کار، مجبور شد قیمت نفت 
را به پایین تر از ۴۰ دار برای هر بشــکه برساند.این 
رجزخوانی به مســکو ختم نشد و شاهزاده عبدالعزیز 
بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی به اظهارات 
روز جمعه همتای روسی خود واکنش نشان داد و در 
بیانیه ای اعام کرد که وزیر انرژی روســیه نخستین 
کسی بود که به رسانه ها اعام کرد تمامی کشورهای 
مشــارکت کننده در پیمان محدودیت عرضه اوپک 
پاس از اول آوریل از تمامی تعهداتشان آزاد خواهند 
شد و باعث شد کشورها برای جبران کاهش قیمت ها 
و سودشان، به افزایش تولید اقدام کنند.البته گفتنی 
است عربستان که پنج هفته پیش اعام کرده بود با 
کاهش قیمت نفــت، در بازارهای جهانی حمام خون 
راه می اندازد، با یــک تماس تلفنی ترامپ از موضع 
خود پایین آمده و درخواست نشست اضطراری اوپک 
پــاس برای کاهش تولیــد را داد. حال باید دید که 
ریاض تا چه حد به رگواتــور های نفتی تگزاس در 

خصوص کاهش تولید اعتماد خواهد کرد؟

 رجزخوانی سعودی روسی در آستانه اوپک پاس

اوپــک و متحدانش ســرگرم کار روی 
توافق برای کاهش بی ســابقه تولید به 
میــزان ۱۰ درصد از عرضه جهانی نفت 
هستند.به گزارش ایسنا، رویترز به نقل 
از منابع آگاه نوشــت: در پی فشارهای 
دونالــد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا 
برای متوقف شــدن جنگ قیمت میان 
عربستان سعودی و روسیه، گروه اوپک 
پاس قرار اســت روز دوشنبه نشست 
فــوق العادهای از طریــق وبینار برگزار 
کنــد تا اعضــای گروه دربــاره کاهش 
تولید مذاکره کنند.وزیر انرژی جمهوری 
آذربایجان اظهار کرده که دیدار اوپک و 
متحدانش شــامل روسیه قرار است روز 
دوشــنبه ششــم آوریل برگزار شود اما 
جزییات اندکی درباره تقســیم کاهش 
تولید میان اعضای این گروه وجود دارد.

دبیرخانه اوپک و شاهزاده عبدالعزیز بن 
سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در 

حال هماهنگ کردن این دیدار هستند. 
هنوز معلوم نیست آیا کشورهای خارج 
از اوپک پــاس هم به این دیدار دعوت 
شــده اند.قیمت های نفت با رفتن بیش 
از سه میلیارد نفر به قرنطینه در جهان 
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا که 
تقاضا برای نفت را حداکثر ۳۰ میلیون 
بشکه در روز کاهش داده، از ۶۵ دار در 
ابتدای سال به حدود ۲۰ دار تا اواسط 
هفته گذشته سقوط کردند.ترامپ پنج 
شنبه گذشته اظهار کرد که با وادیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه و محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان سعودی درباره 
این موضوع گفت و گو کرده است و آنها 

موافقت کرده اند تولیدشــان را حدود 
۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

رییس جمهور آمریکا اظهار کرد که وی 
امتیازی به عربســتان سعودی و روسیه 
مانند توافــق با کاهــش تولید داخلی 
آمریکا نداده اســت. با این حال برخی 
از مقامــات آمریکایی اعام کرده اند که 
در قیمتهای فعلی، تولید آمریکا کاهش 
قابل توجهی پیدا خواهد کرد.یک منبع 
آگاه در اوپــک اظهار کرد: آمریکا باید از 
تولید نفت شیل مشارکت کند. روسیه 
همواره از این که کاهش تولید مشترک 
با اوپک از تولید هزینه باای نفت شیل 
آمریکا پشــتیبانی کرده، ابراز نارضایتی 

کرده است.یک منبع آگاه دیگر در اوپک 
اظهار کرد که هرگونه کاهش تولید فراتر 
از ۱۰ میلیون بشــکه در روز باید شامل 
تولیدکنندگان خارج از گروه اوپک پاس 
باشد. کشــورهایی مانند آمریکا، کانادا، 
نــروژ و برزیل در زمــره تولیدکنندگان 
بزرگی هســتند که در این گروه حضور 
ندارند.وی همچنین اظهار کرد که آمار 
نهایی کاهش تولید به مشــارکت همه 
تولیدکنندگان نفت بستگی دارد.جیسون 
کنی، نخســت وزیر آلبرتــای کانادا که 
بزرگترین منطقه تولیدکننده نفت این 
کشور اســت، روز پنج شنبه اعام کرد 
که آلبرتا آماده پیوستن به توافق کاهش 
تولید است.قیمتهای نفت از رکورد پایین 
۲۰ دار در اوایل هفته گذشــته بهبود 
یافتند و بزرگترین رشد هفتگی تاکنون 
را رقم زدند اما همچنان با قیمت ۶۶ دار 
در پایان سال ۲۰۱۹ فاصله زیادی دارند.

بزرگ ترین مداخله تاریخ بازار 
نفت در راه است



۵روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 17فروردین 1399  11شعبان 1441  5 آوریل 2020صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4322 8 صفحه   سال هفدهم    شماره

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

نگـــاه اختاف نظر دو وزارتخانه  بر سر بازگشایی واحدهای صنفی
تهران- ایرنا- تعطیلی یا بازگشایی واحدهای صنفی و تولیدی 
پــس از ایام تعطیات عید، یکــی از دغدغه های کارکنان این 
واحدها و مردم بوده که نظرات و اخبار متناقض باعث سردرگمی 
شده است.در روزهای گذشته نامه ای از سوی »حسین مدرس 
خیابانی«، قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت با موضوع 
»عدم وقفه در کار و تولید کشور« منتشر شد که ابهام کارمندان 
برای حضور در محل کار خود را بیشتر کرد. در این نامه تاکید 
شده بود که موضع رســمی وزارت صنعت، جلوگیری از ایجاد 
هرگونه وقفــه در فعالیت واحدهای تولیدی کشــور در تمام 
بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی است.این نامه با واکنش 
»سعید نمکی«، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه 
شــد و او نیز در نامه ای گایه آمیــز خطاب به رییس جمهوری 
نوشت: »اخیراً بدون اطاع ستاد، نامه ای توسط قائم مقام وزیر 
صنعت در امور بازرگانی به کلیه اســتان ها اباغ شده که عمًا 
دســتورالعمل اداری برای بازگشایی کسب و کار تلقی می شود 
که این شــیوه با نقش، مسؤولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با 
کرونا مغایرت دارد.«وزیر بهداشت هشدار داده است: »لذا ضمن 
اعتقاد راســخ اینجانب و وزیر کشور و دیگر همکاران به کمک 
هر چه زودتر به کاهش اثــرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد 
کشــور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت های اقتصادی 
با اولویــت ویژه اعام می کنیم که هر گونــه تصمیم آتش به 
اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی 

و غیره که مورد تأیید نباشد شعله هایش به سرعت دامن نظام 
سامت و متعاقب آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت.«پس از 
آن وزارت صنعت تاکید کردکــه نامه قائم مقام این وزارتخانه 
برای تولید اقــام مربوط به مبارزه با کرونــا و کااهای مورد 

نیاز مردم بوده و به معنی بازگشــایی واحدهای صنفی و کسبه 
نیســت.مدرس خیابانی همچنین گفته اســت که نامه مذکور 
بر اساس دســتور صریح رئیس جمهوری و بر اساس سیاست 
ستاد کرونا و صرفاً بر اساس رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد 

کرونا اباغ شــده اســت.به گفته او فعًا مراکز عرضه از جمله 
فروشــگاه ها تعطیل است و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
ســتاد کرونا، تخلف محسوب می شود و اصناف با کمک نیروی 
انتظامی واحدهای صنفی متخلف را جریمه و پلمب می کنند.از 
سوی دیگر »قاسم نوده فراهانی«، رییس اتاق اصناف تهران از 
ادامه دار شدن تعطیلی  واحدهای صنفی خبر داده و گفته است 
کــه واحدهای صنفی به صورت تدریجی و مرحله به مرحله از 
تاریخی مشخص، بازگشــایی خواهند شد.به گفته وی صنوف 
ارائه دهنده خدمــات ضروری تر در اولویت قرار خواهند گرفت 
و برای صنوفی کــه فعالیت آن ها با تجمع مردم همراه خواهد 
بود، برنامه ریزی جداگانه انجام خواهد شــد.پس از آن ساعات 
کاری واحدهای صنفی ضروری و غیر ضروری منتشر شد که بر 
اساس آن صنوفی همچون طا و جواهر، صنایع دستی، کاای 
خواب، ابزار فروشــان، آرایشــگران و ... تا اطاع ثانوی تعطیل 
هستند.بر اســاس آخرین اطاعیه کارگروه اطاع رسانی ستاد 
ملی کرونا،  تمامی واحدهای توزیعی و خدماتی که مشــمول 
ممنوعیت و محدودیت تردد و تجمع بوده و رسته های آنها قبًا 
در اطاعیه های کمیته اجتماعی ستاد ملی کرونا اعام شده، تا 
اطاع بعدی تعطیل خواهند بود.بر اساس این اطاعیه، در عین 
حال فعالیت تمامی واحدهای تولیدی– با رعایت کامل پروتکل 
های بهداشتی اعام شده از سوی ستاد ملی کرونا– از تاریخ 1۶ 

فروردین ماه بامانع است.

کرونا چه تاثیری بر صنایع نساجی گذاشت؟
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران، وضعیت صنایع نساجی 
در سال 98 را خوب توصیف کرد اما گفت که شیوع ویروس کرونا این صنعت 
را نیز مانند ســایر بخش ها فلج کرده و احتماا باید در ســال جاری منتظر 
سونامی چک های برگشتی باشیم که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه 
پرداخت کردند.علیرضا حائری در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که ممنوعیت 
واردات، تحریم ها و باا رفتن ارزش دار مجموعاً در سال گذشته کمک کرد 
صنایع نساجی حجم بیشتری از بازار داخل را در اختیار بگیرند، اظهار کرد: 
همچنین این شرایط باعث شد که در بخش صادرات به ازای هر دار، ریال 
بیش تری دریافت شود.  وی همچنین با بیان این که این ظرفیت به ویژه برای 
بخش پوشاک، نخهای فیامنت، پلی استر و فرش ماشینی وضعیت خوبی 
ایجاد کرده بود، تصریح کرد: با این وجود شــیوع ویروس کرونا باعث شــد 

تقریبا همه صنایع به جز مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی فلج شوند.
به گفته حائری، در آذر و دی سال گذشته صنایع نساجی مواد اولیه خود را 
به صورت چک و قســطی تهیه کردند که تاریخ این چک ها عمدتا در سال 
1399 اســت و برای پرداخت آن ها روی خرید شب عید حساب شده بوده 
است.وی افزود: برخی واحدهای تولیدی حتی محصوات خود را تولید هم 
کردند، اما شــیوع ویروس کرونا باعث شــده این محصوات فروش نرود و 
احتماا با ســونامی از چک های برگشتی مواجه خواهیم شد.حائری با بیان 
این که تصمیمات خوبی در زمینه مهلت دادن برای پرداخت چک ها و اقساط 
گرفته شــده، تصریح کرد: با این حال، تحریم ها مشکاتی در زمینه تامین 
هزینه های جاری دولت و مطالبات معوق سیستم بانکی ایجاد کرده که باعث 
شده تمدید بیش از چهار ماهه این مهلت امکانپذیر نباشد.وی با بیان اینکه 
دولت در بودجه 99 برای تامین هزینه های جاری بیشــتر روی درآمدهای 
مالیاتی تمرکز کرده، تصریح کرد: درآمد زمانی محقق می شود که کسب و 
کارها سودآوری داشته باشند و بتوانند مالیات خود را پرداخت کنند. بنابراین 
درصورت کنترل شیوع ویروس کرونا و رونق کسب و کارها می توانیم شاهد 
بهبود وضعیت باشــیم.گزارش دفتر امور اقتصادی و سیاســت های تجاری 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( در روزهای پایانی اسفند ماه 98  نیز 
حاکی از کاهش 70 درصدی تقاضای پوشاک در پی شیوع ویروس کرونا بود.

البته در هفته سوم شیوع ویروس کرونا نیز عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشــاک تهران از افت 90 درصدی فروش 
پوشاک بعد از شیوع ویروس کرونا نسبت به بهمن ماه امسال خبر داده بود و 
پیشنهاد کرده بود که دولت پایان سال مالی را به جای اسفند، اردیبهشت در 
نظر بگیرد و برای پرداخت حقوق کارکنان کمک هزینه کوتاه مدت پرداخت 

کند.

دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران در بازدید از خط تولید 
محلول ضدعفونی کننده سایپا:

 کیفیت و تنوع محلول ضدعفونی کننده 
سایپا بسیار بااست

فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونا در تهــران در بازدید از خطوط تولید 
محلول ضدعفونی کننده دســت و سطوح گروه ســایپا گفت: سایپا در یک 
اقدام جهادی دو خط تولید استاندارد محلول ضدعفونی کننده راه اندازی کرد.

به گزارش سایپانیوز )http://saipanews.ir/(، دکتر علیرضا زالی افزود: حرکت 
ســایپا در راه اندازی این خط تولید در کنار تولید ماســک که از چند هفته 
گذشــته در این خودروساز بزرگ آغاز شده، یک رکورد افتخارآمیز صنعتی 
در شــرایط بحران محسوب می شود و ازم است من مراتب امتنان و تقدیر 
خود را از مهندس ســلیمانی و مدیران و کارکنان سلحشور سایپا برای این 
حرکت مسئوانه اعام کنم.به گفته وی در شرایطی که کشور نیازمند عزم و 
مشارکت همگانی برای مقابله با شیوع بیماری کرونا است، سایپا به عنوان یک 
پیشگام در این عرصه، اقدام به تولید نیازهای کشور می کند.وی گفت: خط 
تولید محلول ضدعفونی کننده در سایپا با رعایت تمام استانداردهای ازم و 
در کمترین زمان ممکن راه اندازی شده است.فرمانده ستاد مقابله با بیماری 
کرونا تصریح کرد: محصوات ســایپا هم در عرصه ضدعفونی سطوح و هم 
ضدعفونی برای بهداشت فردی اشخاص، با کیفیت بسیار باا و رعایت تمام 

الزامات بهداشتی، تولید و بسته بندی می شوند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران :
رفع ابهام درباره پرداخت  غرامت به 

کارگران مبتا به کرونا
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد اســت برای عبور از شرایط فعلی که 
اقتصــاد ایران با آن رو به رو شــده، دو طرف کارگــر و کارفرما باید در این 
شرایط به سوی عقانیت بروند و از بزرگ نمایی ها و دیدگاه های غیر منطقی 
دور شوند.حسین ساح ورزی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: واقعیت این 
است که اقتصادایران در دوسال اخیر با گرفتاری های پرشمار در بخش های 
گوناگون مواجه بوده است. اگر بخواهیم چند شاخص گواه برای اثبات بدتر 
شــدن اقتصاد ایران ارائه کنیم، بدون تردید رشدهای منفی اقتصادایران در 
این سالها و نیز فزاینده شدن نرخ تورم که یکی از دایل آن کاهش سقوط 
نرخ برابری ریال به دار است و از دست رفتن درامد حاصل از صادرات نفت 
را مــی توان مثال بزنیم.وی ادامــه داد: از پیامدهای این وضعیت و افزایش 
نرخ تورم، کاهش درامد ســرانه ایرانیان از جمله کارگران ارزشــمند ایرانی 
اســت. بدیهی اســت که کارفرمایان ایرانی نیز از این وضعیت آسیب دیده 
انــد و توانایی های آنها برای ســود آوری و پرداخت مزد کارگران مطابق با 
تورم کاهش یافته است. می دانیم که عامل اصلی رشد تورم درایران کسری 
بودجه دولت و سیاستهای پولی منجر به رشد شدید نقدینگی بوده است که 
کارفرمایان دراتخاذ این سیاستها نقشی نداشتند.نایب رییس اتاق بازرگانی 
ایران با اشاره به دستورالعمل افزایش مزد کارگران در سال گذشته، توضیح 
داد: با وجود همه مصیبت ها و تعطیلی بنگاه ها، کاهش فروش بنگاه ها و بدتر 
شدن مناســبات دخل وخرج آن ها، مطابق با دستور دولت در سال 1398 
مزد کارگران افزایش یافت و صاحبان بنگاه ها تا زمستان امسال هر طور بود 
تاب آوردند. اما به نظر می رســد برخی نهادهای مرتبط با منافع کارگران به 
واقعیت ها توجه ندارند و از ســر دلســوزی و البته کمی تحت تاثیر فضای 
بیرونی می خواهند در شــرایط اقتصاد کرونا زده ایران، مزدها را در سطحی 
قرار دهند که بنگاه ها را به ورشکســتگی و عدم تعادل می کشــاند. دراین 
وضعیت که شمار قابل اعتنایی از نیروی کار به هر دلیل در معرض شرایط 
جدیــدی قرار می گیرند، به نظر می رســد خیر و منفعت کارگران توجه به 

اصول کارشناسی و توجه به واقعیت هاست.

گزیده خبر

منصور یزدی زاده خبر داد :
رکوردهای ذوب آهن اصفهان در تولید ، 

فروش و صادرات درسال 1398
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : 
با وجود آنکه در سال گذشته با مشکات بسیاری مواجه 
بودیم در بخش تولید با 5 درصد افزایش نسبت به سال 
1397 بــه عدد 2 میلیون و 52۶ هزار تن تولید چدن 
رســیدیم که منجر به ثبت رکــورد جدیدی در تولید 
ساانه این شــرکت با دوکوره بلند شد و در تاریخ ذوب آهن نیز دومین رکورد 
تولید ساانه محسوب می شود .وی افزود : در بخش فروش نیز به لحاظ درآمد 
و تنــاژ رکورد زدیم و همچنین با یک میلیون و 200 هزار تن صادرات ، در این 
بخش و همچنین به لحاظ درآمدزایی رکورد جدیدی در این شــرکت ثبت شد 
که جزئیات آن پس از افشا در سامانه کدال ، قابل انتشار خواهد بود .مدیرعامل 
ذوب آهن در خصوص شــرایط کنونی ارزش سهام این شرکت گفت : بزرگترین 
مشکل ما این اســت که میزان سهم شناور ذوب آهن اصفهان بسیار بااست و 
متاسفانه نوسان گیران در این بازار جوان می دهند . البته تا آنجا که موفق به 
اخذ موافقت هیات مدیره شدیم ، بازارگردانی کردیم و آنچه در توان ما بود انجام 
دادیم .وی تصریح کرد : امسال با تدبیر مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام 
گرفته است و این نوید را می دهیم که این مجتمع عظیم صنعتی توانایی ، ابزار و 
ظرفیت ازم برای جهش تولید را دارد . محقق شدن این مهم ، نیازمند آن است 
که مطابق منویات مقام معظم رهبری ، دولت به اندازه سهم خود از این شرکت 
حمایت کند و مواد اولیه به ویژه سنگ آهن را تامین نماید.وی افزود : ذوب آهن 
اصفهــان تولید حدود 11 درصد فواد کشــور را به عهده دارد و اگر دولت تنها 
11 درصد ســنگ آهن کشور را به این شرکت اختصاص دهد ، 10 میلیون تن 
سنگ آهن به این شرکت می رسد . اما انتظار ما تنها حدود 7 میلیون تن سنگ 
آهن است که انتظار زیادی نیست و این سنگ آهن را رایگان نیز نمی خواهیم . 

توسط رییس هیات مدیره ارس صورت گرفت:
تشریح اقدامات صورت گرفته با رویکرد 

تامین حداکثری منافع ملی و منطقه ای
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس ضمن 
تشــریح عملکرد هیات مدیره ارس در سال گذشته 
گفت: تصمیمات اتخاذ شده در این هیات در راستای 
اهداف و استراتژی سازمان  با رویکرد تامین حداکثری 
مصالح و منافع ملی و منطقه ای صورت گرفته است.

به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد 
ارس، محســن نریمان گفت: تصمیمات گرفته شده در هیات مدیره ارس در 
طول ســال 98 با رویکرد تامین حداکثری مصالح و منافع ملی و منطقه ای 
برای حرکت پرشــتاب و متوازن در راستای حل مشکات اقتصادی، بهبود 
فضای کســب و کار، رونق تولیــد و مقابله موثر با تحریم ها صورت پذیرفته 
اســت.نریمان به اقدامات انجام شده اشاره کرد و افزود: در راستای استراتژی 
های کان ســازمان منطقه آزاد ارس در طول یکســال گذشته 23 جلسه 
تشکیل شد که ماحصل این جلسات 1۶8 مصوبه می باشد که مهمترین این 
مصوبات مربوط به موضوعات اقتصادی، تهسیل و حمایت از سرمایه گذاری 
و توســعه تجارت و بازرگانی بود.وی در ادامه عنوان کرد: موضوعات مربط به 
حوزه عمرانی و زیربنایی، توســعه مدیریــت، افزایش درآمد و تعدیل هزینه 
های غیرضروری ارس از دیگر مواردی بود که در چارچوب مقررات و قوانین 

تصمیمات مناسبی اتخاذ و اباغ گردید.

ســخنگوی گمرک ایران گفت: تجارت 
خارجی کشــورمان با اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا بعد از اجرایی شدن مواقتنامه 
تجارت ترجیحی از پنجم آبان، در مدت 
پنج ماه به بیش از 1.4 میلیارد دار رسید.

تجارت ایران و اوراسیا به 1.4 میلیارد دار 
رســیدبه گزارش  گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان،، ســیدروح اله لطیفی 
سخنگوی گمرک ایران گفت: طی پنج 
ماه گذشــته و به عبارت بهتــر از تاریخ 
پنجم آبان ســال 98 تا ۶ فروردین ماه 
امســال، میزان تجارت خارجــی ایران 
واوراســیا به یک میلیارد و 489 میلیون 
و 232 هزار و 2۶5 دار رسیده است؛ از 
این مقدار ۶7 درصد سهم واردات و 33 

درصد نیز ســهم صادرات بوده است.وی 
افزود: سرجمع صادرات ایران به اوراسیا 
ازحیث وزنی یک میلیــون و 159 هزار 
و 479 تــن وارزش این مقــدار نیز برابر 
است با 489 میلیون و 931 هزار و 955 
دار. همچنین سرجمع واردات کشور از 
اوراسیا از حیث وزنی دو میلیون و 958 
هزار و 128 تن بوده است که ارزش این 
حجم کاا 999 میلیــون و300 هزار و 
310 دار اســت.لطیفی در خصــوص 
میزان صادرات و واردات کاا ها براساس 
توافقنامه فی مابین توضیح داد: باتوجه 
به توافقنامه تجاری ایران و اوراســیا در 
آبان ماه ســال 98 و نیز اقدامات صورت 
گرفته بــرای اجرایی شــدن تعرفه های 

ترجیحی، حجم صادرات ترجیحی کشور 
به مجموعه اوراســیا به مقدار 123 هزار 
و9۶0 تن وبه ارزش 13۶ میلیون و2۶0 
هزارو 229 دار است. ضمن آنکه حجم 
واردات کشــور در این مــدت زمان به 
مقــدار دو میلیون و381 هزارو 859 وبه 
ارزش 749 میلیــون و81۶ هزارو 205 
دار است.سخنگوی گمرک درخصوص 
مقاصد عمده صادراتی به اوراسیا گفت: 

بزرگترین مقصد صادرات ایران به اوراسیا، 
کشور فدراسیون روسیه با حجم بیش از 
481 هزار و ۶۶8 تــن و به ارزش 248 
میلیون و 555 هزار و 102 دار که این 
میزان بیــش از 50 درصد از کل ارزش 
صادرات ایران به اوراسیا را شامل می شود. 
پس از روسیه، ارمنستان با بیش از 24.۶ 
درصد وقزاقستان با 1۶ درصد بیشترین 
صادرات ایــران به مجموعه اوراســیا را 

محسوب می شــود.لطیفی در خصوص 
مبدا نخســت واردات ازاوراســیا گفت: 
بیشترین واردات کاا از کشور فدراسیون 
روسیه بوده است. حجم واردات کشور از 
روسیه در پنج ماهه اخیر از حیث وزنی 
بیش از دومیلیون و 7 هزار و 981 تن وبه 
ارزش 713 میلیــون و70۶ هزار و 799 
دار اســت که این میزان بیش از 71.4 
درصــد کل واردات ایران از کشــور های 
اوراسیا را شامل می شود. پس از روسیه، 
کشــور های قزاقســتان با 24.9 درصد 
و بــاروس با 2.3 درصــد در رتبه های 
بعــدی قــرار دارند.دبیرشــورای اطاع 
رســانی گمرک در خصــوص کاا های 
صادراتی کشورمان به اوراسیا توضیح داد: 

کاا های اصلی صادراتی ایران به اوراسیا 
شامل سیب تازه، پســته تازه وخشک، 
گاز طبیعی مایع شده، کیوی تازه، خیار 
وخیار شــور اســت همچنین کاا های 
ترجیحی صادراتی ایران به این کشور ها 
شامل کیوی تازه، پسته تازه وبا پوست، 
انگور خشک شده، کاهو، گل کلم و کلم 
بروکلی اســت.وی در خصوص کاا های 
وارداتی از اوراســیا گفت: کاا های اصلی 
وارداتی از اوراسیا شامل، جو به استثنای 
بذر، ذرت دامی، روغن دانه آفتاب گردان 
وگوشــت وشقه بره اســت. ضمن آنکه 
کاا های ترجیحی وارداتی ایران شــامل 
جــو، ذرت دامــی، روغــن آفتابگردان، 

گوشت واشه بره و کاغذ روزنامه است.

