
قدردانی رئیس جمهور از موافقت رهبر 
انقاب با برداشت یک میلیارد یورو از 

صندوق توسعه ملی
رئیس جمهوری از موافقت رهبر معظم انقاب اسامی با درخواست 
برداشــت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای 
مقابله و مدیریت عوارض ناشــی از شــیوع ویروس کرونا در کشور 
قدردانی کرد.به گزارش ایســنا،  رئیس جمهــوری از موافقت رهبر 
معظم انقاب اســامی با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو 
از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از 
شــیوع ویروس کرونا در کشور قدردانی کرد.به گزارش ایسنا، حجت 
اسام و المسلمین  حســن روحانی رئیس جمهوری با قدردانی از 
موافقت رهبر معظم انقاب اسامی با درخواست برداشت مبلغ یک 
میلیارد یورو از منابع صندوق توســعه ملــی برای مقابله و مدیریت 
عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، دستورات ازم را برای 

تامین نیازهای ضروری در این عرصه، صادر کرد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رییس قوه قضاییه گفت: نباید در اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی تناقض باشد تامردم دچارسردرگمی نشوند.به گزارش ایسنا، آیت  اه سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
شورای عالی قوه قضاییه با تبریک وادت منجی عالم بشریت حضرت، ولی عصر )عج(، وظیفه بشر امروز را قرار داشتن در جایگاه و کسوت یک منتظر دانست و اظهار 
داشت: انتظار به معنای پویایی و فعال و اثربخش بودن و صبر و مقاومت در برابر مصائب، کاستی ها و دشمنان است.رئیس قوه قضاییه افزود: انسان مومن و منتظر حضور 
منجی موعود، ظلم ستیز و در برابر ترک معروفات و انجام منکرات نیز حساس است و در جایگاه یک منتظر، هم خود قائل به انجام معروفات و ترک منکرات است و هم 

نسبت به رعایت آن در جامعه خود را مسئول می  داند.رئیسی با اشاره به ایثارگری و فداکاری جامعه پزشکی در.....

www.sobh-eqtesad.ir

رییس قوه قضاییه:
در اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی تناقض نباشد تا مردم سردرگم نشوند

info@sobh-eqtesad.ir

اینترنت عامل وابستگی ، چرا؟
نقش اینترنت در شــرایط امــروز اداره جهان صرف نظر از فواید وجود 
آن نقشــی بسیار بسیار خطرناک و پدیده ای کاما استعماری ارزیابی 
میشود.شاید به جرات بتوان مدعی شــد که ارتقاء سطح تکنولوژیک 
در مراکز تحقیقاتــی و نهایتا بهره وری از این پدیده ها موجب بوجود 
آمدن جسارت صنعتی و ایجاد ساختارهای تولیدی های تک میشوند 
و آمریکا بعنوان ســرامد بهره وری از امکانات منتج از تحقیق و توسعه 
در شــرکتهای حوزه فن آوری های تک خود طبعا نگاهی خود شیفته 
و برتربین نســبت به همه دنیا یافته است و بدون کوچکترین تردیدی 
تئوری ایجاد نظم نوین جهانی محصول همین نگاه است. اگرچه امروزه 
حتی با اطاعات قابل رصد در فضای آشکار نیز صدها پروژه را میتوان 
نام برد که بصورت متصل )اینتگریتد( بهم فرایند تحقق سروری و اداره 
جهان واحد را در ساختار ماموریت خود قرار داده اند. مثا وقتی شرکت 
اپل گوشی های هزار کاره تولید میکند. وقتی شرکت مایکروسافت نرم 
افزارهای پایه ای می سازد. و وقتی امثال این شرکتها مثل آی بی ام و 
سیکو و یاهو و گوگل و شرکتهای حوزه ارتباطات و اطاعات اجتماعی 
که در آمریکا بیش از صدهزارشــان را میتوان نام برد همه در خدمت 
تئوری تمرکز اقتدار برای آمریکا واقعند، بطور طبیعی سیاســتمداران 
کشور خود را دارای توانمندی جامعی می یابند که امکان رخنه و نفوذ 
را برایشــان در همه کشورها فراهم میکند، چرا به این توانمندی جامه 
سروری جهان نپوشانند؟ اینترنت امروز در خدمت تکنولوژی های برتر 
همین ماموریت را بسترسازی میکند. این طبیعی است که وقتی ابزاری 
ســاخته میشــود که نیازهای فرایندی امثال ارتباطات و داد و ستد و 
دریافت و پرداخت همه به این ابزار نیازمندند پس خیلی ساده متولیان 
امر خود را بدســت این ابزارها میســپارند و کار روزمــره خود را بدان 
گره میزنند. حال اگر به ماموریت کان این ابزارها دقت میشد بدیهی 
بود که دوره زمانی اســتفاده از این ابزارها با مشی و منش منافع ملی 
تعریف میشد و وابستگی تا خرخره اتفاق نمی افتاد. امروز جهان وابسته 
بــه اینترنت خود را درگیر اتصالی نموده که رهایی از آن خود کشــی 
است. در ایران که متاســفانه عوامل مسئول و غیر مسئول غربگرا کم 
نیستند خطر این وابستگی صد چندان بیشتر است. فراموش نمیکنم 
که در جریان نا آرامی های آبان ســال ۹۸ وقتی بمنظور جلوگیری از 
خط دهی منافقین و سازمانهای اطاعاتی به عوامل نفوذی یک ماهی 
اینترنت باز و بســته می شد اولین جریانی که جیغ بنفش کشید کاخ 
ســفید بود. پیدا کنید پرتغال فروش را که کجا به کجا ربط اورگانیک 
داشــت؟ در داخــل هم افرادی چه با نیت پــاک و چه بانیت ناپاک با 
ایــن جیغ بنفش همراه بودند. یکی از کســانی که دســت و دلش به 
قطع اینترنت نمیرفت رئیس جمهور ایران حســن روحانی بود که در 
هماهنگی با وزیر مخابرات دولت تاخیر معنی داری در این رابطه اعمال 
کردند. اخیرا هم این معنا که کســب و کارها در دوره کرونایی شــدن 
جهان باید مصونیت ارتباطی داشته باشند از جای جای کشور بگوش 
میرسند. مثا استاد دانشگاه آزاد و دست اندرکار اداره سایت سایمد در 
زیرساخت دانشگاه آزاد که متولی جمع آوری راهبردی ترین اطاعات 
کشــور در حوزه های پزشکی است به نام دکتر آزاد معروفی در گفت 
وگو با ایسنا، درباره رویدادهای حوزه ICT در سال ۱۳۹۸ اظهارنظرهای 
جالبی کرده اســت که میفرمایند: » مشکات این حوزه مثل بسیاری 
از صنوف دیگر، شــامل بخش های عمومی ازجمله کمبود ارز، موارد 
ثبت ســفارش، تصدی گری دولتی در بسیاری از موارد ازجمله امنیت 
تجهیزات شبکه و تســت و تایید نمونه و موارد عمومی دیگر در همه 
حوزه های مختلف فعالیتهـای تجاری، خدماتی و تولیدی در کشور بود، 
امــا دو حادثه اول قطع اینترنت و دوم کرونا به طور خاص تاثیر زیادی 
در این حوزه داشته است که به دلیل قطع اینترنت از ۲۵ آبان به مدت 
دو هفته بســیاری از کسب وکارهای بیرون از حوزه فن آوری اطاعات 
که پایه و اساسشــان وابستگی به اینترنت بود تحت تاثیر قرار گرفتند 
که اکنون تاثیراتشان را میبینیم. ازطرفی این موضوع برای همه صنعت 
IT خســارت جبران ناپذیری داشت اما روی بخش تجارت الکترونیک 
اثراتش بیشتر بود. قطع شــدن اینترنت، عدم ارسال ایمیل ها و عدم 
وجود ارتباطات خارجی برای کارهــای بازرگانی که هر کدام میتواند 
تاثیرات زیادی بر کســب وکارهای این حوزه داشته باشد و تاثیراتش 
بر بخش تجارت الکترونیک فراتر از اینها بود«. به حســب آنچه آقای 
آزاد معروفی اشــاره دارند این وابستگی ولو به اعتبار و اهمیت تامین 
امنیت نظام آثار اداره کســب و کارهای زیادی را داراست که قطع آن 
موجب زیان جامعه بزرگی میشــود و در عین حال روشــن است که 
ابزاری برای کاربردی نمودن نیات دشــمنان نیز هست. با توجه به این 
منفذ عظیم مبادرت برای قطع این وابستگی از با اهمیت ترین تکالیف 

ملی نظام نیست؟
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

معاون وزیر بهداشت اعام کرد
ترددهای بین استانی، ممنوع

معاون وزیر بهداشت ضمن تشریح اقدامات این معاونت برای مقابله با کرونا گفت: قرار است برای گام دوم فاصله 
گذاری های اجتماعی، سامانه ای را طراحی کنیم تا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار صنعت و کارگاه برای رصد هر چه 
بیشتر موارد بهداشتی در آن ثبت نام کنند.به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی در ارتباط ویدیو کنفرانسی 
با خبرنگاران ضمن تشــکر از مردم برای شرکت در بسیج ملی مبارزه با کرونا گفت:امروزه غربالگری های ما 
به مرز ۷۰ میلیون ایرانی رسیده است. در این راستا بیش از ۸۰۰ هزار نفر از افراد دارای عامت را شناسایی 
کرده که ۴۰۰ هزار نفر از آنان در مراکز ۱۶ ساعته ما مورد ویزیت پزشکان قرار گرفته و در صورت نیاز برای 

بستری به بیمارستان ارجاع داده شدند.

در بازگشایی ها اولویت با مشاغلی است که ریسک کمتری دارند
وی با اشــاره به گام اول فاصله گذاری اجتماعی که همچنان برقرار اســت گفت: در گام اول مراکز تولیدی و 
مراکــزی که مایحتاج ضروری زندگی مردم را تامین می کردنــد باز بودند. اما برنامه برای گام دوم که از ۲۳ 
فروردین ماه در برخی استانها اجرایی می شود به این صورت است که صنوف مختلف بر اساس ریسکی که در 
روند انتقال بیماری دارند می توانند فعالیت خود را آغاز کنند. بر این اساس اولویت با مشاغلی است که دارای 
ریســک کمتری باشد. بر اساس طبقه بندی هایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام داده است این انتخاب 
صورت گرفته اســت.وی افزود: در همین راستا قرار است به زودی سامانه ای را طراحی کنیم تا ۵ میلیون و 
۲۰۰ هزار صنعت و کارگاه در آن ثبت نام کنند و بر اساس پروتکل های اباغی در صورتی که مجاز به آغاز 

فعالیت شدند، کار خود را آغاز کنند.

مردم صنوف متخلف را به ۱۹۰ گزارش کنند
وی در خصوص مزایای این سامانه گفت: در این سامانه تعهد نامه الکترونیکی از متقاضیان اخذ می شود که 
آنها را ملزم به رعایت نکات بهداشتی می کنند. همچنین می توانیم برای هر صنعت و صنف به آدرس قید شده 
در سامانه پروتکل های بهداشتی را ارسال کنیم و مهمترین موضوع این است که می توانیم باکمک ۷ هزار و 
۲۰۰ کارشناس بهداشت محیط نظارت قاطعی بر صنوفی که فعالیتشان را آغاز کرده اند داشته باشیم در این 
میان از مردم می خواهیم در صورت مشاهده هر گونه تخلف ازسوی صنوف آن رابه سامانه ۱۹۰ گزارش دهد.

کسب و کارهای پرریسک همچنان تعطیل /ترددهای بین استانی همچنان ممنوع
رئیســی در ادامه با تاکید بر این که در گام دوم فاصله گذاری اجتماعی همچنان صنوف و کســب و کارهای 
پرریسک مانند استخرها، تاارهای عروسی و ... تعطیل خواهد بود، گفت: در این میان موارد دیگری همچون 
ممنوعیت تردد وسایل نقلیه در بین استان ها اجرایی است و در صورتی که هر تغییری در پروتکل ها اعمال 

شود آن را اطاع رسانی خواهیم کرد.

نحوه دفع بهداشتی آب ناشی از تغسیل اموات کرونا
وی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص نحوه گندزدایی آب ناشی از تغسیل اموات کرونا اظهار کرد: این اولین 
باری نیست که بیماران عفونی فوت می کنند. پیش از آن نیز مواردی وجود داشت اما به دلیل بروز ویروس 
کرونا پروتکل جدیدی برای تغسیل این اموات نوشتیم. نکته مهم آن است که فرد فوت شده یک انسان بوده و 
عضوی از یک خانواده است و به هیچ عنوان نباید نسبت به او بی حرمتی صورت گیرد. تاکید وزارت بهداشت 
بر رعایت موارد شــرعی برای این اموات استرئیسی ادامه داد: دستورالعمل ها و استفتاعات از مراجع اسامی 
کاما مشــخص اســت و اموات کرونایی پیش از آن که روند تغسیلش آغاز شود برای چند دقیقه در محلول 
هیپوکلرید سدیم قرار داده می شود و پس از آن دیگر ضد عفونی شده است؛ به شکلی که آبی که برای تغسیل 
میت اســتفاده می شود مقادیر بســیار ناچیز از ویروس را داشته باشد. از سوی دیگر برای دفع بهداشتی آب 
ناشی از تغسیل در صورتی که مرکز به سیستم فاضاب شهری وصل باشد آب در آن قسمت ریخته شده و 
در صورتی که این گونه نباشد این آب داخل چاهی جذبی ریخته شده و مقدار مشخصی هیپوکلرید سدیم 

به آن اضافه می شود.

احتمال اندک ابتای افراد زیر ۲۰ سال به کرونا
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مباحث اپیدمیولوژی بیماری گفت: بر اساس بررسی های 
صورت گرفته به ویژه در طرح غربالگری، احتمال ابتای افراد زیر ۲۰ سال به این ویروس بسیار کم است. ما 
در طرح غربالگری ۱۶ میلیون نفر از افراد زیر ۱۵ سال را مورد بررسی قرار دادیم واین موضوع به تایید رسید.

رییس قوه قضاییه گفت: نباید در اخبار منتشــره 
از تصمیمــات اجرایــی تناقــض باشــد تامردم 
دچارســردرگمی نشــوند.به گزارش ایسنا، آیت  
اه سید ابراهیم رئیســی در جلسه شورای عالی 
قوه قضاییه با تبریک وادت منجی عالم بشــریت 
حضرت، ولی عصر )عج(، وظیفه بشر امروز را قرار 
داشــتن در جایگاه و کسوت یک منتظر دانست و 
اظهار داشــت: انتظار به معنــای پویایی و فعال و 
اثربخــش بودن و صبر و مقاومت در برابر مصائب، 
کاستی ها و دشمنان است.رئیس قوه قضاییه افزود: 
انســان مومن و منتظر حضور منجی موعود، ظلم 
ســتیز و در برابر ترک معروفات و انجام منکرات 
نیز حساس است و در جایگاه یک منتظر، هم خود 
قائل به انجام معروفات و ترک منکرات است و هم 
نســبت به رعایت آن در جامعه خود را مســئول 
می  داند.رئیسی با اشــاره به ایثارگری و فداکاری 
جامعه پزشــکی در دفاع از سامت مردم در برابر 
بیماری کرونا، گفت: جلوه  هایی که به عشق وایت 
و جانشین امام زمان )عج( در عرصه های مختلف از 
دوران دفاع مقدس تا دفاع از حریم و حرم و دفاع از 
سامت مردم شاهد هستیم، نشانگر دلدادگی مردم 
به ارزش های الهی و نظام و کشور است.رئیس قوه 
قضاییه با اشاره به ســالروز شهادت سیدمرتضی 
آوینی و روز هنر متعهد، به هنرمندان توصیه کرد 
اگر می  خواهند در تولید آثار ســینمایی به افسانه  
ها و اسطوره  ها بپردازند، جلوه های زیبای گذشت 
و ایثار کادر درمانی کشــورمان و تاش جوانانی را 
به تصویر بکشــند که مجاهدانه و داوطلبانه برای 
خدمت به ملت وارد عرصه وارد شدند تا آیندگان 
بداننــد مردم ایران چگونه بــا همدلی مقابل یک 
بحران ایستادند.رئیســی در ادامه سخنانش، حق 
سامت را از حقوق مســلّم مردم دانست و تأکید 
کرد: نظام و دســتگاه های اداری باید از ســامت 
مردم در همه زمینه  ها، از ســامت جسم و جان 
تا ســامت روح و سامت اقتصاد و کسب وکار آن  
ها صیانت کنند.رئیس قوه قضاییه با بیان این  که 
امروز جان مــردم در خطر تهدید ابتا به ویروس 
کرونا قرار دارد، متذکر شد: در میان انواع سامت، 
سامت جسم و جان مردم اولویت دارد و در تزاحم 
بین انواع ســامت  ها، باید تدبیــر و مدیریت ما 
مبتنی بر تأمین سامت جانی مردم باشد.رئیسی 
خاطرنشان کرد: همه بخش  ها باید برای پیشگیری 
از شیوع هرچه  بیشــتر کرونا و تأمین بهداشت و 
درمان آحاد مردم بســیج شــوند و تمام تدابیر و 
اقدامات باید در جهت کاهش آسیب ها و خسارات 
جانی باشد.رئیس قوه قضاییه در ادامه این نکته را 
هم متذکر شد که اقام پزشکی کشف و ضبط شده 

از محتکران، برای توزیع بین مردم تحویل شبکه 
بهداشت کشور شده و در این خصوص دستور اکید 
داده شد که شبکه مستقلی برای توزیع این اقام 
ایجاد نشود.دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندان  ها 
نیز در این جلســه با اشاره به تأثیر تعیین کننده 
اعطــای مرخصی به زندانیان در تأمین ســامت 
زندان ها در ایام شــیوع ویروس کرونا، به تشــریح 
اقدامات ســازمان متبوعش در حفظ بهداشــت و 
سامت زندانیان پرداخت.وی از خدمات کارکنان 
سازمان زندان ها به صورت ویژه تقدیر کرده و افزود: 
همکاران ما در سازمان زندان  ها به صورت جهادی 
و شبانه روزی در تاش هستند تا این بیماری وارد 
زندان ها نشــود که این تاش  ها به بهای به خطر 
افتادن سامتی بسیاری از آن  ها بوده است.رئیس 
سازمان زندان ها همچنین از تدوین دستورالعملی 
برای نحوه بازگشــت زندانیــان از مرخصی خبر 
داد که بر اســاس آن با همکاری وزارت بهداشت، 
زندانیان ابتدا در محل  های پیش بینی شده برای 
قرنطینه مستقر می  شوند و پس از دریافت گواهی 
سامت وارد زندان خواهند شد.رئیس قوه قضاییه 
در واکنش به این گزارش تأکید کرد که ازم است 
آن  دســته از همکاران دســتگاه قضا که به خاطر 
حضورشــان در محل کار سامت شــان در خطر 
افتاده است، به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.

رئیسی همچنین با اشاره به بیانیه ستاد حقوق بشر 
قوه قضاییه درباره حفظ »حق سامتی زندانیان« 
گفت: امروز کاری که در ایران برای حفظ این حق 
از زندانیان انجام شــد، در سطح دنیا نمونه و مایه  
افتخار اســت؛ در حالی که این بحران نشــان داد 
کشورهایی که همواره خود را مدعی حفظ حقوق 
بشــر می  دانند، اهمیت چندانی برای این موضوع 
قائل نشدند، اما جمهوری اسامی نشان داد حفظ 
حقوق و کرامت و ســامت انسان در هر شرایطی 
حتی اگر یک فرد زندانی باشــد، مهم است.رئیس 
قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم 
توجه به معنویات تأکید کرد و با آرامشــبخش و 
راهگشا دانستن دعا و رازونیاز با خدا، اظهار داشت: 
رسانه ملّی و صاحبان قلم و بیان مسئولیت دارند 
توجــه به معنویات و مناجات با خــدا را در مردم 
زنده کنند و مســئوان هم بایــد به وظایف خود 
برای ایجاد جامعه سالم و نمونه عمل کنند.رئیسی 
در ادامه با اشــاره به ادعای رئیس جمهور آمریکا 
برای کمک رســانی به ایران در صورت درخواست 
جمهوری اسامی، این سخنان را نشانه بی  خردی 
ترامپ دانست و تأکید کرد: نه ایران از دشمن خود 
کمک می خواهد و نه آمریکا انگیزه ای برای این کار 
دارد و نه به دلیل تحریم  های ظالمانه ای که علیه 

ملت ما اِعمال کردند، امکانش وجود دارد.رئیسی 
افزود: آمریکا امروز دست به راهزنی اقام بهداشتی 
کشورهای اروپایی می  زند و مردم خودشان هم از 
نظر اقتصادی و معیشــتی و هم از نظر درگیری با 
کرونا ســخت گرفتارند. اگر در کشورهای اروپایی 
مــردم به ســوپرمارکت  ها هجوم مــی  آورند، در 
آمریکا عاوه بر ســوپرمارکت  ها و داروخانه  ها، به 
اسلحه فروشــی  ها هم هجوم می  آورند.رئیس قوه 
قضاییه با بیان این که هجوم به اسلحه  فروشی در 
مواجهــه با بحران   ها از پدیده  هایی اســت که در 
آمریکا وجــود دارد، ادامه داد: ناامنی در آمریکا به 
حدی است که حتی زندگی و جان مردم در خطر 
است، اما مقامات این کشور حرف  هایی می  زنند و 
ادعاهایی مطرح می  کنند که دنیا را به خنده می  
اندازد.رئیسی همچنین با اشاره به اقدامات جنگ  
طلبانه آمریکا در عراق گفت: مردم مسلمان عراق 
با حضور در خیابان  ها آمریکایی  ها را از کشورشان 
اخراج کردند و مجلس این کشــور هم به پشتوانه 
خواســت ملت به ایــن موضــوع رأی داده، ولی 
آمریکایی  ها همچنان برای بقای خود دنبال ایجاد 

تنش و درگیری هستند.
رئیــس قوه قضاییه با تأکید بر این که امروز خروج 
آمریکا از منطقه نه فقط خواســت ملت عراق که 
مطالبه  همه ملت  های منطقه اســت، خاطرنشان 
کــرد: بی تردید دیر یا زود بــه برکت خون مطهر 
شــهید حاج قاســم سلیمانی و شــهدای انقاب 
اســامی و مقاومت، خروج آمریکایی  ها از منطقه 
اتفاق می  افتد.در ادامه جلســه حجت  ااســام 
مظفری رئیس شــوراهای حل اختاف کشــور از 
اجــرای طرح نوبت  دهــی الکترونیکی به مراجعه  
کنندگان شــوراها در ۳ استان کشورمان خبر داد 
و بــا بیان این  که ایــن کار در کاهش مراجعات و 
کاهش معطلی مراجعه  کنندگان موثر بوده، اعام 
کرد این طرح در روزهای آتی در سایر استان ها هم 
عملیاتی خواهد شد.رئیسی نیز با تقدیر از زحمات 
و خدمات ســال گذشــته همکارانش در دستگاه 
قضایی اظهار داشــت: در سال جدید که با مسأله 
کرونا مواجه شدیم، باید دادرسی  های الکترونیکی 
و غیرحضوری با فوریت در دســتور کار قرار گیرد 
و فعالیت  های قضایی به نحوی پیگیری شــود که 
هم جان مردم و هم جان همکاران ما حفظ شود.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر تدوین دستورالعملی 
برای انجام مأموریت  ها در نظام قضایی کشــور در 
شرایط کرونا تأکید کرد و متذکر شد: حضور مردم 
در دادسراها و شعب مهم است، اما حضور آن ها در 
برخی محاکم مانند دیــوان عالی و دیوان عدالت 

اداری ضروری نیست

رییس قوه قضاییه:
در اخبار منتشره از تصمیمات اجرایی تناقض نباشد تا مردم سردرگم نشوند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

۴میلیونایرانیفاقددرآمد،کارتاعتباری۲میلیونیمیگیرند
دستیار وزیر تعاون خبر داد

 اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان 
به مطبوعات برای گذر از کرونا

افزایش سرعت اینترنت، بدون افزایش قیمت

دستیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعام کرد که ۱۰۰ میلیارد تومان به مطبوعات برای گذر از شرایط 
ســخت کرونا اختصاص یافت. پیام برازجانی، دســتیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی نوشت: با 
موافقت محمد شــریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منابع تســهیات تخصیصی برای نجات 
کســب و کارها در بحران کرونا ۱۰۰ میلیارد تومان به مطبوعات برای گذر از این شرایط سخت اختصاص 
یافت. از آنجا که این تسهیات شامل رسانه هایی می گردد که تعدیل نیرو نداشته باشند امیدوارم برای حفظ 

اشتغال روزنامه نگاران موثر باشد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای اعام کرد؛

معافیتسهماههبرایدارندگانچکهایبرگشتی
موسوی در نشست خبری ویدئوکنفرانسی مطرح کرد؛

کمک بیش از ۳۰ کشور و سازمان به دولت و ملت ایران
سخنگوی دولت؛

اصلواساستاشهایدولتحفظسامتمردماست
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ربیعی در ارتباط تصویری با خبرنگاران؛گزیده خبر

 اصل و اساس تاش های دولت حفظ سامت مردم است
تهران- ایرنا- ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه جایگزینی برای 
حفظ ســامت جامعه وجود ندارد، گفت: این تصور که اولویت ها 
درحال تغییر اســت، درســت نیست. بلکه اســاس و اصل همه 
تاش های دولت و ســتاد مقابله با کرونا، حفظ ســامت مردم 
است.»علی ربیعی« دیروز دوشنبه در دومین نشست خبری خود 
در سال ۹۹ که به شکل ویدیو کنفرانس برگزار شد، درباره نظریه 
دولت و کرونا گفت: اســتراتژی اصلی ما همچنان اصل و اساس 
بودن حفظ ســامت و جان انسانها است و هیچ جایگزینی برای 
ســامت جامعه و جان مردم وجود ندارد. اگر برخی از تعابیری 
اینچنین استفاده می کنند که اولویت ها تغییر می کند به خطاست 
و هــر تصمیمی می گیریــم برای بقای درازمــدت و حفظ جان 
انسان ها و ســامت محور بودن تمام تصمیمات است.سخنگوی 
دولت اضافــه کرد: ما از روز اول فاصله گــذاری را دنبال کردیم 
هنوز این ترمولوژی خیلی بیان نمی شد ما در عمل فاصله گذاری 
را دنبال کردیم  مدارس و دانشگاهها و مراکز آموزشی، فرهنگی، 
ورزشی ، مذهبی و حتی ترددها مباحث مهمی در دل طرح فاصله 

گذاری فیزیکی بود که دنبال کردیم.

