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شعبان را روز امید برای مسلمین و همه بشریت خواند و ابراز امیدواری کرد به برکت این روز بزرگ و ایام ماه شعبان که به پیامبر اعظم )ص( تعلق دارد، به زودی 

آزادی فلسطین به دست توانای مجاهدان راه خدا رقم بخورد.
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صرفه با رفتن است تا ماندن
ویروس کرونا را بهتر است ویرانی کرونا بنامیم تا ویروس زیرا خبر 
ها ناشی از آن هستند که فرایند همه گیری بیش از اینکه همه 
جهان را متوجه نگاه به خود و رفتار ظالمانه کند ترس و وحشتی 
ایجاد نموده که بخشــی از ســردمداران به پنهانکاری و کتمان 
حقایق ناشی از آن پناه برده اند. آل سعود در این اندیشه که بهتر 
است کسی نداند چند نفر از کجا و با چه موقعیتی جان سپرده 
اند. کشورهای آفریقایی اساسا شاید ندانند چه میزان مبتا شده 
در کشورشــان است. آمریکا فرمانده ناو خود را تغییر میدهد که 
چرا افشــا کرده که افســران و سربازان مســتقر در ناو آلوده به 
ویروس شده اند و هکذا که بسیار دیگر از کشورها هریک به نوعی 
در صدد مدیریت خود باورانه ای هســتند که با اندیشه خود آن 
نحوه مدیریت را بخشی از منافع ملی خود میدانند. در این شرایط 
ناگوار بهداشتی و توزیع و شیوع این بیماری در جهان اما آمریکا 
هنوز در ادامه ظلم جهانحوارانه مصر و آن را بخشی از دیپلماسی 
قــدرت تلقی میکند. اصرار دارد هژمونی خود برای تحریم را در 
جهان برای غلبه بر کشــور ها حفظ کنــد. اصرار دارد نیروهای 
مســلح خود را در اقصی نقاط جهان باقــی نگهدارد. اصرار دارد 
اقتصاد پاشیده از مواجهه کشورش با کرونا را از دید و نظر و چشم 
جهان مخفی نگهدارد. اصرار دارد نقشه کودتا در عراق را که در 
اثر ســفر چند نظامی ایران به بغداد پاشیده شد و شخص مورد 
عاقه ایشان از نخست وزیری کناره گرفت را با مخفی کاری سر 
و سامان دهد تا افتضاح خبری آن بیشتر و بیشتر آبرو نریزد. این 
اصرار ها بیشتر برای این است که ابعاد ویرانی کرونا را نشناخته 
اند. دونالد ترامپ فکر میکند با این تدبیر که چه چیزی را بگویند 
و چه چیزی را پنهان کنند، میتوانند از گیر ویرانی کرونا بگریزند. 
مثال ها در مورد ظلم فراگیر گلوبالیســم جهانی اندازه ندارد . از 
بن سلمان گرفته تا صهیونیستها و انگلیس و فرانسه و آلمان تا 
آمریکا همه در ادامه ظلم خود در جهان به ندامت و پشــیمانی 
ترسیده اند . اگر بخواهم در این وجیزه کوتاه یکی را نام ببرم باید 
از تقابــل آمریکا با ملتها بگویم. آنهارا فقط در عراق مثال میزنم 
که با نهاد قانون مصوب مجلس کشــور که باقی ماندن خارجی 
ها را در کشورشان غیر قانونی میدانند به ستیزه جویی و مقابله 
افتاده اند. فکر میکردند اگر عدنان الزرفی نخست وزیرشان باشد 
میتواننــد نظر کل مردم و مجلس را در خصوص ماندن یا رفتن 
از عراق تغییر دهند. این کم عقلی را با زور اسلحه و میلیتاریسم 
نمیتــوان جبران کرد. امروزه جهان کاما عوض شــده . انقاب 
مخابراتی و شــیوع ثانیه ای اخبار که ابزار های آن توسط خود 
آمریکا به جهان هدیه شد علیه هژمونی سلطه به کار گرفته شده 
است. مردم جهان کوچکترین اقدامات را تحلیل نموده نسبت به 
آن واکنش نشان میدهند.رفتار آمریکا در عراق این استنباط را 
به وجود آورده  که جابه جایی اخیری که آمریکا در صحنه نظامی 
عراق انجام داده  اند، در راستای کاهش حضور نظامی این کشور 
در عراق نیســت  تا به تکلیف قانونی عمل نماید، بلکه به نوعی 
در مسیر توسعه و عملیاتی ترشدن نظامی گری آمریکا در عراق 
اســت، من باب مثال آمریکا در جاهایی مثل شــمال بغداد که 
اهمیت چندانی بلحاظ ســلطه گری نداشته نظامیان خود را از 
آنجا به مکان دیگری انتقال میدهد . یا نظامیانی را که در پایگاه 
»کی وان« بودند، جابه جا مــی کند، آمریکایی ها نقطه تجمیع 
نظامیانشان را در حســاس ترین نقطه عراق یعنی در غرب این 
کشور و در استان اانبار مستقر نموده اند که پایگاه عین ااسد در 
آنجاست. حساسیت پایگاه عین ااسد به دلیل نزدیکی این پایگاه 
به مرزهای مشــترک ســوریه و عراق است و این نشان می دهد 
که آمریکایی هــا روی تعامات منطقــه ای مخصوصاً تعامات 
در حوزه نظامی امنیتی این کشــور حساسیت نشان میدهندو 
نمی خواهند ارتباط امنیتی مطمئنی بین عراق و ســوریه برقرار 
شــود،این نشــان دهنده مخاطرات آینده برای عراق، سوریه و 
منطقه است،آنها به این موضوع که وقت تاراج منابع کشورهای 
قدیم المســتعمره حداقل در غرب آســیا به پایان رسیده، نمی 
اندیشند آنها به متن و محتوای مخاطره انگیز علیه سربازان خود 
در بیانیــه اخیر گروه های مقاومت عراقی  بی توجهند. اگر امروز 
کسی بخواهد یک مشاوره درست به رئیس جمهور آمریکا بدهد 
باید بگوید توجه عمیق تری به کرونا ویروس داشته باشد. کرونا 
ویروس را جادوگر و ساحر مغربی درمان نمیکند. کرونا ویروس 
را توجه به خواســت مردم جهان و قانع بودن به سرزمین خود 
و دســت کشیدن از تجاوز و زیاده خواهی درمان میکند. توصیه 
مشــاور عقلمند این خواهد بود که آقای ترامپ صرفه با رفتن از 
منطقه است تا ماندن. بهتر است دست و پای خود را جمع کرده 
از فراســوی جهان ، آمریکایی ها را به کشورشــان بازگردانید تا 
نفرین جهانیان نسبت به شما کاهش یابد. فقط این رفتار درمان 

کننده کرونا خواهد بود. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان
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افزایش دستمزد کارگران ۲1 درصد تعیین شد
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی کار با بیش از ۴۰ ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، حداقل مزد را با ۲۱ 
درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. محمد شریعتمداری  وزیر تعاون کار و رفاه پس از پایان 
۲۹۱ امین نشست شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار با بیش از ۴۰ ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، حداقل مزد را 
با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد.وی افزود: برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش 
به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شــد. شــریعتمداری یادآور شد:  با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با 
توجه به سایر آیتم های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری این افزایش  
صورت پذیرفت.وی تصریح کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی را طی کرد که امیدواریم این تصمیم برای فعالیت های تولیدی 

کشور و هم مجموعه کارگران مبارک باشد.

