
روزنامههابرمیگردند
کمیته اطاع رسانی ســتاد ملی مقابله با کرونا با انتشار اطاعیه ای، 
از نشر نسخه کاغذی رسانه ها از شــنبه )۲۳ فروردین ماه( خبر داد.

به گزارش ایســنا، در متن این اطاعیه آمده است:»بی شــک تاش 
شــبانه روزی همکاران رسانه ای در ســطح ملی و استانی برای ایفای 
نقش موثر و پیشــگام اطاع رسانی در مقابله با کرونا بیش از گذشته 
نمایان شد و جا دارد از تاش مستمر و ۲۴ ساعته سربازان گمنام نظام 
اطاع رسانی کشور در صحنه مقابله با کرونا تقدیر و تشکر به عمل آید.

به اطاع می رساند با عنایت به اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند از 
روز شــنبه )۲۳ فروردین ماه( در سراســر کشور کلیه نشریات چاپی 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی اباغی وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی، امکان انتشار خواهند داشت. همچنین نظر به اهمیت 
و نقش موثر نسخه چاپی رسانه ها و هماهنگی به عمل آمده با مسوان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در شهر تهران نیز که طرح 
فاصله گذاری هوشمند از روز ۳۰فروردین اجرا می شود، چاپ نشریات  
شــامل این محدودیت نخواهد بود و روزنامه ها و نشریات چاپی می 
تواننــد از روز ۲۳ فروردین، فرآیند تولید، چاپ و توزیع  را آغاز کنند. 
بدین ترتیب در کلیه نقاط کشور با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
مصوب و رعایت تمام جوانب برای پیشگیری از شیوع کرونا در مراحل 
تولید، چاپ و توزیع توسط مدیران رسانه ها از روز ۲۳ فروردین، انتشار 

نسخه کاغذی روزنامه ها و سایر نشریات بامانع خواهد بود.«

روزنامهاقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگیوصبحایران
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علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور به مناسبت فرا رسیدن چهاردهمین سالروز ملی فناوری هسته ای ضمن ابراز همدردی با جانباختگان 
و آسیب دیدگان سوانح و حوادث اخیر، از فعالیت مستمر و در خور تحسیِن یکایک اعضای خانواده بزرگ و افتخارآفرین صنعت هسته ای کشور در بیانیه ای قدردانی 
کرد.به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:»در این ایّام پر مخاطره و به رغم مبارزه سلحشورانۀ شیرزنان و داورمردان حوزه سامت جهت کاستن از درد و 
رنج بیماران و نیازمندان، اینجانب ضمن ابراز همدردی با بازماندگاِن جانباختگان و آسیب دیدگان سوانح و حوادث اخیر، بر خود فرض می دانم تا بدین وسیله فرا رسیدِن 

بیستم فروردین ماه، روز ملّی فّناوری هسته ای را که امسال با لیله القدرِ میاِد فرخنده جاِن جهان.....

www.sobh-eqtesad.ir

صالحی تاکید کرد
122 دستاورد جدید هسته ای

info@sobh-eqtesad.ir

شکستکودتاباسفرقاآنیبهبغداد
کشــمکش های ناشی از جریان سازی پشــت پرده آمریکا در صحنه 
سیاســی عراق و اصرار بر اعطای نقش نخست وزیری به برخی عوامل 
غیر موثق عراقی که مردم و مجلس انقابی عراق آن را نمیپســندند، 
دســت پنهان آمریــکا را در قدرت نمایی  در عــراق رو کرد. آمریکا با 
تظاهر به لشکر کشی به عراق در صدد ایجاد ترس و رعب در مسئولین 
و نمایندگان مجلس عراق بود تا سیاستهای خود را در عراق پیاده کند 
،  اما با ســفر اســماعیل قاآنی به عراق کردنکشی و تظاهر به قدرت با 
فضاحت فروکشــید و منجر به صدور بیانــه ۸ گروه انقابی علیه ادامه 
حضور آمریکا در عراق گردید. هفته گذشــته آمریکا با انتقال ســامانه 
موشــکی پاتریوت به کردستان عراق و هم چنین وارد کردن تجهیزات 
نظامی از بحرین و کویت و سعودی به عراق از طریق نشر مقاله ای در 
نیویــورک تایمز که مدعی بود پنتاگون قصد نابود کردن کتایب حزب 
اه در عراق را دارد ، شایع کرد که قصد قدرت نمایی در عراق را داشته 
و طبعا این شــایعه و انتشــار آن در فضای رســانه ای و مجازی عراق 
میتوانســت تا حدی در تضعیف روحیه انقابیون در عراق موثر باشد 
اما سفر اسماعیل قاآنی همراه یک هییت عالی رتبه از فرماندهان سپاه 
قدس به بغداد دونالد ترامپ را متوجه این جمله معروف آقا نمود که » 
اگر یکی بزنید ده تا میخورید« و سریعا موضع گرفت که ایران نباید به 
نیروهای آمریکایی چنگ و دندان نشان دهد. و با تصمیمات خود مانور 
های هوایــی و اراده به ایجاد تحرکات نظامی در عراق را متوقف نمود. 
این امر نشان میدهد که سایه بلند پایه شهیدان واامقام سپهبد قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس در وجود نازنین اسماعیل قاآنی خاصه 
شده است. اینکه کتائب حزب اه عراق محل بغض پنتاگون بوده باشند 
البته موضوعی بسیار طبیعی و قابل درک است. از روزی که شهید سر 
افراز جبهه مقاومت جمال جعفر ابراهیم معروف به ابومهدی مهندس 
رهبری گروه کتائب حــزب اه  را به عهده گرفت و این گروه با جذب 
بیش از ۵ هزار نیروی معتقد شیعی یکی از گروه های شبه نظامی شیعه 
در عراق و سوریه قلمداد گردید، چه در عراق و چه در سوریه آمریکایی 
ها همان بغض گلو گیری را که نسبت به سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در ایران یافته اند را نسبت به این گروه در عراق دارا شدند. بجز کتائب 
حزب اه ابو مهدی المهندس معاون مشاور امنیت ملی عراق و معاون 
فرمانده حشد الشعبی، نیز بود که این جریان به همراه ۶ گروه انقابی 
دیگر در عراق از هرج و مرجی که آمریکایی ها در ســال ۲۰۱۸ برای 
فروپاشی دولت عراق  برنامه ریزی و در سال ۲۰۱۹ با بودجه آل سعود 
اجرایی نمودند، جلوگیری نموده و مردم عراق را در جریان اهداف شوم 
آمریکا و رژیم صهیونیستی و آل سعود قرار دادند. گزارش آمریکا دربارهٔ 
به اصطاح تروریسم در سال ۲۰۱۶ توسط وزات امور خارجه این کشور 
در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷ در هفت فصل منتشر گردید و رسما با اظهار علنی 
دشــمنی با این گروه روی ســایت این وزارت خانه قرار داده شــد. در 
فصل ششم این گزارش تحت عنوان »سازمان های تروریستی خارجی« 
دربارهٔ کتائب حزب اه آمده اســت:»»کتائب حزب اه - مشــخصات: 
در ســال ۲۰۰۶ به وجود آمد و در ۲ ژوئیه ۲۰۰۹ به عنوان ســازمان 
تروریســتی خارجی نام گذاری شــد، کتائب حزب اه، یک گروه تندرو 
شیعه اسامی و با نظرگاه ضد غربی و ایدئولوژی تندرو شورشی است. 
قبل از عقب نشــینی نیروهای ایاات متحده در سال ۲۰۱۱ این گروه 
اقــدام به تهاجم به اهداف عراقی، آمریکایی و ائتاف در عراق می کرد، 
و سیاســتمداران و غیرنظامیان طرفدار پروسه سیاسی مشروع عراق را 
تهدید جانی می کرد. این گروه استفاده قابل ماحظه و گسترده تبلیغاتی 
برای عملیاتش در رسانه های عمومی می کند که شامل فیلمبرداری و 
پخش فیلم های ویدئویی از تهاجماتش می شود. کتائب حزب اه دارای 
وابستگی های ایدئولوژیک و دریافت حمایت از ایران می باشد««.نسبت 
دادن ایــن گروه به ایران اگرچه میتواند گزافــه گویی از طرف وزارت 
خارجه آمریکا در این بیانیه تلقی شود اکن از آنجا که این گروه شیعه 
و طرفدار مشی امام خمینی رحمت اه علیه است طبعاهمیشه به نوعی 
پای ایران را به ماجرا می کشــانند. اما این بخش از ماجرا که دولت و 
مردم عراق با استفاده از خدمات مستشاری ایران و بخصوص سپاه قدس 
همیشــه توان مقاومت علیه زیاده خواهی آمریکا و انگلیس را در خود 
تقویت نموده و موفق به شکســت خارجی ها شده اند پر بیراه نیست. 
امروز آمریکا ذلیل تر از همیشــه در شرف پذیرفتن امر اخراج از عراق 
و نهایتــا از منطقه بوده و بی اعتباری ببرکاغذی بودن خود را حتی در 
جریان مقابله با کرونا به معرض تماشا و قضاوت جهانیان گذاشته است. 
این بار هم فقط خبر سفر تیم سپاه قدس نقشه ها و برنامه ریزی های 

ایشان برای کودتا در عراق را بهم ریخت. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

اطاعیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا :
طرحکاهشزنجیرهانتقالکروناتاپایان

فروردینادامهدارد
تهران- ایرنا- کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اطاعیه ای اعام 
کرد که اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا )فاصله گذاری اجتماعی( تا پایان فروردین امسال 
ادامه دارد.به گزارش دیروز سه شنبه پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، در پنجمین اطاعیه کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا آمده است: ضمن قدردانی و سپاسگزاری مجدد از 
همراهی و همکاری عموم مردم در سراسر کشور که تاکنون، منجر به اجرای موفق مراحل مختلف مقابله 
با بیماری کرونا شــده اســت و با توجه به تصمیمات چهاردهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
در حضور ریاست جمهوری، به استحضار ملت ایران می رساند؛ اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری 
کرونا )فاصله گذاری اجتماعی( که از روز هشتم فروردین ماه آغاز شد به ترتیب زیر، تا پایان فروردین ماه 

ادامه دارد:
۱-  صرفاً افراد بومی ساکن )مقیم( هر شهر مجاز به ورود به آن شهر بوده و ورود افراد غیر ساکن، ممنوع 

است؛
۲- خروج افراد غیرساکن برای رفتن به محل سکونت خود بامانع است. این افراد در طول مسیر اجازه ورود 

به شهرها را ندارند و از کنار گذرها عبور خواهند کرد؛
۳-مدارس و دانشگاه ها همچنان تعطیل است؛

۴-پارک ها،بوســتان ها،تفرجگاه ها،مراکز تفریحی،استخرها و اماکن مشــابه که محل تجمع افراد هستند 
همچنان تعطیل است؛

۵- فعالیت ادارات دولتی از ۲۳ فروردین ماه با ترتیبات جدید برابر بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در 
خصوص میزان نیروی انسانی و ساعات کاری ادامه می یابد؛

۶- برگزاری هرگونه تجمع و مراسم رسمی،غیر رسمی و مذهبی همچنان ممنوع است؛
۷- برگزاری اعیاد شعبانیه در قالب برپایی ایستگاه های صلواتی، برپایی مراسم، جشن های مولودی خوانی 

و نظائر آن ممنوع است؛
۸- تردد خودروهای امدادی، درمانی،پلیس، حمل بار، کااها و مایحتاج مردم  و همچنین سوخت، کماکان، 

مشمول ممنوعیت های این طرح نخواهد بود؛
۹- تردد کارمندان و  کارگرانی  که محل ســکونت آنها با محل کارشــان در نقاط مختلف قرار دارد، با ارائه 

مدارک شناسایی معتبر بامانع است؛
۱۰- تردد دانشــجویان رشته های علوم پزشکی و سایر مصادیق مورد نیاز، تکنسین های مخابراتی و دیگر 
مــواردی که بنا به ضرورت از طریق مراجع ذیربط، هماهنگ می شــود، با ارائه مدارک شناســایی معتبر 

امکان پذیر است.
۱۱-درمورد فعالیت اصناف و مشاغل:

الف( مشاغل گروه اول، مطابق اطاعیه های قبلی به فعالیت خود ادامه می دهند.
ب( فعالیت مشاغل و  صنوف دارای ریسک کم و متوسط که فهرست جدید آن از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعام خواهد شد، در استان ها از تاریخ ۲۳ فروردین ماه و در استان تهران از تاریخ ۳۱ فروردین ماه 
مطابق پروتکل ها و شــرایطی که از ســوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اباغ و جزئیات آن از 

سوی وزارت صمت اعام می شود، به صورت تدریجی آغاز خواهد شد؛
۱۲- به منظور پیشــگیری از بروز مشکات و ســردرگمی برای عموم مردم، تأکید می شود؛ هرگونه اعام 
ممنوعیت و یا محدودیت خارج از ترتیبات اعام شــده در اطاعیه کمیته اجتماعی انتظامی ســتاد ملی، 
برخاف مصوبات این ستاد و فاقد هرگونه اعتبار قانونی است و همه دستگاههای مسئول در سطوح ملی و 

در استانها، باید صرفاً در حدود مصوبات اباغی کمیته، اطاع رسانی و اعمال قانون کنند؛
۱۳- درصورت عدم رعایت هر یک از موارد دوازده گانه فوق الذکر، برابر قانون با متخلفین برخورد خواهد 
شد.در پایان با قدردانی مجدد از همراهی صمیمانه آحاد مردم در این امر خطیر و برهه حساس، و با اعام 
اینکه، هرگونه تصمیم گیری جدید متناســب با شــرایط پیش رو، رســماً و از طریق صدا و سیما و سایر 
رســانه های رسمی، به اســتحضار ملت ایران خواهد رسید، توجه جدی به رعایت پویش در خانه می مانیم 

)مگر برای امور واقعاً ضروری ( از سوی عموم هموطنان، مورد تأکید قرار می گیرد.
امید است با همت عالی  همگانی و در ایام مبارک ماه پرفضیلت و پربرکت شعبان،  خداوند متعال، رحمت 
خاص خود را به همه مردم و خدمتگزاران به ویژه فعاان بخش درمان و یاوران و پشــتیبانان بهداشــت و 

سامت کشور عنایت فرمایند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صحن 
علنی مجلس شورای اســامی گفت: اکنون در 
مرحله مدیریت بهینه بیماری هستیم. در روزهای 
آینده در برخی استان ها به مهار و کنترل می رسیم 
و امیدواریم تا پایان اردیبهشــت بتوانیم به نقطه 
مهمتری دست پیدا کنیم.به گزارش ایسنا، سعید 
نمکی در جلســه علنی دیروز )سه شنبه( مجلس 
شورای اسامی با تســلیت درگذشت جمعی از 
مردم کشــورمان به علت ویروس کرونا، از تاخیر 
خود در جلسه مجلس عذرخواهی کرد و گفت: از 
ســاعت یک و دو بامداد تا نماز صبح چند جلسه 
داشتم و فکر می کردم که همکاران گزارش هایی 
ارائه می دهند و می توانم با تاخیر به جلسه برسم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بررسی 
وضعیت بیمــاری کرونا اظهار کرد: مســتحضر 
هستید که اولین گزارش ها از این بیماری از شهر 
ووهان چین دریافت شــد بافاصلــه بعد از اخذ 
گزارش همکاران خود را فرا خواندم و برنامه هایی  
ترتیب دادم. برای ما کاما مشخص بود که ویروس 
کرونا ویروسی جدید با رفتاری متفاوت است و ما 
را گرفتار خواهد کرد.نمکی ادامه داد: اولین مورد 
ویروس کرونا در سال ۲۰۰۳ تحت عنوان ویروس 
سارس کشــور چین را گرفتار کرد که آن هم از 
طریق خفاش منتقل شد. در سال ۲۰۱۲ کرونای 
جدیدی در منطقه خاورمیانه به عنوان مرس بروز 
کرد و اولین مرگ را در شــهر جده داشتیم که از 
شــتری منتقل شده بود که از طریق یک خفاش 
گزیده شــده بود.وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در ادامه صحبت های خود گفت: کرونای 
جدید رفتاری متفاوت داشــت و در شهر ووهان 
چین قتل عامی انجام شــد و به برخی شهرهای 
دیگر این کشور ســرایت کرد. در همان روزهای 
ابتدایی جلساتی تشکیل دادیم و برای پروازهای 
مســتقیم تصمیم گرفتیم. به همه دانشگاه های 
علوم پزشکی نیز مواردی را اباغ کردیم. از اوایل 
بهمن ماه دانشگاه هایمان را برای آزمایشگاه آماده 
کردیم پــس از این که ویروس کرونا به ایران آمد 
سازمان بهداشت جهانی تعدادی کیت تشخیص 
در اختیار ما قرار داد امــا در همان روزهای اول 
با انستیتوپاســتور و خانم دکتــر مختاری کیت 
تشــخیص بیماری کرونا را طراحی کردیم.وزیر 
بهداشــت و درمان مجلس شــورای اسامی با 
اشــاره به بیماری هایی که همزمــان با کرونا در 
کشور فراگیر شده بود، اظهار کرد: ما پیک پاییزه 
آنفلوآنزای اچ ۱ و ان ۱ داشــتیم و منتظر پیک 
زمستانه آنفلوآنزا هم بودیم. هشت مورد آنفلوآنزا 
نوع بی تشخیص داده شــد. در ۲۹ بهمن ماه دو 
مورد بیماری کرونا به ما گزارش شد و گفتند که 
شهر قم عائمی به شکل کروناویروس دارد. من 
به همکاران گفتم که این گزارش با گزارش های 
قبلی مان متفاوت است باید به این گزارش ها شک 
کرد زیرا عائــم کروناویروس را دارد.نمکی ادامه 

داد: تســت کرونای آن دو طرف را گرفتیم صبح 
روز ۳۰ بهمن ماه تســت آنها مثبت شد. قبل از 
آن مــوارد زیادی را آزمایش کرده بودیم و جواب 
تســت ها منفی بود. روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه 
به دولتی ها گفتم دو مــورد ویروس کرونا در قم 
داشتیم صبح با خانم دکتر مختاری تماس گرفتم 
و آنها به من گفتند که از ســه آزمایش های اولیه 
مثبت شده و دو آزمایش دیگر باید ترتیب دهیم 
که ببینیم کروناویروس در آنها مثبت است یا خیر. 
بعضی دوستان توصیه داشتند که اعام ویروس 
کرونا قبل از انتخابات درست نیست ولی همواره 
اعتقاد داشتم که بهترین کار صداقت و راستگویی 
با مردم است.نمکی ادامه داد: باید در یک جلسه 
غیر علنی بــه طور مفصل به شــما نمایندگان، 
مسائل را توضیح بدهم. ۲۳ تیم اپیدمیولوژیست 
ما در حال کار کردن هســتند که بفهمند اولین 
منشــاء بیماری در کجا بود. همواره گفته ام که 
آنچه در گیــان و قم اتفاق افتاد دو مقوله کاما 
متفاوت است. ان شاءاه توفیق داشته باشم که در 
یک جلسه غیر علنی این مساله را باز کنم. البته 
ضرورت غیر علنی بودن جلسه به این معنا نیست 
که ما با مردم بیگانه ایم.وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان این که » امروز روز ریشه 
یابی نیست بلکه روز مبارزه با ویروس است« گفت: 
این که منشــاء ویروس کجا بود و از کجا به کجا 
سرایت کرد بحث ما نیست. امروز تمام سرزمین 
ما گرفتار ویروس کرونا شــده اســت و ما باید با 
یک همکاری ملی این ویروس را ریشه کن کنیم. 
در همان بهمن ماه در ۳۶ مبداء ورودی کشــور 
کنترل و تب ســنجی گذاشتیم. خروج ماسک را 
از کشــور در اوایل بهمن ماه ممنوع کردیم. و در 
همان روزهای اول تخت های بیمارستانی خود را 
آماده کردیم.نمکی با اشاره به امکانات ارائه شده 
به بیماران کرونایــی تاکیدکرد: حتی یک بیمار 
ما در دوران پیک بیماری پشــت در بیمارستان 
ســرگردان نماند. این افتخار جمهوری اسامی 
اســت. کشــورهای اروپایی و آمریکایی امروز در 
مقابــل کرونا به زانو درآمده انــد و مردم و بیمار 
آنها در چمن های بیرون بیمارستان آواره اند. این 
که ما بیمار پشت در بیمارستان نداشتیم به این 
معنا نیســت که تعداد تخت باا و امکانات داریم. 
کشور فرانســه برای هر هزار نفر حداقل ۷ تخت 
دارد و ما ۱.۶دهم تخت داریم. میزان تخت اروپا 
در بدترین شرایط نسبت به هزار نفر ۴ تا ۵ برابر 
ما اســت. آنچه اینجا به کار آمد تا بیماران پشت 
در بیمارستان آواره نشوند عاوه بر لطف خداوند، 
حمایت های مقام معظم رهبری بود که بی نظیر 
بوده اســت. حمایت های این بزرگمرد از برنامه 
های ما بی نظیر بوده و همواره قوت قلب همکاران 
من بود. دولت و تمام دســتگاههای دیگر سپاه، 
بسیج و ســازمانهای مردم نهاد همیشه در کنار 
ما بودند.وزیر بهداشــت و درمان، وضعیت کشور 

را مدیریت بیماری عنــوان کرد و گفت: هنوز به 
مرحله مهار و کنترل نرسیده ایم بعضی دچار توهم 
نشــوند. ما در مرحله مدیریت بیمماری هستیم. 
خدا را شاکرم که به نحو احسن و در اوج تحریم ها 
بیماری را مدیریت کردیم. کسی باور نمی کرد که 
جمهوری اسامی در شرایطی که سخت در تحریم 
است بیماری را مدیریت کند. وقتی می خواستیم 
ماسک و لباس مخصوص پرستار به کشور بیاوریم 
این دو کاا را در فان فرودگاه مصادره کردند. اما 
حاا سازمان بهداشت جهانی تماس می گیرد تا ما 
تجربه خود را به آنها منتقل کنیم. این عزتی است  
که بعد از دفاع مقدس به شــیوه ای جهاد گرایانه 
نصیب ما شده اســت.نمکی ضمن گرامی داشت 
شهدای خدمت، اظهار کرد: در شرایطی که در این 
مخزن آتش، همه از هم فرار می کنند بچه های ما 
دل به آتش زدند. ما دو عامل توفیق داشتیم. رفاه 
و همدلی ملی با پشتوانه عزم ملی و حمایت های 
مقام معظم رهبری.نمکی ادامه داد: ما توانســتیم 
بــار نماز جمعــه، مدارس و دانشــگاه ها و حتی 
حرم مقدس امام رضــا و حضرت معصومه )س( 
اعتکاف، سفرهای راهیان نور را برای اولین بار بعد 
از دفاع مقدس تعطیل کنیم. حاصل این همکاری 
مدیریت اژدهای سرکش کرونا بود. دومین عامل 
توفیق ما، غربالگری عمومی بود.وزیر بهداشت و 
درمان در مورد طرح غربالگری عمومی گفت: ما 
بعضی بیماران را در مراحل اولیه تشخیص دادیم. 
در راه کــه به مجلس می آمدم از رادیو شــنیدم 
که دکتر عزیزی اظهــار کردند آمارهای ما رو به 
افزایش اســت. باید به ایشان بگویم که علت این 
افزایش بیمار یابی فعال ما بوده اســت. به جای 
این که بنشینیم که کرونا به سراغ ما بیاید ما به 
سراغ کرونا رفتیم. امروز ۷۱ میلیون نفر از مردمان 
ما پرونده الکترونیک سامت دارند و این مطابق 
پروتکل جهانی اســت. یعنی تشخیص زودرس و 
ایزوله کردن.نمکی گفت: در آینده شاهد نمایش 
و ویتریــن زیباتری در موضوع کرونا در کشــور 
خواهیــم بود و آن هم فاصله میان مرگ و میر و 
موارد مثبت است. امروز رتبه ما در حوزه ابتا به 
این ویروس هفتم و در مرگ و میر نیز رتبه ششم 
را داریم. این رتبه هــر روز به نقطه مطلوب تری 
ارتقاء پیدا می کند.وزیر بهداشــت عنوان کرد: ما 
در گام اول بحث فاصله گذاری اجتماعی و در گام 
دوم فاصله گذاری هوشمند را مطرح کردیم. این 
موضوع برای تمام متخصصین دنیا امری روشن 
اســت که ما باید این فاصله گذاری هــا را ادامه 
دهیم اما متاســفانه به دلیل این حصر اقتصادی 
که با آن روبرو هستیم برای مثال نمی توانیم یک 
جــوراب فروش را که معاش خــود را با فروختن 
جوراب می گذراند رهــا کنیم. یا باید او را تامین 
کنیم یا بگذاریم به کســب و کار خود ادامه دهد. 
به همین دلیل مــا نمی توانیم صنعت و تولید را 

تعطیل کنیم. 

وزیر اقتصاد اعام کرد

 متاثر شدن ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی از کرونا
صرفه جویی ارزی ۵۰ میلیون 
داری با تولید ۳۰ داروی جدید

 بزرگترین توافق نفتی دنیا هم نمی تواند
 قیمت نفت را نجات دهد

 وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۳۰ محصول جدید دارویی تولید داخل که ۵۰ میلیون دار ارزبری را 
کاهش می دهد، رونمایی کرد.»محمد شــریعتمداری« دیروز )سه شنبه( در حاشیه مراسم رونمایی از ۳۰ 
داروی جدید گفت: از ســال حمایت از کاای ایرانی و رونق تولید عبور کردیم و به جهش تولید رســیدیم 
. وی افزود: با ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کاا به کشــور و اعمال برخی سیاســت ها مقدمات حمایت از 
کاای ایرانی و پایه گذاری برای جهش تولید فراهم شــد. وزیر کار اظهارداشت: در سال رونق تولید تاش 
شد با اصاح برخی مقررات و تسهیل در صدور مجوزها قدم های مثبت و پایه ای برای بهبود فضای کسب 

و کار برداشته شود......

