
دستور وزیر بهداشت برای عدم اخذ 
وجه از بیماران کرونا در مراکز درمانی

وزیــر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در نامه ای به روســای 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بر عدم اخذ وجه از بیماران 
مبتا به بیماری کرونا با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و همچنین 
استفاده از ظرفیت بیمه ســامت تاکید کرد.به گزارش ایسنا، بنابر 
اعام روابط عمومی وزارت بهداشــت، دکتر سعیدنمکی در نامه ای 
به روســای دانشگاه ها و دانشــکده های علوم پزشکی سراسر کشور 
همچنین تاکید کــرد: در مورد افرادی که فاقد پوشــش بیمه، بی 
بضاعــت و یا اتباع خارجی هســتند از محل منابع طرح تحول نظام 

سامت محاسبه و در حساب های بستانکار آن دانشگاه لحاظ شود.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه ســازوکار توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را تشریح کرد.به گزارش ایِبنا، 
 محمدباقر نوبخت در شامگاه روز شنبه شانزدهم فروردین ماه بعد از نشست مشترک با نمایندگان تشکل های بازنشستگی جزئیات این جلسه در خصوص نحوه همسان 
سازی حقوق بازنشستگان و همچنین خدمات جدید دولت به بازنشستگان کشوری را  تشریح کرد.وی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد در مرحله اول به حقوق همه 
شاغان و بازنشستگان ۱۵ درصد اضافه شود، گفت:  در مرحله بعد کارمندانی که ۳۰ سال سابقه کامل دارند اگر دریافتی بازنشستگان با ۱۵ درصد افزایش حقوق به 

حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسید، همه این عزیزان مشمول افزایش حقوق تا حد نصاب دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهند بود.
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بازتاب پساکرونا درپاشیدگی غرب
کارشناســان متعددی درجهان در طول ۱۰ سال گذشته به 
این نتیجه رســیده اند که اقتصاد ســرمایه داری در شرف 
فروپاشی اســت. متاثر از همین کارشناسی ها رهبر معظم 
انقاب در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ و به عبارتی حدود ۸ سال 
پیش در فرمایشــاتی  فرمودند: »وضعیتی که امروز در دنیا 
است یک وضعیت تحول است. اوضاع جهان در حال تبدیل 
به یک شکل جدید اســت.« در ادامه رهبر انقاب به چهار 
نشانه برای تغییر در هندسه جهانی، شامل بیداری اسامی، 
شکست برنامه آمریکا برای تسلط بر منطقه غرب آسیا، آینده 
مبهم اتحادیه اروپا و افول وجهه ی آمریکا، اشــاره فرمودند. 
چهار نشانه مورد اشــاره رهبر انقاب را باید به مثابه چهار 
روند تحول در نظر بگیریم و ســیر آنها را قبل و بعد از کرونا 
مطالعــه کنیم  قطعا روند هویــت خواهی دینی و اتکای به 
اسام، فزآینده شده است و تبلور آن را در گسترش بیداری 
اســامی و موفقیت های محور مقاومت در منطقه به وضوح 
می توان مشاهده کرد. برنامه ریزی سه ایه ی آمریکا شامل 
طرح خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید و جنگ نیابتی برای 
تســلط بر منطقه غرب آسیا، کاما شکست خورده و آمریکا 
در آستانه ی اخراج از منطقه قرار گرفته است. روند ابهامات 
در آینده سیاسی، فلسفه و جهان بینی تمدن غربی به قدری 
فزآینده شــده که مقامات و نظریه پردازان غربی نیز به آن 
اذعــان دارند. بروز جهانگیر ویروس کرونا روند این تحول را 
شــتابی زائد الوصف بخشیده و با شبه فروپاشی اقتصاد های 
غربی هم اروپا و هم آمریکا، ثروتهای حبابی در بســیاری از 
کشــورها همانند دود نابود گردیده و به آسمان رفته است. 
افول وجهــه  ی جهانی غول اقتصاد غــرب یعنی امریکا در 
زمــان اوباما و به ویژه در دوره  ی ترامپ، کاما پُرشــتاب و 
مشــهود شده اســت. آمریکا توانایی مدیریت برجریان های 
بزرگ را کاما از دست داده است. اروپا هم به همین شرایط 
مبتاســت.  پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، »دونالد 
تاسک« رئیس لهستانی شــورای اروپایی اظهار نظر جالبی 
کرده بود که مورد توجه رسانه ها واقع شد. او معتقد است : 
» خــروج بریتانیا می تواند آغاز ویرانی نه تنها برای اتحادیه 
اروپا، بلکه برای کل تمدن سیاســی غربی باشد«. پسا کرونا 
زمینه ورشکســتگی ایتالیا را بــا ۱۶۰۰ میلیارد دار بدهی 
فراهم کرده اســت. بجز ایتالیا ، اسپانیا ، پرتغال ، یونان ، با 
استقراض از کشورهای ثروتمند تمام دارایی های پس انداز 
شده آنان را به نابودی سپرده و هرگز قادر نخواهند بود این 
بدهی ها را بازگردانند.نمادهای یونیفیکیشن و متحد سازی 
برای اتکای با پشتوانه ، در قلمرو تقسیم بازار مانند سازمان  
تجارت جهانــی و امثالهم در معرض فروپاشــی قرار دارند. 
شرایط پسا کرونا، هویّت و موجودیّت اروپا در لبه  ی پرتگاه 
فروپاشی قرار گرفته است.  شرایط پسا کرونا آمریکا را دچار 
شــدیدترین بحران هاِی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی نموده 
است. صفحه اینستا گرام فوربس مینویسد دونالد ترامپ به 
عنوان یک سرمایه دار عظیم المعونه در ۲۰ روز ثلث ثروت 
خود  یعنی یک تریلیون دار را از دست داده است. اسرائیل 
و آمریکا برای جلوگیری از فروپاشــی در اندیشه فرار به جلو 
و فرافکنی افتاده اند. حمات موشکی رژیم صهیونیستی به 
خاک ســوریه موید این معناست. پرواز های تحریک کننده 
هواپیماهای آمریکایی بر فراز آســمان عراق نیز همین معنا 
را القا میکنند که ســامان دهی به افــکار عمومی در داخل 
کشــورهای غربی از دســت در رفته و گسل های استقال 
طلبی در اروپا و آمریکا در مسیر بروز و ظهور قرار گرفته اند. 
و این بدان معناســت که هژمونی غرب کاما ترک برداشته 
و شــاید فرافکنی هم این بار نتواند دردی از این پاشیدگی 
دواکند.  البته باید پیش بینی کرد که چنانچه آمریکا اشتباه 
دیگــری در عراق یا منطقه مرتکب شــود، روند اخراج خود 
را سرعت خواهد بخشــید. آثار و تبعات ترور شهید سپهبد 
سلیمانی و ابو مهدی المهندس و یارانشان آمریکا را در پسا 
کرونا، همانند اساف انگلیسی خود که بعد از جنگ جهانی 
دوم مجبور به ترک منطقه شــدند، ناگزیر به خروج از غرب 
آسیا خواهد نمود. حال و با توجه به پیش بینی مقام معظم 
رهبری امروز و حتی کمتر از ۱۰ ســال از فرمایشات ایشان 
، شــاهد جلوه هایی از تحول مذکور بوده و هستیم . خداوند 
وعده کرده که ســردمداران قدرت و ثروت جای خود را به 
صالحین خواهند ســپرد و چه کســی از ابا صالح عجل اه 

تعالی فرجه بر این صاحیت مرجح است ؟
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور:
وام مستقیم به شرکت ها، رانت و تبعیض ایجاد می کند

تهران-ایرنا-رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: بهتر است دولت به جای اعطای وام 
مستقیم به شــرکت های رایانه ای که گاهی منجر به ایجاد رانت و تبعیض می شود، پرداخت حق 
بیمه، لغو انواع مالیات و ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار دهد تا بنگاه های اقتصادی مجبور 
به تعدیل نیرو نشوند.»محمدباقر اثنی عشری« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
با بیان این که  در شــرایطی که برای کشور و کسب و کارها پیش آمده است، باید بیش از گشته 
به حفظ نیروی انســانی و مجموعه مسایل اقتصادی مربوط به آن کوشید، گفت: صاحبان کسب 
و کار بــا کم کردن هزینه های جاری باید نیروی کار خود را حفظ کنند اما دولت نیز باید بپذیرد 
که شــرایط بحران قوانین خاص خود را نیاز دارد و نمی توان شرایط بحران را با همان قوانینی که 
در زمان رونق جامعه وجود دارد، اداره کرد.وی افزود: پیشــنهاد ما توقف ۶ ماهه قوانین مربوط به 
مالیات و بیمه تامین اجتماعی است. سازمان برنامه و بودجه، بودجه ای را در قالب وام باعوض به 
شرکت ها تخصیص داده که قدم خوب و مثبتی است اما تجربه نشان داده که به توزیع پول ایراداتی 
وارد است. واقعیت این است برای جلوگیری از رانت و تبعیض، بهتر است پول به صورت مستقیم به 
حساب شرکت واریز نشود. به جای این کار دولت تقبل کند ۹۰ درصد حق بیمه کارمندان شرکت 
را بپردازد و با حذف کردن انواع مالیات و ارزش افزوده بســتری را مهیا کند تا شــرکت ها بتوانند 
مدتی نفس بکشند و به سمت تعدیل نیرو نروند. دولت هم می داند اگر به کسب وکارها کمک کند، 
آنها بعد از مدتی که بحران را پشت سر بگذارند به دوران اوج خود برمی گردند.اثنی عشری درباره 
ادامه روند کاری شــرکت های رایانه ای اظهار داشت: ستاد مقابله با کرونا درباره روال کاری اصناف 
خیلی مبهم صحبت و در بین الزاماتی که تعیین کرده به شرکت های خصوصی به صورت آشکارا 
نپرداخته است. نظر سازمان نظام صنفی این است که با توجه به درخواستی که ستاد مقابله با کرونا 
برای فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه داشــته ما نیز به این درخواست احترام گذاشته و فعالیت 
خود را با دورکاری و حداقل نیروی فیزیکی انجام دهیم.وی گفت: نکته مهم دیگری که در جلسات 
خود درباره آن صحبت کردیم مساله سرمایه های انسانی است که در این بخش فعال هستند. در 
شــرکت های رایانه ای حدود ۲۵۰هزار نفر شاغل فعال هستند که بااترین سرمایه های این بخش 
به حســاب می آیند و صاحبان کسب و کار با کم کردن هزینه ها باید در حفظ این نیروی انسانی 
بکوشند. نیروی متخصصی که اکنون نیز تعدادشان برای این صنعت بسیار اندک است.اثنی عشری 
ادامه داد: با همکاران خود در نظام صنفی رایانه ای صحبت کردیم تا اگر ممکن باشــد بتوانیم در 
پرداخت های سه ماه اول سال تعدیل منفی داشته باشیم. وی در پایان گفت: همکاران ما در بخش 
ســخت افزار، شبکه، اینترنت و شرکت های اف سی پی و سروکو توانستند در دوره قرنطیه، شبکه 
اینترنت پایدار را با حداقل اختال برای شــهروندان مهیا کنند. شرکت های بانکداری الکترونیک 
و فروشگاهی که سرویس اتوماســیون ارایه می دهند، اکثرا در زمان قرنطینه مشغول کار بودند و 
هستند. ایجاد سرویس پایدار مانع از خروج افراد از خانه برای انجام کارهای ضروری می شود. ضمن 
این که بخش دیگری از همکاران ما سعی کردند بهترین خدمات را در حوزه امنیت داده ها انجام 
بدهند و برخاف داده های دولتی که در این مدت مورد تعرض قرار گرفته، شرکت های خصوصی 

خیلی مشکل اینچنین نداشتند.

ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمن مقایسه روند 
ابتــا، فوت و بهبودی ناشــی از بیماری کرونا در 
ایران و دنیا، درباره جدیدترین دستورالعمل های 
ســازمان جهانی بهداشت برای استفاده از ماسک 
از ســوی مردم، گفت: اگرچه اولویت ما همچنان 
اســتفاده از ماســک برای بیماران و کادر درمانی 
اســت اما برای افــرادی که اجبــارا باید از منزل 
خارج شوند توصیه می کنیم از ماسک های خانگی 
اســتفاده کنند.به گزارش ایســنا، دکتر کیانوش 
جهانپور در ارتباط ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران 
درباره اســتفاده از ماسک، گفت:  براساس آخرین 
دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت و  مرکز 
مبارزه با بیماری های آمریکا افراد هنگام حضور در 
مکان هایی مانند مترو و اتوبوس که امکان رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی وجود ندارد، بهتر است که 
از ماســک استفاده کنند و  توصیه قبلی مبنی بر 

عدم استفاده از ماسک، برداشته شده است.

آزمایشگاهی  تست   ۷۹۰ و  انجام ۱۸۹هزار 
کرونا تــا امــروز رتبه پنجم ایــران در 

بهبودیافتگان کرونا
وی افزود:  تا امروز تست آزمایشگاهی ما به بیش 
از ۱۸۹ هزار و ۷۹۰ تست RT-PCR  رسیده است 
و از نظر تعداد تســت آزمایشگاهی رتبه ۱۱ در 
دنیا را داریم. از ســوی دیگر در موارد ابتا تا روز 
گذشته رتبه هفتم را داشتیم و از نظر تعداد ابتا 
در هر یک میلیون نفر  جمعیت، رتبه ۲۹ در دنیا 
را داریــم. البته، در زمینه مرگ و میر ششــمین  
کشور دنیا هســتیم اما باید توجه کنید در یک 
میلیون نفر رتبه سیزدهم و  از لحاظ تعداد موارد 
بهبود یافته پنجمین کشور دنیا هستیم. در تعداد 
موارد ابتا آمریکا و تعداد موارد مرگ ایتالیا رتبه 

نخست دنیا را دارند.

۷۰۰ صفحه پروتکل بهداشتی برای صنوف 
مختلف

وی بــا بیان اینکه پروتکل های بهداشــتی برای 
زندان ها تهیه و اباغ شــده اســت، تصریح کرد: 
بیش از ۷۰۰ صفحه پروتکل برای صنوف مختلف 
اباغ شده اســت. پروتکل های جدیدی هم برای 

فاصله گذاری هوشمند تهیه و اباغ خواهد شد.

خدمات رایگان بــه اتباع خارجی مبتا به 
کرونا

جهانپور دربــاره اهمیت پذیرش رایــگان اتباع 
افغانســتان در بیمارســتان های دولتــی، گفت: 

رویکرد کشــور ما انسانی اســت و سامت جزء 
حقوق عامه انسان ها است که اتباع افغانستان نیز 
از این حق برخوردار هستند. اخاق انسانی حکم 
می کند هر آنچه برای مردم خود جاری و ساری 
می دانیــم، آن را برای همه عزیزان از جمله اتباع 
خارجی محفوظ بداریم. هر پاندمی جهانی زمانی 
قابل رفع است که مســئولیت مشترک از سوی 

جوامع مختلف پذیرفته شود.

جوامع مختلف مســوولیت مشــترک را 
بپذیرند

وی افزود: هر اقدام بهداشــتی و درمانی که برای 
مردم ایران انجام می شــود، بــرای اتباع هم ارائه 
خواهد شــد. در شــرایط تحریم های یک جانبه 
آمریکا، دشــواری هایی وجــود دارد. حتی وقتی 
بدانیــم نیازهای داخلی کشــور برطرف شــده 
باشــد، به عنوان یک مســئولیت مشترک برای 
همسایه های خود، امکانات را در اختیار خواهیم 
گذاشــت. هر امکانی فراتر از نیازهای ما باشد، در 
اختیار جهان هم می گذاریم. تمام همه گیری های 
جهانی فقط زمانــی قابل کنترل خواهند بود که 
جوامع مختلف، مســئولیت و اقدام مشــترک را 

بپذیرند و کرونا هم از این موضوع جدا نیست. 

استان »سفید« از نظر ابتا به کرونا نداریم
جهانپور در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا 
استانی در کشــور وجود دارد که دارای وضعیت 
سفید باشد، اظهار کرد: هیچ استانی در وضعیت 
سفید از نظر ابتا به کرونا نیست. ممکن است بین 
وضعیت زرد و قرمز تفاوت هایی در استان ها وجود 
داشته باشد. نه تنها در ایران، بلکه در هیچ جای 
جهان هم نمی شود چنین چیزی را در حال حاضر 
اعام کرد.  وی درباره وضعیت بوشهر نیز، گفت: 
این شــهر در چند روز اخیر موارد مرگ و میر بر 
اثر ابتا به کرونا گزارش نشده است، اما همچنان 

موارد ابتا وجود دارد.

غربالگری بیش از ۶۹ میلیون ایرانی بر علیه 
کرونا

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص آمار 
فعلی غربالگری کرونا، تصریح کرد: آمار غربالگری 
کرونا در کشور تا پیش از ظهر امروز به۶۹ میلیون 
و ۷۵۱ هزار نفر  رسیده است. از این به بعد تعداد 
افراد کاهــش پیدا می کند، چون بخش زیادی از 
جمعیت ۸۰ میلیونی کشــور غربالگری شده اند. 
تعدادی از این موارد به بیمارستان ها ارجاع شده 

کــه در نهایت حدود ۳۱ درصــد به عنوان موارد 
مشکوک در بیمارستان ها بســتری شده و بقیه 

برای مراقبت در منزل ارجاع شده اند.

خطر خیز مجدد بیماری در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص روند ابتا 
در ایران، افزود: روند یکنواخت در نمودار ابتا به 
کرونــا در ایران وجود دارد و این نشــان می دهد 
بیماری در کشور مدیریت شده، اما هنوز به مرحله 
مهار یا کنترل نرســیدیم و این وضعیت مدیریت 
شده هم شکننده اســت. اگر کوچکترین اتفاقی 
در فاصله گذاری اجتماعی بیفتد و موضوع ساده 
گرفته شــود، خیز مجدد بیماری در کشور اتفاق 
خواهد افتاد. در نتیجه باید هشدارها جدی گرفته 
شــود؛ مردم نباید فکر کنند بــا پایان تعطیات 

نوروزی، همه چیز تمام شده است.

تعطیلی کامل کشور امکان پذیر نیست
وی در خصوص ارائه طرح ســه فوریتی تعطیلی 
کشور که به هیئت رئیســه مجلس تقدیم شده 
است،  اظهار کرد: جزییات این طرح را نمی دانیم، 
اما تعطیلی کامل کشور امکان پذیر نیست و حتی 
مطلوب هــم نخواهد بود. برای اعمال محدودیت 
بیشتر که مد نظر این طرح باشد باید منابع مالی 
ازم اندیشــیده شده باشد. هر اقدامی که در نظر 
گرفته می شــود باید با در نظــر گرفتن بار مالی 
اتفاق بیفتد. البته در صورتی که این طرح منجر 
به افزایش برخی محدودیت ها شود ممکن است 

مطلوب باشد.

۹۵ آزمایشگاه کرونا در کشور
وی درباره انجام تست کرونا برای همه افراد جامعه 
مثل کــره جنوبی و آلمان اظهــار کرد: ظرفیت 
بالفعل آزمایشگاهی امروز ما ۱۰ هزار تست کرونا 
است و قابلیت افزایش تا ۲۰ هزار تست به صورت 
بلقوه دارد. این ظرفیت ۹۵ آزمایشــگاه در کشور 
است. وقتی از گستره جمعیتی ۸۵ میلیونی یا ۱۲ 
میلیونی اســتان تهران حرف می زنیم با بسیاری 
از جاها قابل مقایسه نیســت و حداقل هزار روز 
نیاز اســت که از همه مردم یک بار تست گرفته 
شود. چنین چیزی علمی نبوده و مطابق توان ما 
هم نیست. باید یک روش مشخصی وجود داشته 
باشــد که تعداد افراد کاهش پیدا کرده و بعد از 
آن تعداد اندک تســت گرفته شود. حتی اگر به 
۲۰ هزار تست هم برسیم به ۶۰۰ روز برای تست 

افراد نیاز داریم.

سخنگوی وزارت بهداشت اعام کرد
خطر خیز مجدد بیماری در کشور

سخنگوی سازمان برنامه؛

شروط ۴ گانه برای دریافت کمک باعوض دولت
بررسی وضعیت مطبوعات 

در کمیسیون فرهنگی

منتظر سهمیه بنزین تابستان باشیم؟

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از ورود کمیسیون متبوع خود به موضوع تعطیلی روزنامه ها و تعدیل نیرو 
در مطبوعات خبر داد.سیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ایسنا درخصوص موضوعات مورد بررسی جلسه پیش 
روی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه پیش روی کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهادات نماینده ها 
برای تحقق ابعاد فرهنگی جهش تولید و بررسی عملیاتی شدن جهش تولید در حوزه فرهنگ دریافت خواهد شد 
تا این پیشــنهادات مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.وی درخصوص این پیشنهادات توضیح داد: ما باید بررسی 
کنیم که در عرصه محصوات فرهنگی چه اقداماتی می توان انجام داد؛ قطعا موضوع جهش تولید عرصه فرهنگی 

را هم شامل می شود؛.....

بسته سیاستی بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی

کاهش بهره به ١٧.۵ درصد

مرکز آمار ایران اعام کرد؛
حجم نقدینگی 20.2درصد افزایش یافت

مرکــز آمار ایران گزارش فصلی اقتصاد ایران در پاییز ۱۳۹۸ را منتشــر کــرد. مرکز آمار ایران در 
گزارشــی، وضعیت اقتصادی کشور در پاییز سال گذشته را در بخش های رشد اقتصادی، بیکاری، 
تورم و حجم نقدینگی اعام کرد.به گزارش اقتصادآناین، بر این اساس در فصل پاییز ۱۳۹۸ محصول 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به رقم ۱۶۵٤۱۹۳ میلیارد ریال بوده که رشد آن نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، ۱.۷- درصد بوده است. در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت به ۰.۹ درصد 
رسیده است.شاخص قیمت کااها و خدمات مصرفی کل کشور )بر مبنای سال ۱۳۹۵( رقم ۱۸۸.۸ 
بوده که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ نســبت به دوره مشابه قبل )نرخ تورم( 
٤۰.۰ درصد بوده است.نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، ۱۰.۶ درصد بوده است که نسبت به 
فصل تابســتان ۱۳۹۸ معادل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.در فصل پاییز ۱۳۹۸ تعداد پروانه های 
ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور ۳٤۶۲۹ فقره بوده که نسبت به فصل مشابه سال 
قبل، ۱۵.۶ درصد رشد داشته است.حجم نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه ۲۲۶۲۳.۱ هزار میلیارد 
ریال بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ رشد ۲۰.۲ درصدی داشته است.در فصل پاییز ۱۳۹۸ حجم 
صادرات غیرنفتی و واردات گمرکی به ترتیب ۱۱۱۸۸ و ۱۰٤۱٤ میلیون دار بوده که نسبت به فصل 

مشابه سال قبل، به ترتیب ۰.۹ درصد و ۷.۶ درصد رشد داشته است.

رییس جمهور اعام کرد
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رییس جمهور اعام کردگزیده خبر

تصمیمات مهم درباره فعالیت ادارات و کسب و کارها
ســتاد ملی مبــارزه با کرونا صبح  دیروز یکشــنبه به ریاســت 

رئیس جمهور در ساختمان حافظیه سعدآباد تشکیل جلسه داد.
به گزارش ایســنا، حجت ااســام والمســلمین حسن روحانی 
رییس جمهور صبح دبروز یکشنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت 
و مقابله با کرونا که در مجموعه حافظیه تهران برگزار شد، اظهار 
کرد: در روندی که پیش رو داریم برای مســئله مبارزه و مقابله با 
کرونا هیچ اختاف نظری میان دســتگاه های دولتی و قوای سه 
گانه وجود ندارد و همه ارکان کشــور با هماهنگی در حال انجام 

امور هستیم و مقام معظم رهبری نیز همواره حمایت کردند.

در مقابله با کرونا کل نظام یکپارچه است
وی با تاکید بر اینکه در مسئله مقابله با کرونا کل نظام یکپارچه 
اســت، گفت: این که بدخواهان مــا از این یکپارچگی عصبانی و 
ناراحت هستند، خودشان می دانند، اما کرونا با همه دشواری هایی 
که ایجاد کرده آثار خوبی هم داشــته که وحدت بیشــتر ارکان 
مختلف جامعه است؛ امروز شــاهد یک وحدت و یکپارچگی در 
سراسر کشور هستیم. سالم بودن هوا به دلیل کاهش ترافیک نیز 

از دیگر آثار خوب کرونا در کشور است.

در میان وزارتخانه های دولت اختافی نیست
رئیس جمهور افزود: در میان وزارتخانه های دولت اختافی نیست 
ممکن اســت چیزی را در جایی پیدا کنند و با شیطنت به رسانه 
های خارج از کشــور منتقل کنند و آنها نیز این مسئله را بزرگ 
کننــد، اما هیچ اختافی در این زمینــه نداریم. برخاف دعوت 
بدخواهان و ضد انقاب که مردم را دعوت می کند به این که بین 
سامت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد این مردود و 
ناصواب است؛ چرا که هم فعالیت های اقتصادی و هم پروتکل های 
بهداشتی هر دو در کنار هم قابل اجرا هستند، فعالیت های اداری و 
اقتصادی و تولیدی ما باید در جریان باشد، اما پروتکل های وزارت 
بهداشــت باید مورد تاکید و توجه قرار بگیرد.روحانی با اشاره به 
بررسی جزئیات طرح فاصله گذاری هوشمند در جلسه امروز ستاد 
ملی مقابله با کرونا خاطرنشــان کرد: کمیته اجتماعی و امنیتی 
ســتاد گزارش های خود را ارائه داد؛ خواست این کمیته، وزارت 
صمت و فعاان اقتصــادی و اصناف در قالب یک جمع بندی در 

جلسه مطرح شد و در نهایت تصمیماتی اتخاذ شد.