شروع به کار اصناف مشروط به 
ثبت نام در سامانه سامت

۱.۶میلیارد دار ایران آزاد شد

در پی توافق اوپک پاس 

کاهش روزانه ۱۰ میلیون بشکه ای نفت
رهبر انقاب اسامی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان تاکید کردند: 

ملت ایران در آزمون کرونا 
خوش درخشید
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 شرط استفاده از تسهیات، بیکار نکردن کارگران

شناسایی بیش از 68 هزار مبتا به کووید19 در کشور
تاکنون 4232 نفر جان باخته اند

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمارهای مربوط به بیماری کووید ۱۹ را اعام کرد.به گزارش ایسنا،  دکتر 
کیانوش جهانپور گفت: تا) ۲۲ فروردین ۱۳۹۹( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۹۷۲ بیمار جدید 
مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد.وی افزود: با احتســاب موارد جدید، مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور به ۶۸ هزار و ۱۹۲ نفر رسید.به گفته جهانپور، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۲ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و در مجموع تاکنون ۴۲۳۲ نفر از بیماران، جان خود را از دست داده 
اند و دیگر در بین ما نیستند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه روند بهبود یافتگان سرعت باایی 
گرفتــه و تا کنون ۳۵ هزار و ۴۶۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شــده اند.وی افزود:  ۳۹۶۹ نفر از 
بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.جهانپور گفت: تاکنون ۲۴۲ 
هزار و ۵۶۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین کیانوش جهانپور در نشست 
خبری ویدیو کنفرانس در پاسخ به سوال خبرنگار سامت ایرنا درباره اساس درج علت فوت ناشی از ویروس 
کرونا افزود: قبل از آنکه معیار تشخیص موارد ابتا به سمت تشخیص بالینی و تست برود، از همان هفته اول 
اسفند اباغ شد که برای جلوگیری از سرگردانی خانواده ها، عاوه بر شرح عائم، سیتی اسکن هم می تواند 
مبتا به کووید ۱۹ را تایید کند. در نتیجه گواهی فوت برای ابتا به ویروس کرونا بر اساس شرح حال، عائم 

و سی تی اسکن صادر می شود. تست آزمایشگاهی نیز می تواند ماک باشد.

صدور گواهی فوت مبتایان کرونا براساس تست، سی تی اسکن و عایم
تهران - ایرنا - رییس مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
گواهی فوت بیماران مبتا به کرونا هم براساس تست و هم شرح حال و هم عایم و هم سی تی اسکن و توسط 

پزشک در بیمارستان ها صادر می شود و وزارت بهداشت هم به همان گواهی فوت صادره استناد می کند.

گرفتن تست کرونا توسط آزمایشگاه های خصوصی برای برگزاری مهمانی
رییس مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار سامت ایرنا در 
مورد انجام تست کرونا توسط آزمایشگاه های خصوصی با هزینه های باا جهت برگزاری مهمانی های خصوصی 
اظهار کرد: اصل مهمانی برگزار کردن در این شــرایط خاف اســت و بعد در این مهمانی ها کارهای خاف 
هم انجام می شود. حاا آزمایشی هم در این مهمانی ها انجام می شود و حتی اگر جواب قابل وصول باشد و 
حتی این تست ها صحیح باشد، بعید است که این اقدام به درستی اتفاق بیفتد. این آزمایش ها هیچ ارزشی 
ندارد و پاســخ آن به سرعت آماده نمی شود. فرد یک ســاعت بعد می تواند به ویروس آلوده شود و این نوع 

آزمایش ها هیچ ارزشی ندارد.

وزارت بهداشت وظیفه ضد عفونی اداره ها را بر عهده ندارد
جهانپور در پاســخ به ســوالی درباره ضد عفونی اداره های خارج از وزارت بهداشــت گفت: وزارت بهداشت 
نمی توانــد هزینه داخل مکان های اداری را تامین کند. وزارت بهداشــت پروتکل ها را اباغ می کند و بخش 
دولتی یا خصوصی باید خودش این کار را انجام بدهد. وزارت بهداشــت به جز مراکز اداری و بیمارســتان ها 

وظیفه گندزدایی و ضد عفونی سایر مکان ها را بر عهده ندارد.

میزان مراجعه به بیمارستان ها
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت درباره میزان مراجعه به بیمارســتان ها گفت: نسبت ورودی به 
خروجی بیمارستان ها کمتر شده است. البته در روزهای اخیر ممکن است افزایش نسبی در مراجعه کنندگان 

در تهران، فارس، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده باشد.

درمان از طریق پاسمای بهبود یافتگان
جهانپور در پاســخ به ســوالی درباره موارد مطرح شده مبنی بر اســتفاده از پاسمای بهبود یافتگان برای 
مبتایان به کووید ۱۹ گفت: روش استفاده از پاسمای بهبود یافتگان تکنیک جدیدی نیست، اما برای این 
بیماری در هفته های اخیر در قالب مطالعات بالینی استفاده شده است. در گزارش های اولیه اثربخشی نسبی 
دیده شده است. این کار در بیمارستان های مختلفی در حال انجام است. تکنیک جدید نیست، اما کاربرد آن 
برای بیماران مبتا به کرونا تا زمان فراهم شدن فناوری های دیگر می تواند اثر نسبی داشته باشد. روش کم 

خطری است و در جاهای مختلفی از آن استفاده می کنند.

رئیس قوه قضاییه با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت 
اســرای فلسطینی به خاطر شــیوع بیماری کرونا، 
گفت: امروز حدود ۵ هزار و ۸۰۰ نفر از مردان و زنان 
آزاده فلسطینی در اسارت صهیونیست ها هستند و 
ما نگران جان آن ها هستیم؛ به ویژه این که بیش از 
۲۰۰ زن و کودک در این شــرایط نگران کننده، در 
بند هستند.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس قوه قضاییه در تماســی تلفنی با اسماعیل 
هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس که به مناسبت 
روز جهانی مستضعفین صورت گرفت، نیمه شعبان 
را روز امید برای مســلمین و همه بشریت خواند و 
ابراز امیدواری کرد به برکت این روز بزرگ و ایام ماه 
شعبان که به پیامبر اعظم )ص( تعلق دارد، به زودی 
آزادی فلسطین به دست توانای مجاهدان راه خدا 
رقم بخورد.رئیس قوه قضاییه با بیان این که آزادی 
قدس شریف از اشغال رژیم صهیونیستی، مهم ترین 
آرزوی مردم ایران و مسلمانان جهان است، افزود: 
این که امروز غزه در محاصره اشــغالگران فلسطین 
قرار دارد، برای هیچ مســلمان و بلکه هیچ آزاده ای 
قابل قبول نیست.رئیسی ادامه داد: صهیونیست ها 
در غزه بزرگ ترین زندان جهان را درست کرده اند 
که مردم مظلوم و مســلمان غزه در آن در شرایط 
سختی زندگی  می کنند و آنچه بیش از همیشه ما 
را نگران می کند، تهدید جان آن ها به خاطر شیوع 
ویروس منحوس کروناست.رئیس ستاد حقوق بشر 
بــا ابراز نگرانی از کمبود دارو و اقام بهداشــتی و 
خدمات پزشکی برای مردم غزه و محدودیت های 
ایجاد شــده از سوی رژیم صهیونیســتی در این 
زمینــه، تأکید کــرد: بــدون تردید اقــدام رژیم 
صهونیستی جنایت علیه بشــریت است که مردم 
بی دفــاع مســلمان را محاصره و از حقــوق اولیه 
خود محروم کرده است.رئیســی همچنین نسبت 