شرایط وام های ۴ و ۱۲ درصدی بسته حمایتی کرونا
فائوچی:

وزیر بهداشت در مجلس:دنیادیگربهدورانپیشازکرونابازنمیگردد

در مرحله مدیریت کرونا هستیم نه مرحله مهارآن
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رحمانی فضلی: گزیده خبر

روند کرونا در خیلی از استان ها کاهشی شده است
وزیر کشــور با بیان این که وزارت بهداشــت در آمادگی ازم 
شناخت مناسب و تامین امکانات و تجهیزات است گفت که روند 
کرونا در خیلی از استان ها کاهشی شده است.به گزارش ایسنا، 
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی دیروز سه شنبه مجلس 
شورای اسامی برای بررسی وضعیت کشور با شیوع کرونا ضمن 
تبریک عید شــعبان و ســال نو گفت: وزارت کشور با توجه به 
جایگاهش در ساختار اداری استانداری و فرمانداری شهرداری 
و بخشداری ها هماهنگی و پیگیری ها در سطح استان ها انجام 
داد. از همان روز اول که آقای نمکی در ۳۰ بهمن اولین گزارش 
را درباره کرونا ارائه کرد، وزارت کشور در یک اسفند ستاد مقابله 
با کرونا را با توجه به جایگاه ســازمان مدیریت بحران تشکیل 
داد و دستور العمل های ازم اباغ شد برای رئیس جمهور هم 
گزارشاتی تهیه شد.وزیر کشــور ادامه داد: در اوایل امکانات و 
تجهیزات و شــرایط بستری شدن در بیمارستان ها و مشکات 
احتمالی تخت های بیمارستانی دغدغه و نگرانی برای پزشکان و 
پرستاران ایجاد کرده بود اما اکنون وزارت بهداشت در آمادگی 
ازم و شناخت مناسب و تامین مقدمات و تجهیزات کامل است. 
این موضوعات با هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی رخ داده 
است آگاهی مردم هم افزایش پیدا  کرد و آنها توانستند با خود 
کنترلی و مدیریت به ما کمک کنند.رحمانی افضلی افزود: در 
روزهای اول اقدامات زیادی در طرح کاهش فاصله اجتماعی از 
جمله تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و مراکز تجمع صورت گرفت 
در مرحله دوم که از ۷ فروردین شــروع شد. این طرح با شدت 
بیشتری  دنبال شد هماهنگی های خوبی بین مردم، مسووان و 
دستگاه های اجرایی وجود داشت ۱۰ روز از این طرح می گذرد 
و شرایط خیلی مناســب تر است ازم است از نیروی انتظامی، 
بسیج، سپاه، وزارت بهداشت، فرمانداران، استانداران و شهرداران 

تشکر کنم.وی یادآور شد: وزارت کشور و استانداری ها عاوه بر 
موضوعات مربوط به بحث کرونا مسدئولیت های دیگری داشتند 
از جمله موضوع مواجه با ســیل اخیر  یا بحث مرزها که وزارت 
کشور اقداماتش را انجام داد.وی خاطر نشان کرد: با اجرای طرح 
جدید فاصله گذاری هوشــمند اصناف را به سه دسته ریسک 
پایین، متوسط و باا تقســیم کردیم از ۲۳ فروردین اصناف با 

ریسک پایین به جز تهران شروع به کار کردند پروتکل های ازم 
را به استانداران و فرمانداران دادیم تا نظارت دقیق داشته باشند 
این طرح برای تهران از  از ۳۰ فروردین خواهد بود. در ســایر 
حوزه ها یعنی برگزاری تجمعات و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها 
هم تا ۳۰ فروردین تمدید شــد برای بعد از آن مجددا تصمیم 
گیری می کنیم.بــه گفته رحمانی فضلــی، هماهنگ  کردن 

مردم،  افزایش سطح اطاعات، آگاهی، اقناع سازی و هماهنگی 
دســتگاه های اجرایی در سراسر کشور از جمله اقداماتی است 
که برای آن تاش های را صورت گرفت.وزیر کشــور همچنین 
گفت: جلســاتی در قالب کمیته امنیتــی و انتظامی برعهده 
وزارت کشور گذاشته شــد این مصوبه ای شورای عالی امنیت 
ملی بود که به تصویب رهبری هم رســیده است مبنی بر این 
که وزارت کشــور عهده دار هماهنگی اســتان ها بوده و آن را 
تحت سیاســت های ستاد مبارزه با کرونا انجام دهد. اکنون که 
جلسات ستاد ملی کرونا به ریاست آقای روحانی برگزار می شود 
پیگیری های خوبی صورت گرفت. ایشان جلسات متعددی در 
سطح ملی و تماس های با استانداران وارتباطاتی با  کارخانجات 
و  واحدهای تولیدی داشته مه موفق هم بوده است. امیدواریم 
در این مرحله روند کار در کل کشور به خوبی پیش برود ضمن 
آن که تســلط کافی و کامل و تجربه و آگاهی خوب و امکانات  
ومنابــع داریم.رحمانی فضلی ادامه داد: روند کرونا در خیلی از 
استان ها کاهشی است مثا از گیان پرسیدم که گفتند در ایام 
عید ۲۰۰۰ نفر در تخت بیمارســتانی بستری بودند که اان به 
۴۰۰ تخت رسیده است. وضعیت مازندران وخراسان هم همین 
گونه است البته این بدان معنا نیست که شرایط به گونه ای است 
که فعالیت ها عادی باشــد باید  کار را ادامه دهیم؛ از یک طرف 
نظام حاکمیت و مسووان هستند و از طرف دیگر مردم که به 
خوبی مشارکت داشته و باید ادامه دهند. امیدواریم طول عمر 
بیماری و میزان فوتی ها و هزینه های انسانی کم شود.وزیر کشور 
در پایان از پرســتاران و پزشکان، مسووان در وزارت بهداشت، 
بسیج، نیروی انتظامی ، وزارت اطاعات، شهرداران و استانداران 
و فرمانداران قدردانی کرد و به خانواده های که عزیزانشان را به 

خاطر بیماری از دست داده اند، تسلیت گفت.

با موافقت رهبری
احکام اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام 

خمینی)ره( تمدید شد
با موافقت رهبر معظم انقاب، احکام اعضای هیات امنای کمیته امداد امام خمینی 
)ره( برای یک دوره پنج ســاله دیگر تمدید شد.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه 
اطاع رسانی کمیته امداد، حضرت آیت اه العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( 
بــا تمدید احکام اعضای هیات امنای کمیته امــداد امام خمینی )ره( برای یک 
دوره پنج ساله دیگر موافقت فرمودند.بر اساس این احکام، آقایان حجت ااسام 
و المسلمین محســن کازرونی، سید مرتضی بختیاری، سیدپرویز فتاح، حسین 
انواری، حمیدرضا ترقی و خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی به عنوان اعضای 
هیات امنای کمیته امداد امام )ره( برای یک دوره پنج ســاله دیگر در مسئولیت 

خود ابقا شدند.

جهانگیری:
کرونا فرصت همدلی و انسجام را در میان 

مردم و مسئوان فراهم کرد
معاون اول رییس جمهور با اشاره به نقش تعیین کننده گمرک در تجارت کشور 
گفت: در ایام کرونایی، گمرکات کشور نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای کادر 
پزشکی و درمانی و مردم داشتند که باید قدردان زحمات آن ها باشیم.به گزارش 
ایسنا، جهانگیری پیش از ظهر دیروز)سه شنبه( در نشست هم اندیشی پیرامون 
اقدامــات گمرک ایــران در مقابله با کرونا تصریح کرد: در کنار کادر پزشــکی و 
درمانی کشــور که با جانفشانی برای سامت کشور مایه گذاشتند بخش هایی از 
جامعه نیز نظیر گمرکات در بحران کرونا پای کار بودند تا نیازهای کشور مرتفع 
شود که باید قدردان همه آنها در مرزها و موادی ورودی کشور باشیم.معاون اول 
رییس جمهور با بیان اینکه در این ایام و برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، 
بسیاری از کارمندان دولت در خانه ماندند، اما تولید کنندگانی بودند که نه تنها 
کنار نرفتند بلکه با انگیزه و عاقمندی ظرفیت خود را برای رفع مشکات کشور 
به کار گرفتند که باید قدردان آنها بود.وی گفت: اینکه گفته می شــود تولیدات 
محصوات مورد نیاز کادر پزشکی و مردم برای مقابله با کرونا چندین برابر افزایش 
داشته کار مهمی است و همه کسانی که کار اقتصادی کردند می دانند که چنین 
رشد تولیدی تا چه حد پیچیده و دشوار است و به همین دلیل شیب تولید ساانه 
۵ یا ۱۰ درصد درنظر گرفته می شود، این تاش چند برابری محصول عزم و اراده 

مردم و مسئوان برای رفع نیازها بود.

صالحی تاکید کرد
122 دستاورد جدید هسته ای

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور به مناسبت 
فرا رسیدن چهاردهمین ســالروز ملی فناوری هسته ای ضمن ابراز همدردی با 
جانباختگان و آسیب دیدگان سوانح و حوادث اخیر، از فعالیت مستمر و در خور 
تحسیِن یکایک اعضای خانواده بزرگ و افتخارآفرین صنعت هسته ای کشور در 
بیانیه ای قدردانی کرد.به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:»در این 
ایّام پر مخاطره و به رغم مبارزه سلحشورانۀ شیرزنان و داورمردان حوزه سامت 
جهت کاستن از درد و رنج بیماران و نیازمندان، اینجانب ضمن ابراز همدردی با 
بازماندگاِن جانباختگان و آسیب دیدگان سوانح و حوادث اخیر، بر خود فرض می 
دانم تا بدین وسیله فرا رسیدِن بیستم فروردین ماه، روز ملّی فّناوری هسته ای را 
که امسال با لیله القدرِ میاِد فرخنده جاِن جهان و قطب عالِم امکان ، حضرت بقیه 
اه ااعظم )ارواحنا فداه( مقارن گشته است، گرامی بدارم و از تاش مستمر و در 
خور تحسیِن یکایک اعضای خانواده بزرگ و افتخارآفرین صنعت هسته ای کشور 
قدردانی نمایم.اینجانب ازم می دانم تا با افتخار اعام نمایم که ۱۲۲ دســتاورِد 
جدیِد این سازمان در طول یکسال گذشته که رهاورد کوشش های خستگی ناپذیِر 
خیل عظیمی از پژوهشگران و محققاِن سازمان انرژی اتمی ایران می باشد، نوید 
بخش آغاز فصلی جدید در توســعه همه جانبه فعالیت های غرورآفریِن سازمان 
انرژی اتمی ایران است. در این میان، به طور اجمالی به استحضار می رساند که 
گســترِش بیش از پیش تولیدات و خدماِت مربوط به بخش پزشکی هسته ای و 
تأمین نیازهای دارویی مراکز درمانی و بهداشتی کشور در حجم گسترده و فراگیر 
و با ســرعتی قابل قبول در حال انجام می باشــد. بدیهی است در شرایط خطیِر 
کنونی که ایران اسامی تحت تأثیِر تحریم های ظالمانه استکبار جهانی قرار گرفته 
است، تأمین نیازهای جامعه پزشکی کشور به عنوان وظیفه ای ملّی و اخاقی تلّقی 
شده و برای ما از اهمّیت ویژه ای برخوردار می باشد. همچنین پیشبرِد اهداِف کاِن 
تعیین شــده در بخش چرخه سوخت هسته ای - از جمله گسترِش فعالیت های 
مربوط به اکتشــاف و استخراِج مواد اولیه صنعت هسته ای، شتاب بخشیدن به 
فعالیت های بخش تحقیق و توسعه و غنی سازی اورانیوم - و نیز پیشرفِت برنامه 
احداث واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه  اتمی بوشهر و توسعه فّناوری های نوین هسته ای 
با جدیّت و هّمِت مضاعف دنبال می شــود. افزون بر این ، شــایان ذکر است که 
نوسازی و تکمیل راکتور آب سنگین خنداب)اراک( براساس مفاد مندرج در برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( در حال انجام می باشد. ازم به توضیح است که 
تاشگران صنعت هسته ای با عطف توّجه به چشم اندازِ ترسیم شده از سوی رهبر 
فرزانۀ انقاب اسامی )مدظلّه العالی( و تدابیر ریاست محترم جمهوری، توسعه 
روزافزوِن دستاوردهای این صنعت راهبردی را با تمام توان و در حوزه های مختلف 
در دستور کار قرار داده اند.همچنین شــایان ذکر است که براساس برنامه ریزی 
انجام شــده، اقدامات مقتضی جهت برگزاری مراسم با شــکوه روز ملّی فّناورِی 
هســته ای همچون سالهای گذشته با حضور جناب آقای دکتر روحانی ، ریاست 
محترم جمهوری و ســایر میهمانان داخلی و خارجی از جمله مقاماِت کشوری و 
لشکرِی جمهوری اســامی ایران صورت پذیرفت تا همزمان با افتتاح نمایشگاه 
دســتاوردهای این سازمان ، آییِن رونمایی از گزیده ای از دستاوردهای جدید در 
محضر ریاست محترم جمهوری برگزار شود، اّما به واسطه شیوع ویروس کووید 
۱۹ و به منظور ممانعت از بروز مخاطرات احتمالی و براساس تأکیدات و مقرّراِت 
وضع شده از سوی ستاد ملّی مبارزه با کرونا ، تقدیر با تدبیِر ما همراه نشد و پس 
از کســِب تکلیف از جناب آقای دکتر روحانی ، مقّرر شد تا جشن این روز ملّی ، 
در فرصت و فضایی مناسب برگزار شود.امید است در پرتو الطاف خداوندی و در 
سایه عنایات و توّجهات خاّصه حضرت ولی عصر )عج( در کوتاهترین زمان ممکن 
، شــرایط مناسب برای ارائه مستقیم دستاوردها و تشریح جزئیات آن به پیشگاه 
عموم مردم شــریف کشورمان فراهم آید. اّما در حال حاضر، این سازمان در نظر 
دارد تا از طریق همکاری و همراهی همدانه رســانه ها و وسائط ارتباط جمعی 
کشور، نســبت به اطاع رسانی در خصوص این دستاوردها اقدام نماید. اینجانب 
یقیــن دارم که در ســایه اتّحاد، همیاری و همدلِی آحاد ملّــت بزرگ ایران و از 
رهگذر مدیریت هوشمندانۀ مسئوان نظام مقّدس اسامی به ویژه مدیران ارشد 
حوزه سامت و به برکِت جانفشانی ها و ایثارگری های فراموش ناشدنِی مدافعان 
حریم ســامت ، این روزگارِ محنت و مرارت خواهد گذشت و ملّت بزرگ ایران 
با ســربلندی و موفقّیت این آزموِن دشوار را پشت سر نهاده و به ساحل صّحت و 

سعادِت روزافزون قدم خواهد نهاد.

رئیس ستاد ارتش:
تغییر در مراسم ساانه روز ارتش؛ 

29 فروردین »رژه خدمت« اجرا 
می شود

رئیس ستاد ارتش از برگزاری طرح جایگزین رژه نیروهای مسلح به 
مناســبت روز ارتش با نام »رژه خدمت« و با شــعار »مدافعان وطن 
و یاوران ســامت« در سطح کشــور خبر داد.به گزارش ایسنا، امیر 
دریادار حبیب اه ســیاری رئیس ستاد ارتش صبح دیروز سه شنبه 
در نشســتی خبری به ارائه توضیحاتی درباره برگزاری مراســم رژه 
نیروهاس مسلح به مناســبت ۲۹ فروردین سالروز ارتش جمهوری 
اســامی پرداخت و گفت: رژه یکــی از برنامه های نمایش قدرت و 
توان بازدارندگی اســت، اجرای رژه و نشــان دادن توان بازدارندگی 
قطعا موجب خوشحالی مردم می شود و همچنین حساب کار دست 
دشــمنان هم می آید.وی با اشاره به نام گذاری روز ۲۹ فروردین در 
سال ۱۳۵۸ توسط امام خمینی )ره( بنام روز ارتش، خاطرنشان کرد: 
رژه روز ۲۹ فروردین تاکنون هر ســاله برگزار شده است اما در سال 
جاری با شــرایط متفاوتی برگزار می شود، علت تغییر برنامه های ما 
نیز شــرایط روز است. با توجه به شــیوع بیماری ویروس کرونا در 
دنیا و کشور و همچنین پیرو مصوبات ستاد ملی کرونا، بنا به تدبیر 
فرمانده کل ارتش و هماهنگی که با ستاد کل انجام شده و مراتب نیز 
به اطاع فرمانده کل قوا رســیده است،  برای کمک به حل بیماری 
ویروس کرونا ارتش طرحی را جایگزین طرح رژه خود کرده  اســت. 
در ســال گذشته نیز در استانهایی که درگیر سیل بودیم، رژه برگزار 
نشد و طرحی جایگزین به اجرا در آمد؛ در سال جاری نیز بجای رژه، 
طرحی جایگزین اجرایی شود.رییس ســتاد ارتش گفت: این طرح 
جایگزین با عنوان »رژه خدمت« و شــعار »مدافعان وطن و یاوران 
ســامت« در سطح کشــور به مرحله اجرا در می آید؛ ارتش موظف 
اســت که برای انجام ماموریت خود که حفاظت از تمامیت ارضی و 
دفاع از استقال و نظام جمهوری اسامی ایران است، در هر شرایط 
آمادگی ازم را داشته باشد که الحمداه دارد و امروز ارتش آمادگی 
ازم را با رعایت همه موارد بهداشتی برای مقابله با این بیماری دارد.

دریادار خانزادی:
 برای غلبه بر ویروس کرونا پای کار 

هستیم
فرمانــده نیروی دریایی ارتش گفت: تمامی امکانات ما در خدمت 
مردم برای مقابله با بیماری کرونا اســت تا بتوانیم بر این بیماری 
غلبه کنیم و هر لحظه و به هر شــکلی که تدبیر شود، ما در کنار 
مردم پای کار مقابله با این بیماری هســتیم..به گزارش ایســنا، 
امیردریادار حســین خانزادی صبح دیروز ســه شــنبه در جمع 
خبرنگاران در بندعباس به شــیوع ویروس کرونا اشــاره و با بیان 
این که »این ویروس هیچ مرزی نمی شناسد«، اظهار کرد: نیروی 
دریایــی ارتش نیز در راســتای مقابله با ایــن ویروس در مناطق 
استقراری خود در سراسر کشور، فعالیت های گسترده ای انجام داده 
که شامل بخش های درمانی، ضدعفونی و ایجاد نقاهتگاه است.وی 
افزود: ظرفیت های بیمارستانی و زیرساخت های درمانی، مشارکت 
در قرنطینه، ضدعفونی مستمر اماکن و معابر و شهرها، ایجاد مراکز 
نقاهتگاهی و ... گوشــه ای از اقدامات نیروی دریایی ارتش در کنار 
مردم برای غلبه بر این بیماری است.فرمانده نیروی دریایی ارتش 
با اشاره ایجاد نقاهتگاه توسط این نیرو در بندرعباس برای کمک 
به طی چرخه درمان بیماران کرونایی، تصریح کرد: هر لحظه و به 
هر شکلی که تدبیر شــود، ما در کنار مردم پای کار مقابله با این 
بیماری هستیم.دریادار خانزادی در سفر به بندرعباس از نقاهتگاه 
۱۰۰ تخت خوابــی نیروی دریایی ارتش که در مجموعه ورزشــی 
شــهدای ۷ تیر ایجاد شده است نیز بازدید خواهد کرد.وی گفت: 
غلبه بر این بیماری با همدلی و مشارکت همه مردم میسر است و 
ما نیز امکانات بهداشتی، درمانی، تجهیزاتی و انسانی خود را در این 

زمینه بر پایه تدابیر صورت گرفته، به میدان آورده ایم.

تهران- ایرنا- ســخنگوی ســپاه پاسداران 
انقاب اسامی در پی انتشار نامه انتقادی 
رییس ســابق  »غامحســین غیب پرور« 
ســازمان بســیج مســتضعفین به رییس 
ســازمان صدا و ســیما درباره نحوه اجرا و 
محتوای برخی از برنامه ها و ســریال های 
رســانه ملی، اظهار داشــت: محتوای این 
نامه هر چند با انگیزه مشــفقانه نگاشــته 
شده باشد، موضع ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی تلقی نمی شــود.به گزارش دیروز 
سه شنبه پایگاه اطاع رسانی سپاه، سرتیپ 
دوم پاســدار رمضــان شــریف همچنین 
افزود: بدیهی اســت این نهــاد انتقادات و 
پیشــنهادات خود نســبت به موضوعات و 
برنامه های مختلف صدا و سیما را از طریق 
فرآیندهای مقتضی به رسانه ملی منعکس 

کــرده و می کند.مســئول روابط عمومی 
کل سپاه پاســداران انقاب اسامی گفت: 
بی شک اهتمام و همت جهادی رسانه ملی 
در حوزه هــای مختلــف در انعکاس لحظه  
به  لحظه بســیج ملی و همه جانبه دولت، 
مردم و نیروهای مسلح در عرصه مدیریت، 
پیشــگیری و مقابله با بیمــاری منحوس 
کرونا و نمایش حماســه ایثار، فداکاری و 
از خودگذشتگی پزشکان، پرستاران و آحاد 
مجاهدان و مدافعان ســامت در کشــور، 

نقطه عطف درخشانی در نقش آفرینی های 
مــورد انتظار از ســازمان صدا و ســیمای 
جمهوری اســامی ایران به شمار می رود.

سردار شریف همچنین به آرایش رسانه ای 
متناسب صدا وسیما برای ایفای نقش های 
هوشــمندانه و موثر در آگاهی بخشــی به 
جامعه و بکارگیــری خاقیت و نوآوری در 
آموزش، تولید ســرگرمی و ارتقای انگیزه 
و توانمندی همراهی مــردم با مطالبات و 
توصیه های ســتاد ملی پیشگیری و مبارزه 

با کرونا در نحــوه رویارویی با این بیماری 
از جمله در حوزه »فاصله گذاری اجتماعی« 
در برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی 
اشاره کرد.سپاه پاســداران انقاب اسامی 
سخت کوشی رســانه ملی در این روزها را 
قابل ســتایش و درخور سپاس قلمداد و بر 
خود وظیفه می داند از تاش های مجاهدانه، 
مســئوانه و بی دریــغ رییــس، مدیران و 
کارکنان متعهد و رســالت آشــنای رسانه 
ملّی در ایــن عرصه و مقطع تاریخی که با 
تولید و پخش گزارش خبری و مستندهای 
واقع بینانه و طراحــی و اجرای برنامه های 
تاثیرگذار و مثال زدنی و نیز اطاع رسانی به 
موقع و برخط صــورت پذیرفته و مردم را 
نیز در کمک به عبور از این شــرایط همراه 

ساخته است، قدردانی و سپاسگزاری کند

سردار شریف:

 نامه رییس سابق بسیج،  موضع 
سپاه نیست

سخنگوی قوه قضاییه از نقش این دستگاه در جلوگیری از 
تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشــگیری از بیکار 
شــدن کارگران این واحدها در راستای تحقق رونق تولید 
خبر داد.به گزارش ایسنا غامحسین اسماعیلی در نشست 
خبری آناین امروز ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه 
و سال جدید - سالی که از سوی رهبر انقاب به عنوان سال 
جهش تولید نامگذاری شــده است، گفت: در  سال ۱۳۹۸ 
که هدف نظام و راهبرد تعیین شده از سوی رهبری رونق 
تولید بود، خوشبختانه اعام کردیم که نتیجه تاش های 
همکاران مــا در  جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد 
تولیدی و پیشگیری از بیکار شــدن کارگران این واحدها 
بخشی از ایفای نقش قوه قضاییه در تحقق رونق تولید بود.

حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی
وی افزود: در ســال ۱۳۹۹ و با هدف تحقق جهش تولید 
ان شاه ســعی خواهیم کرد با کمک و حمایت حقوقی و 
قضایــی از واحدهای تولیدی و نیــز حمایت های ازم از 
آن ها از جمله تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای تولید 
کننــدگان کمک به بهبود فضای کســب و کار با اصاح 
ساختارهای فســادزا و رفع دیوان سااری های ظالمانه و 
حذف داان های تاریک و صدور مجوز و امضاهای طایی 
و به ویژه با مبارزه همه جانبه و مقتدرانه و قاطع با فســاد 
و قاچاق کاا سهم خودمان را در انجام این ماموریت مهم 
ایفا کنیم.وی تصریح کرد: یکســال و یک ماه از آغاز دوره 
تحــول و مدیریت جدید قوه قضاییه و یکســال از توفیق 
حضور م به عنوان سخنگوی قوه سپری شد، در این مدت 
تــاش کردیم مردم و مخاطبان مــا و همکاران ما تحول 
را به خوبی احســاس کنند و ســعی کردیم مراجعین به 
دستگاه قضا و عامه مردم طعم شیرین عدالت و خدمت را 
بچشند. اینک به شکرانه توفیقی که در این مسیر خداوند 
به ما عنایت کرد از خداوند و همه همکاران عزیزمان که با 
تاش و مجاهدت شبانه روزی در این مسیر گام برداشتند 

سپاسگزاری می کنم.

صدور دستورالعمل رسیدگی به پرونده های مسن
اســماعیلی تصریح کرد: از اقدامات خوب دیگر در ســال 
گذشــته صدور دســتورالعمل رســیدگی به پرونده های 
مســن بود و  بیش از ۵۰ درصد از پرونده های  مســن در 
دی و بهمن ۹۸ رسیدگی شــد اما شیوع کرونا در کشور  

مجال اســتقرار اجرای این دســتورالعمل در اسفند ماه از 
ما گرفت. در ســال ۹۹ این دستورالعمل استمرار می یابد. 
در 6 ماهه ســال ۹۹ بخش عمده ای پرونده مسن تعیین 
تکلیف می شود. در سال ۹۸ ازویژگی قوه فعالیت مجدانه 
شعب ویژه رســیدگی به اخال در نظام اقتصادی بود. در 
سال ۹۸ شعب ویژه رسیدگی به اخال در نظام اقتصادی 
در تهران رای به محکومیت ۲6۰ مفســد اقتصادی و  در 
خراسان رضوی رای به محکومیت ۳۰۳ مفسد اقتصادی و 
در فــارس ۳۱ نفر و در اصفهان ۳۰ نفر ودر هرمزگان ۱۱ 
نفر و در گلستان ۳ نفر و در قم ۳ نفر از مفسدان اقتصادی 
در این محاکم محکومیت یافتند و رای قطعی محکومیت 

در مورد آن ها صادر شد.