آغاز کســب و کارهای کم خطر در استان ها بجز تهران از 
2۳ فروردین

وی بــا بیان اینکه در تولید از ابتدا با هیچ مانعی مواجه نبودیم و 
این مراکز همچنان با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خود 
ادامه می دهند، اظهار کرد: امروز پیشنهاداتی درباره فعالیت های 
اقتصادی و کســب و کارها مطرح شد که در نهایت پیشنهادات 

به تصویب ســتاد قرار گرفت؛ بر این اســاس تصویب شد که در 
استان های کشور بجز تهران کسب و کارهای کم ریسک می توانند 
از ۲۳ فروردیــن فعالیــت های خود را  آغاز کنند، اما کســب و 
کارهای پر ریسک از جمله مراکز ورزشی، استخرها و مراکزی که 
نیاز به حضور جمعیت دارند فعا تا اطاع ثانوی همچنان تعطیل 
باقی می مانند تا بعداً درباره آنها تصمیم گیری شود.رئیس جمهور 
ادامه داد: در بخش کسب و کارهای کم ریسک بنا شد تا در استان 
ها از شنبه ۲۳ فروردین فعالیت ها با مراعات پروتکل های اعامی 
از سوی بهداشت و درمان آغاز شود؛ حتماً باید بر این پروتکل ها 
نظارت شود و مسئولیت اصلی این نظارت بر عهده وزارت بهداشت 
است. امروز  همچنین تصویب شد تا در صورت نیاز نیروی بسیج 
نیز برای نظارت با دقت به وزارت بهداشــت کمک کند.روحانی با 
تاکید بر اینکه نمی خواهیم فعالیت های اقتصادی ســامت مردم 
را تحت تاثیر قرار دهند، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی در 

فعالیت های اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد.

آغاز فعالیت های اقتصادی در استان تهران از ۳۰ فروردین
وی درباره وضعیت فعالیت کســب و کارها در اســتان تهران نیز 
خاطرنشان کرد:  در جلسه امروز تصویب شد که در استان تهران 
فعالیت های اقتصادی از روز شنبه ۳۰ فروردین آغاز شود.رئیس 
جمهور اظهار کرد: از کمیته تبلیغات خواستیم در این زمینه طرح 

ها و اطاعات مورد نیاز را آماده کند و در رســانه ها توضیح داده 
شود که فروشندگان چگونه باید مسائل را رعایت کنند؛ همچنین 
تاکید شــد که وظایف و اصول بهداشتی که باید مورد توجه قرار 
بگیرد برای مردم توضیح داده شود.روحانی با تاکید بر اینکه آغاز 
فعالیت کســب و کارها به معنای فرامــوش کردن اصل در خانه 
ماندن نیست، گفت: ترجیح بر این است که آنهایی که حضورشان 

در جامعه ضرورتی ندارد، همچنان در خانه بمانند.

حضور دو سوم کارمندان در محل کار از 2۳ فروردین
وی گفت: برای بازگشــایی فعالیت های کسب و کارها بر اساس 
پیشــنهاد وزارت بهداشت و درمان تصمیم گرفتیم که به صورت 
پلکانی عمل کنیم. در خصوص فعالیت ادارات دولتی نیز مصوب 
شد از هفته آینده یعنی ۲۳ فروردین فعالیت ادارات به این صورت 
باشــد که دو سوم از کارمندان در محل کار خود حضور خواهند 
داشت و یک سوم دیگر مجاز هستند که در محل کار خود حضور 
پیدا نکنند؛ در این مصوبه تاکید شد که نسبت به افرادی که سن 
بــاا دارند و همچنین به بیماری های زمینه ای مبتا هســتند 
اولویت ها لحاظ شود.رئیس جمهور تصریح کرد: هر کارمندی که 
به کرونا مبتا شود، وظیفه دارد که به مدیر خود اعام کند و در 
ســر کار خود حاضر نشود و اقدامات درمانی را انجام دهد. آمدن 
او به محل کار به عنوان تخلف و جرم اســت؛ در مجموع حضور 

افرادی که مبتا به کرونا هســتند در جامعه ممنوع است و این 
افراد باید خود را یا در خانه یا در نقاهتگاه ها و یا در بیمارستان ها 
قرنطینه کنند.روحانی در ادامه بسیاری مردم با ایزوله و قرنطینه 
بعد از دو هفته خوب می شوند و این مورد تنها در ۱۵ تا ۲۰ درصد 
دیده نمی شــود. از ۱۰۰ نفر که مبتا می شوند ۳ یا ۴ نفر خطر 
مرگ دارند و حتی ما باید از رقم ۳ درصد هم که در جامعه هست 
پایین تــر رویم و به ۲ درصد برســیم.وی اضافه کرد: اینکه افراد 
وقتی مبتا می شوند این موضوع را مخفی می کنند ازم نیست، 
بلکه باید اصول بهداشتی را رعایت کنیم و این موضوع را هم مثل 
آنفوانــزا اعام کنیم وگرنه پنهان کــردن آن نفعی ندارد و مهم 
نیســت، البته هر کسی دوست دارد می تواند این کار را بکند، اما 

اصل مهم رعایت بهداشت و جلوگیری از ارتباط با دیگران است.

ساعت کار ادارات از 2۳ فروردین ۷ صبح تا ۱۴ عصر
روحانــی در ادامه اعا کرد: ســاعت کار اداری قرار شــد از ۲۳ 
فروردین ۷ صبح تا ۱۴ عصر باشد و این با توجه به نزدیک بودن 
ماه رمضان در نظر گرفته شــده است که در این زمینه هم اگر تا 
ماه رمضان چنین وضعیتی داشته باشیم نه نماز جماعت خواهیم 

داشت و نه وقت ناهار در ادارات.

عبور و مرور در اســتان ها آزاد، اما در میان استانها تا ۳۰ 
فروردین ممنوع

روحانی همچنین گفت: عبور و مرور ماشــین ها در استان ها آزاد 
است، اما در میان استانها تا ۳۰ فروردین ممنوع است که ماشین 

ها از استانی به استان دیگر بروند.

مدارس تا ۳۰ فروردین آموزش از راه دور است
وی بیان کرد: در بخش آموزش به جز آموزش تکمیلی در بخش 
دکتــری مخصوصا از ۳۰ فروردین حضــوری خواهد بود، اما در 
بخش کارشناسی و مدارس تا ۳۰ فروردین آموزش از دور است؛ 
البته در اســتان هایی که وضعیت سفید است می توانند کار خود 
را شروع کنند و مشکلی ندارند مثل استان بوشهر که مشکلی در 
این زمینه ندارد.رییس جمهور گفت: وزارت بهداشــت و درمان 
نمی تواند بگوید که شکل فعالیت این ویروس در ادامه و در زمانی 
که هوا گرم می شود چگونه است چون هنوز عملکرد این ویروس 

مشخص نیست.

اماکن متبرکه تا ۳۰ فروردین همچنان تعطیل می مانند
روحانی خاطرنشان کرد: اماکن متبرکه تا ۳۰ فروردین همچنان 
تعطیل می مانند و بعــد از این تاریخ برای آن ها تصمیم گیری 
می کنیم. جلسه بعدی ما ۲۴ فروردین است اما اگر اتفاقی بیفتد 

می توانیم زودتر این جلسه را برگزار کنیم.

نایب رییس مجلس خبر داد
مجلس سه شنبه جلسه علنی دارد

اعضای هیات رئیسه مجلس به همراه رؤسای کمیسیون های تخصصی در جلسه  
صبح دیروز ، یکشــنبه ۱۷ فروردین راه های رسیدگی به وضعیت درآمدی اقشار 
آسیب پذیر و متاثر از شیوع ویروس کرونا را بررسی کردند و هیئت رییسه تصمیم 
گرفت از روز ســه شنبه، ۱۹ فروردین مجلس جلسات علنی به صورت حضوری و 
رسمی داشــته باشد.به گزارش ایسنا،  عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس امروز 
یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی 
و رؤسای کمیسیون های تخصصی، صبح امروز )یکشنبه، ۱۷ فروردین ماه( با موضوع 
رسیدگی به وضعیت درآمدی اقشار آسیب پذیر به واسطه شیوع این ویروس برگزار 
شــد. در این جلسه مقرر شد مجلس از سه شنبه، ۱۹ فروردین جلسات علنی به 
صورت حضوری و رسمی داشته باشد و کمیسیون ها هم از فردا، دوشنبه جلسات 
رســمی خود را دنبال کنند.همچنین به گفته مصری، موضوع رای اعتماد به وزیر 
پیشنهادی جهاد کشاورزی در دستور جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خواهد بود.

نایب رییس مجلس شورای اسامی همچنین از قطعی شدن حضور وزرای بهداشت 
و کشــور در جلســات علنی این هفته مجلس برای ارائه گزارش آخرین تحوات 
کرونا و بررسی  شــرایط کشور خبر داد.بررسی چگونگی تأمین درآمد قشری که 
اشتغال روزانه داشته و امروز به خاطر شیوع کرونا محل درآمدی ندارند، از مهم ترین 
موضوعات این جسله بود که مقرر شد با همکاری دولت، محلی برای تأمین درآمد 
این افراد مشخص شود.همچنین ضرورت تعریف صحیح از فاصله گذاری اجتماعی 
و اطاع رسانی به مردم از موضوعات دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار 
گرفت.مقرر شد کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد مسیری جهت تأمین درآمد 
اقشار آسیب پذیر امروز )دوشنبه، ۱8 فروردین ماه( با وزرای مربوطه جلسه ای برگزار 

کند تا نحوه جبران کمبودها  مشخص شود

وزارت کشور:
تشکیل هیچ استان جدیدی در دستور کار 

دولت نیست
وزارت کشــور با تاکید بر اینکه تشکیل هیچ استان جدیدی در دستور کار دولت 
و وزارت کشــور قرار ندارد، اعام کرد که منتشــرکنندگان اخبار کذب در زمینه 
تقسیمات کشوری، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.به گزارش ایسنا، در پی پخش 
یک شــایعه و برخی مطالب خاف واقع پیرامون آن مبنی بر اعام خبر پیگیری 
مراحل قانونی تشکیل یک استان جدید شامل برخی مناطق از دو استان در جنوب 
و جنوب غرب کشور، روابط عمومی وزارت کشور، ضمن تکذیب قاطع این ادعای 
کذب هشدار داد که با توجه به اهمیت و ضرورت حفظ آرامش عمومی در کشور، 
منتشرکنندگان اخبار کذب در زمینه تقسیمات کشوری، تحت پیگرد قانونی قرار 
می گیرند.روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت کشور تاکید کرد که اساسا تشکیل 

هیچ استان جدیدی در دستور کار دولت و وزارت کشور قرار ندارد.

واعظی: 
دولت به استفاده از ظرفیت و توان جوانان 

ادامه می دهد
تهران-ایرنا- رییس دفتر رییس جمهوری با تاکید بر اینکه به استفاده از ظرفیت و 
توان باای جوانان ایمان داریم و ادامه می دهیم، گفت: در دولت تدبیر و امید هزاران 
جوان کشــور در رده های مختلف مدیریتی در وزارتخانه ها و دســتگاه های دولتی 
مشغول به خدمت شده اند.»محمود واعظی« در حساب اینساگرامی خود با تبریک 
میاد حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان اظهارداشت: شخصاً همیشه به جوانان اعتقاد 
و اعتماد داشته ام و هیچ گاه از میدان دادن به آنها پشیمان نشده ام.رییس دفتر رییس 
جمهوری افزود: جوان گرایی شعار مبنایی جمهوری اسامی هم بوده و بررسی تاریخ 
انقاب نشان می دهد، اعتماد به جوانان، چه در سال های سرنوشت ساز دفاع مقدس 
و چه سایر عرصه ها، همیشه نتایج درخشانی به بار آورده است.واعظی یادآورشد: در 
دولت تدبیر و امید تاش کردیم، مطابق با وعده های رییس جمهوری محترم،  بیش 
از پیش از ظرفیت و شور و نشاط و نیروی جوانان در جایگاه ها و موقعیت های مهم 
مدیریتی استفاده شود،. به گفته رییس دفتر رییس جمهوری نماد این رویکرد امروز 
اگرچه مهندس آذری جهرمی )وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات( است که مردم به 
او لقب »وزیر جوان« داده اند، اما عاوه بر ایشان، هزاران جوان دیگر نیز در رده های 
مختلف مدیریتی در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مشغول به خدمت شده اند.

رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: با بیان به استفاده از ظرفیت و توان باای 
جوانان ایمان داریم و انشااه این رویه را ادامه خواهیم داد.

وایتی:
 بیمارستان مسیح دانشوری هیچ مبلغی از 

بیماران کرونایی دریافت نمی کند
تهران- ایرنا- رییس بیمارستان مسیح دانشوری از ساخت داروی فاووپیراویر توسط 
دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی خبر داد و گفت: این دارو برای نخستین 
بار در ایران با رعایت موازین قانونی و تایید کمیته اخاق در اختیار بیمارستان مسیح 
دانشوری قرار گرفته است.»علی اکبر وایتی«  پس از اتمام دوره نقاهت صبح امروز 
یکشنبه در بیمارستان مســیح دانشوری حاضر شد و در نخستین جلسه شورای 
علمی این مرکز در سال ۱۳۹۹، با پزشکان، پرستاران و کادر درمانی دیدار و ضمن 
تبریک اعیاد شعبانیه و سال جدید، از زحمات و تاش های دلسوزانه و شبانه روزی 
آنان قدردانی کرد.وی با تشــریح شرایط موجود و ضرورت توجه حداکثری به ارائه 
خدمات به بیماران کرونایی با بسیج تمام امکانات گفت: بیمارستان مسیح دانشوری  
از ابتدایی ترین ساعات شیوع ویروس کرونا با همراهی همه کادر درمانی و پرسنل 
خود به عنوان خط مقدم مبارزه با کرونا در کنار مردم ایســتاد و با اهتمام و تاش 
خســته ناپذیر همچنان در حال ارائه خدمات به مردم است و امیدواریم به زودی 
شاهد شکست کرونا باشیم.وایتی گفت: ازم می دانم از تاش و پشتکار شبانه روزی 
همه شــما عزیزان به عنوان مدافعان سامت در این صحنه جهاد که با ایثارگری 
فعالیت داشته و دارید تشــکر کنم.وی افزود: خوشبختانه در دانشکده داروسازی 
دانشگاه شهید بهشــتی برای اولین بار در ایران داروی فاووپیراویر ساخته شد و با 
رعایت موازین قانونی و تایید کمیته اخاق در اختیار بیمارستان مسیح دانشوری 
برای درمان بیماران کرونا قرار گرفته اســت.وایتی با تاکید بر این که بیمارستان 
مســیح دانشوری هیچ مبلغی جهت درمان بیماران کرونایی دریافت نمی کند و با 
تمام امکانات در خدمت مردم شــریف است، افزود: از ابتدا و در هماهنگی کامل با 
وزارت بهداشت، اقدامات مربوطه انجام شد و از وزیر بهداشت و همکاران ایشان به 
دلیل همراهی های به عمل آمده نیز تشکر می کنیم.تعدادی از مدیران، پزشکان و 
کادر درمانی بیمارستان مسیح دانشوری هم در این جلسه گزارشی از روند اقدامات 
انجام شده در زمینه پذیرش، درمان، ارائه خدمات و حوزه های پژوهشی در مقابله 
با کرونا ارائه و از حضور و حمایت مستمر دکتر وایتی قبل از بیماری در کنار کادر 
درمانی، پیگیری های مستمر حتی در دوران بیماری و قرنطینه و حضور مجدد پس 

از بهبودی در کنار همکاران بیمارستان ابراز خرسندی کردند.

بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد 
شهود ساختگی و شهادت کذب

رییس قوه قضاییه به منظور حفظ شــان و اعتبار شهادت شهود در 
نظــام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرســی ها 
توسط شهود ســاختگی و شهادت کذب بخشنامه ای را صادر کرد.

به گزارش ایســنا متن  بخشنامه آیت اه رییسی به شرح زیر است: 
»به منظور حفظ شــان و اعتبار شهادت شــهود در نظام قضایی و 
جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرســی ها توســط شــهود 
ســاختگی و شهادت کذب ازم اســت ضمن رعایت دقیق مقررات 
قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و 
۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ 
قانون ایین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی در 
خصوص چگونگی احضار ، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی 
و مواضعه انها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید:

۱. مرکز آمار و فناوری اطاعــات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه 
ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشــخصات گواهان در ســامانه 

مدیریت پرونده قضایی)سمپ( امکان پذیر باشد.
۲. قضات دادگاه ها و دادســراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه 
شــده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه 

آنان اقدام نمایند.
۳. در صورت کشــف شــهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا 
رســیدگی، فوراً مراتب صــورت مجلس و جهــت تعقیب کیفری 

مرتکبین اقدام ازم معمول گردد.
۴. مرکز حفاظت و اطاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مســتمر در 
این خصوص، نســبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف 
واحدهای قضایی به صورت حرفه ای حضور داشته ودر قبال اخذ مال 
یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می کنند، 

اقدام مقتصی را مبذول نماید.
نظــارت بر حســن اجــرای این بخشــنامه به عهده روســای کل 

دادگستری های استان ها می باشد.
سید ابرهیم رییسی«

شمخانی:
 تحریم اقام بهداشتی نماد دشمنی 

آشکار ترامپ با ملت ایران است
دبیر شــورای عالی امنیــت ملی گفت: مخالفت آمریــکا با اعطای 
تسهیات درخواســتی ایران از صندوق بین المللی پول برای تامین 
اقام مورد نیاز مقابله با کرونا مصداق واقعی جنایت علیه بشــریت 
است.  به گزارش ایســنا، علی شمخانی در صفحه توییترش نوشت: 
تحریم اقام بهداشتی، اقدامی غیرقانونی و ضدحقوق بشری و نماد 
دشــمنی آشکار ترامپ با ملت ایران است. مخالفت آمریکا با اعطای 
تسهیات درخواســتی ایران از صندوق بین المللی پول برای تامین 
اقام مورد نیاز مقابله با کرونا مصداق واقعی جنایت علیه بشــریت 

است.  

رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین در 
تشریح فعالیت های بســیج در مبارزه با 
ویــروس کرونا گفت: در همــان روزهای 
اول به وزیر بهداشت و درمان اعام کردیم 
که بســیج آماده ورود است و بیش از دو 
میلیون بســیجی در راســتای مبارزه با 
ویروس کرونا فعالیت می کنند.به گزارش 
ایســنا،  سردار سرتیپ پاســدار غامرضا 
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
با تبریک اعیاد شعبانیه و میاد امام عصر 
)عج( به تشــریح فعالیت های بســیج در 
مبارزه با ویــروس کرونا پرداخت و افزود: 
بیش از دو میلیون نفر در قالب طرح بسیج 
ملی مبارزه با کرونا تحت پوشش سازمان 
بســیج در کل کشــور در حــال فعالیت 
هستند.رییس سازمان بسیج مستضعفین 
به فلسفه تشکیل بسیج اشاره و اظهار کرد: 
فلسفه تشکیل بسیج به عنوان تشکیات 
مردمی مقابله با تهدیدات بوده، امام راحل 
بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسامی 
در مقابل تهدیدی که در ابتدای پیروزی 
انقاب کشور و ملت را متوجه خود کرده 
بود بسیج را تشــکیل داد.رئیس سازمان 
بســیج ادامه داد: بســیج در دوران دفاع 
مقدس متناسب با آن تهدید شکل گرفت 
و پس از دفاع مقدس نیز تهدیدات دیگری 
پیش روی کشــور بود و بسیج متناسب با 
آن تهدیــد آرایش می گرفت، در دهه 8۰ 
و زمانی که در طرح بزرگ سامت کشور 
و واکسیناســیون فلج اطفال ۲۰ میلیون 

واکســن می بایســت در مدت کوتاهی 
تزریق شود بسیج در کنار وزارت بهداشت 
آن زمان و در یک فاصله یک ماهه که در 
دنیا سابقه ندارد این طرح واکسیناسیون 
فلج اطفال را انجام داد. همچنین ســال 
گذشته هم طرح سنجش فشار خون بیش 
از ۳۰ میلیون نفر توسط وزارت بهداشت 
درمان با کمک بسیج فشار خونشان اندازه 
گیری شــد و خدمت خوبی به بهداشت و 
درمان کشــور انجام شد. وی درباره ورود 
بســیج به مبارزه با ویــروس کرونا گفت: 
امسال این ویروسی که در کشور در حالت 
رشد بود، در همان روزهای اولیه ما اعام 
آمادگی کردیم و به وزیر بهداشت و درمان 
اعام کردیم که بسیج آماده ورود هست ؛ 
تفاهم نامه ای بین سازمان بسیج و وزارت 
بهداشــت و درمان امضا شــد و بر اساس 
این تفاهم نامه، طرح بسیج ملی مبارزه با 
کرونا تهیه و در سراسر کشور بین دانشگاه 
های علوم پزشکی و ســپاه های استانی 
هماهنگی هایی انجام شد.سردار سلیمانی 
خاطرنشــان کرد: نیروهای ازم بیش از 
8۰۰ هزار نفر بســیجی سازماندهی شده 
و در کنار بهــورزان و کادر درمانی وزارت 

بهداشت درمان و مراکز بهداشت و درمان 
در شهرســتان ها قرار گرفتنــد و  طرح 
غربالگری را شروع کردند که امروزه اخبار 
آن در رسانه ها گزارش و پخش می شود. 
توسط مســئولین وزارت بهداشت درمان 
نزدیک به ۶۰ میلیون نفر غربالگری شدند 
و از نتیجــه این غربال گیری که توســط 
۵۳ هــزار تیم انجام شــد 8۲۰ هزار نفر 
افزود:  افراد مشکوک شناسایی شدند.وی 
پس از شناســایی ۴۰۰ هزار نفر از آنها به 
مراکز منتخبی که توسط وزارت بهداشت 
درمان و بسیج ســاماندهی شدند، ارجاع 
داده شدند. ۳۰۰ هزار نفر سرپایی درمان 
شدند.۱۰۰ هزار نفر به بیمارستان ها ارجاع 
شدند که باز این ها تعداد زیادشان در واقع 
در خانــه ها درمان شــدند و در مجموع 
عــددی به تقریــب 8۰۰۰ از این عدد به 
بیمارســتان ها افرادی بودنــد که دچار 
مشکات شدید بودند.رئیس سازمان بسیج 
با بیان اینکه اان شرایط در واقع در کشور 
به عنوان شــرایط تحت کنترل و مدیریت 
است ادامه داد: این طرح بسیج ملی یکی 
از کارهای بزرگی است که باز به عنوان یک 
تجربه موفق مورد تایید و تحسین سازمان 

بهداشت جهانی قرار گرفت. در زمانی که 
در وزارت بهداشــت درمان این طرح 8۰۰ 
هزار بسیجی سازماندهی شده، ۶۰۰ هزار 
نفردر قالــب ۵۳۲۰۰ تیم تا کنون به کار 
گیری شــدند. این البته تیم هایی اســت 
که کار غربالگری را انجام می دهد و ســایر 
تیم ها که تیــم های ضدعفونــی کننده 
محیــط و اماکن هســتند،در واقع حدود 
۴۰هزار تیم هستند و مجموعا ۴۰۰ هزار 
نفر بسیجی را شامل می شوند.وی تاکید 
کــرد: تیم هایی که در مبــادی ورودی و 
خروجی شهرها اســتقرار پیدا کردند، در 
کنار سایر دستگاه ها ایجاد فاصله اجتماعی 
را مدیریت می کنند و تیم هایی که تولید 
ماسک ، مواد ضدعفونی و لباس مخصوص 
کادرهای درمانی را انجام می دهند ۳8۰۰ 
تیم و گروه جهادی را شامل می شوند. در 
مجموع بیش از ۲ میلیون نفر بسیجی در 
مقابله با کرونا به صورت مستقیم در حال 
حاضر در سطح کشور خدمت می  کنند.

سردار ســلیمانی با اشــاره به نکته مهم 
احتمال جنگ بیولوژیک بودن کرونا ادامه 
داد: ما درگیر مشکات بودیم، ولی همیشه 
در مقابل این چالش ها توانستیم خودمان را 
مدیریت کنیم و همین مدیریت این صحنه 
نشــان می دهد که کشور ما ظرفیت ها و 
توانایی های بســیار فوق العــاده ای دارد 
و به ســرعت تمام نیازهای درونی کشور 
را خودمان تولیــد کردیم و مردم در کنار 

مسئولین قرار گرفتند.

سردار سلیمانی عنوان کرد
 دو میلیون بسیجی در حال مبارزه 

با ویروس کرونا

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از ورود کمیسیون 
متبوع خود به موضوع تعطیلــی روزنامه ها و تعدیل نیرو 
در مطبوعات خبر داد.ســیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو 
با ایســنا درخصوص موضوعات مورد بررسی جلسه پیش 
روی کمیســیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه پیش 
روی کمیســیون فرهنگی مجلس پیشــنهادات نماینده 
ها بــرای تحقق ابعــاد فرهنگی جهش تولید و بررســی 
عملیاتی شــدن جهش تولید در حــوزه فرهنگ دریافت 
خواهد شــد تا این پیشــنهادات مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گیرد.وی درخصوص این پیشــنهادات توضیح داد: ما 
باید بررســی کنیم که در عرصه محصوات فرهنگی چه 
اقداماتــی می توان انجام داد؛ قطعــا موضوع جهش تولید 
عرصه فرهنگی را هم شــامل می شــود؛ در همین راستا 

باید به حمایــت از تولید محصوات فرهنگی توجه کنیم 
تا بتوانیم شــاهد تحقق جهش تولید در عرصه محصوات 
فرهنگی نیز باشــیم.ذوالقدر ادامه داد: در عرصه فرهنگی 
می توان مواردی همچون سینما، تئاتر و یا صنایع دستی را 
مورد توجه قرار دهیم؛ برای مثال در عرصه ای مانند صنایع 
دستی باید اقدامات ازم درجهت حمایت از تولیدگران این 
عرصه مانند تولیدگران فرش یا کوزه های صنایع دستی، 
صنایع دستی اصفهان و محصوات مرتبط با قلم زنی انجام 
شود تا بتوانیم شاهد رقابت کااهای صنایع دستی داخلی 
با کااهای چینی باشیم؛ برای مثال در این حوزه می توان 
جلوی واردات کااهای مشابه چینی گرفته شود تا به صنایع 
دستی کشور آسیب وارد نشود.وی با بیان اینکه در زمینه 
جهش تولید در عرصه فرهنگی اقدامات موثری را می توان 

مورد توجه قرار داد؛ تصریح کرد: یکی دیگر از موارد مورد 
اهمیــت موضوع فرهنگ در عرصه رفتار و اخاق در حوزه 
کار و محیط کار اســت که خود اقداماتی را در این عرصه 
می طلبد؛ تمام این موارد نیازمند بررسی و در برخی موارد 
الگو برداری از کشــور های دیگر اســت؛ در واقع موفقیت 
کشور ها هم باید بررسی شود؛ به هر حال ما در کمیسیون 
فرهنگی پیشنهادات ازم را در این باره ارائه و مورد بررسی 
قرار خواهیم داد تا بتوانیم با انجام اقدامات ازم و بررســی 
ها کارشناســی شاهد تحقق شعار سال در عرصه فرهنگی 
نیز باشیم.سخنگوی کمیسیون فرهنگی همچنین گفت: به 
دنبال تعطیلی انتشار روزنامه ها و همچنین انتشار اخباری 
مبنی بر تعدیل نیرو در مطبوعات، کمیسیون فرهنگی در 

جلسات خود به این موضوع نیز ورود خواهد کرد.