به وضعیت جانی اسرای فلســطینی در بند رژیم 
صهیونیستی ابراز نگرانی کرد و گفت: امروز حدود 
۵ هزار و ۸۰۰ نفر از مردان و زنان آزاده فلسطینی 
در اســارت صهیونیست ها هستند و ما نگران جان 
آن ها هســتیم؛ به ویژه این که بیش از ۲۰۰ زن و 
کودک در این شرایط نگران کننده، در بند هستند.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که آزادگان جهان باید 
علیه ظلم به مردم فلسطین فریاد اعتراض سردهند، 
اظهار کرد: ســکوت ســازمان ملل و سازمان های 
مدعی حقوق بشر در برابر ظلمی که امروز بر مردم 
غزه می رود، تعجب برانگیز و نشــانگر آن است که 
آن ها منافع سیاســی خود را بر حقوق بشر ترجیح 
می دهند.رئیســی همچنین از سکوت کشورهای 
منطقه در قبال جنایات رژیم صهیونیســتی علیه 
مردم غزه انتقاد کرد و افزود: امروز آزادی اســرای 
فســطینی که مظلومانه در بند رژیم صهیونیستی 
هســتند و جان آن ها به دلیل خطــر ابتا به کرونا 
تهدید می شود، از هر چیزی ضروری تر است.رئیس 
ستاد حقوق بشر تصریح کرد: سکوت سازمان ها و 
مجامع بین المللی و کشورهای عربی منطقه، رژیم 
صهیونیستی را به ادامه جنایاتش علیه مردم مظلوم 
فلسطین و غزه تشــویق می کند.رئیسی در بخش 
دیگری از تماس خود با هنیه، او را مجاهدی نستوه 
معرفی کرد که در برابر آمریکا و اســرائیل سنگری 
ساخته و خواب را از چشم صهیونیست ها ربوده و در 
ادامه خاطرنشان کرد: امروز بحمداه ابتکار عمل و 
دست برتر با مجاهدان و نیروهای مقاومت است که 
جهاد و ایستادگی را مشی خود قرار داده اند.رئیس 
قوه قضاییه با بیان این که امــروز جریان مقاومت 
به خاطر مجاهدت و ایستادگی در برابر مستکبران 
بیش از پیش نزد همه ملت ها عزیز و سربلند است، 
اظهار داشــت: ترامپ با ترور سردار سرافزار شهید 

حاج قاسم سلیمانی مرتکب اشتباه بزرگی در کنار 
دیگر اشتباهاتش شد و تصور می کرد با شهادت او 
مقاومت و ضدیت با اســتکبار و آمریکا در منطقه 
دچار سستی می شود.رئیســی افزود: امروز شهید 
ســلیمانی زنده است و سلیمانی ها در گوشه گوشه 
جهان اســام نقش آفرینی می کننــد و هر ایرانی، 
هر فلســطینی، هر لبنانی و هر عراقی به تنهایی 
رسالت بزگ شهید سلیمانی در مبارزه با استکبار 
جهانی را بر دوش خود احساس می کند.رئیس قوه 
قضاییه با تقدیر از مواضع انقابی حماس و به ویژه 
اســماعیل هنیه، تأکید کرد: مواضع انقابی شما و 
همه مجاهدان راه خدا مورد تأیید ملت بزرگ ایران 
و همه مسلمانان جهان است و ما همواره دعاگویتان 
هستیم، همچنان که امام خامنه ای پیوسته تأکید 
داشــته و دارند که مساله فلسطین و آزادی قدس 
شریف، مســاله اول جهان اسام است.رئیس دفتر 
سیاســی حماس هم در این گفت وگوی تلفنی با 
ابراز تشــکر از تماس رئیسی و همچنین تقدیر از 
حمایت های مقام معظم رهبری و ملت ایران از مردم 
فلسطین و غزه، این حمایت ها را نشانه وجدان بیدار 
و آگاه ملت ایران دانست و گفت: از خدا می خواهم 
به برکت این روز مبارک که روز مستضعفین است، 
الطاف خود را شــامل همه مسلمین به ویژه مردم 
غزه کند.هنیه با اشاره به وضعیت غزه و اقدامات ضد 
بشری صهیونیست ها علیه مردم این منطقه، تصریح 
کرد: ظلمی که صهیونیست ها روا می دارند، عواقب 
وخیمی برای آن ها داشــته و در مقابل مجاهدان 
فلسطینی با شکست مواجه خواهند شد.وی ادامه 
داد: سیاست ترور که صهیونیست ها علیه رهبران 
مقاومت در پیش گرفتند و آمریکا در حق شــهید 
حاج قاسم سلیمانی انجام داد، نتیجه ای جز افزایش 

اقتدار و عظمت جبهه مقاومت نخواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه
غزه بزرگ ترین زندان جهان است

صنــدوق بین المللی پول اعام کرد کــه اقتصاد جهان در 
سال جاری میادی عمیق ترین رکود در ۸۰سال گذشته را 
تجربه می کند و در این میان اقتصادهای نوظهور، کشورهای 
کم درآمد آفریقا، آمریکای اتین و آســیا در معرض خطر 
بااتری قرار دارند.به گزارش اقتصادآناین به نقل از تسنیم، 
کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق بین المللی پول، روز 
پنج شنبه ضمن توضیح چشــم انداز اقتصادی متصور این 
نهــاد مالی بین المللی گفت:»با توجــه به این که نیمی از 
۱۸۹ کشــور عضو صندوق متقاضــی دریافت کمک های 
مالی هستند، هیات مدیره تصمیم گرفته که سقف منابع 
اختصــاص یافته به کمک های اضطراری را از ۵۰ به ۱۰۰ 

میلیارد دار افزایش دهد.« گئورگیوا تصریح کرد که مطابق 
برآورد صندوق، اگر شیوع ویروس کرونا در نیمه دوم سال 
جاری مهار شــود شــاید اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ با 
بهبود اوضاع جزئی مواجه شــود. او تاکید کرد که تردیدها 
و نگرانی هــای موجود در مورد مدت زمان ادامه شــرایط 
فعلی تردیدی برای بدتر شدن اوضاع اقتصادی جهان باقی 

نمی گذارد.گئورگیوا خاطرنشان کرد که با بدتر شدن اوضاع، 
صندوق بین المللی پول آمادگی دارد تا از توان وام دهی ۱ 
تریلیون داری خود اســتفاده کند. او همچنین از تاش 
صنــدوق بین المللی پول برای متقاعد کردن کشــورهای 
ثروتمند بــرای تعویق بازپرداخت بدهی های کشــورهای 
فقیر خبر داد.رئیس صندوق بین المللی پول یاد آور شــد 

که مطابق بررســی های این نهاد مالی، دولت ها در سراسر 
جهان برای عبور از رکود سال ۲۰۲۰ که مطابق برآورد ما 
سنگین ترین رکود پس از »رکود بزرگ« خواهد بود، حدود 
۸ تریلیــون دار هزینه می کنند.صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی در حال تدارک برگزاری نشســت های بهاری 
خود از طریق ویدئو کنفرانس در هفته آینده هســتند.در 
جریان رکود بزرگ که از ماه اوت ســال ۱۹۲۹ آغاز شــد 
و حدود ۱۰ ســال ادامه داشت، طی ۴۳ ماه نخست، نرخ 
بیکاری در ســطح جهان به نزدیک ۲۵ درصد رســید. در 
فاصله ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ تولیــد ناخالص داخلی جهان ۱۵ 

درصد کاهش یافته بود.