نحوه دادرسی ها در دوران کرونا
وی در پاســخ به ســوالی با توجه به شــیوع کرونا  نحوه 
دادرسی ها به چه صورت است گفت: دیروز دستورالعملی 
در جلسه شــورای عالی تبیین شد. جزییات دستورالعمل 
امروز در نشســت معــاون اول قوه قضاییه بــا تعدادی از 
معاونین نهایی می شود و فردا جلسه مشترک شورای عالی 
قوه قضاییه و روسای کل و دادستان های مراکز استان ها به 
صورت ویدیو کنفرانس برگزار خواهد شــد. در جلسه فردا 
این دســتورالعمل پس از تصویب ریاست قوه به استان ها 
اباغ می شود و نحوه دادرســی در شرایط موجود تبیین 
خواهد شد. تاش شد در تدوین این دستورالعمل سامت 
همکاران ما، ســامت مراجعین با رعایــت فاصله گذاری 
فیزیکی و اســتفاده از نوبت دهی و فنــاوری اطاعات و 
ســامانه های مربوطه رعایت شود تا ســامت همکاران و 
مراجعین به خطر نیفتد. دادرســی تعطیل بردار نیست و 
ما جمع بین ســامت و انجام وظیفــه و تدبیر را در این 
دستور العمل لحاظ کردیم. این دستورالعمل دقیقا منطبق 
با سیاســت ها و برنامه های مصوب ســتاد ملــی مقابله با 
کروناســت. قوه قضاییه هم عضو این ســتاد اســت. باید 
چرخ اقتصاد مردم بچرخد به گونه ای که سامت مردم به 

مخاطره نیفتد. سیاست قوه همین است.

بین دیدگاه های سران قوا فاصله ای نیست
وی تاکید کرد: بین دیدگاه های سران قوا فاصله ای نیست 
و بی جهت برخی از شــیاطین با گزینش برخی از عبارات 
سعی در القای تضاد بین بخش های مختلف نداشته باشند.

وظایف قوه قضاییه در تحقق شعار سال
اســماعیلی دربــاره وظایف قوه قضاییه در تحقق شــعار 
سال)جهش تولید( ادامه داد: در اولین جلسه مسووان قوه 
قضاییه با حضور تعدادی از مسووان ذیربط در هفته اول 
فروردین امســال این موضوع در دســتور  کار قرار گرفت 
و نقش قوه قضاییه در جهش تولید مشــخص شد. ستاد 
اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه که از ســال ها قبل تشکیل 
شــده ماموریت یافت تا تحقق  شــعار امسال را در جهت 

مقابله با قاچاق پیگیری کند.

وضعیت پرونده  اقام دارویی
وی دربــاره پرونده های اقام دارویی  گفت: این پرونده ها 
در دادســراها رسیدگی شده اســت. در دادگاه های برخی 
اســتان ها رای صادر شده ولی در تهران با شرایط کرونایی  
هنوز رای این پرونده ها  صادر نشــده ولی با دستورالعمل 
جدید و فعال شدن محاکم با دستورالعمل جدید ان شاه 

رای مقتضی صادر می شود.

ملت های جهان در برابر رفتار آمریکا به خود بیایند
وی هم چنین دربــاره اقدامات یکجانبه امریکا در مبارزه با 
ویروس کرونا گفت: متاسفانه اقدامات آمریکا با هیچ یک از 
موازین حقوقی و موازین بین المللی سازگاری ندارد. امروز 
همه قبول دارند که حق حیات در زمره حقوق اولیه جامعه 
بشری است و حق سامت در زمره حقوق عامه است. این 
حقوق ملیت و نژاد و قومیت نمی شناسد و گویش و تابعیت 
و زبان نمی تواند تاثیری در این حقوق اساسی و بین المللی 
داشته باشد. اقدامات اخیر امریکا در حوزه های مختلف از 
جمله تحریم دارو بــه ویژه در روزهای اخیر  جنایت علیه 
بشــریت است و مصداق بارز تبعیض در بین جامعه بشری 
اســت. گرچه با این جنایات امریکا نتوانسته این بیماری را 
در کشــور خود مهار کند اما حافظه تاریخ  این جنایات را 
فراموش نمی کند. مهم این است که نهادهای بین المللی 
باید استقال خود را به اثبات برسانند و نهادهای بین المللی 
باید از زیر فشار دولت های زورگو و قلدرماب خارج شوند. ما 
تا امروز شاهد قصور نهادهای بین المللی هستیم امیدواریم 
نهادهــای بین المللی به خود بیایند و وظیفه خود را انجام 
دهنــد واا اعتبار آنها در نزد افــکار عمومی جامعه از بین 

می رود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مطرح کرد

حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی
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نگـــاه نوبخت درجلسه علنی امروز مجلس؛

دولت در حساس ترین مرحله  مدیریت منابع خود است
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تاثیر کرونا بر کاهش 
درآمدهای دولت گفت: دولت در یکی از حساس ترین مراحل 
مدیریتی خود اســت و وظیفه خود می داند که هنر مدیریت 
خود را روی منابع و مصارف پیاده کند.به گزارش اقتصادآناین 
به نقل از ایسنا، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی صبح دیروز 
)سه شنبه( مجلس شــورای اسامی با اشــاره به آثار مالی و 
اقتصادی کرونا در کشــور یادآور شــد: این آثار یکی بر دولت 
و دیگری بر مردم و جامعه بوده اســت. در خصوص دولت باید 
عرض کنم کرونا تا اان روی منابع دولت اثرگذار بوده اســت. 
بــا توجه به این که یکی از مولفه هــای تامین منابع در بودجه 
سال جاری فروش نفت و فرآورده ها بوده و با عنایت به کاهش 
تقاضای جهانی و افت قیمت نفت می توان گفت در این زمینه 

به شدت بر منابع ریالی و سهم نفت اثر منفی داشته است.
وی ادامه داد: مولفه بعدی مالیات اســت؛ با توجه به شــرایط 
رکــودی و تصمیمی که دولت برای هماهنگــی با بنگاه های 
تولیدی، مشاغل و کسب وکارهای خرد داشته، یک امحال سه 
ماهه صورت گرفت لذا مــا از نظر درآمدی از محل مالیاتی با 
عدم تحقق مواجه شدیم و در این میان مخارج غیرقابل اجتنابی 
هم وجود دارد.معاون رییس جمهور یادآور شــد: در واقع این 
بحــران نه تنها بر خزانه ما اثرگذار بوده بلکه در بخش دیگری 
از منابــع که در قانون بودجه پیش بینی شــده تاثیرگذار بوده 
است؛ ضمن این که باید تعهداتی مثل پرداخت یارانه ۴۵ هزار 
تومانی، بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان حمایت معیشتی، ۱۲.۵ 
هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم، ۵۱۰۰ میلیارد تومان 
طرح تحول ســامت و ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان سهمی 
که باید به نهادهای حمایتی داده شود نیز محقق شود. فردا ۲۰ 
فروردین مــاه باید ۴۴۰۰ میلیارد تومان برای یارانه ها پرداخت 
شــود؛ ما یک پرداخت نیز در دهم فروردین ماه داشتیم ضمن 
این که مصرف بنزین از بیش از ۹۰ میلیون لیتر به ۴۲ میلیون 
لیتر در روز رســیده و آنچه از محل صرفه جویی بنزین می شد 
عرضه کرد با توجه به کاهش تقاضا در کشــورهای همســایه 

مشــکات خود را دارد.رییس ســازمان برنامه و بودجه خاطر 
نشان کرد: دولت در یکی از حساس ترین مراحل مدیریت منابع 
خود است تا به حال در خاطر ندارید که پرداخت حقوق ها به 
تاخیر بیفتد یا یارانه ها با تاخیر مواجه شود. وظیفه دولت این 
اســت که هنر مدیریت خود را روی مدیریت منابع و مصارف 
بگذارد و طرح های عمرانی را هم تا جایی که می شــود آماده 
کند.نوبخت با اشاره به ضرورت حمایت های بهداشتی، درمانی 
و همچنین حمایت از کسب وکار مردم، اظهار کرد: ما در حوزه 
سامت تاش کردیم اعتبارات بخش سامت را پرداخت کنیم. 
به خصوص که بیمه ســامت اگر تخصیــص را دریافت کند 

می تواند کارانه کادر بیمارستان را پرداخت کند؛ لذا پرداخت 
۱۰۰ درصد اعتبارات بیمه ســامت سیاســت دولت است و 
امروز یا فردا ۱۰۰ درصد اعتبار حوزه ردیف های حوزه بهداشت 
و درمان تســویه می شود. از این جهت تا اان ۳۵۶۰ میلیارد 
تومان ویژه تقویت ســتاد ملی، ستاد تهران بزرگ و استان ها 
به عنوان تنخواه اختصاص پیدا کرده همچنین ۶۰۰ میلیارد 
تومان دیگر برای برخی دانشــگاه ها که نیاز به تنخواه دارد در 
نظــر گرفتیم و ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات 
بیمارستان ها جهت مقابله با کرونا، دارو، البسه، پوشاک ویژه 
کادر درمان، کیت های آزمایشگاهی و جبران کمبود درآمدهای 

اختصاصی دانشــگاه ها در ماه های آینــده اختصاص می یابد.
رییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت از جهت 
منابع در معرض آســیب سختی قرار گرفت، تاکید کرد: ما به 
شرکت های داخلی دانش بنیان لیست نیازهای وزارت بهداشت 
اعم از تجهیزات، البســه، دارو و موارد ویژه بیمارستان ها ارائه 
می کنیم و اگر شــرکت های داخلی هــم بتوانند آن را تامین 
کنند یک ســنت هم از خارج وارد نمی کنیم. همچنین یک 
میلیــارد یورو برای وزارت بهداشــت در ماه های آینده جهت 
مقابله و مدیریت بیماری کرونا اختصاص خواهد یافت.نوبخت 
همچنین گفت: دولت با همه سختی ها خود را موظف کرد که 
جامعه هدف را شناســایی و در حد مقدور به آنها کمک کند 
اولین شناسایی سه میلیون نفر کسانی بودند که حقوق ثابت 
و مالکیت نداشتند که به این افراد )حدود سه میلیون نفر( از 
۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در اســفندماه پرداخت کردیم و یک 
بســته هم در چند روز آینده پرداخت خواهد شد. گروه دوم 
کسانی هســتند که درآمد فصلی یا روزمزد داشتند و حدود 
چهار میلیون نفر هستند که برای اینها در کارت یارانه شان یک 
تا دو میلیون تومان شارژ می کنیم و با تنفس چند ماهه طی 
دو سال آن را از یارانه شان کسر خواهیم کرد که هشت درصد 
سود تسهیات آن را سازمان برنامه و بودجه به عهده خواهد 
گرفت. همچنین مقرر شــد برای ۷۸ میلیون نفر در صورت 
تقاضا در کارت خریدشان یک میلیون تومان با سود ۱۲ درصد 
شارژ کنیم.وی همچنین اضافه کرد: در مورد کسبه و بنگاه ها 
نیز ممکن اســت اگر حمایتی صورت نگیرد کارگران شان را 
اخراج کنند لذا مقرر شــد ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیات 
برای حمایت از تولید اختصاص داده شود.رییس سازمان برنامه 
و بودجه در پایان اضافه کرد: دولت در حال مدیریت است که 
خودش به تعهداتی که به کارگران و کارمندان دارد عمل کند 
و طرح های عمرانی را سرپا نگه دارد چرا که در غیر این صورت 
برخی مشاغل از دست خواهند رفت. امیدواریم که بتوانیم با 

کمک هم از این دوره سخت عبور کنیم.

کرونا چه کسانی را پولدار کرده است؟
تهران- ایرنا- کرونا اگرچه اقتصاد جهانی را ویروسی کرده اما برخی صنایع در یک 
ماه اخیر رشد عجیب  و غریبی داشته اند؛ صنایع مبتنی بر وب آشپزی، بدنسازی و 
مدیتیشن. خانه نشینی، روند روزانه زندگی در تمام جهان را متحول کرده است. 
کافی اســت صفحه اینســتاگرام را باز کنی، یکی در حال آموزش شیرینی پزی 
اســت، یکی خمیر نان ورز می دهد و یکی دیگــر از روش های ورزش در خانه 
می گوید. یکی یوگا می کند و یکی دیگر نیز روی تردمیل می دود. این وضعیتی 
اســت که نه فقط در ایران، بلکه در تمام جهان و در تمام زبان های شــبکه های 
اجتماعی دیده می شود. نشریه اکونومیست در این باره می نویسد:»اپلیکیشن های 
مدیتیشن ، برنامه های بدنسازی یا فیتنس دیججیتال و دوره های آشپزی آناین 
در حال رونق چشمگیری هستند. برنامه »زوم« یک سرویس کنفرانس ویدئویی، 
حاا بیش از ۴۰ میلیارد دار ارزش دارد. از آن جایی که بســیاری از کاس ها و 
دوره ها به صورت پخش گســترده آناین برگزار می شــوند، حاا زوم به یکی از 
مهم ترین شرکت های »سامت اجتماعی« تبدیل شده است.« بر اساس گزارش 
اکونومیست، تعداد بازدیدهای روزانه ویدئوهای »یوتیوب« که با تیتر »با من…« 
شــروع می شوند و مربوط به آشپزی، درس خواندن و  چیدمان منزل می شوند، 
از ۱۵ مــاه مارس تا کنون ۶۰۰ درصد رشــدکرده اســت. در چین در یک ماه 
قرنطینه در ماه فوریه، دانلود پنج برنامه برتر دســتور آشــپزی دو برابر شد. در 
انگلســتان فروشــگاه بزرگ جان لوئیس از پنج برابر شدن فروش دستگاه های 
پاســتا ساز خانگی خبر داده است. اکونومیســت به کنایه می نویسد:»وزنه های 
ورزشی و تشک های یوگا، مانند دســتمال توالت به فروش می روند.«همچنین 
بر اســاس گزارش ســی ان ان  بیزینس، گردش مالی صنعت بدن سازی در سال 
۲۰۱۸، ۹۴ میلیــارد دار بــوده اســت. حاا قرنطینه خانگی جهان، شــکل و 
شمایل این صنعت را تغییر داده است. این پایگاه خبری می نویسد:»با گسترش 
ویروس کرونا، باشــگاه های ورزشی و بدنسازی درهایشان را بسته اند و خود را با 
یک واقعیت جدید هماهنگ می کنند. تغییــر ناگهانی، باعث ایجاد خاقیت و 
انعطاف پذیری باشگاه ها شده است؛ باشــگاه هایی که به شدت وابسته به محل 
فیزیکی و کارکنان شــان بوده اند.« »مودو یوگا« عنوان یک استودیوی ورزشی 
بزرگ اســت که در آمریکا، کانادا، استرالیا و فرانسه شعبه و فعالیت دارد. تمام 
کاس های این شــرکت بزرگ تعطیل شده اســت. مودو یوگا، حاا کاس های 
آناین رایگان در پخش زنده اینستاگرام برگزار می کند. گزارش سی ان ان بیزینس، 
نشــان می دهد که از این شرایط، شــرکت های مجازی و دیجیتالی بدن سازی 
سود خوبی از تغییر وضعیت این صنعت می برند. »میرر« یک سیستم بدنسازی 
خانگی مبتنی بر واقعیت مجازی و کنش متقابل است که با قیمت ۱۴۹۵ دار 
به فروش می رسد. فروش این سیستم در روزهای اخیر رشد بسیار زیادی داشته 
اســت. »برایان جینت«، رئیس این شرکت می گوید:»از زمان شیوع کووید ۱۹، 
فروش ما بیش از دو برابر شــده است.« نمودار زیر که از پایگاه اینترنتی نشریه 
اکونومیست برداشته و به فارسی برگردانده شده است، میزان رشد جست وجوی 
صنایع سامت اجتماعی را در گوگل در دو ماه اخیر نشان می دهد. »جیگساو« 
که بیشــترین میزان رشد را دارد، عنوان پازل های چند هزار تکه در آمریکاست 
که بر اساس گزارش سی ان ان، میزان فروش آن ها در دو هفته اخیر ۳۷۰ درصد 

رشد داشته است!

رانندگان اتوبوس و مینی بوس بیمه بیکاری 
می گیرند

در حالی که تا پیش از این رانندگان بخش حمل و نقل از مزایای بیمه بیکاری 
بهره مند نبودند و تحت عنوان کارگران آســیب دیده از کرونا امکان ثبت نام در 
سامانه بیمه بیکاری را نداشتند، معاون سازمان راهداری خبر داده که با همکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رانندگان بیکار شــده اتوبوس و مینی بوس 
نیز از بیمه بیکاری بهره مند می شــوند.به گزارش ایسنا، به دنبال انتشار ویروس 
کرونا بسیاری از مشاغل و کسب و کارها آسیب دیده و فعالیت بخش اعظمی از 
کارگران مختل شد.با تعطیلی کارگاهها و برخی مشاغل تاثیرپذیر از کرونا دولت 
مبلغ  ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری تصویب 
کرد تا در اختیار کارگران آسیب دیده از کرونا قرار گیرد؛ در همین راستا وزارت 
کار شیوه نامه مشــترکی را با سازمان تامین اجتماعی به منظور تحت پوشش 
قراردادن کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که در حال حاضر به دلیل 
شیوع ویروس کرونا به طور موقت بیکار غیر ارادی شناخته شده اند، تدوین کرد 
که به موجب آن ۱۰ گروه شغلی و زیر بخش اقتصادی برای بهره مندی از مقرری 
بیمه بیکاری معرفی شــده اند.این در حالی بــود که رانندگان همچون کارگران 
ساختمانی و قالیبافان مشمول دریافت بیمه بیکاری و ثبت نام در سامانه مذکور 
نمی شدند به نحوی که مسعود بابایی - مدیرکل حمایت از مشاغل وبیمه بیکاری 
وزارت کار - اعــام کرده بود صرفا افرادی که مشــمول قوانین روابط کار میان 
کارگر و کارفرما باشند، مشمول بیمه بیکاری می شوند و مشاغلی مانند کارگران 
ساختمانی، قالیبافان و رانندگان که قوانین بیمه ای آنها مشمول قوانین خاص 
است، نمی توانند بیمه بیکاری دریافت کنند اما با اعام معاون سازمان راهداری 
به نظر می رسد که طی مذاکره با وزارت کار این امکان برای رانندگان اتوبوس و 
مینی بوس فراهم شده است.چنانچه محمد تیموری در گفت وگو با صدا و سیما 
از توســعه  خدمات بیمه ای و بهره مندی رانندگان بیکار شده از بیمه بیکاری با 
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده و پرداخت تسهیات یک تا 
دو میلیون تومانی به رانندگان بخش مینی بوس های بین شهری را از برنامه های 
این سازمان برای حمایت از  رانندگان بخش حمل و نقل مسافری عنوان کرده 
است.به گزارش ایسنا، بر این اساس رانندگان اتوبوس و مینی بوس نیز مشمول 

دریافت بیمه بیکاری شدند.

گمرک اعام کرد
از آخر هفته مسیر جدید واردات کاا از 

ترکیه فعال می شود
دبیر شــورای اطاع رسانی گمرک گفت: با پیگیری های صورت گرفته و تاش 
ســفارت ایران در آنکارا، بر اســاس تصمیم ترکیه، بازارچه مرزی » ساری سو« 
مســیر جدید ورود کاا از ترکیه به ایران می شود.به گزارش ایسنا، سید روح اه 
لطیفی اظهار کرد: با وجود پیگیری های بسیار، هنوز هیچ تصمیمی در خصوص 
عادی سازی تردد کامیون ها از مرز بازرگان گرفته نشده است، ولی خوشبختانه 
بازارچه مرزی » ساری سو« که در شرایط فراگیری ویروس کووید۱۹ صرفا برای 
ورود کامیون های حامل اقام بهداشــتی و دارو در نظر گرفته شده بود از آخر 
این هفته می تواند عاوه بر کامیون های حامل اقام بهداشتی به کشور، پذیرای 
کاای وارداتی از مســیر ترکیه، با روش ترانشــیپ منت یعنی جابجایی کاااز 
کامیون به کامیون باشد.ســخنگوی گمرک افزود: این بازرارچه مرزی صرفا می 
تواند ۱۵ کامیون را به صورت روزانه پذیرش کند که در این شــرایط اقدامی رو 

به جلو به شمار می رود. 

نحوه پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان 
دولت اعام شد

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه ای به همه دستگاه های 
اجرایی ملی و استانی در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت مواردی را اباغ 
کرد.به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در این بخشنامه اعام کرد که این 
دســتورالعمل برای کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی قوای مجریه، 
مقننه و قضائیه، نیروهای مســلح، وزارت خانه ها، ســازمان ها و شرکت ها 
و مؤسســات دولتی نهادهای انقاب اســامی به منظور پرداخت پاداش 
پایان خدمت بازنشســتگان، مانده مرخصی و وجوه بازخریدی به منظور 
پرداخت به موقع مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های 
اجرایی در ســال ۱۳۹۹، ردیف های درآمدی ۲۱۰۲۱۸ با عنوان »درآمد 
حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه های 
اجرایی بابــت بازخریدی و پاداش پایان خدمــت« و ۲۱۰۲۲۱ با عنوان 
»منابع حاصل از فروش امــوال و دارایی های منقول و غیرمنقول و مازاد 
دســتگاه های اجرایی« و متقابًا ردیف های هزینــه ای ۲۸- ۵۳۰۰۰۰ با 
عنوان »اعتبارات بازخرید کارکنان مازاد رســمی و غیررســمی و پاداش 
پایان خدمت بازنشســتگان از محل فروش امــوال مازاد« و ۵۵۰۰۰-۵۷ 
با عنوان »مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشســتگان« پیش بینی شده 
است.طبق اعام سازمان برنامه و بودجه در این بخشنامه آمده است که از 
هم اکنون تدابیر ازم برای فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول 
مازاد و تحقق درآمدهای پیش بینی شده اتخاذ شود تا در پرداخت پاداش 
پایان خدمت بازنشستگان آن دستگاه تأخیر یا وقفه ای ایجاد نشود. مبلغ 
واریزی به هر یک از ردیف های درآمدی ذی ربط عیناً به آن دستگاه اباغ، 
تخصیص و پرداخت خواهد شد.همچنین بر اساس این بخشنامه، هیچ گونه 
منابع اعتباری دیگری برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشســتان در 
قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ پیش بینی نشده است؛ لذا مسئولیت هر گونه 
تعلل و تأخیر در این خصوص و پاسخ گویی به ذی نفعان و مراجع نظارتی 

ذی صاح، بر عهده آن دستگاه خواهد بود.

12 درصد از سهام شستا به بورس می آید
نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از عرضه ۱۲ درصد از سهام شستا 
در بورس خبر داد.حسن امیری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه فرآیند 
عرضه سهام شستا )شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی( در بورس، در 
حال طی کردن مراحل ازم اســت، اظهار کرد: در واقع شستا مراحل نهایی 
پذیرش را طی می کند و ســهام آن به زودی در بورس عرضه می شود.وی با 
بیان اینکه ۱۲ درصد از ســهام شستا عرضه خواهد شد، به اینکه آیا عرضه 
اولیه در فروردین ماه صورت خواهد گرفت؟ پاســخ داد: شستا اقداماتی که 
باید انجام می داد را انجام داده اســت. یک یــا دو اقدام دیگر مانده که باید 
توســط شرکت انجام شود و زمانی که این اقدامات هم صورت بگیرد، سهام 
شستا عرضه می شود. در واقع این اقدامات ارتباطی به سازمان بورس ندارد 
و اقدامات کوچکی اســت که باید توســط شستا انجام شــود.بر اساس این 
گزارش، یکی از تاکیدات رئیس جمهور خروج دســتگاه های دولتی، نهادها 
و ســازمان های عمومی از بنگاه داری بوده و در این راســتا قرار شــد سهام 
شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در بورس عرضه شود تا به 
گفته محمد شریعتمداری - وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی - این وزارتخانه 
از بنگاه داری به سمت ســهام داری حرکت کند.گرچه طبق گفته های وزیر 
تعاون قرار بود این اتفاق در مهر سال گذشته صورت گیرد، اما در نهایت در 
۲۳ آذرماه ۱۳۹۸ پس از چندین ماه جلسه پذیرش شستا در محل سازمان 
بــورس و اوراق بهادار تهران برگزار شــد و مدیرعامل این مجموعه پیش از 
جلسه مذکور، در این مورد توضیح داد که با توجه به تاکیدات ویژه ریاست 
جمهــوری و پیگیری های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و البته همکاری 
مجدانه ســازمان بورس و بورس تهران، به زودی بازار سرمایه شاهد عرضه 
سهام این مجموعه بزرگ اقتصادی خواهد بود. همچنین مستندات ازم برای 
طرح در جلسه پذیرش و ارائه به اعضای هیت پذیرش آماده شده است. پس 

از پذیرش، وارد مراحل عملیاتی عرضه در بازار سهام می شویم.

تهران ایرنا - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۳۰ 
محصول جدید دارویی تولید داخل که ۵۰ میلیون 
دار ارزبری را کاهش می دهد، رونمایی کرد.»محمد 
شریعتمداری« دیروز )سه شنبه( در حاشیه مراسم 
رونمایی از ۳۰ داروی جدید گفت: از سال حمایت از 
کاای ایرانــی و رونق تولید عبور کردیم و به جهش 
تولید رسیدیم . وی افزود: با ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ 
قلم کاا به کشور و اعمال برخی سیاست ها مقدمات 
حمایــت از کاای ایرانی و پایه گذاری برای جهش 
تولید فراهم شد. وزیر کار اظهارداشت: در سال رونق 

تولید تاش شــد با اصاح برخی مقررات و تسهیل 
در صــدور مجوزها قدم های مثبــت و پایه ای برای 
بهبود فضای کســب و کار برداشته شود و مجموع 
اقدامات موجب شد تا تولید شرایط بهتری پیدا کند. 
وی ادامــه داد: تاش در حمایــت از کاای ایرانی و 
گسترش فرهنگ اســتفاده از تولید داخلی ما را از 
کاای خارجی بی نیاز کرد و در این راستا نهادهای 
عمومی که در بخــش غیردولتی فعالیت می کنند 
همچون صندوق ها همکاری خوبی با دولت داشتند. 
شریعتمداری گفت: امروز از محصول دارویی شرکت 

تی پی کو رونمایی کردیم که این شرکت به تنهایی 
۳۰ درصد از تولیــد دارو و ۳۵ درصد از پخش دارو 
در کشــور را برعهده دارد و با تولید داروی جدید از 
خروج ۵۰ میلیون دار ارز از کشور جلوگیری کرد. 

وی افزود: این شــرکت در گذشته با تولید داروی ام 
اس که توسط رژیم صهیونیستی تولید می شد ۳.۴ 
میلیارد دار صرفه جویی ارزی داشت .وزیر کار تاکید 
کرد: جوان گرایی نخبگان به عنوان پایه های تغییر 
اســتراتژیک نظام مدیریت کشــور موجب تحوات 

اساسی در کشور شده است.