بررسی وضعیت مطبوعات در کمیسیون فرهنگی 
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گزیده خبر جزییات توزیع ۱۰هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

افزایش ۸۰۰هزار تومانی حقوق تمام بازنشستگان کشوری و لشکری
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه سازوکار 
توزیــع ۱۰ هــزار میلیارد تومان برای همســان ســازی حقوق 
بازنشستگان را تشریح کرد.به گزارش ایِبنا،  محمدباقر نوبخت در 
شامگاه روز شنبه شانزدهم فروردین ماه بعد از نشست مشترک 
با نمایندگان تشــکل های بازنشســتگی جزئیات این جلسه در 
خصوص نحوه همســان ســازی حقوق بازنشستگان و همچنین 
خدمات جدید دولت به بازنشســتگان کشــوری را  تشریح کرد.

وی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد در مرحله اول به حقوق 
همه شــاغان و بازنشســتگان ۱۵ درصد اضافه شود، گفت:  در 
مرحله بعد کارمندانی که ۳۰ سال سابقه کامل دارند اگر دریافتی 
بازنشســتگان با ۱۵ درصد افزایش حقوق به حداقل دریافتی دو 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرســید، همه این عزیزان مشــمول 
افزایش حقوق تا حد نصاب دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهند 
بود.نوبخت با بیان اینکه، برای ۲۰ گروه شــغلی بازنشســتگان 
کشوری حدود۱۰ هزار میلیارد تومان توزیع خواهد شد تا همسان 
ســازی به شکل عادانه انجام شــود، اظهار داشت: برای افرادی 
کــه در گروه های یک تا پنج قرار گرفتند، از یک میلیون و ۱۳۰ 
هــزار تومان تا یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان به دریافتی شــان 
افزوده خواهد شــد.وی افزود: برای گروه دوم که شــامل سطوح 
۶ تا ۱۱ هســتند، از ۷۲۵ هزار تومان تا ۷۸۱ هزار تومان افزایش 
پرداختی اعمال خواهد شد. نوبخت ادامه داد: برای گروه سوم که 
در ســطوح ۱۲ تا۱۶ هســتند، بیش از ۸۰۰ هزار تومان افزایش 
در نظر گرفته شده است.رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: 
برای افرادی که در گروه ۱۷ تا ۲۰ قرار گرفته اند از نهصد هزار تا  

۹۵۶ هزار تومان افزایش پرداختی اعمال خواهد شد. وی با بیان 
اینکه بیش از ۹۰۰ هزار تومان به افرادی که همســان سازی در 
مورد آنها اعمال می شود افزایش پرداخت اعمال خواهد میشود، 

گفت: بر این اساس این افزایش برای یک میلیون و ۳۱۱ هزار نفر 
اعمال خواهد شد همچنین برای بازنشستگانی که در سنوات اخیر 
بازنشسته شده اند حدود ۷۰۰ هزار تومان افزایش پرداختی اعمال 

می شــود.به گفته نوبخت، این روش از طریق رای گیری تعیین 
شده و به نظر می رسد به عدالت نیز نزدیک باشد. نوبخت  با بیان 
اینکه، در فصل دهم  قانون مدیریت خدمات کشوری )در مواد ۶۶ 
و ۶۷( شغل و شاغل  تعریف شده است، تصریح کرد: در ماده ۱۰۹ 
قانون مذکور نیز جدولی مشخص شده است که بازنشستگان را بر 
اساس آخرین وضعیت شغلی دسته بندی کرده است.وی افزود، 
بر اساس این دسته بندی گروه های بااتر امتیازات و حقوق های 
بیشــتری نیز دریافت می کند در نتیجه برای رعایت عدالت در 
توزیع منابع موجود برای همسان سازی حقوق بازنشستگان برای 
پنــج گروه اول بیش از یک میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش 
پرداختی لحاظ شــد.رییس ســازمان برنامه و بودجه در بخش 
دوم مباحث خود با اشــاره به نحوه افزایش سقف بیمه تکمیلی 
بازنشســتگان گفت: برای بازنشستگان کشــوری سقف ۶۰ هزار 
تومان خدمات بیمه تکمیلی در سال ۱۳۹۸  به ۱۴۰ هزار تومان 
در ســال جاری افزایش و بر این اســاس بیمه تکمیلی نسبت به 
ســال ۹۸ حدود ۲.۵ برابر خواهد شد، این افزایش در حالی است 
که نسبت به سال قبل بازنشستگان محترم نباید سهمیه بیشتری 
بپردازند.به گفته نوبخت، در ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۹ ماده ای 
گنجانده خواهد شــد تا دستگاه های اجرایی مجاز باشند امکانات 
رفاهی خود را که به شاغان ارائه می دهند در اختیار بازنشستگان 
نیز قرار دهند.معاون رییس جمهور گفت: فعالیت های کمیته های 
مشورتی بازنشستگان ادامه خواهد یافت تا کمبودهای این حوزه 
در بودجه ۱۴۰۰ که رونــد تدوین آن در یکی دو ماه آینده آغاز 

می شود، جبران شود.

حذف 14۵ هزار زن شاغل
آخرین وضعیت اشتغال از این حکایت دارند که حدود ۱۴۵ هزار نفر از زنان 
شاغل در فاصله یک ساله کم شــده اند.به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارش 
مرکز آمار از وضعیت اشــتغال و بیکاری در ایران نشان داد که نرخ بیکاری 
حدود ۱.۷ درصد کاهش داشــته و در مقابل بر تعداد جمعیت شاغل افزوده 
شــده است.بررسی جزئیات نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته بیانگر آن 
اســت که حدود ۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در 
ایران وجود داشته و از این تعداد ۴۲.۴ درصد فعال )بیکار و شاغل( بوده اند 
که ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر شــاغل و دو میلیون و ۷۸۵ هزار نفر بیکار 
هســتند.این در حالی است که بر تعداد جمعیت شاغل حدود ۵۲ هزار نفر 
نسبت به زمستان ۱۳۹۷ افزوده شده و از سوی دیگر از تعداد بیکاران که ۳ 
میلیون و ۲۷۱ هزار نفر بودند حدود ۴۸۲ هزار نفر کم شده  است.اما بررسی 
وضعیت اشــتغال و بیکاری زنان و مــردان از این حکایت دارد در بین زنان 
کاهش در هر دو مورد اســت؛ به طوری که از تعداد بیکاران زن حدود ۱۱۲ 
هزار نفر کم شــده واز ۹۲۵ هزار نفر در زمســتان ۱۳۹۷ به ۸۱۲ هزار نفر 
در زمســتان سال گذشته رسیده اند.همچنین زنان شاغل در این فاصله کم 
شده اند و از حدود چهار میلیون و ۶۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به سه میلیون 
و ۹۳۰ هزار نفر رسیدند که نشان دهنده کاهش ۱۴۵ هزار نفری زنان شاغل 
است.اما از جمعیت شاغل در زمستان سال گذشته حدود ۱۹ میلیون و ۵۱۴ 
هزار نفر مرد بودند که به تعداد آنها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود 
یک میلیون و ۹۰۰  هزار نفر افزوده شده است.در بین مردها از تعداد بیکاران 
۳۷۰ هزار نفر کم شده؛ به طوری که از حدود دو میلیون و ۳۴۳ هزار نفر به 

یک میلیون و ۹۷۵ هزار نفر رسیده است.

افزایش پلکانی حضور کارکنان در ادارات
با روش پلکانی که برای شــروع فعالیت کســب و کارها در نظر گرفته شده 
حضور کارکنان در ادارات از هفته آینده از یک ســوم به دو ســوم افزایش 
می یابد.به گزارش ایســنا، در حدود دو ماه گذشته و با شدت گرفتن شیوع 
ویروس کرونا تغییراتی در ســاعت کاری و همچنیــن حضور کارکنان در 
سازمان ها و ادارات ایجاد شد؛ به طوری که در ابتدا ساعت  حضور کارکنان 
کاهش یافته و به ۸ تا ۱۳ رسید.اما در ایام نوروز و با افزایش محدودیت های 
که ستاد ملی مدیریت و مقابله با  کرونا برای رفت و آمدها و حضور مردم در 
نظر گرفت در مورد فعالیت کارکنان سازمان ها نیز محدودیت های اعمال شد 
که در مرحله اول با تصمیم این ستاد و به دنبال آن بخش نامه سازمان اداری 
و استخدامی قرار شد تا کارکنان به صورت شیفتی و یک سوم در محل کار 
حاضر باشند و دو سوم دیگر به صورت دورکار بوده و یا از مرخصی استفاده 
کنند که مرخصی آنها جزو استحقاقی های ساانه محسوب نمی شود.هفته 
گذشته بود که با پایان نوروز مجدد تصمیم گیری بر تمدید وضعیت موجود 
شد و بار دیگر سازمان اداری و استخدامی بخش نامه خود را تا ۲۰ فروردین 
تمدید کرد و در حال حاضر همچنان کارکنان به صورت یک ســوم حاضر 
می شوند و مابقی دور کار بوده و یا از مرخصی استفاده می کنند.اما تازه ترین 
تصمیمی که ستاد ملی مدیریت و  مقابله با کرونا برای شروع فعالیت ها در 
کســب و کارها گرفته کارکنان را نیز مدنظر قرار داده است؛ به گونه ای که 
قرار شــده به صورت پلکانی حضور کارکنان در ســازمان ها افزایش یابد، بر 
این اســاس از ۲۳ فروردین ماه کارمندان با تعداد بیشتری حاضر می شوند 
و حضور آنها از یک ســوم موجود به دو ســوم افزایش می یابد و یک سوم 
دیگر می تواند دورکار و یا مرخصی باشند.ساعت کار کارکنان نیز تا حدودی 
افزایش یافت و از ۷ تا ۱۴ رســیده است که این ساعت  قرار است برای ماه 
رمضان نیز اعمال شــود.البته این تصمیــم در رابطه با ادارات دولتی بوده و 
بخش خصوصی نیز در رابطه با تعیین ســاعات کاری کارکنان خود تصمیم 
گیــری خواهد کرد،   اما آن چه در مدت اخیر اتفــاق افتاده این بود که با 
وجود این که ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا تاکید د اشت باید حضور 
کارکنان به حداقل رسیده و یک سوم را مطرح کرده بود در برخی سازمان ها 
و شرکت های خصوصی این موضوع رعایت نشده و کارکنان در اغلب روزهای 

کاری حضور داشتند.

 کرونا اقتصاد جهان را 11 درصد کوچکتر 
می کند!

مدیر بزرگ ترین صندوق ســرمایه گذاری جهان نسبت به پیامدهای سنگین 
ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی هشــدار داد.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، 
مدیر موسسه بلک راک که بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری جهان محسوب 
می شود پیش بینی کرد در نتیجه شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهان، 
میزان تولیدات ناخالص داخلی جهان در نیمه نخست امسال شش تریلیون دار 
کاهش یابد که معادل ۱۱ درصد کل اندازه اقتصاد جهان اســت. وی هم چنین 
هشدار داد که پنج میلیون نفر در سراسر جهان باخطر از دست دادن شغل خود 
مواجه اند و شــمار بسیار بیشتری نیز احتماا با کاهش حقوق و مرخصی های 
اجباری مواجه خواهند شــد. از سوی دیگر بانک گلد من ساکس در گزارشی با 
هشــدار نسبت به جدی تر بودن بحران کرونا نسبت به رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ 
هشدار داد که در سناریو بدبینانه ممکن است رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه 
دوم امســال به منفی ۳۴ درصد برســد که ۱۰ درصد بیشتر از رقم پیش بینی 
شده در گزارش قبلی است هم چنین انتظار می رود در سه ماهه نخست امسال 
اقتصاد آمریکا ۹ درصد کوچک تر شــود. این بانک آمریکایی با قطعی دانستن 
پیامدهای شــیوع کرونا بر بازار کار پیش بینی کرده اســت نرخ بیکاری آمریکا 
به ۱۵ درصد افزایش یابد که سه درصد بیشتر از پیش بینی قبلی است. دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا از احتمال ســخت تر شــدن طرح فاصله گذاری 
اجتماعی خبر داده اســت. اکنون تجمع بیش از ۱۰ نفر در آمریکا ممنوع است. 
گلدمن ســاکس پیش بینی کرده اســت در صورت وخیم تر شدن شرایط در 
آمریکا، بانک مرکزی آمریکا با تزریق ۴۵۴ میلیارد نقدینگی اقدام به ثبات بخشی 
به بازار اوراق این کشور کند. هم چنین رشد قابل توجه ۱۹ درصدی برای اقتصاد 
آمریکا در ســه ماهه ســوم در صورتی که بحران کرونا تا نیم سال اول به پایان 

برسد پیش بینی شده است.

رییس سازمان بورس:
عرضه سهام شرکت های دولتی با تخفیف 

20 و 2۵ درصد به مردم
ســاز و کار واگذاری ســهام دولتی روی میز هیات وزیران قرار گرفت که بر 
اســاس آن تمامی سهام شرکت های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت 
و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم عرضه خواهد شــد.به گزارش 
ایســنا، رییس جمهور در نخستین جلســه هیات دولت در سال جدید، بر 
اینکه دستگاه های دولتی باید ســهام خود را  در بورس عرضه کنند تاکید 
کرد و گفت:در ســال گذشته شرایط بســیار خوبی در بورس داشتیم و ان 
شاءاه امسال هم شــرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به 
این است که همه دستگاه های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه 
کنند؛ امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس 
و یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شــاهد باشیم.پس از آن 
اســتفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت ها و دارایی های دولت 
و همچنین فروش اموال مازاد بانک ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار 
یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور 
اقتصاد و دارایی داشت مورد تاکید قرار گرفت.در این راستا، شورایعالی بورس 
بر اســاس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه 
یازدهم فروردین ماه، ســاز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده ســهام دولتی 
شرکت های حاضر در بازار ســرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم 
فروردین ماه ۹۹ توســط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون 
اول رییس جمهور شد.به گفته شاپور محمدی-رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار- بر اســاس این ساز و کار تمامی ســهام شرکت های دولتی بورسی 
و فرابورســی در دو نوبــت و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصــدی به عموم مردم 
عرضه می شود.در نوبت اول، سهام دولتی شرکت های بورسی در قالب واحد 
صندوق های قابل معاملــه عرضه و در صورت باقی ماندن، در نوبت دوم به 
شکل تک ســهم و با استفاده از روش ثبت سفارش )بوک بیلدینگ( به هر 
کدملی ایرانی واگذار می شود.بر این اساس و به نقل از پایگاه اطاع رسانی 
بازار ســرمایه،وی ادامه داد:اطاعات تکمیلی این ساز و کار پس از تصویب 
در هیات محترم وزیران در قالب برنامه ای تبیینی به اطاع عموم می رسد.

 فعالیت اصناف تا 23 فروردین
 تعطیل است

در پی اعام آخرین مصوبات ســتاد ملی مقابلــه با کرونا، اتاق اصناف ایران 
اعــام کرد که هیچ کدام از اصناف تا ۲۳ فروردین اجازه بازگشــایی واحد 
صنفی خود را ندارد.به گزارش ایسنا، روابط عمومی اتاق اصناف ایران اعام 
کرد: براســاس آخرین مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا و اعام ریاست 
جمهــوری مبنی بر آغاز فعالیت واحدهای صنفی کم خطر )به جز اســتان 
تهران( از ۲۳ فروردین، لیســت مشــاغل و زمان فعالیت رسته های صنفی 
مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کارگروهی متشکل 
از نمایندگان وزارت بهداشــت و وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در 
محل اتاق اصناف ایران در حال تهیه اســت. بدیهی اســت بافاصله پس از 
تأیید نهایی مســئوان ذیربط در ستاد ملی مقابله با کرونا، لیست مذکور از 
همین طریق اعام و به اطاع کلیه فعاان صنفی در سراســر کشور خواهد 
رسید.تمامی واحدهای صنفی در سراسر کشور تا تاریخ ۲۳ فروردین مکلف 
به رعایت ضوابط و دستورالعمل های اباغی در مصوبات پیشین هستند؛ لذا 
هیچ واحد صنفی خارج از عرف مصوبات گذشته حق بازگشایی محل کسب 
و کار خود را تا آن موقع ندارد.مســئولیت اصلی نظارت بر عملکرد و رعایت 
پروتکل های اباغی بازگشایی واحدهای صنفی با وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی است. یقینا واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و 
اتحادیه های صنفی سراسر کشور مکلف به همکاری حداکثری با نمایندگان 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

به گــزارش مرکز آمار نــرخ بیکاری 
در زمســتان ۹۸ کاهشــی شد و به 
۱۰.۶درصد رسید.اقتصادآناین – صبا 
نوبری؛ بر اساس آخرین گزارش مرکز 
آمار نرخ بیکاری در زمســتان ســال 
۹۸، به ۱۰.۶ درصد رســیده اســت 
که این رقم در مقایســه با زمســتان 
ســال ۹۷ ۱.۱۴ و پاییز ســال ۹۸، 
۳.۰ درصد کاهش یافته اســت.بنابر 
گزارش مرکز آمــار اطاعات مربوط 
بــه ۱۲ تــا ۲۵ بهمن ماه اســت که 
شرایط ناشــی از کرونا در آن بی اثر 
بوده است.بررســی ها نشان می دهد 
کــه ۴۲درصد جمعیت ۱۵ســاله و 
بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند و 
۸۹.۴درصد آن ها شاغل و ۱۰.۶درصد 
این افراد بیکار بوده اند.مطابق نتایج 
۲۵.۷ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ســاله 
و ۱۷.۸درصــد گــروه ســنی ۱۸ تا 

۳۵ سال بیکار هســتند.۱۰.۴درصد 
جمعیت هم اشتغال ناقص دارند که 
این سهم در میان مردان و در مناطق 
روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده 
است.افراد دارای اشتغال ناقص کسانی 
هســتند کمتر از ۴۴ساعت در هفته 
کار می کننــد و به هر دلیلی خواهان 

ساعات کار اضافی در هفته هستند.
همچنین ۳۹درصد بیــکاران را فارغ 
التحصیــان آموزش عالــی و ۲۵.۱ 
درصد شــاغان را هــم همین گروه 
تشکیل می دهند که سهم زنان در هر 
دو این نرخ ها بیشتر است.در مجموع 
۱۵.۶درصد جمعیت فارغ التحصیان 

آموزش عالی بیکار هســتند که این 
نرخ در میان زنان نســبت به مردان 
و در نقاط روســتایی نسبت به نقاط 
شهری بیشتر بوده است اما این نرخ 
نسبت به زمستان سال ۹۷، ۲درصد 
کاهش یافته است.ســهم اشتغال در 
صنعت،  ۵۲.۷درصد،  خدمات  بخش 
و کشاورزی ۱۵.۶درصد  ۳۱.۷درصد 
بوده است.بررســی آمار منتشر شده 
نشــان می دهد نرخ بیکاری در بین 

زنان و در نقاط شهری بیشتر است.
بررسی ساعات کار شاغلین ۱۵ساله 
و بیشتر نشــان می دهد ۳۵.۳درصد 
شــاغلین به طور معمول ۴۹ساعت و 

یا بیش تر در هفته کار می کنند. یعنی 
در کشــور ما سهم زیادی از شاغلین 
بیش از اســتاندارد کار می کنند که 
البته این شاخص نسبت به زمستان 
ســال ۱۳۹۷ دودرصد کاهش یافته 
اســت.نمودار بررسی نرخ بیکاری در 
فصل هــای مختلف ســال ۹۷ و ۹۸ 
نشــان می دهد این نــرخ در تمامی 
فصول سال ۹۷ نســبت به سال ۹۸ 
کاهشــی بوده اســت.همچنین نرخ 
بیکاری در اســتان های کردستان با 
۲۰درصد، کرمانشــاه با ۱۷.۹درصد، 
لرســتان با ۱۶.۸درصد و آذربایجان 
غربــی و چهارمحــال و بختیاری با 
۱۴.۵درصد بشــترین نرخ بیکاری را 
جنوبی  خراسان  داشته اند.استان های 
با ۶درصد، مرکزی با ۶.۹رصد، ایام با 
۷درصد و فارس با ۷.۷درصد کمترین 

نرخ بیکاری را داشته اند.

  3۵درصد شاغان بیشتر 
از استاندارد کار می کنند

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: متقاضیان طرح 
اقدام ملی مسکن نگران اجرایی شدن پروژه نباشند. 
بعــد از بحران کرونا با برنامــه های جبرانی خاء به 
وجــود آمده جبــران خواهد شــد.اقتصاد آناین - 
محبوبه قرمزچشمه؛ بر اساس دستور رئیس جمهور 
همه ارگان ها و ســازمان های کشــوری و لشــکری 
در اجــرای فعالیت هــا و عدم اجــرای آن، باید تابع 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا باشند. این ستاد 
دســتور توقف فعالیت های ساختمانی را صادر کرده 
است.این در شرایطی است که رضا نگهبان، مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان تهران، هفت روز پیش بر 
اثر بیمــاری کرونا از دنیا رفت. نگهبان یکی از پیش 
قرآوان اجرای طرح اقدام ملی مسکن در تهران بود و 
به عنوان رئیس ستاد اقدام ملی مسکن تهران اجرای 
طرح اقدام ملی مسکن تهران را بر عهده داشت. بعد 
از گذشت هفت روز هنوز جانشینی برای وی تعیین 
نشده است. متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تهران 
دو نگرانی دارند، یکی مسکوت ماندن طرح اقدام ملی 
مسکن به دلیل کرونا و دیگری تغییر روند اجرای این 
طرح توســط مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان 
تهران )جانشــین رضا نگهبان(.محمود محمودزاده، 
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادآناین اظهار کرد: رضا نگهبان یکی از مدیران 
پرتاش  بود و متاسفانه فوت ایشان یک اتفاق سخت 

برای همه اعضای وزارت راه و شهرسازی است.
وضعیت طرح اقدام ملی مسکن تهران بعد از 

نگهبان چطور پیش خواهد رفت؟
وی در پاســخ به این پرسش که بعد از رضا نگهبان، 

وضعیت طرح اقدام ملی مسکن چطور پیش خواهد 
رفت، گفــت:  طبیعتا نقش اشــخاص و مدیران در 
پیشــرفت طرح اقدام ملی مســکن مهم اســت و 
امیدواریم هیچ مشــکلی برای هیــچ یک از مدیران 
پیش نیاید. نکته مهم در طرح اقدام ملی مسکن  این 
است که این طرح قائم به شخص نیست، متقاضیان 
طرح اقدام ملی مســکن نباید نگران تغییر در روند 
اجرای پروژه ها باشــند چرا که جانشــین این  مدیر 
نیز بر اســاس برنامه های مشخص، پروژه ها را پیش 

خواهد برد.

وزارت راه و شهرسازی تصمیمات ازم را اباغ 
می کند تا با نظم، پروژه ها انجام شود

محمــود زاده در ادامه با اشــاره بــه اهمیت بزرگی 
پروژهای طرح اقدام ملی مســکن در ۴ شهر تهران 
گفــت: از طرفی  عمده طرح اقدام ملی مســکن در 
شــهر تهران اســت و این چهار شهر شامل پردیس، 
پرند، هشــتگرد و ایوانکی است. ۲۰ هزار واحد طرح 
اقدام ملی مسکن به جز ۴ شهر جدید، در خود استان 
تهران ساخته خواهد شد. این طرح باید توسط اداره 
کل اســتان تهران اجرایی شود. اعضای این اداره در 
تاش برای اجرای ســریع آن هستند و با توجه به از 
دســت دادن مدیرکل این اداره، به طور قطع وزارت 
راه و شهرسازی تاش خودرا برای ادامه روند اجرای 
پروژه انجام می دهــد و تصمیمات ازم را به زودی 
اباغ خواهد کرد تا وقفه ای در این ارتباط پیش نیاید 
و با نظم پیش، مراحل اجرای پروژه ها بر اساس جدول 

زمان بندی انجام شود.

در اجرایی شدن روند طرح اقدام ملی مسکن 
تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در 
ارتباط با پرســش های مربوط به زمان اجرایی شدن 
مراحل بعدی طرح اقدام ملی مسکن در ادامه خاطر 
نشــان کرد: کشور در شــرایط بحرانی قرنطینه قرار 
دارد، در اجرایی شــدن روند طرح اقدام ملی مسکن 
تابع تصمیمات ســتاد ملی مقابله با کرونا هســتیم. 
پیش بینی ما برای آینده این است که با خارج شدن 
از  فضای بحرانی و صدور اجازه فعالیت ها با قدرت و 
برنامه های جدید برای جبرای عقب ماندگی ها شروع 

به کار کنیم.