صندوق بین المللی پول:
اقتصاد جهان عمیق ترین رکود در ۸۰سال گذشته 

را تجربه می کند

۲
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رهبر انقاب اسامی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت نیمه شعبان تاکید کردند: گزیده خبر

ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشید
بسم اه الّرحمن الّرحیم

دنا محّمد و آله  و الحمده رّب العالمین و الّصاة و الّســام علی ســیّ
الّطاهرین 

 عید ســعید نیمه ی شعبان بر همه ی شما برادران و خواهران عزیز، بر 
همه ی ملّت ایران، بر همه ی مسلمانان جهان و همه ی آزادی خواهاِن 
سطِح دنیا مبارک باد. بنده متأّسفانه توفیق دیدار نزدیک شما را ندارم 
و ناچار از دور با شــما حرف میزنم، لکن این هم تجربه ای است. امروز 
چند جمله درباره ی حضرت بقّیةاه )ارواحنا فداه( عرض میکنیم، چند 
جمله هم درباره ی این مسئله ی جاری کشور با ملّت عزیزمان صحبت 
میکنیم. اّول سامی عرض بکنیم خدمت حضرت بقّیةاه )ارواحنا فداه(: 
َة اهِ فی اَرِضِه الَساُم َعلَیَک یا میثاَق اهِ الَذی اََخَذُه  اَلَساُم َعلَیَک یا  بَقَیّ
َو َوَکَدُه الَســاُم َعلَیَک یا َوعَد اهِ الَذی َضِمَنُه الَساُم َعلَیَک اَیَُها الَعلَُم 
الَمنصوُب َو الِعلُم الَمصبوُب َو الَغوُث َو الَرحَمُة الواِسَعُة َوعُد َغیُر َمکذوب.