صرفه جویی ارزی ۵۰ میلیون داری با تولید ۳۰ داروی جدید

وزیر امــور اقتصادی و دارایــی با بیان 
این که برآوردهــا حکایت از آن دارد که 
تولید ناخالص داخلی کشور تا ۱۵ درصد 
از کرونا متاثر می شــود، جزئیات عرضه 
سهام شرکت های دولتی در سال جاری 
را اعام کرد و گفت: تاش مان این است 
که ۱۵ اردیبهشــت ســال جاری اولین 
فراخوان بــرای واگذاری شــرکت های 
دولتی باشــد.به گزارش ایســنا، فرهاد 
دژپســند که در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری شــبکه دو ســیما، دوشنبه)۱۸ 
فروردیــن( صحبــت می کــرد، گفت: 
برآوردهــا حکایت از ایــن دارد که ۱۵ 
درصد تولید ناخالص داخلی ما از کرونا 
متاثر می شــود. در دنیا شاید این میزان 
بیشتر باشد چون بخش خدمات در آنجا 
گسترده تر است و در کشور ما این بخش 
کمتر است در نتیجه آثار این ویروس بر 
اقتصاد ما کمتر است.وی ادامه داد: برای 
کمــک به بخش های متأثــر از بیماری 
کرونــا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شــده است. از جمله از این مبلغ 
۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق سیستم 
بانکــی به کســب و کارها تســهیات 
ارزان قیمــت داده خواهد شــد، حدود 
۵۵۰۰ میلیــارد تومان به صندوق بیمه 
بیکاری کمک خواهد شد و بخشی نیز 
برای اعتبارات هزینه ای بخش بهداشت 

و درمان تخصیص خواهد یافت.

تمهیدات مالیاتی کرونا فقط امهال 
است

وزیر اقتصاد افزود: گمرک در دوره ثبت 
تا ترخیص رکورد ۴۸ ساعت را شکست. 
مصوبات مالیاتی برای کســب وکارهای 
آســیب دیده از کرونا فقط امهال است 
کــه این مصوبه کمک کرد تا هر یک از 
مودیان مالیاتی کــه به مبارزه به کرونا 
کمک می کنند، برای آن ها هزینه قابل 
قبول مالیاتی حساب می شود. با توجه به 
اثرات اقتصادی شیوع کرونا، در راستای 
کمک به معیشــت و توان خرید مردم،  

۲۳ میلیون خانوار از تســهیات بانکی 
با نرخ ســود پایین در قالب کارت های 
خرید بهره مند خواهند شــد.وی درباره 
تاثیر کاهش نرخ بهره تســهیات برای 
کاهش اثرات کرونا، گفت: برای فعاان 
آسیب دیده از کرونا نرخ سود تسهیات 
۱۲ درصد شده است. ابزار کاهش نرخ 
ســود ســپرده در جهت کاهش اثرات 
اقتصادی ویروس کرونــا، به دلیل نرخ 
نقدینگی صاح است که در این زمینه 

مورد استفاده قرار نگیرد.

درآمدهای  درصــدی   ۱۰۰ تحقق 
مالیاتی در سال ۹۸

وزیــر اقتصاد گفت: در ســال ۹۸ بعد 
از ۱۴ ســال میــزان تحقــق مالیاتی 
از ۱۰۰ درصــد عبــور کــرده اســت. 
یک ســوم رشــد تحقق های مالیاتی ما 
هم ناشــی از تحول های فناورانه است 
که نشــان دهنده این اســت که ما در 
این زمینه داریم خــوب جلو می رویم 
اما برای تحقق اقتصاد هوشــمند هنوز 
واگذاری سهام  داریم.وی درباره  فاصله 
شرکت های دولتی و دارایی های دولتی 
در ســال جاری)۱۳۹۹(، خاطرنشــان 
کرد: تاش کردیم تــا واحدها را آماده 
کنیم تا در بورس عرضه کنیم. در سال 
گذشته ۶ تا ۷ شــرکت را و یک بیمه 
البرز را به صورت بلوکی عرضه کردیم. 
چون بلوکــی بود تقاضا نداشــت و به 
ســمت ETF رفتیم که گفتند از لحاظ 
قانونمندی درست نیستند. اولین گام در 
این زمینه این است که دیروز در دولت 
دو آیین نامه در این مورد تصویب شــد. 
شــورای عالی بورس و هیأت واگذاری 

تشکیل شد.

عرضه ۹ شرکت دولتی در حوزه های 
انرژی و مالی در سال جاری

دژپســند افزود: در آینــده نزدیک در 
ســال جاری، ســهام دولت در تعداد ۹ 
شــرکت دولتــی در رســته های انرژی 
)پاایشگاه و پتروشیمی(، مالی )بانک ها 
و بیمه ها( و صنایــع فلزی و معدنی در 
بورس عرضه خواهند شد. در این مرحله 
از واگــذاری، تصمیم بر این اســت که 
به صورت فراگیر این ســهام ها را عرضه 
کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف هایی 
)در مرحله اول و فقط برای یک بار( در دو 
گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با ســقف خرید 
۲ میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند  

سهام عرضه شده را خریداری کنند.

درآمدزایی 3۰ هزار میلیاردتومانی 
از عرضه سهام شرکت های دولتی

این مقام مســئول در پاسخ به این که 
چــه مقــدار درآمدزایــی از واگذاری 
شــرکت های دولتی به دســت خواهد 
آمد؟ توضیح داد: هدف عمده ما در این 
زمینه، انتقال مالکیت و مردمی کردن 
اقتصاد اســت که برآوردها نشان دهنده 
این اســت که از این طریق حدود ۳۰ 
هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین 

مالی داشته باشیم.

۱۵ اردیبهشت؛ اولین فراخوان برای 
واگذاری

وی دربــاره این که از نظر زمانی چگونه 
فراخوان  واگذار می کنید؟، گفت: دوره 
تا عرضــه ۱۰ روز اســت و گروه گروه 
این اتفاق را انجام می دهیم.  تاش مان 
این اســت که ۱۵ اردیبهشــت اولین 

فراخوان واگذاری شــرکت های دولتی 
باشــد. همچنین مرحلــه دوم  عرضه 
شرکت هایی هستند که بورسی نیستند 
و وارد بورس می شوند.دژپســند درباره 
بر  واگذاری شــرکت های دولتی  تاثیر 
بــورس، بیان کرد: این امــر عمق بازار 
بورس را افزایش می دهد. شاخص بازار 
ســرمایه صرفا منعکس کننده تحوات 
بازار نیست،  بلکه تحوات اقتصاد کشور 

نیز بر آن اثر دارد.

بورس حباب ندارد
وی ادامه داد: بر اســاس پژوهش های 
مســتقلی که ســازمان بورس و اوراق 
بهادار و پژوهشــکده امور اقتصادی هر 
یک جداگانــه انجام داده انــد،  وجود 
حباب کلی در بورس تائید نشده است.

این مقام مســئول گفت: فعــاان بازار 
ســرمایه یک دوره میان مدت را مدنظر 
داشته باشــند و به دنبال این باشند تا 
از بازدهی سهام شرکت بهره مند شوند 
و با یک اشــراف اطاعاتی ازم به بازار 

سرمایه ورود کنند.

تامین مالی ۲۱۶ هزار میلیاردی از 
بازار سرمایه

دژپســند در پاســخ به این که آیا بازار 
سرمایه نقشی در تامین مالی شرکت ها 
داشته اســت؟ توضیح داد: در سال ۹۸ 
معادل ۲۱۶ هزار میلیارد تامین مالی از 
بازار سرمایه داشتیم. حدود ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان هم از بازار بدهی داشتیم. 
در یازده ماهه سال گذشته شرکت های 
بورســی ۷.۱ درصد در سرمایه گذاری 

رشد اسمی داشته اند.

تومان  میلیــارد  هزار   ۸۲ فروش 
اوراق خزانه در سال جاری

دژپســند درباره میزان فــروش اوراق 
خزانه در ســال جاری توضیح داد: ۸۲ 
هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسامی 

فروخته خواهد شد.

گزیده خبر

وزیر اقتصاد اعام کرد

 متاثر شدن ۱۵ درصد تولید 
ناخالص داخلی از کرونا
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بزرگترین توافق نفتی دنیا هم نمی تواند قیمت نفت را نجات دهدنگـــاه
تا زمانی که همه گیری ویروس کرونا میلیاردها نفر را خانه نشین 
کرده است کاهش ۱۰ میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت جهان 
نیز نمی تواند به تقویت قیمت نفت کمک موثری بکند. به گزارش 
اویل پرایس، کشورهای عضو جی2۰ قرار است وزرای نفت خود را 
برای یک اجاس اضطراری در روز جمعه به عربستان بفرستند. به 
این ترتیب فرصتی وجود دارد که اوپک و روسیه و سایر کشورهای 
تولید کننده نفت را هم به مشارکت در کاهش تولید وادار کنند. 
توییت هفته گذشته دونالد ترامپ باعث خوشحالی تاجران نفتی 
شد ولی تحلیلگران در مورد آن تردید دارند. یک روز پس از آن، 
ائتاف اوپک و متحدانش موافقت کرد جلسه ای اضطراری برگزار 
کند. ترامپ پس از دیدار با روسای شرکت های نفت آمریکا ابراز 

امیدواری کرد و گفت بازار آزاد همه چیز را درست خواهد کرد.
به گزارش اقتصادآناین به نقل از تسنیم، بخش خوشبینانه ماجرا 
این اســت که در اجاس اضطراری وزرای نفت جی2۰ در مورد 
مشــارکت تمام تولید کنندگان دنیا نه فقط اوپک و متحدانش 
مذاکره خواهد شد. فاتح بیرول، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی 
گفت:» این نشست تاثیرات قابل توجهی در ثبات اقتصاد جهان و 
میلیونها کارگری دارد که در صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند. 
وظیفه اصلی اجاس جــی 2۰ فراهم کردن و حفظ ثبات مالی 
و اقتصادی در بازارهای جهان است«.عربســتان و روسیه به یک 
قرارداد تاریخی برای کاهش تولید نزدیک شــده اند ولی موفقیت 

آنها در گروی مشارکت آمریکا و سایر کشورهای غیراوپک است.
ولی هنوز بســیاری از تحلیلگران در مورد قریب الوقوع بودن این 
قرارداد کاهش تولید تردید دارند. به تعویق افتادن نشست اوپک و 
متحدانش نشان می دهد که رسیدن به این قرار داد زمان زیادی 
طول می کشــد. حتی اگر این قرارداد بســته شود و ۱۰ میلیون 
بشکه در روز از تولید جهانی نفت کاهش یابد، بازار نفت همچنان 
در حال ســقوط خواهد بود و تنها کمی زمان برای آن خریداری 
می شود.کاهش تولید تنها پر شــدن ذخایر جهانی را به تعویق 
می اندازد ولی تا زمانی که همه گیری ویروس کرونا میلیاردها نفر 
را خانه نشــین کند، مازاد عرضه نفت ادامه خواهد داشت.کاهش 
تولید ۱۰ میلیون بشکه ای در برابر نرخ تولید امروز اتفاق می افتد 
که 3 میلیون بشکه در روز بااتر از ماه گذشته است. از آن زمان 
عربســتان ســعودی تولید خود را افزایش داده و احتمااً  میزان 
کاهش را بر اســاس این تولید بیشتر پیشنهاد خواهد داد.به این 
ترتیب، ۱۰ میلیون بشــکه در روز کاهش پیشنهاد شده احتمااً 
6.5 میلیون بشــکه خواهد بود. بــه گفته کامرز بانک، تحت این 
شرایط رسیدن به یک قرارداد بسیار دشوار خواهد بود. تحلیلگران 
این بانک با اشــاره به مذاکرات بین طرف های مختلف از جمله 
رئیس جمهــور آمریکا می گویند:» 6.5 میلیون بشــکه در روز 
کاهش تولید کمک زیادی به مازاد عرضه نفت که در حال حاضر 

2۰ میلیون بشکه در روز است نمی کند«.

در آستانه نشست فوق العاده اوپک پاس
 چه کشورهایی موافق و مخالف کاهش 

تولید نفت هستند؟
نفت هفته سرنوشت سازی را پشت سر می گذارد، زیرا عربستان سعودی، روسیه 
و ســایر تولیدکنندگان دیوانه وار برای تضمین دســتیابی به توافق و مهار ریزش 
قیمت ها تاش می کنند.به گزارش ایسنا، سران پیمان قبلی محدودیت عرضه اوپک 
پــاس در روزهای اخیر درباره مقصر اصلی ریزش قیمت های نفت به مشــاجره 
پرداختند که باعث شــد برگزاری نشست فوق العاده به تاخیر افتاده و از دوشنبه 
به پنج شنبه موکول شود.از زمان انحال اتحاد اوپک پاس در اوایل ماه میادی 
گذشته، بهای معامات آتی نفت تحت تاثیر اشباع بی رویه عرضه و سقوط تقاضا به 
میزان 3۰ میلیون بشکه در روز، به پایینترین رکورد در ۱۸ سال اخیر سقوط کرد.. 
پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی به بررسی آخرین مواضع کشورهای تولیدکننده 

اوپک و غیراوپک پرداخته است که از این قرار است:

 عربستان سعودی
تولید نفت: ۱۲ میلیون بشکه در روز

عربســتان ســعودی در انتظار روشن شدن نتیجه نشســت دهم آوریل اوپک و 
متحدانش در خصوص کاهش تولید، اعام قیمت فروش رســمی خود برای ماه 
مه را به پس از برگزاری این نشست موکول کرده است.شرکت آرامکوی سعودی 
در تاش برای کسب سهم بازار پس از انحال اتحاد اوپک پاس، عرضه نفت را تا 
پایان ماه مه در سطح تاریخی باایی نگه خواهد داشت. این شرکت تولیدش را در 
نخستین روز آوریل به باای ۱2 میلیون بشکه در روز افزایش داد.عربستان سعودی 

برای همه روشن کرده است که عمده بار کاهش تولید را برعهده نخواهد گرفت.

 روسیه
تولید نفت: ۱۱.۲۹ میلیون بشکه در روز

روســیه به شرط محدودیت عرضه از ســوی آمریکا، حاضر است تولیدش را یک 
میلیون بشــکه در روز یا معادل ۱۰ درصــد از تولید مارس کاهش دهد.وادیمیر 
پوتین، رییس جمهور روســیه اظهار کرده کــه کاهش تولید جهانی ۱۰ میلیون 
بشــکه در روز امکان پذیر بوده و این کشــور آماده مشارکت در کاهش تولید به 
شــرط همکاری سایر تولیدکنندگان است.اما به گفته یکی از منابع آگاه که مایل 
نبود نامش فاش شــود، روسیه حاضر نیست بیشــتر از یک دهم از کاهش تولید 

جهانی را بپذیرد.

 آمریکا
تولید نفت: ۱۳ میلیون بشکه در روز

دونالــد ترامپ، رییس جمهور آمریکا هفته گذشــته با اعــام میانجیگری میان 
عربستان سعودی و روسیه برای خاتمه دادن به جنگ قیمت و کاهش تولید ۱۰ 
تا ۱5 میلیون بشــکه در روز، بازار جهانی را غافلگیر کرد و باعث جهش بی سابقه 
قیمت ها شد.با این حال ترامپ تمایلی برای پیوستن به کاهش تولید نفت نشان 
نداده است. رییس جمهور آمریکا تهدید کرده که در صورت پایین ماندن قیمت ها، 

روی واردات نفت تعرفه وضع خواهد کرد.

 برزیل
تولید نفت: ۳.۰۶ میلیون بشکه در روز

شرکت نفتی دولتی پتروبراس یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت بوده که در واکنش 
به ریزش قیمت ها، تنها به کاهش هزینــه اکتفا نکرده و تولیدش را کاهش داده 
است. پتروبراس ماه گذشته در بیانیه ای اعام کرد که تولید نفت را به میزان ۱۰۰ 
هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد و تولید سکوهای پرهزینه در آب های عمیق 

را که در تاش برای فروش آنهاست، متوقف خواهد کرد.

 نروژ
تولید نفت: ۲.۰۷ میلیون بشکه در روز

نــروژ که بزرگتریــن تولیدکننده نفت و گاز غرب اروپا اســت، اعــام کرد اگر 
تولیدکنندگان بزرگ جهان با محدودیت عرضه موافقت کنند، کاهش تولید نفت 
خود را بررســی خواهد کرد.این کشور اسکاندیناوی که تولید نفتش قرار است در 

چند سال آینده افزایش پیدا کند.

کانادا
تولید نفت: ۵.۸۷ میلیون بشکه در روز

جیسون کنی، نخست وزیر ایالت آلبرتای کانادا اظهار کرده که سونیا سویج، وزیر 
انرژی آلبرتا در نشســت فوق العاده اوپک پــاس برای حل جنگ قیمت نفت و 

بررسی نحوه مشارکت این ایالت در کاهش تولید شرکت خواهد کرد.

عراق
تولید نفت: 4.۶۲ میلیون بشکه در روز

عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک اســت، به نتیجه دیدار نهم آوریل 
تولیدکنندگان اوپک و متحدانشان خوش بین است.ثامر غضبان، وزیر نفت عراق 
اظهار کرد که همه تولیدکنندگان در موقعیت مشــابهی قــرار گرفته اند و برای 
دستیابی به هدف مشترک باید همکاری کنند و هر گونه توافق جدید باید از سوی 
تولیدکنندگان بزرگ خارج از اوپک پاس مانند آمریکا، کانادا و نروژ حمایت شود.

 امارات متحده عربی
تولید نفت: ۳ میلیون بشکه در روز

امارات متحده عربی که سومین عضو بزرگ اوپک است با الگوبرداری از عربستان 
سعودی، تولیدش را افزایش داده است.شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( تولیدش 
را در آوریل به بیش از چهار میلیون بشــکه در روز رســانده است در حالی که در 
مارس 3.56 میلیون بشــکه در روز نفت تولید مــی کرد. امارات متحده عربی در 
مارس بیش از ۱۰۰ میلیون بشــکه نفت و میعانات صادر کرده که حداقل در سه 

سال اخیر بی سابقه بوده است.

کویت
تولید نفت: ۲.۶۷ میلیون بشکه در روز

تولید نفت کویت در آوریل به 3.۱5 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.با این حال 
خالد الفاضل، وزیر نفت کویت اعام کرد کشورش از درخواست عربستان سعودی 
برای مذاکرات مجدد در خصوص کاهش عرضه نفت در اواخر هفته جاری حمایت 
کرده و امیدوار است این مذاکرات نتیجه مثبتی برای تثبیت بازار نفت داشته باشد.

 نیجریه
تولید نفت: ۱.۹۳ میلیون بشکه در روز

نیجریه که بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا است، با عرضه نفت خود به ارزان ترین 
قیمت ممکن نســبت به شاخص های قیمت بازار بین المللی در یک دهه گذشته 

وارد جنگ سهم بازار شد.

شرط روسیه برای کاهش یک میلیون 
بشکه ای تولید نفت

روسیه تنها به شرطی حاضر است تولیدش را یک میلیون بشکه در روز یا معادل 
۱۰ درصد از تولید مارس کاهش دهد که آمریکا هم به محدودیت عرضه ملحق 
شود.به گزارش ایســنا، این خبر بلومبرگ که به نقل از منابع آگاه بوده، پس از 
گزارشــهایی در مورد جدال لفظی میان عربستان سعودی و روسیه منتشر شد. 
مشاجره دو کشــور پس از اظهارات مقامات دولت روسیه آغاز شد که ریاض را 
متهم کردند تاش کرده روســیه را مقابل نفت شــیل آمریکا قرار دهد و عامل 
جنگ قیمت با هدف آسیب زدن به تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا معرفی کند.

این اختاف ممکن اســت عامل به تاخیر افتادن نشست اضطراری اوپک پاس 
باشــد که قرار بود روز دوشــنبه برگزار شود اما اندکی بعد به پنج شنبه موکول 
شد تا تنشها میان تولیدکنندگان بزرگ رفع شود. در این بین از تولیدکنندگان 
اروپای غربی درخواست کرد در محدودیت عرضه مشارکت کنند و نروژ در پاسخ، 
اعام کرد در نشست روز پنج شنبه به همراه نمایندگان ایالت آلبرتای کانادا در 
نشست اوپک پاس شرکت خواهد کرد.وزارت نفت نروژ در بیانیه ای اعام کرد 
این کشور به دیدار نهم آوریل اوپک دعوت شده و قصد دارد به عنوان ناظر در آن 
شــرکت کند و اگر حمایت گسترده ای میان تولیدکنندگان وجود داشته باشد، 
تولیدش را کاهش خواهد داد.اما آمریکا در خصوص مشارکت در هر گونه کاهش 
تولید، هیچ بیانیه رسمی نداده است. برعکس دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
ایده وضع تعرفه روی واردات نفت خام به آمریکا را مطرح کرده است با این حال 
وی اندکی بعد در تاش برای تعدیل تهدیدش، اظهار کرد معتقد است نیازی به 
استفاده از تعرفه ها نمی بیند.با این همه ترامپ هفته گذشته گفته بود در صورت 

لزوم ممکن است به مذاکرات عربستان سعودی و روسیه ملحق شود. 

سامانه های هوشمند امکان دور کاری را برای 
کارکنان اتفاقات برق) 121 ( فراهم نمود  

 توزیع برق اصفهان  با توجه به چشم انداز ۱۴۰5 بسترها و زیر ساخت های 
مناســبی را برای تمامی برنامه ها و اهداف خود ایجاد و با نگاهی جدید و به 
دور از جنبه های سنتی فرایندها و فعالیت های خود را نهادینه نموده است 
از جملــه ارائه خدمات غیر حضوری که با ایجاد نرم افزارهای مختلف محقق 
گردید  ؛ یکی از این خدمات غیر حضوری؛ فوریت برق )۱2۱( می باشد که 
با  ایجاد این فرایندها کارکنان آن در این روزهای ســخت توانسته اند با دور 
کاری تمام درخواســت های مردم را پاسخ داده و حتی بیش از گذشته نیز 
مدیریت نمایند .مهندس حمید رضا آقایی معاون بهره برداری شرکت توزیع 
برق اصفهان در این باره گفت : با ایجاد انقاب در بسترهای مخابراتی ،افزایش 
تکنولوژی و مکانیزه نمودن فعالیت ها و پروژه ها  این شرکت توانست اقدام 
به دور کاری فوریت های برق )۱2۱ ( نماید و با بررســی ها ی انجام شــده 
ایجاد جریان دور کاری با توجه به ابزارهای ارتباطی که در شرکت توزیع برق 
اصفهان توسعه یافته بود کاری قابل قبول و به صرفه در نظر گرفته و اعمال 
شدوی تصریح کرد : ؛ فونداسیون و برنامه هایی که در سالهای گذشته توسط 
مدیران و کارکنان طراحی و اجرا شد توانست ما را در چالش ها و بحرانهایی 
که در سال گذشته با آن روبرو بودیم و همچنین شیوع ویروس کرونا که این 
روزهــا تمام مردم دنیا از جمله ایــران را در گیر نموده  به خوبی مدیریت و 
در نهایت شرایط دور کاری و حفاظت از سامتی کارکنان را مهیا نماید .این 
مقام مسئول خاطرنشان کرد :سفرهای درون شهری با وجود دور کاری برای 
کارکنان ۱2۱ به حداقل ممکن رســیده است و در این میان ایجاد ابزارهای 
 E۱ سخت افزاری و نرم افزاری همچون کامپیوتر و بستر اینترنتی و مخابراتی

این جریان را تسهیل نموده است .

واشینگتن:
 اختاف نظر نفتی عربستان و روسیه 

به زودی حل وفصل می شود
وزیر انرژی ایاات متحده درباره پایان نزاع نفتی عربستان و روسیه در این 
هفته ابراز امیدواری کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز از واشــینگتن، دن 
برویلت روز دوشــنبه )۱۸ فروردین ماه( اعــام کرد که پس از گفت وگو با 
وزیران انرژی عربســتان و روسیه معتقد است این کشورها این هفته تولید 
نفت خود را کاهش می دهند و به جنگ بر سر سهم بازار پایان خواهند داد.

به گزارش اقتصادآناین به نقل از شانا، وی گفت: آنها قصد دارند اواخر این 
هفته  کنار هم جمع شوند و امیدوارم به این اختاف نظر که حدود دو یا سه 
هفته پیش آغاز شــده است، پایان دهند.به گفته وی، روسیه و عربستان با 
کاهش تولید ۱۰ تا ۱5 درصد از مجموع عرضه جهانی نفت موافق هستند.

قیمت جهانی نفت خام در پی کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا 
کاهش یافت و نبرد عربستان سعودی و روسیه بر سر سهم بازار به سقوط 
قیمت نفت انجامید.پس از اعام تأخیر نشست فوق العاده سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش موسوم به »اوپک پاس« نیز قیمت 
نفت خام در روز دوشنبه )۱۸ فروردین ماه( کاهش بیشتری داشت. نشست 
فوق العاده اوپک پاس قرار اســت روز پنجشنبه )2۱ فروردین ماه( برگزار 
شود.وزیر انرژی آمریکا اظهار کرد: ایاات متحده، عربستان سعودی، رئیس 
دوره ای گروه G2۰ را به برگزاری نشســت فوق العاده وزیران G2۰ در پایان 
این هفته تشویق کرده  است و انتظار می رود این اتفاق بیفتد.بر اساس اعام 
وزارت انرژی آمریکا، برویلت آخر هفته با همتای سعودی خود صحبت کرد 
و گفت که نزاع بر سهم بازار پیامدهای جبران ناپذیری برای ایاات متحده 
و جهان دارد.برولیت گفت: برخی قانونگذاران آمریکا اقدام های روســیه و 
عربستان برای افزایش تولید را غارتگرانه می دانند.وی افزود: برخی اقدام ها 
برای افزایش عرضه را حمله ای مستقیم برای هدف قرار دادن تولیدکنندگان 

نفت شیل می دانند.