سامت جامعه بر همه پروژه ها اولویت دارد
اولویت حال حاضر کشور سامت و بهداشت جامعه 
از جمله  کارگران و گروه های اجتماعی اســت و این 
موضوع بر تمام اقدامات و فعالیت های ســاختمانی 
ارجح اســت. تا موقعی که ستاد ملی مقابله با کرونا 
مجوز ادامه فعالیت ها را صادر نکند، طرح اقدام ملی 
مســکن پیش نخواهد رفت.وی خاطر نشــان کرد، 
ســناریوهایی در نظر گرفته ایم تا عقب ماندگی های 
طرح اقدام ملی مســکن را در آینــده جبران کنیم.
متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن نگران نباشــند.

معاون وزیر راه و شهرســازی در آخر یادآورد شــد: 
متقاضیــان طرح اقدام ملی مســکن نگران وقفه ای 
که در اجرای طرح پیش آمده، نباشند، بعد از پشت 
ســر گذاشتن بحران کرونا، این رکود را با برنامه های 

جبرانی، پر می کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن نگران نباشند

ســخنگوی سازمان برنامه شــرایط مشمول شدن در 
کمــک باعوض نقــدی دوران کرونا را تشــریح کرد 
و گفت: کمک باعوض دولت فعًا فقط برای اقشــار 
شدیداً اســیب پذیر پیش بینی شده است.به گزارش 

اقتصادآناین به نقل از مهر، مهدی قمصریان، سخنگوی 
ســازمان برنامه و بودجه کشور درباره اینکه حدود سه 
میلیون نفری که مشــمول دریافــت کمک باعوض 
ماهانه دولت )چهار ماه اســفند، فروردین، اردیبهشت 
و خرداد( در پی بیماری کرونا شــده اند، چه شرایطی 
دارند، گفت: این افراد کســانی هستند که هیچیک از 
اعضای خانوار دارای شــغل ثابت یا موقت نبوده و فاقد 
هرگونه درآمدی هســتند؛ هیچ نوع حق بیمه ای برای 
هیچیک از اعضای خانوار پرداخت نمی شود، مستمری 

بگیر مراکز حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و… 
نیستند و منزل شــخصی و اتومبیل ندارند.وی افزود: 
ممکن اســت برخی از این گروه مشمول دارای خودرو 
باشند اما خودروی آنها مدل پایین و بسیار ارزان قیمت 
و به تعبیری، اســقاطی محسوب شود.وی تاکید کرد: 
کســانی که کمک باعوض را دریافــت کرده اند همه 
شروط مذکور را با هم دارند و این طور نیست که حائز 
برخی شرایط مذکور باشند و برخی شرایط را نداشته 
باشند.این مقام مســئول در پاسخ به این سوال که آیا 

هیچیک از شاغانی که در اثر شیوع کرونا شغل خود 
را به طور موقت از دست داده اند، مشمول دریافت این 
کمک باعوض قرار گرفته اند یــا خیر، توضیح داد: با 
توجه به شروط چهارگانه ای که اشاره شد، افرادی که 
حق بیمه پرداخت می کنند شامل این کمک باعوض 
نیستند.وی تاکید کرد: این کمک باعوض فقط برای 
افرادی اســت که کل اعضای خانوار آنها طی یکسال 
گذشته فاقد هرگونه درآمدی بوده اند؛ نه اینکه اخیراً و 
موقتاً بدلیل شیوع کرونا بیکار شده و فاقد درآمد شده 

باشند.»با این توصیف، عمًا این گروه افرادی هستند 
که از گذشــته آســیب پذیر بوده اند چرا دولت در این 
مقطع روی حمایت از این اقشار به شدت آسیب پذیر 
مانور داده است؟«قمصریان در پاسخ به این سوال گفت: 
این جمعیت حدود سه میلیون نفر کسانی بوده اند که 
از طریــق یارانه نقدی، کمک معیشــتی و کمک های 
خیریه هــا و مردم گذران زندگی می کنند و با توجه به 
شیوع کرونا و احتمال کاهش فعالیت های خیرخواهانه 
و آســیب هایی که بیماری کرونا در زندگی سایر مردم 

داشته، این نگرانی وجود داشت که مشموان این طرح 
برای گذران زندگی با چالش های بیشتری مواجه شوند 
بــه همین دلیل دولت تصمیم گرفت به این افراد طی 
چهار ماه کمک باعــوض پرداخت کند.وی گفت: در 
اسفند ماه برای مشموان این طرح که حدود ۳میلیون 
نفر هستند جمعاً ۳۳۰ میلیارد تومان کمک باعوض 
به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است. که واریز 
این کمک باعوض در پایان فروردین، پایان اردیبهشت 

و پایان خرداد تکرار خواهد شد.

سخنگوی سازمان برنامه؛
شروط ۴گانه برای دریافت 
کمک باعوض دولت
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منتظر سهمیه بنزین تابستان باشیم؟نگـــاه
در ماه های پایانی سال گذشته زمزمه های تخصیص بنزین 
سفر به گوش رسید اما با شــیوع ویروس کرونا پرونده این 
موضوع موقتا بســته شد و دولت وعده تخصیص بنزین بعد 
از شکست کرونا را داد.به گزارش ایسنا، بنزین سفر طرحی 
بود که در نخســتین دور ســهمیه بندی بنزیــن در دولت 
محمود احمدی نژاد اجرا شــد و میزان ســهمیه آن را هر 
بار روسای ســازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری به 
مردم اعام می کردند. این ســهمیه متغیر و معموا حدود 
۵۰ لیتر یا کمتر از آن بود؛ چراکه مخالفان سرســختی در 
دولت وقت و حتی خارج از آن داشــت. اما با اجرای دوباره 
طرح سهمیه بندی بنزین صحبتهایی درباره بازگشت طرح 
سهمیه »بنزین ســفر« به میان آمد که ویروس کرونا مانع 
از اجرای جدی این طرح شد.شــهرام رضایی - مدیر برنامه 
ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - درباره آخرین 
تصمیمات اتخاذ شده در مورد تخصیص بنزین سفر به ایسنا 
گفت: سهمیه بنزین عید یا هر سهمیه دیگری باید از سوی 
هیات وزیران اباغ شود. در همان زمان که بحث بنزین سفر 
به میان آمد، قرار شد که این مساله به تابستان موکول شود.

وی افزود: تعطیات عید به پایان رسید  و تا این لحظه هیچ 
اطاعاتی به ما اباغ نشــده که البته دیر هم نیست، چون 
هنوز فصل تابســتان و ایام تعطیات آغاز نشده است اما هر 
زمانی که این تصمیم به شــرکت ملی پخش اباغ شود، ما 
آمادگی اجرای آن را داریم.مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی تاکید کرد: ظرفیت فراورده برای 
اجرای این طرح وجود دارد و از ســوی دیگر نیز سیســتم 
این قابلیت را دارد و کافیســت دو یا سه روز قبل از اجرای 
ایــن طرح، به ما اعام شــود و این آمادگی را داریم که این 
سهمیه را به تمام کارتهای سوخت شخصی واریز کنیم اما 
تا این لحظه هیچ اطاعاتی به ما داده نشــده و هیچ اباغیه 
ای وجــود ندارد.رضایی با بیان این که از این پس باید از این 
سهمیه تحت عنوان سهمیه بنزین تابستان یاد شود، اظهار 
کرد: اولویت کشور در شرایط فعلی این است که همه دست 
به دست هم دهیم تا انتشار این ویروس کم شود؛ توصیه ما 
هم این اســت که مردم در پمپ بنزینها این مساله را جدی 
بگیرند و اگر خودشان تمایل به سوخت گیری دارند، حتما از 

دستکشهای یک بار مصرف استفاده کنند.

انرژی های پاک ناکام نمی مانند
هرچنــد طبق پیش بینــی اکونومیســت در ســال ۲۰۲۰، مصــرف جهانی 
تجدیدپذیرهای غیر برق آبی با رشــد دو رقمــی، ۴۱ درصد افزایش می یابد اما 
ایــن روزها کرونا بازار این صنعت را نیز خراب کرده اما با این وجود انرژی های 
پاک با تمام قوا به مبارزه با این ویروس برخاســته اند.به گزارش ایســنا، آژانس 
بین المللی انرژی )IEA( اعام کرده ظرفیت نیروی تجدیدپذیر جهانی تحت تاثیر 
نصب تاسیسات فوتوولتائیک خورشــیدی در خانه ها، ساختمان ها و صنعت، تا 
پنج ســال دیگر ۵۰ درصد رشــد خواهد کرد. در این راســتا با توجه به این که 
ضریب بار تولیدی این نیروگاه ها در ایران نسبت به میانگین جهانی بااتر است، 
دولت درصدد توســعه بیش تر این انرژی پاک اســت و طبق برآوردها بیش از 
۱۵۰ هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه های خورشیدی در کشور وجود دارد.

پتانسیل های باای انرژی های تجدیدپذیر همراه با رویکرد مثبت دولت موجب 
شده که اخیراً با رشد فزاینده این انرژی مواجه باشیم، انرژی که می تواند تأثیرات 
بســیاری را در صنعت برق ایران داشته باشد.   ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر 
کشــور در سال های پس از پیروزی انقاب با افزایش چشمگیری روبه رو بوده به 
طوری که در حال حاضر ۱۲۰ نیروگاه تجدیدپذیر در مقیاس مگاواتی به ظرفیت 
۸۰۰ مگاوات به بهره برداری رســیده که ۵۲ مــگاوات نیز از آن بهره وری انرژی 
حاصل شده، عاوه بر این ۳۶۲ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک هم در دست 
احداث است.از مجموع نیروگاه های احداث شده، ۵۵ نیروگاه از نوع خورشیدی به 
ظرفیت بیش از ۳۶۰ مگاوات، ۱۹ نیروگاه بادی به ظرفیت بیش از ۳۰۰ مگاوات 
بوده و مابقی نیروگاه برق آبی کوچک، زیست توده و بازیافت تلفات حرارتی است. 
این در حالی است که ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور در ابتدای پیروزی 
انقاب کمتر از شش مگاوات بوده که این رقم در ابتدای دولت یازدهم به ۱۶۵ 
مگاوات رسید.مجموع ظرفیت این بخش در ابتدای دولت دوازدهم ۳۴۱ مگاوات 
بود که در دی ماه سال ۹۷ به ۷۳۶ مگاوات و در بهمن ماه امسال به ۸۰۰ مگاوات 
رســیده اســت. ظرفیت موجود در این بخش در زمان حاضر در قیاس با سال 
نخست دولت دوازدهم نشان از رشد نزدیک به ۲.۵ برابری و در مقایسه با سال 
نخست دولت یازدهم حکایت از افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی این ظرفیت دارد.

با این وجود بر اساس آمارها استفاده از مجموعه انرژی تجدیدپذیر در ایران هنوز 
کمتر از یک درصد از کل مصرف انرژی در کشــور اســت و این در حالیست که 
ایران ســاانه حدود ۳۰۰ روز آفتابی دارد و در چنین شــرایطی در هر نقطه از 
کشور می توان با توسعه فناوری های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، از این منبع 
پایان ناپذیر برای تامین انرژی استفاده کرد.بر این اساس اروپا تا سال ۲۰۵۰ قبل 
از آنکه ســوخت های فسیلی کمربند طایی خورشید جهان به پایان برسد، ۲۰ 
درصد از انرژی خود را از طریق سرمایه گذاری در بیابان های کشورهای واقع در 
این کمربند طایی که دارای بیشــترین میزان سوخت های فسیلی نیز هستند، 
تامین کند. البته شیوع ویروس کرونا باعث مختل شدن فعالیت صنعتی و تولید 
قطعات مهم برای صنایع خورشیدی، بادی و مخازن باطری در چین شده است. 
همان طور که افت تقاضای چین برای نفت روی بازار جهانی تاثیر گذاشته است، 
کندی روند تولید قطعات تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر در این کشــور هم در 

زنجیره تامین جهانی صنایع انرژی تجدیدپذیر انعکاس پیدا کرده است.

.

فعالیت های پیشگیری از شیوع کرونا ویروس 
توسط شرکت لوله سازی اهواز

در راســتای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس شرکت لوله سازی اهواز تصمیمات 
و فعالیت هایی را در ســطح شــرکت و جامعه پیرامون اتخاذ کرد. رئیس ستاد 
پیشــگیری از کرونا ویروس شرکت لوله سازی اهواز گفت: طی جلسات مستمر 
مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز با مدیران و مسئواِن ستاِد پیشگیری از شیوع 
کرونا تصمیمات مختلف را مورد بحث و بررســی قرار دادند.محمد رضا دانیاری 
افزود: ضدعفونی محل ها و سطوحی که مرتب از سوی کارکنان در خطوط تولید 
لمس می شوند، ضد عفونی بخش ستادِی کارخانجات، خرید ۱۱ دستگاهِ جدید 
پاشش مایعات ضدعفونی، خرید سه تب سنج، تولید محتوا و انتشار در شبکه های 
اجتماعِی مربوط به شــرکت، اباغ ممنوعیت حضور کارکنان در هر گونه تجمع، 
افزایش تعداد دفعات شارژ مایع دستشویی، توزیع ژل های ضدعفونی و دستکش 
میان کارکنان، رعایت اصول و پروتکل های مصوب اســتانداری ازجمله اقدامات 
صورت گرفته در شرکت لوله سازی اهواز بود.دانیاری افزود: این شرکت همچنین 
در راستای توجه به مسئولیت های اجتماعی، یک دستگاه آبپاش ۵ هزار لیتری 
با محلول ضدعفونی کننده را با مشارکت دفتر تسهیلگری و توسعه محلی منطقه 
زویه و کوی ســیاحی اهواز برای پاکسازی و ضدعفونی محله زوویه ارسال کرد. 
همچنین یک دستگاه تانکر ۱۰ هزار لیتری را نیز به کوی الصافی، کوی ماشیه و 
عین ۲ ارسال کرد و طی این عملیات، پارک بازی، مساجد و موقعیت های پر تردد 
ضدعفونی شدند. همین فعالیت ها با مشارکت گروه جهادی شهید علیخانی نیز در 
دیگر مناطِق کم برخوردار انجام شد. این مقام مسئول یاداور شد: توزیع دستکش، 
ماسک تنفسی، افزایش سهمیه مایع صابون، توزیع ظرف های اسپری و ...ازدیگر 
اقدامات ما در ســطح شــرکت و بین کارکنان بود.  وی توضیح داد: همچنین، 
حذف پذیرایی، ممانعت از ترددهای غیرضروری به شرکت و جلوگیری از تجمعات 

کارکنان از دیگر تصمیمات ستاد پیشگیری از کرونا بود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان، 
برنامه سال 99 شرکت را تشریح کرد

 عاقمندان ضمن تشکر از یکایک همکاران به واسطه همراهی و تاششان در کنار 
هم تا انتهای سال ۱۳۹۸ گفت :امسال سالی بسیار متفاوت و با متغیرهای جدیدی 
نسبت به ســال های قبل می باشد  و به همین منظور باید از همین ابتدای سال 
برای انتخاب مسیر درست و بهترین طریق به کمک و همفکری همدیگر بشتابیم 
. وی ادامه داد: مهمترین و اولین کار برای ادامه مسیر در شرکت ، " تبدیل سازمان 
موجود به یک ســازمان مجازی است " تا بتوانیم ضمن حفظ سامت همکاران، از 
ایجــاد وقفه در انجام فرایندها نیز جلوگیری نماییــم که این در واقع امکان انجام 
تمامی کارها به شــکل دورکاری اســت.مهندس عاقمندان مساله دورکاری را در 
۲ بخش مطرح نمود : در بخش اول وی ایجاد زیرســاخت های ارتباطی امن و با 
ظرفیت مناســب و با قابلیت دسترسی هر یک از همکاران به تمامی نرم افزارها و 
امکاناتی که در شرکت برای ایشان فراهم بوده را مطرح نمود و در بخش دوم که آن 
را از بخش اول نیز مهمتر دانست ، ایجاد فرهنگ دور کاری را عنوان کرد. عاقمندان 
افزود: در فرهنگ دورکاری همه ما و پرسنل باید بدانیم چگونه در این بستر جدید 
فراهم آمده باید نه تنها کارها را مثل سابق انجام دهیم بلکه با هم ارتباطات سازمانی 
، جلســات و تبادات جدیدی مبتنی بر این نوع سازمان داشته باشیم و موفقیت 
این کار بستگی به تعهد ، تاش و هنر  هر یک از مدیران شرکت دارد . مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان اصفهان در خصوص شهرستانهای زیرمجموعه این شرکت 
نیز گفت : در سازمان مجازی هر شهرستان مانند گروهی است که پتانسیل پیش 

بردن کارها را به صورت شبانه روزی و از راه دور می تواند داشته باشد.

کاهش سطح پوشش برفی کشور نسبت به 
سال گذشته

تهران-ایرنا- ســطح پوشش برف در کشور امســال درحالی به ۹۱ هزار و ۳۰۰ 
کیلومتر رسید که پارسال این میزان ۱۵۴ هزار کیلومتر بود.میزان پوشش برفی 
امسال کشور براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به 
پارسال رشد منفی ۴۱ درصدی دارد.وضعیت پوشش برفی کشور درحالی نسبت 
به پارسال رشد منفی را نشان می دهد که میزان بارش ها نیز بارشد منفی روبرو 
شده است.میزان بارش های کشور در سال آبی جاری) ابتدای مهرماه( تا شانزدهم 
فروردین به رقم ۲۴۳.۵ میلیمتر رسید و این درحالی است در سال آبی پارسال 

۲۸۱.۳ میلیمتر بارش اتفاق افتاده بود.
کاهش ســطح پوشــش برفی و بارندگی درحالی است که میزان مصرف آب به 
شدت افزایش یافته است .مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان تهران در این 
باره گفت: امســال و در ۱۵ روز از فروردین امسال، شهروندان تهرانی ۹ میلیارد 
لیتر آب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته مصرف کردند و این میزان  افزایش 
مصرف آب، رشــد ۲۶ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان 
می دهد.بروز بیماری کرونا در کشوریکی از عواملی است که افزایش مصرف آب 

را به دنبال داشته است.

استقبال نروژ برای پیوستن به کاهش تولید 
اوپک پاس

نــروژ کــه بزرگترین تولیدکننده نفــت و گاز غرب اروپا اســت، اعام کرد اگر 
تولیدکنندگان بزرگ جهان با محدودیت عرضه موافقت کنند، کاهش تولید نفت 
خود را بررســی خواهد کرد.به گزارش ایسنا، تینا برو، وزیر نفت و انرژی نروژ در 
ایمیلــی به رویترز اعام کرد که اگــر گروه بزرگ تولیدکنندگان نفت با کاهش 
تولیــد به میزان قابل توجه موافقت کننــد، در صورتی که این اقدام از مدیریت 
منابــع و اقتصاد ما حمایت کند، نروژ هم کاهــش یکجانبه تولید خود را مورد 
بررسی قرار خواهد داد.وی بدون اشاره به میزان احتمالی کاهش تولید نفت گفت: 
نروژ سرگرم مذاکره با سایر کشورهای تولیدکننده نفت است.اوپک پاس سرگرم 
مذاکره روی کاهش تولید نفت معادل ۱۰ درصد از تقاضای جهانی یا ۱۰ میلیون 
بشکه در روز است و تولیدکنندگان عضو این گروه با توجه به بی سابقه بودن این 
اقدام، انتظار دارند تولیدکنندگان خارج از اوپک پاس نظیر آمریکا هم مشارکت 
کنند اما واشنگتن هنوز وعده ای برای پیوستن به این تاشها نداده است.نروژ که 
حدود دو درصد از تقاضای جهانی برای نفت را تامین می کند، عضو اوپک نیست. 
با این حال این کشــور چندین بار در سالهای ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ تولیدش 
را همسو با سایر تولیدکنندگان در واکنش به سقوط قیمتهای نفت کاهش داده 
است.در نیمه اول سال ۲۰۰۲ نروژ در واکنش به سقوط قیمت نفت به پایین ۲۰ 
دار که پس از حمات ۱۱ سپتامبر به آمریکا روی داد، تولیدش را حدود ۱۵۰ 
هزار بشکه در روز کاهش داد.تولید نفت نروژ در فوریه امسال ۱.۷۵ میلیون بشکه 
در روز بود که به مدد افزایش تولید شــرکت دولتی اکوئینور، ۲۶ درصد نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته رشد داشــت.اکوئینور در ۳۰ مارس اعام کرد که 
انتظار دارد تولید روزانه میدان اسوردراپ که بزرگترین میدان نفتی اروپا است، از 
حدود ۳۵۰ هزار بشــکه در روز در اواخر سال ۲۰۱۹ به ۴۷۰ هزار بشکه در روز 
در اوایل مه صعود کند.قیمتهای نفت در پی فلج شدن تقاضا تحت تاثیر شیوع 
بیماری کووید ۱۹ و  شکســت مذاکرات اوپک پاس و امتناع روسیه از پذیرش 
پیشنهاد اوپک برای کاهش بیشتر تولید نفت و جنگ قیمت نفت میان عربستان 
ســعودی و روســیه، در مارس حدود ۵۵ درصد و در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ 
حدود ۷۰ درصد سقوط کرد.بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت دریای شمال 
هفته گذشته به مرز ۲۱ دار و ۶۵ سنت در هر بشکه سقوط کرد که پایینترین 

قیمت در ۱۸ سال اخیر بود.

درپــی شــدت گرفتن بحــث میان 
عربستان ســعودی و روســیه بر سر 
این که کدامیک مقصر تشدید ریزش 
قیمتهای نفت هستند، اوپک و روسیه 
نشســت اضطراری روز دوشنبه برای 
بحــث درباره کاهش تولیــد را تا نهم 
آوریل به تعویــق انداختند.به گزارش 
ایسنا، نشســت اوپک پاس در حالی 
بــه تاخیر انداخته شــد کــه دونالد 
ترامپ، رییس جمهــور آمریکا، اوپک 
و متحدانش را تحت فشــار قرار داده 
تا در برابر ریزش قیمتهای نفت کاری 
کنند و بازارهای جهانی را تثبیت کنند.

قیمتهای نفت هفته گذشته تحت تاثیر 
افت شــدید تقاضا که در پی قرنطینه 
در نقاط مختلف جهان به دلیل شیوع 
ویروس کرونا روی داده است و شکست 
اوپــک و متحدانش برای انعقاد پیمان 
نفتی جدید و محدودیــت عرضه، به 
پایین ترین حد در ۱۸ سال اخیر سقوط 
کرد.اوپک پاس سرگرم مذاکره روی 
کاهش تولید نفــت معادل ۱۰ درصد 
از تقاضای جهانی یا ۱۰ میلیون بشکه 
در روز اســت و تولیدکننــدگان عضو 

این گروه با توجه به بی ســابقه بودن 
این اقدام، انتظار دارند تولیدکنندگان 
خــارج از اوپک پاس نظیر آمریکا هم 
مشارکت کنند.اما واشنگتن هنوز وعده 
ای برای پیوستن به این تاشها نداده و 
وادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
روز جمعه عربســتان سعودی را عامل 
ریزش قیمتهای نفــت معرفی کرد و 
باعث واکنش فوری ریاض در روز شنبه 
شد.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربستان ســعودی به اظهارات 
روز جمعه همتای روسی خود واکنش 
نشــان داد و در بیانیه ای که از سوی 
خبرگزاری SPA منتشــر شــد، اعام 
کرد که وزیر انرژی روســیه نخستین 
کسی بود که به رســانه ها اعام کرد 
تمامی کشورهای مشارکت کننده در 
پیمــان محدودیت عرضه اوپک پاس 

از اول آوریل از تمامی تعهداتشان آزاد 
خواهند شد و باعث شد کشورها برای 
جبران کاهش قیمتها و سودشــان، به 
افزایش تولید اقــدام کنند.پوتین روز 
جمعه در کنفرانس ویدیویی با مقامات 
دولت و مدیران تولیدکنندگان بزرگ 
نفت روســی اظهار کرده بود نخستین 
عامل ریــزش قیمتهای نفــت، تاثیر 
شــیوع ویروس کرونــا روی تقاضا و 
دلیل دوم، خروج عربســتان سعودی 
از توافق کاهــش تولید اوپک پاس و 
افزایــش تولید آنها و اعام تخفیفهای 
گسترده برای فروش نفت بود.شاهزاده 
فصیل بن فرحــان آل ســعود، وزیر 
خارجه عربستان سعودی روز شنبه به 
اظهارات پوتین مبنی بر این که خروج 
عربستان سعودی از توافق اوپک پاس 
اقدام درستی نبود واکنش نشان داد و 

گفت این روسیه بوده که از این پیمان 
خارج شده است و اظهارات مطرح شده 
درباره خروج عربستان از پیمان اوپک 
پــاس عاری از حقیقت اســت.منابع 
آگاه در اوپک که مایل نبودند نامشان 
فاش شود، به رویترز گفتند: کنفرانس 
مجــازی اضطراری اوپــک پاس که 
قرار بود روز دوشــنبه برگزار شــود، 
اکنون تا نهــم آوریل به تاخیر خواهد 
افتاد تا زمان بیشــتری برای مذاکرات 
اندکی  اوپک  آگاه  فراهم شــود.منابع 
بعد اختاف میان عربستان سعودی و 
روســیه را کم اهمیت شمرده و اظهار 
کردند که فضا همچنان مثبت اســت 
اما هنوز توافق طراحی نشده و توافقی 
روی جزییات مانند سطح تولید مبنای 
محدودیــت عرضه وجــود ندارد.یکی 
از منابع آگاه اوپک گفت: مشــکل این 
اســت که ما باید از سطح فعلی تولید، 
عرضه را محدود کنیم و دیگر ســطح 
تولید پیش از بحران کرونا مورد استناد 
نیست. همچنین مسئله دوم آمریکاییها 
هستند که باید در این توافق مشارکت 

کنند.