)۱( سام بر تو ای ذخیره ی الهی در زمین، بقّیةاه؛ سام بر تو ای عهد 
و میثاق اســتوار خداوندی؛ ســام بر تو ای وعده ی تضمین شــده ی 
پروردگار، ای پرچم بر افراشته، ای دانِش از آسمان  فرو باریده. دنباله ی 
این زیارت شریف آل یاسین، عاشقانه است: »اَلَساُم َعلَیَک حیَن تَقوُم 
الَساُم َعلَیَک حیَن تَقُعُد الَساُم َعلَیَک حیَن تَقَرأُ َو تَُبِیّن«)۲( تا آخر. 
شاید در تاریخ بشــر کمتر دوره ای اتّفاق افتاده باشد که آحاد بشری، 
جامعه ی بشــری در همه جای عالَم، به قدر امروز احساس نیاز به یک 
منجی داشــته باشــند -چه نخبگان که آگاهانه این نیاز را احساس 
میکنند، چه بسیاری از مردم که احساس نیاز میکنند ولی در ناخودآگاِه 
خودشان- احساس نیاز به یک منجی، احساس نیاز به مهدی، احساس 
نیاز به یک دســت قدرت الهی، احســاس نیاز به یک امامت معصوم، 
احســاس نیاز به عصمت، به هدایت الهــی؛ در کمتر دوره ای از تاریخ، 
انسان این همه احساس نیاز به این حقیقت واا سراغ دارد. امروز بعد از 
آنکه بشــریّت مکاتب گوناگــون و نحله های)۳( فکــرِی گوناگون و 
مسلکهای گوناگون را تجربه کرده -از کمونیسم تا دموکراسی غربی تا 
لیبرال دموکراســِی رایج در دنیا؛ با این همــه اّدعایی که اینها دارند- 
احساس آسایش نمیکند؛ بشر با این همه پیشرفتهای علمِی حیرت آور 
که بکلّی وضع زندگی را در جهان تغییر داده، احســاس خوشــبختی 
نمیکند؛ بشریّت دچار فقر است، دچار بیماری است، دچار فحشا و گناه 
است، دچار بی عدالتی است، دچار نابرابری است، دچار شکاف طبقاتی 
بسیار وسیع است؛ بشر دچار سوءاستفاده ی قدرتها از علم است؛ قدرتها 
از علم سوءاستفاده میکنند، از کشفّیات طبیعت سوءاستفاده میکنند، از 
توانایی های استخراج شده ی از طبیعت سوءاستفاده میکنند؛ بشر با اینها 
مواجه اســت؛ اینها موجب شده است که انســانها در همه جای دنیا 
احساس خستگی کنند؛ احساس نیاز به یک دست نجات بخش کنند. 
میلیاردها انســان در دنیا گرفتارند؛ بعضی ممکن است آسایش داشته 
باشــند، لکن همانها هم آرامش ندارند؛ بشر دچار نگرانی است، دچار 
اضطراب است و این پیشرفتها و این تحّوات گوناگون نتوانسته است به 
بشر خوشبختی ببخشد. البّته خرد انسانی، نعمت بزرگی است؛ تجربه، 
نعمت بزرگی اســت؛ ]اینها[ نعمتهای خدا است و میتواند بسیاری از 
مشکات حیات را حل کند، لکن برخی از گره ها هست که با اینها باز 
نمیشــود. فرض کنید همین مسئله ی عدالت؛ عدالت به وسیله ی علِم 
پیشــرفته ی امروز و فّناورِی پیشرفته ی امروز قابل حل شدن نیست؛ 
گره اش بازشدنی نیست. امروز بی عدالتی در دنیا از علم تغذیه میکند؛ 
یعنی علِم پیشرفته در خدمت  بی عدالتی است، در خدمت جنگ افروزی 
است، در خدمت تصّرف سرزمین های دیگران است، در خدمت سلطه ی 
بر ملّتها اســت؛ پس علم این گره ها را دیگــر نمیتواند باز بکند؛ اینها 
احتیاج دارد به یک قدرت معنوی، قدرت الهی، دســت پُرقدرِت امام 
معصوم که او بتواند این کارها را انجام بدهد؛ لذا مأموریّت بزرگ حضرت 
بقّیة اه )ارواحنا فداه( عبارت اســت از »یَمَلُ اَهُ بِِه ااَرَض قِســطاً َو 
َعدا«؛)۴( مأموریّت بزرگ آن بزرگوار قسط و عدل است. در بسیاری از 
روایات، در دعاها، در زیارتها به این معنا اشاره شده است: ایجاد قسط و 
عدل؛ این، آن چیزی اســت که جز به دست قدرت الهی که از آستین 
حضرت بقّیةاه بیرون می آید، امکان پذیر نیســت. این عدلی هم که 
انتظار است حضرت به وجود بیاورند، عدل در یک بخِش خاص نیست، 
عدل در همه ی شئون زندگی است؛ عدالت در قدرت، عدالت در ثروت، 
عدالت در ســامت، عدالت در کرامت انســانی و در منزلت اجتماعی، 
عدالت در معنویّت و امکان رشد، ]عدالت[ در همه ی ابعاد زندگی؛ اینها 
چیزهایی است که انتظار است که به وسیله ی حضرت بقّیة اه )ارواحنا 
فداه( در عالَِم وجود، در دنیا به وجود بیاید و ان شــاءاه به لطف الهی 
]محّقق[ خواهد شد. آحاد بشر -چه آنهایی که نخبه هستند و حوادث 
را میتوانند تشــخیص بدهند، چــه توده ی مردم در ســطح دنیا، در 
کشــورهای مختلف که بعضی ها گرفتارِ زندگی اند، غافلند- همه این 
احساس نیاز را دارند، منتها بعضی آگاهانه، بعضی غیر آگاهانه. و البّته 
در همه ی ادیان هم این وعده داده شده است؛ در همه ی ادیان وعده ی 
یــک فرج و یک حرکت عظیم الهی در پایان و انتهای تاریخ -که البّته 
این هم پایان تاریخ نیســت؛ دنیای واقعی و زندگی واقعی بشر از زمان 
حضرت ولیّ عصر شروع میشود، لکن در انتهای این وضع زندگی ای که 
امــروز ما داریم- ]آمده،[ همه وعده ی آن چنان عاقبتی را داده اند. پس 
این نیاز هست، لکن برای اینکه این نیاز جهت پیدا کند و مفید فایده  
باشد، در اسام از ما خواسته شده است که انتظار داشته باشیم. انتظار، 
فراتر از نیازمندی اســت، فراتر از احســاس نیاز است. گفته اند منتظر 
باشــید؛ انتظار یعنی امید، انتظار یعنی اعتقــاد به اینکه یک آینده ی 
قطعی ای وجود دارد؛ ِصرف نیاز نیســت؛ انتظار، سازنده است، لذا در 
روایات ما، معارف ما، انتظار فرج جایگاه بسیار مهّمی دارد که من حاا  
یک توضیحی در مورد آن بعداً عرض میکنم. در توقیع شریف حضرت 
ولیّ عصر )ارواحنا فداه( به ابن بابویه -علیّ  بن بابویه- از قول پیغمبر )صلّی 
اه علیه و آله و سلّم( نقل شــده که فرمود: اَفَضُل اَعماِل اُّمتی انِِتظاُر 
الَفَرج؛)۵( یعنی برتریِن اعمال اّمت من این است که منتظر فرج باشند؛ 
]یعنی[ امید. در یک روایتی از موســی بن جعفر )علیه الّسام( ]آمده[: 
اَفَضُل الِعباَدةِ بَعَد الَمعِرَفِة اِنِتظاُر الَفَرج.)۶( معرفت یعنی توحید و معرفِت 
حقایــق الهــی، ]برترین اعمــال[ بعــد از آن، انتظار فرج اســت. از 
امیرالمؤمنین )علیه الّسام( ]نقل شده[: اِنَتِظُروا الَفَرَج َو ا تَیأَسوا ِمن 
َروِح اه؛)۷( انتظار فرج داشته باشید، از َروح و رحمت و گشایش الهی 
مأیوس نشــوید. پس در انتظار فرج امید هست، تحّرک هست، اقدام 
وجود دارد که البّته حاا در مورد انتظار فرج گفته شده است و مسلّم 
است که انتظار فرج، یعنی انتظار فرج حضرت ولیّ عصر؛ این یک مصداق 
از انتظار فرج اســت. اینکه پیغمبر میفرماید: اَفَضُل اَعماِل اَُمتی اِنِتظاُر 
الَفَرج، ناظر به همه ی مشــکاتی اســت که برای زندگی انسان پیش 
می آید؛ مشکات گوناگونی در زندگی پیش می آید، انسان در مواجهه ی 
با این مشکات نبایستی مأیوس بشود؛ باید انتظار فرج داشته باشد؛ باید 
بداند که فرج خواهد آمد. خود انتظار فرج، یک نوع فرج اســت که این 
روایتی است از حضرت موسی بن جعفر: لَسَت تَعلَُم اََن اِنِتظاَر الَفَرِج ِمَن 
الَفَرج؛)۸( خود انتظار فرج و انتظار گشایش، یک گشایشی است برای 
انسان که او را از آن حالت یأس، از حال درماندگی که به کارهای عجیب 