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

 فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای پروژه های عمرانی 

شماره فراخوانمحل اجرای پروژهشرح فراخوانردیف

۲۰۹۹۰۰۳۵۰۳۰۰۰۰۰۱شهرستان صحنهمناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مناطق عشایری در شهرستان صحنه، منطقه امروله۱

۲۰۹۹۰۰۳۵۰۳۰۰۰۰۰۲شهرستان کنگاورمناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مناطق عشایری در شهرستان کنگاور، منطقه عبد التاجدین۲

۲۰۹۹۰۰۳۵۰۳۰۰۰۰۰۳شهرستان گیانغربمناقصه عمومی یک مرحله ای حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شهرستان گیانغرب منطقه گواور۳

۲۰۹۹۰۰۳۵۰۳۰۰۰۰۰۴شهرستان دااهومناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مناطق عشایری در شهرستان دااهو در مناطق داراب و گوشکری۴

۲۰۹۹۰۰۳۵۰۳۰۰۰۰۰۵شهرستان صحنهمناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مناطق عشایری شهرستان صحنه، منطقه کوری زاغه۵

۲۰۹۹۰۰۳۵۰۳۰۰۰۰۰6شهرستان کرمانشاهمناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مناطق عشایری شهرستان کرمانشاه، منطقه لمه راه6

۲۰۹۹۰۰۳۵۰۳۰۰۰۰۰7شهرستان کرمانشاهمناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مناطق عشایری در شهرستان کرمانشاه، مناطق ریزه وند لعل آباد7

مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مناطق عشایری اورامانات، مناطق قین سخت، گرده، گوری گور، 8
ویراش، وزه پوچ، قلقله شیوه سر، دروله، سیمان و حصیل خشک

شهرستان های پاوه، جوانرود و 
۲۰۹۹۰۰۳۵۰۳۰۰۰۰۰8ثاث باباجانی

۲۰۹۹۰۰۳۵۰۳۰۰۰۰۰۹شهرستان گیانغربمناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مناطق عشایری در شهرستان گیانغرب، منطقه صیدایاز۹

۲۰۹۹۰۰۳۵۰۳۰۰۰۰۱۰شهرستان هرسینمناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب شرب عشایر شهرستان هرسین منطقه داروند بیستون۱۰

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی تعداد ۱۰ فقره از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید: 

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

* تاریخ انتشار اسناد مناقصه درسامانه مورخ : 1399/01/17 راس ساعت: 08:00 می باشد
* آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه مورخ: 1399/01/23 راس ساعت: 14:30 می باشد
* آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه مورخ: 1399/02/02 راس ساعت: 14:30 می باشد 

* زمان بازگشایی پاکت ها در محل سالن جلسات اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه در مورخ 1399/02/03 به ترتیب از ساعت: 08:00 الی 12:30 می باشد.
جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص مناقصات می توانید به آدرس: کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی، اداره کل امور عشایر استان،اداره عمران 

و امور زیر بنایی مراجعه و یا با شماره تلفن های ۲-۳8۲۳6۰۰۱-۰8۳ تماس حاصل نمایید.

اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه

سخنگوی گمرک:

تجارت ایران و اوراسیا به ۱.۴ 
میلیارد دار رسید
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 اعام جزئیات دریافت وام کروناگزیده خبر
وام های یــک و دو میلیون تومانــی کرونا شــگرد کاهبرداران 
فضای مجازی شــده و لینک های متعددی با عنوان ثبت نام برای 
تسهیات کرونا به وجود آورده است.به گزارش بنکر )Banker(، این 
درحالی است که احمد میدری، معاون رفاه وزیر کار به »شهروند« 
می گوید که هنوز هیچ ثبت نامی برای وام های کرونا انجام نشده و 
وزارت کار منتظر است تا این طرح در کمیته اقتصاد ستاد مبارزه 
با کرونا به تصویب برسد و پس از آن بانک مرکزی بخش نامه نحوه 
پرداخــت وام را به بانک ها اباغ می کنــد. به گفته او به احتمال 
زیاد یکشــنبه هفته جاری ستاد مبارزه با کرونا پرداخت این وام 

را تصویب می کند.

دستورالعمل پرداخت وام کرونا تهیه شد
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز پنجشنبه  و در 
واکنش به یک ویدیوی فضای مجازی اعام کرد که دستورالعمل 
پرداخت وام های کرونا تصویب و تهیه شده است و به زودی کارت 
اعتباری یک و دو میلیون تومانی برای ۴ میلیون شاغل آسیب دیده 
در کرونا عرضه می شــود. این خبــر را جهانگیری در واکنش به 
ویدیویی اعام کرد که پیرمرد دست فروشی از شرایط دشوار امرار 
معاش در روزهای قرنطینه گفت. البته محمد شریعتمداری، وزیر 
کار هم پیش از این بدون اشــاره بــه جزئیات از پرداخت چنین 
وامی گفته بود و همین مســأله اسباب سوءاستفاده کاهبرداران 
در فضای مجازی شد. این درحالی است که هنوز هیچ سازوکاری 

برای ثبت نام متقاضیان اعام نشده است.

چه کسانی وام کرونا می گیرند؟
اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، 
اتوبوس، مینی بوس و کرایه های بین شــهری، دست فروشان 

و کارگران فصلی روزمزد مشــموان وام یــک تا دو میلیون 
تومانی هســتند. این وام قرار است به ۴ میلیون نفر پرداخت 
شــود و شــاغان دارای درآمد ثابت از قبیل کارکنان دولت، 
مســتمری بگیران صندوق هــای بازنشســتگی و همچنین 
مستمری بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول این 

طرح نیستند.

 برای دریافت وام چه باید کرد؟
متقاضیان ایــن وام باید در تاریخی که بعدا اعام می شــود، در 
پایــگاه اطاعات رفاه ایرانیان ثبت نام کننــد و وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی بعد از تأیید اطاعات ثبت نام شده ها، آنها را برای 
دریافت وام به بانک ها معرفــی می کند. بانک هایی که این وام ها 
را پرداخت می کنند، همان بانک هایی هســتند که یارانه نقدی و 

کمک حمایت معیشــتی را ماهانه به حســاب سرپرست خانوار 
واریزمی کنند.

جزئیات بازپرداخت وام
دو روز پــس از اعام اســامی مشــموان به بانک هــا، پرداخت 
وام انجام می شــود و براســاس این طــرح خانواده های یک نفره 
یک میلیون تومان و خانواده های بیشتر از یک نفر ٢ میلیون تومان 
وام دریافت می کنند.  بازپرداخت اقساط این وام در ٢٧ ماه است 
و البته ســه ماه پس از دریافت وام دوره تنفس به شمار می آید و 
پس از آن پرداخت اقساط وام در ٢۴ ماه و با نرخ سود ١٢ درصد 
انجام می شود که ۴ درصد آن را وام گیرندگان پرداخت می کنند و 
٨ درصد سود را سازمان برنامه و بودجه پرداخت می کند. به نوشته 
شهروند: نکته مهم دیگر درباره این وام نحوه هزینه کرد آن است 
و اعتبار یا به صورت نقد یا بــرای خرید کااها ازجمله کااهای 
اساسی در مراکز خدماتی و فروشگاه های سراسر کشور پرداخت 
می شود. همچنین اعام شده است که افراد برای دریافت این وام 
نیاز به حضور مستقیم در بانک ها ندارند و بانک عامل می تواند با 
اخذ تعهد الکترونیکی از متقاضی، اقساط را از محل حساب یارانه 
نقدی و کمک حمایت معیشتی کسر کند. به جز این، مشموان 
این طرح حتی در صورت داشــتن چک برگشتی یا اقساط معوق 

بانکی هم می توانند این وام را دریافت کنند.

 نحوه اجرای طرح چگونه است؟
بانک مرکزی باید بخش نامه دریافت این وام را به بانک های عامل 
اباغ کند و بانک ملی ایران  موظف شــده است سامانه اعتباری 
رفاه ایرانیــان را راه اندازی و راهبری کند. همچنین در این طرح 

تأکید شده است .

نحوه  فعالیت شعبه های بانک پاسارگاد در هفته 
سوم فروردین

به منظــور اجتنــاب از تردد غیرضروری و جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونا، 
بانک پاسارگاد در اقدامی هماهنگ با نظام بانکی کشور، نحوه ی فعالیت شعبه های 
خود را در روزهای ١6 تا ٢0 فروردین اعام کرد. همچنین این بانک، کارت های 
نقدی مشتریان که تاریخ انقضای آ ن ها فروردین ١399 بوده، تا فروردین ١۴00 
تمدید کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، واحدهای این بانک اعم 
از واحدهای ســتادی و شعبه ها )طبق زمانبندی ارائه شده در فایل های پیوست(، 
در روزهای کاری از تاریخ شنبه مورخ ١6 فروردین تا چهارشنبه٢0 فروردین سال 
١399، از ســاعت ٨:30 الی ١٢:30 آماده ارائه خدمات بانکی هستند. همچنین 
ســاعات کار شعبه  ی بانک پاسارگاد در کیش از ســاعت 9 الی ١3 و در قشم از 
ساعت ٨:30 الی ١٢ است.در بازه ی زمانی یادشده، کلیه ی شعبه های استان تهران 
و شهرســتان هایی که دارای بیش از دو شعبه ی بانک پاسارگاد هستند به صورت 
شــیفتی، و در شــهر هایی که صرفاً دارای ٢ شعبه  هســتند یک روز در میان، 
فعال خواهند بود. همچنین کلیه ی شــعبه ها در شهرهایی که تنها یک شعبه ی 
بانک پاسارگاد دارند، در تمامی روزهای کاری، با یک سوم از ظرفیت سرمایه انسانی 

خود خدمات بانکی را ارائه می دهند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
صادرات باید تولید محور باشد

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران گفت: نگاه ها در کشور باید تولید محور 
و صادرات محور باشــد و به یک معنا تغییر و تحول در نگاه بســیار مهم است.

به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات به نقل از خبرگزاری تســنیم، 
دکتــر علی صالح آبادی درباره پیش نیازهای جهش تولید در ســال 99، اظهار 
داشت: همه باید به امر تولید به عنوان یک وظیفه مقدس نگاه کنند چراکه اساس 
هر اقتصادی تولید اســت.وی با تأکید بر اینکه تولید باید رقابت پذیر باشد و به 
بازارهای جهانی صادر شــود، افزود: به طور تولید باید به نحوی باشد که عاوه بر 
تأمین نیازهای داخلی قابلیت صادراتی به اقصی نقاط جهان را داشته باشد.مدیر 
عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: با توجه به اعمال تحریم های حداکثری 
و فشارهای بین المللی صادرات نفت در کشور به شدت کاهش یافته است از این 
رو ارز مورد نیاز مملکت باید از محل صادرات غیر نفتی تأمین شود.صالح آبادی 
ضمن اشاره به اینکه توسعه صادرات غیر نفتی در این شرایط سخت تحریمی و 
اقتصادی بســیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: برای توسعه صادرات و جهش 
تولید هریک از دســتگاه ها از جمله وزارت صنعت، معــدن و تجارت، اقتصاد و 
دارایی، جهاد کشــاورزی، بانک مرکزی و غیره وظایف و رســالتی برعهده دارند.

وی با بیان اینکه سیستم بانکی از اواخر سال گذشته اوراقی تحت عنوان »اوراق 
گام« تعریف کرده است.

حجت اله صیدی خبر داد:
»کیف پول« الکترونیک در اپلیکیشن »صاپ« 

بزودی عملیاتی می شود
مدیرعامــل بانک صــادرات ایران از عملیاتی شــدن »کیف پــول« )کدخوان( 
الکترونیک بانک صادرات ایران در اپلیکیشن »صاپ« در آینده نزدیک خبر داد.