درپی شدت گرفتن بحث میان عربستان سعودی و روسیه

نشست اضطراری اوپک پاس 
به تعویق افتاد

تهران- ایرنا- دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
گفت، اگر مجبور شــود از کارگران بخش انرژی در 
کشــورش در مقابل کاهش قیمت نفت »حمایت« 
کنــد، تعرفه هایــی را بر واردات نفــت خام اعمال 
خواهــد کرد.به گزارش دیروز یکشــنبه خبرگزاری 
رویترز، این اظهارات ترامپ همزمان با تشدید جنگ 
بین روسیه و عربســتان درباره سهم این دو کشور 
در بازارهای نفتی مطرح شده است.ترامپ در جلسه 
بریفینگ )گزارش دهی( درباره شیوع ویروس کرونا 
به خبرنگاران گفت: اگر مجبور باشــم بر نفتی که از 
خارج وارد می شود تعرفه وضع کنم و یا اگر مجبور 
شوم برای حمایت از ده ها هزار نفر از کارگران بخش 
انرژی و شرکت های بزرگ ما که چنین مشاغلی را 
تولید می کنند، کاری انجام دهم، اقدام خواهم کرد .

قیمت نفت با تاثیر شــیوع ویروس کرونا بر کاهش 
تقاضــای ای محصول و افزایش تولید کشــورهای 
اصلی تولیدکننده همچون روسیه و عربستان حدود 
دو سوم کاهش یافت.به گزارش ایرنا، بهای نفت خام 
برنت روز جمعه بــا افزایش امیدها به توافق جهانی 
جدید برای کاهش عرضــه نفت، به ۳۳.۰۵ دار در 
هر بشکه رسید.نفت برنت پنجشنبه گذشته به دلیل 

رکــورد بااترین درصد روزانــه، ۴۷ درصد افزایش 
یافت. با این وجود، قیمت نفت برنت همچنان حدود 
نصف قیمت ۶۶ داری اســت که اواخر سال ۲۰۱۹ 
معامله می شد. نفت وست تگزاس اینترمیدیت نیز 
پس از رشد روز پنجشنبه، ۴.۸ درصد یا ۱.۲۲ دار 
افزایش یافت و به بشکه ای ۲۶.۵۴ دار رسید.ایاات 
متحده در ســالیان اخیر به بزرگترین تولیدکننده 
نفت جهان تبدیل شــده و گاه صادرات این کشــور 
در رقابت با روســیه و دیگر کشورهای عضو سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک قرار گرفته است.

با کاهش قیمت های نفت، بســیاری از شرکت های 
انرژی آمریکا با ورشکستگی مواجه شده و کارگران 
آنها با خطر اخراج مواجه هستند. ترامپ جمعه این 
هفته بعد از دیدار با مدیران صنعتی گفت، در حال 
حاضر به تعرفه ها فکر نمی کند اما این ابزاری است 
که می تواند در صورتی که »برخورد عادانه ای با ما 
صورت نگیرد« استفاده شود.دو گروه بزرگ صنعتی 
آمریکا شامل موسسه نفتی آمریکا و تولیدکنندگان 
پتروشیمی و سوخت آمریکا چهارشنبه هفته پیش 
در نامه ای به ترامــپ گفتند واردات نفتی، فعالیت 
های تجاری پاایشــگاهی در داخل را به خطر می 

انــدازد زیرا برخی از کارخانه ها به واردات نفت خام 
از خارج متکی هســتند.طبق گزارش اداره اطاعات 
انرژی آمریکا، این کشــور در ســال ۲۰۱۹ میادی 
روزانه بیش از یک میلیون بشــکه نفت از روسیه و 
عربســتان وارد کرد.ترامپ روز شنبه )دیروز( گفت: 
مقام های عربســتان به او گفته اند با روسیه درباره 
کاهش تولید به رقم بی سابقه ۱۰ میلیون بشکه در 
روز و حتی بیشتر به توافق رسیده اند. این دو کشور 
چنین طرحی را تایید نکــرده و  فقط گفته اند که 
درباره راه هایی برای تثبیــت بازارهای نفت جهان 
مذاکره می کنند.به گفته منابع اوپک، این ســازمان 
و روسیه نشست روز دوشنبه را برای بررسی کاهش 
تولید تــا ۲۱ فروردین )۹ آوریل( به تعویق انداخته 
اند.ترامپ روز دوشــنبه با اعام اینکه قیمت بنزین 
می تواند به ۹۰ سنت در هر گالن کاهش یابد، تائید 
کرد که کاهش قیمت نفت به بسیاری از مشاغل در 
آمریکا آســیب می رساند.وی گفت: دبیرکل کنونی 
اوپک، عربستان و روســیه در صورتی که به جنگ 
بر سر قیمت ها با کاهش تولید پایان ندهند به خود 
آسیب می رسانند و او اهمیتی چندانی به اوپک نمی 

دهد.

جنگ قیمت در بازار طای سیاه
تهدید ترامپ به اعمال تعرفه علیه واردات نفت خام

تولید نفت بی وقفه و پایدار است
تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به اقدامات این شرکت برای مبارزه با کرونا گفت: 
با این حال تولید نفت در این شرکت به صورت پایدار و بدون وقفه ادامه دارد.»احمد محمدی« دیروز )یکشنبه( در 
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیانه اینکه در همان روزهای ابتدایی ورود کرونا به کشــور،  کمیته اضطراری 
مقابله با کرونا در مناطق نفتخیز جنوب تشکیل شد،  ادامه داد: در دو محور اقدامات را طبقه بندی کردیم که در محور 
اول پشتیبانی،  پایداری و استمرار تولید به صورت ایمن را مدنظر قرار دادیم و تا این ساعت نیز وقفه ای در تولید نفت 
ایجاد نشده است.وی افزود:  در محور دیگر اقدامات، مقابله و پیشگیری و توجه به بهداشت و مدیریت منابع انسانی در 
دستور کار قرار گرفت.به گفته محمدی همچنین با انتشار ویروس کرونا مقابله کردیم و تصمیم بر آن شد تا افرادی 
که مشکل زمینه ای دارند از کار ترخیص شوند.وی تعریف دورکاری برای برخی از کارکنان و همچنین گردشی کردن 
مشاغل را از دیگر اقدامات برای مقابله با کرونا دانست و افزود: تاش کردیم تا طبق دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا 
عمل کنیم.مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تاکید کرد:  با توجه به مسوولیت های اجتماعی نیز ۱۵۰ 
محله اطراف تاسیسات این شرکت در ۵ استان گندزدایی و ضدعفونی شد و بسته های معیشتی و بهداشتی در این 
مناطق توزیع کردیم.وی با اشــاره به اینکه جلسه کمیته اضطراری مبارزه با کرونا به صورت مستمر برگزار می شود، 
ادامه داد: اقداماتی که انجام دادیم باعث شــد تا خایی در تولید نفت پیش نیاید.محمدی با تاکید بر اینکه ایمنی 
انسان ها و سپس ایمنی تاسیسات مهمترین مساله به شمار می رود،  گفت: با وجود رعایت این مسایل اما وقفه ای در 

تولید نبوده و کاهش تولید نفت نداشته ایم.

افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی در سال »جهش تولید«
تهران - ایرنا - مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش قابل توجه ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی با بهره برداری از چند 
طرح توسعه ای در سال جاری خبر داد.به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، »علی محمد بساق زاده« اظهار کرد: صنعت پتروشیمی در 
سال »جهش تولید« تاش می کند از امکانات و توان داخلی استفاده حداکثری را داشته باشد و هم زمان با تولیدی شدن طرح های جدید 
پتروشیمی، ظرفیت تولید در این صنعت افزایش قابل توجهی خواهد یافت. وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی اکنون محور و ستون توسعه 
اقتصادی کشور به شمار می رود و با تمام بخش های صنایع در ارتباط است، تصریح کرد: سرازیر کردن منابع به سوی تولید و جلوگیری از 
هدرروی منابع ملی می تواند به تحقق جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی منجر شود. عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با اشــاره به اینکه توسعه متوازن صنعت پتروشــیمی به عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه ای قرار دارد، گفت: در این مسیر توسعه صنایع 
پایین دســتی پتروشیمی همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی از خام فروشی جلوگیری می کند و ارزش افزوده باایی دارد، بنابراین باید 
به تکمیل زنجیره ارزش توجه بیشتری شود تا به سوی تولید محصوات نهایی گام برداریم.بساق زاده ادامه داد: برای داشتن صنعتی پویا و 
اقتصادی قدرتمند باید صنعت پتروشیمی ایران از خام فروشی فاصله بگیرد و به سوی ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تولید محصوات نهایی 
حرکت کند و برای تحقق این هدف، حمایت دولت و مجلس شورای اسامی راه را برای رسیدن به این هدف هموار خواهد کرد.وی با بیان 
اینکه طرح های توسعه ای مختلفی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به عنوان دو قطب مهم تولید 
محصوات پتروشــیمی در حال ساخت هســتند، گفت: افزون بر این دو منطقه، طرح های توسعه ای پتروشیمی در بسیاری از استان های 
کشــور در حال تکمیل و راه اندازی اســت که با تولیدی شدن این طرح ها، زنجیره تولید بسیاری از محصوات پتروشیمی در داخل کشور 

تکمیل خواهد شد.

استانها
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گزیده خبر شیوهنامهپرداختکمکبهکسبوکارهابهزودیاباغمیشود
وزیــر صنعت، معدن و تجارت )صمت( ضمن برشــمردن برخی 
برنامه های این وزارتخانه، از افزایش هشت برابری تولید محصوات 
شــوینده و افزایش ۲۰ برابری تولید الکل در پی شــیوع ویروس 
کرونا خبر داد و وعده داد که تا آخر فروردین و اوایل اردیبهشت 
تولید ماســک به چهار میلیون قطعه به صورت روزانه برســد.به 
گزارش ایســنا، رضا رحمانی، در برنامه نگاه یک که از شبکه یک 
پخش می شــود، با بیان اینکه قبل از شیوع کرونا ظرفیت تولید 
ماسک ۷۰۰ هزار قطعه و میزان تولید ۳۰۰ هزار قطعه بود، اظهار 
کرد: با شــیوع کرونا واحدهای تولیدی سه شیفته و شبانه روزی 
شــدند. ظرفیت واحدهای تولیدکننده شوینده ها از ۵۰ درصد به 
۹۰ درصد رســانده شــد و تولید این محصوات از اسفندماه ۹۸ 
تا کنون هشــت برابر و تولید الکل ۲۰ برابر شده است.این مقام 
مســئول با اشاره به واردات ۲۰ میلیون عدد ماسک بعد از شیوع 
ویروس کرونا، وعده داد که تا آخر فروردین و اوایل اردیبهشــت 
تولید ماســک به چهار میلیون قطعه به صورت روزانه برسد.وزیر 
صمت همچنین با اشاره به تغییر خطوط تولیدی برخی واحدهای 
تولیــدی برای تهیه و تامین اقــام و کااهای مرتبط با کرونا، از 
تولید روزانه ۵۰۰۰ لباس بیمارســتانی از سوی اتحادیه پوشاک 

تهران و تحویل آن ها به مراکز درمانی خبر داد.

قیمت الکل ۱5 هزار تومان تعیین شده
رحمانی با بیان اینکه  قیمت مواد اولیه الکل در حال افزایش بود 
که با ورود وزارت صمت مدیریت شــد، گفت که قیمت ۱۵ هزار 
تومان برای مواد اولیه )الکل( در این ایام، در نظر گرفته شده است.

وی همچنین بــا بیان اینکه تمام اقدامات این وزارتخانه زیر نظر 
پروتکل های وزارت بهداشــت بوده و با ستاد ملی مبارزه با کرونا 
هماهنگ عمل شده، از افزایش بیش از دو برابری تولید دستکش 
خبر داد و گفت که پیش از کرونا تولید دستکش حدود دو میلیون 

بوده ولی اان به ۴.۵ میلیون عدد در روز رسیده است.

آمار احتکار »خیلی پایین« است
به گفته وزیر صمت تمام تولیدات به وزارت بهداشت تحویل داده 
می شود و توزیع زیر نظر و با نظارت و کنترل وزارت بهداشت انجام 
می شــود. همچنین تولیدات روزهای اول به بیمارستان ها ارسال 
شــده و از ۱۰ اسفند هم در ۱۰۴ واحد تولیدی مرتبط با اقام و 
کااهای مربوط به مقابله با کرونا، بازرس مقیم  مستقر شده است.

وی افزود: فرایند تولید تحت کنترل اســت و آمار احتکار و ... نه 
تنها در اقام بهداشتی بلکه در سایر اقام نیز خیلی پایین است.

اقدامات شــرکت های صنعتی و معدنی در زمینه تامین 

کااهای مرتبط با کرونا
رحمانی با بیان اینکه همــه اقدامات در ارتباط با تولید کااهای 
مرتبط با کرونا توســط بخش خصوصی انجام شده، از اختصاص 
۱۳۶ میلیــارد تومان برای تامین کااهــا و اقام مرتبط با کرونا 
از ســوی شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی وخرید ۱۰ میلیون 
ماسک از سوی ایمیدرو و تحویل آن به وزارت بهداشت خبر داد.

وی در ادامــه با بیان اینکه ذخیره ســازی کاا برای ماه مبارک 
رمضان و عید نوروز انجام شده، تصریح کرد: تاکنون ذخیره مرغ 
به اندازه کنونی نبوده و در سایر اقام و کااهای اساسی نیز هیچ 
گونه مشکلی نداریم.به گفته این مقام مسئول شکایات مردمی در 

این ایام هم هفت درصد کاهش یافته است .

شیوه نامه پرداخت کمک به کسب و کارها به زودی اباغ 
می شود

وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه این وزارتخانه برای برخی اصناف 
و واحدهای تولیدی که بخاطر کرونا آســیب دیده اند، بسته های 
حمایتــی در نظر گرفته، اظهار کرد: ۷۵ هزار میلیارد تومان برای 
حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده بر اثر کرونا مانند اصناف، 
شرکت های حمل و نقل و گردشــگری و...  تامین اعتبار شده و 

دولت روی آن تاکید فراوان دارد که شــیوه نامه آن همین روزها 
اباغ می شود.وی با اشاره به دستور رییس جمهور مبنی بر کمک 
۱۰ میلیارد دار برای واحدهای تولیدی آسیب دیده، تصریح کرد: 
استمهال مالیات و بیمه و معوقات بانکی واحدهای تولیدی آسیب 
دیده بر اثر کرونا نیز از دیگر اقدامات اســت که در دستور کار و 

مصوب شده است.

احتماا امسال به واردات گندم نیاز نداریم
رحمانی با اشاره به تاثیر منفی کرونا در برخی حوزه ها مانند نفت 
در کل دنیــا، تصریح کرد: در حوزه کشــاورزی که واردات ایران 
در این حوزه نیز هســت در حال رصد کشورهای دیگر هستیم و 
فعا مشکلی گزارش نشده است . پیش بینی ها این است که آثار 
منفی کمتری در حوزه محصوات و کااهای کشــاورزی ایجاد 
شود و برآورد شده که با کشت انجام شده، امسال نیاز به واردات 

گندم نداریم.

دو میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان از واردات داخلی سازی شد
وی در ادامــه با بیان اینکه دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان از 
واردات در برنامه رونق تولید، ســاخت داخل شــده، اظهار کرد: 

انجمن قطعه ســازان انتهای ســال ۹۷ نامه ای زد که ۲۸۰ هزار 
نفر بیکار خواهند شــد، اما با رونق تولید در سال ۹۸ نه تنها آن 
۲۸۰ هزار نفر بیکار نشدند و به کار خود بازگشتند بلکه ۴۰ هزار 
نفر جدید نیز در این حوزه به کار گرفته شــدند.وزیر صمت یکی 
از محورهای کاری ایــن وزارتخانه را حوزه معدن عنوان کرد که 
پنج برنامه در این حوزه تعریف شــده و یکی از برنامه ها تسهیل 

واگذاری ها به مردم است.

اولویت ویژه   بنیان،  تولیدات صادراتی شرکت های دانش 
وزارت صمت

رحمانی از بازگشت ۱۵۰ معدن به چرخه تولید در سال گذشته 
خبر داد و با اشــاره به شناســایی و معرفی صنایع پیشــران و 
اولویت دار که اخیرا از سوی این وزارتخانه انجام شده،اظهار کرد: 
ایران بیشــترین شــرکت دانش بنیان را در منطقه دارد و بحث 
تولید محصوات دانش بنیان هم در دستور کار قرار گرفته است. 
همچنین یکی از هفت محور کاری امســال، توســعه فناوری و 
شرکت های دانش بنیان اســت و تولیدات صادراتی شرکت های 
دانش بنیان با اولویت ویژه ای در دستور کار است.این مقام مسئول 
از کاهش ســهم کااهای مصرفی در واردات از ۱۵ درصد به ۱۰ 
درصد در ســال ۹۸ خبر داد و گفت: صــادرات و واردات ایران از 
لحاظ ارزشــی در ســال ۹۸ نزدیک به هم بودند، اما صادرات به 
صورت وزنی چهار برابر واردات بود و این موضوع نشان می دهد که 
سهم محصوات دانشی در صادرات کمتر بوده و بیشتر صادرات 
محصوات معدنی با وزن سنگین بوده است. بنابراین برای افزایش 
ارزش صادرات کشورمان باید ســهم محصوات دانشی و دانش 
بنیان را در ســبد صادراتی بیشــتر کنیم.وی افزود: جذب سرباز 
امریه از میان نخبگان بــه اذن مقام معظم رهبری در برنامه های 
وزارت صمت است و به شرکت های بزرگ برای جذب نخبگان با 

حقوق مکفی مجوز داده شده است.

۷ محور و ۴۰ برنامه برای وزارت صمت در سال ۹۹ تعیین 
شده

رحمانی همچنین توســعه و تعمیق ســاخت داخل در راستای 
جهش تولید، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی،توسعه 
فناوری و صنایع دانش بنیان، بهبود فصای کســب و کار، تامین 
منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری و توسعه لجستیک را از جمله 
محورهای کاری برنامه های امســال وزارت صمت عنوان کرد که 
مقرر شده با ۴۰ برنامه دنبال شود.وی بر لزوم افزایش سهم بازار 
سرمایه مثل کشورهای توســعه یافته در تامین منابع مورد نیاز 

تاکید کرد.

رییس انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران:
وام 12 درصدی کرونا بدهکارتر مان می کند

رییس انجمن دفاتر مســافرت هوایی و جهانگــردی ایران با اعام این که در ماه 
های اســفند ۹۸ و فروردین ۹۹ حدود یک هزار میلیــارد تومان به آژانس های 
مســافرتی خسارت وارد شده است، گفت: تســهیات و بسته حمایتی که برای 
خروج گردشــگری از بحران کرونا درنظر گرفته اند، بعدا بای جان این صنعت 
می شــود و آن را بدهکارتر می کند.حرمت اه رفیعیـ  در گفت و گو با ایســنا 
به جلسه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با معاون اول رییس 
جمهور و رییس کل بانک مرکزی اشــاره کرد و درباره درخواست اختصاص ۳۸ 
هزار میلیاد ریال به صنعت گردشگری از سهم ۷۵ هزار میلیارد تومانی که دولت 
به منظور جبران خسارت های وارد شده به کسب و کارها از محل شیوع ویروس 
کرونا، درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: یقینا مبلغ تسهیات درنظر گرفته شده 
متناسب با زیانی که به صنعت گردشگری وارد شده،  نیست و مبلغ کمی برای آن 
درنظر گرفته شده است.او سپس به بخشی از خسارت های وارد شده به صنعت 
گردشگری اشاره کرد و این نکته را یادآور شد که ۴۰ درصد فعالیت دفاتر خدمات 
مسافرتی در نوروز متمرکز است و در ادامه گفت: سال ۹۸ برای صنعت گردشگری 
بسیار سخت بود، همه ما به تعطیات نوروز ۹۹ چشم دوخته بودیم که این بار، 

ویروس کرونا، آن را نقش برآب کرد.

۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت کرونا به آژانس های مسافرتی
رفیعی با اســتناد به آمار تطبیقی صندلی های فروخته شده پروازهای داخلی و 
بین المللی، رزرو اتاق در هتل های داخلی و مســیرهای خارجی، صندلی های 
فروخته شده قطارها و هزینه های جاری دفاتر در ماه های اسفند ۹۷ و فروردین 
۹۸، میزان خســارت وارد شــده به ۳۵۰۰ دفتر خدمات مسافرتی را در ماه های 
اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ را در مجموع حدود یک هزار میلیارد تومان برآورد کرد 
و افزود: حدود ۵ هزار دفتر خدمات مسافرتی در کشور وجود دارد اما برای برآورد 
میزان خسارت تحمیل شده، آژانس های فعال و نیمه فعال درنظر گرفته شده اند 

که تعداد آن به حدود ۳۵۰۰ دفتر می رسد.
او تاکید کرد: آمار خســارت وارد شــده به دفاتر خدمات مسافرتی به هیچ وجه 
تخمینی و یا براســاس حدس و گمان نبوده، بلکه براساس مستندات و تطبیق 
میــزان فروش تور، هتل و صندلی هواپیما و قطار در مدت زمان مشــابه ســال 
گذشــته با وضع موجود، برآورد شده اســت.رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگردی ایران ادامه داد: بابت خســارت وارد شده به دفاتر 
خدمات مســافرتی که البته با توجه به رکود سفر همچنان ادامه دارد، در جلسه 
ای که با حضور معاون اول رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، درخواست کردیم وام و تسهیات 
کم بهره با دوره تنفس حداقل یک ســاله اختصــاص دهند تا ما فرصت جبران 
داشــته باشیم.وی با تاکید بر این که پرداخت تسهیات باید با حفظ نیروی کار 
باشــد، ادامه داد: آقای مونسان در شهریورماه سال ۹۶ هزینه ایجاد هر شغل در 
گردشگری را حدود ۵۰ میلیون تومان اعام کرد، وزارت کار در سال ۹۷ عدد این 
سرمایه را حدود ۶۰ میلیون تومان اعام کرد، کارشناسان اقتصادی هم با محاسبه 
نرخ تــورم، این عدد را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد کرده اند، ما برای 
حفظ نیروی کار گردشگری، پیشــنهاد کردیم از مبلغ درنظر گرفته شده برای 
جبران خسارات این صنعت، به ازاری هر کارمند، ۵۰ میلیون تومان به تاسیسات 
گردشگری تسهیات کم بهره با دوره تنفس یک ساله بدهند، اگر آن تاسیسات 
دارای دو مجوز بودند به ازای هر کارمند ۱۰۰ میلیون تومان وام اختصاص دهند. 
با این حرکت دولت به حفظ نیروی کار گردشــگری و حتی ایجاد اشتغال برای 

افراد بیشتر کمک کرده است.

در امهال مالیات و بیمه حق کارفرما تجدید نظر شود
او همچنین درباره امهال سه ماهه ای که به مالیات ها داده شده است، اظهار کرد: 
تعویق مالیات باید متناسب با کســب و کارها باشد و تعریف شفافی داده باشد، 
گردشــگری این مدت زیان مطلق دیده، پس مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد که 
حاا امهال برای پرداخت آن تعیین کرده اند، دولت می توانست با استفاده از این 
شرایط، برای صنعت گردشگری دو سال تنقس در پرداخت مالیات تعیین کند.

وی، تعویق حق بیمه سهم کارفرما از شش ماه تا یک سال را از دیگر پیشنهادهای 
مطرح شده در جلسه فعاان گردشگری با معاون اول رییس جمهور، ذکر کرد و 
افزود: دولت میتواند با دادن این امتیاز به کارفرما به حفظ نیروی کار کمک کند، 
درحالی که امهال سه ماه حق بیمه کافرما در وضعیتی که گردشگری تعطیل شده 
فقط به بیکاری بیشتر کارکنان گردشگری دامن می زند و از طرفی،  دولت باید 
به همــه آن ها حقوق کامل بیکاری پرداخت کند.رفیعی ادامه داد: چالش دفاتر 
خدمات مسافرتی با ایراین ها و هتل ها را در استرداد وجوه سفرهای کنسل شده 
و کمک ویژه وزارت ارتباطات خارج از کانال وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دستی به سایت های دانش بنیان گردشگری از دیگر مسائلی بود که در 
این جلسه مطرح و نسبت به بی تدبیری در جریان آن، اعتراض شد.رییس انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی،  سپس نسخهای برای پساکرونا 
ارائه کرد و افزود: ظرفیت برای ارائه خدمات ســفر وجود دارد؛ هتل ها و پروازها 
خالی هستند فقط باید به بازار شوک وارد شود تا چرخ گردشگری حرکت کند، 
دولت می توان از ردیف بودجه رفاهی تمام وزارتخانه ها و سازمان ها، شرایطی را 

برای سفرهای اقساطی فراهم کند. 

امام جمعه شهرستان مبارکه:
 فواد مبارکه در مبارزه با ویروس کرونا نیز 

عملکرد قابل تقدیری داشته است 
امــام جمعه شهرســتان مبارکه: فــواد مبارکه در مبارزه با ویــروس کرونا نیز 
عملکرد قابل تقدیری داشــته استحجت ااســـــــام موســــــوی نمایندۀ 
ولـــی فقیه و امـــــــام جــمعه شــهرســــتان مـــــبارکه در دیــدار با 
نماینــدگان مدیرعامــل فواد مبارکــه از ادامۀ روند تولید در فــواد مبارکه و 
حمایتهای این شــرکت در زمینۀ توســعۀ فضای فرهنگی شهرستان مبارکه و 
 حمایت از نهادهای ذیربط کشور در مبارزه با ویروس کرونا تشکر و قدردانی کرد.

وی در این خصوص افزود: از مدیریت و کارکنان شــرکت ســرفراز فواد مبارکه 
صمیمانه تشکر می کنیم که در شرایط سخت تحریم و مبارزۀ اقتصادی با استکبار 
جهانی در میدان حضوری موفق دارند. نمایندۀ ولی فقیه در شهرســتان مبارکه 
اظهار داشت: دشمنان با تمام قوا در عرصه های سیاسی و فرهنگی و به ویژه در 
زمینۀ اقتصادی تاش میکنند تا کشور را با محدودیت و فشار بیشتر مواجه کنند و 
تمرکز حداکثری آنان بر تحریم اقتصادی است. در چنین شرایطی شاهد آن هستیم 
 که شرکت فواد مبارکه با همۀ محدودیتها همچنان در تولید نقش بسزایی دارد.