و غریبی وادار میکند، نجات میدهد. خب، اینکه پیغمبر و ائّمه این جور 
فرمودند، معنایش این اســت که اّمت  محّمدی )صلّی اه علیه و آله و 
ســلّم(، در هیچ حادثــه ای از حوادث زندگی دچار یــأس و نا امیدی 
نمیشــوند و همیشــه در همه حال انتظار فرج دارند. خب، انتظار، به 
معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم 
نیست؛ انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است؛ 
به معنای این اســت که انسان احســاس کند عاقبتی وجود دارد که 
میشود به آن دست یافت که برای رسیدن به آن عاقبت بایستی تاش 
کند. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقّیةاه )ارواحنا فداه( 
را داریــم، باید در این راه تاش کنیــم؛ باید تاش کنیم در راه ایجاد 
جامعه ی مهدوی؛ هم خودســازی کنیم، هم بــه قدر توانمان، به قدر 
امکانمان، دگرســازی کنیم و بتوانیم محیــط پیرامونی خود را به هر 
اندازه ای که در وسع و قدرت ما است، به جامعه ی مهدوی نزدیک کنیم 
که جامعه ی مهدوی، جامعه ی قســط است، جامعه ی معنویّت است، 
جامعه ی معرفت اســت، جامعه ی برادری و اخّوت است، جامعه ی علم 
اســت، جامعه ی عّزت است. یک نکته در باب انتظار فرج این است که 
انتظار فرج غیر از بی صبری و مّدت معّین کردن اســت که انسان یک 
زمانی را در نظر بگیرد که در فان تاریخ مثًا بایستی این حادثه تمام 
بشــود یا این شّدت به پایان برســد یا حضرت ظهور کنند که انسان 
بی صبری کند، پا به زمین بکوبد؛ انتظار فرج این نیســت. انتظار فرج 
یعنی آماده ســازی خود؛ بی صبری کردن، عجله کردن، جزو چیزهایی 
اســت که ممنوع است. در یک روایتی دارد که »اَِن اهَ ایَعَجُل لَِعَجلَِة 
الِعباد«؛)۹( اگر شــما عجله میکنی، شــتاب زدگی به خرج میدهی، 
معنایش این نیست که حاا خدا هم تابع عجله  ی شما تصمیم بگیرد و 
عجله کند؛ نه، هر چیزی قراری دارد، وقت معّینی دارد، حکمتی دارد، 
بر اساس آن حکمت انجام میگیرد. این نکته ی دیگر را هم عرض کردیم 
که مراد از انتظار فرج، هم فرج نهایی است که ظهور حضرت است، هم 
فرج بعدالّشّدة است؛ یعنی فرج بعد از حوادث دشوار و حوادث همه گیر، 
مثل همین حوادثی که امروز در دنیا وجود دارد که خیلی ها را مأیوس 
میکند، خیلی ها را وادار به خودکشی میکند، لکن وقتی که انتظار فرج 
وجود دارد، انسان میداند که این حادثه باشک تمام خواهد شد. خب، 
یک نکته ی دیگر هم اینجا وجود دارد و اینکه این آرامش روانِی ناشی 
از انتظار فرج، این اطمینان نْفسی را که انسان دارد که نْفس او و دل او 
تاطم ندارد، میشود افزایش داد؛ به وسیله ی دعا، به وسیله ی استغاثه، 
به وسیله ی مناجات با پروردگار که »اَا بِِذکِر اهِ تَطَمِئُن الُقلوب«.)۱۰( 
این دعاهایی که وارد شــده اســت -حاا ما اان در ماه شریف شعبان 
هستیم، بعد هم در ماه رمضان- دعاهای فراوان، مناجاتهای گوناگون و 
تکلّم با خدای متعال بدون واسطه خیلی مهم است؛ یا راز و نیاز کردن 
با ائّمه ی هدیٰ )علیهم الّســام( که نزدیک تریــن آحاد عالَم وجود به 
پروردگار متعال هستند، به انسان امکان اطمینان و آرامش میدهد. یاد 
خدای متعال گشــایش به انســان میدهد، بهجت به انسان میدهد و 
رحمــت الهــی را هــم جلب میکنــد که قطعــاً میلیون ها دســِت 
به دعابرداشته شــده،آثار و برکاتی خواهد داشت. دیشب میلیون ها نفر 
موّفق شدند که دلهایشان را با خدا آشنا کنند، مّتصل کنند و دست به 
دعــا بردارند و با خدا حرف بزنند؛)۱۱( باشــک این ]کار[ آثارِ خوِب 
خــودش را، هم در خود آنها و هم در کّل جامعه نشــان خواهد داد و 
برکات زیادی خواهد داد. این چند جمله ای است که درباره ی مسئله ی 
ظهور و فرج و قیام حضرت بقّیة اه خواستیم عرض کنیم؛ البّته حرف 
در این زمینه ها خیلی زیاد است  و من به همین مقدار بسنده میکنم. 
اّما در مورد این حادثه ی رایج کشور که حادثه ی کرونا است؛ خب این 
یک ابتای عمومی است، یک آزمون است؛ آزمون برای دنیا است؛ هم 
برای دولتها، هم برای ملّتها؛ دولتها هم در این حادثه امتحان میشوند، 
ملّتها هم در این حادثه امتحان میشوند؛ آزمون عجیبی است. البّته در 
مورد آمارها و اقدامهای بسیار خوبی که انجام گرفته است و توصیه هایی 
که مســئولین میکنند، حرف زیاد زده شده و به قدر کافی مطالبی را 
گفته اند؛ صدا و سیما هم انصافاً در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و 
خوب کار کرده است؛ من در این زمینه ها عرضی ندارم، لکن چند نکته 
را میخواهم عرض بکنم. یک نکته این اســت کــه ملّت ایران در این 
آزمون، خوش درخشــید؛ ملّت ایران در آزمون کرونا، در این بیماری 
عمومی که در واقع باید گفت این وبای مدرن، خوب درخشــیدند. اّواً 
اوج این افتخار ملّی متعلّق اســت به مجموعه ی درمانی کشور که من 
بارها گفته ام، باز هم باید تکرار کنم عظمت کار اینها و ارزش فداکاری  
اینها را؛ چه پزشکان، چه پرستاران، چه متخّصصین علوم آزمایشگاهی، 
چه رادیولوژی، چه بِهَورزاِن خانه های بهداشت، چه بخشهای خدمات، 
چه بخشــهای تحقیقات، چه مدیریّتهایی در خوِد وزارتخانه و حول  و 
 حوش وزارت بهداشت که در این زمینه فّعالند؛ اوج این افتخار، متعلّق 
به اینها اســت؛ اینها جان خودشان را و سامت خودشان را در خدمت 
مردم قرار داده اند؛ این خیلی بااهّمّیت و باعظمت اســت. رنج دوری از 
خانواده را تحّمل کردند؛ حّتی در نوروز و تعطیات نوروزی هم خیلی از 
اینها به خانواده هایشــان ســر نزدند؛ دچار بی خوابی، دچار مشکاِت 
فشارهای عصبِی ناشی از برخورد با بیمار بدحال ]شدند و[ همه ی اینها 
را به جان خریدند و این ]به عنوان[ یک خاطره ی خوشی از دستگاه و 
مجموعه های درمانی کشــور در ذهن این ملّت خواهد ماند؛ این یک 
خاطره ی خوشــی است و در این دوره، جامعه ی پزشکی و پرستاری و 
جامعه ی درمانی کشور از خودش یادگار خوبی و خاطره ی خوبی را به 