بــه گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی با اعام این خبر، 
بر لزوم اســتفاده هرچه بیشــتر از خدمات غیرحضوری بانکداری الکترونیک در 
شرایط ویژه کنونی تاکید و اظهار کرد: کاهش نیاز مشتریان برای مراجعه حضوری 
به شعب با وجود گســترش ویروس کرونا در جامعه، از مهمترین اهداف کنونی 
بانک صادرات ایران اســت که این هدف با توســعه روزافزون خدمات بانکداری 
الکترونیک پیگیری می شــود. در این راستا عاوه بر تجهیز نسخه  جدید »همراه 
بانک« به گزینه های بیشتر، خدمت »کیف پول« الکترونیک بانک صادرات ایران 
در اپلیکیشن پرداخت »صاپ« با امکانات ویژه به زودی در اختیار مشتریان بانک 
و هموطنان قرار خواهد گرفت.صیدی با تشــکر از زحمات پرسنل بانک در ارائه 
خدمت به مشــتریان و هموطنان  با وجود دشواری های کاری ناشی از گسترش 
ویروس کرونا، با تاکید بر پایداری منابع، افزایش منابع ارزان قیمت و کاهش بهای 
تمام شده پول را از جمله عوامل مهم توانمندی بانک برای حمایت از واحدهای 

تولیدی و صنعتی کشور در سال »جهش تولید« عنوان کرد.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین:
همه ما در برابر جامعه مسئولیم!

شــیوع بیماری کرونا باعث شد دولت شرایط سختگیرانه تری را برای تردد مردم 
و همچنین خدمات رسانی کسب و کارها در نظر بگیرد و بر همین اساس شعب 
بانکها در هفته آینده به صورت محدود به مشتریان خدمات رسانی خواهند کرد.

سیدمحمدحسین استاد،مدیرروابط عمومی بانک ایران زمین، با اشاره به شرایط 
فعلی وشــیوع بیماری کرونا با تاکید بر اســتفاده از خدمات الکترونیک بانک ها 
به جای حضور در شعب گفت: شرایط ویژه ای بر کشور حاکم است و همه ما باید 
به مسئولیت اجتماعی خود در این شرایط عمل کنیم، ما از مشتریان می خواهیم 

امور بانکی خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.

 مشمولین استمهال سه ماهه تسهیات 
مشاغل کوچک

 پایــگاه اطاع رســانی بانک ســپه: بانک ســپه نحوه اقدام صاحبان مشــاغل 
کوچــک صدمه دیده ناشــی از انتشــار ویــروس کرونا را که طبق بخشــنامه 
 بانــک مرکــزی شــامل قانون اســتمهال ســه ماهه می شــوند اعــام کرد.

به گزارش پایگاه اطاع رســانی بانک ســپه صاحبان این مشاغل می بایست با 
مراجعه به آدرس اینترنتی https://tashilat.ebanksepah.ir نسبت به ثبت درخواست 
خود اقدام نمایند.براســاس این گزارش طبق بخشــنامه بانک مرکزی صاحبان 
مشاغل کوچکی که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده اند می توانند 
 از شــرایط استمهال بازپرداخت اقســاط خود به مدت سه ماهه استفاده نمایند.

برنامه کاری شعب استان تهران و سایر 
استان ها از 1۶ الی 20 فروردین

در راســتای اجرای سیاست های دولت در طرح فاصله گذاری اجتماعی و مطابق 
تصمیمات شورای هماهنگی بانک ها، شعب بانک توسعه تعاون در استان تهران 
از روز شــنبه ١6 فروردین تا روز چهارشــنبه ٢0 فروردین به صورت شــیفتی 
دایر خواهند بود.براین اســاس در روز شنبه ١6 فروردین شعب مستقل مرکزی، 
ســعادت آباد، وصال، توانیر، طالقانی، کاشــانی، پاســداران، نارمک، پاکدشت، 

امامزاده حسن، دماوند، رباط کریم، شهرقدس، خیام و آزادی دایر هستند.

چگونه با 24 میلیون تومان وام 240 
میلیونی بگیریم؟

قیمت هر برگ از اوراق تســهیات مســکن به طور متوسط در اسفند 
ســال گذشته کاهشــی بوده و به ۵0 هزار تومان رسیده است. بر این 
اساس، زوجین تهرانی برای تهیه وام ٢۴0 میلیونی مسکن و جعاله باید 
٢۴ میلیون تومان بپردازند و مجردهای ســاکن تهران نیز می توانند تا 
١۴0 میلیون تومان تسهیات دریافت کنند که هزینه آن ١۴ میلیون 
تومان می شود.آخرین قیمت ها حاکی از آن است که قیمت هر برگ از 
اوراق تسهیات مسکن بانک مسکن از فروردین تا اسفند سال گذشته 
بین ۵3 تا  بیشــتر از ۵٨ هزار تومان قیمت داشته است؛ به طوری که 
تســه )اوراق( فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ١39٨ به ترتیب ۵٢ 
هــزار و 900، ۵3 هــزار و ٧00 و ۵٢ هزار و 600 تومان قیمت دارند و 
قیمت هر برگ از اوراق تســهیات مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد 
و شــهریور امســال نیز به ترتیب با قیمت ۵۵ هزار و 600، ۵٨ هزار و 
900 و ۵۴ هزار و ٢00 تومان داد و ســتد می شود.قیمت اوراق مهر و 
آبان  ســال گذشته هرکدام  ۵٢ هزار و ٧00 تومان بوده و این درحالی 
اســت که این قیمت در دی  ماه نسبت به مهر و آبان  ماه افزایش یافته 
و به ۵3 هزار و ١00 تومان رســیده است.همچنین قیمت این اوراق در 
بهمن ماه ســال ١39٨ نسبت به دی ماه این سال افزایش داشته و به 
۵6 هزار و 900 توامن رســیده است اما در نهایت قیمت هر برگ اوراق 
تسهیات مسکن در اسفندماه سال گذشته نسبت به ماه های دیگر این 
ســال کاهش یافت و در رقم ۵0 هزار تومان ایستاد.بنابراین هزینه وام 
مســکن در این گزارش بر اساس آخرین قیمت که همان قیمت اوراق  
اسفند سال ١39٨ است)۵0 هزار تومان( محاسبه می شود.بر این اساس 
با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا ١۴0 میلیون تومان 
تسهیات دریافت کنند که شامل ١00 میلیون تومان تسهیات خرید 
مسکن و ۴0 میلیون تومان جعاله می شود؛ بنابراین برای ١00 میلیون 
تومان تســهیات باید ٢00 برگه تسهیات مسکن خریداری کنند که 
هزینه این تعداد اوراق با تســه ۵0 هزار تومانی ١0 میلیون تومان می 
شود که با در نظر گرفتن ۴0 میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 
٨0 ورق  به مبلغ چهار میلیون تومان خریداری کنند، ١۴ میلیون تومان 
می شــود.زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ٢۴0 
میلیون تومان شامل ١00 میلیون تومان تسهیات خرید مسکن برای 
هر نفر و ۴0 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 
۴00 برگه تسهیات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ٢0 میلیون 
تومان اســت که همراه با ۴ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 
٨0 برگه تسهیات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ٢۴میلیون 
تومان پرداخت کنند.سقف این تسهیات برای مراکز استان و شهرهای 
با جمعیت بیش از ٢00 هزار نفر به ٨0 میلیون تومان رسیده که برای 
آن باید ١60 برگه خریداری شــود که هزینه آن هشت میلیون تومان 
است. این وام برای سایر مناطق شهری 60 میلیون تومان در نظر گرفته 
شده است که باید برای آن ١٢0 برگه خریداری شود که هزینه آن شش 

میلیون تومان می شود.

قیمت اوراق مسکن در سال ۱۳۹۷
بر اســاس این گزارش، هر برگ از اوراق تسهیات مسکن بانک مسکن 
در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ١39٧ به ترتیب ۴٨ هزار و 600، 
۵٢ هزار و ۵٨0 و ۵٢ هزار و 900  تومان قیمت دارد. امتیاز تسهیات 
مســکن در تیر، مرداد و شهریور ســال ١39٧ نیز با قیمت ۵3 هزار و 
٢00، ۵١ هزار و 900 و ۵١ هزار و 300 تومان داد و ســتد می شــود.

قیمت هر برگ از اوراق تســهیات مســکن بانک مسکن در مهر سال 
١39٧، ۵٢ هزار تومان، در آبان ماه این ســال ۵۵ هزار و600 و در آذر 
این ســال نیز ۵3 هزار و٢00 تومان قیمت خورد و قیمت این اوراق در 
دی، بهمن و اسفند سال ١39٧ نیز به ترتیب ۵١ هزار و ٧00، ۵۴ هزار 

و ١00 و ۵٢ هزار و 900 تومان است.

رنج قیمت اوراق مسکن در سال های ۹۵ و ۹6
بر اساس این گزارش، اوراق مسکن در ماه های شهریور، مهر، دی، بهمن 
و اسفند سال ١39۵، بین ۵0 هزار تا بیش از 6٢ هزار تومان بوده و این 
اوراق در اردیبهشت، مرداد و بهمن سال ١396 نیز بین حدود 3۵ هزار 
تا ۴٢ هزار تومان قیمت دارد.مهلت استفاده از اوراق تسهیات مسکن از 

تاریخ انتشار، دو سال است.

صندوق بین المللی پول:
ضربه کرونا به اقتصاد جهان به مراتب 

شدیدتر از رکود بزرگ است
رییس صندوق بین اللملی پول با اشــاره به بی ســابقه بــودن بحران اقتصادی 
ناشــی از پاندمی کرونــا، عواقب آن را به مراتب بدتر و شــدیدتر از بحران مالی 
جهان در سال ٢00٨ توصیف کرد.به گزارش ایِبنا از سی ان بی سی، کریستالینا 
جورجیوا در نشست مطبوعاتی صندوق بین المللی پول، گفت: در تاریخ صندوق 
هرگز ســابقه نداشته که اقتصاد جهان در چنین رکودی فرو برود.وی که در مقر 
سازمان بهداشت جهانی در ژنو صحبت می کرد، این برهه را »تاریک ترین ساعت 
بشــریت و تهدیدی بزرگ برای تمام جهان خواند؛ برهه ای که ایستادگی، اتحاد 
و محفاظت از آســیب پذیرترین شــهروندان را از جانب ما می طلبد.«جورجیوا 
در ادامــه گفت که صندوق بین المللی پول به منظور تســکین و تعدیل عواقب 
اقتصادی ناشــی از شیوع کرونا که تاکنون بیش از یک میلیون نفر را در سرتاسر 
جهان آلوده کرده و بالغ بر ۵۵ هزار تن را به کام مرگ کشــانده اســت، در حال 
همکاری با بانک جهانی و سایر موسسات مالی بین المللی است.بنا به گفته وی، 
این نهاد جهانی بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته را تشویق می کند تا از 
اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه حمایت کنند.جورجیوا در این باره 
افزود: دغدغه اصلی ما در این بحران این است که به روند تامین اعتبار و کمک به 
کشورها به ویژه اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، سرعت ببخشیم؛ 
کشــورهایی که با نیازمندی های قابل توجه و فزاینده ای مواجه هستند.وی در 
ادامه با اشــاره به اینکه صندوق بین المللی پول صندوق اضطراری یک تریلیون 
داری در اختیــار دارد، گفت: ما آماده ایم تا جایی که ازم اســت از این بودجه 
استفاده کنیم.براســاس اظهارات جورجیوا تاکنون بیش از 90 کشور برای بهره 
مندی از بودجه های اضطراری صندوق بین المللی پول درخواســت داده اند.وی 
تاکید کرد: هرگز چنین تقاضای فزاینده ای را برای استفاده از بودجه اضطراری 
ندیده ایم. او از کشورهایی که از این بودجه بهره مند می شوند خواست تا از آن 
برای پرداخت دستمزد پزشکان، پرستاران و سایر خدمه و پرسنل فعال در بخش 
بهداشت و همچنین سایر مایحتاج بهداشتی استفاده کنند.تدروس آدهانوم دبیر 
کل سازمان بهداشت جهانی در همین نشست مطبوعاتی به کشورهایی که خیلی 
زود نسبت به برداشتن محدودیت های طراحی شده به منظور مهار شیوع کرونا 
اقــدام کرده اند، در خصوص افزایش احتمــال تجربه »رکود اقتصادی به مراتب 
شــدیدتر و طوانی تر« هشــدار داد.تدروس گفت: همه ما از پیامدهای عمیق 
اجتماعی و اقتصادی این پاندمی آگاه هستیم. در نهایت بهترین راه برای کشورها 
به منظور پایــان دادن به محدودیت ها و تعدیل تاثیرات اقتصادی آن، حمله به 
ویروس است.جورجیوا در ادامه گفت که کشورهای در حال توسعه سخت ترین 
ضربه را از شیوع کرونا متحمل شده اند و نسبت به سایرین اغلب از منابع کمتری 
برای محافظت از خود برابر پیامدهــای اقتصادی چنین بحران هایی، برخوردار 
هســتند.وی گفت: می دانیم که در بسیاری از کشورها سیستم ها و زیرساخت 

های بهداشتی ضعیف است.