استراتژی فاصله گذاری تعطیل بردار نیست
ربیعی ادامــه داد: به عنوان ســخنگوی دولت اعام می کنم 
این اســتراتژی تعطیل بردار نیست؛ حفظ سامت مردم اصل 
و اســاس اســت حتی از لفظ اولویت استفاده نمی کنم، حفظ 
ســامت مردم اصل و اســاس همه تاش های ماست. طرح 
فاصله گذاری فیزیکی  تا کاهش بســیار ملموس کرونا و تمام 
شدن آن ادامه خواهد داشت. اگر در نوروز هم این طرح تشدید 
کردیم،  احتمال شکســتن فاصله ها وجود داشت.  سخنگوی 
دولت تصریح کرد: براساس مطالب شــنیده یا خوانده، اعام 
می کنم تصمیم گیری که تاکنون انجام شد و هرگونه تصمیم 
گیری جدید، براســاس نظر کارشناســان به ویــژه در حوزه 
سامت و بهداشت بوده است. به طور طبیعی در یک دستگاه 
کارشناسان دیدگاه های متنوع دارند و نظر نهایی ما دیدگاهی 
بود که توسط وزیر بهداشت بوده و ستاد بر آن تاکید داشتند. 
برخاف نظر کارشناسان سامت تصمیمی اتخاذ نخواهیم کرد.  
وی ادامه داد: هر تصمیمی که جان انسان ها و سامت جامعه 
مختل کند، شاخص ارزیابی ما خواهد بود و تصمیم اصاحی و 

رو به جلو اتخاذ خواهیم کرد. 

 هرجا تناقضی ایجاد شود باید به نفع سامت حل شود
ربیعی افزود: معتقد هســتیم با سیاســت گذاری هایی که مدام 
در حال کارشناســی و اتخاذ آنها هستیم و با همراهی که مردم 
می کنند هنوز هم شعار ما »در خانه بمانید« و اقناع جامعه برای 
در خانه ماندن و آمدن بیرون برای کار در محدوده ای خاص است.

دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری تصریح کرد: هرجا 
تناقضی به وجود بیاید این تناقض به نفع سامت باید حل شود 
امیدوار هستیم با کمک هم به مدد ماه های شعبان و رمضان و با 
استعانت از خداوند متعال بتوانیم جزو کشورهای موفقی باشیم که 

بر این بیماری غلبه کردیم.

اشتغال جامعه براثر کرونا  ۱۵ درصد آسیب دیده است
ربیعی درباره برآورد دولت درباره خســارت وارد شــده از شیوع 
بیمــاری کرونا و تعطیلی ها به اقتصاد کشــور گفــت: بر اثر این 
تعطیلی ها ۱۰ رســته که در دل آن هم ۱۰ عنوان متوســط باز 
شغلی وجود دارد، در مرحله و گام اول آسیب دیده اند و هنوز هم 
آسیب می بینند.وی با تاکید بر این که حوزه های آسیب دیده ۱۵ 
درصد اشتغال جامعه هستند و ۱۵ درصد هم سهم آنها در تولید 
ناخالص داخلی است، افزود: بر این اساس اگر یک سال این تعداد 
کار نکنند ۱۵ درصد سهم ما در تولید ناخالص و اشتغال کاهش 
پیدا می کند. اگر تقسیم کنیم بر ماه هایی که کار نکنند به عنوان 

مثال ۳ ماه، ۴ درصد تولید ناخالص آسیب می بیند.

اولویت ما قطع زنجیره شیوع کرونا است
ربیعی ادامه داد: تاکید ما در ســتاد اقتصــادی و ملی کرونا این 
است که هرچه ســریعتر به قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا در 
کشــور برسیم. اولویت ما قطع زنجیره است چرا که با قطع شدن 
زنجیره انتقال و شــیوع ویروس به پیوســتن زنجیره های تولید 
خواهیم رســید بنابراین قطع زنجیــره در دل بحث اقتصادی از 
دیگر اولویت های دولت است.سخنگوی دولت با بیان این که آثار 
ثانوی این تعطیلی ها هنوز محاسبه نشده است، گفت: اگر اقتصاد 
رها شــود و تولید و درآمدی نباشــد زندگی نیست و جان مردم 
به خطــر می افتد بنابراین ما هنوز آثــار ثانوی این تعطیلی ها را 

بررسی نکردیم.

شــرکت های اینترنتی باید سرعت خود را به ۱۶ مگابایت 
افزایش دهند

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری درباره دادن اینترنت 
پرســرعت با پهنای باند باا به معلمان گفت: ما دو کار را درباره 
اینترنت خانگی دنبال می کنیم. صبح امروز با آقای آذری جهرمی 
)وزیر ارتباطات( صحبت کردم. بنا به اظهار وی، ظرفیت های ما در 
شبکه ها تکمیل شده است. ما برای افزایش این ظرفیت ناچاریم 

سراغ فرکانس های صداوسیما که کار نکرده یا کم کار می کنند، 
برویم.  

آمار شیوع کرونا در بیشتر مناطق نزولی تدریجی است 
ربیعی درباره نمودار آماری و روند شیوع بیماری، گفت: بر اساس 
گزارش ها از مسئوان ارشد حوزه سامت ارشد کشور، آمار شیوع 
و ابتای بیماری در بیشــتر مناطق کشور رو به کاهش و »نزولی 
تدریجی« است؛ منحنی افت یک باره ندارد و با یک ضریب زاویه 
و یک شیب مایم رو به پایین است.وی افزود: در تهران نیز روند 
کاهشی شیوع تدریجی ولی کندتر از متوسط دیده می شود و به 
دلیل اجرای طرح غربال گری آمار مراجعه کنندگان سراپایی در 

کشور و در تهران به شدت  کاهش پیدا کرده است.  

اســتراتژی دولت حفظ جان مردم و زندگی روزمره آنها 
است

ربیعی با اشاره به آغاز فعالیت مجدد مراکز آموزشی گفت:  ستاد 
مبارزه با کرونا فقط برای تحصیات تکمیلی وزارت علوم و با تاکید 
بر دوره دکتری فقط تصمیم گرفته است. درتصمیماتی که به زیان 
جان مردم باشد تجدیدنظر می کنیم.سخنگوی دولت با تاکید بر 
این که استراتژی دولت حفظ توامان جان مردم و زندگی روزمره 
آنها است گفت: مردم مطمئن باشند ستاد مبارزه با کرونا هر جایی 
احساس کند هر تصمیمی که منجر به زیان نظام سامت کشور 
و جان انسان ها شده است، در آن تصمیم تجدید نظر خواهد کرد. 

چشم اندازی برای از بین رفتن کرونا در کوتاه مدت وجود 
ندارد 

ربیعی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه دورکاری کارمندان و 
کاهش رفت و آمدهای مردمی تصریح کرد: ارزیابی از سیاست ها 
خواهیم داشــت و نسبت به سیاســت ها و تکمیل آنها براساس 
ارزیابی تجدیدنظر خواهیم کرد. دیدگاه کارشناســان سامت در 
کشــور و در فضای بین المللی این است که چشم اندازی برای از 
بین رفتن این ویروس در کوتاه مدت وجود ندارد.  سخنگوی دولت 
با بیان اینکه پیش بینی می شود تا یک سال آینده احتمال تداوم 
بحران کرونا وجود دارد، خاطرنشــان کرد: ما باید بر اصل حفظ 
فاصله گذاری و سامت بر سبک های زندگی مبتنی بر بهداشت را 

اجرا کنیم. ادارات را نمی توان یک سال تعطیل کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد
رسیدگی فوری به پرونده های قدیمی در 

دادگستری تهران
رئیس کل دادگستری اســتان تهران از رسیدگی فوری به پرونده های قدیمی 
در دادگســتری تهران و کاهش 77۰۰ مــوردی پرونده های معوقه قضایی خبر 
داد.به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان 
تهران، محمدجواد حشمتی با اشاره به برنامه های تحولی جاری در رسیدگی به 
پرونده  های قضایی از کاهش میزان 77۰۰ موردی پرونده  های معوقه خبر داد و 
اظهار کرد: یکی از علل مراجعات مکّرر به دســتگاه قضا و مسئوان قوه قضاییه، 
درخواست برای رسیدگی به پرونده  های معوقه و پرشاکی است که با تاش و کار 
جهادی همکاران و همچنین استفاده از تمام ظرفیت های موجود شاهد دستیابی 
به نتایج مطلوب می باشیم.وی رسیدگی به پرونده های قدیمی و پر شاکی را از 
اولویت های اجرایی دادگستری کل استان تهران برشمرد.رئیس کل دادگستری 
اســتان تهران افزود: با وجود شرایط بحرانی ناشی از شیوع بیماری کرونا، حکم 
پرونده تعاونی مسکن کارگران منطقه برق تهران با دوازده هزار شاکی که از یازده 
سال پیش در جریان بوده، از جمله این موارد است. در این زمینه رئیس دستگاه 
قضا از تاش های دادگستری کل استان تهران، برای رسیدگی فوری و به نتیجه 

رساندن پرونده  های پرشاکی با وجود شرایط خاص کشور نیز تقدیر کرد.
بر اساس این گزارش، اولین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو به 
صورت علنی در شعبه ســوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی 

کاشانکی بیستم اسفند ماه برگزار شده است.

سازمان قضایی نیروهای مسلح:
پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بازداشتی 

دارد
سازمان قضایی نیروهای مسلح اعام کرد که پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی 
بازداشتی دارد.به گزارش ایسنا، سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح نوشت:»روز 
گذشــته یکی از روزنامه ها با نماینده مجلس شورای اسامی گفت وگویی انجام 
داد و از وضعیت پرونده سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین و بازداشتی هایی که 
مقامات قضایی گفته بودند پرســید که او منکر بازداشت شد و حتی معتقد بود 
که ازم نبود کسی بازداشت شود.اما یک منبع آگاه اظهارات این نماینده مجلس 
شــورای اسامی را نادرســت خواند.این مقام مطلع ضمن تکذیب سخنان این 
نماینده گفت: بعد از اعام جزئیات حادثه شلیک به هواپیمای اوکراینی همانطور 
که پیش از این هم اعام شده چند نفر بازداشت شده اند و برای این افراد پرونده 
قضایی تشــکیل شده اســت.وی ادامه داد: از همان ابتدای اعام این حادثه قوه 
قضاییه وارد عمل شده و در حال بررسی پرونده است. اکنون نیز پرونده این افراد 
در حال طی کردن روال اداری خود است و تحقیقات در این باره همچنان ادامه 
دارد.این مقام تاکید کرد که بهتر است در این باره مراجع ذی صاح اطاع رسانی 
کنند و افراد از بیان نظرات شــخصی خود خودداری کنند.روز گذشــته حسن 
نوروزی عضو کمیســیون قضایی مجلس شورای اسامی در گفت وگو با روزنامه 
همدلی گفته بود که این هواپیما یک هفته قبل از آن در اسرائیل بوده و به نظر 
می رسد که دستکاری شده بوده است. برای این هواپیما اهداف خاصی در ایران 
تعیین شــده بود و به نظر من، نیروهای نظامی در این زمینه وظیفه خود را به 
خوبی انجام داده  اند. بنابراین در این زمینه مواخذه و بازداشــتی وجود نخواهد 
داشت.پیش از این غامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست 
خبری در دی ماه ســال گذشته با اشــاره به این موضوع، اظهار کرد: "هم تأثیر 
ســبب و هم تاثیر مباشر را بررسی می کنیم تا مشخص شود مسئولیت سبب و 
مباشر چقدر بوده است."وی همچنین اضافه کرده بود که تحقیقات مفصلی در 

این خصوص انجام شده و افرادی هم بازداشت شده اند.«

رحمانی فضلی:
فعاان صنفی باید مجوز سامت دریافت کنند

وزیر کشــور گفت: تمام کســانی که فعالیت صنفی دارند برای شروع کار باید 
مجوز سامت دریافت کنند.افرادی که فعالیت صنفی دارند باید مجود سامت 
دریافت کنندبه گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاســی باشگاه خبرنگاران 
جوان،  پنجاهمین جلسه ســتاد اطاع رسانی اقتصادی وزارت کشور با حضور 
عبدالرضا رحمانی فضلی حضور وزیر کشــور برگزار شــد.در ابتدا این جلســه، 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اظهار کرد: با توجه به شرایطی که با موضوع 
کرونا داریم؛ امروز در جلســه تمامی عزیزان حضور داشتند و وزارت بهداشت و 
صمت گزارشی ارائه کردند.او افزود: امروز مقرر گردید که فضای فعالیت اقتصادی 
و بازار را به گونه ای هدایت کنیم که امر فاصله گذاری اجتماعی دچار مشــکل 
نشــود؛ همچنین فعالیت ها با ریسک پایین در ٢۳ فروردین در تمامی استان ها 
اجرا می شود، اما این فعالیت ها در تهران از ۳۰ فروردین آغاز می شود.وزیر کشور 
اضافه کرد: پروتکل های بهداشتی در ارتباط با فعالیت های اقتصادی اولویت بندی 
شــده؛ البته تمام کسانی که فعالیت صنفی دارند برای شــروع کار باید مجود 

سامت دریافت کنند.

وزیر دفاع :
 در موضوع مقابله با کرونا احساس وظیفه 

داریم
کیت های نســل دوم، لباس های نفوذ ناپذیر، مواد ضدعفونی، ماســک و انواع 
تجهیزات درمانی و پزشکی مقابله با کرونا از جمله مواردی بود که رئیس جمهور 
در غرفه مربوط به وزارت دفاع از آن بازدید کرد و وزیر دفاع در این بازدید ضمن 
ارائه گزارش عملکرد از فعالیت های وزارت دفاع به رئیس جمهور گفت: نیروهای 
مسلح همچون سایر اجزای کشــور در موضوع مقابله با بیماری کرونا احساس 
وظیفه داشــتند و در چند حوزه کارهای مختلفی انجام دادند.به گزارش ایسنا، 
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در این بازدید که روز گذشته انجام شد، هم چنین 
با بیان این که» به کارگیری امکانات درمانی نیروهای مسلح یکی از این مواردی 
بود که در آن می توان به اختصاص ۴ هزار تخت بیمارستانی نیروهای مسلح برای 
بیماران کرونایی اشاره کرد و افزود: در روزهایی تا ٢ هزار بیمار پذیرش می شد، 
امــا اکنون این تعداد به هزار نفر تقلیــل یافته و حاا حدود ۳ هزار تخت خالی 
داریم.وی گفت: با توجه به سیاســت های وزارت بهداشت برای ایجاد نقاهتگاه ها 
ویژه اســتراحت بیماران بعد از بیمارســتان نیز اقدام جدی انجام شــده که در 
مجموع ارتش، وزارت دفاع، سپاه و در کل نیروهای مسلح بیش از ۱۰ هزار تخت 
آماده و اختصاص داده شده است که البته با توجه به روند کنترل بیماری، تعداد 
کمی از آن ها مورد اســتفاده قرار می گیرد. وی تولید محصوات مورد نیاز را از 
دیگر حوزه های کاری نیروهای مســلح دانست و افزود: با توجه به ظرفیت های 
صنایع دفاع، تولید ماســک N ۹۵ در دستور کار قرار گرفت و بافاصله پس از 
مشاهده نخســتین موارد کرونا در کشور تولید مواد ضد عفونی کننده دست و 

محیط از روزانه ٢۰ هزار لیتر شروع شد.

قدردانی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از 
کادر درمانی کشور

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در پیامی از تاش های مجموعه کادر درمانی 
کشور، نیروهای مسلح، بسیجیان و مردم در مسیر مبارزه با کرونا قدردانی کرد.به 
گزارش ایسنا، متن پیام سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح به شرح زیر است:»در جریان مقابله و مبارزه با ویروس کرونا که متاسفانه 
هــر چند جان تعدادی از هموطنان را گرفته اســت؛ اما ایثــار مجاهدت و نوع 
دوســتی در مراکز درمانی کشــور و نیروهای مسلح صحنه های نابی را رقم زده 
است که یادآور داورمردی های رزمندگان هشت سال دوران دفاع مقدس است. 
مجاهدت مردان و زنان سفیدپوش بهاشت و درمان که با تاش شبانه روزی خود 
در صحن خطیر مبارزه با ویروس کرونا خطرها به جان خریده اند تا جان انسانی 
را نجات دهند.همزمان با تاش مجموعه درمانی کشــور و بخش های درمانی و 
بهداشتی نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع، نیروی انتظامی و بسیجیان 
سلحشــور ایثارگر نیز با بسیج امکانات و به کارگیری همه ظرفیت های مادی و 
معنوی در حوزه های مختلف از جمله اقدامات پزشکی، بهداشتی، رفع آلودگی 
اماکن و معابر، غربالگری، تولید اقام تخصصی، فعال بودن بیمارستان های ثابت و 
ایجاد بیمارستان های سیار و نقاهتگاه های متعدد توانسته اند نقش موثر و تعیین 
کننده ای در امر مبارزه و مقابله با این بیماری ایفا کنند که بســیار امیدبخش و 
قابل تقدیر است.ازم می دانم از همراهی آحاد ملت شریف ایران با مراکز درمانی 
بیمارســتانی و بهداشتی و همکاری با پزشکان و پرستاران ایثارگر قدردانی کنم 
که اگر نبود این همکاری ها، مجموعه تاش های بخش بهداشت و درمان کشور 

به این مرحله نمی رسید. 

شمخانی:
 نباید دوقطبی کاذب »اقتصادـ  سامت« ما را 

متوقف کند
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: نباید دوقطبی کاذب »اقتصاد ـ سامت« 
ما را متوقف کند.به گزارش ایســنا، دریابان علی شمخانی در توییتی اظهار کرد:  
مدل ایرانی برای مقابله با  کرونا باید واجد ابتکارات انحصاری و بومی باشد. تبعات 
اقتصادی کرونا شــدید است اما »پزشــک و کارگر« دو پایه اصلی راهبرد عبور 
از بحران هســتند، نباید دوقطبی کاذب »اقتصاد ـ سامت« ما را متوقف کند. 

سال هاست که هنر زندگی در بحران را آموخته ایم.

رئیس شوراهای حل اختاف تهران اعام کرد
افزایش 3۵ درصدی صلح و سازش 

پرونده های کیفری در تهران
رئیس شــوراهای حل اختاف اســتان تهران از افزایــش ۳۵ درصدی صلح و 
ســازش در پرونده های کیفری خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 
و ارتباطات دادگســتری کل اســتان تهران، مهدوی معاون قضایی رئیس کل 
دادگستری استان تهران و رئیس شوراهای حل اختاف استان تهران، اظهار کرد: 
در اجرای مصوبات شورای مدیران قضایی در پایان دی ماه، تا کنون ۹ شعبه ویژه 
صلح و ســازش در زندان های استان تهران و قزلحصار و رجائی شهر راه اندازی 
شــده اند.وی افزود: تعداد ۱۹ شــعبه ویژه صلح و سازش نیز بر اساس بخشنامه 
صادره از ســوی ریاســت قوه قضائیه در ۱۵ مجتمع دادسرای عمومی و انقاب 
تهران راه اندازی شده اند.رئیس شوراهای حل اختاف استان تهران خاطرنشان 
کرد: افزایش صلح و سازش در پرونده های کیفری را تا ۳۵ درصد شاهد هستیم.

مهدوی گفت: با تدبیر رئیس کل دادگســتری استان تهران افتتاح مجتمع ویژه 
صلح و سازش با ۱٢ شعبه را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.

رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصاد گفت: مرحله 
دوم بسته معیشتی آخر فروردین پرداخت می شود.

به گزارش ایسنا، حجت ااسام و المسلمین حسن 
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با 
بیان این که »٢۳ میلیون خانوار یارانه ماهانه دریافت 
می کننــد«، افــزود: یک میلیون اعتبــار در اختیار 
همه خانوارها قرار می گیــرد و در طول ٢۴ ماه این 
میزان به تدریج از یارانه شان کم می شود.وی افزود: 
از اردیبهشــت ماه این میزان اعتباری که در اختیار 
خانوارهایی مشمول دریافت یارانه، قرار می گیرد در 
طول ٢۴ ماه به تدریج کم می شــود.روحانی با بیان 
این که »در این زمینه  حدود ٢۵ هزار میلیارد در نظر 
گرفتیم که مصوب شده است«، اظهار کرد: همچنین 
۵ هزار  میلیارد تومــان برای صندوق بیمه بیکاری 
قرار دادیم که این اعتبار هم تامین شــده اســت تا 
به افرادی که طبق معیارها بیکار شده اند اختصاص 
دهیــم و ۱۳ هــزار میلیارد تومان هم بــرای کرونا 
اختصاص دادیم که بخشی به وزارت بهداشت بخشی 

به شــرکتهای دانش بنیان و بخشی هم به نیازهای 
خود وزارت بهداشــت برای تأمین مایحتاج به ویژه 
در بخش دانشــگاهی برای مقابله با کرونا اختصاص 
داده می شود.رییس جمهور تاکید کرد: کمک هایی که 
ســتاد اجرایی فرمان امام، سپاه و ارتش و نیروهای 
مسلح و خیرین برای مقابله با کرونا انجام می دهند 
نیازمنــد هماهنگی دارد کــه در همه بخش ها این 

کمک ها به درســتی پخش شــود که در این زمینه 
کار به معاون اول سپرده شده است تا با این بخشها 
جلسه ای برگزار کند و هماهنگی ها را افزایش دهد.