جا گذاشت. در کنار اینها، داوطلبان، آن کسانی که جزو مجموعه های 
درمانی هم نبودند، اّما داوطلبانه آمدند وارد این میدان شــدند؛ طّاب 
جهادی، دانشــجویان جهادی، هزاران بسیجی پُرتاش در بخشهای 
مختلف کشــور، و آحاد مردم، خدمات باارزشی را که واقعاً از توصیف 
بااتر اســت ارائه کردند که انسان را حقیقتاً خرسند میکند از سویی و 
ممنون و متشّکر میکند از سوی دیگری. در کنار اینها نیروهای مسلّح 
که انصافاً نیروهای مســلّح از همه ی توان سازندگی خود و ابتکار خود 
اســتفاده کردند؛ حّتی در زمینه ی علمی، حّتی در زمینه ی مســائل 
کشــفّیات و ساخت  و ساز و تولید امکانات بهداشــتی و درمانی ــ از 
بیمارســتان ها تا نقاهتگاه ها تا بقّیه ی وسایلی که در اختیار نیروهای 
ـ بهترین بخشهای خود را در خدمت این کار گذاشتند؛ توان  مسلّح بودـ 
سازندگی شان، توان ابتکارشان را در عرصه ی علم و عمل ]گذاشتند[. 
بعد ظرفّیتهای جدیدی کشف شــد، پیدا شد؛ معلوم شد ظرفّیتهای 
بسیار زیادی در داخل نیروهای مسلّح و همچنین بیرون نیروهای مسلّح 
وجود دارد کــه این ظرفّیتها را ما نمی شــناختیم. این جوانهایی که 
می آیند در تلویزیون توضیح میدهند کارهایی را که کرده اند، چیزهایی 
را کــه ســاخته اند، اینها را غالباً ما نمی شــناختیم؛ ایــن ظرفیّتهای 
کشف شــده ی جدید است. و مردم؛ انصافاً مشــارکتهای مردمی هم، 
مشارکتهای بسیار زیبا و صحنه های جالب و شگفت انگیزی را به وجود 
آورده که در همه جا هســت؛ من چند مورد را بخصوص اسم می آورم. 
این به معنای این نیســت که این چند مورد اختصاص دارند؛ نه، حاا 
اینها به بنده گزارش شــده، اینها را من عرض میکنم: مثًا در سبزوار، 
طرح »هر محلّه یک قربانی« شروع شده؛ اهل محل جمع میشوند یک 
گوسفند قربانی میکنند، به نیازمنداِن همان محل گوشت میدهند؛ این 
خیلی چیز ازم و مهم و کار جالبی است که اینها انجام میدهند برای 
اِطعام نیازمندان. یا در یزد، مادر شهیدی با همکارِی جمعی از بانوان که 
همــراه کرده با خود عّده ای از بانوان را، خانه های خودشــان را تبدیل 
کرده اند به خّیاط خانه که در این خّیاط خانه ها ماسک تولید میکنند و 
مّجانــی در اختیار مردم میگذارند. یا در نهاوند، گروهی از بانوان که در 
زمان دفاع مقّدس نان میپختند و برای جبهه میفرستادند، فّعال شده اند 
برای مهار بیماری و کمک میکنند. در خوزستان، طّاب قرارگاه تشکیل 
داده اند و حّتی داخل خانه های مردم را هم ضّدعفونی میکنند. در شیراز، 
معتمدین محلّی با صاحبان اماک -صاحبان خانه ها و مغازه ها- صحبت 
میکنند که اجاره نگیرند یا تخفیف بدهند یا مهلت بدهند و کمک بشود 
به کاسب. در تبریز، رئیس حوزه ی علمّیه خودش وارد شده و به شکل 
میدانی مشغول فّعالّیت است. در یکی از شهرها، نامزد حزب اللهی ای که 
در انتخابات رأی نیاورده، ستاد خودش را تعطیل نکرده و نگه داشته و 
فّعاان را در خدمِت حرکِت جهادی و مبارزه ی  با کرونا ســازمان دهی 
کرده. اینها البّته گزارشهای محدودی است که بنده حاا علی العجاله در 
اختیار داشتم؛ ولیکن صدها مورد شبیه این، بلکه هزارها مورد شبیه این 
در سرتاسر کشور به شکلهای گوناگون وجود دارد که من به بعضی از 
اینها هم در صحبت قبلی)۱۲( اشاره کرده ام. این مهم است که توّجه 
کنیم اینها نشانه ی عمق فرهنگ اسامی و رسوخ فرهنگ اسامی در 
مردم ما است، در دل مردم ما است. بر خاف خواسته و اّدعای کسانی 
که بخصوص در این یکی دو دهه ی اخیر متأّســفانه تاش کردند که 
فرهنگ ایرانی تحقیر  کنند، فرهنگ اسامی ـ ایرانی را تحقیر کنند، 
برای اینکه مردم را متوّجه فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی بکنند، 
خوشبختانه این احساس تفّکر اسامی و فرهنگ اسامی و زنجیره ی 
ارزشهای اسامی در مردم بسیار احساس قوی و راسخی است. متقاباً، 
فرهنگ و تمــّدن غربی هم محصول خودش را نشــان داد؛ آنچه در 
کشورهای غربی، در اروپا و آمریکا اتّفاق افتاد -که خب بعضی از آنها را 
تلویزیون ما گفت، لکن بعضی از آنها هم در تلویزیون گفته نمیشود و 
اّطاعاتی است که به ما میرسد و ما میدانیم- محصول تربیت خود را 
نشــان داد. یک دولتی ماسِک متعلّق به یک دولت دیگر را، دستکِش 
متعلّق به یک دولت دیگر را سِر راه مصادره کند و به طرف خودش ببرد 
که این در مورد چند دولت در اروپا و در آمریکا اتّفاق افتاد. یا مردم هر 
روز در ظرف مّدت کوتاهی، در ظرف یک ساعت یا دو ساعت فروشگاه ها 
را تخلیــه کنند، حرص بزنند برای خرید بیشــتر که بروند یخچالها و 
فریزرهــای خانه ی خودشــان را پُــر کنند و دّکانها خالی بشــود که 
قفسه های خالی را در تلویزیون های دنیا نشان دادند، و تلویزیون ما هم 
از آنها نقل کرد؛ یا کسانی برای چند دستمال توالت به جان هم بیفتند، 
یا کســانی برای خرید اسلحه صف بکشند، نشــان داد که مردم صف 
کشیده اند بروند اسلحه بخرند، چون احساس خطر میکنند در این ایّام 
که باید اسلحه داشته باشند؛ یا برای بیمارها اولویّت قائل بشوند، بیمار 
پیر را معالجه نکنند؛ میگوید لزومی ندارد ما زحمت بکشــیم و با این 
محدودیّت، بیمار پیر و از کارافتاده و دچار مشکات اساسی را معالجه 
کنیم؛ اینها حوادثی است که در آنجا اتّفاق افتاده. بعضی ها از ترس کرونا 
خودکشی کرده اند، از ترس مرگ خودکشی کرده اند؛ اینها رفتارهایی 
اســت که برخی از ملّتهای غربی از خودشان نشان داده اند. این البّته 
نتیجه ی منطقی و طبیعی فلسفه ی حاکم بر تمّدن غربی است؛ ]یعنی[ 
فلسفه ی فردگرایی، فلسفه ی ماّدیگری ، فلسفه های غالباً بی خدایی که 
اگر اعتقادی هم به خدا هســت، آن اعتقــاد توحیدی صحیِح عمیِق 
معرفت زا نیســت. این هم یک مسئله است. من اینجا این را هم عرض 
بکنم که یکی از سناتورهای غربی در همین چند روز گفته بود که غرِب 
وحشی زنده شده؛ این حرف آنها است. وقتی که ما میگوییم در غرب 