 توصیه پلیس به استفاده از رمز پویا در خریدهای 
زیر یکصد هزار تومان

رییس پلیس فتا استان خراســان رضوی گفت: بسیاری از شهروندان در خریدهای زیر 
یکصد هزار تومان از رمز دوم ایســتا استفاده می کنند که به این افراد توصیه می شود از 
رمز پویا استفاده کنند.سرهنگ جواد جهانشیری در گفتگو با خبرنگار ایِبنا، با بیان این 
که استفاده از رمز دوم پویا در میان شهروندان رشد بسیار قابل قبولی داشته است، گفت: 
با اجرای اجباری رمز دوم پویا از سوی شبکه بانکی و اقدامات ازم برای فرهنگ سازی، 
میزان استفاده شــهروندان از رمز پویا رشد داشته و همین موضوع باعث شده تا امنیت 
تراکنش ها ارتقاء یابد و در نتیجه شاهد هستیم که بالغ بر ۵0 درصد از فعالیت باندهای 
فیشینگ کاهش یابد اما شهروندان باید بدانند که مجرمان سایبری با تغییر شگردها از 
جمله ایجاد صفحات جعلی پرداخت و درخواســت برای ورود رمز پویا به دنبال برداشت 
غیر مجاز از حســاب بانکی قربانیان هستند و نیاز اســت تا نکات امنیتی رعایت شود.

ســرهنگ جهانشیری خاطر نشان کرد: بسیاری از شــهروندان در خریدهای زیر یکصد 
هزار تومان از رمز دوم ایســتا اســتفاده می کنند که به این افراد توصیه می شــود تا با 
فعالسازی رمز پویا از رمزهای یکبار مصرف برای انجام این تراکنش ها استفاده کنند چرا 
که احتمال سوءاستفاده از آن ها در مبالغ کمتر از یکصد هزار تومان وجود دارد و با رمز 
پویا می توانند دست مجرمین را از رسیدن به اهداف کاهبردارانه شان کوتاه نگه دارند.وی 
با اشاره به کاهش پرونده های فیشینگ با اجرای رمز دوم پویا گفت: در طول سالیان اخیر 
عدم آگاهی ازم شهروندان در زمینه پرداخت های اینترنتی و نحوه رعایت نکات امنیتی 
استفاده از کارت بانکی باعث شد تا فیشینگ رشد بسیار زیادی داشته باشد و به یکی از 
چالش های امنیت سایبری کشور تبدیل شود، تا جایی که در نوروز 9٨ در شعبات سراسر 
کشور پلیس فتا تعداد بسیار زیادی پرونده برداشت غیر مجاز به ثبت رسید و ضروری بود.

کاهش جرایم برداشت غیر مجاز با اجرای رمز دوم پویا
رییس پلیس فتا اســتان خراســان رضوی ادامه داد: بر اساس آمار، بیشترین پرونده در 
پلیس فتا در سنوات گذشــته مربوط به پرونده های برداشت مالی از حساب های بانکی 
از طریق فیشــینگ و ... بوده که کاهبرداران با ایجاد صفحات پرداخت جعلی به دنبال 
سرقت اطاعات کارت بانکی بودند اما این در حالی است که با افزایش امنیت تراکنش های 
بدون حضور کارت با اســتفاده از رمز دوم پویا جرایم کاهش داشته و انتظار می رود تا با 
ادامه رویه های افزایش امنیت از سوی شبکه بانکی کشور و توجه بیشتر شهروندان، میزان 

جرایم غیر مجاز در میان سایر جرایم کاهش یابد.

شهروندان مراقب شگرد برداشت غیر مجاز با خودپرداز باشند
این مقام مسئول پلیس فتا در پایان در خصوص سایر جرایم برداشت غیر مجاز اظهار 
داشت: مراجعه قربانی با شــگردهای متنوع به دستگاه خود پرداز و سرقت اطاعات 
کارت بانکی و برداشت غیر مجاز یکی دیگر از مهمترین روش های برداشت غیر مجاز 
است که متاسفانه با توجه به دشوار شدن فعالیت در حوزه فیشینگ این روش دوباره 
فعال شــده و نیاز است تا شــهروندان برای جلوگیری از افتادن در دام مجرمان توجه 

ازم را داشته باشند.

براســاس تغییرات قانون چک در سال ١399، ١١ تغییر 
در زمینه ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل در 
ســال جاری عملی خواهد شد و بر همین اساس صدور و 
انتقال چک در وجه حامل از ٢١ آذر ســال جاری ممنوع 
می شود.به گزارش ایِبنا، بر اساس جدول زمانبندی اجرای 
تکالیف مندرج در قانون جدید چک در ســال 99)بخش 
صورتی جدول(، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور 
و انتقــال چک صرفا به صــورت فیزیکی، صدور و اعطای 
دســته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و 
معســر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد.در واقع 
بانک مرکزی باید زیرســاخت ازم برای صدور و تســویه 
چک در ســامانه چکاوک را فراهــم آورد  و این امر بدون 
ثبت در سیســتم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای 
پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.همچنین در سال 99 
باید زیرســاخت ازم برای ایجاد امکان اســتعام آخرین 
وضعیــت صادرکننده چک)ســقف اعتبار مجاز، ســابقه 

چک برگشــتی در 3 ســال اخیر، میزان تعهدات تسویه 
نشــده( برای دریافت کننده چک را فراهم کند.براساس 
زمانبندی اعام شــده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در 
سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج 
آن در گواهینامه توســط بانک )در بیشتر بانک ها اجرایی 
شده(، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی 
برای صادرکنندگان چک برگشــتی ) در برخی بانک ها 
اجرایی شده(، صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک 
بدون رسیدگی قضایی توســط دادگاه )در دفاتر خدمات 
قضائی بیشــتر اجرایی شــده( که از تاریخ ٢١ آذر ١39٧ 
ازم ااجرا اســت و تصویب آییــن نامه اجرائی چگونگی 
تعلیــق محرومیت های قانونی دارندگان چک برگشــتی 
توسط شــورای تامین اســتان به دلیل اخال در امنیت 
اقتصــادی که تا تاریخ ٢١ آذر ١39٧ ازم ااجرا اســت.

همچنین انجام اقدامات ازم و صدور دســتورالعمل مورد 
نیز در خصوص چک های الکترونیکی)پیش نویس تهیه 

شــده(، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته 
چک، نحوه محاســبه ســقف اعتباری و موارد مندرج در 
برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت 
مســتقیم با چک موردی که مهلــت قانونی اجرا آن ها تا 
تاریخ ٢١ آذر ١39٨ بوده است.عاوه بر این جلوگیری از 
صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک 
موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به 
یا دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده، ممنوعیت صدور 
و ظهرنویســی چک در وجه حامل، ثبت انتقال چک در 
ســامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی، تسویه چک 
صرفا در سامانه چکاوک براساس استعام از سامانه صیاد 
و ایجاد امکان استعام آخرین وضعیت صادرگننده چک 
)سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر 
و میزان تعهدات چک های تســویه نشده( برای دریافت 
کنندگان چــک که تا تاریــخ ٢١ آذر ١399 مهلت اجرا 

قانونی آن است.

مهمترین تغییرات قانون چک در سال 99؛

صدوروانتقالچکدروجهحاملاز۲۱آذرسالجاریممنوعمیشود
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گزیده خبر

آمار جهانی همه گیری کووید-۱۹
بیش از 1 میلیون و 117 هزار مبتا 

به کرونا در جهان
آمارهــای رســمی حاکی از آن اســت که شــمار مبتایان به 
کوویــد-۱۹ در سراســر جهان هم چنان رو بــه افزایش بوده و 
چند روزی اســت که از مرز یک میلیون نفر عبور کرده اســت.

به گزارش ایســنا، کروناویروس جدید کــه عامل بروز بیماری 
کووید-۱۹ است، اولین بار در ماه دسامبر در چین گزارش شد و 
در حال حاضر به ۲۰۵ کشور و منطقه از سراسر جهان گسترش 
پیدا کرده است.تا لحظه انتشــار این خبر شمار کلی مبتایان 
بــه کووید-۱۹ در جهان یک میلیــون و ۱۱۷ هزار و ۷۸۷ نفر 
بــوده که ۵۹ هزار و ۱۹۷ نفر از آن ها جان باخته و ۲۲۸ هزار و 
۹۷۵ نفر نیز بهبــود یافته اند.به طور کلی در جهان ۸۲۹ هزار و 
۶۱۵ مورد ابتای فعال به کروناویروس جدید وجود دارد که از 
ایــن میان ۷۹۰ هزار و ۲۲۴ مورد معادل ۹۵ درصد از مبتایان 
وضعیت خفیف داشــته و تنها ۳۹ هزار و ۳۹۱ مورد معادل ۵ 
درصد از مبتایان در وضعیت وخیمی قرار دارند.ایاات متحده 
آمریــکا با ۲۷۷ هزار و ۴۷۵ مورد ابتا و ۷۴۰۲ قربانی در صدر 
فهرست مبتایان جهانی قرار گرفته است. ۱۲ هزار و ۲۸۳ نفر 
از مبتایان این کشور نیز بهبود یافته اند.ایتالیا نیز ۱۱۹ هزار و 
۸۲۷ مورد ابتا را به ثبت رســانده کــه از این میان ۱۴ هزار و 
۶۸۱ نفر جان خود را از دست داده و ۱۹ هزار و ۷۵۸ نفر بهبود 
پیدا کرده اند.هم چنین اسپانیا با افزایش شمار مبتایان و ثبت 
۱۱۹ هزار و ۱۹۹ مورد ابتا در رتبه ســوم فهرســت مبتایان 
جهانی کرونا قرار گرفته اســت. تاکنون ۱۱ هزار و ۱۹۸ نفر از 
مبتایان این کشــور جان خود را از دســت داده و ۳۰ هزار و 
۵۱۳ نفر نیز بهبود یافته اند.در آلمان نیز شمار مبتایان ۹۱ هزار 
و ۱۵۹ نفر اعام شــده که از این تعداد ۱۲۷۵ نفر جان باخته و 
۲۴ هزار و ۵۷۵ نفر نیز بهبود یافته اند.فرانســه نیز دیگر کشور 
اروپایی است که شمار مبتایان به کروناویروس جدید در آن باا 
بوده است. این کشور با ثبت ۸۲ هزار و ۱۶۵ مورد ابتا در رتبه 
پنجم فهرســت مبتایان جهانی قرار گرفته است. از این میان 
تاکنــون ۶۵۰۷ نفر جان باخته و ۱۴ هــزار و ۸ نفر بهبود پیدا 
کرده اند.چین که اعام کرده شیوع کروناویروس را تا حد زیادی 
کنترل کرده تاکنــون ۸۱ هزار و ۶۳۹ مورد ابتا به کووید-۱۹ 
را گزارش کرده که از این میان ۳۳۲۶ نفر جان خود را از دست 
داده و ۷۶ هــزار و ۷۵۵ نفر نیز بهبود پیدا کرده اند.هم چنین در 
ایران تاکنون ابتای ۵۳ هزار و ۱۸۳ نفر تایید شــده است که 
از ایــن میان ۳۲۹۴ نفر جان خود را از دســت داده و ۱۷ هزار 
و ۹۳۵ نفر نیز بهبود یافته انــد.در انگلیس ۳۸ هزار و ۱۶۸ نفر 
تاکنون به این ویروس مبتا شده اند که ۳۶۰۵ نفر از آن ها جان 
باخته و ۱۳۵ نفر بهبود یافته اند.ترکیه با افزایش شمار مبتایان 
خود پس از انگلیس قرار گرفته است. این کشور تاکنون ابتای 
۲۰ هــزار و ۹۲۱ نفر را به بیماری کووید-۱۹ اعام کرده که از 
این میان ۴۲۵ نفر جان باختــه و ۴۸۴ نفر نیز بهبود یافته اند.

هم چنین سوئیس با ۱۹ هزار و ۶۰۶ مبتا و ۵۹۱ قربانی، بلژیک 
بــا ۱۶ هزار و ۷۷۰ مبتــا و ۱۱۴۳ قربانی و هلند با ۱۵ هزار و 
۷۲۳ مبتا و ۱۴۸۷ قربانی از کشورهای اروپایی با میزان شیوع 
گسترده محسوب می شــوند. بنا بر آمارهای سایت "ورلداُمتر"، 
کانادا با ۱۲ هزار و ۵۴۹ مبتا و ۲۰۸ قربانی، اتریش با ۱۱ هزار 
و ۵۲۴ مبتا و ۱۶۸ قربانی، کره جنوبی با ۱۰ هزار و ۱۵۶ مبتا 
و ۱۷۷ قربانــی، پرتغال با ۹۸۸۶ مبتا و ۲۴۶ قربانی و برزیل با 
۹۲۱۶ مبتا و ۳۶۵ قربانی از دیگر کشورها با میزان شیوع باای 

کروناویروس جدید هستند.