روحانــی افزود: خیرین هم باید به مردمی که تحت 
فشار قرار گرفته اند بیشــتر از گذشته کمک کنند. 
دولت تصمیمات خوبی گرفته اســت برای مقابله با 
کرونــا و در عین حال ایــن را می دانیم که در همه 
کشــورهایی که اوضاع اقتصادی خوبــی هم دارند 
با مشــکاتی بعد از شــیوع کرونا مواجه شــده اند.

وی تصریح کرد: مــا از همه مردم خواهش میکنیم 
همانطور که تا امروز کنار وزارت بهداشــت، دولت و 
مسئوان بودند و کمک کردند تا در مقابله با کرونا به 
شرایط قابل قبولی برسیم بازهم باید ما را یاری کنند 

و به ما کمک کنند تا ادامه مسیر را هم طی کنیم.
رییــس جمهور اظهار امیدواری کــرد که با تحمل 
ســختی و همکاری مضاعف باید کار خود را پیش 
ببریم و از مشــکات عبور کنیم تا به شرایط کاما 

مناسبی برسیم.

رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصاد

مرحلهدومبستهمعیشتیآخرفروردینپرداختمیشود

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد
»اعام جرم علیه یک نماینده مجلس 
به دلیل اظهارنظر خاف واقع درباره 

هواپیمای اوکراینی«
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد که علیه حسن نوروزی، 
نماینده مجلس، در مراجع قضایی ذی صاح تحت عنوان نشر اکاذیب 
و تشویش اذهان عمومی اعام جرم شده است و پیگیری ازم به عمل 
خواهد آمد.به گزارش ایســنا، ســازمان قضایی نیروهای مسلح اعام 
کرد:در پی مصاحبه حســن نوروزی نماینده مجلس شورای اسامی 
بــا روزنامه همدلی در هفدهم فروردین ماه و بیان اظهاراتی عجیب و 
غیرمســتند و خاف واقع از سوی ایشان از جمله »در پرونده شلیک 
به هواپیمای اوکراینی مواخذه و بازداشــتی وجود نخواهد داشــت و 
کسی بازداشت نشده است...«، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
توضیحاتی ارائه کرد.حجت ااســام بهرامی با اشــاره به اینکه مفاد 
مصاحبه خبری صورت گرفته بر خاف حقیقت و مســتندات موجود 
است، اظهار کرد: در پرونده قضایی تشکیل شده تحقیقات گسترده ای 
به عمل آمده و از مسئوان و افراد دخیل در موضوع نیز تحقیق شده 
و تاکنون افرادی به عنوان متهم احضار و یک نفر کماکان در بازداشت 
بســر می برد.وی افزود: این مصاحبه، برداشت شخصی ایشان و بدون 
اطاع از کم و کیف قضیه بوده اســت و ایــن گونه اظهارات عاوه بر 
اخال در تحقیقات قضایی، موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم 
می نماید.رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: از این رو 
علیه نامبرده در مراجع قضایی ذی صاح تحت عنوان نشــر اکاذیب 
و تشــویش اذهان عمومی اعام جرم شده اســت و پیگیری ازم به 

عمل خواهد آمد.

در پیام رییس مجلس چین به اریجانی عنوان شد
مبارزه مشترک ایران و چین با کرونا

لی جان شــو، رییس مجلس چین در پیامی خطاب به علی اریجانی ، ضمن اظهار 
تاسف از ابتای وی به بیماری کرونا و آرزوی بهبودی رییس مجلس شورای اسامی، 
بر حمایت متقابل دو کشور ایران و چین از یکدیگر در مبارزه با ویروس کرونا تاکید و 
اظهار امیدواری کرد با همکاری مشترک دو کشور به عنوان شرکای جامع راهبردی 
که همواره در ایام دشواری به یکدیگر کمک می کنند، کووید ۱۹ کنترل شده و پس 

از آن نیز ایران و چین همکاری های دوستانه با یکدیگر را گسترش دهند.
به گزارش ایسنا، متن این پیام به این شرح است:

»جناب آقای دکتر علی اریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسامی جمهوری اسامی ایران

متاســفانه  باخبر شدم که جنابعالی به بیماری کووید ۱۹ مبتا شدید، بدین وسیله 
همدردی صمیمانه خود را ابراز می نمایم و سامتی و بهبودی  جنابعالی را آرزومندم.

چین و ایران شــریک جامع راهبردی هستند و همواره در ایام دشواری به یکدیگر 
کمک می کنند. بعد از شــیوع کووید ۱۹ دو کشــور به حمایــت متقابل از یکدیگر 
پرداخته و با هم با شیوع این ویروس مبارزه می کنند. مایل هستیم همکاری با ایران 
در مقابل با کووید ۱۹ را بیش از پیش تقویت کنیم تا پیروزی مشــترک و  قطعی 
بر کنترل شیوع این بیماری  محقق گردد.اگرچه شیوع کووید ۱۹ مشکات موقتی 
را برای دو کشــور ایجاد کرده است،  اما همیاری دو طرف در مبارزه با این بیماری، 
مشــارکت دوستانه فیمابین را عمیق تر کرد. معتقدم بعد از پایان شیوع کووید ۱۹، 
شاهد توسعه بیش از پیش همکاری های دوستانه چین و ایران در زمینه های مختلف 

خواهیم بود.
بهترین آرزوها  را برای جنابعالی دارم.

لی جان شو
رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین
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نگـــاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

۴میلیونایرانیفاقددرآمد،کارتاعتباری۲میلیونیمیگیرند
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۴ میلیــون نفر از افراد 
فاقد درآمد ثابت در کشــور از تســهیات خرید اعتباری کاا تا 
ســقف دو میلیون تومان بهره مند خواهند شــد.به گزارش ایِبنا، 
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگوی 
ویدئو کنفرانس با جلسه مقابله با کرونای گلستان گفت: بر اساس  
هماهنگی های انجام شــده با استانداری های کشور این افراد که 
فاقد درآمد و شغل ثابت هستند شناسایی و از دریافت تسهیات 
که به صورت کارت های اعتباری خرید است بهره مند خواهند شد.

واریز ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حساب 3 میلیون نیازمند
وی درباره دیگر اقدامات انجام شــده در خصوص شیوع ویروس 
کرونــا گفت: همچنین ســه میلیون نفر از جمعیت کشــور که 
کمترین میزان درآمدی را داشته و تحت پوشش نهاد و مستمری 
بگیر هیچ نهادی نبودند، مبلغی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به 
حســاب آنها واریز شده است.وی در خصوص حمایت از کسب و 
کارهایی که بدلیل بروز ویروس کرونا آســیب دیده اند نیز گفت: 
برخی از واحدهای تولیدی کشور هم  که به سبب بروز کرونا دچار 
خســارت هایی در حوزه تولید شده اند که دولت برای جبران این 
خسارت ها برنامه ریزی کرده است. به همین منظور هم  وام هایی با 
سود ۱۲ درصد برای این واحدها پیش بینی شده تا بتوانند بخشی 
از خسارت های خود را جبران و مشکلی در زمینه پرداخت حقوق 

و دستمزد پرسنل خود نداشته باشند.

امکان تعویق در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی
وی گفت: مصوباتی هم در خصوص اســتمرار بدهی های مالیاتی 

و پرداخت تســهیات در این بخش در نظر گرفته شده و تعویق 
پرداخت بیمه تامین اجتماعی برای این رســته ها به مدت ســه 
ماه هم اختصاص یافته اســت.وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: افرادی که به ســبب کرونا بیکار شــده و شغل خود را از 

دست داده اند هم باید در سامانه مربوطه ثبت نام کنند تا بتوانیم 
مقدمات پرداخت بیمه بیکاری آنها را فراهم کنیم.شریعتمداری 
به زحمات  و اقدامات مدیران گلستان در مهار بیماری کرونا  هم 
اشاره کرد و گفت: با تاش جهادی همه دستگاه ها، تعداد بیماران 
مراجعه کننده به مراکز درمانی این استان کاهش یافته است.وی 
تصریح کرد: کاهش مرگ و میر، افزایش بهبودی و کاهش مراجعه 
نشــان دهنده آن است که توفیق خوبی در استان رقم خورده که 

نشان از همراهی و همدلی همه مدیران  و مردم استان است.

تصمیم های هیجانی نگیریم
شریعتمداری تصریح کرد: کاهش شدت شیوع بیماری نباید سبب 
شود که موارد بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی و در خانه ماندن 
را فرامــوش کنیم. یقینا« اگر تصمیمات هیجانی بگیریم عبور از 

پیک کرونا سخت خواهد شد.

ابتای ۲۰۰ معلول و سالمند مراکز شبانه روزی بهزیستی 
به کرونا

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، وی بیان کرد: ۴۹ هزار سالمند و معلول در مراکز 
شــبانه روزی بهزیستی در کشــور نگهداری می شوند که از این 

میزان تنها ۲۰۰ نفر به بیماری کرونا مبتا شده اند.

 300 هزار بلیت کنسل شده قطار 
چقدر اعتبار گرفت؟

در حالی که بر اســاس آخرین آمارهای رسمی منتشره بیش از ۳۰۰ هزار بلیت 
قطار در ایام نوروز کنســل شده و سفرهای ریلی تا ۹۴ درصد در این بازه زمانی 
کاهش یافته است، ۹۱ میلیارد تومان اعتبار برای جبران این خسارت اختصاص 
یافته و پرداخت شده است.به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا و گسترش آن 
در همه استانها، بسیاری از زیر بخشهای مختلف کشور تحت تاثیر این ویروس 
قرار گرفت و به گفته محمد اسامی - وزیر راه و شهرسازی-، بیش از ۳۰۰ هزار 
بلیت قطار در هفته های پایانی سال گذشته کنسل شده است.وی در گفت و گو 
با ایسنا، اظهار کرد: حمل و نقل عمومی در ترددهای برون شهری سهم چندانی 
نــدارد اما با این وجود در حال حاضر بیــش از ۷۰ درصد ظرفیت حمل و نقل 
عمومی کاهش پیدا کرده است و در حوزه های مختلف هواپیما، قطار و اتوبوس 
تعداد بسیار کمی بلیت فروخته می شود. به عنوان مثال می توان به کنسل شدن 
بیش از ۳۰۰ هزار بلیت قطار و بیش از ۲۰۰ هزار بلیت هواپیما در این شــرایط 
اشــاره کرد.اسامی افزود: در کمیته اقتصادی ســتاد مقابله با کرونا مصوبات و 
تمهیداتــی برای جبران ضرر و زیان بخش حمل و نقل عمومی داشــته ایم که 
می توان به تنفس سه ماهه در پرداخت وام، مالیات و بیمه اشاره کرد. همچنین 
درباره آنچه که در ارتباط با معیشت مردم و برخی مشاغل حساس وجود دارد، با 
هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه تسهیاتی را به صورت باعوض 
به آنها پرداخت می کنیم.البته پس از این اظهارات سعید رسولی - معاون وزیر 
راه و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت راه آهن - در گفت و گو با ایسنا اینگونه 
توضیح داد: از ابتدای اســفندماه حجم بسیار باایی از بلیت قطار از سوی مردم 
کنسل شده است که این نشان می دهد مردم به توصیه های پزشکی و بهداشتی 
توجه کرده و سفرهای خود را حتی المقدور لغو کردند اما با توجه به قرار داشتن 
در آســتانه سال نو از همه مردم مجددا می خواهیم که سفرهای نوروزی خود را 
لغو و به سامت خود، خانواده و جامعه شان بیشتر توجه کنند.وی همچنین در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شرکت های ریلی در پی لغو و کنسلی بلیت قطار 
از سوی مردم ضرر و زیان بسیار زیادی متحمل شدند و آیا ستاد مقابله با کرونا 
تمهیداتی برای جبران این مســئله اندیشیده است یا خیر، اعام کرد: قطعا در 
ستاد مقابله با کرونا به بخش حمل و نقل که یکی از آسیب پذیرترین بخش های 
در این زمینه بود و در ایامی که ویروس کرونا شــیوع پیدا کرد تقریبا بیشترین 
ضرر را متحمل شــد، تمهیداتی می اندیشد اما در حال حاضر اولویت اول و مهم 
حفظ سامت جامعه است.پس از گذشتن تعطیات نوروز آمارهای رسمی بیانگر 
کاهش ۹۴ درصدی ســفرهای ریلی مردم در این ایام است و نشان می دهد که 
کرونا در این بخش بیشترین تاثیر را در کم کردن سفر مردم داشته است. حاا 
برای جبران این خســارت شرکت های ریلی که بهای بلیت های کنسل شده را 
هم به گفته مســئوان راه آهن به مشتریانشان برگرداندند، ۹۱ میلیارد تومان 
اعتبار اختصاص یافته و پرداخت شــده اســت که باید دید آیا این اعداد و ارقام 
می توان زیان وارد شده را پوشش دهد یا آنکه باید اعتبار بیشتری به این بخش 

اختصاص پیدا می کرد؟

 چند درصد جوان ها با وام مسکن، 
خانه دار می شوند؟

در شرایطی یک مسئول بانکی مدعی اثرگذاری وام تسه بر تعداد معامات مسکن 
شــده که بررسی های میدانی نشان می دهد عمده زوج ها نه تنها از عهده اقساط 
۳ تــا بیش از ۴ میلیون تومانی این وام هــا برنمی آیند، بلکه قادر به خرید ده ها 
برگه حدود ۵۰ هزار تومانی تســه هم نیســتند.به گزارش ایسنا، به دنبال رشد 
قیمت مســکن که طی بیش از دو ســال اخیر اتفاق افتاد از اواخر سال گذشته 
ســقف وام خرید مسکن از طریق اوراق که پیش از آن ۱۲۰ میلیون تومان بود 
بــه ۲۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. بدین ترتیب زوجین تهرانی می توانند 
۲۴۰ میلیون تومان وام بگیرند. به زوجهای ساکن در شهرهای باای ۲۰۰ هزار 
نفر ۲۰۰ میلیون تومان تعلق می گیرد و در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر به 
زوجین متقاضی ۱۶۰ میلیون تومان تسهیات پرداخت می شود. البته در تمام 
شهرها ۴۰ میلیون تومان از این رقم مربوط به وام جعاله است. نرخ سود این وام 
۱۸ درصد و مدت بازپرداخت آن ۱۲ سال است. برای دریافت این وام در تهران 
باید به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگه اوراق تســت خریداری کرد که نرخ 
آن هم اکنون بین ۴۸ تا ۵۱ هزار تومان در نوســان است. یعنی زوجین تهرانی 
بایــد همین ابتدا ۴۸۰ برگه حدود ۵۰ هزار تومانی بخرند که حدود ۲۴ میلیون 

تومان می شود.

اثرگذاری وام ۲۴۰ میلیون تومانی در آینده مشخص می شود
برآورد این موضوع که آیا متقاضیان می توانند از طریق این وام خانه دار شــوند 
یا نه، احتمااً در رشد تقاضای مصرفی بازار مسکن طی ماههای آینده مشخص 
می شود اما آنچه مشــخص است اینکه اقساط ماهیانه این تسهیات بزرگترین 

مانع پیش روی زوج هاست.

اقساط وام در تهران تا بیش از ۴ میلیون تومان
در شهر تهران اقســاط این وام به صورت پلکانی از ماهانه ۳ میلیون و ۵۰ هزار 
تومان شــروع و تا ۴ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان در ســال دوازدهم می رســد. 
میزان سود پرداختی بعد از ۱۲ سال حدود ۲۸۹ میلیون تومان است.متقاضیان 
شــهرهای باای ۲۰۰ هزار نفر نیز باید ضمن خرید ۴۰۰ برگه حدود ۵۰ هزار 
تومانی که همین ابتدا باید خریداری کنند، ماهیانه ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان 
قسط بپردازند.در شــهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر هم زوجین باید ۳۲۰ برگه 
حدود ۵۰ هزار تومانی تهیه کنند که حدود ۱۶ میلیون تومان می شود. اقساط 
ماهانه ۳ میلیون و ۱۴ هزار تومان در هر ماه خواهد بود.با وجود آنکه مدیر امور 
ابزارهای نوین مالی فرابورس گفته تسهیات اوراق مسکن در شهرستانها کارآمد 
بوده اســت، بررسی ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از زوج های جوان در 
تهران و شهرستانها قادر به پرداخت چنین اقساطی نیستند و حتی بسیاری افراد 

از عهده خرید اوراق برنمی آیند.

ادعای افزایش معامات از طریق اوراق مسکن
با این وجود، ندا بشــیری - مدیرکل امور ابزارهای نوین مالی فرابورس - معتقد 
اســت: برخی از کســانی که در طول دو ماه کاری گذشته اقدام به خرید اوراق 
کرده و رشــد معامات و در نتیجه رشد قیمت به دنبال افزایش تقاضای اوراق 
را رقم زده اند، همان کســانی هستند که نسبت به خرید خانه اقدام کرده اند. او 
گفتــه که در واقع این حضور تقاضای مصرفی در معامات دی و بهمن بوده که 
زمینه ساز تغییر و تحوات در بازار اوراق مسکن نیز شده است.در این مسئله که 
احتمااً بخشــی از متقاضیان بازار مسکن از طریق خرید اوراق تجهیز شده اند، 
شکی وجود ندارد اما برآوردهای میدانی نشان می دهد عمده خرید و فروش ها 
در بازار مسکن به خصوص از آذرماه که معامات به یکباره حدوداً سه برابر شد.

کدام کدهای معاماتی بورسی به طور 
دائم محدود می شوند؟

فرابورس تصمیم جدیدتری در مورد کدهای معاماتی که سفارش های 
نامتعارف ارسال می کنند، اتخاذ کرده است که بر اساس آن دسترسی 
این کدها از اول اردیبهشت ماه محدود می شود.به گزارش ایسنا، نوع 
خاصی از ســفارش گذاری به نظر می رسد برای مقاصد غیرمعاماتی 
همچون مخفی کردن مظنه های قابل مشاهده توسط کاربران برخط 
یا اقدامات هماهنگ کدگذاری شــده، وارد سامانه معاماتی می شود 
که فرابورس برای جلوگیری از این اقدام اکنون تصمیمات جدیدتری 
گرفته اســت. در این راســتا، به منظور ارتقای سامت بازار سرمایه 
و امکان معامات ســرمایه گذاران در بستری شفاف، در ۲۱ دی ماه 
سال گذشته، با  تذکر دادن و محدود کردن موقت کدهای معاماتی 
ارسال کننده اینگونه سفارش ها، سعی در کاهش ارسال سفارش های 
نامتعارف در ســامانه معامات شــد اما از اول اردیبهشــت ماه ۹۹، 
کدهای معاماتی که چنین اقدامی انجام دهند به طور دائم محدود 
خواهند شــد.در این راستا، سروش خواجه حق وردی - مدیر نظارت 
بازار و بازرســی فرابورس ایران - با اشــاره به اقدامات فرابورس برای 
محدود کردن کدهای معاماتی که سفارش های نامتعارف در سامانه 
معامــات ثبت می کنند و موجب اخــال در روند دریافت اطاعات 
و تصمیم گیری ســرمایه گذاران در بازار ســرمایه می شوند، گفت:  با 
شناسایی سیستمی ســفارش های نامتعارف ارسالی در حال حاضر 
می توان به صــورت قانونی، دسترســی کدهای معاماتی ارســال 
کننده این نوع سفارشات را به بازارهای فرابورس ایران محدود کرد.

خواجه حق وردی درباره مراحل مقابله با این نوع ســفارش گذاری ها، 
توضیح داد: در نخســتین مرحله مقابله سیســتمی با این پدیده که 
از ۲۱ دی ماه آغاز شــد و تا ۲۰ اسفندماه ادامه پیدا کرد، در صورت 
مشاهده سفارش گذاری های نامتعارف توسط ایستگاه های معاماتی 
نامک یا آناین های گروهی، از کارگزاری می خواســتیم با ارائه تذکر 
به معامله گر این روند را متوقف کند. در صورتی که ارسال کننده این 
نوع سفارش، مشتری برخط بود دسترسی مشتری به سفارش گذاری 
و انجام معامله در بازارهای فرابورس تا زمان اخذ تعهد مکتوب از وی 

محدود می شد.

کدهای معاماتی در چه شرایطی محدود می شوند؟
وی با اشــاره به اینکه پس از مدتی مشــاهده شــد که برخی افراد 
سفارش گذاری به صورت نامتعارف را تکرار می کنند، گفت: در مرحله 
دوم از ۲۱ اســفندماه تاش کردیم تدابیر شــدیدتری در این زمینه 
اتخاذ کنیم. در همین راستا، بار اول با گرفتن تعهد توسط کارگزاری 
محدودیت کد معاماتی رفع شــده، اما در صورت تکرار، دسترســی 
کد معاماتی به بازارهای فرابورس محدود می شود و تا اطاع ثانوی 
رفع محدودیت امکان پذیر نخواهد بود.مدیر نظارت بازار و بازرســی 
فرابورس ایران با اشاره به این نکته که مشتریان برخط در حال حاضر 
صرفا به مشاهده ۵ مظنه برتر دسترسی دارند و سفارش های نامتعارف 
وارد شــده، دریافت اطاعات توسط آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد 
و از این طریق بر تصمیماتشان موثر است، گفت: این اقدام به دایل 
مذکور مغایر با شــفافیت اطاعاتی در بازار در نظر گرفته می شــود 
و با توجه به دوره ســه ماهه اخیر و مصاحبــه حاضر زمان کافی به 
منظور هوشیارسازی ســرمایه گذاران اختصاص یافته است، بنابراین 
برای صیانت از حقوق فعاان بازار سرمایه در گام بعدی )سوم( که از 
ابتدای اردیبهشت ماه آغاز می شود، دسترسی تمامی افرادی که اقدام 
به ورود اینگونه ســفارش ها در سامانه های معاماتی می کنند، بدون 
لحاظ تکرار دفعات به بازارهای فرابورس ایران محدود خواهد شــد و 
رفع محدودیت مذکور صرفا در صورت صاحدید این مدیریت خواهد 
بود.بر این اســاس و به گزارش مدیریت ارتباطــات فرابورس ایران، 
خواجه حق وردی نتیجه تاش ها برای مقابله با ارســال سفارش های 
نامتعارف را مثبت توصیف و اعام کرد با پیگیری های صورت گرفته 
حجم سفارش های نامتعارف در فرابورس ایران به شدت کاهش پیدا 

کرده است.

بــا مجموعه تصمیماتــی که دربــاره افزایــش حقوق و 
همسان ســازی پرداختی به بازنشســته ها اخذ شده است، 
متوسط افزایش حقوق آنها در ســال جاری به ۳۰ درصد 
می رسد.به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته حقوقی که 
برای بازنشسته ها پرداخت می شد، با نارضایتی آنها به دلیل 
پرداخت های پایین و عدم تناســب با شرایط موجود همراه 
بود تا این که در حدود ســه ســال اخیر دولت در راستای 
هماهنگی و همسان ســازی حقوق بازنشســته ها، ساانه 
بودجه ای را بــرای این موضوع در نظر می گیرد تا اختاف 

حقوقی بازنشسته ها تا حدی جبران شود.
در حالی در ســال جــاری افزایــش ۱۵ درصدی حقوق 
کارکنان و شــاغان در بودجه در نظر گرفته شد که دولت 
برای بازنشســته ها حدود ۱۰ هزار میلیــارد تومان هم به 
عنوان منابعی برای همسان ســازی حقوق آنها پیش بینی 
کرد؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته که ۵۰۰۰ میلیارد 

تومان بود با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه شده است.