قطر: 
از توسعه پروژه های گازی منصرف نشده ایم

شــرکت نفت و گاز »قطر پترولیــوم« اعام کرد که آغــاز تولید گاز در 
تأسیسات جدید این کشور تا سال 2۰25 به تعویق افتاده اما از پروژه های 
خــود برای افزایش میــزان عرضه گاز صرف نظر نکرده اســت.به گزارش 
دوشــنبه رویترز، »سعد کعبی« مدیر اجرایی شــرکت قطر پترولیوم در 
مصاحبه ای با این خبرگزاری گفت که این کشور از برنامه احداث 6 مرکز 
جدید گاز مایع طبیعی )ال ان جی( منصرف نشده اما شرکت پیمانکاران در 
مناقصه ها و آغاز تولید آنها به تعویق افتاده است.به گزارش اقتصادآناین به 
نقل از ایرنا، کعبی اظهار کرد که قرار برود این شرکت برای مرحله نخست 
توسعه پروژه شرق »میدان شمالی« درخواست مناقصه پیمانکاران را ماه 
جاری دریافت کند. اما به دلیل درخواست شرکت ها در بحبوحه کرونا، این 
مناقصه به تعویق افتاده و به سه ماهه چهارم سال جاری میادی موکول 
شــده است.  وی افزود: ما با ســرعت تمام به توسعه میدان شمالی ادامه 
می دهیم و در آن وقفه ایجاد نخواهیم کرد.کعبی گفت: هرچند پروژه های 
زیادی تعطیل شده و شرکت ها با توجه به اوضاع فعلی هزینه های خود را 
کاهش می دهند اما فکر می کنیم که دنیا هنوز به این گاز نیاز دارد.  شرکت 
قطر پترولیوم بزرگ ترین تولیدکننده گاز طبیعی مایع در دنیاست و قرار 
بود در مرحله نخست توسعه آن، میزان ساانه تولید این شرکت دولتی از 
۷۷ میلیون تن به ۱۱۰ میلیون تن در سال 2۰2۴ برسد.قرار است مرحله 
دوم توســعه میادین گازی قطر، ظرفیت تولید این کشور را تا سال 2۰2۷ 
به ۱26 میلیون تن در سال افزایش دهد.  کعبی گفت: مرحله دوم توسعه 
پروژه های گازی این کشور به تأخیر نخواهد افتاد و »هیچ یک از پروژه های 
ما در میدان شمالی لغو نشده است.«در پی شیوع کرونا و محدودیت های 
اعمال شده از سوی کشــورها برای مقابله با این ویروس، تقاضای جهانی 
برای گاز مایع کاهش یافته است.  قطر در چنین شرایطی تاش کرده است 

تا مشتریان دیگری در آسیا و اروپا پیدا کند.

عضو کمیســیون انرژی مجلس کاهش مصرف 
بنزین را ازجمله آثار مثبت تحمیل شده ازسوی 
کرونا دانســت و گفت: درصورت صادرات بنزیِن 
صرفه جویی شــده در روزهای کرونایی، کشور به 
درآمد چند میلیارد تومانی یا داری خواهد رسید.

به گــزارش اقتصادآناین به نقــل از خانه ملت، 
سیدعلی ادیانی به راهکارهای عبور از پیامدهای 
اقتصادی شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: 
آثار اقتصادی کرونا را از دو جهت مثبت و منفی 
می توان بررســی کرد یکی از جنبه خسارت ها و 
خسران هایی است که به کشور وارد کرده، چراکه 
تعطیلی و تقلیل بنگاه های اقتصادی، کارخانه ها، 
تجمعات، ارکان اصلی قانون گذاریو... آثار مثبتی 
در سبد درآمد ملی کشور نخواهد داشت.نماینده 
مردم قائم شهر، ســوادکوه و جویبار در مجلس 

شــورای اسامی  شیوع کرونا را دارای آثار مثبت 
اقتصادی، انسانی و جانی نیز دانست و توضیح داد: 
جاده های کشور ساانه حدود ۱5 هزار کشته دارند 
این میزان کشته منهای معلولیت ها و خسارت های 
مالی تصادف ها اســت لذا به یقین امسال 3 هزار 
کشــته جاده ای کمتــر خواهیم داشــت چراکه 
مسافرت ها در پی شیوع بیماری منحوس کرونا کم 
شده اند که این موضوع نفع اقتصادی و جانی برای 
همگان به دنبال دارد.ادیانی دیگر آثار مثبت کرونا 
را مرتبط با مســائل زیست محیطی عنوان کرد و 
گفت: کاهش مصرف بنزیــن از دیگر آثار مثبت 
تحمیل شده ازسوی کرونا است چراکه نسبت به 
سال گذشته در این ایام، روزانه حدود 5۰میلیون 
لیتر کمتر بنزین مصرف می شــود که اگر ضربدر 
قیمت یک لیتر فوب خلیج فارس شود میلیاردها 

دار یا تومان برای کشــور عایدی اقتصادی دارد 
البته درصورتی که بتوان بنزیِن صرفه جویی شده 
را صادر کرد.  عضو کمیســیون انرژی مجلس با 
بیان اینکه مردم در این شرایط از مجلس، دولت 
و دستگاه قضا انتظاراتی دارند، اظهار کرد: اگرچه 
دولت قدم هایی برای مردم برداشته است اما افراد 
روزمزد، کارگران، دستفروش ها، واحدهای تولیدی 
خرد، مدت هاســت نه تنها آورده ای نداشتند بلکه 
باید مالیات، اقساط بانکی و عوارض را نیز پرداخت 
کنند که دولت بایــد گام هایی نیز برای رفع این 
مشــکات بردارد.به گفته ادیانی، مجلس نیز باید 
بازنگــری و واکاوی قوانین موجود را در دســتور 
کار خود قرار دهــد و اجازه جا به جایی برخی از 
ردیف ها را به دولت دهد تا خسارت های اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی ناشی از ویروس جبران شود.

ادیانی مطرح کرد؛
عایدی چند میلیاردی کرونا برای کشور!

مدیر گازرســانی شرکت ملی گاز ایران گفت: به پیشنهاد شرکت ملی گاز 
ایــران و وزارت نفت و با تصویب هیأت دولــت و به منظور تعیین الگوی 
مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، امســال اســتثنائأ اتمام فصل سرد 
همه اقلیم ها و دوره استفاده مشترکین خانگی از نرخ گازبهای فصل سرد، 
تا ۱5 اردیبهشت سال ۱3۹۹ تمدید شد.غامرضا مشایخی در گفت و گو 
با ایســنا، با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیأت دولت، محاسبه قبوض گاز 
مصرفی مشــترکین خانگی در کل، به دو بخش فصل سرد و گرم تقسیم 
می شود، اظهار کرد: از پانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان هر سال، فصل گرم 
و از پانزدهم آبان تا پانزدهم فروردین سال بعد، فصل سرد محسوب شده و 
محاسبه قبوض گاز بر این اساس انجام می شود.وی با تاکید بر اینکه بر این 
اساس، قبوض گاز مشترکین خانگی تا زمان گفته شده و با توجه به شرایط 
پیش آمده، بر اســاس نرخ فصل سرد و جداول پلکانی که برای هر اقلیم 
متفاوت است،  محاسبه می شود که تفاوت چشمگیری در میزان پرداخت 
مشترکین خواهد داشت، تصریح کرد: این امر بدین مفهوم است که هیچ 

تغییری در نرخ گازبها و نحوه محاســبه آن بوجود نیامده و تنها بر اساس 
این مصوبه، به جای ۱5 فروردین از ۱5 اردیبهشت ماه قبوض مشترکین 
گاز بدون هیچ گونه افزایش مجددی، بر اساس روال قبل و جداول پلکانی 
محاسبه می شــود.مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: این 
مصوبه و اجرای فصل سرد و گرم برای کلیه مشترکین خانگی 3۱ استان 
ازم ااجراست. طریقه محاسبه قبوض نیز بر اساس همان جداول پلکانی 
۱2 پله ای اســت که هر پله قیمت خاص خود را در فصل سرد سال دارد 
که به هرحال به دلیل مصرف بیشتر، ارزان تر محاسبه می شود.مشایخی با 
بیان اینکه تفاوت این طریق محاسبه و اضافه کردن یک ماه به فصل سرد 
با روش معمول همیشگی، رقم قابل توجهی است؛ چراکه اان استان های 
بســیاری هســتند که هنوز هوای گرم ندارند و مردم از بخاری و شوفاژ 
اســتفاده می کنند و چون هنوز گاز مصرفــی آن ها با همان قیمت پایین 
فصل سرد محاسبه می شود، در شرایط کنونی که مردم تحت فشار هستند، 

کمک بسیار مناسبی به آنان خواهد شد.

وزیر نفت مطرح کرد؛
گاز مایع، جایگزین مناسب دیزل در حمل و نقل تجاری

تهران- ایرنــا- وزیر نفت گفت: گاز طبیعی به صورت مایــع )LNG( می تواند جایگزین 
مناسبی برای سوخت دیزل در حمل و نقل تجاری باشد.به گزارش دیروز سه شنبه ایران 
خودرو، »بیژن نامدار زنگنه« در بازدید از خودروی سورن گازسوز ایران خودرو با پیمایش 
۴۰۰کیلومتر در پژوهشــگاه صنعت نفت، با اشاره  به همکاری مشترک این وزارتخانه با 
شرکت ایران خودرو در توسعه نخستین موتور پایه گازسوز ای. اف.۷ خواستار تولید بیشتر 
خودروها با موتور پایه گاز سوز ای. اف.۷ با هدف جایگزینی 2۰ تا 3۰ میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی با بنزین شد.وی، سوخت ملی ایران را گاز طبیعی اعام کرد و از عاقه وزارت 
نفت به توسعه موتورهای پایه گازسوز نیمه سنگین و سنگین خبر داد.در ادامه، »مهدی 
رجبعلی« مدیرعامل شــرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو اظهار داشت: 
ســورن گاز سوز با پیمایش باا از دو جهت مطلوبیت برای مشتری را باا برده است.وی 
افزود: نخســت،  این خودروها فقط از طریق گاز می توانند بیش از ۴۰۰ کیلومتر پیمایش 
داشته باشند و در عمل تعداد مراجعه رانندگان به جایگاه های توزیع CNG کمتر می شود 
و دوم،  مخــازن گاز آن در زیر خودرو و در کف کار شــده و فضای صندوق آن کاما در 

دسترس بوده و باز است.

نحوه محاسبه قبوض گاز اعام شد
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گزیده خبر وزارت صنعت آمار داد:

سرمایه گذاری ۲۱ هزارمیلیارد ریالی در پنج پروژه فوادی
تهران - ایرنــا - وزارت صنعت، معدن وتجارت آمار داد: ۱۱ 
ماه پارسال پنج پروژه فوادی با سرمایه گذاری افزون بر ۲۱ 
هزار و ۳۹۲.۶ میلیارد ریال راه اندازی شد که چهار پروژه به 
شکل توسعه ای اجرا شــد. براساس جداول آماری وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت، 5 پروژه فوادی در ۱۱ ماه سال ۹8 
در کشور اجرا شــده که شامل یک طرح ایجادی و 4 پروژه 
توسعه ای است و از مجموع آنها دو طرح در استان اصفهان 
اجرا و در استانهای لرستان، فارس و خوزستان هر کدام یک 
طرح راه اندازی شــد.همچنین این طرح هــا که در زمینه 
لوله و پروفیل، انواع مقاطع فوادی، واحد احیای مســتقیم 
و شمش فوادی است، زمینه اشتغال نزدیک به یکهزار نفر 
با اولویت نیروهای بومی را فراهم ساخته است.ایران در بین 
فواد سازان جهان اکنون رتبه دهم را به خود اختصاص داده 
است و با دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن در افق ۱4۰4 
انتظار می رود جایگاه هفتم دنیا را در این بخش کسب کند.

پیش بینی شده که امسال با دستیابی به ظرفیت 4۰ میلیون 
تن فواد ســازی بیش از ۳۰ میلیون تن شمش فوادی در 
کشور تولید شود.براساس نقشه راه معدن برای سال ۱۳۹8 

تولید ۳۱ میلیون تن شــمش فوادی پیش بینی شده بود، 
آمار ۱۱ ماهه تولید نزدیک به ۲5 میلیون تن ثبت شد.وزارت 
صنعت ، معدن و تجارت در جداول آماری منتشرشده خود از 
طرح های یادشده در شمار مهمترین پروژه های راه اندازی 
شــده نام برده و کارخانه فواد پارس هفت تپه خوزســتان 
که طرح احداثی معرفی شــده با بهــره گیری از منبع پنج 
میلیون یورویی صندوق توسعه ملی و ۲45.۱ میلیارد ریال 
اعتبار ریالی اســت، در فاز نخســت ســاانه ۱۰۰ هزار تن 
شــمش فوادی تولید دارد.همچنین کارخانه لوله و پروفیل 
در شهرضا اصفهان ظرفیت تولید ساانه 5۰۰ هزارتنی دارد، 
مجتمع فواد خرم آباد)لرستان( انواع مقاطع فوادی را روانه 
بازار می سازد که ظرفیت اسمی 8۰ هزارتنی و حقیقی ۷5 
هزار تنی دارد.ذوب آهن پاســارگاد )فارس( نخستین واحد 
مگامدول تولید آهن اســفنجی   مهرماه ۹8 راه اندازی شدو 
واحدهای دوم و ســوم آن هم هریک با ظرفیت ۱.8 میلیون 
تن در ســال تا پایان ۱4۰۱ وارد مدار می شود و واحد فواد 
اصفهان در زمینه مقاطع فوادی هم در قالب طرح توســعه 

ای راه اندازی شد.

رشد تولید، دستاورد مهم صنعت فواد در 
دوران تحریم

طبق اعام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، 
بررسی عملکرد صنعت فواد کشور در سال ۱۳۹8 و در اوج تحریم ها، نشان 
می دهد که طی ۱۱ ماهه منتهی به بهمن سال ۱۳۹8، تولید فواد ایران با 
رشد۱۰ درصدی به حدود ۲5 میلیون تن رسیده است.به گزارش ایسنا، بر 
این اساس صنعت فواد ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹8 در حالی در فهرست 
تحریم جای گرفت که دولت آمریکا صنعت فواد کشورمان را در سال ۱۳۹۷ 
تحریــم کرده بود. عاوه براین در آذر ماه هم مجدد تحریم صادرات الکترود 
گرافیتی و کک نفتی به ایران در دســتور کار قرار گرفت. همچنین باردیگر 
در مورخ اواخر دی ماه نیز تحریم شــرکت های فوادی ایران در فهرســت 
تحریم ها قرار گرفت.اما با این وجود، آمار تولید شمش فوادی در ۱۱ ماهه 
۱۳۹8 نشانگر رشــد عملکرد فوادسازان در شرایط تحریمی است. در این 
مدت تولید فواد ایران با رشد ۱۰ درصدی به حدود ۲5 میلیون تن رسید. 
همچنین تولید شــمش فوادی نیز با رشــد ۱8 درصدی داشت و با وجود 
تحریم ها، ۶۰ درصد از آن )از ســهم رشــد تولید(، راهی بازارهای صادراتی 
شــد. ضمن اینکه تولید کنندگان بزرگ شمش فوادی در دوره مزبور رشد 
۲8 درصدی را در مقایسه با ۱۱ ماهه  ۱۳۹۷ اجرا کردند.انجمن فواد ایران 
میزان تولید فواد خام )میانی( کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹8 را نزدیک به 
۲5 میلیون تن اعام کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۷ رشد ۱۰ 
درصدی را ثبت کرد. تولیدات فوادی نیز به رقم ۱8 میلیون و ۳5۰ هزار تن 
رسید که رشد پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ را رقم زد. این 
آمار نشان می دهد از حدود ۲5 میلیون تن فواد خام )میانی( تولید شده در 
کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۱5.۳ میلیون تن مربوط به بیلت و بلوم و 
۹.۶ میلیون تن مربوط به اسلب بوده است.ارقام تولیدات گویای آن است که 
یک میلیون و ۳۶ هزار تن تیرآهن، هفت میلیون و 48۰ هزار تن میلگرد و 
۷۳8 هزار تن سایر تولیدات فوادی )نبشی و ناودانی( عرضه شده که جمع 
مقاطع طویل تولید شده به بیش از ۹.۲ میلیون تن رسید که ۶ درصد رشد 
در زمینه تولید مقاطع طویل فوادی نســبت به دوره مشابه در سال ۹۷ به 
دست آمد.تولید ورق گرم نیز با رشد سه درصدی به بیش از ۷.5 میلیون تن 
رسید و ورق سرد نیز با دو درصد رشد به دو میلیون و ۳۹۳ هزار تن رسید 
و در تولید ورق های پوشــش دار هم افزایش ۲4 درصدی حاصل شد و به 
سطح تولید یک میلیون و 5۷4 هزارتن رسید و به این ترتیب تولید مقاطع 
تخت فوادی به بیش از ۹ میلیون تن بالغ گشــت و رشــد پنج درصدی را 
نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷ ثبت کرد.تولید ۲5.5 میلیون تنی آهن 
اسفنجی انجمن مزبور در داده های آماری خود میزان تولید آهن اسفنجی را 
۲5.5 میلیون تن در مدت ۱۱ ماهه  ۱۳۹8 قید کرد که در مقایسه با مدت 

مشابه سال ۱۳۹۷ رشد پنج درصدی دارد.

شعار”جهش تولید” از فواد مبارکه 
سرچشمه خواهد گرفت

دکتر پروین صالحی منتخب مردم شــریف شهرستان در بازدید از شرکت 
فــواد مبارکه و دیدار صمیمانه با مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران و 
کارکنان این شــرکت در مصاحبه با خبرنگار فواد گفت: علی رغم ریسک 
های باایی که در حوزه ویروس کرونا وجود دارد، با عنایت به شــعار مقام 
معظم رهبری که سال ۹۹ را سال “جهش تولید” خواندند، بر خود ازم دیدم 
که از نزدیک به مدیران و کارکنان این شرکت خدا قوت گفته و حمایت خود 
را از تولید اقتصادی اعام دارم.وی گفت: شرکت فواد مبارکه ستاره ای است 
که بر تارک صنعت و اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقاب اسامی تاکنون در 
حال درخشــیدن است. منتخب مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسامی با اشــاره به اهمیت تولید و نقش آن در تولید ناخالص ملی کشور 
خاطرنشان کرد: انتظار می رود که این قطب صنعتی کشور در سال جدید 
هم گام های بســیار بلندی در این راستا بردارد.وی خاطرنشان کرد: اجرای 
توســعه های پیش رو و جهش تولید در این شرکت عاوه بر ارتقای اقتدار 
این شــرکت در جهان به رونق اقتصاد ملی و کاهش معضل بیکاری خواهد 
انجامید، که قابل تقدیر اســت.دکتر صالحی اظهار داشت: چشم امید تولید 
و رونق اقتصادی کشــور به کارخانجاتی نظیر فواد مبارکه است. به یقین 
همت واای کارکنان و ریسک پذیری قابل تقدیر مدیریت ارشد این شرکت 
انشاءاه از تحریم های اقتصادی فرصتی عالی خواهد ساخت.منتخب مردم 
شهرستان مبارکه در مجلس شورای اســامی خاطرنشان کرد: در سنوات 
اخیــر کارآمدی و نقش تولید بهتر از هر زمان دیگر در رفع تحریم ها مؤثر 
واقع شــده است؛ از این رو به همراه سایر همکاران خود در مجلس شورای 
اســامی تمامی توان خود را در حمایت از فواد مبارکه و تســهیل شرایط 

تامین حداکثری مواد و اقام مورد نیاز این شرکت به کار خواهیم گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: در این بازدید کوتاه فقط با بخش های مختصری از 
ظرفیت ها و توانمندی های فواد مبارکه آشــنا شدیم، فلذا با ازبین رفتن 
ویروس کرونا و در فرصتی دیگر با ســایر واحدهای این کارخانه معظم آشنا 

خواهیم شد.

وزیر نفت، سورن گاز سوز ایران خودرو با 
پیمایش باارا پسندید

وزیر نفت از خودروي ســورن گازسوز ایران خودرو با پیمایش 4۰۰کیلومتر 
درپژوهشــگاه صنعت نفت بازدید که مورد استقبال قرار گرفت و خواستار 
تولید بیش تر این نوع محصوات توسط خودروسازان کشور شد.ایکوپرس – 
بیژن زنگنه نامدار وزیر نفت دراین بازدید با اشاره  به همکاری مشترک این 
  EF۷ وزارتخانه با شــرکت ایران خودرو در توسعه  اولین موتور پایه گازسوز
خواســتار تولید بیش ترخودروها با موتور پایه گاز سوز اي . اف ۷  با هدف 
جایگزینی ۲۰ تا ۳۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی با بنزین، شد.وي سوخت 
ملی ایران را گاز طبیعی اعام و از عاقه وزارت نفت به توســعه موتورهای 
پایه گازسوز نیمه سنگین و سنگین خبر داد و گفت، گاز طبیعی به صورت 
مایع )LNG( می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت دیزل در حمل و نقل 
تجاری باشــد.درادامه مهدي رجبعلي مدیرعامل شرکت تحقیق، طراحی و 
تولید موتور ایران خودرو اظهار داشــت : سورن گاز سوز با پیمایش باا از دو 
جهت مطلوبیت برای مشتری را باا برده است.وي افزود:  اول،   این خودروها 
تنها از طریق گاز می توانند بیش از 4۰۰ کیلومتر پیمایش داشــته باشند و 
عمــا تعداد مراجعه رانندگان  به جایگاه های توزیع CNG کمتر می شــود. 
دوم،  مخازن گاز آن در زیر خودرو و در کف کار شــده و فضای صندوق آن 
کاما در دســترس بوده و باز است.گفتني است وزیر نفت روز ۱4 فروردین 
ماه در حاشــیه امضای قرارداد تجاری سازی محصوات میکروسی اچ پی در 
پژوهشــگاه صنعت نفت از خودروی سورن گازســوزبا پیمایش باای ایران 

خودرو نیز بازدید کرد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری اعام کرد
آخرین وضعیت حمل کااهای ضروری 

معاون حمل و نقل ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعام کرد: طی سه 
هفته گذشته حمل و نقل کااهای اساسی و ضروری مردم با کامیون و تریلی ۳5 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و حمایت های ویژه ای از 
راننده های فعال کامیون صورت گرفته اســت.مهران قربانی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: از ۲5 اســفندماه تا ۱۷ فروردین ماه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن انواع 
کاای اساســی از بنادر شش گانه شمالی و جنوبی شامل بندر امام خمینی )ره(، 
بندرعباس، بندر چابهار، بندر امیرآباد و بندر نوشــهر به داخل کشور حمل شده 
اســت.وی با بیان این که حمل کااهای اساسی از بنادر کشور در قالب 4۰ هزار 
نفر کامیون و تریلی صورت گرفته است، افزود: ساانه به طور معمول ۱۰۰ هزار 
بارنامه برای جابه جایی کااهای اساسی و ضروری مردم برای کامیون ها و تریلی ها 
صادر می شود که امســال تعطیات نوروزی و شیوع ویروس کرونا بر این مساله 
تاثیر گذاشت و با ظرفیت 45 درصد ناوگان عملیات جابه جایی بار انجام شد.معاون 
حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: اتفاق مهمی که در 
این زمینه افتاد این بود که تمرکز کامیون ها و تریلی ها روی جابه جایی کااهای 
اساسی بود که توانستیم با 45 درصد ظرفیت ناوگان دو میلیون و 585 هزار تن 
انواع محصوات کشاورزی، دامی، غذایی و بهداشتی به عنوان کااهای اساسی و 
ضروری مورد نیاز مردم در بازه زمانی ۲5 اســفندماه پارسال تا ۱8 فروردین ماه 
امسال را در کل کشور را جابه جایی کنیم که این میزان را نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل ۳5 درصد افزایش داشته اســت و علی رغم بروز شرایط خاص هیچ 
مشکلی در حمل و جابه جایی کااهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم به وجود 
نیامد.وی ادامه داد: در این ایام بیشــترین سهم را در زمینه ی حمل و جابه جایی 
کااهای اساســی به ترتیب بنادر امام خمینی )ره( بــا 5۲ درصد، امیرآباد با ۱۶ 
درصد و چابهار با ۱۱ درصد داشــتند و رتبه های اول تا ســوم را در میان بنادر 
شش گانه به خود اختصاص دادند.قربانی گفت: در این راستا اقدامات مهمی برای 
حمایت از رانندگان کامیون ها و تریلی های حمل کننده کااهای اساسی صورت 
گرفته که شامل اختصاص ســوخت جبرانی ویژه با ضریب ۳۰ درصدی مثبت، 
اختصاص سهمیه ویژه استیک، لحاظ ضرایب مثبت در کرایه پرداختی کااهای 
اساسی و تعهد شرکت ها در پرداخت کرایه رانندگان در مقاصد پس از تخلیه کاا 
بود.معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: به غیر 
از هماهنگی های زیادی که در ســطوح ملی و استانی برای ایجاد فضای مناسب 
فعالیت رانندگان حمل و نقل کاا صورت گرفت سعی شد تا اقدامات بهداشتی و 
ســامت رانندگان عامل کاای اساسی رعایت شود از جمله این که اعام بارها از 
سالن ها خارج و در محوطه ی باز صورت گرفت همچنین بسته های بهداشتی در 
پایانه های بار بین رانندگان توزیع و مقرر شد که شرکت های حمل و نقلی نیز به 

ازای صدور هر بارنامه امکانات اولیه بهداشتی را تامین کنند.

آمار ۱۲ماهه ۲۰۱۹تولید مس جهانی منتشر شد:
کاهش ۷30داری قیمت مس جهانی

کارخانــه های مس جهانی طی ۱۲ ماهــه ۲۰۱۹ میادی، حدود ۲۳.۹ میلیون 
تن مس تصفیه شــده تولید کردند.به گزارش اقتصادآناین ، جدیدترین گزارش 
گروه مطالعات بین المللی مس )ICSG( حاکیست: شرکت های جهانی تولید مس 
از ابتدای ماه ژانویه تا پایان دســامبر ۲۰۱۹، حدود ۲۳ میلیون و ۹4۹ هزار تن 
مس تصفیه شده تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۱8 میادی، ۲4 
میلیون و ۹8 هزار تن بود که نشان دهنده کاهش حدود ۶۲ صدم درصدی است.

ظرفیت کارخانه های مس تصفیه شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته میادی به ۲8 
میلیون و 8۳۶ هزار تن رسید که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۲۰۱8 میادی 

)۲۷ میلیون و 8۷۹ هزار تن(، ۳.4 درصد افزایش نشان می دهد.