عباس: 
 اسرائیل مسئول سامتی اسرای

فلسطینی است
رئیس تشــکیات خودگردان فلسطین اعام کرد، مســئولیت سامت اسرای 
فلسطینی برعهده رژیم صهیونیستی است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
معا فلســطین، محمود عباس، رئیس تشکیات خودگردان فلسطین در جریان 
ســخنرانی خود از رژیم صهیونیستی خواست تا با توجه به خطر انتشار ویروس 
جدید کرونا، اســرای فلســطینی در بند را آزاد کند.وی در ادامــه افزود، رژیم 
صهیونیستی مسئول سامت اسرای فلسطینی ر این شرایط است.محمود عباس 
در خصوص شیوع ویروس کرونا تصریح کرد که تصمیمی مبنی بر تمدید حالت 
فوق العاده به مدت ۳۰ روز اتخاذ کرده است تا امکان مدیریت شیوع این ویروس 
و حمایت از بهداشت عمومی و امنیت و ثبات در این مرحله سخت وجود داشته 
باشد.وی همچنین عنوان داشت، تشکیات خودگردان فلسطین تاش می کند 
تا جای ممکن ویروس کرونا را مهار کند.رئیس تشــکیات خودگردان فلسطین 
از مردم خواســت تا به دستورالعمل ها و توصیه های صادره از سوی دولت جهت 
مقابله با ویروس کرونا عمل کنند.رئیس تشکیات خودگردان فلسطین همچنین 
از فلسطینیان ساکن اردوگاه های آوارگان و اهالی شهر قدس اشغالی خواست تا در 
این شرایط دشوار و پیچیده، توصیه ها و نکات بهداشتی را رعایت کنند.وی تاکید 
کرد: ما پیش از این درخواســت آزادی اسرای فلسطینی از زندانهای اسرائیلی را 
مطرح کرده بودیم. اسرائیلی ها با آزادی اسرای فلسطینی از جمله زنان، کودکان و 
افراد مسن مخالفت کرده اند.محمود عباس گفت: دستگاه های ذی ربط در فلسطین 
تمامی تاش خود را برای حفظ سامت مردم انجام می دهند.در حال حاضر حدود 

شش هزار فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی هستند .

 »حنیف اتمر« نامزد وزارت خارجه 
افغانستان شد

ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان اعام کرد که اشرف غنی، رییس جمهوری 
این کشــور با صدور دو فرمان جداگانه، »محمد حنیف اتمر« را به عنوان نامزد 
وزیر و سرپرســت وزارت خارجه تعیین کرده است.به گزارش ایسنا، ارگ ریاست 
جمهوری افغانســتان دیروز )شــنبه( گفته غنی به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده 
۶۴ قانون اساســی »اتمر« را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه 
تعیین کرده است.غنی چهار روز قبل با معرفی عبدالهادی ارغندیوال، وزیر پیشین 
اقتصاد و رییس حزب اسامی این کشور به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت 
مالیه معرفی کابینه خود را آغاز کرد.او روز گذشــته نیز طاهر زهیر را به عنوان 
نامزد وزارت اطاعات و فرهنگ و چند روز قبل تعیین شــد.این در حالی اســت 
که اختافات سیاسی ناشی از نتایج انتخابات میان غنی و عبداه عبداه، رییس 
اجرایی پیشــین دولت افغانستان هنوز پا برجاست.عبداه خود را رییس جمهور 
دولت »همه شمول« افغانســتان می داند و پیش از این بارها تاکید کرده که در 

صورت حل نشدن این اختافات کابینه خود را اعام خواهد کرد.

آمریکا و امارات در خلیج فارس چند مانور 
نظامی برگزار کردند

بر اســاس اعام واحد موســوم به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، نظامیان این 
ارتش به همراه نظامیان امارات متحده عربی مانوری نظامی همراه با اســتفاده از 
گلوله های جنگی را در منطقه خلیج فارس برگزار کردند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، در بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا عنوان شد: »این 
رزمایش تحت عنوان عملیات »ابر صاعقــه دار« )hundercloud( یک مانور برای 
افسران با هدف افزایش قابلیت اجرای مشترک عملیات و استفاده از قدرت آتش 
در سطح ُگردانی بوده است.«در ادامه این بیانیه تصریح شد، واحدهای ارتش های 
آمریکا و امارات بعد از خاتمه عملیات، مانور نظامی دومی تحت عنوان مانور »اتحاد 
آهنین« )Iron Union( برگزار کردند.بر طبق این بیانیه، یگانهای توپخانه آمریکا و 
امارات در طول مدت ماه مارس اقدام به اجرای یک ماموریت آتش علیه ۱۵ هدف 
از پیش برنامه ریزی شده کردند و برای نخستین بار به شکل یک واحد مشترک 
این مانور را انجام دادند.این مانور در حالی برگزار شــده که بحران شیوع بیماری 
کووید ۱۹ ارتش آمریکا را بر آن داشته تا بسیاری از مانورهای نظامی دوجانبه و 

چندجانبه ای را که از قبل برنامه ریزی کرده بود، به حالت تعویق درآورد.

الجبوری: آمریکا از عراق نمی رود
رئیس ســابق پارلمان عراق اعام کرد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه هایشان 
در عراق به معنی ترک عراق نیست.به گزارش ایسنا، سلیم الجبوری، رئیس سابق 
پارلمان عراق در گفت وگو با شبکه السومریه نیوز عراق گفت که خروج آمریکا از 
پایگاه هایی در عراق به این معنی نیست که از عراق خارج خواهد شد.این اظهارات 
در حالی ایراد شده که از عراق خبر می رسد نیروهای آمریکایی امروز شنبه پایگاه 
هوایی الحبانیه در اانبار را هم تخلیه می کنند. پیش از این آمریکا پایگاه  القیاره 
و کی وان را تحویل نیروهای عراقی داده بود.رئیس ســابق پارلمان عراق در ادامه 
گفت آمریکا از عراق خارج نخواهد شــد بلکه در پایگاهش در اربیل و همچنین 
پایگاه »عین ااسد« باقی خواهد ماند.سلیم الجبوری مدعی شد حضور آمریکا در 
عراق نه فقط برای عراق بلکه به خاطر منطقه است و با آنکه آمریکا در عراق خواهد 
مانــد اما فعالیت هایش را کاهش می دهد.پارلمان عراق دو روز پس از شــهادت 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در حمله آمریکا، طرح اخراج 

نیروهای خارجی را تصویب کرد.

عراق خواستار پاسخ آمریکا درباره استقرار 
سامانه پاتریوت شد

بغداد " ایرنا "دولت عراق در دو پیام فوری خواهان پاسخ وزارت امور خارجه آمریکا 
درباره ورود و استقرار ســامانه پدافند موشکی »پاتریوت« در داخل خاک عراق 
شد.منابع خبری عراق دیروز )شنبه( به نقل از یک کارمند ارشد عراقی نوشتند که 
دولت عراق دو پیام فوری برای وزارت امور خارجه آمریکا ارسال کرده و خواهان 
پاســخگویی واشــنگتن در خصوص ورود و فعال کردن سامانه های پاتریوت در 
عراق شــده است.در این پیامها عراق تاکید کرده که ورود این سامانههای پدافند 
موشــکی باید بر اساس رایزنی های جدید و هماهنگی با بغداد باشد.دولت عراق 
تاکید کرده که ادعای واشــنگتن در خصــوص ورود این تجهیزات در چارچوب 
توافقنامه امنیتی امضا شــده بین دو کشور در سال ۲۰۰۸ صحت ندارد، زیرا این 
تجهیزات جدید و سامانه های رهگیری و پدافند هوایی باید با انجام اصاحاتی در 
متن توافقنامه امنیتی یا افزودن بند جدید به آن صورت گیرد.این کارمند ارشد 
عراقی که نامش ذکر نشده گفته است که واشنگتن تاکنون به این پرسشها پاسخ 
نداده و این روشی است که آمریکا از زمانی که دولت عبدالمهدی تبدیل به دولت 
پیشــبرد امور شده، در قبال بغداد در پیش گرفته است.این مسوول عراقی ادامه 
داده که، اعتقاد عمومی نزد فرماندهان ارشــد ارتش و مقامات عالی رتبه وزارت 

دفاع عراق وجود دارد.

درخواست اتحادیه اروپا برای تعلیق تحریم ها علیه ایران
وزرای خارجــه اتحادیه اروپا خواســتار فعال شــدن معافیت های 
بشردوستانه به منظور تعلیق تحریم های یکجانبه علیه ایران، ونزوئا 
و کوبا به منظور توانمندســازی این کشورها برای مقابله با ویروس 
کرونا شدند.در پی امتناع ایاات متحده آمریکا برای لغو تحریم های 
یکجانبه علیه کشورهایی چون ایران، کوبا و ونزوئا، اتحادیه اروپا نیز 
روز گذشته )جمعه(، از معافیت های تحریمی بشردوستانه حمایت 
کرد تا با تعلیق تحریم های اقتصادی، کشورهایی چون ایران و کوبا 
و ونزوئا بتوانند برای مقابله با ویروس ناشناخته کرونا به تجهیزات 
پزشکی و دارویی دسترسی داشته باشند.بنا به گزارش پایگاه خبری 
»کونتراپانت«، »آرانچا گونزالس ایا« وزیر امور خارجه اســپانیا در 
یک کنفرانس خبری ویدئویی اعام کرد که وزرای خارجه اتحادیه 
اروپا در یک نشستی که روز گذشته از طریق ویدئوکنفرانس برگزار 
شــد از ایجاد معافیت تحریمی برای دسترسی کشورهای در حال 
توســعه به تجهیزات پزشکی و دارویی برای مقابله با کرونا موافقت 
کردند.گونزالس تصریح کرد که تمامی تحریم های اقتصادی ایاات 
متحده آمریکا و دیگر کشورها »همیشه حاوی یک بند یا معافیت 
بشردوستانه است« که مطابق با آن تحریم ها در شرایط اضطراری 
انسانی همچون شرایط فعلی مقابله با کرونا، قابل تعلیق است.طبق 
این گزارش، با پیشــروی و تسریع شــیوع کرونا در جهان، وزرای 
اتحادیــه اروپا از درخواســت »آنتونیو گوترش« برای »اســتفاده 

از مکانیســم معافیت بشردوستانه به منظور رســاندن تجهیزات 
پزشــکی به کشــورهای تحت تحریم« حمایــت کردند.گونزالس 
در ایــن خصوص تصریح کرد: »مــا باید تضمین کنیم که این بند 
)معافیت های بشردوستانه( قابل اســتناد است و اینکه کشورها و 
شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی و مواد ضدعفونی کننده 
می توانند از این بند اســتفاده کنند و اینکه همه بتوانند ابزارآات 
ازم برای مبارزه با این بیماری همه گیر را در اختیار داشته باشند«.

وزیر خارجه اسپانیا همچنین بر اهمیت حمایت اروپا از کشورهای 
بسیار آسیب پذیر به ویژه در آفریقا و آمریکای اتین و به طور خاص 
ونزوئا و کشــورهای همسایه آن که حجم زیادی از پناهجویان را 
پذیرفته اند، تأکید کرد.علیرغم فشارهای جامعه بین الملل به آمریکا 
برای لغو تحریم های یکجانبه علیه ایران و دیگر کشــورها از جمله 
ونزوئا در پی شــیوع ویروس کرونا، واشنگتن نه تنها حاضر به لغو 
تحریم های خود نشده است بلکه در برخی موارد، تحریم های خود 
علیه ایران را نیز تشــدید کرده اســت.با اینحال، اتحادیه اروپا نیز 
تأکید کرده است که تحریم ها نباید در مسیر مقابله با ویروس کرونا 
مانع تراشی کند و دیپلمات های اتحادیه اروپا تصریح کرده اند که اگر 
هرگونه اقدامات تحریمی و تنبیهی به توانمندی کشورهای تحت 
تحریم برای مقابله با کرونا آسیب وارد کند، معافیت های تحریمی 

به سادگی قابل ایجاد است.

توافق نتانیاهو و گانتس درباره جزئیات تشکیل کابینه ائتافی
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و رئیس ائتاف آبی-سفید که مامور تشــکیل کمیته آتی این رژیم شده است، به 
برخی توافق ها در این زمینه دست یافتند.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم، بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بنی گانتس، رئیس ائتاف آبی-سفید و مامور تشکیل کمیته آتی به برخی توافق ها 
در زمینه تشکیل کابینه اضطراری رسیدند.در بیانیه مشترک حزب لیکود به ریاست نتانیاهو و حزب آبی-سفید آمده 
اســت در رایزنی های درباره تشــکیل کابینه پیشرفتی حاصل شد.همچنین در ادامه این بیانیه آمده است، این دو در 
دیدار با یکدیگر به برخی توافق ها دست یافته و به تیم های خود دستور دادند تمام تاش خود را برای تشکیل کابینه 
ائتافی انجام دهند.گانتس در اظهارنظری درباره روند رایزنی ها گفت: برای همه ما روشــن است که جز تشکیل یک 
دولت یکپارچه، هیچ جایگزینی پیش روی حزب ما و یا اسرائیل نیست.رایزنی ها میان نتانیاهو و گانتس برای تشکیل 
کابینه آتی این رژیم از چند روز قبل با انتخاب گانتس به عنوان رئیس کنســت )پارلمان این رژیم( ادامه دارد و این 
در حالی است که در برخی رسانه ها گزارش هایی درباره معامله احتمالی این دو بر سر تشکیل کابینه منتشر شده اند 

اما گانتس این مساله را رد کرد.