حقوق هیچ باز نشسته ای کمتر از ۲.۸ میلیون نیست
اما این کــه افزایش ۱۵ درصدی و ۱۰ هزار میلیارد تومانی 
که برای همسان ســازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته 
شــده، چگونه اعمال و چه تغییری در دریافتی آنها ایجاد 

خواهد شد، موضوعی اســت که بررسی آن نشان می دهد 
کــه ابتدا حقوق هــا تا ۱۵ درصد افزایــش پیدا می کند تا 
هیچ بازنشســته ای کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
دریافتی نداشــته باشــد. بعد از آن مابقی اعتبار مربوط به 
همسان ســازی حقوق ها برای حقوق های باای دو میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان توزیع می شود؛ به نحوی که به صورت 
پلکانی اعمال و حقوق های بااتر از رشد کمتری برخوردار 
می شوند.طبق آنچه که پیش تر ســازمان برنامه و بودجه 
اعام کرده بود که همسان ســازی بــرای حقوق های پنج 

میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به پایین اعمال خواهد شد.

میانگین رشد 3۰ درصد شد
اما با پیش بینی های انجام شــده، میانگین افزایش حقوق 
بازنشسته ها  به ۳۰ درصد می رسد، این در حالی است که 
میانگین حقوق بازنشستگان کشوری از حدود دو میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان در ســال گذشته به سه میلیون و ۷۹۹ 
هزار تومان می رسد که با افزایش ۳۱ درصدی همراه است. 
همچنین میانگین حقوق بازنشســتگان لشــگری از سه 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ســال گذشته با افزایش ۳۰ 
درصدی به چهار میلیون و ۲۹۱ هزار تومان خواهد رسید.

در مجموع میانگین حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری 

از سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ با افزایش 
۳۰.۵ درصدی بــه چهار میلیون و ۴۵ هزار تومان افزایش 

می یابد.

توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان در ۲۰ گروه شغلی
امــا توزیــع حــدود ۱۰ هزار میلیــارد تومانی کــه برای 
همسان ســازی حقوق کارکنان در نظر گرفته شده به این 
نحو اســت که بین ۲۰ گروه شغلی توزیع می شود. بر این 
اســاس برای افرادی که در گروه های یک تا پنج قرار دارند 
از یــک میلیون و ۱۳۵ هزار تومــان تا یک میلیون و ۱۹۴ 
هزار تومان به دریافتی شان اضافه خواهد شد. همچنین در 
گروه دوم که سطوح شش تا ۱۱ است از ۷۲۵ هزار تا ۷۸۱ 
هزار تومان، برای گروه ســوم در سطح ۱۲ تا ۱۶ نیز بیش 
از ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شــده است.برای افرادی 
کــه در گروه ۱۷ تا ۲۰ قرار دارند از ۹۰۰ هزار تا ۹۵۶ هزار 
تومان افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. براین اساس 
این افزایش بــرای یک میلیون و ۳۱۱ هزار نفر پیش بینی 
شده اســت.طبق آنچه که نوبخت - رییس سازمان برنامه 
و بودجه- وعده داده اســت همسان سازی و افزایش حقوق 
بازنشســته ها از فروردین ماه سال جاری در حقوق های آنها 

اعمال خواهد شد.

افزایش حقوق بازنشسته ها به ۳۰ درصد رسید

گزارش

موافقت شورای اقتصاد با افزایش عوارض 
چهار آزادراه دولتی

تهران- ایرنا- شورای اقتصاد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش 
عوارض آزادراه های تهران- قم، کرج- قزوین، بندرعباس- بندرشهید رجایی 
و کمربندی جنوبی و غربی تبریز موافقت کرد.به گزارش ســازمان برنامه و 
بودجه، براساس مصوبه شورای اقتصاد که توسط »محمدباقر نوبخت« رییس 
سازمان برنامه و بودجه اباغ شده است نرخ عوارض این چهار آزادراه دولتی 
به یک هزار و ۲۰۰ تومــان افزایش خواهد یافت.افزایش عوارض این آزادراه 
ها مشروط به اجرای سیستم الکترونیکی اخذ عوارض و نظارت بر کیفیت و 

سطح سرویس آنهاست.

استارت  مجدد پروژه تونل خوانسار
به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رســاني راه و شهرسازي استان اصفهان، علیرضا قاري قرآن اظهار 
کرد: ادامه عملیات اجرایي تونل خوانســار، با پیگیري هاي انجام شــده و تامین اعتبار از دو محل 
»سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي« و »شرکت ساخت و توسعه راهها« امروز ۱۷/۰۱/۹۹ رسماً 
آغاز شــد.مدیرکل راه و شهرسازي استان گفت: پروژه حفاري و احداث تونل خوانسار یکي از پروژه 
هاي راهسازي این اداره کل است که ارتباط بین شهرستان خوانسار با شهرستان بوئین میاندشت را 
با توجه به راه صعب العبور موجود، تسهیل مي بخشد. این منطقه به دلیل وجود گردنه با شیب هاي 
طواني بسیار زیاد، نبود مشخصات فني منطبق با طبقه بندي و شرایط هندسي راه، لغزندگي شدید 
مسیر، یکي از طرح هاي شاخص این اداره کل است. ایشان همچنین بیان نمود این تونل که به عنوان 
شاهراه غرب استان اصفهان تلقي مي شود سه استان اراك- اصفهان- خوزستان را متصل مي کند .
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سایه نشست مجازی بر بازار نفت؛نگـــاه

اتحاد جهانی برای نجات طای سیاه
تهران - ایرنا - برگزاری نشســت مجــازی تولیدکنندگان نفت 
که حاا به نظر می رســد آمریکا، کانادا و نروژ نیز در آن شرکت 
خواهند کرد به نوعی اتحادی جهانی برای نجات طای ســیاه 
اســت.عدم توافق در هشتمین نشست اوپک پاس در اوایل ماه 
گذشته میادی در کنار شیوع کرونا در جهان باعث شد تا قیمت 
نفت بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دســت دهد.اگرچه در 
روزهای ابتدایی کشورهای تولیدکننده نفت به ویژه عربستان و 
روســیه جنگ قیمتی نافرجامی را آغاز کردند اما در ادامه مسیر 
متوجه شدند که اقتصادشــان تاب آوری ازم برای هماهنگی با 
نفت ارزان را نــدارد.در این میان آمریکا نیز که میانگین قیمت 
تولیــد نفتش حدود ۳۵ دار در هر بشــکه برآورد می شــود با 
قیمت هــای منفی نفت رو به رو شــد و در حالی که نفت را ۳۵ 
دار تولید می کرد با ضرری ۱۵ داری به ۲۰ دار در هر بشــکه 
می فروخت.این عوامل باعث شد تا آمریکا به عنوان میانجی وارد 
عمل شود و با روسیه و عربستان چانه زنی را آغاز کند.امری که به 
نظر می رسد به نشستی مجازی بین کشورهای تولیدکننده نفت 
اعم از اوپک و غیر اوپک بیانجامد. نشستی که حاا آمریکا نیز که 
همواره با اوپک مشــکل داشته، در آن حاضر خواهد شد.مشکل 
آمریکا با اوپک آنچنان جدی اســت که قانون به اصاح نوپک را 
تصویب کرد تا جلوی اوپک برای بازی قیمت را بگیرد.با این حال 
قدرت منافع اقتصادی در مناســبات سیاسی جهان آنچنان زیاد 
است که حتی می تواند آمریکا را به عنوان سرسخت ترین مخالف 

اوپک با این ســازمان به مذاکره وادارد.نشستی که قرار بود امروز 
برگزار شــود اما به دلیل وجود اختافــات به پایان هفته جاری 
موکول شده است.در کنار اعضای اوپک و اوپک پاس و عاوه بر 
آمریکا، حاا به نظر می رسد کشورهای دیگر نیز در این نشست 
مجازی حضور خواهند داشت.نروژ جزو نخستین کشورهایی بود 
کــه از آمادگی خود برای کاهش عرضه نفت خبر داد.نخســت 

وزیر کانادا نیز با تاکید بر ادامه تاش های این کشــور در سطح 
بین المللی برای کمک به حل بحران کنونی نفت گفته که گفت و 
گوها را با جامعه جهانی از جمله اوپک ادامه خواهد داد و در این 
زمینه ار تباط هایی بین اوپک و کانادا برقرار شده است.این اجماع 
جهانی از انجا اتفاق افتاده که اختال موجود در بازارهای جهانی 
نفت خام به حدی زیاد است که اوپک نمی تواند به تنهایی ثبات 

آن را بــر قرار کند.در واقع ماموریت اوپک برای تثبیت بازار نفت 
از طریق متعادل کردن عرضه، تنها بخشــی از مجموعه بزرگ تر 
راه های موجود بازار، برای کمک به مدیریت خطرهای ناشــی از 
قیمت کنونی نفت است.با این حال بررسی ها نشان می دهد که 
کاهش نوســان های قیمت نفت با بهره گیــری از ظرفیت مازاد 
اوپک، ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیارد دار سود ساانه برای اقتصاد جهانی 
ایجاد می کند. امــا همانگونه که »ثامر غضبان« وزیر نفت عراق 
نیــز تاکید کــرده توافق جدید اوپک پاس بــه همکاری دیگر 
تولیدکنندگان بزرگ نفت نیاز دارد.وزیر نفت عراق در بیانیه ای 
اعام کرده که درباره دســتیابی بــه توافقی جدید برای کاهش 
تولید نفت در نشست پایان هفته خوشبین است.در این نشست 
که به دلیل کرونا به صورت مجازی بین اعضا برگزار خواهد شد 
در مورد خروج ۱۰ میلیون بشــکه نفــت از بازار تصمیم گیری 
خواهد شــد. اگرچه این تصمیم می تواند قیمت ها را تا حدودی 
به تعادل برساند اما عملکرد پاایشگاه های جهان نشان می دهد 
که ۱۷ درصداز تقاضا از بازار خارج شــده است.از سوی دیگر با 
توجه به قرنطینه بیش از نیمی از مردم جهان، کاهش سفرهای 
هوایی و مصرف بنزین به دلیل شیوع کرونا، کاهش ۱۰ میلیون 
بشکه ای نفت تنها به عنوان مسکنی موقتی کارساز خواهد بود.

بنابراین اگر روند توافقات ادامه دار نباشد نگرانی نسبت به اقتصاد 
جهانی، حتی ممکن اســت قیمت ها را به زیــر ۱۰ دار در هر 

بشکه نیز برساند.

دنیای نفت چگونه به مصاف کرونا رفت؟
عرضه تهویه از سوی شرکت تسا، ضدعفونی کننده دست از سوی انهایزر بوش 
و ماسک صورت از سوی جنرال موتورز شبیه یک فیلم علمی تخیلی به نظر می 
رســد اما در واقع، حقیقت تغییر کسب و کارها برای بقا و کمک به مبارزه علیه 
همه گیری ویروس کرونا را نشان می دهد که جهان را به شوک فرو برده است.

به گزارش ایســنا، شــرکتهای نفت و گاز هم از غافله عقب نمانده اند و شاید به 
نظر برســد در این شرایط بد تاش می کنند وجهه عمومی کسب کنند یا تنها 
کار منطقــی که در این وضعیت باید انجــام داد را انجام می دهند اما در واقع، 
غولهای نفت و گاز  تاش می کنند به سهم خود کمک کنند.به عنوان مثال شل 
ماه گذشــته اعام کرد که منابع خود را به سمت تولید بیشتر الکل ایزوپروپیل 
متمرکز کرده که ماده اصلی در تولید ضد عفونی کننده دســت است. همچنین 
اعــام کرد که ۲.۵ میلیون لیتر از این ماده را به رایگان در اختیار بخش درمان 
هلند قرار می دهد.این ابرغول همچنین در ۱۵ هزار مرکز فروش خود در جهان 
برای کارکنان درمانی غذا و نوشیدنی رایگان و همچنین راننده کامیون و پرسنل 
تحویل که برای حفظ تامین بسیار حیاتی هستند را فراهم کرده است.توتال هم 
به نوبه خود وعده کوپنهای بنزین به ارزش ۵۴.۲ میلیون دار معادل ۵۰ میلیون 
یورو به بیمارستانهای فرانسوی داده و کمکهایی به انستیتو پاستور و سایر مراکز 
تحقیقاتی انجام داده اســت.پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال در این زمینه اظهار 
کرد: در این دوره بحران، تیمهای توتال بســیج شده اند تا مردم فرانسه بتوانند 
تمامی ترتیبات سفر ضروری خود را انجام دهند. این شرکت با شبکه سراسری 
خود به همراه کسانی که با ویروس کرونا مبارزه می کنند، همکاری می کند. به 
همین دلیل توتال تصمیم گرفت حمایت خود از کارکنان بیمارستان را به شکل 
عملی نشان دهد.شرکت BP هم بنزین رایگان به خودروهای اورژانس انگلیسی و 
اسپانیایی و همچنین تحویل رایگان غذا و اقام ضروری از جایگاههای سوخت 
خود عرضه می کند. این شــرکت سوخت رایگان و کارتها سوخت را در آلمان، 
لهســتان و اســتانبول ترکیه عرضه کرده و دو میلیون دار به صندوق واکنش 
همبستگی کووید ۱۹ سازمان جهانی بهداشت اهدا کرده است.شرکت اکسون با 
سازمان تحقیقاتی مرکز جهانی نوآوری پزشکی برای ساخت تجهیزات حفاظت 
شــخصی قابل مصرف مجدد مانند محافظهای صورت و ماسک برای کارکنان 
درمانــی همکاری می کند. این شــرکت اعام کرده که ســازمان غذا و داروی 
آمریکا در حال حاضر سرگرم بازبینی نمونه های اولیه بوده و بمحض این که به 
آنها چراغ سبز دهد، اکسون تولید را آغاز خواهد کرد. چنین تجهیزاتی در حال 
حاضر به شدت مورد نیاز هستند و کمبود ماسک ان ۹۵ در بسیاری از کانونهای 
شیوع بیماری مشــاهده می شود.شرکت انی ایتالیا یک بیمارستان در رم برای 
درمان بســیاری از قربانیان کووید ۱۹ راه اندازی کرده و با سایر بیمارستانها در 
ایتالیا برای گسترش ظرفیت پذیرش بیماران و واکنش اضطراری همکاری می 
کند. این شرکت مجموعا ۳۳ میلیون دار به تاشهای مختلف مقابله با بیماری 

کووید ۱۹ اهدا کرده است.

انتشار قیمت فروش نفت عربستان به تاخیر 
افتاد

شرکت آرامکوی سعودی در انتظار روشن شدن نتیجه نشست دهم آوریل اوپک 
و متحدانش در خصوص کاهش تولید، اعام قیمت فروش رسمی خود برای ماه 
مه را به تاخیر خواهد انداخت.به گزارش ایســنا، منابع ســعودی آگاه به رویترز 
اظهار کردند که چنین اقدامی از سوی آرامکو بی سابقه بوده است؛ قیمت فروش 
رســمی ماه مه به نتیجه نشست اوپک پاس بستگی دارد. ما هر آنچه در توان 
داریم انجام می دهیم از جمله به تعویق انداختن اعام قیمت فروش رسمی نفت، 
تا این نشست موفقیت آمیز باشد.این تولیدکننده نفت معموا قیمت فروش خود 
را پنجم هر ماه اعام می کند و قیمت گذاری نفت عربستان روی تجارت بیش 
از ۱۲ میلیون بشــکه در روز نفت خاورمیانه تاثیر می گذارد زیرا تولیدکنندگان 
نفت این منطقه اغلب قیمت گذاری آرامکو را برای صادراتشــان به مقصد آسیا 
دنبال می کنند. عمده نفت تولیدکنندگان خاورمیانه تحت قراردادهای بلندمدت 
به فروش می رود و تعیین قیمت فروش رســمی به مشــتریان اجازه می دهد 
بداننــد برای محموله های آینده چقدر باید پول بپردازند.اوپک و متحدانش که 
به گروه اوپک پاس معروف هســتند قرار است روز پنج شنبه به منظور مذاکره 
درباره توافق جدیدی بــرای کاهش تولید جهانی و پایان دادن به جنگ قیمت 
میان عربستان سعودی و روسیه دیدار کنند.به گفته منبع آگاه سعودی، ریاض 
می خواهد از تکرار نتیجه نشست مارس که مذاکرات نفتی به دلیل امتناع روسیه 

از کاهش بیشتر تولید شکست خورد، جلوگیری کند.

سقوط یک داری نفت در پی تعویق نشست 
اوپک پاس

قیمت نفت در معامات روز دوشنبه بازار جهانی در پی به تاخیر افتادن نشست 
تولیدکننــدگان اوپک پاس برای مذاکره در خصوص کاهش تولید در بحبوحه 
شیوع ویروس کرونا و نابودی تقاضا، بیش از یک دار کاهش پیدا کرد.به گزارش 
ایســنا، بهای معامات آتی نفت برنت یک دار و ۲۹ ســنت معادل ۳.۸ درصد 
کاهش یافت و به ۳۲ دار و ۸۲ ســنت در هر بشکه رسید. بهای معامات آتی 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دار و ۶۶ سنت معادل ۵.۹ درصد کاهش 
پیدا کرد و به ۲۶ دار و ۶۸ ســنت در هر بشــکه رســید.قیمتهای نفت هفته 
گذشته تحت تاثیر امیدواری به انعقاد پیمان جدید محدودیت عرضه میان اوپک 
و متحدانش برای کاهش تولید حداقل ۱۰ میلیون بشــکه در روز با بزرگترین 
رشــد هفتگی خود تاکنون روبرو شدند.شاخصهای قیمت نفت در مارس تحت 
تاثیر شــیوع ویروس کرونا که تقاضا برای نفت را فلج کرد و جنگ قیمت نفت 
میان عربستان ســعودی و روسیه، بزرگترین کاهش ماهانه خود تاکنون را رقم 

زده و ۵۵ درصد سقوط کرده بودند.

 احداث خط لوله گوره-جاسک، طرح ملی و 
استراتژیک صنعت نفت

یکی از مهمترین طرح های در دســت اقدام شرکت ملی نفت ایران در مسیر 
توسعه همه جانبه صنعت نفت، طرح استراتژیک و ملی انتقال نفت خام گوره 
به جاسک و تاسیســات نفتی بندرجاسک است. این طرح پراهمیت با هدف 
انتقال یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی در روز از طریق 
یــک خط لوله ۴۲ اینچ با طول بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر و با اســتفاده از پنج 
تلمبه خانه بین راهی و ۲ ایستگاه توپکرانی، همچنین تعداد ۱۱ پست برق و 
خطوط انتقال برق به طول تقریبی ۱۸۰ کیلومتر،  در دستور کار شرکت ملی 
نفت ایران قرار دارد. این طرح شامل پایانه دریافت نفت، ۲۰ مخزن به ظرفیت 
مجموع ۱۰ میلیون بشــکه و تاسیسات جانبی شــامل ۳ عدد گوی شناور و 

اسکله صادراتی است.

تغییر در نحوه محاسبه گازبها مشترکان
به منظور تعییــن الگوی مصرف گاز طبیعــی در بخش خانگی، با 
پیشــنهاد وزارت نفت و شــرکت ملی گاز و تصویب هیئت دولت، 
گازبهای مشترکان خانگی همه اقلیم ها تا ۱۵اردیبهشت بر مبنای 
فصل سرد محاسبه می شود.به گزارش اقتصادآناین، محمد عسگری، 
رئیس روابط عمومی شــرکت ملی گاز ایران با اعام این خبر افزود: 
هیئت وزیران در نشست ۲۸ اسفندماه پارسال به پیشنهاد شرکت 
ملــی گاز ایران و وزارت نفت، تصویب کرد که با توجه به شــرایط 
ناشــی از شــیوع بیماری کرونا، دوره های سرد مناطق آب و هوایی 
کشــور، موضوع تصویب نامه شــماره ۱۷۵۶۲۷/ ۳۶۹۱۱ مورخ ۲۸ 
اسفند ۱۳۸۵ و اصاحات بعدی آن، تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 
تمدید شود.وی ادامه داد: برای رفاه حال مشترکان خانگی گاز و برابر 
درخواســت به عمل آمده از هیئت دولت مبنی بر موافقت با تمدید 
دوره سرد تا نیمه اردیبهشــت ماه سال جاری، گازبهای مشترکان 

خانگی تا تاریخ فوق بر مبنای فصل سرد محاسبه خواهد شد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو،
عبور از کرونا بدون آب ممکن نیست

تهران- ایرنا- معاون آب و آبفای وزیر نیرو با انتشار تصویری از مخازن 
تعدادی از سدها در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: عبور از کرونا 
بدون آب ممکن نیست.»قاسم تقی زاده خامسی » روز دوشنبه در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: سد سپیدرود که از سد های بزرگ 
ایران است به همراه تعداد دیگری از سدها این هفته بااینکه سرریز 
شــدنداما هنوز آب ذخیره پشت سدها نسبت به پارسال ۱۰ درصد 
کاهش نشــان می دهد.وی ادامه داد:میزان بارندگی های امسال نیز 
نسبت به پارسال سیزده درصد کاهش داشته است.معاون وزیر نیرو 
افزود: اســتان های کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان شــمالی، گلستان، خوزستان، لرســتان و همدان بیش از 
چهل درصد کاهش داشته اند.تقی زاده خامسی نوشت:استان های 
کرمان، سیســتان و بلوچستان و هرمزگان باای ۵۰ درصد افزایش 
را نشان می دهد. وی ادامه داد:خراسان رضوی با اینکه هنوز هشت 
درصد دربارش نســبت به سال قبل عقب است اما موجودی مخزن 
ســد دوستی که تامین کننده آب شرب شهرمشهد است۵۷ درصد 
افزایش را نشان می دهد. معاون وزیر نیرو نوشت: موجودی سدهای 
استان تهران نسبت به پارسال تغییری نکرده است.تقی زاده خامسی 
افزود:  سطح پوشش برف در کشور امسال درحالی ۹۱ هزار و ۳۰۰ 
کیلومتر شده که ســال قبل این میزان ۱۵۴ هزار کیلومتر بود.وی 
ادامه داد:کاهش سطح پوشــش برفی و بارندگی درحالی است که 

میزان مصرف آب شرب به شدت افزایش یافته است.

افزایش 18.۵درصدی مصرف آب 
شرب اصفهان در ایام نوروز

ناصر اکبری با اشاره به افزایش مصرف آب شرب در ایام نوروز، اظهار 
کــرد: با وجود افزایش ۱۸ درصدی مصرف آب شــرب در اصفهان، 
میانگین بارش ها طی روزهای اول تا شانزده فروردین ماه ۱۶ درصد 
و نسبت به مدت مشــابه در سال ۱۳۹۸، ۴۶ درصد کاهش داشته 
است.وی با بیان اینکه موضوع زیرساخت های تاسیسات آبی به دو 
بخش مجزا کارفرمایی و مردمی تقســیم می شود که اصل موضوع 
در بحران فعلی کرونا مصارف مردمی است، افزود: با توجه به شرایط 
خشکسالی موجود،  در سال های گذشته ۳۰ درصد کمبود منابع آبی 
داشتیم که در صورت مشارکت جمعی و کنترل، می توانیم شرایط را 
همانند سال گذشته نگه داریم.اکبری با اشاره به برخی اقدامات فنی 
شرکت آب و فاضاب، در خصوص یاری مردم برای بهبود و کنترل 
شــرایط آبی موجود، گفت: برای گذر از این شرایط برنامه ریزی ها، 
اقدامات فنی و زیرســاختی ازم توسط شرکت آبفا صورت گرفته و 
اطاع رســانی خواهد شــد، اما از مردم نیز به عنوان نیمه دیگر در 
کنترل بحران آب، انتظار می رود با مدیریت مصرف و جلوگیری از 
هدر رفت آب همانند سال های قبل کمک رسان سیستم آبی استان 
باشند.اکبری با تاکید بر کنترل کیفیت آب به عنوان خط قرمز این 
شــرکت، توضیح داد: کیفیت آب، خط قرمز شرکت آب و فاضاب 
است و هیچ آبی بدون تایید کیفیت و سامت، تحویل مردم نخواهد 
شــد، حتی اگر احتمال قطعی در سیســتم داشته باشیم.وی ادامه 
داد: تامین آب های مصرفی برای شــرب و بهداشت وظیفه شرکت 
آبفا است و دقت و درایت مسئوان نیز بر رعایت کیفیت آب است.