افزایش ظرفیت معادن مس جهانی و کاهش تولید آنها
بنا به این گزارش، شــرکت های مس جهانی طــی ۱۲ ماهه ۲۰۱۹، حدود ۲۰ 
میلیون و 4۳۱ هزار تن ماده معدنی تولید کردند. این رقم در مدت مشــابه سال 
۲۰۱8 میادی، ۲۰ میلیون و 5۷۷ هزار تن بود که حاکی از کاهش حدود ۷ دهم 
درصدی میزان تولید است. همچنین، در سال ۲۰۱۹ از 84 درصد ظرفیت معادن 
جهانی استفاده شــده که نسبت به سال ۲۰۱8 )85 درصد(، یک درصد کاهش 
یافته است.از این میزان، ۱۱ میلیون و 4۰5 هزار تن مربوط به قاره »آمریکا«، 4 
میلیون و ۱۱ هزار و 8۰۰ تن »آسیا«، ۲ میلیون و ۱۶4 هزار و ۲۰۰ تن »آفریقا«، 
یــک میلیــون و 8۰۶ هزار و ۷۰۰ تن »اروپا« و یک میلیــون و 4۳ هزار مربوط 
به »اقیانوسیه« بوده است.همچنین، ظرفیت معادن مس جهانی در سال ۲۰۱۹ 
میادی، ۲4 میلیون و ۲۳8 هزار تن شد که نسبت به سال ۲۰۱8 میادی )۲4 

میلیون و ۱۲۷ هزار تن(، حدود 4۶ صدم درصد افزایش یافت.

نوسان قیمت جهانی مس
بنا به این گزارش، قیمت جهانی مس که در ۲ ماه گذشته میادی به دلیل انتشار 
ویروس کرونا و کاهش فعالیت های اقتصادی چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
و مصرف کننده مس در جهان به حدود 5۶۰۰ دار در تن رســیده بود، پس از 
افزایش به حدود 5۶۳۶ دار در تن در ماه گذشته، تا دیروز به حدود 4۹۰5 دار 

در تن کاهش یافته بود اما این رقم امروز )۷ آوریل ۲۰۲۰( افزایشی شد.

جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
54.5 درصد از کل تسهیات پرداختی 
بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های 
مختلف اقتصــادی صرف ســرمایه در 
گردش شده اســت.به گزارش ایسنا، بر 
اساس این آمار طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹8 
مجموعا 8۱8 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
تسهیات از ســوی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بخش های مختلف کشاورزی، 
مسکن-ســاختمان،  صنعت-معــدن، 
بازرگانــی و خدمات تخصیص یافته که 
صرف ایجاد، تامین ســرمایه در گردش، 
تعمیر، توســعه، خرید کاای شخصی 

و خرید مســکن شده اســت. این مبلغ 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 
۲۶.۱ درصد افزایش داشــته است.البته 
بیشترین ســهم از این تسهیات، یعنی 
54.5 درصد آن، صرف تامین ســرمایه 
در گردش بخش های مختلف اقتصادی 
شده است. مصارف خرید کاای شخصی 
و ایجاد نیز هر کــدام حدود ۱۲ درصد 

از این تســهیات را دریافت کردند که 
حدودا معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
است و بیشترین مصرف تسهیات بانکی 
بعد از سرمایه در گردش، مربوط به این 
دو بخش بوده است.خرید مسکن هم با 
سهم ســه درصدی کمترین مصرف را 
داشته و ۲4 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 

صرف این کار شده است.

سهم صنعت چقدر است؟
همچنین آمارها نشان می دهد که بیش 
از ۳۱ درصــد از کل ایــن مبلغ یعنی 
حدود ۲55 هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته 
که نســبت به مبلغ تخصیص یافته از 
سوی بانک ها و موسســات اعتباری به 
این بخش در مدت مشابه سال گذشته 
4۳.۷ درصد افزایش یافته است.از طرف 
دیگر بیش از ۷۱ درصد از تســهیات 
تخصیص یافته به بخش صنعت، یعنی 
نزدیک به ۱8۲ هزار میلیارد تومان از آن 
صرف تامین سرمایه درگردش واحدها 

شده است.

در ۱۱ ماهه سال ۹8

بیش از نیمی از تسهیات بانکی 
صرف سرمایه در گردش شد

در حالی که دو روز گذشته گفته می شد که اعتباری 
حدود هزار میلیارد تومان برای کنسلی پروازها در 
هفته های گذشته پرداخت شده است، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی اعام کرد: کاهش پروازهای 
داخلی در این ایام به بیش از ۹۰ درصد رسیده است 
و چهار ایراین داخلی نیز عملیات پروازهایشان را 
در این راســتا متوقف کردنــد اما همچنان منتظر 
پرداخت اعتبارات ازم از ســوی ستاد کرونا برای 
جبران این خسارت ها هستیم.به گزارش ایسنا، در 
پی شــیوع ویروس کرونا در کشور و باا رفتن آمار 
مبتایان و جان باختگان محمد اســامی وزیر راه 
و شهرســازی  در همان روزهای نخست اسفند ماه 
پارسال اعام کرد که مردم می تواند بدون پرداخت 
جریمه بلیت پرواز یا قطارهای خریداری شده خود 
را کنســل کرده یا به زمان دیگری موکل کنند.در 
این راستا به گفته اسامی بیش از ۲۰۰ هزار بلیت 

هواپیما کنسل شد و بالغ بر سه هزار میلیارد تومان 
خسارت به ایراین های داخلی البته تا ۱5 فروردین 
ماه و براساس برآورد انجمن شرکت های هواپیمایی 
وارد شــده است.البته دو روز گذشــته آمار و ارقام 
رسمی اعام شده نشــان می داد که هزار میلیارد 
تومان برای جبران خســارت ناشی از کنسل شدن 
بلیت هواپیما پیش بینی و پرداخت شده است.این 
در حالی اســت که مقصود اسعدی سامانی - دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی - در این باره به ایسنا 
گفت: هنوز هیچ اعتباری برای جبران خسارت های 
وارد شده به شــرکت های هواپیمایی داده نشده و 
البته این در حالی است که کاهش پروازها همچنان 
ادامه دارد و بیشــتر و بیشتر می شــود.وی افزود: 
کاهش مســافرت های هوایــی و پروازهای داخلی 
از همان اســفند ماه پارســال آغاز شد و به تدریج 
به حدود ۷5 درصد رســید که البتــه این میزان 

کاهش هم اکنون و در این روزها بیشــتر شــده و 
به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.اسعدی سامانی 
گفت: برآورد خسارت های وارد شده به شرکت های 
هواپیمایــی تا ۱5 فروردین ماه بیش از ســه هزار 
میلیارد تومان بوده اســت که البته این خسارت ها 
با توجه به ادامه داشتن این شرایط ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و مشخص نبودن پایان آن بیشتر هم 
خواهد شــد.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با 
بیان این که در راســتای کاهش شدید پروازهای 
داخلی 4 ایراین داخلی عملیات پروازهایشــان را 
کاما متوقف کرده اند گفت: ایراین های دیگر نیز با 
حداقل ظرفیت در حال انجام پروازهایشان هستند. 
از این رو از مسووان می خواهیم اعتبارات ازم برای 
جبران این خســارت ها را هر چه سریعتر  پرداخت 
کنند تا شــرکت های هواپیمایی بتوانند دوباره به 

فعالیت های خود ادامه دهند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعام کرد
کاهش پروازهای داخلی تا بیش از ۹۰ درصد

 احتمال ورود دسته های ملخ طی
 چند روز آینده

ســخنگوی ســازمان حفظ نباتات با اعام اینکه امسال حجم ورودی ملخ  
صحرایی به کشور نسبت به سال گذشته ۲ تا ۳ برابر بیشتر شده، از احتمال 
ورود دســته های ملخ از کشورهای عمان، کویت و امارات به ایران طی چند 
روز آینده خبر داد.ســید محمدرضا میر در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
امسال همانند سال گذشته با حجم انبوه و بسیار زیاد ملخ صحرایی مواجه 
هســتیم، اظهار کرد:  بر اساس پیش بینی های سازمان فائو و سازمان حفظ 
نباتات به این نتیجه رســیدیم که  شرایط  مناســب آب و هوایی و دما در  
خاســتگاه ملخ صحرایی یعنی کشورهای حاشیه دریای سرخ و شاخ آفریقا 
منجر به رشــد و تکثیر زیاد این آفت شــده است. وی ادامه داد: ریزش این 
آفت از اوایل اســفند ماه ســال گذشــته به صورت جدی در کشور   اتفاق 
افتاد و در حال حاضر در ســطحی حدود 58 هزار هکتار  و در اســتانهای 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، بوشهر و جنوب کرمان با 
این آفت مبارزه شده است. بیشترین سطح مبارزه مربوط به استان هرمزگان 
با ۲4هزار و 5۶8 هکتار و کمترین ســطح نیز متعلق به جیرفت در جنوب 
کرمان با 5۰۰ هکتار است.سخنگوی سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه 
سال گذشته در ســطحی معادل ۷۶۰ هزار هکتار مبارزه انجام شد، گفت: 
با توجه به اینکه امســال این آفات در دســته های پرجمعیت تر و متراکم 
تر وارد کشور شــده اند پیش بینی می شود که حجم ورودی آنها نسبت به 
سال گذشته حدود ۲ تا ۳ برابر بیشتر شده باشد. البته تمهیدات ازم برای 
مبارزه با آنها نیز اندیشــیده شده استوی در ادامه به استان های درگیر این 
آفت اشــاره کرد و گفت:در حال حاضر شش استان  درگیر این آفت هستند 
و مبارزاتی نیز در این اســتانها انجام شده است و خوشبختانه هیچ  خسارت 
به مزارع و باغات وارد نشده است.میر تصریح کرد: پیش بینی ها حاکی از این 
است که با توجه به جهش وزش باد ورود این آفات از کشورهای عمان، کویت 
و امارات طی  چند روز آینده به کشور محتمل است و احتماا در روزهای آتی 
استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و  جنوب کرمان با حجم انبوهی 
از  این آفت ها مواجه می شوند. البته هشدارهای ازم به استان داده شده است 

و جای هیچ نگرانی ای نیست.

مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس خبر داد:
 جهش تولید با احیای معادن کوچک مقیاس

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت تهیــه و تولید مواد 
معدنی ایران، ســیدرضا عظیمی؛ مدیــر اجرایی و دبیر 
شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس با بیان این مطلب گفت: فعال ســازی و 
توســعه معادن کوچک مقیاس در سال ۱۳۹۹ با جهش 
تولید مواد معدنی در کشور و هدف گذاری طرح جهت احیای ۲۰۰ معدن کوچک 
مقیاس همراه خواهد بود.وی در ادامه افزود: طرح احیاء، فعال ســازی و توســعه 
معادن کوچک مقیاس در سال ۹8 با عنوان “رونق تولید” موفق شد تا با شناسایی 
تعداد 44۹۶ معدن کوچک مقیاس در کشور، تعداد ۲۱۳۰ معدن را در قالب ۳۶4 
پروژه بررسی و ضمن انجام اقدامات کلینیکی بر روی تعداد ۹۷۰ معدن کوچک، 
در نهایت در ســال ۱۳۹8 مطابق برنامه ریزی هــای صورت گرفته، ۱4۶ معدن 
کوچک مقیاس را از ۱5۰ معدن هدفگذاری شده در کشور احیا کند.مدیر اجرایی 
و دبیر شــورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
با اشــاره به اهمیت معادن طا در کشور گفت: در آینده نزدیک برنامه های ویژه 
ای برای مشارکت و سرمایه گذاری در معادن کوچک مقیاس طا در نظر داریم.

عظیمی افزود: یکی از عوامل موفقیت طرح هم افزایی تشکل ها و انجمن هاست 
که در آغاز ســال جدید ازم است تشکر از همکاری صمیمانه و همراستایی آنها 
با طرح را اعام کنم. کمیته های مشــترک با تشکل ها مخصوصاً صندوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و طرح زیرساخت ایمیدرو در طرح ایجاد شده 
که تصمیم گیری های برنامه های مرتبط در این کمیته ها شکل خواهد گرفت.

مدیر اجرایی و دبیر شــورای هماهنگی طرح احیا، فعال ســازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس با اشاره به نام گذاری سال ۱۳۹۹ با عنوان ” جهش تولید” گفت: 
این نام گذاری که خود نشان دهنده اهمیت و ضرورت تولید و حمایت قاطع تولید 
کنندگان از نگاه مقام معظم رهبری می باشــد، لذا لزوم ایجاد و توسعه بسترهای 
مناسب حمایتی از تولید کنندگان و به خصوص تولید کنندگان بخش معدن که 
سربازان جنگ اقتصادی می باشند، بیش از پیش بر همگان آشکار شده است.وی 
گفــت: معدن موتور محرک بخش تولید و به عنوان یکی از پارامترهای اصلی در 

صنایع معدنی است.
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شرایط وام های ۴ و ۱۲ درصدی بسته حمایتی کروناگزیده خبر
بعــد از وام یک تا دو میلیونی که برای حــدود چهار میلیون نفر از 
اصناف پیش بینی شده بود، بحث وام یک میلیونی برای ۲۳ میلیون 
خانوار یارانه بگیر مطرح شده است که ظاهرا اختاف هایی با یکدیگر 
دارند، اما هنوز ســازوکار نهایی آن مشخص نیست.به گزارش ایسنا، 
حدود یک ماه اخیر و با افزایش شــیوع ویروس کرونا و آسیب هایی 
که برای کســب و کار و درآمد خانوارها به همراه داشت، دولت بسته 
حمایتــی را پیش بینی کرد که بتواند برای خانوارهای آســیب پذیر 
باشــد؛ به طوری که در شرایط موجود در کنار کمک باعوض ۲۰۰ 
تــا ۶۰۰ هزار تومانی که برای خانوارهــای فاقد درآمد پیش بینی و 
مرحله اول آن پرداخت شد، کمکی هم در قالب اعتبار از محل منابع 
بانکی در دستور کار قرار گرفت که تاکنون دو نوع پرداخت تسهیات 
مطرح شــده است.این در حالی اســت که در مرحله اول تسهیات 
یک تا دو میلیونی برای حدود چهار میلیون نفر اعام شد که آنها از 
بین گروه های شــغلی و کسب و کارهای کوچک که در جریان کرونا 
آســیب دیده بودند گزینش شدند. اما به تازگی همتی - رئیس کل 
بانک مرکزی - از تســهیات جدیدی خبر داده که می تواند تمامی 
یارانه بگیران را که ۲۳ میلیون خانوار هســتند،  شــامل شود.گرچه 
جزئیاتی از تسهیات جدید یک میلیون تومانی و نحوه پرداخت آن 
مشخص نیست، اما ظاهرا برای پرداخت این تسهیات باید تاییدیه ای 
برای یارانه بگیران که امکان پرداخت قســط را دارند در ســامانه ای 

که تعریف خواهد شــد، وجود داشته باشد.در این حالت با مشخص 
شــدن وضعیت متقاضی مبلغ یک میلیون تومانی به حساب یارانه 
سرپرست خانوار واریز خواهد شــد.در مورد تسهیاتی که برای ۲۳ 
میلیون خانوار در نظر گرفته شده، بعد از چهار ماه تنفس از پرداخت، 
کســر اقساط از یارانه و کمک معیشــتی که هر ماه به حساب یارانه 
بگیر واریز می شــود، آغاز خواهد شد که در مورد تسهیات یک تا 
دو میلیون تومانی اصناف نیز همین گونه است.ســود تسهیات یک 
میلیون تومانی خانوارهای یارانه بگیر ۱۲ درصد است که باید کامل از 
سمت دریافت کننده پرداخت شود. همچنین در حالی در اعتبار یک 
تا دو میلیون تومانی سود ۱۲ درصد برای بانک ها پیش بینی شده که 
هشت درصد آن را سازمان برنامه و بودجه پرداخت می کند و چهار 
درصد را صاحب اعتبار می پردازد.اگر قرار باشد تسهیات یک میلیون 
تومانی جدید بانک مرکزی برای یارانه بگیران، بدون گزینش و منوط 
به درخواست آنها باشد، می تواند مجموع ۲۳ میلیون خانوار که حدود 
۷۸ میلیون نفر را دربر می گیرد، شامل شود.  در عین حال که هیچ 
نیازی به مراجعه درخواســت کننده به بانک نیست و احتماا مانند 
تسهیات چهار درصدی برای وام جدید یارانه بگیران نیز سامانه تایید 
افراد متقاضی و شناسایی آنها از کانال وزارت کار انجام خواهد شد.با 
این حال هنوز اعام رسمی در رابطه با نحوه و سازوکار پرداخت یک 

میلیونی انجام نشده و ممکن است هر تغییری در آن اعمال شود.

انعقاد تفاهم نامه چهارجانبه برای حمایت از 
تعاونی های بهداشتی و لوازم پزشکی

در راستای حمایت از تعاونی های بهداشتی و لوازم پزشکی جهت مقابله با ویروس 
کرونا بانک توسعه تعاون تفاهم نامه چهارجانبه ای با معاونت تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
تعاون منعقد نموده استحجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون با اشاره به امضای این تفاهم نامه خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون 
به همراه دســتگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری 
و هم افزایی مناســبی برای پیشــبرد اهداف و سیاست های دولت در حمایت از 
تولیدکننــدگان محصوات مقابله با کرونا برقرار نموده اســت.وی بابیان اینکه 
مطابق این تفاهم نامه به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال تســهیات به شرکت های 
تعاونی تولیدکننده کاای طبی »دســتکش و ماسک«، مواد ضدعفونی کننده و 
البسه بیمارســتانی پرداخت می شود اظهار داشت: علی رغم محدودیت زمانی و 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و کاهش ســاعت کار بانک؛ مراحل تشکیل 
پرونده، تکمیل مدارک و پرداخت تســهیات به سرعت پیگیری و انجام گردیده 

است و مراحل اجرایی اعطای تسهیات به صورت دائم رصد می شود.

مدیرعامل بانک سینا:
صادرکنندگان چک های برگشتی بانک سینا 

مشمول محرومیت های بانکی نمی شوند
مدیرعامل بانک ســینا گفت: پیرو مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، 
صادرکننــدگان چک هایی که سررســید آنها در بازه زمانی اول اســفند 9۸ تا 
۳۱ اردیبهشــت 99 بوده و به علت شرایط حاصل از شیوع ویروس کرونا دچار 
برگشتی شــده اند به مدت ۳ ماه، مشمول محرومیت های بانکی نمی شوند.به 
گزارش روابط عمومی بانک ســینا، دکتر ایمانی افزود: با توجه به مصوبه بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران و به منظور مساعدت با کسب و کارهای آسیب 
دیده از شــیوع ویروس کرونا به ویژه کسب و کارهای کوچک که قادر به ایفای 
تعهدات خود نبوده و سررسید چک های آنها در بازه زمانی ۱ اسفند 9۸ تا ۳۱ 
اردیبهشت 99 باشد، مشمول محرومیت های بانکی مصرح در قانون چک نشده 
و این دسته از افراد می توانند از خدمات بانک به مدت حداکثر تا ۳ ماه پس از 

تاریخ برگشت چک مذکور استفاده کنند.
وی درخصوص این محرومیت ها که به مدت ۳ ماه اعمال نخواهد شــد، تصریح 
کرد: محرومیت های مذکور شــامل افتتاح حســاب و صدور کارت های بانکی 
جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق 
به صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک به میزان کســری مبلغ چک به ترتیب 
اعامی از ســوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیات بانکی یا صدور 
ضمانت نامه های ارزی و ریالی و عدم گشــایش اعتبار اســنادی ارزی و ریالی 

مندرج در ماده 5 مکرر قانون اصاح قانون صدور چک است.

اطاعیه:
رعایت نکات امنیتی در حوزه بانکداری 

الکترونیک ب
بانک توســعه صادرات ایــران به منظور اطاع رســانی در خصــوص افزایش 
کاهبرداری های تلفنی و گســترش فیشینگ در شــرایط ویژه ناشی از شیوع 
کرونا، پیشنهاداتی در راستای امنیت اطاعات بانکی ارائه کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات به نقل از مرکز فناوری اطاعات و ارتباطات این 
بانــک، رعایت موارد زیر در اســتفاده از خدمات بانکداری الکترونیک به منظور 

پیشگیری از وقوع هرگونه خطر امنیتی ضروری است:
 ۱ برای آنکه سایر افراد، وجهی را به حساب یا کارت شما واریز کنند، نیازی به 
مراجعه شما به دستگاه خودپرداز نیست.  ۲ برای انتقال وجه به کارت شما، ارائه 
شــماره کارت بانکی کافی است. ۳ به هیچ عنوان اطاعات CCV۲، تاریخ انقضا، 
رمز دوم ایستا و پویای خود را به تماس های تلفنی که با عناوین مختلف با شما 
برقرار می شــود اعام نفرمایید. همچنین کارشناســان بانک ها به هیچ عنوان 
این اطاعات را از شــما درخواســت نخواهند کرد. 4 با توجه به اینکه نرم افزار 
رمز پویای شــما و همچنین روش ارســال رمز پویا از طریق پیامک، با استفاده 
از دستگاه تلفن همراه شما انجام می شود، لطفا از دستگاه تلفن همراه خود به 
خوبی مراقبت کنید. 5 در صورت مفقودی دستگاه تلفن همراه، مراتب را در اسرع 
وقت به اطاع بانک برســانید و نسبت به غیرفعال سازی رمز دوم پویای خود بر 
اساس دستورالعمل های موجود اقدام نمایید. ۶ مراقب افراد ناشناسی که با شما 
تماس گرفته و شما را به بهانه ای مجبور به استفاده از ابزارهای پرداخت و بانکی 
کرده و یا خواستار اطاعات شخصی یا اطاعات مرتبط با کارت یا حساب بانکی 
تان هســتند، باشید. این اتفاق می تواند شــروع یک تراژدی تلخ را برای شما و 
خانواده باشد. ۷ در صورت مواجه شدن با تماس های مشکوک، با نهایت هشیاری 
و دقت عمل کنید و مراتب را سریعاً به مرکز تماس بانک توسعه صادرات با شماره 
تلفن ۸۸554۸۲۳ – ۰۲۱ با نام مرکز تماس OC )واحد عملیات بانک توســعه 

صادرات ایران( منعکس نمایید.

 قدردانی دانشگاه علوم پزشکی قم 
از بانک رفاه

در پــی خدمات بانک رفاه کارگران بــه کادر درمانی که در خط مقدم مبارزه با 
ویروس کرونا فعالیت می کنند، دانشگاه علوم پزشکی قم طی نامه ای از تاش 
ها و خدمات ارزنده این بانک تقدیر به عمل آورد. به گزارش روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، متعاقب شیوع ویروس کرونا در اقصی نقاط میهن اسامی به ویژه 
استان قم، بانک رفاه کارگران اقدام به ارائه خدمات ارزنده به تمامی اقشار جامعه 
به ویژه کادر درمانی این استان کرده که بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی 
قم به صورت رسمی و در نامه ای به مدیر عامل این بانک، از خدمات ارائه شده 

قدردانی کرد.

تولید 20 هزار عدد ماسک با حمایت گروه 
مالی گردشگری

با حمایت گروه مالی گردشــگری و بانک گردشــگری ۲۰ هزار عدد ماسک با 
کیفیت باا تولید شده که در اختیار مراکز بهداشتی درمانی جنوب کرمان قرار 
می گیرد.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری، در راســتای اهداف 
اجتماعی گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری، تولید ۲۰ هزار عدد ماسک در 
دستور کار قرار گرفت که اکنون آماده توزیع است.با شیوع ویروس کرونا در کشور 
و نیاز مبرم هموطنان در جنوب کرمان، به همت بنیاد نیکوکاری یاس وابســته 
به گروه مالی گردشگری، تولید ماسک در ۲ کارگاه هال احمر در فروردین ماه 

امسال آغاز و در مرحله نخست ۲۰ هزار عدد ماسک تولید شد.

اعطای وام یک میلیونی به 23 میلیون 
خانوار اجرا می شود

تهران- ایرنا- رییس بانک مرکزی از اجرایی شــدن اعطای وام یک میلیون 
تومانی به ۲۳ میلیون خانوار با بازپرداخت ۱۲ درصد در اسرع وقت خبر داد.

عبدالناصر همتی دوشــنبه شــب دربــاره تصمیمات اخیــر بانک مرکزی 
یادداشتی را منتشر کرد.

در این یادداشت آمده است:
چند نکته را به اطاع مردم عزیز می رسانم:

بانک مرکزی از طریق کاهش ۲5۰ هزار میلیارد ریالی ذخیره قانونی بانکها 
وبا همراهی بانکها امکان تأمیــن اعتبار ۷5۰ هزار میلیارد ریالی با نرخ ۱۲ 

درصد را فراهم ساخته است.  
پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید 
بــه ۲۳میلیون خانوار یارانه بگیر با نرخ۱۲ درصــد و بازپرداخت ۲4ماهه با 
تنفس چهارماهه به تصویب ســتاد اقتصادی دولت رسید که در اسرع وقت 

اجرایی خواهد شد.
با تأئید مقام معظم رهبری یک میلیارد یورو برای پشــتیبانی از هزینه های 
عمدتاً درمانی ناشی از کرونا اختصاص یافت. بانک مرکزی با خرید این مبلغ 

ارزی، معادل ریالی آن را در اختیار سازمان برنامه خواهد گذاشت.  
امروز در جلسه ای در حضور معاون اول محترم رئیس جمهوری، برنامه ریزی 

ازم برای تأمین دارو و کااهای اساسی سال 99 انجام شد.
درخواست بانک مرکزی برای دسترسی به حق خود در صندوق بین المللی 
پول و استفاده از آن برای کمک به برنامه مقابله با مشکات ناشی از شیوع  

ویروس کرونا، در جریان مراحل اداری است.