امام جمعۀ شهرستان مبارکه تأکید کرد: عملکرد خوب شرکت فواد مبارکه در 
جنگ اقتصادی باعث شده خطوط تولید این شرکت و صنایع وابسته به آن دچار 

وقفه نشوند و در نهایت کشور در حوزۀ صنعت فواد با مشکلی مواجه نگردد.

عرضه ۷ محصول جدید توسط ایران خودرو در سال 
جهش تولید

گروه صنعتی ایران خودرو درراســتای پاسخ گویی به سلیقه و نیاز شهروندان ، ۷ محصول 
جدید در ســال جهش تولیــد به بازار عرضه می کند. کیانــوش پورمجیب معاون معاون 
تحقیقات ، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو گفت : این گروه صنعتی در سال جاری 
محصوات جدید رانا پاس ، سورن پاس ، سمند بهینه ، دنا پاس اتوماتیک ، ۲۰۷ پانوراما 
دســتی و اتوماتیک وk۱۳۲ را روانه بازار می کند. وی افزود: تولید و عرضه چهارمحصول 
صندوق دار k۱۳۲ ، کراس اوورk۱۲۵و هاچ بک k۱۲۱ و دنای برقی از بهمن ســال ۹۹ تا 
بهمن ۱۴۰۱ در دســتور کار این خودرو ســاز قراردارد. پورمجیب خاطرنشان کرد: خودرو

k۱۳۲ که حاصل تفکر دانش ایرانی اســت برپایه پلتفرم ایران خودرو با ۹۲ درصد ساخت 
داخلی ، تولید آن در بهمن سال جاری آغاز می شود وی خاطرنشان ساخت : این خودرو به 
گیربکس اتوماتیک و موتور ای. اف .۷ توربوشارژ مجهز خواهدشد. معاون تحقیقات ، طراحی 
و تکوین محصول ایران خودرو از عرضه خودرو ی ۲۰۷ پانوراما در نیمه اول ســال جاری 
خبردادو تصریح کرد: این خودرو در نیمه دوم سال جاری به گیربکس اتوماتیک تجهیز می 
شود. پورمجیب درخصوص توسعه قوای محرکه هیبرید و برقی خاطر نشان کرد: محصول 
رانا و دنا پاس را برای تولید در این بخش در نظرگرفته شــده است و دنای برقی در نیمه 
اول سال ۱۴۰۰ قابل عرضه است . پورمجیب گفت : دنا پاس به عنوان اولین محصول به 
گیربکس شش سرعته در سال جاری تجهیز می شود. طبق برنامه قرار است در سال جاری 
۱۰ هزار گیربکس دســتی شش سرعته تولید شود. پورمجیب خاطرنشان کرد؛ گیربکس

AMTشــش سرعته اتوماتیک با ۶۰ درصد داخلی سازی در سه ماه پایانی سال جاری آغاز 
می شود و قرار است در این سال یک هزار دستگاه از این نوع گیربکس تولید شود. وی با 
اشاره به طراحی پلتفرم اختصاصی ایران خودرو افزود: این پلتفرم قابلیت پوشش سگمنت 

های مختلف خودرو شامل سدان ، وانت ، هاچ بک و کراس اوور را خواهد داشت.

اقدامات ویژه ضدکرونائی سایپا برای آغاز تولید در 
سال جدید

گروه خودروســازی سایپا با هدف حفظ جریان تولید در کشور و پاسخ به تعهدات خود در 
زمینه تحویل خودرو به مشــتریان، ۱۹ اقدام درون ســازمانی و برون سازمانی را بر اساس 
مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا انجام داده تا با تاش در جهت حفظ سامت کارکنان 
خود، تولید محصوات در سال جدید را پس از تایید ستاد ملی مقابله با کرونا آغاز کند.به 
گزارش سایپانیوز، سال گذشته تمامی خطوط و سالن های تولید گروه خودروسازی سایپا تا 
۲۸ اسفندماه سال ۹۸ فعال بوده اما با لطف الهی و به دلیل اجرای موثر و صحیح اقدامات 
ازم و پروتکل های بهداشتی در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مشکلی در خصوص 
حفظ سامت کارکنان این گروه خودروسازی پیش نیامد؛ بر این اساس، این اقدمات در آغاز 
سال جهش تولید گسترده تر شده و با جدیت بیشتری اجرا خواهند شد تا عاوه بر تضمین 
سامت پرسنل، تولید محصوات سایپا برای پاسخ به تعهدات به مشتریان از سر گرفته شود.

براین اساس، نخستین اقدام درون سازمانی این گروه خودروسازی تشکیل کارگروه تخصصی 
مقابله با شــیوع کروناویروس در سایپا در نخستین روزهای اسفند ۹۸ بود تا با هماهنگی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در ادامه ستاد ملی مقابله با کرونا اقداماتی جهت 
جلوگیری از شــیوع ویروس کووید-۱۹ در سطح گروه سایپا انجام شود.ضدعفونی مداوم 
مبادی ورودی، سرویس های حمل و نقل، سطوح و سالن های تولید به همراه نصب مخازن 
محلول ضدعفونی در سطح شرکت های گروه جهت استفاده پرسنل از جمله اقدامات درون 
سازمانی گروه خودروسازی سایپا در جهت گندزدایی از محیط کاری کارکنان بود.همچنین 
بافاصله بعد از اعام مشــاهده نمونه هایی از مبتایان به ویروس کرونا در کشور، از صبح 
روز سوم اسفندماه ۹۸ هرروز و در هر شیفت کاری تب سنجی و تست های پزشکی از تمام 
کارکنان در مبادی ورودی شــرکت های گروه انجام شد و در ادامه نیز با تغییر شیفت های 
کاری، ضمن کاهش مدت زمان حضور کارکنان در هر شیفت، فعالیت رستوران های کارکنان 

متوقف و سرو غذا در سطح شرکت ممنوع شد. 

استانها
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بسته سیاستی بانک مرکزی برای نرخ سود بانکیگزیده خبر

کاهش بهره به ١٧.۵ درصد
بانک مرکزی در یک بسته پیشنهادی که با بانکها 
در میان گذاشته شــده، کاهش نرخ سود سپرده 
های بانکی اشــخاص حقیقی بــه ١٧.۵ درصد از 
اول اردیبهشــت را مطرح کرده اســت.به گزارش 
خبرنگار مهر، کرونا اگرچه ســختی های بسیاری 
را بــرای اقتصادهای دنیا داشــته؛ امــا منجر به 
صدور یک تصمیم مشــترک از سوی رؤسای کل 
بانک های دنیا شده و آن، کاهش نرخ بهره بانکی 
است.حال خبرها از نظام بانکی، حکایت از تصمیم 
شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش 
نرخ ســود بانکی از اول اردیبهشت ماه پیش رو، 
دارد.بر اساس اطاعات دریافتی از مدیران بانکی، 

در جلساتی که از سوی عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانــک مرکزی با مدیران عامــل نظام بانکی 
برگزار شــده، موضــوع کاهش نرخ ســود بانکی 
مطــرح و تا حدود زیادی مورد توافق واقع شــده 
است.پیشنهادات بانک مرکزی برای این موضوع، 
ابعاد چندجانبه ای دارد که منتشــر شده است:بر 
اساس پیشــنهاد بانک مرکزی، ایجاد حساب های 
پشــتیبان به طور کامل همچنــان ممنوع بوده 
و هیچ بانکی مجاز به داشــتن حســاب پشتیبان 
نیست.در این بسته سیاســتی، کماکان پرداخت 
سود ســپرده روزشمار ممنوع اســت و آن گونه 
که در بســته مذکور آمده است، نرخ اباغیه بانک 

مرکزی برای ســپرده های بلندمدت یک ساله به 
میزان ١۵ درصــد باید رعایت گردد.همچنین در 
این بســته پیش بینی شده به دلیل جلوگیری از 
جابجایی سپرده ها، نرخ سود سپرده های بلندمدت 
یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ یکم 
اردیبهشــت ۹۹ از ١٧ و نیم درصد تجاوز نکند و 
بانک ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ 
این دسته از سپرده ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق 
داده شود.بر اساس اطاعات دریافتی خبرنگار مهر 
نرخ سود ســپرده های بلندمدت یکساله اشخاص 
حقوقی از اول اردیبهشــت ماه ١۵ درصد تعیین 

و اعمال می گردد.

اعام ساعات کاری سامانه چکاوک در بانک 
توسعه تعاون

با توجه به شــرایط بحرانی موجود به دلیل مخاطره شیوع ویروس کرونا و کاهش 
ســاعت کاری بانک ها، ساعت واگذاری و تعیین وضعیت چک های عادی و رمزدار 
تا اطاع ثانوی اعام گردید.بر اســاس اباغ اداره معامــات ریالی بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران، پایان واگذاری چک های عادی ساعت ۹:۵۵ و پایان تعیین 
وضعیت چک های ســاعت ١2:١۵ اعام گردیده اســت. همچنین پایان واگذاری 
چک های رمزدار ســاعت ١0:۵۵ و پایان تعیین وضعیت چک های رمزدار ساعت 
١2 می باشد.ازم به ذکر است تا زمان تداوم شرایط فعلی، ساعات کاری به صورت 
مذکور خواهد بود و به محض عادی شــدن شــرایط، زمان بندی چکاوک به روال 

عادی بازخواهد گشت.

بانک صادرات ایران 4٧٥ رقبه ملک مازاد 
خود را در سال 98 واگذار کرد

بانــک صادرات ایران در ســال ۹٨  بیــش از ۹ هزار میلیارد ریــال از اماک مازاد 
خود را واگــذار کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با هدف 
چابک سازی و اصاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش های 
تولیدی کشــور، در ســال ۹٨، تعداد ٤٧۵رقبه از اماک مازاد خود به بهای بالغ بر 
۹ هزار میلیارد ریال را فروخت.فــروش اموال مازاد بانک صادرات ایران، همزمان با 
تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۹٤ به جدیت در دستور کار قرار 
گرفت به نحوی که در سال ۹٤ حدود ١0٣ رقبه ملک به بهای بیش از ۵۹١ میلیارد 
ریال، در سال ۹۵ تعداد ١٤٧ رقبه ملک به بهای بالغ بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال 
۹٦ حدود ٤١١ رقبه ملک مازاد به بهای ســه هزار و ۹٨٦ میلیارد ریال و در ســال 
۹٧ تعداد۵٣٣ رقبه ملک مازاد به بهای پنج هزار و ٦٧٦ میلیارد ریال واگذار شده و 
منابع حاصل از آن در مسیر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی 
کشور قرار گرفت.فروش این اموال و دارایی ها بر اساس نقشه  راه و برنامه های عملیاتی 
اباغ شده بانک صادرات ایران، در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، 
چابک سازی و اصاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش های 
تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد و همچنان با دقت و اهتمام از سوی این بانک 

پیگیری می شود.

مدیرعامل شرکت فناوری اطاعات سینا خبر داد:
اختصاص بخشی از هزینه هدایای نوروزی به 

بیماران پروانه ای
مدیرعامل شرکت فناوری اطاعات سینا گفت: در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی شرکت توسعه فنآوری اطاعات سینا )تفاس( مبلغ 200 میلیون ریال 
 EB از محل هدایای نوروزی شــرکت را به موسســه بیماران پروانه ای و پوستی
اختصاص داد.مهندس اسدی، مدیرعامل شرکت توسعه فن آوری اطاعات سینا، 
ضمن تشــکر از جامعه حوزه بهداشت و سامت کشور که در خط مقدم مبارزه با 
شیوع ویروس کرونا با ایثار و از خودگذشتگی در جهت بهبود حال بیماران مبتا به 
این ویروس تاش می کنند، گفت: از آنجایی که مساعدت های مالی و معنوی به 
موسسات و انجمن های خیریه در جهت ارتقاء کیفی این موسسات برای رسیدگی 
به بیماری های خاص در کشور موضوعی بسیار مهم و حائز اهمیت است، بر همین 
اســاس طبق مصوبه هیات مدیره شرکت توسعه فن آوری اطاعات سینا از محل 
بودجه هدایای نوروزی ســال ۹۹ این شرکت، مبلغ 200 میلیون ریال به موسسه 

بیماران پروانه ای و پوستی EB اختصاص یافت.

نتصاب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
صنایع شیمیایی ایران

بر اساس حکم صادره از سوی دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن، 
محمد مشاری به سمت مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی ایران از شرکت های 
تابعه بانک صنعت و معدن منصوب شد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی بانک صنعت 
و معدن، در بخشی از حکم نامبرده آمده است: »جنابعالي به عنوان نماینده بانک 
در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي ایران )سهامي عام( انتخاب 
مي شــوید تا ضمن رعایت قوانین و مقررات جاري کشور و سیاستهاي اجرایي و 
ضوابط اباغي و با استفاده از اختیارات حاصله از اساسنامه آن شرکت همراه با سایر 
اعضاي هیات مدیره، در انجام صحیح مسؤلیتهاي محوله نهایت کوشش و جدیت 
را به عمل آورید.امید است، با توکل به عنایات خداوند متعال و با اعمال مدیریت 

مطلوب، شاهد موفقیت آن برادرگرامي باشیم.«

شرایط حضور در سومین جشنواره باشگاه 
مشتریان بانک سپه 

پایگاه اطاع رسانی بانک سپه: باشگاه مشتریان بانک سپه سومین جشنواره خود 
را با عنوان »جشــنواره ١٣۹۹« از تاریخ ١ آبان ماه ١٣۹٨ لغایت ٣١ فروردین ماه 
١٣۹۹ برگزار می کند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی بانک سپه، اعضای باشگاه می 
توانند با کسب امتیاز از طریق فعالیت های عملکردی و تشویقی در این جشنواره 
شــرکت نموده و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوند.برای کسب اطاعات بیشتر به 

سامانه باشگاه مشتریان به نشانی club.banksepah.ir مراجعه فرمایید.

مدیرعامل پست بانک ایران اعام کرد: 
تمدید بازپرداخت تسهیات کسب و کارهای 

زیان دیده از ویروس کرونا
دکتر بهزاد شیری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران اعام کرد: 
از تســهیات گیرندگان مشمول قانون تسهیل تســویه بدهی بدهکاران بانکی و 
همچنین تسهیات گیرندگان مشمول کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا، 
دعوت بعمل می آید برای بهره مندی از تســهیل تسویه بدهی و همچنین تمدید 
مهلت بازپرداخت تســهیات و ثبت نام غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب به 
وب ســایت این بانک به نشانی؛ www.postbank.ir مراجعه نمایند.به گزارش روابط 
عمومی پست بانک ایران، وی تصریح کرد: این تمهیدات درراستای اجرای قانون 
تسهیل تســویه بدهی بدهکاران بانکی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص تمدید بازپرداخت کسب و کارهای مشمول 
زیان ناشــی از ویروس کرونا برای کمک به رونق تولید و مشــاغل آسیب دیده در 
نظر گرفته شــده و به تمامی شــعب این بانک در سراسر کشــور اباغ گردیده و 
درخواست های اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به صورت الکترونیکی ثبت 
و پیگیری می شود.شیری تصریح کرد: اطاعات دقیق و شرایط مشمولین هریک 
از موارد مذکور و نحوه ثبت نام و فرم های آن به صورت آناین از طریق وب سایت 

پست بانک ایران در دسترس بوده و از اشخاص واجد شرایط دعوت بعمل می آید .

  بیمه بیکاری کرونا را چه کسانی 
می گیرند؟

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: قرار است به کسانی که 
به دلیل شیوع کرونا بیکار شــده اند تا پایان اردیبهشت ماه بیمه 
بیکاری پرداخت شــود.به گزارش بنکر )Banker(، مســعود بابایی 
در برنامه زنده تلویزیونی در شــبکه خبر درباره شرایط مشموان 
دریافت بیمه بیکاری، اظهار داشت: کسانی که مشمول قانون کار 
باشند و کارفرما سه درصد حق بیمه بیکاری آنها را پرداخت کرده 
باشد، مشــمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد.وی افزود: پس 
از آنکه کرونا شــیوع یافت، سامانه ای طراحی کردیم تا کسانی که 
مشمول بیمه بیکاری می شوند، به جای مراجعه حضوری بتوانند 
به صورت غیرحضوری به ســامانه بیمه بیکاری مراجعه و ثبت نام 
کنند.مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه 
داد: این اداره کل لیست افراد مشمول را در اختیار سازمان تأمین 
اجتماعی قرار می دهد و سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس موارد 
مصرح در قانون، پرداختی مورد نظر را به حساب آنها واریز می کند.

بابایی یادآور شد: لیست اولیه به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده 
و این سازمان ظرف کمتر از یک ماه پیامک اعام شماره حساب را 
به مشــموان، ارسال و واریز به حساب آنها را آغاز خواهد کرد.وی 
تصریح کرد: صرفاً افرادی که مشمول قوانین روابط کار میان کارگر 
و کارفرما باشند، مشمول بیمه بیکاری می شوند و مشاغلی مانند 
کارگران ســاختمانی، قالیبافان و رانندگان که قوانین بیمه ای آنها 
مشمول قوانین خاص است، نمی توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان 
کرد: اگر متقاضیان مشمول شرایط دریافت بیمه بیکاری نباشند، 
این وزارتخانه به آنها پیامک »عدم شــمول« ارســال خواهد کرد. 
قرار است بازه زمانی بررسی شرایط و ارسال پیامک »اعام شماره 
حساب« به این متقاضیان را به ١0 روز کاهش دهیم.بابایی تأکید 
کرد: افرادی که بیکار می شوند یک ماه فرصت دارند به سامانه بیمه 
بیکاری مراجعه کنند، پس از آن در صورتی که شــرایط مذکور را 
دارا بودند، به هر فرد تا ٨0 درصد دستمزدی که دریافت می کرد، 
واریزی ها انجام خواهد شــد.وی افزود: قرار است به کسانی که به 
دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند تا پایان اردیبهشت ماه بیمه بیکاری 

پرداخت شود.

بخشنامه لغو محرومیت های سه ماه 
دارندگان چک برگشتی اباغ شد

بر اساس بخشــنامه بانک مرکزی، دارندگان چک هایی که از اول 
اســفند تا آخر اردیبهشت برگشــت می خورند، به مدت ٣ ماه از 
خدمات بانکی محروم نخواهند شــد.به گــزارش اقتصادآناین به 
نقل از مهر، یاسر مرادی از اباغ بخشنامه لغو محرومیت سه ماهه 
دارندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی در روز گذشته خبر 
داد و گفت: بانک مرکزی در اباغیه ای به شــبکه بانکی، بخشنامه 
لغو محرومیت های ٣ ماه دارندگان چک برگشتی را اباغ کرد که بر 
این اساس، دارندگان چک هایی که از اول اسفند تا آخر اردیبهشت 
برگشت می خورند، به مدت ٣ ماه از خدمات بانکی محروم نخواهند 
شد.کارشــناس حقوق بانکی افزود: همچنین اعطای دسته چک 
جدید به افراد دارای چک برگشتی جزو محرومیت های معلق شده 
نیســت؛ در عین حال، محرومیت های ماده ۵ مکرر قانون جدید 
چک از جمله عدم دریافت تســهیات، افتتاح حســاب، گشایش 
اعتبارات اســنادی، دریافت ضمانتنامه، دریافــت کارت بانکی و 
انســداد حســاب های بانکی درخصوص این افراد به مدت ٣ ماه 
تعلیق خواهد شد.وی با برشــمردن برخی نکات در خصوص این 
اباغیــه بانک مرکزی گفت: در خصوص نامه شــماره ٤١۹٤/۹۹ 
تاریــخ ١٦/ 0١/ ١٣۹۹  اداره مطالعات و مقــررات بانک مرکزی در 
خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعلیق ٣ ماهه 
محرومیت های افراد دارای چک برگشتی، ازم است ترتیبی اتخاذ 
گردد تا کلیه شعب پس از دریافت تقاضای افراد مشمول، نسبت 
به لغو محرومیت های ماده ۵ مکرر قانون چک به شرح ذیل برای 
افرادی که سررســید چکهای آنها در بــازه زمانی 0١/ ١2/ ١٣۹٨  
لغایت ١٣۹۹/2/٣١ بوده و چکهای آنان برگشت خورده و منجر به 
صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده است، حداکثر تا ٣ ماه پس 
از تاریخ برگشــت چکهای مذکور با رعایت سایر مقررات و ضوابط 
قانونی اقدام نمایند.به گفته مرادی، بر اســاس این اباغیه بانک ها 
باید توجه داشته باشند که افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت 
بانکــی جدید برای افراد مذکور با رعایت ســایر مقررات و ضوابط 
قانونی بامانع است.وی افزود: مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها 
و کارت هــای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر 
عنوان نزد بانک یا مؤسســه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ 
چــک فعًا در مدت مذکور معلق گردد.مرادی گفت: شــعب باید 
نسبت به رفع مسدودی حساب افراد مشمول )که قبل از اباغ این 
بخشــنامه به علت اباغ با تأخیر آن، حساب هایشان مسدود شده 

است( نیز اقدام نمایند.

در اسفند ماه ۹٨ با توجه به شیوع ویروس کرونا و استفاده 
گســترده از کارت بانکی و کارتخوان بــه جای پول نقد 
برای انجــام عملیات پرداخت، ســهم کارتخوان از تعداد 
تراکنش های شــبکه پرداخــت از ۹0 درصد عبور کرد.به 
گزارش خبرنگار ایِبنا، گزارش اقتصادی اســفند ماه  ۹٨ 
شرکت شاپرک نشان می دهد که در ماه پایانی سال ١٣۹٨ 
بالغ بر دو میلیارد و 2٨0 میلیــون و ٦2۹ هزار تراکنش 
بــه ارزش ٣ هزار و 2٨١ میلیارد میلیون ریال در شــبکه 
پرداخت انجام شده که تعداد آن ها کاهش اما ارزش آن ها 
نسبت به بهمن ماه ۹٨ با رشد روبرو بوده است؛ بر اساس 
آمار اعام شده در زمینه درصد تغییرات در تعداد و ارزش 
تراکنش های شاپرکی اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۹٨، 
تعداد تراکنش هــا ١.٣٧ درصد کاهش داشــته و ارزش 
تراکنش های شاپرکی با رشدی ١.22 درصدی همراه بوده 
است.کارشناســان شبکه پرداخت تاکید دارند، با توجه به 
افزایش پرداخت های کارتی و بدون حضور کارت در بازده 
پایانی ســال یعنی بهمن و اســفند ماه، همواره در بهمن 
ماه و اســفند ماه تعداد و ارزش تراکنش های شاپرکی با 
تغییراتی همراه است اما در سال جاری با توجه به شیوع 
ویروس کرونا، تراکنش بسیاری از صنوف به طور مثال در 
زمینه پوشاک و رستوران ها به صورت چشمگیری کاهش 
یافت و در عین حال خریدهای اینترنتی با مبالغ بااتر با 
رشد همراه بود که نشان از استقبال گسترده شهروندان از 
خدمات پرداخــت با کارتخوان، ابزار پذیرش موبایلی و به 
خصوص اینترنتی در بازده اســفند ماه سال جاری دارد.

یکی از آمارهای قابل توجه، میــزان تغییرات در تعداد و 
ارزش تراکنش های شــاپرکی اســفند ماه ۹٨ نسبت به 
مدت مشابه در سال ۹٧ است که حاکی از رشد به ترتیب 

2.٨0 و ١١.٦۵ درصــدی در تعداد و ارزش تراکنش های 
شــاپرکی است که به طور واضح نشــان از توسعه شبکه 
پرداخت و استفاده بیشتر از خدمات پرداخت الکترونیک 
دارد.بر اســاس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۹0 درصد 
از تراکنش هــای بهمــن ماه از طریــق پایانه های فروش 
)کارتخوان( انجام شده بود و حاا در اسفند ماه ۹٨ سهم 
ابزار کارتخوان فروشگاهی در تعداد تراکنش های انجام شده 
بالغ بر ۹0.۹٧ درصد اســت که از مرز ۹0 درصد گذشته 
است؛ افزایش تعداد تراکنش های انجام شده با کارتخوان 
نشــان از افزایش استقبال شهروندان برای انجام عملیات 
پرداخت با کارت بانکی و کارتخوان به جای استفاده از پول 
نقــد به منظور جلوگیری از احتمال ابتا به ویروس کرونا 
مهمترین دلیلی این افزایش چشــمگیر در سهم تراکنش 
ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان رایجترین ابزار پذیرش 
در کشور است. ابزار پذیرش موبایلی و اینترنتی در اسفند 
ماه نسبت به بهمن ماه علی رغم افزایش ارزش تراکنش با 
کاهش سهم از تعداد تراکنش روبرو بوده اند و سهم آن ها 

به ترتیب ٣.۹۹ و ۵.0۵ درصد اعام شــده است.گزارش 
شاپرک در خصوص سهم شرکت های پرداخت الکترونیک 
از نظــر تعداد تراکنش در اســفند مــاه ۹٨ حاکی از آن 
است که شــرکت های به پرداخت ملت با 22.٤٨ درصد 
و پرداخت الکترونیک ســامان بــا ١٨.۹۹ درصد وتجارت 
الکترونیک پارســیان با ١٦.2٣ درصد توانسته اند جایگاه 
اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت های 
پرداخت را کسب کنند؛ از ســویی دیگر کمترین میزان 
تراکنش در میان شــرکت های پرداخت متعلق به شرکت 
الکترونیک کارت دماوند با ســهم 0.٦٦ درصدی از تعداد 
تراکنش های شاپرکی انجام شده و پس از آن نیز پرداخت 
الکترونیک سپهر بالغ بر 0.۹۹ درصد از تمام تراکنش های 
شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده است.نمودار سهم 
بازار شــرکت های پرداخت الکترونیــک در زمینه مبلغ 
تراکنش های شــاپرکی در اسفندماه نشان می دهد که به 
پرداخت ملت بالغ بر 2٣.٧٨ درصد از مبلغ تراکنش های 
شــاپرکی را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخســت 
قرار گرفته است؛ در ادامه نیز پرداخت الکترونیک سامان 
و کارت اعتبــاری ایران کیش به ترتیب با ســهم ١٦.٤٧ 
و ١٣.2٣در جایگاه دوم و ســهم قرار دارند. همچنین در 
میان دوازده شــرکت فعال پرداخت الکترونیک، شرکت 
الکترونیک کارت دماوند با 0.٤٧ از تمام مبلغ تراکنش های 
شاپرکی و پس از آن شــرکت های پرداخت نوین آرین و 
ســایان کارت کمترین سهم از بازار در مبلغ تراکنش های 
شــاپرکی  در مدت مذکور را کسب کرده اند.گفتنی است، 
اخبار تکمیلی از گزارش اقتصادی اســفند ماه شــرکت 
شاپرک و وضعیت شــبکه پرداخت الکترونیک بزودی در 

ایِبنا منتشر خواهد شد.