نخست وزیر عراق: 
منتظر جلسه رأی گیری پارلمان درباره برنامه دولت هستم

نخست وزیر مکلف عراق در سخنانی پس از تقدیم برنامه های دولتش و درخواست برای تشکیل جلسه رای اعتماد به کابینه خود 
گفت که منتظر جلسه رأی گیری پارلمان درباره برنامه پیشنهادی است.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه العراقیه، عدنان الزرفی، 
نخســت وزیر مکلف عراق در سخنانی اظهار کرد: امروز )شــنبه( برنامه دولت را به پارلمان تقدیم کردم و اکنون منتظر تعیین 
زمان برگزاری جلسه تصویب آن هستم.وی افزود: درحال تشکیل یک کابینه کامل متشکل از کارمندان دارای صاحیت هستم 
و طبق قانون اساســی کشــور ظرف ۴۸ ساعت کارنامه این افراد را برای پارلمان خواهم فرستاد.الزرفی همچنین تصریح کرد: با 
فراکسیون های سیاسی گفت وگو کردم و آنها قول حمایت از دولت را به من دادند.نخست وزیر مکلف عراق ظهر امروز برنامه دولت 
و درخواست برای تشکیل جلسه رای اعتماد به کابینه خود را به محمد الحلبوسی رئیس پارلمان تقدیم کرد.وی هشدار داد عراق 
در حال عبور از فاجعه است و دولت نمی تواند دستمزدهای کارمندان را پرداخت کند. نفت متعلق به مردم عراق است و دولت 
حق ندارد از راه غیرقانونی این ثروت را در دســت بگیرد. نخســت وزیر مکلف عراق از همه احزاب سیاسی خواست تا به ترسیم 

نقشه راه طی ماه های آینده کمک کنند.الزرفی اعام کرد اجازه نخواهد داد عراق عرصه درگیری منطقه ای و بین المللی باشد.

 اتحادیه اروپا به دنبال کاهش تحریم های سوریه،
 یمن و لیبی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت خود را از درخواست دبیرکل سازمان ملل برای کاهش تحریم های 
اعمال شــده بر برخی کشورها در سایه شــیوع ویروس کرونا اعام کردند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
شــبکه خبری روسیا الیوم، جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پس از نشست خود با 
وزرای خارجه کشــورهای عضو اتحادیه در بروکسل اظهار کرد: در این نشست درباره لزوم این مساله 
که تحریم ها نباید مانع ارســال فوری لوازم پزشــکی ازم برای مقابله با ویروس کرونا شوند، گفتگو 
کردیم.بورل در ادامه گفت: همچنین تاش کردیم بیانیه مشترکی را در حمایت از درخواست آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل برای کاهش تحریم های اعمال شده بر برخی کشورها تنظیم کنیم.

مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه این بیانیه از حمایت کافی 
برخوردار شود، گفت: اروپا بر این باور است که این تحریم ها در تشدید خطرات شیوع این ویروس به 

ویژه در کشورهایی همانند سوریه، لیبی و یمن که شاهد درگیری هایی هستند، نقش بسزایی دارند.

بازداشت 13 هزار نفر در آمریکای مرکزی بخاطر نقض 
قرنطینه کرونا

تهران – ایرنا – بیش از ۱۳ هزار نفر در کشورهای حوزه آمریکایی مرکزی به دلیل نادیده گرفتن قوانین 
وضع شــده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بازداشت شده اند.به گزارش رویترز، مقامات هندوراس 
تاکنون حدود دو هزار و ۲۵۰ نفر را به دلیل نقض قوانینی که دراین مورد از اوایل ماه مارس وضع شده 
بود بازداشــت کرده اند. در همین حال مقامات گواتماا  نیز پنج هزار و ۷۰۵ نفر رابه دلیل خروج از 
قرنطینه خانگی بازداشت کرده اند.بیشتر کشورهای حوزه آمریکای مرکزی از فقر رنج می برند و مانند 
کشورهای پیشرفته امکان دوری کاری ندارند و در اماکن عمومی، فاصله های اجتماعی رعایت نمی 
شود.  در پاناما نیز بیش از پنج هزار نفر طی هفته های اخیر به دلیل نقض قوانین مربوط به رعایت 
موارد بهداشتی درمقابله با ویروس کرونا بازداشت شده و صدها نفر نیز به تازگی به دلیل ترک منازل 

بازداشت شدند.

با درخواست مجدد برای آتش بس در کشورهای جنگ زده
 گوترش هشدار داد: اوضاع بدتر

 خواهد شد
دبیرکل سازمان ملل با بیان این که هنوز در کشورهای جنگ زده بدترین 
وضعیت رخ نداده، خواســتار آتش  بس در سراسر جهان با هدف کمک به 
پایان یافتن ویروس کرونا شد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل در جریان ارائه گزارشــی پیرامون 
تحوات از زمان اعام درخواستش از ۲۳ مارس درباره برقراری آتش  بس 
در کشــورهای درگیر جنگ گفت: فرصتی برای برقراری صلح وجود دارد 
و نیاز به صلح مبرم اســت اما ما با تحقق آن فاصله داریم. ویروس کووید 
۱۹ به همه مناطق درگیری خواهد رسید. این ویروس سرعت انتقال خود 
را از مرزها، نابودی کشــورها و دگرگون کردن سبک زندگی مردم نشان 
داد. وضعیت اســف بار هنوز رخ نداده اســت.وی ادامه داد، تعداد زیادی از 
کشــورهای درگیر به ویژه کامرون، جمهــوری آفریقای مرکزی، کلمبیا، 
میانمار، سودان جنوبی، سودان، ســوریه، اوکراین و یمن موافقت خود را 
با توقف درگیری ها اعام کردند. اما متأســفانه به این مســاله عمل نکردند 
و همچنان درگیری  های شــدید وجود دارند.گوترش از حمایت حدود ۷۰ 
کشور جهان، ســازمان  های مردم نهاد، نمایندگان جامعه مدنی و رهبران 
معنوی از جمله پاپ فرانســیس و طوماری با بیش از یک میلیون امضا از 
درخواست خود برای آتش  بس در کشورهای درگیر قدردانی کرد و گفت، 
با این وجود این مسأله به تاش  های دیپلماتیک جدی تری نیاز دارد.از زمان 
شیوع ویروس کرونا شورای امنیت هیچ جلسه  ای تشکیل نداده و بیانیه  ای 
صادر نکرده است و تنها سازمان ملل در جلسه عمومی که روز پنجشنبه 
برگزار شد در نخســتین اقدام تصویب کرد خواستار همکاری بین  المللی 

همه  جانبه برای مقابله متحد با این ویروس شود.

تهران- ایرنا- ســفیر ایران در بروکســل در نامه ای به 
مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: 
اگرچه هر کدام از کشورها به صورت جداگانه و انفرادی 
به این وضعیت دچار شــده اند، اما خروج از بحران ناشی 
از شــیوع کرونا، جز با اقدام جمعی ممکن نیســت.به 
گزارش اداره کل اطاع رســانی و امور سخنگویی وزارت 
امور خارجه، »غامحسین دهقانی« با ارسال نامه ای به 
»جوزپ بورل« مسئول عالی سیاست خارجی و امنیتی 
و نایب رئیس کمیسیون اروپا، آثار مخرب شیوع ویروس 
کرونا بر ایــران و تاثیر همزمــان تحریم های یکجانبه 
و غیرقانونی ایاات متحده را تشــریح کرد و خواســتار 
مخالفت اعضای اتحادیه بــا تداوم تحریم های یکجانبه 
امریکا شد.وی به کمبود تجهیزات حیاتی پزشکی اشاره 
کرد و گفت: تعدادی از بهترین پزشــکان و پرســتاراِن 
فعــال در خط مقدم مبارزه بــا این ویروس و همچنین 
ســه هزار و ۲۹۴ تن از دیگر هموطنــان جان خود را 
از دســت داده و ۵۳ هزار تن دیگــر نیز به این ویروس 
آلوده شده اند.سفیر ایران در بروکسل به دو نامه ارسالی 
از طرف حجت ااســام والمسلمین  »حسن روحانی« 
رئیس جمهــوری و  »محمدجواد ظریــف«  وزیر امور 
خارجه به مقامات اروپا و دبیرکل ســازمان ملل متحد 

اشــاره کرد و اظهار داشــت که تحریم های یکجانبه و 
غیرقانونی آمریکا که در قالب کارزار فشار حداکثری به 
ایران تحمیل شده است، ظرفیت های ایران برای مبارزه 
موثِر درازمدت با این ویروس را بدون حمایت بین المللی، 
تضعیف می کند.  دهقانی با اشــاره به همراهی برخی از 
مقامات بلندپایه ســازمان ملل از جمله »میشل باشله«  
کمیســر عالی حقوق بشــر ملل متحد،   »هال اِلِور«  
گزارشگر ویژه ملل متحده برای حق غذا و »آلِنا دوهان«  
گزارشــگر ویژه ملــل متحد برای اقدامــات زورمدارانه 
یکجانبه،  در مخالفت با تحریم های یکجانبه به دلیل آثار 

آنها بر برخورداری از حقوق بشر، تصریح کرد: درخواست 
ایران برای مردود دانستن تحریم های غیرانسانی آمریکا 
مورد استقبال نهادهای بین المللی واقع شده و مقامات 
این سازمان ها ادامه تحمیل تحریم های اقتصادی را مخِل 
حق شــهروندان عادی برای برخورداری از حقوق اولیه 
خود دانسته اند.  سفیر ایران در بروکسل افزود: آنها نسبت 
به موانع موجود بر سر راه واردات تجهیزات پزشکی که 
ممکن است به فروپاشی نظام بهداشتی درمانی کشورها 
بیانجامد، هشدار داده اند و از جامعه بین الملل خواسته اند 
که تدابیری فــوری برای رفع، یــا حداقل تعلیق همه 
تحریم های اقتصــادی تا زمان فائق آمــدن بر معضل 
کنونی اتخاذ کند.وی از بورل درخواست کرد موضوع را 
به سمع وزیران خارجه اتحادیه اروپا برساند تا آنها نیز در 
کنار مردم ایران ایستاده و از خواست مشروع مردم برای 
خاتمه تحریم های آمریکا که خاف حقوق بین الملل و 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است 
حمایت کنند.ســفیر ایران با استناد به سخنان بورل در 
روز چهاردهم فروردین، متذکر شــد: اگرچه هر کدام از 
کشــورها به صورت جداگانه و انفرادی به این وضعیت 
دچار شــده اند، اما خروج از بحران ناشی از شیوع کرونا، 

جز با اقدام دسته جمعی ممکن نیست.

دهقانی در نامه به مسئول سیاست خارجی اروپا؛

خروج از بحران کرونا، جز با همکاری جمعی ممکن نیست
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محققان دانشــگاه »موناش« اســترالیا اعــام کردنــد، دارویی به نام 
ایفرمکتین)Ivermectin(می تواند ظرف دو روز سلول های ویروس کرونا 
را از بین ببرد.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان استرالیایی 
دریافته اند داروی »ایفرمکتین« قابلیت نابودی ویروس مرگبار کرونای 
جدید را دارد.آنها دریافتند این داروی ضد شپش سر موجود در سراسر 
جهان میتواند ظرف ۴۸ ساعت ویروس کرونا را در آزمایشگاه بکشد.این 
مطالعه محققان دانشــگاه موناش نشان داده است که یک دوز از داروی 
مذکور می تواند جلوی رشد ویروس SARS-CoV-۲ را که عامل بیماری 
 Kylie(کووید-۱۹ اســت، در کشت ســلولی بگیرد.دکتر کایلی وکتاف
Wagstaf( محقق این مطالعه گفت: ما دریافتیم که حتی یک دوز از این 

دارو می تواند ظرف ۴۸ ساعت آر.ان.ای ویروسی را حذف کند.