پول کثیف!!!
همــواره شــنیدایم که پول کثیف اســت و پس از دســت زدن به آن باید 
دست هایمان را بشوئیم. اما بعد از شیوع ویروس کرونا می بینیم افراد عاوه بر 
دستان خود، پول های خود را هم می شویند! حال این سوال مطرح می شود 

که آیا نمی شود پول نقد را از زندگی و مراودات مالی حذف کنیم؟
تاکنون تاش هــای زیادی برای حذف پول فیزیکــی و یا چاپ پول بدون 
باکتری توسط کشــورهای مختلفی انجام شده و موفقیت هایی هم بدست 
آمده است.واقعیت این است که پول نقد دیر یا زود از زندگی ما حذف خواهد 
شــد و به خاطره ای برای ما تبدیل خواهد شــد. اما فعــا مجبوریم با این 
پول کثیف کنار بیائیم.اما آنچه  پول را برای سامت ما خطرناک می کند در 
واقع ســرعت گردش پول نه با مفهوم اقتصادی بلکه سرعت دست به دست 
شدن فیزیکی آن در جامعه به خصوص در خریدهای کوچک است که باعث 
می شود، این ابزار خوشبختی بشر به یک عامل انتقال بیماری تبدیل شود، 
یعنی این ضرب المثل که پول چرک کف دست است، اان برای ما مصداق 
واقعی پیدا کرده است.در عصر جدید ابزارهای بانکی و دیجیتال رشد زیادی، 
داشته است، اما هنوز با وجود ارائه راهکارهای گوناگون توسط بانکها و فین 
تک ها به عنوان بازیگران جدید عرصه پرداخت، همچنان پول نقد یقه ی ما را 
رها نمی کند.در این رابطه  گفتگوی کوتاهی با فرهاد اینالوئی معاون فناوری 
اطاعات بانک ایران زمین داشــتیم و راهکار حذف پول فیزیکی از مراودات 
مالی ُخرد را سوال کردیم و وی در پاسخ گفت: راهکار، کیف پول الکترونیک 
اســت؛ اما اســتاندارد نداریم.وی افزود: تکنولوژی کیف پــول الکترونیک 
سالهاست در کشور وجود دارد، اما واقعیت اینست که هنوز استاندارد واحدی 
در این خصوص تدوین نشده است و این موضوع باعث شده تاش هایی که 
تاکنون در این حوزه انجام شــده موفق نباشد.اینالوئی با بیان این نکته که 
کیف پول الکترونیک تنها راهکار پرداخت خرد در کشور است، گفت: برخی 
از کسب و کارها مانند تاکسی ها، نانوایی ها، دست فروش ها و ... هنوز نیاز به 
پول نقد دارند و ابزارهایی مانند دستگاههای پوز به جهت هزینه های بانکی 
و شتابی آن به صرفه نیســت و تنها راهکار توسعه ی کیف پول الکترونیک 
در کشور است.در حال حاضر تاش های توسط برخی شرکت های استارتاپی 
برای حل این موضوع انجام گرفته اســت، مانند پرداخت از طریق نشان و یا 
کیو آر کد که در تاکسی ها مشاهده میشود، اما به دلیل نبود یک اپلیکیشن 
واحد و یا اســتاندارد تنظیم شده اســتقبالی از سمت رانندگان و مسافرین 
صورت نمی گیرد، در حالیکه در ســمتی دیگر برای اتوبوس ها و مترو کیف 
پول الکترونیک کامًا از سمت جامعه پذیرفته شده است.مطالعه ای در ژورنال 
پزشــکی ساوترن در ۲۰۰۲ نشان می داد که روی 94 درصد از اسکناس های 
آمریکا میکروب های بیماری زا پیدا شده است.اسکناس ها مکان خوبی برای 
رشد و نمو میکروب ها هستند. ویروس ها و باکتری ها روی اکثر سطوح بیش 
از 4۸ ساعت عمر نمی کنند، اما عمر آنها روی سطح پول های کاغذی حتی 
به ۱۷ روز هم می رسد )این مطالعات برای ویروس آنفلوآنزا بوده اند(. همین 
شواهد که ارائه کردیم کافی است تا برویم و تاش  کنیم الزامات و راهکارهای 
ازم برای توســعه ی کیف پول الکترونیک و حذف پول از خریدهای خرد را 

پیاده سازی کنیم.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نحوه ارائه خدمات 
بانکی به نیروهای مســلح و برخی نهادها مانند کانون 
وکا، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و ســازمان های نظارت 
حرفه ای اباغ شد.به گزارش اقتصاد آناین به نقل از ایلنا، 
بانک مرکزی در راستای اجرای آیین نامه پایگاه اطاعات 
اشخاص حقوقی به استناد قانون ارتقای سامت اداری 
و مقابله با فساد، اصاحیه ای در این خصوص به مدیران 
عامل شبکه بانکی جهت استحضار و اجرا اباغ کرد که 

به شرح زیر است:شناسایی مشتری از مهمترین مراحل 
ارائه خدمات بانکی است و هیات مدیره، مدیریت ارشد 
و یا رده سازمانی معادن آن در موسسه اعتباری باید از 
وجود برنامه های موثر شناسایی مشتریان و پیاده سازی 
آن ها از طریق ایجاد رویه های مناسب اطمینان حاصل 
کند. بر همین اســاس و به موجب مفاد مواد )5( و )۶( 
آیین نامه یاد شده، موسسات اعتباری مکلفند به هنگام 
ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقی از شناسه ملی 
آن ها استفاده نمایند، به گونه ای که هر شخص حقوقی 
با شناسه ملی خود در ســامانه های نرم افزاری مربوط 
قابل شناسایی باشد.با توجه به اینکه اختصاص شناسه 
ملی به مجموعه نیروهای مســلح و همچنین به برخی 
نهادها که به موجب قوانین با مقررات خاصی تاســیس 

شده اند، نظیر کانون وکاء و اتاق بازرگانی، صنایع معادن 
و کشاورزی، اتاق تعاون و سازمان های نظام های حرفه ای 
بعضا با محدودیت و چالش هایی مواجه بود، به موجب 
مصوبــه اخیر هیات وزیران مقرر شــد، اقام اطاعاتی 
مربوط بــه مجموعه نیروهای مســلح و وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آن ها 
در پایگاه اطاعات اشخاص حقوقی ظرف دو ماه از تاریخ 
اباغ تصویب نامه فوق الذکر تعیین گردد. همچنین به 
اشخاص حقوقی، نهادها و موسسات عام المنفعه نظیر 
کانون های وکای دادگســتری و اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی، اتاق تعاون و ســازمان های نطام 
حرفه ای که به موجــب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد 

شده یا می شوند.

بانک مرکزی اعام کرده کــه برنامه ای برای کاهش 
نرخ ســود ســپرده های بانکی وجود ندارد، اما برخی 
بانک ها که تاکنون بیش از رقم مصوب شــورای پول 
و اعتبار، سود به سپرده ها پرداخت می کردند، در حال 
کاهش نرخ سود ســپرده و نزدیک  کردن آن به نرخ 
مصوب هســتند.به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر، 
برخی مراجع از کاهش نرخ سود سپرده توسط بانک 
مرکزی خبــر دادند و این در حالی اســت که بانک 
مرکزی تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی را 
نیز تکذیب کرد.بر اساس آخرین مصوبه ای که در سال 
۱۳9۶ از ســوی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود 
سپرده بانکی اباغ شده، حداکثر نرخ سپرده های بلند 
مدت ۱5 درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصد است که البته 
تاکنون تعداد زیادی از بانک ها این ســقف را رعایت 
نمی کردند.البته در برخی خبرها نیز آمده بود که طی 
جلسه رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها، 
قرار شده که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها 
نرخ ســود ســپرده های حقیقی را به ۱۷.5 درصد و 
حقوقی را به ۱5 درصد کاهــش دهند.این در حالی 
اســت که پیش از این نیز، نرخ مصوب شــورای پول 

و اعتبار برای ســپرده های بانکی حداکثر ۱5 درصد 
بوده است. اما طی روزهای اخیر تعدادی از مشتریان 
برخی بانک های خصوصی نسبت به کاهش نرخ سود 
سپرده هایشان گایه داشتند؛ به طوریکه گفته می شد 
با رقمی مشــابه، ســودی که برای آن ها واریز شده، 
کمتر از مبلغی بوده که پیش از این به حســاب آن ها 
واریز می شده است.در این باره، محمدرضا جمشیدی 
- دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی - 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تا این لحظه هیچ 
مصوبه ای از ســوی بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ 
سود ســپرده به بانک ها اباغ نشده است، اظهار کرد: 
بر اســاس آخرین مصوبه ای که بانک مرکزی در این 
مورد داشته، نرخ سود سپرده های بانکی حداکثر ۱5 
درصد اســت، اما برخی بانک ها با روش هایی بیش از 
این مقدار را به ســپرده گذاران پرداخت می کنند.وی 
افزود: در قراردادی که بین بانک و ســپرده گذار امضا 
می شــود، نرخ سود سپرده ۱5 درصد عنوان شده، اما 
بعضا از طریق قرارهای شفاهی بین بانک و مشتری، 
سودهای بیشتری از این رقم در اختیار مشتری قرار 
می گیرد که بانک مرکزی از ســال گذشته بر کاهش 

نرخ سود غیرقانونی سپرده و کاهش آن به رقم مصوب 
تاکید کرده است.به گفته جمشیدی، تغییری در نرخ 
ســود سپرده از ســوی بانک مرکزی اعام نشده، اما 
برخــی بانک ها به تدریج در حال کاهش نرخ ســود 
ســپرده های قبلی و نزدیک  کردن آن به رقم مصوب 
بانک مرکزی هستند.دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی بــا بیان اینکه قرارداد بین بانک و 
سپرده گذار مانند قبل حاکم است، گفت: هیچ بانکی 
اجازه ندارد در قرارداد رســمی خود، نرخ سود سپرده 
را بااتر از ۱5 درصد قید کند و نرخ هایی که تاکنون 
به مشتری پرداخت می شد نیز بر اساس قراردادهای 
شفاهی بوده اســت؛ بنابراین تغییری در قراردادهای 
امضا شده رخ نمی دهد.به این ترتیب، به نظر می رسد 
که برخی بانک ها به تدریج در حال کاهش نرخ سود 
ســپرده های قبلی و تطبیق تدریجی آن با نرخ سود 
مصوب شــورای پول و اعتبار هستند؛ موضوعی که 
شاید فعاان بازار سرمایه را خوشحال کند، چراکه با 
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و ثبات نسبی بازار 
طا و ارز، جذابیت بازار ســرمایه برای سپرده گذاران 

افزایش خواهد یافت.

نرخ غیر رسمی سودهای سپرده بانکی کم شد

نگـــاه بانک مرکزی اباغ کرد:
نحوه ارائه خدمات بانکی به 
نیروهای مسلح و برخی نهادها
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گزیده خبر

ترکیه فرودگاه ها را بیمارستان می کند
رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی درباره اقدامات این کشور برای مقابله با 
گســترش کرونا، گفت که جهان پس از کرونا دیگر مانند قبل نخواهد بود.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست اعضای دولت اظهار 
کرد: به لطف اقداماتی که در گذشته انجام داده ایم و همچنان انجام خواهیم 
داد، به موازات اروپا و جهان با این بیماری همه گیر مقابله خواهیم کرد.وی 
درباره اقدامات اتخاذ شده برای مقابله با کرونا در ترکیه افزود: حداکثر طی 
۴۵ روز دو بیمارســتان جدید در استانبول راه اندازی خواهیم کرد.اردوغان 
در این باره تصریح کرد: قصد داریم تا عاوه بر بیمارســتان های کنونی طی 
۴۵ روز فرودگاه بین المللی »آتاتورک« و بخشــی از فرودگاه »سنجاق تپه« 
در اســتانبول را به دو بیمارستان تبدیل کنیم.وی در ادامه گفت: در مراکز 
تجاری ماســک رایگان توزیع می شود و ماسک کافی برای شهروندان مان تا 
زمان پایان این بیماری همه گیر وجود دارد.رئیس جمهوری ترکیه در ادامه 
عنوان کرد: حجم کمک های مالی در حساب های »کمپین همبستگی ملی« 
بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیر ترکیه است و ما کمک به دو میلیون 

و ۳۰۰ هزار خانواده زیان دیده از کرونا را آغاز کرده ایم.

اعام وضعیت اضطراری در ژاپن
نخســت وزیر ژاپن دیروز، سه شــنبه در واکنش به گسترش ویروس کرونا 
وضعیت اضطراری اعام کرد.به گزارش ایسنا، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
این وضعیت اضطراری را برای دوره ای یک ماهه در توکیو و شــش منطقه 
دیگر اعام کرده اســت.به گزارش خبرگزاری رویتــرز، کابینه او همچنین 
بســته ای 99۰ میلیارد داری را برای کاهش تاثیرات گســترده همه گیری 
کرونا و محدودیت های اضطراری نهایی خواهد کرد.آبه اظهار کرد: ما تصمیم 
گرفته ایم که وضعیت اضطراری اعام کنیم زیرا به این نتیجه رسیده ایم که 
گســترش سریع این ویروس در سطح کشــور تاثیر عظیمی بر جان افراد و 
همچنین بر اقتصاد خواهد داشــت.او همچنین خاطرنشان کرد که وضعیت 
اضطراری به شدت قرنطینه ای که در دیگر کشورها اعمال شده، نخواهد بود 
اما به ژاپــن اجازه خواهد داد که گام های خود را برای جلوگیری از افزایش 
شــمار مبتایان تقویت کرده و از ادامه فعالیت اقتصادی تا بیشترین ممکن 
اطمینان حاصل کند.این وضعیت اضطراری به فرمانداران اختیار درخواست 

از مردم برای ماندن در خانه و تعطیلی کسب وکارها را می دهد.

تغییر دوباره کابینه عمران خان
در پی متهم شناخته شدن برخی از اعضای حزب حاکم در خصوص بحران 
آرد و شکر در پاکستان، نخست وزیر این کشور بار دیگر کابینه خود را تغییر 
داد.به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از رسانه های 
پاکستان، بعد از نشر گزارش کمیته تحقیقات بحران آرد و شکر در پاکستان 
و متهم شــناخته شدن برخی از اعضای حزب حاکم، نخست وزیر پاکستان 
تغییرات گسترده را در کابینه دولت آغاز کرد به گونه ای که ۴ وزیر جابجا و 
چند نفر دیگر از سمت های خود برکنار شدند.به گفته منابع خبری، »فخر 
امام« از ریاســت کمیته کشــمیر به عنوان وزیر امنیت غذایی تغییر سمت 
یافت. »خســرو بختیار« که از سمت وزارت امنیت غذایی استعفا کرده بود 
به جای »حماد اظهر« وزیر امور اقتصادی شــد »حمــاد اظهر« نیز از این 
پس وزیر صنعت خواهد بود.دیگر تغییرات در کابینه دولت پاکستان نیز به 
شرح ذیل اســت: »اعظم سواتی« به عنوان وزیر مبارزه با مواد مخدر، »بابر 
اعوان« مشــاور امور پارلمانی، »امین الحق« وزیر ارتباطات و »عمر حمید« 
به ســمت قائم مقام وزارت امنیت غذایی انتخاب شده اند.»جهانگیر ترین« 
سیاستمدار نامدار حزب تحریک انصاف که در گذشته دست راست عمران 
خان شــناخته می شد پس از گزارش منتشر شــده از بحران آراد و شکر و 
احتمال دست داشــتن وی در این قضایا، از سمت ریاست شورای رسیدن 
به اهداف کشــاورزی پاکستان برکنار شــد.گزارش اولیه کمیته تحقیقاتی 
بحران آرد و شکر پاکستان روز شنبه منتشر شد که طبق آن، جهانگیر ترین 
سیاستمدار مشهور وابسته به حزب حاکم پاکستان به عنوان عامل اصلی این 
بحران معرفی شــد.عمران خان که از روز شنبه و بعد از انتشار گزارش اولیه 
کمیته تحقیقاتی بحران آرد و شــکر، از سوی احزاب سیاسی مخالف تحت 
فشــار قرار گرفت، در پیامی اعام کرد: از منتشر شدن گزارش نهایی و پس 
از اطمینــان از عامان اصلی این بحران، ضد همه ی آن ها اقدام قضایی و با 

آن ها برخورد خواهد شد.

60 گروه اسپانیایی خواستار لغو تحریم های 
ایران شدند

۶۰ گروه و نهاد اجتماعی و سیاسی اسپانیا در نامه ای به ریاست جمهوری این 
کشــور و همچنین سازمان ملل خواستار لغو تحریم های آمریکا علیه ایران، 
ونزوئا، کوبا و فلسطین شدند.به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران 
جوان به نقل از پایگاه خبری »تله سور«، حدود ۶۰ گروه اجتماعی و سیاسی 
در اسپانیا روز گذشته خواستار تعلیق تحریم های آمریکا علیه ایران، ونزوئا، 
کوبا و فلسطین شدند تا این کشور های بتوانند با تمام قوا به مقابله با ویروس 
کرونا بپردازند.این گروه ها در یک بیانیه مشترک تاکید کردند این اقدامات 
زورگویانه و یکجانبه مانع آن می شود که بسیاری از سازمان های بین المللی 
برای مردم این کشور ها کمک های غذایی و یا دارویی ارسال کنند.این نهاد ها 
درخواست خود را برای لغو تحریم ها به »میچل باچله« کمیسر عالی حقوق 
بشر سازمان ملل، همچنین به رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور اسپانیا و 
سفارتخانه های کشور های تحریم شده ارسال کردند.آن ها در این درخواست 
خود تصریح کردند که در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا در سراسر دنیا، 
دولت آمریکا کاما به شــیوه غیرانســانی تحریم های اقتصادی علیه ایران، 
ونزوئا و کوبا را تشــدید کرده است و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی نیز 
با محاصره نوار غزه فلسطینیان را تحت فشــار قرار داده است.در ادامه این 
درخواست آمده است محدودیت های شدید اعمال شده بر این کشور ها مانع 
از رســیدن غذا و دارو به این چهار کشــور و دیگر کشــور ها می شود، زیرا 
همه نگران اقدامات تافی جویانه و تهدیدات آمریکا هستند.بعاوه آنکه دولت 
ونزوئا نمی تواند شــهروندان خود را که در بحبوحه شــیوع کرونا در دیگر 
کشور ها مانده اند به دلیل تحریم شرکت هواپیمایی این کشور از سوی آمریکا 

به کشور خود بازگرداند.

هاآرتص: 
 کرونا تهدیدی برای سیاست بی طرفی

 عمان است
روزنامه اسرائیلی هاآرتص مدعی شد، بحران ویروس کرونا و آشفته بازار نفت 
و کاهش قیمت نفت ممکن اســت وضعیت اقتصادی ناگواری را برای عمان 
رقم بزند به نحوی که می تواند سیاســت خارجی مستقل مسقط را درسایه 
تبعات اوضاع خاورمیانه تهدید کند.به گزارش ایسنا، این روزنامه عبری زبان 
نوشــت، بدهی های دولت عمان روی هم تلنبار  و وارد هفتمین سال خود 
در منطقه الحمرا شده اند. انتظار می رود که بدهی ها در این شرایط جدید به 
شکلی افزایش یابند که ممکن است سلطان هیثم بن طارق را وادار کند تا 
با استفاده از اقدامات ریاضت اقتصادی روابط میان دولت و جامعه را مجددا 
ســازماندهی کند تا بدهی های دولتی سر و ســامان داده شوند.این روزنامه 
در ادامه نوشــت، این گامی است که ســلطان قابوس )پادشاه فقید( برای 
جلوگیری از آشفتگی های سیاســی آن را رد کرده بود.روزنامه هاآرتص به 
نقل از سلیمان الرابحی، از مهندسان عمانی نوشته است که اقدامات ریاضتی 
ابتدا باید در ســطوح باای دولتی اجرا شوند زیرا شهروندان عادی خصوصا 
با افزایش قیمت ها نمی توانند اقدامات بیشتری را تحمل کنند. همچنین در 
سایه نگرانی از ناآرامی های اجتماعی با نرخ باای بیکاری، دولت بارها تصمیم 
گرفته اســت اجرای مالیات بر ارزش افــزوده را به تعویق بیندازد که انتظار 
می رود در سال ۲۰۲۱ عملی شود.الرابحی گفته است بدهی های دولت عمان 

به ویژه در رابطه با آینده نسل های بعدی، اوضاع را بغرنج می کند.

وزیر خارجه انگلیس به جای جانسون 
مسئول اداره کشور است

یک مقام ارشــد کابینه دولت انگلیس امروز سه شــنبه اعــام کرد، وزیر 
خارجه این کشــور تا زمانی که بوریس جانسون در بخش مراقبتهای ویژه 
در بیمارستان بستری است، اداره کشور را موقتا به جای وی به عهده گرفته 
و دولت در اتخاذ تصمیم درخصوص برداشــتن محدودیتهای مربوط به در 
خانه نگاه داشتن مردم به جهت عدم شیوع ویروس کرونا تعلل نخواهد کرد.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مایکل گوو، وزیر امور دفتر 
کابینه در تلویزیون آی تی وی اظهار کرد: در حال حاضر شخصی که کشور 
را بعد از برنامه تنظیم شــده از سوی نخست وزیر اداره می کند، »دومینیک 
راب«، وزیر امور خارجه دولت اســت.گوو در پاســخ به سوالی درخصوص 
احتمال به تعویق افتادن تصمیم برای تغییر محدودیتهای مربوط به قرنطینه 
گفت: خیر، تصمیم گیری در این خصوص به تعویق نخواهد افتاد. قرار بر این 
خواهد بود که ما این تصمیم را به صورت دســته جمعی و در قالب کلیت 
کابینه اتخاذ کنیم. شــخصی که تصمیم نهایــی را خواهد گرفت وزیر امور 
خارجه خواهد بود.او همچنین گفت بوریس جانسون در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان زیر دستگاه اکسیژن قرار گرفته اما هنوز دستگاه پشتیبان 

تنفسی ونتیاتور برای وی استفاده نشده است.

هشدار مقام روس به آمریکا درباره 
پیامدهای عدم لغو تحریم های ایران

مســکو – ایرنا- نماینده دائم روسیه در ســازمان های بین المللی در وین به 
آمریکا در مورد پیامدهای عدم لغو تحریم های ضدایرانی هشدار داد.

میخاییل اولیانوف دیروز ســه شنبه در توییتر نوشت: آمریکا آماده نیست تا 
درباره کاهش تحریم ها در مورد ایران فکر کند.وی افزود: بسیار خوب، صرفا 
ماحظات انسانی را کنار می گذاریم در هر صورت این اقدام امریکا واقعبینانه 
نیســت با توجه به اینکه ویروس کرونا ممکن است به کشورهای همسایه 
ســرایت کند و ۷۰ هزار نیروی نظامی آمریکا و شــمار زیادی از شهروندان 
امریکایی در منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.اولیانوف که نماینده روســیه در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اســت در توییت دیگری بر لزوم گســترش 
اینســتکس و شرکت کشــورهای بیشتر در این ســاز و کار تاکید کرد.وی 
افزود: من به گســترش فهرست شرکت کنندگان در اینستکس و مشارکت 
کشورهای بیشتر در خارج از اتحادیه اروپا در این طرح فکر می کنم چرا که به 
نفع همه است.مقام روس خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق رخ بدهد دورنمای 
بازگشــت ایران به اجرای کامل تعهدات خود در چارچوب برجام روشــن تر 
خواهد شد.اینستکس )INSTEX( یا سامانه حمایت از مبادات تجاری یک 
ابزار ویژه مالی اســت که در بهمن ۱۳9۷ توســط فرانسه، آلمان و انگلیس 
برای تسهیل تجارت غیرداری با ایران ایجاد شد.وزارت امور خارجه آلمان 
روز ۱۲ فروردین ماه نخستین عملیات مالی با ایران بر اساس سازوکار مالی 
اروپا و ایران موسوم به اینستکس را تأیید کرد.براساس بیانیه این وزارتخانه 
که در توییتر منتشر شد برلین، پاریس و لندن اولین معامله تجاری با ایران 
بر اســاس اینستکس را برای تسهیل ارســال تجهیزات پزشکی به ایران با 

موفقیت انجام داده اند.

جوزپ بورل خواستار لغو تحریم های ایران شد 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار ویدئو 
کنفرانســی با وزرای دفاع ۲۷ کشــور عضــو اتحادیه اروپا 
خواستار معافیت بشردوســتانه تحریم های کوبا، ایران، کره 
شــمالی، ســوریه و ونزوئا شــد.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، »جوزپ بورل« مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در یک نشســت غیررســمی بــا وزرای دفاع 
کشــورهای عضو این اتحادیه ضمن بررسی آخرین تحوات 
مربوط به شــیوع ویروس کرونا بر لزوم معافیت بشردوستانه 
تحریم ها در بحبوحه مقابله جهانی با این ویروس تاکید کرد.

بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی دفتر سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا، جوزپ بورل روز گذشــته از طریق ویدئو کنفرانس با 
وزرای دفاع ۲۷ کشور عضو این اتحادیه درباره نقش آفرینی 
قوای نظامی کشورهای عضو برای کمک به رفع بحران کرونا 
و دیگر مســائل مرتبط با این ویروس رایزنی کرد.وی بعد از 
این نشســت سه ساعته یک ســخنرانی ترتیب داد و درباره 
این اجاس گفت: »ما اولین نشســت غیررسمی وزرای دفاع 
)اتحادیــه اروپا( از طریق ویدئو کنفرانس را برگزار کردیم. ما 
درباره ماحظات امنیتی همه گیری ویروس کرونا و پاسخی 
که ارتش های کشورهای عضو به آن می توانند بدهند، صحبت 
کردیم«.به گفته بورل، دو موضوع اصلی رایزنی این نشســت 
غیررســمی عبارت بودند از: ۱- کمک نظامی برای مقابله با 
بحران موجود در اتحادیه اروپا از منظور شیوع کرونا و ۲- تاثیر 
شیوع کرونا بر سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا.