در اسفند ماه ۹۸ صورت گرفت؛
انجام بیش از ۹۰ درصد تراکنش های شبکه پرداخت با کارتخوان

حدود ٧١۹ هزار فقره چک به ارزشــی بالغ 
بر ١١٦ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۹٨ 
در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٣.٦ 
درصد و ٤.١ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار ایِبنا، حدود ٨ میلیون و 
٦00 هزار فقره چک به ارزشی حدود ١2١۹ 
هزار میلیــارد ریال در بهمن ماه ١٣۹٨ در 
کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلــغ به ترتیب ١.٦ درصد 
و ١0.٣ درصد افزایش نشــان می دهد. در 
ماه مورد گزارش در اســتان تهران حدود 2 
میلیون و ۹00 هزار فقره چک به ارزشــی 

بالغ بر ٦٣0 هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در بهمن ماه ســال گذشــته ۵2 درصد از 
تعــداد چک های مبادله ای کل کشــور در 
سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی 
مبادله شــده اســت که به ترتیب با ٣٣.٧ 
درصد، ١0.٤ درصد و ٧.۹ درصد بیشترین 
ســهم را در مقایسه با ســایر استان ها دارا 
بوده انــد. همچنین ٦٤.١ درصــد از ارزش 
چک های فوق در ســه استان تهران )۵١.٧ 
درصد(، اصفهان )٦.٤ درصد( و خراســان 
رضوی )٦ درصد( مبادله شــده اســت که 
بیش ترین ســهم را در مقایســه با ســایر 

استان ها دارا بوده اند.

چک های وصولی
در بهمن ماه ١٣۹٨، در کل کشــور بالغ بر 
٧ میلیون و ٨00 هزار فقره چک به ارزشی 
بیش از ١١02 هزار میلیارد ریال وصول شد 
که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب ١.۵ درصد و ١١ درصـد افزایش 
نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های 
مبادله شــده در ماه مذکور به ترتیب ۹١.٦ 
درصد و ۹0.۵ درصد وصول شــده اســت. 
درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شــده 
در دی مــاه ١٣۹٨ به ترتیب معادل ۹١.٨ 
درصد و ٨۹.٨ درصد و در بهمن ماه ١٣۹٧ 

بــه ترتیب برابر ۹0.٣ درصد و ٨٨.۹ درصد 
بوده اســت.در بهمن ماه ١٣۹٨ در استان 
تهران حدود 2 میلیــون و ٧00 هزار فقره 
چک به ارزشــی حدود ۵٧٧ هزار میلیارد 
ریال وصول شــد که از نظر تعــداد ٦.۹2 
درصد و از نظــر ارزش ۹١.۵ درصد از کل 
چک های مبادله ای وصول شــده است. در 
ماه مذکور در بین ســایر استان های کشور، 
بیشترین نســبت تعداد چک های وصولی 
بــه کل چک های مبادله ای در اســتان، به 
ترتیب به استان های گیان )۹2.۹ درصـد(، 
البرز )۹2.٧ درصد( و یــزد )۹2.٦ درصد( 
اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه 
و بویراحمد )٨٣.٣ درصد(، خراسان شمالی 
)٨٧.2 درصــد( و چهارمحــال و بختیاری 
)٨٧.٣ درصــد( پایین ترین نســبت تعداد 
چک های وصولی بــه کل چک های مبادله 
شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های 
کشور، بیش ترین نســبت ارزش چک های 
وصولی بــه کل ارزش چک های مبادله ای 
در اســتان به ترتیب به استان های البرز و 
ایــام )هر کدام ۹١.۹ درصد(، خوزســتان 
)۹١.٤ درصــد( و گیــان )۹0.۵ درصد( 
اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه 
و بویراحمد )٨٤.٤ درصد(، خراسان شمالی 

)٨۵.2 درصد( و هرمــزگان )٨۵.٣ درصد( 
کم ترین نسبت ارزش چک های وصولی به 
کل ارزش چک های مبادله شده در اسـتان 

را به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی
حدود ٧١۹ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 
١١٦ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣۹٨ 
در کل کشور برگشــت داده شده است که 
نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتیــب ٣.٦ درصــد و ٤.١ درصد افزایش 
نشــان می دهد. بدین ترتیب از کل تعداد 
و مبلغ چک های مبادله شده در بهمن ماه 
١٣۹٨ به ترتیــب ٨.٤ درصد و ۹.۵ درصد 
برگشت داده شده است.درصد تعداد و مبلغ 
چک های برگشـــت داده شده در دی ماه 
١٣۹٨ به ترتیب معادل ٨.2 درصد و ١.١0 
درصد و در بهمن ماه سال ١٣۹٧ بـه ترتیب 
برابر ۹.٧ درصد و ١١.١ درصد بوده اســت.  
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 
2١٤ هزار فقره چک بـــه ارزشی بـیش از 
۵٣ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که 
از نظر تعداد ٧.٤ درصد و از نظر ارزش ۵.٨ 
درصد از کل چک های مبادله ای برگشــت 
داده شــده اســت. در ماه مذکــور در بین 
سایر استان های کشــور، بیش ترین نسبت 

تعداد چک های برگشــتی به کل چک های 
مبادله ای در استان، بـه ترتیب به استان های 
کهگیلویــه و بویراحمــد )١٦.٧ درصــد(، 
خراسان شمالی)١2.٨ درصد( و چهارمحال 
و بختیاری )١2.٧ درصد( اختصـاص یافته 
است و استان های گیان )٧.١ درصد(، البرز 
)٧.٣ درصد( و یزد )٧.٤ درصد( پایین ترین 
نســبت تعداد چک های برگشــتی به کل 
تعداد چک های مبادله شــده در استان را 
به خود اختصــاص داده اند.در ماه مـــورد 
بررســی در بین سایر اســـتان های کشور، 
بیش ترین نسبت ارزش چک های برگشتی 
بـه کـــل ارزش چک های مبادله شده در 
استان بـــه ترتیب به استان های کهگیلویه 
و بویراحمد )١۵.٦ درصد(، خراسان شمالی 
)١٤.٨ درصـد( و هرمزگان )١٤.٧ درصـد( 
اختصاص یافته اســت و استان های البرز و 
ایام )هـــر کدام ٨.١ درصد(، خوزسـتان 
)٨.٦ درصد( و گیان )۹.۵ درصد( کم ترین 
نســبت ارزش چک های برگشــتی به کل 
ارزش چک های مبادله شده در استان را به 

خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی به تفکیک علل
در بهمن ماه ١٣۹٨، در کل کشــور بالغ بر 
٦۹١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١١ 
هزار میلیارد ریال به دایل کسری یا فقدان 
موجودی برگشت داده شده است. در واقع 
در کل کشــور از نظر تعداد ۹٦.2 درصد و 
از نظــر ارزش ۹۵.2 درصد از کل چک های 
برگشتی به دایل کسری یا فقدان موجودی 
بوده اســت. در ماه مورد بررسی در استان 
تهران حدود 202 هزار فقره چک به ارزشی 
بالغ بر ۵0 هــزار میلیارد ریــال به دایل 
کســری یا فقدان موجودی برگشــت داده 
شــده است. در واقع در استان تهران از نظر 
تعــداد ۹٤.٤ درصد و از نظــر مبلغ ۹٤.٣ 
درصد از کل چک های برگشــتی به دایل 

کسری یا فقدان موجودی بوده است.

افزایش آمار تعداد چک های برگشتی
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گزیده خبر

 کشته و زخمی شدن 80 نظامی ائتاف 
عربی در عملیات انصاراه

جنبش انصاراه یمن از کشته و زخمی شدن بیش از ۸۰ تن از نیروهای ائتاف 
متجاوز عربی در جریان پیشــروی در استان مأرب خبر داد.به گزارش ایسنا، 
خبرگزاری »الصحافه« یمن به نقل از انصاراه اعام کرد، طی درگیری ها در 
اســتان مأرب در شمال شرق یمن بیش از ۸۰ نیروی ائتاف عربی از جمله 
دو فرمانده آنها کشته و زخمی شدند.طبق گزارش این خبرگزاری، نیروهای 
انصاراه و گروه های وابسته به آن توانستند پیشروی گسترده نیروهای ائتاف 
عربی ضد یمن به سمت کوه کوفل در منطقه صراوح واقع در استان مأرب را 
دفع کنند و در این درگیری ها بیش از ۸۰ تن از نیروهای این ائتاف متجاوز 
کشــته و زخمی شدند که از جمله کشته ها حمید المسوری، فرمانده لشکر 
۳۱۰ و رئیس این عملیات و خالد الجماعی، فرمانده لشــکر ۷۲ ائتاف عربی 
بودند.پیشتر نیروهای وابسته به دولت مستعفی یمن )که از سال ۲۰۱۵ تحت 
حمایت ائتاف عربی ضد یمن هستند( مدعی شد، در کمین این نیروها در 
جبهــه صراوح در غرب مأرب، بیش از ۲۵ تن از نیروهای انصاراه کشــته و 

تعداد دیگری از آنها نیز زخمی شدند.

ترامپ: 1000 نیروی نظامی دیگر در 
نیویورک مستقر می شوند

دونالد ترامپ اظهار کرد، ۱۰۰۰ نیروی نظامی دیگر در حال اعزام به نیویورک 
هســتند تا به این شهر در مدیریت گســترش کرونا کمک کنند.به گزارش 
ایسنا، دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در نشست ستاد مقابله با کرونا 
در کاخ سفید گفت: به دســتور من، ۱۰۰۰ نیروی نظامی پزشکی دیگر در 
حال اعزام به نیویورک هســتند تا در جایی که بیشترین نیاز به آنان وجود 
دارد، کمک رسانی کنند. آنجا خطرناکترین کانون خطر است.به گزارش پایگاه 
خبری هیل، رییس جمهوری آمریکا همچنین افزود، شمار نیروهای نظامی 
در این منطقه باز هم افزایش خواهد یافت.او در ادامه گفت، با این که برنامه ای 
برای گسترش نیروهای نظامی در دیگر نقاط آمریکا وجود ندارد، ممکن است 
با افزایش شمار مبتایان در این مناطق به حضور نیروهای نظامی نیز افزوده 
شــود.ترامپ اظهار کرد: ممکن است به این ۱۰۰۰ تن، نیروهای دیگری نیز 
افزوده شوند. نیویورک حدود ۱۰۰۰ نیرو دریافت خواهد کرد زیرا این چیزی 

است که نیازمندش هستند.

دستگیری رهبر داعش افغانستان به همراه 
19 تن از افرادش

اداره امنیت ملی افغانســتان با انتشار اطاعیه ای اعام کرد »اسلم فاروقی«، 
رهبر شــاخه »خراســان« داعش را همراه با ۱۹ عضو ایــن گروه در جنوب 
افغانستان دستگیر کرده اســت.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی 
بی ســی، در اطاعیه امنیت ملی آمده است که »عبداه اورکزی مشهور به 
اسلم فاروقی رهبر گروه داعش شاخه خراسان با ۱۹ تن از همکاران نزدیکش 
از جمله قاری زاهد و ســیف اه مشــهور به ابوطلحه پاکســتانی طی یک 
عملیات هدفمند و پیچیده توسط نیروهای عملیات ویژه امنیت ملی دستگیر 
شدند.«گروه موسوم به شاخه خراسان داعش مسئولیت خونین ترین حمات 
اخیر در کابل را برعهده گرفته اســت.در حمله هفته گذشــته در کابل که 
داعش شاخه خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت، یک بمبگذار انتحاری 
وارد عبادتگاه اقلیت سیک ها در کابل شد و دستکم ۲۶ نفر را کشت و ۸ نفر 
دیگر زخمی شدند.وزارت کشور افغانستان می گوید این حمله با کشته شدن 
مهاجم به پایان رســید. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته 
است. گروه طالبان گفته در این حمله نقشی نداشته است.در اطاعیه امنیت 
ملی آمده که »اســلم فاروقی در اعترافات اولیه خود از ارتباطات گســترده 
ســازمان های اطاعاتی منطقه ای با گروه داعش شاخه خراسان پرده برداشته 
است.«همچنین در این اطاعیه گفته شده که او از »قریه  آخندزادگان منطقه  
اورکزی ایجنسی پاکستان است. نامبرده قبا به عنوان مسئول نظامی شهر 
پیشاور گروه داعش مستقر در دره عبدالخیل ولسوالی اچین وایت ننگرهار 
و مسئول عملیات های داعش در خیبر ایجنسی فعالیت داشته است.«امنیت 
ملی افغانســتان می گوید که فاروقی روابط تنگاتنگی با گروه لشکر طیبه و 
شــبکه  حقانی نیز داشــت که این ارتباطات اکنون در سطوع مختلف گروه 
داعش شاخة خراسان گسترش یافته است.همچنین دو فرد دیگری که همراه 
رهبر این شــبکه بازداشت شده اند نیز به گفته امنیت ملی افغانستان«قاری 
زاهد مشــهور به معاذ مسئول نظامی داعش در افغانستان و سیف اه مشهور 
به ابوطلحه  پاکســتانی مســئول جذب و تنظیم افراد در شبکه های مختلف 
داعش در وایت ننگرهار بوده اند.«در سال های اخیر چندین تن از رهبران این 
گروه در افغانستان کشته شده اند.دو سال پیش نیز  ابوسعد ارهابی، چهارمین 
رهبر گروه داعش در افغانستان در ولسوالی خوگیانی وایت ننگرهار در یک 
حمله هوایی مشــترک نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای حمایت قاطع 

کشته شد.

ترور فرمانده ارشد حزب اه در جنوب لبنان
منابع از ترور یکی از فرماندهان ارشد حزب اه لبنان در جنوب این کشور خبر 
دادند.به گزارش ایســنا، به نقل از رای الیوم، منابع با اعام این خبر گفتند پیکر 
»علی محمد یونس«، از فرماندهان ارشد حزب اه لبنان از شهرک جبشیت در 
استان النبطیه در داخل جسدش در مسیر بین شهرک های قاقعیه الجسر و زوطر 
الغربیه پیدا شــده که با ساح سرد ترور شده است.گشت های امنیتی در محل 
حادثه حاضر شدند و مظنونی را به نام »ع.ف.ا« بازداشت کردند.هنوز تحقیقات 

ادامه دارد و جزئیات کامل در این باره در دست نیست.

هشدار جانسون به کشورهای گروه 20
نخست وزیر انگلیس به کشورهای گروه ۲۰ درباره اقدام براساس منافع خودشان 
در مقابله با کووید-۱۹ هشدار داد.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، 
بوریس جانســون، نخست وزیر انگلیس در حالی این مساله را مطرح کرده است 
کــه چندی پیش آلمان، دولت آمریکا را بــه »دزدی دریایی مدرن« متهم کرد 
چون آمریکا ۲۰۰ هزار ماســک را که از ســوی چین برای برلین در نظر گرفته 
شده بود، در فرودگاه بانکوک مصادره کرده و آن را به ایاات متحده منتقل کرد.

جانسون و دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس نسبت به از بین بردن و تخریب 
حفاظت از تولیدات داخلی هشدار داد و بر اهمیت کار گروهی در مواجهه با این 
بیماری همه گیر تاکید کردند.وزیر خارجه انگلیس همچنین گفت: نخست وزیر، 
وزیر تجارت و من به کشــورهای گروه هفت و ۲۰ تاکید داریم که مســیرهای 
تجاری را باز نگه دارند و حفظ کنند و از ترکیب کووید-۱۹ با برنامه حفاظت از 

تولیدات داخلی اجتناب کنند.

اعام موعد جلسه رای اعتماد پارلمان عراق به 
کابینه الزرفی

یک منبع نزدیک به نخســت وزیر مکلف عراق اعام کرد که پارلمان این کشور 
چهارشنبه یا پنجشنبه هفته جاری جلسه رأی اعتماد به کابینه جدید را برگزار 
می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از شفق نیوز، یک منبع نزدیک به عدنان الزرفی، 
نخســت وزیر مکلف عراق در سخنانی موعد برگزاری جلسه رأی اعتماد پارلمان 
این کشور به کابینه الزرفی را فاش کرد.وی در این باره گفت: جلسه رأی اعتماد 
به دولت الزرفی چهارشنبه یا پنجشــنبه هفته جاری برگزار خواهد شد و طی 
چند ساعت آینده درخواست رسمی برای برگزاری این جلسه صورت می گیرد.

این منبع ادامه داد: الزرفی در طی چند روز گذشــته توانست حمایت اکثریت 
نمایندگان از جناح های سیاســی مختلف را به دست بیاورد و رای نمایندگان به 
دور از تصمیمات و دســتورالعمل های روسای جناح ها و احزاب سیاسی خواهد 
بود.نخست وزیر مکلف عراق شنبه برنامه دولت و درخواست برای تشکیل جلسه 
رای اعتماد به کابینه خود را به رئیس پارلمان تقدیم کرد.وی در سخنانی پس از 
تقدیم برنامه های دولتش و درخواست برای تشکیل جلسه رای اعتماد به کابینه 
خود گفت که منتظر جلســه رأی گیری پارلمان درباره برنامه پیشنهادی است.

پنج ائتاف ازجمله ائتاف الفتح مخالف تشــکیل دولت توســط عدنان الزرفی 
هستند اما نخســت وزیر مکلف عراق بدون توجه به این مخالفت درحال تاش 
برای جلب رضایت فراکسیون های مختلف و دادن رأی اعتماد به اعضای کابینه 

خود است.

هشدار سازمان بدر درباره استفاده آمریکا از 
پاتریوت ها برای حمله به ارتش عراق

یک مســئول سازمان بدر عراق عنوان داشــت که استقرار سامانه های پاتریوت 
آمریکا در استان اانبار تاثیر خود را بر تمامی واحدهای نظامی عراق می گذارد.

به گزارش ایســنا، به نقل از  پایگاه خبری المعلومه، قصی اانباری، از مسئوان 
سازمان بدر در استان اانبار و از فرماندهان حشد شعبی عراق نسبت به احتمال 
حمات با سامانه پاتریوت آمریکا به نیروی هوایی عراق به بهانه انتقال فرماندهان 
حشــد شعبی هشــدار داد.اانباری اعام کرد که سامانه سامانه های پاتریوت از 
کویت و با اطاع دولت فدرال بغداد، وارد خاک عراق شــده اســت.وی در ادامه 
گفت که بخش دوم از سامانه ها طی روزهای آینده به اقلیم کردستان انتقال پیدا 
می کند.اانباری با بیان اینکه مســتقر کردن سامانه های پاتریوت در پایگاه های 
آمریکایی تمامی واحدهای نظامی عراقِی مستقر در نوار مرزی با سوریه را تحت 
تاثیر قرار می دهد، نســبت به استفاده نیروهای آمریکایی از پاتریوت برای هدف 
قرار دادن هواپیماهای ارتش به بهانه نقل و انتقال فرماندهان حشد شعبی هشدار 
داد.پیشتر آمریکا ســامانه های پاتریوت را در برخی پایگاه ها در عراق به منظور 

محافظت از نیروهای خود در برابر حمات احتمالی مستقر کرد.

ترودو: ممنوعیت صادرات آمریکا را تافی 
نمی کنیم

نخســت وزیر کانادا اظهار کرد، به رغم آن که دولت ترامپ اعام کرده از صادرات 
ماسک های انN۹۵( ۹۵( به کانادا جلوگیری می کند، این اقدام را تافی نخواهد 
کــرد و در روزهای آینده با ترامپ درباره صادرات ماســک گفت وگو می کند.به 
گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا اظهار کرده که برای مطمئن 
شدن از در دسترس بودن این نوع ماسک در آمریکا در دوران شیوع کرونا جلوی 
صادرات آن را می گیرد.به گزارش خبرگزاری پرس اسوسیشن، ترامپ در این باره 
گفت: ما به این ماسک ها نیاز داریم. نمی خواهیم دیگران آن ها را بگیرند.جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا اظهار کرد، مقامات این کشور گفت وگوهای سازنده ای با 
مقامات آمریکایی داشته اند و او قرار است در روزهای آینده با ترامپ صحبت کند.

وی افزود، به این رییس جمهوری خواهد گفت که هر دو کشور به گونه ای به هم 
پیوسته اند که اگر زنجیره تامین قطع شود، ممکن است به دو کشور آسیب برسد. 

درخواست اندیشکده انگلیسی برای شکایت 
از چین و دریافت غرامت 3۵1 میلیارد پوندی

یک اندیشکده انگلیسی در بررسی گسترده اپیدمی ویروس کرونا به این نتیجه 
رســید که انگلیس باید برای دریافت غرامــت ۳۵۱ میلیارد پوندی به خاطر 
این بحران از دولت چین در دادگاه های بین المللی شــکایت کند.به گزارش 
ایسنا، به نوشــته روزنامه دیلی میل، نتیجه این بررسی در حالی منتشر شد 
که ۱۵ تن از اعضای ارشد حزب محافظه کار به رهبری دامیان گرین، معاون 
سابق بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در نامه ای از جانسون خواستند تا 
درباره روابط این کشور با پکن تجدیدنظر کند.در این نامه آمده است: مقررات 
بین المللی مراقبت بهداشتی که از نظر قانونی الزام آور است، کشورهای جهان 
را ملزم می سازد تا در زمان همه گیری های بالقوه اطاعات کاملی ارائه دهند. 
تخطی از این مقررات اجازه داد تا ویروس کرونا در سراســر جهان گسترش 
یابد و به لحاظ اقتصادی و بهداشــتی پیامدهای بسیار جدی برای کشورهای 

سراسر جهان داشته باشد. 

سازمان بهداشت جهانی اعام کرد

۲واکسن ویروس کرونا وارد مرحله آزمایشات انسانی شدند
ســازمان بهداشــت جهانی اعام کرد: دو نمونه از واکســن 
ویروس کرونــا که محققان توســعه داده انــد، وارد مرحله 
آزمایشــات انسانی می شوند، اما ۶۰ واکسن دیگری که دیگر 
محققان توســعه داده اند، فعا در مرحلــه پیش بالینی قرار 
خواهند داشــت.به گزارش ایسنا و به نقل از بیزینس تودی، 
ســازمان بهداشــت جهانی )WHO( تأیید کرده است که دو 
واکسن بیماری کووید-۱۹ وارد مرحله اول کارآزمایی بالینی 
انسان شــده اند و ۶۰ واکســن دیگر نیز در مراحل پیش از 
بالینی قرار دارند.یکی از واکسن های تایید شده برای آزمایش 
 CanSino« بر روی انســان بطور مشــترک توسط شــرکت
Biological »و مؤسسه بیوتکنولوژی« CanCino »ساخته شده 
اســت. این واکسن از وکتور ویروســی بدون تکرار به عنوان 
پلتفرم همانند واکســن های بیماری غیر کرونا مانند ابوا که 
 )۵ Adenovirus Type( »۵ بــر روی »آدنوویروس های نــوع
متمرکز هستند، استفاده می کند.آدنوویروس ها ویروس های 
بدون غشــاء لیپیدی و دارای دی ان ای دو رشــته ای خطی 
هستند که از طریق رسپتورهای خود به سلول ها می چسبند 
و با اندوســیتوز وارد ســلول ها می شــوند.به گفته محققان 
آدنوویروس ها ویروس های متداولی هســتند که باعث ایجاد 

ذات الریه می شــوند و می توانند آنتی ژن هــای بالقوه را برای 
تحریــک تولید آنتــی بادی هایی که علیه ایــن بیماری کار 
می کنند، ارسال کنند. شرکت CanSino Biological با همکاری 
آکادمی بیو مهندســی آکادمی علوم پزشــکی نظامی چین، 
در ســال ۲۰۱۷ واکســن ابوا را نیز تولید کرده بود.واکسن 
دیگری که وارد مرحله اول کارآزمایی شــده اســت، توسط 
شــرکت بیوتکنولوژی آمریکایی مدرنا )Moderna( و موسسه 
ملی آلرژی و بیماری های عفونی )NIAID( توسعه داده شده 
است. این نانوذرات لیپیدی )LNP( واکسن کاندیدای ام آر.ان.

ای را در یک محفظه قرار می دهند و از یک بســتر آر.ان.ای 
اســتفاده می کنند. در این روش، اطاعات ژنتیکی ویروس از 
دی.ان.ای برای ساختن پروتئین رمزگذاری می شود. ام آر.ان.

ای یا پیام دهنده آر.ان.ای، به عنوان واســطه ای بین اطاعات 
ژنتیکی موجود در دی.ان.ای و توالی اسید آمینه پروتئین ها 
عمل می کند که به سلول ها دستور می دهد پروتئین هایی را 
که با ویروس ها مبارزه می کنند، تولید کنند. سازمان جهانی 
بهداشت می گوید ۶۰ واکسن دیگر نیز در مرحله کارآزمایی 
پیش بالینی هســتند. کارشناسان معتقدند که ۱۲ تا ۱۸ ماه 

طول خواهد کشید تا واکسن در دسترس عموم قرار گیرد.