وزیر نیرو با تشریح عملکرد این وزارتخانه 
در ســال ۹۸ و برنامه های سال جاری در 
بخش های مختلف بــا توجه به نامگذاری 
امســال از ســوی رهبر معظم انقاب به 
عنوان ســال »جهش تولید« بر ضرورت 
مشــارکت همگانی در ســطح ستادی و 
شــرکت های تابعه اعــم از مادرتخصصی، 
منطقــه ای و اســتانی در تحقــق اهداف 

پیش رو تاکید کرد.
بــه گزارش ایســنا، وزیر نیرو با تشــریح 
عملکــرد ایــن وزارتخانه در ســال ۹۸ و 
برنامه های سال ۹۹ در بخش های مختلف 
با توجه به نامگذاری ســال ۹۹ از ســوی 
رهبر معظم انقاب به عنوان سال »جهش 
تولید« بر ضرورت مشــارکت همگانی در 
سطح ســتادی و شــرکت های تابعه اعم 
از مادرتخصصی، منطقه ای و اســتانی در 
تحقق اهــداف پیش رو تاکیــد کرد.رضا 
اردکانیان دیروز در جلسه شورای معاونان 
و مدیران عامــل وزارت نیــرو و در ارتباط 
ویدئو کنفرانسی با ۲۲۰ نفر از مدیران ارشد 
ســتادی و مدیران عامل شرکت های تابعه 
این وزارتخانه در مراکز اســتان ها، با ابراز 
تســلیت جان باختن تعدادی از همکاران 
وزارت نیــرو بــر اثر ابتا بــه کرونا اظهار 
کــرد: امیدواریم بتوانیم جــای آنها را در 
عرصه خدمتگــزاری پر کــرده و هر چه 
زودتر بــا تاش همه جانبه ای که در حال 
انجام اســت خبر خوش کنتــرل و بعد از 
آن، فروکــش کردن ویــروس کرونا و این 
بیماری را به همدیگر بدهیم.اردکانیان در 
خصوص شرایط عمومی کشور در ابتدای 
سال ۹۹، با اشــاره به موضوع تحریم های 
ظالمانه اقتصادی تحمیل شــده بر ملت 
ایران و جنگ روانی توأم با آن، اضافه کرد: 

فرصت هایی کــه تحریم ها ایجاد کردند و 
اکنون هم برقرار است این امکان را می دهد 
که در حد توان بویژه در سالی که از سوی 
رهبر معظم انقاب به عنوان سال »جهش 
تولید« نامگذاری شده حداکثر تاش مان 
را انجــام دهیم تا آثار منفی این تحریم ها 
را در قلمرو اداره امور کشــور و بخصوص 
گستره وسیع صنعت آب و برق کم کنیم 
و در مقابل بتوانیم از محدودیت های ناشی 
از این تحریم هــا برای به فعلیت درآوردن 
ظرفیت های نهفته در بخش های مختلف 

استفاده کنیم.

به صفر رساندن خاموشی ها در سال 
جاری

وزیر نیرو از اجــرای برنامه ۰۹۹ )به صفر 
رســاندن خاموشی ها در سال جاری( خبر 
داد و گفت: تابســتان امســال پیش بینی 
افزایــش بار بیش از حد ناشــی از تبعات 
بیمــاری کوویــد ۱۹ و تعویــق در کار 
دستگاه های مختلف می شود و تعطیات 
تابستان را در سطح سازمان ها و واحدهای 
تولیدی در ســال جاری نخواهیم داشت و 
این امر نیاز به تامین انرژی داشته و موضوع 
افزایــش بــار را برای ما مطــرح می کند.

به  استان ها  افزود: مدیران عامل  اردکانیان 
دنبال شناسایی تمامی ظرفیت های راکد 
موجود در منطقه و اســتان در امر تولید 
برق باشند و آنها را آماده به کار کنند تا در 

صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

در  سدها  مخازن  مناسب  مدیریت 
بهار و تابستان

وی همچنیــن گفــت: هنــوز دغدغه 
ســیاب های پیش رو را داریم و بایستی 
بــا مدیریت مخــازن ســدها در بهار و 
تابستان امسال و با تکیه بر تجربه و توان 
بخش های تخصصی، بدون بروز مشکل 
این کار صــورت گیرد و در مناطقی که 
بارش ها کمتر بوده امید اســت تابستان 
هــم به نحو مناســبی مدیریت شــود.

اردکانیان اظهار کرد: یکی از برنامه هایی 
که بخشــی از آن دچــار عقب ماندگی 
اســت، طرح های ســازگاری با کم آبی 
استان هاست که در تعداد قابل توجهی 
از اســتان ها هنوز ایــن طرح ها نهایی 
نشده است و اصلی ترین و اولین مسئول 
این کار، مدیران عامل شــرکت های آب 
منطقه ای هستند.وی هشــدار داد: در 
استان هایی که این کار هنوز نهایی نشده 
باید پیگیری شود، چرا که حداکثر سقف 
زمانی برای این کار در تمام اســتان ها 
پایان تابستان اســت.اردکانیان، با اشاره 
به پرداخت جدی به نتایج کار مدیریت 
ســیاب که گزارش آتی آن در روزهای 
آتی اباغ می شــود و آماده نگه داشتن 
نیروگاهای برق آبی در این زمینه، تاکید 
کرد: امســال به تک تــک واحدها نیاز 
داریم و هر مشکل احتمالی بایستی در 
اسرع وقت مرتفع شود و امکان استفاده 

از آن فراهم گردد.

شــرایط  در  عمومی  مراقبت های 
خاص فعلی

اردکانیان همچنین درباره مراقبت های 
عمومی در شــرایط خاص فعلی، گفت: 
کنترل بهداشت محیط کار مورد تاکید 
ســتاد ملی مقابله با کروناســت. کشور 
نبایــد و نمی تواند تولید و فعالیت خود 
را برای مدت زمان قابل توجهی تعطیل 
کند؛ این یــک ضرورت اســت. باید با 
رعایت مسائل بهداشتی و اولویت تامین 
سامت، فعالیت و کار را در عرصه های 

ضروری دنبال کنیم.

پویش سال ۹۹
وی همچنیــن درباره پویش امســال 
وزارت نیــرو در ادامــه پویش ســال 
گذشــته گفت: کاری که برای ســال 
۹۹ می خواهیــم انجام دهیم در زمینه 
اصاح مصرف به مفهوم عام آن اســت 
و عنوان آن نیز نیازمند همفکری است 
تا دربرگیرندگی و جامیعت ازم داشته 
باشــد که در امتــداد کارهای پیچیده 
ساخت و سازها، به سازوکارها و بهبود 
روش ها نیــز توجه و پرداخته شــود.

اردکانیــان گفت: روندهای کاری ما هر 
چقدر اصاح شوند زمینه را برای انجام 
ساخت و ســازهای موثرتر و کم هزینه 
تر و با راندمان تــر فراهم می کند. وی 
افزود: اگــر بخواهیم وظیفه مطلوبی را 
برای خود ترسیم و از هم اکنون در ازای 
سال های مدیریتی خود بتوانیم احساس 
رضایتمندی کنیم، این وظیفه آن است 
که در این دوران چقدر توانســته ایم در 
شیوه های مصرف منابع موجب اصاح 

شده باشیم

وزیر نیرو خبر داد
پویش فراگیر اصاح مصرف

گزیده خبر



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 19فروردین 1399  13شعبان 1441  7 آوریل 2020 صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4324 8 صفحه   سال هفدهم    شماره

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

گزیده خبر افزایش سرعت اینترنت، بدون افزایش قیمت
به گفته وزیر ارتباطات، افزایش چهار برابری سرعت اینترنت خانگی 
گفت با تبدیل ADSL به VDSL با افزایش قیمت همراه نیســت و 
تنها درصــورت افزایش حجم مصرف و یــا تغییر مودم، منجربه 
افزایش هزینه بیشتر برای کاربران می شود.به گزارش ایسنا، یکی از 
راه های افزایش سرعت اینترنت خانگی، جایگزینی VDSL به جای  
ADSL است و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 

اطاعات هم بارها به این موضوع اشاره کرده، چندی پیش هم از 
چهار برابر شــدن ســرعت اینترنت خانگی با این جایگزینی خبر 
داد. جهرمی شب گذشته نیز اعام کرد با آغاز مجدد کاس های 
مجازی مدارس و دانشگاه ها، به شرکت های اینترنت خانگی اباغ 
شــده که تا پایان اردیبهشت ســرعت همه  مشترکین خود را به 
 ADSL ۱۶مگابیــت ارتقا دهند.به گفته او با جایگزینی ســرویس
با VDSL، بدون اینکه تجهیزات مشــترک عوض شــود، می توان 
تجهیزات را با استفاده از فیبر نوری به نزدیک کاربران برد و پس 
از آن روی همان ســیم مسی اســت، اما با این کار فاصله کاربر تا 
مرکز مخابراتی به ۳۰۰ متر کاهش پیدا می کند و می توان سرعت 
را تــا ۷۰ مگابیت افزایش داد.وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعات 
دیروز در ارتباط زنده )ایو( اینســتاگرامی اظهار کرد که افزایش 
ســرعت اینترنت خانگی به معنای افزایش قیمت نیست؛ هزینه 
اضافی از مشترک گرفته نمی شود مگر برای هزینه مودم و ارتقای 
آن.آذری جهرمی با اشاره به افزایش ترافیک شبکه اینترنت  اظهار 
کرد: طراحی شــبکه تلفن همراه کشور برای همراه اول و ایرانسل 
که  اپراتورهای بزرگ ما هســتند، روزانــه ۷.۵ پتابایت ترافیک را 
پیش بینی کرده بود. این عدد در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۹۸، برای 
هر اپراتور تلفن همراه به حدود ۶.۸ پتابایت رسید که عددد قابل 
توجهی اســت. در این شرایط متوسط سرعت اینترنت نسل چهار 
موبایل در کشور، می توانست حدود ۱۵ مگابیت برثانیه باشد، اما هر 
چه حجم مصرف باا می رفت، ســرعت اینترنت نسل چهار هم با 
کاهش روبه رو بود.وی با بیان اینکه از شب گذشته مصرف ترافیک 
از ۱۱.۲  پتابایت گذشــته است، افزود: البته در این مدت اقدامات 
مناسبی از سوی اپراتورها انجام شده برای اینکه خدمات مناسبی 
به مردم ارائه کنند. همچنین بخشی از فرکانس هایی که در اختیار 
ســایر فعالیت ها بود را آزادســازی کردیم و در اختیار اپراتورهای 
موبایل قرار دادیم، شرکت های بین المللی که تهیه کننده تجهیزات 
ما بودند نیز برای این افزایــش ظرفیت همکاری کردند و اکنون 
ظرفیت شــبکه موبایل از متوســط روزانه ۷.۵ پتابایت به ۱۱.۲ 
پتابایت افزایش پیدا کرده است.وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
با بیان اینکه شب گذشته ظرفیت شبکه موبایل از ۱۱ پتابایت نیز 
عبور کرد، گفت: این بدان معناســت که ظرفیتی که برای شبکه 

نســل چهار موبایل فراهم شــده بود دوباره تکمیل شده است. به 
دلیل اســتفاده کاس های مجازی مدارس و دانشگاه ها که برای 
آموزش نیازمند اینترنت هستند، این ظرفیت شبکه افزایش پیدا 
می کند، اما ما منابع فرکانسی را در اختیار نداریم و همه تاشمان 

برای توسعه ظرفیت شبکه انجام دادیم.

پیگیری آزادسازی فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتزی
آذری جهرمــی ادامــه داد: فرکانس های ازم اکنــون در اختیار 
صداوسیماست. امروز با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری، گزارشی 
از پیگیری  شش ساله برای آزادسازی این فرکانس ها ارائه کردم که 
به صورت فوری این موضوع در دستور کار ستاد ملی مقابله با کرونا 
قرار بگیرد که ما بتوانیم این فرکانس ها را با همکاری صداوســیما 
آزاد کنیم و به شــبکه تلفن همراه اختصاص دهیم و ســرعت را 
افزایش دهیم.وی با اشاره به شبکه اینترنت خانگی، اظهار کرد: ما 
یک بسته ۱۰۰ گیگ اینترنت ارائه دادیم و پیش بینی ۵۰ درصد 
رشد اینترنت در شــبکه ثابت را داشتیم، اما با ۱۰۰ درصد رشد 
مواجه شــدیم که بیش از پیش بینی های ما بود و شبکه خانگی 
چند روز با اختال مواجه شد. البته توسعه شبکه اینترنت خانگی 
کمی ساده تر از شبکه تلفن همراه است که این ارتقاء صورت گرفت 
و در ۲۷ اسفند شــبکه اینترنت خانگی به کیفیت قبل برگشت.

وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد 
از کاربران بیش از ۷۰ درصد این اینترنت را استفاده کردند، افزود: 
اکنون وضعیت شبکه ثابت نسبتا مناسب است البته باید اقدامات 

بیشتری انجام شود، شبکه تلفن همراه هم پایدار است اما با توجه 
به رشــد استفاده و شــرایط فعلی، به نظر می رسد روند کاهشی 
در کیفیــت داریم و امیدواریم با آزادســازی این فرکانس بتوانیم 
این موضوع را پوشــش دهیم و کیفیت شــبکه را در کوتاه مدت 

برگردانیم.

چهار برابر سرعت اینترنت، مختص اینترنت خانگی است
آذری جهرمی درباره درخواســت کاربران برای اینترنت رایگان و 
افزایش سرعت توضیح داد: اینترنت با چهار برابر سرعت برای تلفن 
همراه نیست و برای اینترنت خانگی است. اینترنت خانگی عموما 
روی سیم مسی ارائه می شــود و به فاصله منزل کاربران تا مرکز 
مخابراتی وابسته است. با تکنولوی ADSL، ماکزیم سرعت ممکن از 
یک خط مسی، ۱۶ مگابیت برثانیه است. با تکنولوژی VDSL بدون 
اینکه تجهیزات سمت مشترک عوض شود، می توان تجهیزات را 
تا نزدیک کاربر با فیبر نــوری آورد و از کافوی مخابراتی تا منزل 
کاربران، ارتباط با ســیم مسی برقرار می شود.وی ادامه داد: با این 
کار فاصله به کمتر از ۳۰۰ متر کاهش پیدا می کند و قادر خواهیم 
بود سرعت اینترنت خانگی را تا ماکزیمم ۷۰ مگابیت برثانیه ارتقا 
دهیم. البته برای دریافت ســرعت بااتر، باید مودم ها  عوض کرد، 
هرچند کاربــران می توانند از همان مودم های قدیمی اســتفاده 
کنند اما ماکزیمم ســرعت ۲۰ مگ است. در برنامه توسعه ای که 
داریــم، می خواهیم طی دو ماه، ۸۵۰ هــزار پورت در تهران و قم 
دایر کنیم. تاش می کنیم طی برنامه ریزی ها VDSL  را به ســایر 

شهرهای کشور هم برسانیم اما چون مشکل اصلی ما روی شبکه 
تلفن همراه در شــهر تهران و قم بود، توســعه این دو شهر را در 
اولویت گذاشــتیم.وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان اینکه 
  VDSL تا شــب گذشــته، نزدیک ۳۰ هزار یوزر در قم به سرویس
ارتقا پیدا کردند و سرعتشان حدود پنج برابر شده است و البته ما 
متوســط چهار برابر را برای کشور اعام کردیم. این کار در تهران 
از روز گذشته آغاز شده و روزانه ۱۰ هزار مشترک در شرکت های 
مخابرات و شاتل به VDSL ارتقا پیدا می کنند. بقیه شرکت ها هم 
در حال اقدام هســتند که ظرفیت خوبی را ایجاد کنند و سرعت 

اینترنت خانگی را افزایش دهند

ارتقای رایگان سرعت اینترنت خانگی تا ۱۶ مگابیت برثانیه
وی با اشــاره به وعده دو ماهه برای دایر کردن حداقل ۸۰۰ هزار 
پورت VDSL  در تهران تا ۲۷ اردیبهشت، اظهار کرد: اقدام دیگری 
که از دیشب انجام شد، این است که از شرکت های اینترنت خانگی 
خواســتیم روی همین سرویس ADSL که قابلیت افزایش سرعت 
تا تا سقف ۱۶ مگابیت بر ثانیه را دارد، سرعت را تا سقف ۱۶ مگ 
بدون اخذ هزینه اضافه باز بگذارند. بدین ترتیب مشــترکانی که 
ســرویس های ۵۱۲ کیلویی، یک مگابیتــی و یا کمتر از ۱۶ مگ 

داشتند، از اینترنت ۱۶ مگ برخوردار می شود.

فیلترینگ تلگرام، به شبکه ضربه زده است
آذری جهرمی با اشاره به درخواست کاربران برای رفع فیلترینگ 
تلگــرام، گفت: این موضوع واقعا به شــبکه ما ضربه می زند چون 
اســتفاده از فیلترشکن ها باعث شده بسیاری از ترافیک داخلی ما 
هم از اینترنت راهیابی می شود و به داخل کشور برمی گردد و کار 
ما را چند برابر کرده اســت، اما از حوزه اختیارات من خارج است.

وی درباره کاربران اینترنتی که از شبکه موبایل استفاده می کنند 
و به اینترنت خانگی دسترسی ندارند، توضیح داد: خرید اینترنت 
خانگی کار ساده ای است و همه شرکت های اینترنتی این امکان را 
روی پرتال هایشان فراهم کردند و ما از شرکت ها خواستیم حداقل 
طرف ۲۴ ساعت واگذاری خط فراهم شود. بنابراین مردم می توانند 
اینترنت خانگی خود را فعال کنند و در شــرایط فعلی از شــبکه 
موبایل مقرون به صرفه تر اســت.وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
در پاســخ به مشــکل پینگ و تأخیر بازی های آناین اظهار کرد: 
بخش اعظمی از مشــکل پینگ بازی های آناین حل شده است، 
اما بخشی از آن نیز مربوط به همکاری سایر کشورها برای ارتقای 
ظرفیت بازی است که به دلیل فراگیری کرونا متوقف مانده است 

اما به محض اینکه شرایط آن فراهم شود، ما پیگیر آن هستیم.

تا ۲۵ فروردین
فهرست بازگشایی تدریجی واحدهای صنفی 

اعام می شود
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت طی نامه ای به وزارت کشور پیشنهاد داده که 
با توجه به ضرورت رعایت زمان  بندی ازم برای بررسی تبعات ناشی از برگشت 
مسافرین نوروزی )از ۱۳ فروردین( به شهر محل سکونت، سایر واحدهای صنفی 
با صاح دید ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا تا پایان فروردین تعطیل باشند. 
همچنین قرار اســت فهرست بازگشــایی تدریجی واحدهای صنفی به تفکیک 
رســته های صنفی و بر مبنای شاخص  هایی ۲۵ فروردین ماه ارائه شود. بنابراین 
مشخص نیست که که فعالیت اصناف در سایر استان ها به جز تهران هم به آخر 
فروردین موکول خواهد شــد یا نه.به گزارش ایسنا، دیروز عباس قبادی، معاون 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( طی نامه ای به حســین 
ذوالفقاری، معاون وزیر کشــور و رییس کمیته اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی 
مدیریت کرونا، پیشــنهادات وزارت صمت پیرامون فعالیت واحدهای صنفی را 
با توجه به توصیه های وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در خصوص 
تبعات ناشی از برگشت مسافران نوروزی، جهت طرح در ستاد ملی پیشگیری و 
مقابله با کرونا اعام کرد.او در این نامه آورده اســت که تمامی واحدهای مرتبط 
با زنجیره تامین، تولید و عرضه موادغذایی و بهداشــتی شــامل فروشگاه  های 
زنجیره  ای، سوپرمارکت  داران، خواربارفروشان، لبنیات فروشان، فروشندگان میوه 
و سبزی، فروشندگان محصوات پروتئینی نظیر قصابی  ها، مرغ فروشی  ها و ماهی 
فروشی  ها، نانوایی  ها، مراکز تهیه غذاهای آماده بیرون  بر، تعمیر و تاسیسات فنی 
خودرو و منازل، حمل و نقل بار و مســافر دورن  شــهری و کســب و کارهای 
مجازی در ایام و ســاعات کاری مشابه سنوات عادی باید با رعایت پروتکل  های 
بهداشــتی به شــهروندان خدمات ارائه دهند.وی همچنین با اشاره به ضرورت 
رعایت زمان  بندی ازم برای بررســی تبعات ناشی از برگشت مسافرین نوروزی 
)از سیزدهم فروردین( به شــهر محل سکونت، تصریح کرد که سایر واحدهای 
صنفی با صاح دید ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا تا پایان فروردین تعطیل 
باشند.همچنین آنطور که در سایت وزارت صمت نوشته شده، بر اساس گزارش 
آتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص وضعیت کنترل شیوع 
کرونا ویروس، فهرست بازگشایی تدریجی واحدهای صنفی به تفکیک رسته های 
صنفی و بر مبنای شــاخص  هایی از قبیل ضرورت ارایه خدمات  رســانی، میزان 
اشتغال، اثرگذاری فعالیت در شیوع بیماری تا ۲۵ فروردین ماه ارائه خواهد شد.

 رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک خبر داد:
ورود 300 صنف به جشنواره فروش 

اینترنتی
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به شرایط اقتصادی به وجود آمده 
در کشــور تحت تاثیر شــیوع ویروس کرونا اعام کرد که با برنامه ریزی صورت 
گرفته حدود ۳۰۰ صنف فعالیت خود را در جشــنواره فروش آناین آغاز کردند 
و این روند ادامه خواهد داشــت.به گزارش ایسنا، علی رهبری در نشست خبری 
مجازی با خبرنگاران اعام کرد: با توجه به شیوع کرونا در اسفندماه تاش کردیم 
با یک برنامه ریزی جدید شــرایط را برای توسعه فروش اینترنتی فراهم کنیم و 
در چارچوب آن، فروشگاه های اینترنتی و واحدهای صنفی در نظر گرفته شدند 
تا کار اجرایی شــود.به گفته وی، در روزهای گذشته با برنامه ریزی برای ارائه ی 
برخی تسهیات به مردم و در نظر گرفتن برخی جوایز تاش شد اقبال به فروش 
اینترنتی افزایش پیدا کند که خوشــبختانه در این مدت فروش کسب و کارها 
از این طریق بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رشــد یافت. همچنین در بازه زمانی ۲۳ 
اســفندماه تا آغاز سال جاری نیز سایت این جشنواره بیش از ۲۰۰ هزار بازدید 
داشــت.رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر لزوم همراهی اصناف 
و ســایت های فروش اینترنتی در توســعه این برنامه، تاکید کرد: حدود ۱۲۰۰ 
فروشگاه اینترنتی متقاضی ورود به این جشنواره بودند که با توجه به ارزیابی های 
صــورت گرفته از عملکرد آنها در حال حاضر حدود ۳۰۰ ســایت در این بخش 
فعال شده اند. همچنین حدود ۵۰۰۰ صنف نیز برای ورود به این جشنواره مطرح 
شدند که حدود ۳۰۰ صنف کار خود را آغاز کرده و بیش از ۵۰۰۰ صنف نیز در 

مرحله ی ثبت نام یا آموزش قرار دارند.