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا از اقدامات و عملکرد 
نیروهای نظامی کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا در موضوع 

کمک به مقابله با شیوع ویروس کرونا تمجید کرد.
در بخشــی از این سخنرانی ویدئو کنفرانسی، از بورل درباره 

مواضع اتحادیه اروپا در خصوص لزوم معافیت بشردوســتانه 
تحریم ها در بحبوحه شیوع کرونا در جهان سوال شد.یکی از 
حاضران در این سخنرانی ویدئو کنفرانسی از بورل سوال کرد: 
»آیا وزرای )دفاع اتحادیه اروپا( درباره درخواست سازمان ملل 
برای رفع بخش های خاصی از تحریم ها به منظور کمک کردن 
به کشورها برای مقابله با بحران ویروس کرونا صحبت کردند؟ 

شــما روز جمعه در پایان نشست شــورای اروپا در این باره  
حرف زدید. شما دقیقا چه پیشنهادی برای کشورهای عضو 
اتحادیه دارید؟ این پیشنهاد کی ارائه و منتشر خواهد شد؟«

بورل در پاسخ به این ســوال اینطور جواب داد: »کشورهای 
عضو )اتحادیه اروپا( پیشــتر با این موضع که قبا به شــکل 
بیانیه منتشــر شــد، موافقت کرده بودنــد. در این بیانیه ما 

واضح اعام کردیم که واقعا حیاتی است که تحریم ها مانع از 
کمکهای بشردوستانه نشوند و به همین دلیل ما حمایتمان را 
از »میشل باچله« کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعام 
کردیم و از همه خواستیم شرایط ضروری به منظور اطمینان 
از این موضوع که در مسیر ارائه کمکهای بشردوستانه تحریمی 
در کار نباشد را ایجاد کنند«.مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در ادامه پاســخ خود به این ســوال بدون اسم بردن از 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه دیگر کشورها از قبیل ایران 
خواســتار معافیت بشردوستانه تحریمها شد.وی مدعی شد: 
»از نظر سازمان ملل و اتحادیه اروپا این موضوع روشنی است 
که تحریم های ما در موضوع تســهیل کمکهای بشردوستانه 
مشکل ساز نیستند البته ما از دیگر کشورهایی که تحریم هایی 
اعام کرده اند هم خواسته ایم که )همانند اتحادیه اروپا( برای 
تجهیزات و اقام پزشکی کشورهای تحریم شده شامل کوبا، 
ایران، کره شمالی، سوریه و ونزوئا، معافیت های بشردوستانه 
اعمال کنند تا تحریمها مانع از ارســال کمک بشردوســتانه 
نشوند«.پیشــتر در خبرها آمده بود که در پی امتناع آمریکا 
برای لغو تحریم های یکجانبه علیه کشورهایی چون ایران، کوبا 
و ونزوئا، اتحادیه اروپا از معافیت های تحریمی بشردوستانه 
حمایــت کرد تا با تعلیق تحریم های اقتصادی، کشــورهایی 
چون ایران و کوبا و ونزوئا بتوانند برای مقابله با ویروس کرونا 
به تجهیزات پزشکی و دارویی دسترسی داشته باشند.»آرانچا 
گونزالس ایا« وزیر امور خارجه اسپانیا در این باره اعام کرد 
که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در یک نشســت که از طریق 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، با ایجاد معافیت تحریمی برای 
دسترســی کشورهای در حال توسعه به تجهیزات پزشکی و 

دارویی برای مقابله با کرونا موافقت کردند.

یک منبع سیاســی در عــراق اعام 
کرد که پس از توافق فراکســیون های 
شــیعه درباره پایان یافتــن ماموریت 
کابینه،  برای تشــکیل  الزرفی  عدنان 
برهم صالح رســما نام نامــزد جدید 
برای پست نخســت وزیری را دریافت 
کرد.به گزارش ایســنا، پنج فراکسیون 
شیعه عراق که از مجموع ۳۲9 کرسی 
پارلمان این کشــور ۱۰۶ کرســی آن 
را در اختیــار دارند، بــا کاندیداتوری 
مصطفــی الکاظمــی، رئیــس فعلی 
سازمان اطاعات عراق به جای عدنان 
الزرفی، نخست وزیر مکلف کنونی عراق 
به توافق رسیدند.یک منبع که ترجیح 
داد نامش فاش نشود، به سایت ارم نیوز 
گفت، برهم صالح، رئیس جمهوری این 

کشور رســما نام الکاظمی را از سوی 
فراکسیون های شیعه برای جایگزینی 
الزرفی دریافت کرده است. این چهره 
با توافق ســایر گروه هــا و احزاب اهل 
تســنن و کرد عراق که شــروط خود 
را به فراکســیون های شیعه و شخص 
بودند، معرفی  اعام کــرده  الکاظمی 
شــد.به گفته این منبع، صالح خطاب 
به فراکســیون های سیاســی بر لزوم 
ایجاد راه حلی قانونی برای پایان دادن 
به ماموریت الزرفی که هنوز در تاش 
برای تشکیل کابینه خود است، تاکید 

کرده و از پارلمان خواســت تاریخی را 
برای برگزاری جلسه رای اعتماد تعیین 
کنــد چراکه صالح مطابــق با قوانین و 
چارچوب قانون اساســی عــراق اتمام 
ماموریت الزرفی را شرط کرد.مصطفی 
الکاظمی چهره مســتقلی که به هیچ 
حزب سیاسی وابسته نیست، در ژوئن 
۲۰۱۶ و در دوره نخست وزیری حیدر 
العبادی به ریاست دســتگاه اطاعات 
عــراق درآمد و تاکنــون نیز در همین 
پست مشــغول فعالیت اســت.رئیس 
جمهوری عراق مارس گذشــته پس از 

شکســت احزاب شــیعه این کشور در 
معرفی کاندیدایی برای نخست وزیری 
طــی مهلت ۱۵ روزه تعیین شــده در 
قانون اساسی، الزرفی را مامور تشکیل 
کابینــه کرد.پیــش از او محمد توفیق 
عــاوی در ماموریت تشــکیل کابینه 
نتوانسته بود حمایت احزاب اهل تسنن 
و کرد را برای کابینه و برنامه های خود 
به دســت آورد.به گفته کارشناســان 
حقوقی عــراق، پایان دادن به ماموریت 
الزرفــی تنها یــک راه دارد، یا اینکه او 
برای این ماموریت عذر آورد که در این 
صورت رئیــس جمهوری حق دارد فرد 
دیگری را به جــای او تعیین کند و یا 
اینکه جلسه ای در پارلمان برگزار شده و 
در رد تشکیل کابینه او رای گیری شود.

برهم صالح نام کاندیدای جدید 
نخست وزیری عراق را دریافت کرد

مدیر مؤسســه ملی آلــرژی و بیماری های عفونی 
آمریکا در یک نشست خبری گفت دنیا دیگر هرگز 
بــه دروان پیش از کرونا باز نمی گردد و این ویروس 
هر ســاله به طور فصلی ظاهر خواهد شد.به گزارش 
گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از 
دیلی میل، آنتونی فائوچی، مدیر مؤسسه ملی آلرژی 
و بیماری های عفونی آمریکا روز گذشــته گفت که 
جهان هرگز به آنچه که پیش از شیوع کرونا »عادی« 
تلقی می شد باز نخواهد گشت. او این سخنان را در 
یک نشســت خبری در کاخ ســفید و در پاسخ به 
ســوال یک خبرنگار درباره کشــف واکسن کرونا و 
بازگشــت آمریکا به روال عادی پیش از شیوع این 
بیماری مطرح ساخت.فائوچی گفت: »اگر بازگشت 
به روال عادی به این معنا باشد که طوری عمل کنیم 
که هرگز مشــکل کرونا وجود نداشته، فکر نمی کنم 
چنین وضعیتی تا پیش از به وجود آمدن شــرایطی 
که بتوانیم همه مردم را )با یک واکســن( حفاظت 
کنیــم، روی دهد«. او در ادامــه اضافه کرد: »وقتی 

می گوییم »بازگشــت به حالــت نرمال« منظورمان 
چیزی کامًا متفــاوت از آنچه که در حال حاضر با 
آن روبرو هستیم، اســت؛ زیرا درست اان در حال 
کاهش شدید خسارت های ناشی از کرونا هستیم«.

مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا 
در ادامه گفــت: »کم کم به نقطه ای برمی گردیم که 
بتوانیم مانند یــک جامعه عمل کنیم. اگر بخواهید 

به شــرایط پیش از کرونا بازگردید، چنین چیزی به 
دلیل این حقیقت که تهدید هنوز وجود دارد احتماا 
هرگز روی نخواهد داد.«فائوچی پیشــتر پیش بینی 
کرده بود که احتماا ویروس جدید کرونا هر ســاله 
به طور فصلی باز خواهد گشــت. اما روز گذشــته با 
توجه به درمان های امیدوارکننده و واکسن هایی که 
در حال آزمایش هستند درباره آینده ابراز خوشبینی 
کرد. او گفت با توجه به پیشــرفت های علمی که در 
زمینه درمان کرونا صورت گرفته مطمئن اســت که 
»هرگز مجبور نخواهیم شــد بــه جایی که در حال 
حاضر در آن هستیم بازگردیم.«ویروس جدید کرونا 
با نام کووید-۱9 که دو ماهی است در سراسر جهان 
شیوع یافته تاکنون یک میلیون و ۳۴9۸۷۷ نفر را در 
سراسر جهان مبتا ساخته است. در مجموع ۷۴۸۲۰ 
نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. 
آمریکا نیز همچنان بــا ۳۶۷۶۵۰ مبتا و ۱۰9۴۳ 
قربانی در صدر جدول کشــور های آلوده به ویروس 

کرونا قرار دارد.

فائوچی:
دنیادیگربهدورانپیشازکرونابازنمیگردد

فرانسه و شرکای اروپایی اش آماده ادامه 
همکاری با ایران هستند

تهران- ایرنا- کاخ الیزه پس تماس تلفنی سران جمهوری اسامی ایران و فرانسه در 
بیانیه ای اعام کرد امانوئل مکرون بار دیگر بر ضرورت تداوم همکاری های پاریس 
و شرکای اروپایی اش با ایران تاکید کرده است.روزنامه »لوفیگارو« دیروز سه شنبه 
نوشــت: برلین هفته گذشته اعام کرد که فرانســه، آلمان و انگلیس در اواخر ماه 
مارس به عنوان بخشی از نخستین اقدام در چارچوب اینستکس تجهیزات پزشکی 
به ایران ارسال کردند.به نقل از این رسانه فرانسوی، کاخ الیزه در بیانیه ای با اشاره 
به گفت و گوی تلفنی عصر روز گذشته حسن روحانی و امانوئل مکرون اعام کرد: 
مکرون ضمن ابراز همدردی با مردم ایران که متاثر از ویروس کرونا هســتند گفت 
فرانسه و شرکای اروپایی اش آماده تداوم همکاری های بشردوستانه با ایران هستند.

حســن روحانی در تماس تلفنی مکرون با وی، تاکید کرد: این مسیر )اینستکس( 
نباید تنها منحصر به کااهای پزشکی و غذایی باشد و باید بتوانیم از آن برای تأمین 
تمامی نیازمندیهای کشورمان استفاده کنیم.وی ضمن آرزوی موفقیت برای دولت 
و ملت فرانسه و همه مردم جهان در مسیر مقابله با بیماری کرونا، اظهار کرد: همه 
کشورها و دولتها باید توجه داشته باشند که بدون کمک و همکاری و بهره مندی از 

تجارب یکدیگر، نمی توانند از این شرایط حساس عبور کنند.

شورای امنیت پنج شنبه اولین جلسه درباره 
کرونا را برگزار می کند

منابع دیپلماتیک اعام کردند، شورای امنیت روز پنج شنبه برابر با نهم آوریل )۲۱ 
فروردین ماه( اولین نشســت خود در خصوص ویروس کرونا را برگزار خواهد کرد.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، یک منبع در شورای امنیت 
اعام کرد، این نشســت روز پنج شنبه به منظور بررسی بحران شیوع ویروس کرونا 
و پیامدهای آن برگزار خواهد شد.9 عضو از ۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت اخیرا 
در پی اینکه از نزاع های جاری بین اعضای دائم شــورای امنیت به خصوص آمریکا 
و چین بر ســر کووید- ۱9 خسته شدند و به ستوه آمدند خواستار نشستی درباره 
پاندمی کرونا شــدند.دیپلمات سازمان ملل که نخواســت نامش فاش شود گفت، 
نشست شورای امنیت پشت درهای بسته و به صورت ویدیو کنفرانس راس ساعت 
هفت عصر به وقت گرینویچ برگزار خواهد شد.یک دیپلمات دیگر تنها به این سخن 
که این نشست پنج شنبه برگزار خواهد شد، اکتفا کرد.طبق گفته منابع دیپلماتیک، 
همچنان ابهاماتی در خصوص سرنوشــت این جلسه وجود دارد و نتایج آن ممکن 
است باعث تشدید اختافات میان اعضای شورای امنیت در خصوص ویروس کرونا 
شود و یا مانند اجماع کامل روز پنج شنبه در میان ۱9۳ عضو مجمع عمومی سازمان 

ملل که روسیه سعی داشت مانع آن شود، به فرصت مناسبی تبدیل خواهد شد.
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مهندسان بریتانیایی در حال تهیه یک نسخه مدرن از ونتیاتور فشار 
منفی)NPV( هستند که بیشتر با نام »ریه آهنی« شناخته می شود 
تــا برای بیماران مبتا به بیماری کووید-۱۹ که تحت مراقبت قرار 
دارند، یک جایگزین ســاده و ارزان قیمت برای ونتیاتورها یا همان 
دســتگاه های تنفس مصنوعی تهیه کنند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نیــو اطلس، یکــی از منابعی که برای درمان بیمــاران مبتا به 
کروناویروس جدید یا همان کووید-۱۹ با کمبود جدی مواجه است 
و نیاز به پشتیبانی دارد، ونتیاتورها یا دستگاه های تنفس مصنوعی 
هستند. آنها به تنفس در افرادی که ریه هایشان به شدت تحت تأثیر 
کروناویروس قرار دارد، کمک می کنند، اما این دستگاه ها با مشکات 

زیادی روبرو هستند.

برنامه نویســان رایانه مدعی شــدند که »هوش مصنوعی« می تواند 
با اســتفاده از اشــعه ایکس، خیلی ســریع  افراد مبتا به بیماری 
»کووید-۱۹« را تشخیص دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، 
شرکت »زیگامی«)Zegami( با استفاده از اطاعات بنیادی مرتبط با 
دانشگاه »آکســفورد«، موفق به توسعه یک مدل یادگیری ماشین 
شــده که می تواند با استفاده از تصاویر اشــعه ایکس، وجود کرونا 
ویروس در افراد را تشخیص دهد.این تصاویر، عکس های اشعه ایکس 
از قفســه سینه بیماران هستند و تیم تحقیقاتی پروژه معتقدند که 
برای دریافت اطاعات دقیق تر و جزئی تر، سیستم هوش مصنوعی 
نیاز دارد که در طیف وسیع تری از تصاویر اشعه ایکس قفسه سینه 

افراد مبتا به »کووید-۱۹« آموزش داده شود.

کلینیک مشهور مایو در فلوریدای آمریکا برای جمع آوری و حمل و نقل 
نمونه های آزمایش کروناویروس اصطاحا از شــاتل های خودران استفاده 
می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، ایاات متحده مانند بسیاری 
دیگر از کشــورهای از جهان، سعی در به حداقل رساندن برقراری ارتباط 
بین شهروندان خود دارد، زیرا با گسترش ارتباط فیزیکی میان افراد، شیوع 
کروناویروس جدید غیر قابل مهار خواهد شد.پروژه جدیدی که در کلینیک 
مایو )Mayo( اتفاق می افتد، در حال بررسی این مسئله و اجرا کردن آن در 
آزمایش های پزشکی است. بر همین راستا، در آنچه برای اولین بار در این 
کشور صورت می گیرد، از شاتل های خودران برای جابجایی نمونه های تست 
کووید-۱۹ به آزمایشگاه برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود تا این فرآیند، 

بدون حضور انسان و احتمال انتقال ویروس به وی انجام شود.

»ریه آهنی« به کمک کمبود 
ونتیاتور می آید

 تشخیص »کرونا ویروس« 
با هوش مصنوعی

جمع آوری نمونه های آزمایش 
کووید-19 با خودروهای خودران

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کارگران مهاجر میانماری در حال شستشوی فیل ها در رودخانه ای در تایلند/ رویترز

فولکس واگن گلف GTI پریور دیزاین، تبدیل رویا به واقعیت!
به نظر می رسد انتشار رندر خودروهای جذاب با استقبال برخی عزیزان مواجه شده است. این موضوع جای تعجب زیادی ندارد زیرا همواره 
از دیدن استعداد نهان برخی طراحان آماتور دنیای خودرو لذت می بریم. البته گاهی اوقات چنین رندرهایی به واقعیت هم تبدیل می شوند 
و مورد اثبات کننده آن همین فولکس واگن گلف GTI نسل دوم می باشد.این رندر چند ماه پیش توسط Khyzyl Saleem منتشر شده بود. او 
تائید کرده شرکت پریور دیزاین با او تماس گرفته و خواهان تولید واقعی این خودرو شده است. این تیونر با همکاری شرکت JP پرفورمنس 
مستقر در دورتموند اقدام به تولید رندر موردبحث خواهد کرد.طراح این گلف GTI گفته است:    صادقانه بگویم که فکر نمی کردم هیچ کسی 
به فکر تولید این خودرو باشد.فعًا چیز زیادی درباره این پروژه نمی دانیم اما Khyzyl تائید نموده این گلف طراحی پیشرانه عقب دارد. از نظر 
جنبه های بصری شاهد کیت بدنه پهن با سپرها، رکاب ها، دیفیوزرها و بال عقب جدید هستیم. این هاچبک داغ از چرخ های عقب بسیار 
پهن اســتفاده کرده و برای جا دادن این رینگ ها در جای خود از بچه گلگیرهای بزرگی اســتفاده شده است. چیزی که باعث جلب توجه 
می شــود پانل شیشه عقب اســت.طراح خودرو می گوید: “با پیشرفت این پروژه شاهد انتشار جزئیات بیشتر خواهید بود.” به این ترتیب 

احتمال دارد کار روی این پروژه در آینده نزدیک شروع شود. ما به دقت دنبال جزئیات این خودرو خواهیم بود.

 امباپه در برنابئو؟ امسال نه، سال آینده
روزنامه آ اس مدعی است رئال مادرید جذب کیلیان امباپه را به سال 202۱ موکول کرده و احتمال انتقال او به برنابئو را در سال 
آینده بیشتر می داند.به گزارش »ورزش سه«، روزنامه اسپانیایی آ اس که در شهر مادرید منتشر می شود امروز صفحه اول خود 
را به کیلیان امباپه، پدیده فرانسوی پاری سن ژرمن اختصاص داده و از تیتر »امباپه در 202۱« استفاده کرده است. آ اس مدعی 
اســت هواداران رئال برای رویای حضور امباپه در برنابئو باید یک ســال دیگر منتظر بمانند.آ اس در گزارش اصلی خود می گوید 
بحران ناشی از ویروس کرونا چنان فشار اقتصادی ای به رئال مادرید وارد کرده که مدیریت باشگاه مجبور شده اند در روزهای اخیر 
استراتژی نقل و انتقااتی خود را مورد بازبینی قرار دهند. به همین علت جاه طلبانه ترین پروژه نقل و انتقااتی باشگاه در برنامه 
پنج ساله آتی که جذب کیلیان امباپه پدیده  PSG بوده فعا به تعویق افتاده و رئال تصمیم گرفته حمله نهایی خود برای جذب 
او را به  ســال 202۱ موکول کند.این در حالی است که پیش از این رئالی ها امیدوار بودند امسال تابستان موفق به جذب امباپه 
شوند. درگیری های ادامه دار پدیده فرانسوی با سرمربی PSG، توماس توخل مدیران رئال را به این نتیجه رسانده بود که سرانجام 

زمان حمله نهایی برای تصاحب پدیده فرانسوی از راه رسیده است.

حق با سکوت بود، صدا ر گلو شکستآواز عاشقاه ی ما ر گلو شکست تنها بهاه ی دل ما ر گلو شکستدیگر دلم هوای سرودن نمی کند آن گره ای عقده گشا ر گلو شکستسربسته ماند بغض گره خورده ر دلم د ای وای، ای ای زا ر گلو شکستای داد، کس ه داغ دل باغ دل ندا
خوابم رید و خاطره ا ر گلو شکستآن روزای خوب ه دیدیم، خواب بود »آیا« ز یاد رفت و »چرا« ر گلو شکست»بادا« مباد گشت و »مبادا« ه باد رفت

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

مســووان جشــنواره فیلم ونیز در حالی برای هفتاد و 
هفتمین دوره خود به تدریج آماده می شــوند که گزینه 
برگزاری آناین جشنواره را به سبب شیوع ویروس کرونا 
رد می کنند.به گزارش ایســنا، سخنگوی جشنواره ونیز 
در گفتگو با ورایتی عنوان کرد این جشــنواره سینمایی 
را نمی تــوان با رویدادی آنایــن جایگزین کرد؛ اگرچه 
احتمــال اســتفاده از تکنولــوژی در برخی بخش های 
جشنواره وجود دارد اما برای تصمیم گیری در این مورد 
نیز هنوز خیلی زود است. »آلبرتو باربارا«ـ  دبیر جشنواره 
 »ANSA« ونیز ـ هم در گفتگویی با خبرگزاری ایتالیایی
تصریح کرده که در حال حاضر گزینه برگزاری دیجیتالی 
جشــنواره را مدنظر قرار نمی دهند.هفته گذشته »ژوانا 
وینسنت« و »کمرون بیلی« مدیران جشنواره تورنتو کانادا که قرار است از تاریخ ۱0 تا 20 سپتامبر )در 
تاریخی نزدیک به جشنواره ونیز( برگزار شود اعام کرده اند برگزاری همزمان آناین و حضوری جشنواره 
را در نظر دارند؛ چرا که مطمئن نیستند مردم به سبب نگرانی از ویروس کرونا در تجمعات حاضر شوند 
یا خیر. »آلبرتو بارابارا« درباره تصیمیم جشنواره تورنتو توضیح داد: تورنتو نوعی متفاوت از جشنواره های 
سینمایی اســت و با کن و ونیز قابل مقایسه نیست. ما همچون سال های گذشته مشغول کار هستیم 
و نمی توانیم اطاعات خاص و دقیقی درباره آینده ارائه دهیم اما جشــنواره ونیز لغو برگزاری فیزیکی 
جشنواره را به عنوان یک گزینه در نظر ندارد. کشور ایتالیا که به شدت درگیر بحران کروناست و قوانین 
قرنطینه ای سختگیرانه ای را وضع کرده تاکنون با مرگ بیش از ۱۵ هزار نفر از شهروندان خود به دلیل 
ابتا به ویروس کرونا رو به رو شده است، با این وجود موارد جدید ابتا کمی کاهش یافته و این امیدواری 

وجود دارد که این بحران در ایتالیا نیز همچون چین در مقایسه با سایر کشورها زودتر فروکش کند. 

»هانا، قهرمان ما« به زبان آلمانی منتشر شد
کتاب »هانا، قهرمان ما« نوشته علی اصغر سیدآبادی 
به زبان آلمانی در دســترس کودکان قرار گرفت.به 
گزارش ایســنا، این کتاب که بــا تصویرگری غزاله 
سیدآبادی برای دوران شــیوع بیماری کرونا تالیف 
و به عنوان هدیه نوروزی برای کودکان منتشر شده 
بود، توسط رایزنی فرهنگی ایران در اتریش به زبان 
آلمانی ترجمه و در دســترس کودکان قرار گرفت. 
علی اصغر ســیدآبادی موفق شد  »هانا، قهرمان ما« 
را طی روزهای قبل کتاب را به زبان های انگلیسی، 
فرانســوی و ایتالیایی نیز ترجمه کند.ســیدآیادی 
دربــاره  در این کتاب نوشــته اســت: هرکس در 
قرنطینه خانگــی کاری می کند. من و دخترم غزاله 
هم در روزهای تعطیلی و قرنطینه  خانگی نشستیم و با هم یک کتاب کار کردیم برای کودکان 
که عیدی بدهیم به آنان. ایده ی این کار را تقریبا از نخستین روزهای همه گیری کرونای جدید 
در ســر داشــتم. کتاب ما با تصویر یک گفت وگوی تصویری شروع می شود، همه  بچه ها با هم 
نشسته اند و با دایی شان گفت وگوی تصویری می کنند و در پایان تصویری داریم که هر کدام از 
آن جمع در کادرهای جدایی قرار گرفته اند.این کتاب با این که کوچک است، اما نشانه یک کار 
گروهی هم هســت.  برای این که از نظر پزشــکی هم کتاب مشکلی نداشته باشد با آقای دکتر 
حســین کرمان پور -رییس مرکز اورژانس بیمارستان ســینای تهران - که در زمینه درمان و 
آموزش این بیماری فعال است و خودش هم  دو هفته گرفتار این بیماری شده بودند، مشورت 
کردم و او هم به رغم این که تازه بیماری را پشــت سر گذاشــته بود، وقت گذاشت و خواند و 

نظر اصاحی داد.

مارلون براندو
مارلون براندو ۳ آوریل سال ۱۹2۴در ایالت نبراسکا آمریکا 
دیده به جهان گشود. براندو مدتی به مدرسه نظامی رفت 
و بعد به کارهای مختلفی مشغول شد و نهایتاً برای شرکت 
در کاس  هــای بازیگری راهی نیویورک شــد… و  نزد 
استادش، استا آدلر، متد استانیساوسکی را آموخت.مدتی 
بعد مارلون براندو به مدرسه بازیگری اکتورز استودیو که الیا 
کازان آن را اداره میکرد، راه پیدا کرد و در آنجا زیر نظر لی 
استراســبرگ متد اکتینگ )روشی که بازیگر برای اجرای 
نقش باید مدتی آن نقش را زندگی کند( را تکمیل نمود.

نخستین حضور مارلون براندو بر پرده سینما بازی در فیلم 
مردان ساخته فرد زینه مان در سال ۱۹۸۵ بود. وی برای 
آماده کردن نقشــش در این فیلم بیش از یک ماه خود را 
در بیمارستان بستری کرده بود. کاری که از دید بسیاری از بازیگران مجرب آن دوران مانند ارنس الیویه 
یا کارک گیبل حماقت محض محسوب میشد.مارلون براندو یکی از تاثیرگذارترین بازیگران تاریچ سینما 
است. از فیلم  های مشهوری که وی در آنها ایفای نقش کرده  است می توان به “اتوبوسی به نام هوس” در 
نقش استنلی کووالسکی، در “بارانداز” در نقش تری مالوی هر دو به کارگردانی الیا کازان و “پدرخوانده” در 
نقش دون ویتو کورلئونه اشاره نمود. بسیاری بهترین نقش او را پدر خوانده ]بهترین فیلم تاریخ سینما معرفی 
شــد[ می  دانند. وی در نقش  های متفاوتی بازی کرده است، از شکسپیر تا موزیکال، از درام تا کمدی. در 
“مردها و عروسک  ها” در نقش اسکای مسترسون همه را مجذوب کرد. در “شورش در کشتی بونتی” نقش 
فلچرکریســچن ضعیف النفس را داشت.ساخت بونتی مصادف بود با قطع پیوند مارلون براندو با صاحبان 
هالیوود. در سال ۱۹۶0 “سربازهای یک چشم” را کارگردانی کرد و در تعقیب و انعکاس در “چشمان طایی” 

بازی کرده و سپس در سال ۱۹۷2 در نقش دون کورلئونه در پدرخوانده ظاهر گردید.

جشنواره ونیز گزینه برگزاری آناین را رد کرد