بغداد - ایرنا - فرماندهی نظامی ارتش 
عراق در بغداد دیروز )یکشنبه( از آغاز 
عملیات تعقیب و نابودی عناصر گروه 
تروریستی »داعش« در شمال پایتخت 
این کشور خبر داد. در بیانیه فرماندهی 
امنیتــی بغداد  آمده اســت که صبح 
امروز لشکر ششم و بخش های وابسته 
به آن، عملیاتی را در شمال بغداد آغاز 
کردند تا بقایای گروه های تروریستی 
داعش را در این منطقه نابود کنند. در 
این بیانیه آمده است که این عملیات 
برای تقویت بیشتر امنیت و آرامش در 
مناطق  »الخضرا، الخزنه و السلمان« 
آغاز شده و در پایان جزئیات آن اعام 

خواهد شد.
در همین حال، اداره اطاعات نظامی 
عراق شــنبه شــب از دستگیری یک 

هســته مخفی داعش شــامل چهار 
عنصر به سرکردگی تروریست معروف 
به »ابوجهنم« در »تلعفر« در اســتان 
»نینوا« خبــر داد.در بیانیه این اداره 
آمده اســت که مرکز اطاعات ارتش 
در لشــکر ۱۵ با همــکاری اطاعات 
تیــپ ۹۲ پیاده نظام، توانســت یک 
هسته تروریستی را در منطقه »البویر« 
شهرستان تلعفر در موصل مرکز نینوا 
شناســایی کند.همچنین روز )شنبه( 
نیروهای »الحشد الشعبی« در استان 
شــرقی »دیاله« عــراق حمله عناصر 

تروریســتی داعش بــه میادین نفتی 
این منطقه را ناکام گذاشتند.در بیانیه 
ای که سازمان الحشد الشعبی منتشر 
کرده، آمده است که نیرویی از »تیپ 
یک« بســیج مردمــی، حمله داعش 
برای هدف قــرار دادن میادین نفتی 
در منطقه »نفت خانه« در شرق استان 
دیالــه را  خنثی کرد.بر این اســاس، 
گروهی از تروریست های داعش جمعه 
شب نیز با استفاده از تاریکی هوا قصد 
هدف قرار دادن تاسیســات نفت خانه 
را داشــتند که نیروهــای تیپ یک با 

خمپاره و دیگر ســاح ها تروریست ها 
را بدون هرگونه اقدامی مجبور به فرار 
گذشته  جمعه  الشعبی  کردند.الحشد 
هم از آغاز عملیات برای جست وجو و 
شناسایی عناصر داعش در منطقه نفت 
خانه در شــرق استان دیاله خبر داده 
بود.فعالیت داعش در روزهای گذشته 
به دنبال تحرک های مشکوک نیروهای 
آمریکایی در عراق روند رو به رشــدی 
داشته است.پیشتر برخی کارشناسان 
و منابع امنیتی عراق از احتمال فعالیت 
دوباره داعش در برخی از اســتان های 
شمالی و شــرقی این کشور خبر داده 
بودند.منابعی در کمیســیون امنیت و 
دفاع پارلمان عراق نیز فعالیت دوباره 
داعش در عراق را مرتبط با نقشه های 

جدید آمریکا دانستند.

ارتش عراق از عملیات نظامی 
علیه عناصر داعش خبر داد

هنری کیسینجر در یادداشــتی که توسط روزنامه 
وال استریت ژورنال منتشر شده، هشدار داده است 
که شکست در برابر کرونا و پیامدهای آن »می تواند 
جهان را به آتش بکشد« و اقتصاد جهانی را تا سال ها 
دچار مشکل کند.به گزارش ایسنا، هنری کیسینجر، 
وزیر امور خارجه اســبق آمریکا بر این باور است که 
کاخ ســفید »عملکرد محکمی در جلوگیری از بروز 
فاجعه« در دوران شیوع کرونا داشته است.به گفته او، 
آمریکا باید فورا برای یافتن راهی برای ترمیم اقتصاد 
جهانی و حفاظت از »نظام جهانی لیبرال« اقدام کند.

او در این یادداشــت نوشــته است: حتی آمریکا هم 
نمی تواند در اقدامی کاما ملی بر این ویروس چیره 
شود.وی هشدار داده است که کروناویروس می تواند 
تخریبی جهانی در زمینه اقتصاد را به دنبال داشته 
باشــد که در صورت عدم اتخاد تدابیر مناســب، تا 
چندین نسل ادامه یابد.کیسینجر نوشته است، کاخ 
ســفید »عملکردی محکم در جلوگیری از فاجعه« 
داشته اســت اما این دولت نیازمند عملکرد موثر و 
دوراندیشانه برای شکســت این بیماری است تا نه 
تنها اعتماد آمریکایی ها، بلکه اعتماد جهان را بازیابد.

در یادداشت او آمده است: وقتی همه گیری کووید 
۱۹ به پایان برســد، بســیاری از نهادهای کشورها، 
شکست خورده تصور می شــوند. اینکه این قضاوت 
منصفانه اســت یا خیر محل بحث نیست. واقعیت 

این اســت که جهان پــس از کروناویــروس هرگز 
مثل قبل نخواهد بود.کیسینجر با تایید کمبودهای 
موجود در مقابله با کرونا نوشــت: ملزومات پزشکی 
بــرای مقابله با مــوج مبتایان تازه کافی نیســت. 
بخش هــای مراقبت های ویژه در مرز و فراتر از لبریز 
شدن هستند. آزمایش ها برای تشخیص میزان ابتا 
کافی نبوده و  نتوانسته گسترش بیماری را مهار کند. 
تا رسیدن به یک واکســن موفق هم ۱۲ تا ۱۸ ماه 
فاصله وجود دارد.او بر این باور است که آمریکا برای 
شکســت این ویروس باید با دیگر کشورهای جهان 
همکاری کند و »الزامات آن بــا دیدگاه و برنامه ای 

مبتنی بر همکاری جهانی فراهم خواهد شد«.
او ســه گامــی را که آمریکا برای شکســت کرونا و 

بازگرداندن ثبات به اقتصاد، نیازمند آن اســت، ارائه 
کــرده که نخســتین گام آن یافتــن درمانی برای 
این ویروس است.کیســینجر در این باره نوشــته: 
مــا بایــد تکنیک هــا و فناوری های تــازه ای برای 
کنترل این بیماری و متناســب ســازی واکسن به 
نسبت جمعیت های گســترده ایجاد کنیم.به گفته 
او، »شــهرها، ایالت ها و مناظق باید پیوســته برای 
حفاظــت از مردم خود در برابر این بیماری از طریق 
ذخیــره، برنامه ریزی مبتنی بر همکاری و تحقیقات 
در زمینه هــای علمی آماده شــوند«.وی افزود، گام 
بعدی »ترمیم زخم های اقتصاد جهانی است«.او در 
آخر اشاره کرده است که اصول نظام جهانی لیبرال 
باید حفاظت شــوند و یک دولت آگاه باور دارد که 
باید »امنیت، نظم، ســامت اقتصــادی و عدالت را 
فراهــم آورد«.به گفته او، این همه گیری در دورانی 
که موفقیت وابســته به تجارت جهانی و جابه جایی 
و تحــرک مردم اســت، یک اتفاق نابهنــگام ایجاد 
کرده اســت.وی افزود: دموکراسی های جهان باید از 
ارزش های عصر روشــنگری خود دفاع کنند. عقب 
نشینی جهانی از تعدیل قدرت از طریق مشروعیت، 
منجر به تجزیه قرارداد اجتماعی در ابعاد کشوری و 
بین المللی خواهد شد.او همچنین شرایط فعلی را به 
دلیــل ابعاد جهانی آن پیچیده تر از بحران اقتصادی 

سال ۲۰۰۸ عنوان کرد.

کیسینجر:

شکستدربرابرکروناجهانرابهآتشمیکشد

در حالی که کروناویروس جدید تاکنون در ۲۰۶ کشــور 
و منطقه جهان شیوع یافته و بیش از یک میلیون مبتا 
بر جای گذاشــته است، شمار اندکی از کشورهای جهان 
هنوز درگیر این همه گیری نشده اند.به گزارش ایسنا، بر 
اساس آمارهای رسمی دانشگاه جان هاپکینز ۱۸ کشور از 
میان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد مدعی شده اند 
کــه تاکنون هیچ موردی از ابتا بــه کووید-۱۹ را ثبت 
نکرده اند.این کشورها شامل مجمع الجزایر قمر، کریباتی، 
لسوتو، جزایر مارشــال، میکرونزی، نائورو، کره شمالی، 
پاائو، ساموآ، سائوتومه و پرنسیپ، جزایر سلیمان، سودان 
جنوبی، تاجیکستان، تونگا، ترکمنستان، تووالو، وانواتو و 
یمن هستند.هرچند برخی از این کشورها از جمله کره 
شمالی که همیشــه به طور شدیدی در حالت قرنطینه 
قرار دارد و یمن و ســودان جنوبی که در شرایط جنگی 
به ســر می برند، احتمال می رود هیچ مــوردی از ابتا را 
گزارش نکنند اما به نظر می رسد دیگر کشورهای نامبرده 
واقعــاً از این ویروس همه گیر که تاکنون حدود ۶۰ هزار 

قربانی در سراسر جهان بر جای گذاشته، در امان مانده اند.
بیشتر این کشورها جزایر کوچک  دورافتاده ای هستند که 
در حالت عادی نیز گردشــگران زیادی نداشته و انزوای 
اجتماعی بخشی عادی از زندگی روزمره مردم آن هاست. 
بر اساس داده های منتشر شده در سپتامبر سال ۲۰۱۸ 
میادی توســط سازمان جهانگردی جهانی ملل متحد، 
هفت مورد از ۱۰ کشور با کمترین شمار گردشگران در 
میان ۱۸ کشــوری قرار دارند که تاکنون هیچ موردی از 
ابتا به کروناویروس جدید را ثبت نکرده اند.در حالی که 
انزوای اجتماعی معمول در این کشورها باعث شده تا از 
شیوع مرگبار کروناویروس جدید در امان بمانند اما این 
واقعیت که این کشــورها تا این حــد در انزوا قرار دارند، 
نگرانی اصلی برخی دولت ها شــده است.در یکی از این 
کشورها حتی پیش از شیوع این ویروس جدید اقدامات 
شدیدی صورت گرفته است.رئیس جمهوری نائورو، یک 
جزیره کوچک در منطقه »میکرونزی« واقع در شــمال 
شرقی استرالیا ضمن ابراز نگرانی نسبت به همه گیری و 

شیوع ســریع کروناویروس جدید در جهان، اعام کرده 
که این کشور همه چیز را در مرزهای خود متوقف کرده 
است.این کشور با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، دومین کشور 
کم جمعیت ثبت شده در سازمان ملل متحد محسوب 
می شود و بیش از ۳۲۱ کیلومتر با نزدیک ترین همسایه 
خود، جزیره بانابا که بخشــی از کریباتی، کشور واقع در 
اقیانوس آرام است، فاصله دارد. کریباتی نیز خود تاکنون 
هیچ موردی از ابتا به کووید-۱۹ مشــاهده نکرده است.

نزدیک ترین شــهری که به نائورو پرواز مستقیم دارد نیز 
»بریزبِن« استرالیا است که حدود ۳۳۸۰ کیلومتر فاصله 
دارد.نائورو تنها یک بیمارستان در کشور خود داشته و به 
شدت با کمبود پرستار مواجه است. این کشور همچنین 
هیچ دستگاه تنفسی نداشته و از این رو در صورت شیوع 
کروناویروس هیچ شانســی نخواهد داشت.از همین رو از 
ابتدای ماه میادی مارس تاکنون این کشور طی اقدامات 
ســختگیرانه ای که اتخاذ کرده ورود هر مســافری را از 

کشورهای چین، کره جنوبی و ایتالیا ممنوع کرده بود. 

۱۸ کشوری که درگیر همه گیرِی کرونا نشده اند
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شرکت »نوُوگروپ«)Nuvo Group( اخیرا موفق به توسعه کمربند مناسب 
افراد باردار شــده اســت که یــک کمربند معمولی نیســت و درون آن 
سیستم های پیشرفته ای تعبیه شده  که می توانند از راه دور بر ضربان قلب 
جنین و مادر نظارت کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از مدگجت، کمربند 
هوشمند شــرکت نوُوگروپ، »آی ان وی یو«)INVU( نام دارد و اخیرا نیز 
تاییدیه ســازمان غذا و دارو ایاات متحده آمریکا را دریافت کرده است.در 
دوران شــیوع ویروس کرونا که مادران باردار نمی توانند به طور مرتب به 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی برای اطاع از وضعیت جنین خود مراجعه 
کنند استفاده از این کمربند که می تواند بر برخی موارد نظارت کند بسیار 
مهم است.اندازه گیری قلب جنین و مادر از مهم ترین کارها در اواخر دوره 

بارداری محسوب می شوند .

محققان دانشــگاه »کلمبیا« دریافته اند که یــک دارو که در اصل برای 
درمان ســنگ کلیه و ســنگ های مجاری ادراری ســاخته شده است، 
می تواند کاری کند تا سلول های سرطانی لوزالمعده از گرسنگی بمیرند.

به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، سلول های سرطانی نیز مانند 
سایر سلول های بدن برای زنده ماندن به مواد مغذی و انرژی نیاز دارند. 
این موضوع این امکان را برای محققان فراهم می کند تا عرضه این مواد 
مغذی را به آنها قطع کرده و روند گســترش این سلولها را کند کنند. 
اکنون یک گروه تحقیقاتی در دانشــگاه »کلمبیا« با اکتشافی جالب در 
این زمینه، کشف کرد که یک دارو که در حال حاضر برای بیماری سنگ 
کلیه تجویز می شود، می تواند رسیدن اسید آمینه به سلول های سرطانی 

لوزالمعده را که برای این سلول ها حیاتی است، قطع کند.

نتایج یک پژوهش نشان می دهد استفاده از پانسمان آلژینات کلسیم به 
جای پانســمان معمولی بعد از کشیدن دندان در کاهش خونریزی موثر 
است.به گزارش ایسنا، خارج کردن دندان یکی از تهاجمی ترین اقدامات 
دندانپزشکی در حفره دهان است. یکی از نگرانی های موجود مربوط به 
مشکات و عوارض پس از خارج کردن دندان است که شایع ترین آن ها، 
خونریزی و التهاب و درد اســت. پانسمان آلژینات کلسیم یک پانسمان 
جاذب با قابلیت ژل شونده و با قدرت جذب مایع به اندازه چند برابر حجم 
خود است که از جلبک قهوه ای دریا استخراج می شود.در این مقاله آمده: 
»پانســمان آلژینات کلسیم با انجام تبادل سدیم در خون و یون کلسیم 
موجود در الیاف خود منجر به افزایش غلظت کلسیم که یک کوفاکتور 

جهت انعقاد است، شده و روند هموستاز را تسریع می کنند. 

ابداع کمربند بارداری هوشمند 
برای دوران شیوع »کرونا«

درمان سرطان لوزالمعده با 
داروی سنگ کلیه!

تاثیر استفاده از یک پانسمان 
خاص بر کاهش خونریزی لثه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نصب ماکت گودزیا کنار ساختمانی در توکیو ژاپن

لوتوس در حال برنامه ریزی برای بازگشتی باشکوه!
تقریباً هرچند وقت یک بار خبرهایی درباره اســتارت دوباره لوتوس شــنیده می شود!این اسپورت ساز بریتانیایی می خواهد اسپریت را به 
صورت رقیب پیشــرانه وسط فراری احیا کند و نســل های جدید الیزه و اوورا را نیز به جنگ پورشه 718 کیمن و 911 بفرستد. البته از 
این دست خبرها را چندین و چند بار شنیده ایم؛ اما این بار به نظر می رسد لوتوس به احیای خود کامًا متعهد بوده و سکوت سال های 
اخیر آن آرامش قبل از طوفان بوده است.همه ی ما می دانیم که لوتوس اویجا اولین قدم در این راه پر پیچ و خم خواهد بود. این هایپرکار 
الکتریکی 1973 اسب بخاری پیش از این کامًا خبرساز شده است. تولید اویجا راه را برای عرضه محصوات جدید هموار خواهد کرد. کل 
سبد محصوات لوتوس دگرگون خواهد شد.لیست چیزهایی که لوتوس باید تغییر دهد کامًا پر و پیمان است اما محصوات جدید این 
شــرکت در بازارهایی همچون آمریکا عرضه خواهد شد، جایی که لوتوس همواره مشکاتی داشته است. یکی از کلیدی ترین محصوات 
جدید لوتوس یک شاسی بلند خواهد بود که شایعات زیادی درباره آن وجود دارد. از آنجایی که کمپانی مادر لوتوس یعنی جیلی مالکیت 
ولوو را نیز در اختیار دارد بنابراین این خودرو از پلتفرم مشترک با خودروهایی همچون ولوو XC60 استفاده خواهد کرد. شاسی بلند لوتوس 
از نظر پرفورمنس و خاص بودن رقیب پورشه ماکان خواهد بود و الیزه جدید هم به عنوان یک اسپورت سبک وزن انجام وظیفه خواهد کرد. 

طای سفید؛ معدن پرسود ستاره های جوان رئال
روزنامه آ اس خرید بازیکنان زیر 20 ســال رئال مادرید را بســیار موفق ارزیابی کرده و از آنها با عنوان »طای سفید« یاد کرده است.به 
گزارش »ورزش سه«، روزنامه اسپانیایی آ اس، روی جلد خود را به موفقیت باشگاه رئال مادرید در جذب بازیکنان زیر 20 سال اختصاص 
داده و می گوید بازیکنان زیر بیست سالی که رئال اخیرا چه به صورت دائمی و چه به صورت قرضی به مبالغی اندک به  خدمت گرفته در 
این تیم ارزشی چند برابر پیدا کرده اند و حاا مجموع ارزش آنها به 355.5 میلیون یورو بالغ شده است. آ اس از استراتژی رئال در قبال 
خرید این بازیکنان تقدیر کرده و از آنها به عنوان »طای سفید« یاد کرده است. رئال مادرید نه تنها می تواند از نظر ورزشی از استراتژی 
خود برای جذب این بازیکنان جوان استفاده کند بلکه حاا می تواند از آنها سود مالی قابل توجهی هم بدست آورد. در حال حاضر در رئال 
مادرید یازده بازیکن حضور دارند که زمانی به این باشــگاه جذب شــده اند که کمتر از بیست سال سن داشته اند. رئال مادرید برای خرید 
این یازده بازیکن 175.7 میلیون یورو هزینه کرده، یعنی برای هر بازیکن به طور میانگین 15.9 میلیون یورو. ولی حاا با توجه به ارزیابی 
ترنسفرمارکت، قیمت آنها به 355.5 میلیون یورو افزایش یافته یعنی به طور میانگین، هر بازیکن 32.2 میلیون یورو. یعنی رئال اگر همین  

حاا آنها را به ارزش بازار به فروش برساند 179.8 میلیون یورو سود  خواهد کرد.

جان از نتاج رگز تن از تبار چمردی ز شهر رگزم از روزگار چ ا رخت خویش باز کنم ر دیار چاز شهر بی کراه رگز رسیده ام ر دست خون رگز و ر پای خار چاز کوره راه رگز و هیچم مسافری ر دیده اک شاید و ر دوش بار چر دل امید سرد و ه سر آرزوی خام گار چر کام حرف بود و ه لب قّصه مگر ر جبهه نقش کاش و ه چهره ن جویای نخل مردمی از جویبار چدنبال آب زندگی از چشمه سار مرگ

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

اسپایک لی و پدرو آلمادوار با ارایه دیدگاه های هنری 
خودشان برای شکل گیری نمایشــگاه موزه آکادمی 
اسکار، وارد میدان شــدند.موزه آکادمی اسکار اعام 
کرد درهایش را 1۴ دســامبر )2۴ آذر( به روی مردم 
باز می کند. این موزه همچنین اعام کرد اســپایک 
لی و پدرو آلمادوار از جمله هنرمندانی هســتند که 
بر نمایشگاه های آن نظارت خواهند داشت.سخنگوی 
موزه اسکار روز شنبه افزود: موزه آکادمی با برجسته 
کردن جایگاه خاص آن به عنوان موزه ای برتر از سینما 
در پایتخت فیلمسازی جهان، از هنرمندان بین المللی 
از جمله اسپایک لی، پدرو آلمادوار، هیلدور گونادوتیر 
آهنگســاز فیلم »جوکر« و بن برت مســئول صدای 
فیلم های »جنگ ســتارگان« برای همکاری، دعوت کرده اســت و آنها دیدگاه های خود را برای 
نمایشــگاه های افتتاحیه اعمال خواهند کرد.بیل کرامر مدیر موزه آکادمی نیز اظهار کرد: ما موزه 
آکادمی را با نمایشگاه ها و برنامه هایی افتتاح خواهیم کرد که دنیای پیچیده و جذاب سینما- هنر 
آن، تکنولوژی، هنرمندان تاریخ و تاثیرات اجتماعی اش را- از طریق مجموعه ای از طیف های متنوع 
ارایه می کند. ما در این موزه روایت هایی کامل از دنیای فیلم سازی، چهره های مشهور، آموزشی و 
گاه انتقادی و ناراحت کننده را برای شما خواهیم داشت.وی تاکید کرده است که این نمایشگاه های 
اول نشان دهنده جایگاه این موزه به عنوان چیزی غیرقابل مقایسه با انواع دیگر در جهان خواهد 
بود.دون هادسون مدیر عامل آکادمی نیز در این باره گفت: وقتی ما درهایمان را به روی جهانیان 
باز کنیم، مجموعه گســترده آکادمی برای نخسیتن بار در معرض دید عموم قرار می گیرد و موزه 

آکادمی یک نمایشگاه دایمی برای ارایه خاقیت و نبوع بزرگ ترین فیلمسازان امروز خواهد بود.

سرنوشت آزادی در انتهای داان باریک
 استادان دانشــگاه های آمریکا در یک کتاب مفصل 
شــرح می دهند چگونه در انتهای یک داان باریک، 
آزادی، خود را نشــان می دهــد.آزادی راهی باریک 
و مسیری ناهموار دارد، شــاید در انتهای یک داان 
باریک بتوان به آن دســت یافت. راهی که شاید همه 
دولت ها و ملت ها از قدم نهادن در آن ناگزیر باشند.

 کتــاب داان باریک، دولت ها، جوامع و سرنوشــت 
آزادی، حاصل همکاری مشــترک میان دارون عجم 
اوغلو، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشــگاه ام آی 
تی MIT  آمریکا و جیمز رابینســون، محقق دانشگاه 
شــیکاگو اســت.عجم اوغلو پیش از ایــن با نظریات 
تــازه اش در اقتصــاد جهانی به ویژه بــا کتاب چرا 
ملت شکســت می خورند؟ شناخته شــده بود.در این کتاب نیز عجم اوغلو و رابینسون، با تحلیل 
رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تحلیل آینده پیش روی مردم جهان در راه رسیدن 
به آزادی می پردازند.بنا به اشاره ای که در مقدمه داان باریک آمده، نویسندگان بر این عقیده اند 
عبور از راه باریک آزادی با توازن قدرت میان دولت  و جامعه ایجاد می شــود. در شــرایطی که هر 
دو قدرتمند باشند، جوامع توانمند کنترل دولت را به دست می آورند و دولت نیز می تواند ظرفیت 
خود را ارتقا دهد.این کتاب 15 فصل با عناوینی چون اراده قدرت، اقتصاد خارج از داان، تمثبل 
جکومت خوب، قیچی اروپایی، ملکه سرخ در هم شکسته، فرزندان وهاب، به داخل داان و... دارد. 
داان باریک را می توان دنباله ای برای کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟ دانست، نگاهی که این 
بار اجتماعی و فرهنگی اســت و از بعد دیگری به این مساله نگاه می کند. این اثر در سال 2019 

کتاب برگزیده نشریه فایننشیال تایمز بوده است. 

ژاله علو
ژاله علو )زادنام شــوکت علو زادهٔ 1 فروردین 1306 
- تهران( شــاعر، گوینده، صداپیشــه و بازیگر تئاتر، 
تلویزیون و ســینما اهل ایران اســت.آخرین اجرای 
نمایشی اش مجموعهٔ تلویزیونی مختارنامه نام داشت. 
او از برگزیدگان هشتمین همایش چهره های ماندگار 
در ســال 1389 می باشد.علو در کوچه شریعت، واقع 
در محله ســنگلج تهران، از پدری ارتشی به دنیا آمد. 
پدربزرگ وی )علوالســلطنه( از خوشنویسان دوران 
قاجــار بود. او در کودکــی آثار ادبی ادیبــان ایرانی 
همچون حافظ و ســعدی و موانــا را فرا گرفت. در 
نوجوانی عضو چند انجمن ادبی و گروه شــعرخوانی 
بود و همین فعالیت ها موجبات راهیابی وی به رادیو 
و گویندگی در آن را در ســال 1327، مهیا کرد.ژاله علو فارغ التحصیل دانشسرای مقدماتی تهران 
و هنرســتان هنرپیشگی تهران است. نخستین فعالیت های هنری وی را گویندگی زنده در رادیو، 
شــامل می شد. وی به اجرای نمایش های رادیویی می پرداخت و از پایه گذاران برنامه داستان شب 
بود. اجراهای وی در رادیو، وی را بر آن داشــت که نام »ژاله« را برای خود برگزیند.پس از پایان 
تحصیات هنرپیشگی در فیلم طوفان زندگی، به ایفای نقش پرداخت. پس از بازی در چند فیلم 
ســینمایی، وارد عرصه تئاتر شد و نخستین اجرای خود را در سال 1328، در یکی از نمایش های 
هنریک استپانیان تجربه کرد. آخرین اجرای تئاتر خود را در سال 1337 و در نمایشی به نام توپاز، 
به کارگردانی نصرت اه محتشــم، انجام داد.او آغازگر دوبلهٔ کارتون در ایران بود و دوبلهٔ بســیاری 
از کارتون های والت دیســنی، مانند پینوکیو، سفید برفی، زیبای خفته، سیندرا، صد و یک سگ 

خالدار به کارگردانی وی انجام شده است. 

همکاری آلمادوار و اسپایک لی با موزه اسکار