خوانساری:
بحران کرونا به بند فورس ماژور قراردادها 

اضافه شود
رییس اتاق بازرگانی تهران، در نامه ای به رییس جمهوری، پیشــنهاد کرد مساله 
کرونا در قراردادها به ویژه در حوزه تولید و خدمات فنی و مهندســی، از ابتدای 
اســفند ماه ۹۸ شــرایط فورس ماژور در نظر گیرد.به گزارش ایلنا و به نقل از 
روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، مســعود خوانســاری رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران در نامه ای به حســن روحانی رییس جمهور، 
با اشاره به اینکه بحران شیوع ویروس کرونا در کشور، اقتصاد بنگاه های تولیدی 
و خدمات فنی و مهندسی را آسیب پذیر کرده  و در چنین شرایطی، تعهد انجام 
کار در بازه زمانی منعقده در قراردادها چالش برانگیز شده است، از حسن روحانی 
درخواســت کرد تا بازه زمانی شــیوع ویروس کرونا در کشور به عنوان یکی از 
شــروط فورس ماژور در قراردادهای منعقده میان دستگاه های اجرایی به عنوان 
واگذارنــدگان کار با پیمانکاران اضافه شــود.در این نامه آمده اســت: »احتراما، 
همانگونه که مســتحضرید، بحران شــیوع ویروس کرونا نه تنها سامت آحاد 
جامعه را تحت تاثیر قرار داده، بلکه اقتصاد کشــور و به ویژه بنگاه های تولیدی 
و خدمات فنی و مهندســی که با انعقاد قرارداد، متعهد انجام کار در بازه زمانی 
مشخصی شــده اند را نیز به شدت آسیب پذیر کرده است به نحوی که بیشترین 
تاثیر مستقیم وضعیت موجود در بنگاه های مورد اشاره مربوط به تاخیر ناخواسته 
در زمان اجرای پروژه و افزایش هزینه های مترتب ناشی از تهدید منابع انسانی و 

شاغان در پروژه ها و الزام به رعایت فاصله گذاری اجتماعی است.«

نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران:
احتماا تا 27 فروردین صد درصد مرزهای 

عراق بازگشایی شود
نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: پروتکلی بین مدیریت مرزهای 
ایران و کویت امضا شده و طبق آن مجوز کااهای فاسد شدنی صادر شده است و 
از چند روز آینده شناورهای چوبی برای ورود به کویت و انجام صادرات کااهای 
ایرانی اقدام می کنند.مصطفی موسوی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین 
وضعیت مرزهای ایران با کشــورهای همســایه اظهار داشت: برای بازگشایی و 
تعیین تکلیف مرزهای ایران و عراق در شرایط شیوع ویروس کرونا تفاهم نامه ای 
بین ادارت گمرک ایران و عراق منعقد می شــود کــه پروتکل های آن در حال 

بررسی است و تا چند روز آینده احتماا به امضا می رسد.

اعام برنامه های ایمپاسکو در راستای 
تحقق هدف “جهش تولید” 

به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیــه و تولید مواد معدنی ایران، 
ایمپاسکو در سال جاری با هدف دستیابی به “جهش تولید” برنامه 
افزایــش تولید با احیا و فعالســازی ۲۰۰ معدن کوچک مقیاس در 
سال ۱۳۹۹ و توسعه و افزایش سرمایه گذاری و تولید با احداث ۲۵ 
کارخانه فرآوری در معادن کوچک مقیاس را در دســتور کار دارد.به 
بهره برداری رســیدن کارخانه فرآوری طای هیرد به ظرفیت ۲۰۰ 
کیلوگرم شمش طا تا پایان سال ۱۳۹۹ و تولید ۱۰۰ کیلوگرم طا 
در ســال ۱۴۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در ســال ۱۴۰۱ و احداث کارخانه 
تولید آهک هیدراته کوه ار به ظرفیت ۳۰٫۰۰۰ تن تا پایان ســال 
۱۳۹۹ از جمله برنامه های شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
در سال جاری است.بر اساس این گزارش انجام ۵۲ هزار متر حفاری 
اکتشــافی و مطالعه ۵۲ هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشــافی از دیگر 
برنامه های ایمپاســکو در سال ۹۹ اســت.افزایش تولید در مجتمع 
نفلین سینیت کلیبر با اصاح خط تولید فعلی و اجرای طرح ۴۰ هزار 
تنی فرآوری به روش تر با مشارکت سرمایه گذار خارجی و تولید ۱۰ 
هزارتن کنسانتره نفلین سینیت در سال ۱۳۹۹ و نیز اصاح فرآیند 
خردایش، جایگزینی کوره و افزایش راندمان تولید در آنتیموان سفید 
آبه و افزایش تولید به ۱۰ تن شمش آنتیموان را از دیگر برنامه های 
ســال جاری در جهت اصاح خطوط تولیــد، افزایش بهره وری در 
مجتمع های تولیدی تابعه شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

می باشد.

به منظور حفظ فاصله اجتماعی در بحران ویروس کرونا :
اولویت شرکت ایساکو همچنان ارائه 

خدمات در محل مشتریان است
شــرکت خدمات پس از فــروش ایران خودرو در راســتای اجرای 
مصوبات ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا و نیز حفظ سامت 
مشتریان همچنان با تمام ظرفیت آماده ارائه خدمات خودرویی مورد 
نیاز مشتریان در محل اســت.به گزارش ایکو پرس به نقل از روابط 
عمومی شــرکت ایســاکو، این مجموعه خدماتی در شرایط بحرانی 
پیش آمده تاش کرده است با الویت دادن به خدمات به روش های 
غیرحضوری حامی سامت مردم بوده و با ایمن سازی بهداشتی حوزه 
خدمت رســانی خود، شرایط مناسبی را برای هموطنان فراهم آورد.

بنابراین گزارش، این مجموعه عاوه بر اســتفاده از زیرساخت هایی 
پیشین و گسترش آن و آمادگی کامل برای ارائه خدمات در محل را 
مورد نظر مشتریان را دارد که این امر با استقبال چشمگیر هموطنان 
مواجه شــد این درحالي اســت که شــرکت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو که از اواســط اســفند ماه سال گذشته ، به دلیل شیوع  
ویروس کرونا ،  هموطنان را به ماندن در خانه و بهره مندی از خدمات 
غیرحضوری این مجموعه دعوت کــرده بودهمچنین بیش از ۱۳۰ 
نمایندگی خود را در ایام نوروز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
بــه نحوی تجهیز کــرد که در صورت ضرورت مشــتریان با خیالی 
آسوده از خدمات این مراکز بهره مند شوند.این در حالی است که در 
تعطیات نوروز، برخی پرسنل کلیدی، مدیران، روسا و امدادگران به 
صــورت حضوری یا دورکاری برای جلوگیری از خلل و وقفه در ارائه 

خدمات پس از فروش در خدمت هموطنان بوده اند. 

قائم مقام وزیر صمت گفت:طبق اعام ستاد ملی مقابله با کرونا 
صنوف کم ریســک از ۲۳فروردین در مراکز استان ها اجازه 
فعالیت دارند.به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدرس خیابانی قائم 
مقام وزیر صمت در برنامه تیتر امشــب در خصوص جزئیات 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد فعالیت صنوف 
مختلف در مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی تصریح کرد: 
طی دو ماه گذشته شیوع کرونا همه مراسمات و شرایط کشور 
را تحت تاثیر قرار داده است و نمی توان صرفا با مدیریت حوزه 
سامت این اپیدمی را کنترل کنیم نباید از مابقی حوزه های 
اجتماعی فرهنگی و اقتصادی غافل شویم.معاون وزارت صمت 
ادامه داد: امروز در ســتاد ملی کرونا تصمیماتی در خصوص 
ادامه فعالیت اصناف گرفته شد. در مرحله نخست طرح فاصله 
گذاری اجتماعی ، محدودیت های خاصی برای فعالیت های 
اقتصادی مردم گرفته شد که فعالیت های ضرور مشمول این 

محدودیت ها  نبود.او ادامه داد: مرحله اول طرح موســوم به 
فاصله گذاری اجتماعی با همکاری کسبه انجام شد. با وجود 
اینکه شــب عید منبع اصلی درآمد برخی اصناف است اما با 
دولت همراهی مناسبی داشتند، همچنین رسانه ملی اطاع 
رســانی دقیقی داشــت و مردم هم همکاری خوبی داشتند.

مدرس خیابانــی افزود: در ادامه مرحلــه اول فاصله گذاری 
اجتماعی، شــروع به اجرای مرحله فاصله گذاری هوشمند 
خواهیم کرد که الزامات آن با مطالعات دقیق کارشناســان 
وزارت بهداشــت و صنعت  تدوین شده است.او افزود: در این 
مرحله،  بخش تولید کااهای اساسی  و فعالیت کسبه ضرور 
همچنان ادامه دارد.مدرس خیابانی تصریح کرد: در این مرحله 
اصناف کم ریسک که تشخیص آن با شاخصه های بهداشتی 
و صنفی اســت، صرفا با رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه 
فعالیــت دارند که از ۲۳ فروردین در مراکز اســتان ها و ۳۰ 
فروردین در تهران می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.او ادامه 

داد: فهرســت صنوف کم ریسک  از سوی اصناف تهیه شده 
و بر روی سایت اتاق اصناف قرار گرفته است.مدرس خیابانی 
تصریح کرد: در این مرحله فعالیت کســبه و صنوف پر خطر 
از جمله باشگاه های ورزشی، آرایشگاه ها، تاارهای پذیرایی، 
استخرها و مراکز پرتردد همچنان اجازه فعالیت ندارند و این 
صنوف پر ریسک با گذر بحران کرونا به تدریج و پلکانی اجازه 
فعالیت می گیرند.قائم مقــام وزیر صمت تصریح کرد : ۷.۵ 
میلیون شاغل مستقیم اصناف هستند، باید در فاصله گذاری 
هوشــمند حتماً اثرات تصمیمات ازم را لحاظ کنیم، چون 
این حوزه حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشــور را شامل 
می شــود و ۱۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط 
به این بخش است.او افزود: نگاه جامع و ملی به همه ابعاد این 
طرح، هنر ستاد مقابله با کرونا است واگر به بعد اقتصادی آن 
توجه نکنیم دچار مشکل خواهیم شد کما اینکه کل جهان در 

بحران اقتصادی به سر می برد.

در طرح فاصله گذاری هوشمند؛
کدام کسب و کارها اجازه فعالیت خواهند داشت؟
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بانک مرکزی در بخشنامه ای اعام کرد؛نگـــاه

معافیت سه ماهه برای دارندگان چک های برگشتی 
بانک مرکزی اعام کرد: در راستای حمایت از صاحبان کسب 
و کارها در شــرایط کرونا، صاحبان چک های دارای سر رسید 
ابتدای اســفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ در صورت برگشت 
مشــمول محرومیت قانون صدور چک نمی شوند.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، بانک مرکزی در راســتای حمایت از صاحبان 
کســب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی و به ویژه کســب و 
کارهای کوچک آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در 
راستای بخشنامه ریاســت جمهوری و تصمیمات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، جزییات اجرای حمایت از صاحبان چک های 
برگشــتی از تاریخ اول اسفند ماه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ را اعام و برای اجرا به مدیران شــبکه بانکی کشــور 
اباغ کرد که به شــرح زیر است:با هدف مساعدت و حمایت 
از صاحبان کســب و کارها )اعم از حقیقی و حقوقی( به ویژه 
کســب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده 
ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی 
از صدور چک های صادره نبوده اند و سر رسید چک های صادره 
آن هــا در بازده زمانی  ۱۲/۱/۱۳۹۸ لغایت ۳۱/۲/۱۳۹۹  بوده 

و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت 
گردیده است، در صورت تســلیم درخواست خود به بانک یا 
موسســه اعتباری غیر بانکی، ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس 
از تاریخ برگشــت چک های مذکور، مشــمول محرومیت ها و 
ممنوعیت های ناطر بر چک برگشــتی مقرر در ماده ۵ مکرر 
الحاقی قانون صدور چک نمی گردد.گفتنی اســت، در همین 
راستا دکتر حســن روحانی رییس جمهوری در بخشنامه ای 
به رییس کل بانک مرکزی در راستای تصصمیمات خروجی 
ســتاد ملی مبارزه بــا بیماری کرونا دســتورداد تا به منظور 
حمایت از کســب و کارهای کوچک که به دلیل شــرایط به 
وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات 
خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند و سر رسید آن ها 
در بــازده زمانی ۱۲/۱/۱۳۹۸ لغایت ۳۱/۲/۱۳۹۹ برگشــت 
خورده و منجر به صــدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده، 
حداکثر تا ســه ماه پس از تاریخ برگشــت چک های مذکور 
مشمول محرومیت ها و ممنوعیت ها ناظر بر قانون چک نشوند 

و این قانون در شبکه بانکی اجرایی شود.

  چرا صندوق بین المللی پول به ایران
 وام نداد؟

در حالیکه در بحبوبه شــیوع ویروس کرونا، ایــران از صندوق بین المللی 
پول، درخواســت وام ۵ میلیــارد داری کرده بود، مجمــع عمومی این 
نهاد بین المللی برای بررســی درخواســت ها تشکیل شــد، اما با تقاضای 
ایــران موافقت صورت نگرفت.به گزارش بنکر )Banker(، به نظر می رســد 
تحریم های آمریکا مهم ترین مانع برای اعطای وام به ایران اســت، چرا که 
این کشور بزرگترین سهامدار صندوق بین المللی پول به شمار می رود و با 
توجه به اینکه موافقت آمریکا بســیار مهم است، سردمداران این کشور با 
دادن وام به ایران موافق نیستند، از سوی دیگر ورود ایران به لیست سیاه 
FATF نیز در این رابطه ممکن اســت تاثیر داشــته باشد.در همین رابطه 
خبرگزاری رویترز در گزارشی خبر داده که صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی، کمک های فوری خود را به کشور های در حال توسعه و کم درآمد 
در سراسر جهان آغاز کرده است که این کشور ها بتوانند تاش خود را برای 
نبرد با ویروس به سرعت در حال گسترش کرونا افزایش دهند. نکته مهم 
اینکه در بین کشور های منتخب دریافت این وام، نامی از ایران آورده نشده 
اســت.این در حالی است که ایران از حیث درگیری با این بیماری، یکی از 
بیشــترین آمار آلودگی به ویروس کرونا را به نام خود ثبت کرده است. در 
آسیا نام کشور هایی نظیر افغانســتان، کامبوج، هند، قرقیزستان، مالدیو، 
یمن، تاجیکســتان و پاکستان دیده می شــود.در آمریکای جنوبی نیز نام 
کشــور هایی نظیر آرژانتین، اکوادور، هائیتی و پاراگوئه وجود دارد. ایران از 
صندوق بین المللی پول درخواست وام ۵ میلیارد داری را کرده است. نبود 
اسم ایران در بین کشور های منتخب دریافت وام، باعث شد که برخی تایید 
کنند پرونده ایران برای دریافت وام از صندوق بسته شده است.اما بررسی ها 
نشــان می دهد که به دلیل وجود چالش هایی، رویه دریافت وام از صندوق 
بین المللی پول طوانی تر از سایر کشور ها خواهد شد. یکی از این چالش ها 
این است که در سال های گذشته ایران و صندوق بین المللی پول، همکاری 
مالی نداشــتند؛ اگرچه در ســال های اخیر هیات نظارتی از صندوق برای 
بررسی وضعیت ایران با بانک مرکزی همکاری می کردند، اما این همکاری 
به شکل غیرمالی و توصیه های اقتصادی بوده است. در نتیجه این موضوع 
باعث شده که همکاری مالی با ایران نیاز به پیش زمینه هایی باشد و فراهم 

کردن این مقدمات نیاز به زمان دارد.

آمریکا مخالف پرداخت وام
محمود جامســاز کارشناس مســائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره 
بــه اینکه دو دلیل برای عدم موافقت با درخواســت وام ۵ میلیارد داری 
ایران از ســوی صندوق بین الملل پول می توان برشمرد، اظهار داشت: اوا 
به دلیل اینکه آمریکا سهام دار اصلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
اســت، از قبل پیش بینی می شد که یا این درخواســت موافقت نشود، از 
ســوی دیگر چین و روسیه نیز به دلیل تحریم هایی که آمریکا علیه آن ها 
وضع کرده، خواســتار آن شــدند که تحریم ها به صورت موقت رفع شود، 
اما با این در خواســت این دو کشــور نیز موافقت نشد.وی افزود: به دلیل 
مشــکاتی که با آمریکا وحود دارد و همجنیــن تحریم ها امکان اخذ وام 
وجود ندارد، دلیل دوم این اســت که بر اســاس گزارش بانک مرکزی در 
اسفند ماه میزان ذخایر ارزی ایران در میان کشور های جهان ۱۱۷ میلیارد 
دار عنوان شــده، با توجه به این موضوع کارشناسان صندوق بین المللی 
پول اعام کردند، به دلیل چنین منابعی ایران می تواند از آن ها اســتفاده 
کند و نیازی به دریافت وام ندارد، این در حالیســت که مســئوان وزارت 
امور خارجه از این موضوعات آگاه بودند و جای تعجب دارد که چرا چنین 
درخواستی را مطرح کردند که با آن در ادامه مخالفت شود.جامساز با تاکید 
بر اینکه شــیوع ویروس کرونا خسارات زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل 
کرده، گفت: با توجه به اینکه بســیاری از کسب وکار ها این روز ها تعطیل 
هســتند، فشار زیادی بر آن ها وارد شده و این مشاغل بسیاری از نیرو های 
خود را تعدیل کرده اند، بنابراین در چنین شــرایطی باید از این کســب و 
کار ها و بنگاه های کوچک و متوسط حمایت کنند، تا بعد از کرونا با بحران 
بزرگ تری یعنی بیکاری گســترده روبرو نشویم، در همین رابطه در شب 
عید بسیاری از صنوف هیج درآمدی کسب نکردند و متعاقب این موضوع 
نتوانستند، بدهی خود را به تولیدکنندگان پرداخت کنند، بر همین اساس 
باید تمهیداتی اندیشیده شود تا زیان های ناشی از کرونا به حداقل برسد.این 
اقتصاددان با بیان اینکه اگر دولت جبران مافات نکند، وضعیت اقتصادی از 
وضع کنونی شکننده تر خواهد شد، بیان داشت: در حال حاضر دولت خود 
با کسری بودجه شــدیدی روبرو است و کاهش بی سابقه قیمت نفت نیز 
مزید بر علت شده تا این امر تشدید شود، این در حالیست که دولت برای 
حمایت های اقتصادی در موضوع کرونا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت 
ریالی و ۱ میلیارد دار از اعتبارات صندوق توسعه ملی در نظر گرفته، شده، 
اما تاکنون با مورد دوم هنوز موافقت نشده، از سویی باید منابع تامین این 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان مشخص شود، در غیر این صورت تامین این مبلغ 

کار بسیار دشواری خواهد بود.

 بودجه باید بازنگری شود
وی با اشــاره به اینکه نیاز است بودجه سنواتی سالجاری مورد بازنگری و 
اصاح قرار بگیرد، اضافه کرد: به دلیل اینکه بودجه اصولی بسته نشد، در 
حالت عادی کســری بودجه وجــود دارد و ردیف هایی که دولت به عنوان 
منابع درآمدی در بودجه ذکر کرده قابلیت تحقق ندارد و باید تکلیف آن ها 
مشخص شود، از ســوی دیگر این بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای 
مبارزه با کرونا نیز باید محل های آن مشخص شود، تا بر اساس آن به کسب 
و کار ها و افراد آسیب پذیر کمک کرد، بر همین اساس باید اقدامات ازم در 
این باید انجام شود.جامساز با اشاره به راه های تامین بودجه مبارزه با کرونا، 
تصریح کرد: یکی از راه ها انتشــار اوراق مالی دولتی و قرضه اسامی است، 
که از فروش آن ها بخشی از این منابع تامین شود، همچنین اختصاص کل 
بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی نیز از دیگر کار هایی است که 
می توان در این زمینه انجام داد، چرا که در حال حاضر حفظ جان انسان ها 
و جلوگیری از بیکار شــدن افراد جامعه مطرح اســت و این اولویت بسیار 
مهمی است و باید به آن توجه ویژه ای صورت گیرد.این کارشناس مسائل 
اقتصادی ادامه داد: اســتفاده مالیات نیز راهکار دیگر است، در حال حاضر 
حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده، اگر دولت بتواند 
از این ظرفیت استفاده کند، به طورقطع بسیاری از مشکات کسری بودجه 
در بحث کرونا حل می شود، اما انجام این مورد بسیار سخت است، این در 
حالیست که حذف تمامی بودجه های اضافی و غیر ضروری باید در دستور 
کار قرار بگیرد، زیرا که اگر دولت محبور شــود از بانک مرکزی استقراض 
کند، چاپ پول می تواند موج تورمی بســیار ســهمگینی را به دنبال خود 
داشته باشــد که در دوران پسا کرونا قیمت کاا ها و خدمات را با افزایش 

لجام گسیخته ای همراه می سازد.

قدردانی فرمانده عملیات مدیریت 
کرونا از شبکه بانکی

  فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا درکان شهر تهران از تاش 
شبکه بانکی کشورکه بعد از کادر درمانی بیشترین زحمت را در این 
ایام متقبل شــده اند، قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، دکتر علیرضا زالی در جلسه ستاد فرماندهی عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کان شهر تهران که با حضور للـــه گانی 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران، دبیر شورای هماهنگی بانک ها و تنی 
چند از مدیران عامل بانک ها برگزار شد، خدمات نظام بانکی را در 
مقابله با بیماری کرونا ستود.دراین جلسه لـله گانی مدیر عامل بانک 
رفاه گزارشی از اقدامات به عمل آمده در مبارزه با این بیماری توسط 

این بانک را ارائه کرد.

مدیرعامل بانک کشاورزی تأکید کرد:
مردم برای اموری که قابلیت انجام 
غیرحضوری دارد به شعب مراجعه 

نکنند
مدیرعامل بانک کشــاورزی با اشاره به درگذشت بیش از 4۰نفر از 
کارمندان نظام بانکی به دلیل ابتا بــه ویروس کرونا از هموطنان 
عزیز درخواســت کرد بــرای انتقال پول نقد و امــوری که قابلیت 
انجام غیر حضوری دارد به شعب بانک ها مراجعه نکنند.به گزارش 
روابط عمومــی و همکاری های بین الملل بانک کشــاورزی، روح 
اله خدارحمی در یادداشــتی اینســتاگرامی با اعــام مطلب فوق 
افزود:این روزها عزادار از دســت دادن بســیاری از هموطنان خود 
از جمله کارکنان نظام بانکی هســتیم و انتظار می رود هموطنان 
عزیز با استفاده از خدمات غیر حضوری بانک ها  ۲۰۰هزار خانواده 
شــبکه بانکی کشــور را همراهی کنند. وی اضافه کرد، با توجه به 
شرایط ویژه بهداشتی کشور و با هدف کنترل وپیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا،برای تسهیل استفاده هموطنان عزیز از درگاه های غیر 
حضوری وکاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه های 

خودپرداز اقدامات کاربردی و وسیعی  صورت گرفته است.

 »کیف پول« بانک صادرات آماده 
بهره برداری شد

مدیرعامــل بانک صــادرات ایران از عملیاتی شــدن »کیف پول« 
)کدخوان( الکترونیک بانک صادرات ایران در اپلیکیشــن »صاپ« 
در آینــده نزدیک خبر داد.بــه گزارش بنکــر )Banker(، حجت اله 
صیدی با اعام این خبر، بر لزوم اســتفاده هرچه بیشتر از خدمات 
غیرحضوری بانکداری الکترونیک در شــرایط ویژه کنونی تاکید و 
اظهار کرد: کاهش نیاز مشتریان برای مراجعه حضوری به شعب با 
وجود گسترش ویروس کرونا در جامعه، از مهمترین اهداف کنونی 
بانک صادرات ایران اســت که این هدف با توسعه روزافزون خدمات 
بانکداری الکترونیک پیگیری می شود. در این راستا عاوه بر تجهیز 
نســخه  جدید »همراه بانک« به گزینه های بیشتر، خدمت »کیف 
پول« الکترونیک بانک صادرات ایران در اپلیکیشن پرداخت »صاپ« 
با امکانات ویژه به زودی در اختیار مشتریان بانک و هموطنان قرار 

خواهد گرفت.