پژوهشــی که به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف و اندازه های 
متفــاوت »نانو ذرات مس« در درمان زخم در پژوهشــگاه رویان و 
دانشــگاه مازندران طراحی و انجام شــد نشــان می دهد غلظت ۱ 
ماکروموار از ذرات ۸0 نانومتری مس )CuNPs( برای اســتفاده در 
بهبود زخم مناسب است و عوارض جانبی ایجاد نمی کند.به گزارش 
ایسنا، در سراســر جهان اختال در بهبود زخم ها، به بروز عوارض 
گوناگون و حتی مرگ مبتایان منجر می شود. در حال حاضر درمان 
زخم با محدودیت هایی همراه است و اخیراً نیز استفاده از مواد نانو، 
مانند نانو ذرات مس، مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته 
است.به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف و اندازه های متفاوت 

»نانو ذرات مس« در درمان زخم.

ناســا از برنامه »ساخت پایگاه« بر روی ســطح ماه که جزئی از 
پروژه »آرتمیس« در ســال ۲0۲۴ است، پرده برداشت.به گزارش 
ایسنا وبه نقل از اسپیس، »آرتمیس«)Artemis( پروژه بزرگ پیش 
روی ناســا است که هدف آن بازگشت انسان به ماه و سپس قدم 
گذاشــتن انسان روی مریخ است.ناســا قصد دارد در سال ۲0۲۴ 
میادی، با انجام پروژه »آرتمیــس« اولین زن و مرد بعدی را به 
ســطح کره ماه اعزام کند. هم اکنون ناسا اقدامات متعددی را در 
راســتای تحقق این رویا انجام می دهد و به شــرکت های فضایی 
بودجه ازم را اعطا کرده تا تجهیزات مورد نیاز برای سفر به ماه را 
 base(»فراهم کنند. حال ناســا از برنامه خود برای ساخت »پایگاه

camp( در ماه خبر داده است.

درمان قطعی آزمایشگاهی کرونا 
با داروی ضد شپش سر

تأثیر »نانو ذرات مس« در 
تسهیل و تسریع بهبود زخم

ناسا از طرح خود برای ساخت 
پایگاه در ماه خبر داد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خانه نشینِی خیابانی!

معرفی نسخه های 100 سالگی محصوات مزدا
مزدا برای گرامیداشــت ســالگرد یک صد سالگی خود طیف گسترده ای از محصوات سفارشی خود را معرفی کرد. این خودروها 
دارای بدنه ای دو رنگ الهام گرفته از اولین خودروی این برند یعنی R360 می باشند.نســخه های ۱00 ســالگی محصوات مزدا 
دارای رنگ بدنه سفید و کابینی ویژه بوده و در آن نشان های منحصربه فردی بکار رفته است. تمامی مدل های ۱00 سالگی مزدا 
از صندلی های چرمی و کف پوش های ســفید و کبود ســود می برند.همچنین خودروهای یاد شده به منظور ارتقای خاص بودن 
خود دارای برخی ویژگی های متمایز نیز هستند. از جمله این موارد می توان به نشان ۱00 سالگی در کف پوش ها، کلید استارت 
و پشت ســری ها اشاره کرد.همین نشــان ها در رینگ ها و گلگیرهای جلو نیز نصب شده اند. بااتر از همه ی این موارد مدل ۱00 
ســالگی مزدا MX-5 کانورتیبل قرار دارد که از سقف پارچه ای گیاسی تیره سود می برد.این خودروها قرار بود در نمایشگاه ژنو 
۲0۲0 رونمایی شوند اما معرفی آن ها دیروز در ژاپن انجام شده است. پیش سفارش این خودروهای سفارشی که شامل مزدا ۲، 
مزدا CX ،5-CX ،30-CX ،3-CX ،3-۸، مزدا MX ،6-5 کانورتیبل و RF می باشــد از هم اکنون شروع شده است. این خودروها تا 

پایان مارس ۲0۲۱ در ژاپن عرضه خواهند شد.

 محرمانه نیمار: هر طور شده به بارسا می آیی
موندو دپورتیوو مدعی است بارسلونا سال گذشته به نیمار اطاع داده که در صورت ناموفق بودن انتقال او، سال آینده یعنی امسال او را 
قطعا راهی نوکمپ خواهد کرد.به گزارش »ورزش سه«، روزنامه کاتاان موندو دپورتیوو امروز عکس روی جلد خود را به نیمار و ماجرای 
دنباله دار بازگشت او به بارسلونا اختصاص داده و مدعی است باشگاه بارسا تابستان سال گذشته که تاش می کرد نیمار را از PSG جدا کرده 
و راهی نوکمپ کند، به او خبر داده بود که اگر تاش هایش به نتیجه نرسد، تابستان سال آینده، یعنی سالی که هم اکنون در آن هستیم، 
او را مطمئنا بارسایی خواهد کرد.موندو می گوید بارسا هم اکنون به قول خود به نیمار وفادار بوده و تاش ها برای جذب او آغاز شده است. 
بر اساس گزارش این روزنامه کاتاان، بارسلونا حاا دیگر نیمار را برای خود یک دارایی استراتژیک می بیند و برای جذب او از هیچ اقدامی 
فروگذار نخواهد کرد.موندو دپورتیوو حتی مدعی است که نیمار به نزدیکان خود در شهر بارسلونا گفته که برای او در این شهر آپارتمان 
اجاره کنند.بر اســاس این گزارش، سال گذشــته رئال مادرید و فلورنتینو پرز هم برای جذب نیمار تاش می کردند و تماس هایی با او و 
مدیران پاری سن ژرمن برقرار کرده بودند و بارسلونا برای اینکه مانع از وسوسه نیمار شود به او قول داده که در صورت ناکامی تاش ها، 

سال آینده هر طور شده او را به نوکمپ منتقل خواهد کرد. وقتی تابستان آتی از راه برسد سه سال از جدایی نیمار از بارسلونا می گذرد.

گار ه كليد كهنه چرخيد توي قفل سينه م ان
ه دل شكسته افتاد زر دست و پاي زوار دلمُ نذر تو كردم ه هنوز دل نگرونم
چي مي شد مثل كبور ، زر ايوونت بمونم

مث خواب بود مث رويا، مث لمس آسمون بود
تو هياهوي صدا ا ، ه سكوت مهربون بود

دلمُ ه قفاي پنجره فواد تو بستمپاي حوض نقره پوشت، رو ه گلدسته نشستم

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

آکادمی علوم و هنرهای سینما از اهدای کمک مالی 
6 میلیون داری برای حمایت از کارکنان ســینما و 
خانوداهایشــان که به دلیل شــیوع ویروس »کرونا« 
با مشــکات اقتصادی مواجه شــده اند و همچنین 
پشــتیبانی از موسســات حامی فیلمسازان مختلف 
خبر داد.به گزارش ایسنا و به نقل از هالیوود ریپورتر، 
حــدود ۴ میلیــون دار از این کمــک مالی به طور 
مساوی بین »صندوق بازیگران« که از کارکنان پشت 
صحنه حمایت می کند و »صندوق سینما و تلوزیون« 
تقسیم خواهد شد. دو میلیون دار باقی مانده از این 
کمک مالی نیز به برنامه های کمکی خود آکادمی که 
شــامل کمک مالی به موسســات گوناگون می شود، 
اختصاص خواهد یافت.»دیوید روبین« رئیس آکادمی گفت :»آکادمی تاریخچه طوانی در کمک 
به همکارانمان )در عرصه سینما(  به خصوص در شرایط دشوار دارد. همچنان که با شیوع ویروس 
»کرونا« مواجه شــدیم، کمک به جامعه سینما که در سختی به سر می برند، وظیفه ما محسوب 
می شود. تعطیلی پروژه ها، کسب و کار و سالن های سینما عواقب بسیاری را در پی داشته است. با 
در نظر گرفتن کمک مالی برای »صندوق بازیگران« و »صندوق ســینما و تلوزیون« و برنامه های 
آکادمی می توانیم به خانوداه بزرگ خود کمک کنیم.«»داون هادسون« مدیرعامل آکادمی نیز بیان 
کرد :» در حال حاضر تمرکز اصلی آکادمی کمک به افراد جامعه مان اســت تا بتوانند این بحران 
بی ســابقه را پشت ســر بگذارند. با وجود کمک مالی ما، »صندوق بازیگران« و »صندوق سینما و 
تلویزیون« قادر خواهند بود خدمات ضروری  از جمله کمک های مالی، اسکان و حمایت از خانوداه 

را برای افراد بیشتری فراهم کنند.«

انتشار رمان »هرمان« برای بچه ها
رمان »هرمان« نوشــته ارس ســابی کریستنسن با 
ترجمه شقایق قندهاری منتشر شد.به گزارش ایسنا، 
ایــن رمان با طراحی جلــد و صفحه آرایی محمدعلی 
عدیلــی با قیمت 35 هزار تومان در انتشــارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسید. این 
رمان برای کودکان باای ۱۱ ســال مناسب است. در 
خاصه داســتان این کتاب آمده اســت:  »هرمان ۱۱ 
ســاله یک پسر معمولی اســت. با بقیه  پسرها تفاوت 
زیــادی ندارد، تا این که یــک روز وقتی از خواب بیدار 
می شــود می فهمد که موهایــش دارد می ریزد؛ یعنی 
همه ی موهایش. هرمان که پســر حســاس، زیرک و 
بامزه ای اســت، پس از مدتی می فهمد که در مدرسه 
همه دلشان برای او می سوزد و همین قضیه به شدت آزارش می دهد. او با پدربزرگش که سال هاست 
روی تخت افتاده اســت رابطه بســیار خوبی دارد و حرف های جدی و جالبی بین شــان رد و بدل 
می شود؛ اما با مرگ پدربزرگ، هرمان تازه متوجه می شود که چیزهایی مهم تر از ریزش مو هم وجود 
دارد و برخی از چیزهایی که از دست می رود، دیگر برنمی گردد...«ارس سابی کریستنسن نویسنده 
نروژی- دانمارکی و متولد ۱۹53 است. او دانش آموخته ادبیات و تاریخ هنر در دانشگاه نروژ است. 
او شعرها و نمایش نامه های متعددی سروده و حتی چندین فیلم نامه نیز منتشر کرده است اما بیشتر 
به عنوان رمان نویس شناخته می شود.او در ۲۴ اکتبر ۲006، به عنوان فرمانده سلطنتی نروژی سنت 
 Chevalier dans L’ordre des Arts etاواو منصوب و در آوریل ۲00۸ از سوی دولت فرانسه به عنوان
Lettres )شوالیه نظم هنر و ادبیات( شناخته شد. در سال ۲0۱۸ به دلیل مشارکت در فرهنگ نروژ به 

او جایزه افتخاری آماندا اهدا شد. او همچنین عضو آکادمی زبان و ادبیات نروژ است.

گریگوری پک
الدرد گریگوری پک )Eldred Gregory Peck( در سال 
۱۹۱6 در کالیفرنیای آمریکا به دنیا آمد. در خردسالی 
پــدر و مــادرش از هم جــدا شــدند و مادربزرگش 
سرپرســتی گریگوری را به عهــده گرفتپس از اتمام 
دوران متوسطه به کالج سن دیه گو رفت و برای ادامه 
تحصیل به دانشگاه برکلی راه یافت. گریگوری پک بعد 
از اتمام تحصیل چون عاقه فراوانی به بازیگری داشت 
به برادوی رفت.در سال ۱۹۴۲ پک اولین نقش خود را 
در نمایش ستاره صبح بازی کرد و همین نقش باعث 
شد سال بعد دیوید سلزنیک او را برای بازی در فیلم 
روزهای افتخار انتخاب کند.سال ۱۹۴۴ گریگوری پک 
به هالیوود رفت و از همان ســال درخشش خود را به 
اوج رساند، به طوری که در مدت 5 سال، ۴ بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد.

وی نخستین نقش مهم خود را در سینما در سال ۱۹۴5 با بازی در فیلم طلسم شده، ساخته آلفرد 
هیچکاک تجربه کرد و پس از آن در فیلم های معروفی چون کشتن مرغ مقلد )۱۹6۲(، تعطیات 
رمی )۱۹53(، اسب کهر را بنگر )۱۹6۴( و برف های کلیمانجارو )۱۹5۲( بازی کرد.شخصیتی که 
او به عنوان آتیکوس فینچ در فیلم کشتن مرغ مقلد بازی کرد، در نظرسنجی انجمن فیلم آمریکا 
بهترین و محبوب ترین قهرمان در فیلم های سینمایی تاریخ هالیوود شناخته شد.در سال ۱۹۹۹ نام 
گریگوری پک توسط انجمن فیلم آمریکا در ردیف دوازدهم فهرست بزرگ ترین هنرپیشگان مرد 
تاریخ قرار گرفت. وی آخرین بار در ســال ۱۹۹۸ در یک فیلم تلویزیونی به نام موبی دیک جلوی 
دوربین رفت.پک در ســال ۱۹63 برای فیلم کشتن مرغ مقلد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را 

گرفت و در سال ۱۹6۸ جایزه انسان دوستی آکادمی اسکار به او تعلق گرفت.

کمک مالی آکادمی اسکار به صنعت سینما 