بانک مرکزی تأکید کرد: بانک ها و مؤسسات غیربانکی چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی مصوبه 
شورای پول و اعتبار از حساب تسهیات گیرندگان یا ضامنین برداشت کرده اند را مسترد نمایند.به گزارش بنکر )Banker(، بانک 
مرکزی که قباً  چندین بار به بانک ها دستور داده بود که اقساط کسر شده از حساب مشتریان بابت تسهیات قرض الحسنه را 
به حساب آنها برگردانند بار دیگر در بخشنامه ای به ضرورت انجام این مهم تأکید کرد.در بخشنامه ای که 6 فروردین به بانک ها 
اباغ شده، آمده که در راستای حمایت این بانک از کسب و کارهای زیان دیده از شیوع ویروس کرونا و تعویق پرداخت تسهیات 
آنها و همچنین تعویق پرداخت تسهیات وام های قرض الحسنه، جزییات این اقدام در بخشنامه ای به اطاع مدیران عامل بانک 
ها و موسسات اعتباری رسید که متن این نامه به شرح زیر است:احتراما، پیرو بخشنامه شماره 4۳۵6۵۲/۹۸ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۸ 
موضوع اباغ مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیات به دلیل شیوع ویروس کرونا، بدین 
وسیله در پی برخی گزارش های واصله مبنی بر برداشت های متفاوت و بعضا ناصحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در 
خصوص دریافت کنندگان تسهیات قرض الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات، سواات و ابهامات در این رابطه، متذکر می شود 
تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر 
از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق الذکر می باشند.لذا بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدر ااشاره 
از حســاب تســهیات گیرندگان یا ضامنین آنها برداشت شده است را مسترد نمایند.با توجه به موارد معنونه خواهشمند است 
دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۹۹۱۵۳/۹۹ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹6 به تمامی واحدهای ذی 

ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی اباغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید

چند هفته اخیر کابوســی برای ســرمایه گذاران در زمینه 
ارزهای دیجیتال بود چرا که این بازار همانند سایر بازارهای 
مالی با ریزش بی سابقه ای مواجه شد به گونه ای که قیمت 
بیت کوین ســردمدار ارزهای دیجیتال تا 4 هزار دار پایین 
آمد.به گزارش بنکــر )Banker(، کارشناســان اقتصادی در 
خصوص قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ پیش بینی هایی 
کرده بودند که بنابر این پیش بینی ها قیمت این ارز دیجیتال 
تا پایان ســال ۲۰۲۰ به مرز ۵۰ هزار دار خواهد رســید و 
شروع سال ۲۰۲۰ ســرمایه گذاران را به این پیش بینی ها 
امیدوارتــر کرد چرا که قیمت ایــن ارز دیجیتال از مرز ۱۰ 
هزار دار گذشــت اما با شــیوع بیماری کرونا و بحران های 
نفتی امیدواری ســرمایه گذاران تداوم چندانی نیافت و بیت 
کوین و سایر ارزهای دیجیتال از ماه های دوم سال شروع به 
ریزش کردند.ریزش ازهای دیجیتال تا چند هفته گذشــته 
ادامه داشــت اما با کنترل کرونا در چین و بازگشایی برخی 
بازارهای مالی قیمت ارزهای دیجیتال نیز شروع به باا رفتن 

کــرد به گونه ای که قیمت این ارز امــروز به 6 هزار و ۹۷۳ 
دار رسید.قیمت سایر ارزهای دیجیتال نیز در حال افزایش 
اســت به گونه ای که قیمت ایت کوین طی چند روز اخیر 
نزدیک به ۳ دار افزایش یافته است و قیمت این ارز دیجیتال 
امروز به 4۱.۵۸ دار رســیده است.قیمت اتریوم نیز با شروع 
سال جدید میادی وارد کانال ۱۳۰ دار شد و با خبر شیوع 
بیماری کرونا قیمت این ارز دیجیتال به ۱۷۰ دار رسید اما 
گسترش هرچه بیشتر این بیماری و سقوط قیمت نفت نیز 
بــه این ارز دیجیتال امان نداد به گونه ای که قیمت این ارز 
دیجیتال را به ۱۲۳ دار رســاند اما با بهبود شرایط بازارهای 
مالی وضعیت این ارز دیجیتــال نیز تا حدودی بهبود یافته 
اســت و قیمت آن طی چنــد روز اخیر تا ۱۳4 دار باا آمد 
اما طولی نکشید که مسیر حرکت این ارز دیجیتال نیز مثل 
ســایر ارزهای دیجیتال بازار تغییر کرد و قیمت آن با ۳ دار 
کاهش به ۱۳۱ دار رســید و امروز نیز قیمت اتریوم با رشد 

۱6 داری به ۱4۷.۵۲ دار رسید.

 بانک ها اقساط دریافتی را برگردانند

یک اقتصاددان و کارشناس بازارهای مالی 
می گویــد: قیمت ارز و بــازار ارز همچنان 
پیشرو در اقتصاد ایران خواهد بود بنابراین 
تغییرات قیمتی بخش بورس، مستغات، 
خودرو گروه های کاایی، اوراق بدهی و طا 
را می توان با کمک قیمت ارز و پیش بینی 

قیمت ارز در داخل کشور برآورد کرد.
بــه گــزارش بنکــر )Banker(، مرتضــی 
ایمانی راد،  وضعیت اقتصادی را پیش بینی 
کرده کــه مهمترین گفته  های وی در پی 

می آید:
*پیش بینی می شــود در سال ۹۹ اقتصاد 
ایران همراه با تورم و رکود باشد، نرخ رشد 
اقتصادی حوالی صفر قــرار بگیرد، حجم 
صادرات و واردات افزایش نداشــته و ما با 
یک نوع انقباض تجــارت خارجی مواجه 
شــویم، نرخ تورم در سال آینده دو رقمی 

و باای ۲۰ درصد خواهد بود.
*ناکافــی بــودن درآمدهــای حاصل از 
صــادرات نفت و مشــکات مرتبط با قرار 

گرفتن ایران در لیســت سیاه و سخت تر 
شدن انتقال درآمدهای حاصل از صادرات 
غیرنفتی فشــار بــر بازار ارز ایــران را باا 
می برد. همچنین فشــارهای قابل توجهی 
نیز از ناحیه اقتصاد جهان بر اقتصاد ایران 

وارد خواهد شد.
* مهم ترین فاکتور در ســال ۹۹ که نرخ 
ارز را بشــدت تحت تاثیر قرار خواهد داد 
ارتباط ایران با آمریکا و در نتیجه با منطقه 
خاورمیانه اســت. ما مشکل صادرات نفت 
خام را به بازارهای جهانی داریم، با توجه به 
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF دریافتی 
حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی 

مشکل تر خواهد شد.
* با بهره گیری از توانمندی های گذشــته 
و با دیدن تحوات فاندامنتال محتمل در 
سال ۹۹، برآورد کردیم که نرخ برابری دار 

در مقابل ریــال بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان 
متغیر خواهد بود.

*به نظر می رسد دریافتی های ارزی کشور 
در ســال آینده کاهش پیدا کند و فشــار 
واردات کماکان بر منابع ارزی وجود داشته 
باشد. بنابراین نوسانات نرخ ارز در این سال 
دور از انتظار نیست. برای مقایسه می توان 
گفت که نوســانات نرخ ارز در سال ۹۹ از 

سال ۹۸ بیشتر خواهد بود.
* موتورهای محرک افزایــش نرخ ارز در 
ســال ۹۹، اول افزایش نقدینگی و کسری 
بودجــه دولت به میزان بســیار زیاد، دوم 
کاهــش صــادرات و فشــار واردات منابع 
ارزی کشــور و ســوم افزایش تقاضا برای 
خروج سرمایه از کشور است. ولی از طرف 
دیگر باا رفتن نرخ ارز به دلیل ماحظات، 
کشــش پذیری قیمتی تقاضــای واقعی را 

پاییــن خواهد آورد و اجــازه نمی دهد که 
قیمت دار در رقم بسیار باایی قرار بگیرد.

*بــه دلیــل کنترل های شــدید دولت و 
بانک مرکزی در ســال آینــده پیش بینی 
می شود که تقاضای ســفته بازی در بازار 
ارز محدود باشــد. بر اساس روندهای چند 
ســاله و برازش این روندها برای سال ۹۹، 
پایین تریــن قیمتی که نــرخ ارز در ایران 

می تواند داشته باشد ۸۲۰۰ تومان است.
* نــرخ ارز در بازار ایران در ســال ۹۹ در 
حال افزایــش خواهد بود و چنین افزایش 
فرصت قابــل توجهی را بــر اقتصادی را 
فراهم خواهــد کرد. مدیــران و صاحبان 
کســب وکارها از نرخ های بــاای روند ارز 
در ســال آینده می توانند استفاده کنند تا 
فعالیت بین المللی خود را گسترش دهند. 
فعالیت بین المللی همراه با مشکات جدی 
است ولی سودهای قابل توجهی در این گونه 
فعالیت ها وجود دارد.* قیمت ارز و بازار ارز 
همچنان پیشرو در اقتصاد ایران خواهد بود.

 بیت کوین آماده ورود به کانال جدید می شود

یش بینی قیمت دار در سال ۹۹
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گزیده خبر

توافق سه ائتاف اصلی شیعه عراق 
درباره معرفی جایگزین الزرفی

منابع آگاه از توافــق ائتاف های دولت قانون، فتح و جریان حکمت 
ملی عراق درباره معرفی جایگزین نخست وزیر مکلف این کشور خبر 
دادند.به گزارش ایسنا، یک منبع نزدیک به جریان حکمت ملی عراق 
نتایج نشست سه جانبه رؤسای سه ائتاف اصلی شیعه  عراق؛ یعنی 
جریان حکمت به رهبری عمار حکیم، دولت قانون به ریاست نوری 
مالکی و ائتاف الفتح به ریاست هادی العامری را فاش کرد.این منبع 
گفت: رؤسای جریان حکمت ملی، دولت قانون و ائتاف فتح در این 
نشســت که عصر یکشنبه برگزار شد درباره معرفی جایگزین عدنان 
الزرفی، نخســت وزیر مکلف عراق به توافق رسیدند.طبق گفته این 
منبع، عمار حکیم، نوری مالکی و هادی عامری در این زمینه توافق 
کرده اما نام نامزد مورد نظرشان برای تصدی پست نخست وزیری را 
فاش نکردند.این در حالی اســت که برخی منابع اعام کرده اند که 
نامزدی که در مورد وی توافق حاصل شده است، مصطفی کاظمی، 
رئیس ســازمان اطاعات عراق است.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 ســخنانی پس از تقدیم 
برنامه های دولتش و درخواســت برای تشکیل جلسه رای اعتماد به 
کابینه خود گفت که منتظر جلسه رأی گیری پارلمان درباره برنامه 
پیشنهادی است.نخست وزیرمکلف عراق یکشنبه نیز از پارلمان این 
کشور خواســت تا زمان برگزاری نشست اضطراری برای رای گیری 

درباره برنامه دولتی و کابینه وزارتی وی را تعیین کند.

اورشلیم پست: 
 فلسطین ورود کااهای اسرائیلی 

را ممنوع کرده است
وبسایت روزنامه صهیونیستی«اورشلیم پست« نوشت، دولت فلسطین 
بــرای جلوگیری از شــیوع کروناویروس، ورود کااهای اســرائیلی 
به بازارهای فلســطین را ممنوع اعام کرده است.به گزارش ایسنا، 
وبسایت این روزنامه اسرائیلی با بیان این مطلب نوشت، این تصمیم 
از سوی خالد العسیلی، وزیر اقتصاد فلسطین اتخاذ شده و به موجب 
آن، توزیع و فروش کااهای اســرائیلی و اســتفاده از هرگونه مواد و 
کاای اسرائیلی در داخل بازارهای فلسطینی ممنوع اعام شده است.

این روزنامه تاکید کرد، وزیر اقتصاد فلســطین نسبت به نقض این 
تصمیم و سرپیچی از آن هشدار داده است.بنا بر این گزارش، مقامات 
فلسطین پیشتر نیز ورود کااها از شهرک های صهیونیست نشین به 

داخل بازارهای فلسطین را ممنوع اعام کرده بودند.

عدنان الزرفی: 
من نامزد هیچ کشور خارجی نیستم

نخست وزیر مکلف عراق در واکنش به مخالفت فراکسیون های شیعه پارلمان با 
نامزدی وی برای تصدی پست نخست وزیری اعام کرد که صرفاً نامزد انتخابی 
از سوی نمایندگان پارلمان است نه طرف های خارجی.به گزارش ایسنا، به نقل 
از بغداد الیوم، عدنان الزرفی، نخســت وزیر مکلف عراق با بیان اینکه بر اســاس 
قانون اساسی و اعتماد پارلمان و بخش سیاسی عراق، برای تشکیل دولت مکلف 
شــده است ، گفت، نه از سوی کشورهای خارجی بلکه فقط از سوی نمایندگان 
پارلمان کشــورش مکلف شده است.وی افزود، ریاست پارلمان جلسه ای را برای 
رأی گیری درباره اعضای کابینه جدید مشخص خواهد کرد و کابینه دولت چیده 
شده است و آن را  ۴۸ ساعت پیش از برگزاری جلسه فوق العاده معرفی می کند.

الزرفی با بیان اینکه درباره تشــکیل کابینه با همه مذاکره کرده، گفت، به همه 
ثابت خواهد کرد که عراق را از شــبح حمات و جنگ دور می کند.نخست وزیر 
مکلف ادامه داد، برگزاری انتخابات در صدر فعالیت های دولت آینده خواهد بود 
و این دولت از کمیســاریای انتخابات در انجام وظائف خود حمایت خواهد کرد.

وی گفت، دو فراکسیون صادقون و الحکمه در کمیته هفت جانبه توافق نامزدی 
او را امضا کردند. فراکسیون سائرون هم با تشکیل این دولت موافق بوده است.

الزرفی در ادامه از ملت عراق خواســت از تصمیمات دولت آینده حمایت کنند 
و دولــت هم با آنها صادق خواهد بود.وی پیرامون ویروس کرونا نیز گفت، برای 
دســتیابی به حمایت بین المللی از عراق در مقابله با این ویروس رایزنی شــده 
است.نخست وزیر مکلف همچنین از تاش های پشت پرده برای ممانعت از پیاده 
ســازی هرگونه پروژه ای در عراق پرده برداشت و گفت: نیاز است که در تمامی 
سیاســت های اقتصادی یک تجدیدنظر واقعی صورت بگیرد و فعالیت نهادهای 
بدون بازده محدود شــود.الزرفی تاکید کرد، برای توســعه اقتصاد عراق تاش 

خواهد کرد.

ماهاتیر محمد:
 انگلیس می خواست علیه مالزی مانند 

فلسطین، توطئه کند
نخست وزیر سابق مالزی در سخنانی به نحوه تبدیل شدن عاقه اش به انگلیس 
به تنفر از این کشــور پرداخت و از توطئه انگلیس علیه کشــورش در دهه های 
پیش برای تبدیل کردن آن به »فلسطینی دیگر« پرده برداشت.به گزارش ایسنا، 
ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی در مصاحبه با برنامه »شاهد علی العصر« 
در شبکه الجزیره با اشاره به دایل تبدیل عاقه اش به انگلیس به تنفر و خشم 
نسبت به این کشور، اظهار کرد: در زمان بچگی و آن زمان که در دوران مدرسه 
بــودم، طرفدار انگلیــس بودم.ماهاتیر محمد در این بــاره گفت: موضع من در 
آن زمان مانند بســیاری از همســال هایم در مالزی بود و شیفته نظم و انضباط 
انگلیسی ها شــده بودم و به همین منظور در مدرسه ای انگلیسی درس خواندم 
و تاریخ و فرهنگ انگلیس را فرا گرفتم و معتقد بودم که ملت این کشــور ملتی 
شکست ناپذیر هستند.وی افزود: اما زمانی که ژاپنی ها، انگلیس را شکست دادند 
و آنها را ناگزیــر به خروج از مالزی کردند، این تصور از بین رفت. این زمان بود 
که متوجه شدم انگلیسی ها می توانند توسط یک ملت و ارتش آسیایی شکست 
بخورند و ژاپنی ها منضبط  تر و بابرنامه تر از انگلیسی ها هستند.ماهاتیر محمد در 
ادامه تصریح کرد، مااوی ها در دهه ۴۰ قرن گذشته احساس کردند که در حال 
تحقیر توسط انگلیسی ها هستند و به آنها مانند افرادی تنبل و غیرقابل اعتماد 
نگاه می شود. انگلیسی ها همزمان با این اقدام چینی ها و هندی ها را برای زندگی 
کردن در مالزی تشویق می کردند و تاش کردند تا به آنها حق و حقوق آموزشی 

و کاری به مراتب بهتر از حق و حقوق اعطا شده به مااوی ها بدهند.

گسترش کرونا تحرکات ارتش ترکیه در 
سوریه را به حداقل می رساند

همزمان با افزایش شمار قربانیان و مبتایان به کروناویروس در ترکیه، این کشور 
اعام کرده است که به دلیل گســترش این ویروس، تحرکات نیروهای خود را 
در مناطق عملیاتی سوریه به حداقل خواهد رساند.به گزارش ایسنا، وزارت دفاع 
ترکیه در تازه ترین اقدام این کشــور در مقابله با کروناویروس اظهار کرده است 
که یگان تازه ای را برای مقابله با گســترش این بیماری تعیین کرده اســت.به 
گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه همچنین افزود، نیروهایی که به سوریه 
اعزام شده اند اکنون تنها با مجوز رییس ارتش به مناطق عملیاتی وارد و از آنها 
خارج خواهند شــد و »تحرکات نیروها و کارکنان نظامی، مگر در موارد الزامی 
به حداقل رســیده اســت«.بنا بر اعام وزارت دفاع ترکیه، پزشکانی برای ارائه 
آموزش های مرتبط با کووید ۱۹ و انجام اقدامات پزشکی دیگر در همین زمینه 
به مناطق عملیاتی اعزام شده اند.شمار مبتایان به کروناویروس جدید طی چند 
هفته گذشته در ترکیه افزایش یافته و هر روز به تعداد این افراد اضافه می شود. 
این کشور روز جمعه دستور ماندن اکثر افراد زیر ۲۰ سال در خانه را صادر کرد. 
استفاده از ماسک در اماکن عمومی شلوغ، فروشگاه ها و محل کار نیز در ترکیه 

اجباری شده است.

وزیر خارجه اسپانیا:
 مرگ اروپا یا شکست کرونا؛ انتخاب کنیم 

تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه اسپانیا با هدف تامین مالی پروتکل های بهداشتی 
و اقتصادی مبارزه علیه گسترش روزافزون ویروس کرونا، تقسیم بدهی ها میان 
کشورهای قاره سبز را خواســتار شد و گفت: »یا این ویروس، اروپا را می کشد، 
یا اروپا ویروس را؛ ما باید انتخاب کنیم«.به گزارش نشــریه ال پائیس، » آرانچا 
گونزالس ایا « وزیر امور خارجه اسپانیا روز گذشته )یکشنبه ۱۷ فروردین( در 
مصاحبه با روزنامه فرانسوی » درنیرنوول دالساک « بر لزوم همکاری کشورهای 
حوزه اروپا برای مقابله با شیوع گسترده ویروس کرونا و همچنین بر ایده تقسیم 
بدهی ها برای تامین مالی سیاست های بهداشتی و اقتصادی کشورهای قاره سبز 
به منظور مقابله با گسترش روز افزون ویروس کرونا تاکید کرد.وزیر امور خارجه 
اســپانیا در ادامه به دفاع از دولتش پرداخت و گفت: دولت اســپانیا برای مقابله 
با ویروس کرونا در کشــور با تاخیر عمل نکرد بلکه مطابق دســتورالعمل های 
سازمان های بین المللی اقدام کرد.وی همچنین خاطرنشان کرد، همه کشورها، 
قدرت ویروس کرونا، ســرعت انتشار و دشواری درمان آن را دست کم گرفتند.

ایا با یادآوری موضوع کیت »آزمایش های تشــخیص ســریع کرونا« خریداری 
شده توسط دولت از کشور چین گفت: حساسیت ناکافی این کیت های آزمایش 
و عدم تشــخیص دقیق بیماری با استفاده از آنها، فقط مشکل اسپانیا نیست و 
بی اطمینانی از آنها در جهان تائید شــده است.او همچنین اضافه کرد: ویروس 
کرونا برای نخستین بار به وســیله گردشگران اسپانیایی سفر کرده به ایتالیا به 
کشور منتقل شد و روابط بسیار دو کشور، تشدید شیوع این ویروس در اسپانیا 
را موجب شد.وزیر امور خارجه اسپانیا با استناد به تاثیر گسترده شیوع بیماری 
همه گیر کرونا در این کشور، اهمیت سرمایه گذاری در حوزه بهداشت عمومی را 

موضوعی بسیار جدی دانست.

موسوی در نشست خبری ویدئوکنفرانسی مطرح کرد؛

بیش از ۳۰ کشور و سازمان به دولت و ملت ایران کمک کردند
تهران- ایرنــا- ســخنگوی وزارت امورخارجه ضمن تشــکر از 
کمک های بعضی کشــورها به ایران در زمینه کرونا گفت: بیش 
از ۳۰ کشور و تعدادی از سازمان های بین المللی در زمینه مقابله 
با کرونا به ایران کمک کردند.»سید عباس موسوی« صبح دیروز 
دوشنبه در نخســتین نشســت خبری ویدئوکنفرانسی خود با 
اصحاب رســانه با تبریک فرارسیدن سال نو گفت: امیدوارم سال 
جدید ســال آرامش و برکت برای ملت ایران و جهانیان باشــد و 
بر تمــام چالش ها از جمله ویروس کرونا فائق شــویم و بر همه 
ویروس های دیگر اعم از افراط گری، خشــونت و تحریم و... پیروز 
شویم.ســخنگوی وزارت امور خارجــه در ادامه روز ملی فناوری 
هسته ای را تبریک گفت و ضمن قدردانی از تاش های دانشمندان 
هســته ای افزود: امیدوارم این فنــاوری بومی با صابت و قدرت 
پیش رفته و در خدمت صلح، رفاه و امنیت ایران و منطقه باشد.  
موســوی با ابراز همدردی با همه ملت ها و دولت هایی که درگیر 
شیوع کرونا هســتند، تصریح کرد: کرونا در بیش از ۲۰۰ کشور 
شــیوع یافته و با همه ملت ها و دولت ها ابراز همدردی می کنیم. 
ایرانیان نشان دادند ملتی قدردان و قدرشناس هستند و همانطور 
که ســعدی گفته »بنی آدم اعضای یک پیکرند« ملت ایران ارام 
و قراری ندارد در شــرایطی که بشریت در رنج این بیماری است.  
وی ادامه داد: از این شــرایط ناراحت هستیم و از رنج هیچ کسی 
خوشحال نیستیم هرچند برخی از کشورها خواستند از این آب 
گل آلود ماهی خود را بگیرند.  موسوی با تشکر از کمک هایی که 
دولت و ملت ایران دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ 
کشور و تعدادی از سازمان های بین المللی  در زمینه مقابله با کرونا 
به ایران کمک کردند. عاوه بر این ایرانیان خارج از کشور از طریق 
سفارتخانه های ما کمک های زیادی را جمع آوری و ارسال کردند 

که از سوی دولت و ملت ایران تشکر می کنم.

کشورهای مســتقل تحریم های غیرقانونی ایران را اجرا 
نکنند

موســوی درباره اظهارات ترامپ مبنی بــر اینکه ایران برای رفع 
تحریم ها تماس نگرفته اســت، بیان کرد: نــه تنها اان بلکه در 
موضوعات مختلفی شاهد سردرگمی مقامات مختلف آمریکایی 
هســتیم. گاهی این تصور ایجاد می شــود که نکند در آن کشور 
دارای حاکمیت دوگانه اســت. رییس جمهوری یک حرف و وزیر 
خارجه اش حــرف دیگری می زند، افراد دیگری که متصدی امور 
ایران هســتند، راه خود را می روند و در کنگره نیز افکار مختلفی 
وجود دارد.رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور 
خارجه با بیان اینکه آنچه مهم اســت ظالمانه و غیرقانونی بودن 

این تحریم است که همه دنیا به این مسئله اذعان دارد، یادآور شد: 
»در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است«. ما حرف خود را 
به دنیا و آمریکا رسانده ایم که تحریم ها غیرقانونی و ظالمانه است 
و کل تحریم ها باید برداشته شود.موسوی خاطرنشان کرد: اگر در 
این شرایط کمکی نمی کنند مانع کمک رسانی کشورها و نهادهای 
بین المللی نشوند و باید بگذارند نقل و انتقال های مالی برای مقابله 
با کرونا به ســهولت انجام شود.  وی ادامه داد: از تمام کشورهای 
مستقل و متمدن دنیا می خواهیم به این تحریم های غیرقانونی، 
ظالمانه و بــی اصل و بنیاد توجهی نکرده و این تحریم ها را اجرا 

نکنند تا با یاری همدیگر این مشکل را برطرف کنیم.  

 به خیر آمریکا امیدی نیست، شر نرسانند 
موســوی در پاســخ به این ســوال که ایران برای رفع تحریم ها 
چه درخواســتی کرده اســت، گفت: درخواست ما عمومی است 
کــه رئیس جمهوری و وزیر خارجه اعام کــرده این تحریم ها را 
نپذیرفته و غیرقانونی اســت. ظریف به دبیرکل ســازمان ملل و 
همتایان خود نامه نوشــته و دیوان اهه هــم رای داده و آمریکا 
را مکلف کرده حداقل تحریم های انسان دوســتانه را بردارد. اینها 

نشان می دهد ایران درخواســت خود را مطرح کرده اما با خوی 
قلــدری مقامات آمریکایی منافات دارد و نشــان می دهد آنها به 

دنبال بهانه جویی هستند.

راه اندازی اینستکس را به فال نیک می گیریم اما این همه 
تعهد اروپا نیست 

موســوی با بیان اینکه اروپایی ها اخیرا تراکنشی چند صد هزار 
یورویی انجام دادند که کااهای دارویی و تجهیزات پزشکی بوده 
است، اظهار داشــت: انتظار جمهوری اسامی ایران آن است که 
ســایر تعهدات انجام شــود. مبادات و ارتباطات هم می تواند از 
طریق اینستکس باشد. ما این راه اندازی را به فال نیک می گیریم 
اما این همه تعهد اروپایی ها نیســت.وی دربــاره برخی اظهارت 
متناقض مبنی بر اینکه تحریم ها تاثیری در مقابله با کرونا نداشته 
است، تصریح کرد: من زیادی به این مسئله موافق نیستم. ایران 
تحت شــدیدترین تحریم ها است و علیرغم ادعاهای آمریکایی ها 
مبنی بر اینکه دارو و غذا و تجهیزات پزشــکی تحریم نیســت، 
اما عما راه ورود آنها به کشــور بسته شــده است. ایران سال ها 
تحریم بوده و با تحریم ها عــادت کرده ایم.  این دیپلمات با بیان 

اینکه اقتصاد ایران مبتنی بر اقتصاد مقاومتی اســت لذا منتظر 
رفع تحریم ها نمانده ایم، خاطرنشان کرد:  سعی کردیم با استفاده 
از منابــع و نیروی داخلی بر این تهدید غلبــه کنیم. البته قابل 
انکار نیســت اگر بتوانیم منابع خارج کشور را به داخل وارد کرده 
و کشــورهای دیگر بدون مانع کمک کنند که بر توان ما نیز اثر 
گذاشــته و بر توان داخلی ما افزوده شــده و بهتر و زودتر از این 
شرایط عبور خواهیم کرد.موســوی درباره نحوه برخورد با اتباع 
خارجی مقیم که مبتا به کرونا شــده اند، هم ابراز کرد: دو دسته 
خارجیان در کشور ممکن است مبتا به کرونا شده  باشند عده ای 
به خاطر گردشــگری و ســیاحت و زیارت به ایران آمده بودند و 
مبتا شــدند. عده ای هم در درون ایــران زندگی می کنند مانند 
تعداد زیادی از اتباع افغانستان. اگر این افراد به مراکز درمانی ما 
مراجعه کنند بدون دریافت پول و براســاس انسان دوستی مورد 

درمان قرار می گیرند.  

 درمان اتباع خارجی مبتا به کرونا در ایران رایگان است 
سخنگوی درباره هزینه اتباع خارجی مبتا به کرونا هم بیان کرد: 
درمان کرونا در ایران رایگان اســت. تا آنجا اطاع دارم هر کسی 
مراجعه کرده به صورت رایگان از این درمان استفاده کرده است.

موســوی درباره تحول در روابط ایران و امارات و عربستان پس از 
شیوع کرونا یادآور شــد: برقراری تماس ها موجب شده مقداری 
در این شــرایط کرونایی، عقانیت در رفتارها حاکم شــود و در 
رفتارهای انســانی هم از سوی این کشورها کمک های خوبی به 
ایران ارسال شد و ایران هم قدردانی کرد. در بحث اتباع دو کشور 
میان ایــران و امارات و برخی از کشــورهای دیگر مانند بحرین 
این تعامات ایجاد شــده و ادامه دارد و مقامات ذیربط در ارتباط 

هستند.

 مجوزهای ازم برای انتقال دانشــجویان ایرانی از ایتالیا 
صادر شده است 

این مقام مسئول درباره درخواست دانشجویان ایرانی مقیم ایتالیا 
برای برگشت به کشور عنوان کرد: وقتی دانشجویان ما در ووهان 
بودند درخواســت کردند به ایران برگردند. بافاصله در مورد آنها 
اقدام شد. بعد از این مسئله چنین درخواست هایی از کشورهای 
دیگر هم انجام شــد. بیشترین درخواســت از سوی دانشجویان 
ایرانی در ایتالیا بوده است.  موسوی با بیان اینکه وضعیت کرونا در 
این کشور قرمز است اما در همکاری های صورت گرفته، مجوزهای 
ازم گرفته شده و منتظر هستیم برخی نکات بهداشتی و درمانی 

توسط پروازها رعایت شود و آنها بررسی شود.

روسیه: 
همکاری ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی 

ادامه دارد
مســکو - ایرنا - نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین اعام کرد: در شرایط شیوع 
بیمــاری کرونا، ایــران به همکاری بــا آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی ادامه می دهد.میخاییل 
اولیانــوف روز دوشــنبه در توییتر نوشــت: به 
رغم شــیوع جهانی بیماری کرونا، بازرسی ها و 
نظارت ها در ایــران از طریق آژانس بین المللی 
انرژی اتمی جریــان دارد.وی افزود: تهران همه 
شــرایط برای همکاریهــای ازم )با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی( را فراهم کرده است. اولیانوف 
خاطرنشــان کرد: این اقدامات )ایران( به خنثی 
کردن شایعه ســازی های غیرمنصفانه در مورد 

برنامه هسته ای ایران کمک می کند.  

دیده بان حقوق بشر:
 آمریکا به سرعت تحریم های ایران را کاهش دهد

تهران– ایرنا– دیده بان حقوق بشر از آمریکا خواست برای عملکرد بهتر ایران در روند مقابله با ویروس کرونا، به سرعت تحریم ها را 
کاهش داده و موارد معاف از تحریم را گسترش دهد.سازمان آمریکایی دیده بان حقوق بشر دیروز)دوشنبه ۱۸ فروردین( اعام کرد، 
تحریم های اقتصادی گســترده ضد ایرانی آمریکا بر توان دولت در پاسخ مناسب به پیامدهای فزاینده شیوع بیماری کووید ۱۹ اثر 
منفی می گذارند. این ســازمان حقوق بشری، از آمریکا خواست برای کاهش تحریم ها و افزایش مجوزهای موارد معاف از تحریم ها، 
اقدام فوری انجام دهد تا دسترسی ایران به منابع بشردوستانه حیاتی تضمین شود.به نوشته تارنمای این سازمان، همزمان با افزایش 
شدید فشار روی نظام بهداشتی ایران، تحریم های اقتصادی آمریکا که منجر به محدودیت های بانکی بین المللی شدید شده اند، توان 
کشور برای تأمین مالی واردات کااهای اساسی از جمله داروها و تجهیزات پزشکی را تا حد زیادی محدود کرده اند.کنت راث، مدیر 
اجرایی دیده بان حقوق بشر گفت: بد و سنگدانه است که دولت ترامپ با محروم کردن ایرانیان از دسترسی به منابع پزشکی حیاتی 
مورد نیازشان به مشکات آنها می افزاید.طبق قوانین بین المللی، کشور یا ائتافی از کشورها که تحریم های اقتصادی اعمال می کنند 
باید اثر آن روی حقوق بشر جمعیت مورد تحریم، به ویژه نیازهای زندگی از جمله دارو و غذا را در نظر بگیرند.راث گفت: دولت آمریکا 
باید تضمین کند که تحریم های مالی تحمیل شده به ایران به وضوح و به شکل علنی به نوعی تفسیر شوند که انتقال همه اقام مورد 
نیاز مردم ایران برای حفاظت از خود در مقابل ویروس کرونا را اجازه دهد.دیده بان حقوق بشر به نقل از یک پزشک نوشت، کسب 
تجهیزات پزشکی ازم تحت تحریم ها بدل به امری دشوار شده است.در حالی که دولت آمریکا معافیت هایی برای واردات بشردوستانه 
در نظام تحریم هایش ایجاد کرده، پژوهش دیده بان حقوق بشر در اکتبر ۲۰۱۹ به این نتیجه رسید که این معافیت ها در عمل توان 
جبران عدم تمایل شدید بانک ها و شرکت های آمریکایی و اروپایی را برای خطر کردن و قرار گرفتن در معرض اقدام حقوقی و تحریم 

ناشی از صادرات یا تأمین مالی کااهای بشردوستانه به ایران نداشته اند.
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»انجمن حفاظت از حیوانات وحشــی« آمریکا اعام کرد که نتایج 
آزمایــش ابتای یک ببر بــه بیماری »کوویــد-۱۹« مثبت اعام 
شــده اســت.به گزارش ایســنا و به نقل از ســی ان ان، بنا بر اعام 
رسمی«انجمن حفاظت از حیوانات وحشی«)WCS( آمریکا، یکی از 
ببرهای باغ وحش »برانکس«)Bronx( در نیویورک مبتا به بیماری 
»کووید-۱۹« شده است.این ببر ۴ ساله ماده بوده و »نادیا« نام دارد. 
نادیا که یک ببر »ماایی«) نام یک زیرگونه از گونه  های ببر( است و 
دچار عائمی مانند کاهش اشتها و سرفه خشک شده است.»انجمن 
حفاظت از حیوانات وحشی« اعام کرد که آزمایشگاه ملی خدمات 
پزشکی آمریکا با رعایت جوانب احتیاط از این ببر آزمایش گرفت که 

در نهایت نتیجه آن مثبت اعام شد.

گروهی از محققان کشــور با استفاده از نانو ذرات پنل های PVC مقاوم در 
برابر پرتو فرابنفش تولید کردند.به گزارش ایسنا، یکی از شرکت های فناوری 
پنل PVC مقاوم در برابر اشعه ٔ UV را تولید و به بازار عرضه کرده است. بر 
روی این محصول پوشــش حاوی جز نانومتری اعمال شد و در مقایسه با 
نمونه های شاهد، این نسل از پنل های PVC خاصیت مقاومت در برابر اشعه 
UV قابل ماحظه ای دارد.در این پنل ها از سوسپانسیون اکسید گرافن و 
پلی آنیلین سنتز شده در حضور اکسنده آمونیومی استفاده شده تا خاصیت 
ضد پرتو اشعه فرابنفش در آن ایجاد شود.صفحات یا ورق های پی وی سی، 
مخفــف کلمه پلی وینیل کلراید )Poly vinyl chloride( نوعی پاســتیک 
پرکاربرد بوده و قابلیت رقابت با چوب و سفال را داشته و به صورت وسیعی 

در صنایع مبلمان، ساختمان و تبلیغات مورداستفاده قرار می گیرد. 

پژوهشــگران دانشــگاه هاروارد به سرپرســتی »مریــم فروید«، 
دانشــمند ایرانی این دانشگاه دریافتند که شاید یک رژیم غذایی 
حاوی فیبر باا بتواند امکان ابتا به ســرطان پســتان را کاهش 
 ،)Cancer( »دهد.به گزارش ایســنا و به نقــل از مجله »کنســر
پژوهش های جدید نشــان می دهند که شــاید داشتن یک رژیم 
غذایی حاوی فیبر باا بتواند امکان بروز سرطان پستان را کاهش 
دهد.از آنجا که پژوهش های گوناگون، نتایج متناقضی را در مورد 
ارتباط میان مصرف فیبر و ســرطان پستان نشان داده اند، دکتر 
»مریم فروید« )Maryam Farvid(، پژوهشــگر دانشگاه هاروارد و 
همکارانــش تصمیم گرفتند تا پژوهش های مربوط به این موضوع 

را مورد بررسی قرار دهند.

نتیجه ابتای یک »ببر« به کرونا 
ویروس مثبت شد

افزایش کیفیت نمای PVC بیرونی 
ساختمان ها با نانوذرات

مصرف فیبر، احتمال ابتا به 
سرطان پستان را کاهش می دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 دلقک فلسطینی در حال سرگرم کردن کودکان در قرنطینه خانگی در باریکه غزه

تخت گاز با پورشه تایکان توربو S در اتوبان
آیا پورشه تایکان توربو S می تواند در اتوبان پرواز کند؟ احتمااً بله! این ویدئو نشان می دهد که تایکان در بزرگراه و به صورت کامًا 
پایدار و مطمئن به سرعت 268.7 کیلومتر در ساعت می رسد.این خودرو به صورت رسمی سقف سرعت 260.7 کیلومتر در ساعتی 

دارد اما همان گونه که خواهید دید شاید این رقم در مقایسه با توانایی های واقعی تایکان توربو S کمی پایین تر اعام شده باشد.
تاکنون ویدئوهایی از شتاب گیری و سرعت باای محصوات تسا در اتوبان منتشر شده اما تنها برخی از خودروهای الکتریکی 
توانسته اند به چنین سرعت باایی دست پیدا کنند. هم اکنون که تایکان به دست مشتریان رسیده می توانیم شاهد قدرت نمایی 
آن در اتوبان هم باشیم.آن گونه که دیده می شود جاده ی پیش رو باز بوده و انچ خودرو خیلی خوب صورت می گیرد. تایکان در 
عرض 2.8 ثانیه از سکون به سرعت ۹6 کیلومتر در ساعت رسیده و به راحتی به سرعت 26۹ کیلومتر در ساعت می رسد. موضوع 
احســاس برانگیز اینکه خودرو در سرعت های باا و همچنین طی عبور از پیچ ها فوق العاده پایدار حس می شود.بد نیست بدانید 
تایکان توربو S در حالت انچ کنترل قدرت 76۱ اسب بخاری داشته و اولین خودروی الکتریکی است که به خاطر پرفورمنس و 

مصرف انرژی بهتر از گیربکس دو سرعته استفاده می کند.

 افزایش احتمال ماندگار شدن امباپه و نیمار در پاریس
روزنامه اکیپ دیروز صفحه اول خود را به ستاره های پاری سن ژرمن اختصاص داده و می گوید امباپه PSG را ترک نخواهد کرد ولی نیمار 
از این تیم جدا خواهد شد.به گزارش »ورزش سه«، روزنامه فرانسوی اکیپ دیروز صفحه اول خود را به دو ستاره بزرگ پاری سن ژرمن، 
کیلیان امباپه و نیمار و شــایعات درباره جدایی آنها از این تیم اختصاص داده و می گوید در پایان فصل جاری امباپه در پاریس ماندگار 
خواهد شد ولی نیمار PSG را ترک خواهد کرد. بر اساس گزارش اکیپ، PSG راضی شده که بارسلونا بهای انتقال نیمار را به صورت قسطی 
پرداخت کند. مبلغ انتقال او ۱80 میلیون یورو اعام شده است.در روزهای اخیر شایعات درباره انتقال تابستانی نیمار به بارسلونا قوت 
گرفته بود و چند روز پیش روزنامه کاتاان اسپورت هم اعام کرد که نیمار را باید امسال بارسایی دانست.اما روزنامه فرانسوی اکیپ در 
گزارش خود اعام کرد با توجه به اطاعات دست اولی که بدست آورده مالک باشگاه PSG امیر تمیم بن حمد آل ثانی، واگذاری کیلیان 
امباپه را وتو کرده ولی با انتقال نیمار از این تیم مخالفتی نکرده است. اکیپ می گوید با وجود پیشنهاد بسیار وسوسه انگیز رئال مادرید 
برای امباپه، امیر قطری حاضر به فروش او نبوده است.باشگاه پاریسی برای اولین بار راضی شده که پرداخت مبلغ انتقال نیمار را از طرف 

بارسلونا به صورت قسطی بپذیرد. بارسلونا تابستان گذشته هم چنین پیشنهادی داده بود که با مخالفت PSG روبرو شد.

چون زلف تو ام جاا ر عین ریشانی
چون باد سحرگاهم ر بی سر و سامانی

من خاکم و من گردم من اشکم و من ردم
و مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی خواهم ه را ر ر بنشانم و بنشینم
ا آتش جانم را بنشینی و بنشانی من چشم را مانم تو اک مرا مانیای شاهد افاکی ر مستی و ر پاکی

یی و پنهانیر سینه سوزانم مستوری و مهجوری رم پیدا  ر دیده بیدا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

با تعطیل شدن بسیاری مشاغل و اصناف برای جلوگیری 
از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا در کشور، مشکات 
معیشتی و ترس از بیکار شدن هم به دغدغه های مردمی 
اضافه شده است. قشــر عظیم هنرمندان و صنعت گران 
صنایع دســتی و به ویژه آنهایی که در روســتاها مشغول 
بــه کار بودند نیــز از این جمله اند که بیــکاری آنها در 
این روزهــای کرونایی برای برخــی از فعاان این حوزه 
دغدغه آفرین شده است.در همین راستا حسین بختیاری، 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجمع ملی هنرمندان و 
صنعتگران صنایع دستی در گفت وگو با ایسنا معتقد است 
که »در شــرایط فعلی تنها راه ممکن اعمال کمک های 
حمایتی است؛ یعنی تسهیاتی که بتواند به عنوان راه حل 
مدبرانه عمل کند و نه اینکه ُمسکنی داده شود که دردهای بعدی را بیشتر کند؛ به عنوان مثال متولیان 
و دستگاه های مسئول نباید امکاناتی را در اختیار هنرمندان قرار بدهند و سپس با درصدی بازپرداخت 
بگیرند. این باعث می شود که هنرمندان در آینده با چالش بزرگ تری برای ادامه کارشان مواجه شوند. او 
ادامه داد: در واقع باید تدبیر مسئوانه و عادانه ای اتخاذ و بسته حمایتی برای هنرمندانی که واقعا آسیب  
دیده اند در نظر گرفته شود. بسیاری از تولیدکنندگان صنایع دستی نیازی به کمک های دولتی ندارند و 
به همین خاطر هم باید به کســانی توجه شود که بیشتر نیاز دارند؛ بنابراین اگر متولیان امور امکانات و 
بودجه ای دارند که کنار گذاشته اند و می خواهند برای پروژه ای هزینه کنند باید این هزینه را اان برای 
هنرمندان مصرف کنند. بختیاری همچنین درباره احتمال راه اندازی بازار مجازی صنایع دستی، خاطرنشان 
کرد: تصمیم خوبی است، ولی در شرایطی که فعا مردم در کش و قوس تامین مایحتاج  عمومی خودشان 

هستند، کسی صنایع دستی نمی خرد. اان شرایط بحرانی است و باید مدبرانه تصمیم بگیریم.  

»یک چیز خوب کوچولو« به چاپ رسید
»یــک چیز خوب کوچولو« اثر برگزیــدگان جایزه اُ. 
هنری با ترجمه لیدا طرزی منتشــر شــد.به گزارش 
ایســنا، در معرفی ناشــر از این مجموعه آمده است: 
جایزه اُ. هنری که هرســاله به داستان هایی کوتاه که 
مفهوم و یا ارزشــی استثنایی را در درون خود منتقل 
می کنند اهدا می شــود، جدای از انتخاب اثر برگزیده 
دســت به انتخاب آثار دیگری نیز می زند که از سوی 
هیــات داوران این جایزه شایســته تقدیر شــناخته 

شده اند و در قالب یک کتاب ساانه منتشر می شود.
در کتاب فوق هفت داســتان کوتاه از نویســندگانی 
صاحب سبک که آثاری از آنها در آمریکای شمالی و 
کانادا منتشر شده است به مخاطبان عرضه شده است. 
در میان این آثار می توان به داستان هایی از جان آیداپک، ریموند کارور، لی بوچانان، پیتر مینک، 
گلوریا وان، دیوید پلنت و... اشاره کرد.سرویراستار این مجموعه در مقدمه می  نویسد: انتخاب ۳۱۴ 
داستان از میان چندین هزار داستان در طی این مدت به من آموخته است که برجسته ترین نکته 
دربارة داستان های معاصر همانا تنوع اعجاب  آور آنهاست. تنوع در موضوع، سبک، شخصیت ها، روش 
روایت و گریز ماهرانه از طبقه بندی. بی تردید، انعطاف و گشودگِی معیارهای جایزة اُ. هنری در برابر 
آثار درخشــان و درجه یک نویسندگان امریکایی که طی یک سال در مجات ادبی این کشور به 
چاپ می رســند به این تنوع دامن زده و در عین حال به بهای کیفیت، از تأکید بر یک ژانر خاص 
جلوگیری می  کند. باید اضافه کنم که تنوع، راه را برای یافتن داستان های غیر قابل پیش بینی هموار 
می  کند. هنگام جستجو در ابه ای مجات هیچ نمی دانید چه چیزی را کشف خواهید کرد و این 

پیش  بینی که شگفت زده خواهید شد، پاداش یک معتاد به داستان است.

جان هیکس
جان هیکــس John Richard Hicks اقتصــاددان بزرگ 
انگلیســی در هشتم آوریل سال ۱۹0۴ در شهر وارویک 
انگلیس به دنیا آمد. در ســال ۱۹72 به همراه کنث اَور 
به خاطر »مطالعات و بررسی های جدید در زمینه نظریه 
تعادل و نظریه رفاه« جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد.

هیکس با کســب رتبه های عالــی در مدارس خصوصی 
انگلستان، بورســیه کالج بالیون آکسفورد شد. ابتدا در 
رشته ریاضی در دانشگاه آکسفورد به تحصیل پرداخت اما 
خیلی زود تغییر عقیده داد و به اقتصاد روی آورد. هیکس 
در ســال ۱۹2۵ از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد 
سپس در طول ســال های ۱۹۳۵-۱۹26 به تدریس در 
مدرسه عالی اقتصاد لندن پرداخت. فعالیت وی ابتدا در 
زمینــه اقتصاد کار آغاز و قبل از اینکه شــکل تحلیلی به خود بگیرد بــه توصیف کار و روابط صنعتی 
توســعه یافت.وسعت افق اندیشه او چنان اســت که گاهی هیکس را نئوکاسیک، گاهی نئوکینزی و 
گاهی پیرو مکتب عدم تعادل دانســته اند. بار علمی هیکس به خاطر آموزش هایی که در کالج کلیفتون 
پشت سرگذاشــته بود در حد یک کارشناس ریاضیات بود. اما ریاضیات صرف نمی توانست پاسخگوی 
استعدادهای وی باشد و از نظر علمی او را راضی کند. وی عاقه بسیاری به ادبیات و تاریخ داشت. از این 
رو در ســال ۱۹2۳ وارد مدرسه جدید فلسفه، سیاست و اقتصاد آکسفورد شد ولی به موقعیت چندانی 
دست نیافت، او توانست با رتبه درجه دوم تحصیات خود را به اتمام برساند. وی در هیچ یک از دروس 
به کیفیت موردنظر خود دســت نیافت. در آن دوران شــمار اقتصاددان ها بسیار اندک بود.هیکس یک 
دوره تدریس موقت را در دانشــگاه اقتصاد لندن شروع کرد که بعدها ادامه یافت. وی بار دیگر دریافت، 
می تواند ریاضیات را که در آن ایام به فراموشی سپرده شده بود، احیا کرده و از آن در اقتصاد بهره گیرد. 

به داد هنرمندان صنایع دستی برسید!