یک روح وحشــی گری وجود دارد که با ظاهر آراســته و ادکلن زده و 
کراوات بسته اش منافاتی ندارد، بعضی ها تعّجب میکنند و انکار میکنند؛ 
این را حاا خودشــان میگویند که این، نماد زنده شدن غرِب وحشی 
است. یک بُعد دیگری که در مورد این حادثه وجود دارد، رفتار عمومی 
ملّت عزیز ما اســت در به کار بستن توصیه ها که انسان واقعاً مشاهده 
میکند مردم آنچه را ســتاد ملّی مبارزه ]با کرونا[ به صورت قاطع بیان 
میکند عمل میکنند. بله، ممکن است یک وقتی یک چیزی را به صورت 
مرّدد بیان کنند، مردم به این نتیجه نرسند که باید این کار را کرد، اّما 
آنجایی که به صورت قاطع مطلبی گفته میشود و احساس میکنند که 
این کار باید انجام بگیرد، مردم با مصّوبات مسئولین همراهی میکنند؛ 
یک نمونه اش روز سیزدهم فروردیِن امسال بود؛ انسان باور نمیکرد که 
مردم ســیزده بِدر را تعطیل کنند اّما تعطیل کردند؛ مردم سیزده بِدر 
نرفتند. این نشان دهنده ی آن است که مردم به معنای واقعی کلمه یک 
نظم عمومی را در مواجهه ی با این حادثه پذیرفته اند که البّته باید ادامه 
پیدا کند؛ این نظم عمومی بایستی وجود داشته باشد، باید تصمیم های 
ســتاد ملّی ]مبارزه با کرونا[ -که در این زمینه، مسئول درجه ی اّول 
است- جّدی گرفته بشود و بر طبق آنها  عمل بشود. یک بُعد دیگر در 
این قضیه این است که البّته امروز کرونا برای بشریّت یک مشکل بزرگ 
و یک ابتای بزرگ و خطرناکی اســت که بــه آنها رو آورده، لکن این 
مشکل در مقایسه ی با بسیاری از مشکات، مشکل کوچکی به حساب 
می آید؛ ما مشــکات فراوانی را در دنیا و در کشــور خودمان مشاهده 
کرده ایم و داشــته ایم که از این حادثه کمتر نبود، بلکه بیشــتر بود؛ از 
جمله، ]اینکه[ درست در ۳۲ سال قبل از این، در همین ایّامی که کرونا 
به منطقه ی ما وارد شــد، هواپیماهای صّدام مواّد شیمیایی را در یک 
بخشــهایی ریختند و هزاران نفر از مردِم ما و مردِم خودشان را  با گاز 
خردل و مانند اینها کشتند؛ این اتّفاق افتاد. البّته همه ی قدرتهای دنیا 
هــم آن روز از صّدام حمایت میکردند، به او کمک میکردند؛ بعضی از 
همین کشورهای متمّدن و مترّقی -]البّته[ در اّدعا- مواّد شیمیایی را به 
او دادند، ساح شیمیایی را در اختیار او گذاشتند و تا امروز هم اَحدی 
از آنها حساب پس نداده، جواب نداده که چرا این جنایت را اینها انجام 
دادند. و آن جنایت کار، ]یعنی[ صّدام، با مردِم ما این جور عمل کرد، با 
مــردِم خودش در حلبچه هم همین جور عمــل کرد؛ به خاطر اینکه 
احساس کرده بود که ممکن است مردم حلبچه با رزمندگان جمهوری 
اسامی همکاری داشته باشند، آنجا هم ]مواّد شیمیایی[ ریخت و مردم 
را در کوچه و خیابان به کام مرگ کشــاند؛ اینها هســت. در جنگهای 
بزرگ دنیا، در دو جنگ جهانی میلیون ها نفر کشــته شدند؛ حاا در 
قضّیه ی کرونا گفته میشود که مثًا تا حاا یک میلیون و خرده ای در 
ســطح دنیا مبتا)۱۳( شــده اند. در جنگ اّول و دّوم ]جهانی[ که با 
فاصله ی حدود بیست سال در اروپا اتّفاق افتاد، چندین میلیون ]نفر[ 
-حاا اان دقیق یادم نیست، اّما میدانم بیش از ده میلیون جمعّیت- به 
قتل رسیدند؛ در جنگ ویتنام که آمریکا به آنجا حمله کرد همین جور؛ 
و در جنگهای گوناگون دیگر. در همین اواخر به وسیله ی عوامل آمریکا، 
در حمله ی به عراق عّده ی زیادی کشته شدند، به شهادت رسیدند؛ و 
امثال اینها فراوان اتّفاق افتاده. پس ما وقتی که راجع به این قضّیه فکر 
میکنیــم از بقّیه ی حــوادث مهّمی که در دنیا همواره وجود داشــته 
نبایستی غفلت بکنیم و بدانیم که همین حاا هم میلیون ها انسان زیر 
فشار ظلم و ستم دشمن و دشــمنی های دشمنان و قدرتمندان رنج 
میبرند؛ مردم در یمن، مردم در فلســطین و در بسیاری از نقاط دیگر 
جهان زیر فشار هستند. پس مسئله ی کرونا ما را از توطئه ی دشمنها 
غافل نکند، از توطئه ی استکبار غافل نکند؛ ]چون[ دشمنی استکبار هم 
با اصل نظام جمهوری اســامی اســت. اینکه کسی خیال کند که ما 
دشمنی نکنیم تا با ما دشمنی نکنند، این نیست؛ اصل نظام جمهوری 
اسامی، اصل مردم سااری اسامی از نظر آنها قابل قبول نیست، قابل 
فهم نیست و قابل تحّمل نیست. این هم یک نکته. ما عرض میکنیم که 
مسئوان در ستاد ملّی ]مبارزه با کرونا[ به طور جّدی مشغول کارند و 
گزارشــهایش به ما داده میشود و اّطاع پیدا میکنیم. و برای برخی از 
قشــرهای ضعیف هم فکرهایی کرده اند که من توصیه میکنم، تأکید 
میکنم که این برنامه هایی را که مسئولین دولتی برای برخی از قشرهای 
ضعیف در نظر گرفته اند، هر چه ســریع تر، هر چه بیشتر، هر چه بهتر 
ان شــاء اه به اجرا در بیاورند؛ لکن در کنار این، مردم هم وظیفه دارند. 
عّده ای هســتند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگی شان 
بسختی قابل گذران است و نمیتوانند زندگی معمولِی عادِی خودشان 
را اداره کنند؛ مردمی که دستشان باز است و توانایی دارند بایستی در 
این زمینه فّعالّیت وســیعی را شروع کنند. در صلوات شریف »َشَجَرُة 
الُنُبَوة« میخوانیم: َو ارُزقنی ُمواساَة َمن َقَترتَ  َعلَیِه ِمن رِزقَِک بَِما َوَسعَت 
َعلََی ِمــن َفضلَِک ... َو اَحَییَتنی  تَحتَ  ِظلِّــک؛)۱۴( یعنی این یکی از 
کارهای ازمی است که بایستی انجام بگیرد؛ بخصوص که ماه رمضان 
در پیش است. ماه رمضان، ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به 
مستمندان است؛ چه خوب است که یک رزمایش گسترده ای در کشور 
به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و 
فقرا که این اگر اتّفاق بیفتد، خاطره ی خوشــی را از امسال، در ذهنها 
خواهد گذاشت. ما برای اینکه ارادتمان به امام زمان ثابت بشود، بایستی 
صحنه ها و جلوه هایی از جامعه ی مهدوی را خودمان به وجود بیاوریم 
که عرض کردیم، جامعه ی مهدوی، جامعه ی قســط و عدل اســت و 
جامعه ی عّزت اســت، جامعه ی علم است، جامعه ی مواسات و برادری 
است؛ اینها را بایســتی ما در زندگی خودمان تحّقق ببخشیم، به قدر 
امکان خودمان؛ این ما را نزدیک میکند. نکته ی آخری که عرض میکنم، 
این اســت که در غیاب جلسات عمومی ماه رمضان -که این جلسات 
عمومی، جلسات دعا، جلسات سخنرانی، جلسات توّسل، بسیار مغتنم 
بود و امسال علی القاعده محرومیم از این جلسات- از عبادت و تضّرع و 
خشوع در تنهایی غفلت نشود؛ ما میتوانیم در اتاق خودمان، در خلوت 
خودمان، در میان خانــواده و فرزندان خودمان، همین معنا را، همین 
توّجه را، همین خشوع و خضوع را به وجود بیاوریم و البّته در برنامه های 
تلویزیون مواردی هم پخش میشود که از آن هم میشود استفاده کرد و 
بایســتی این کارها را انجام بدهیم. یک توصیه هم به مسئولین عرض 
میکنیم -هم مسئولین و هم فّعاان جوان در عرصه ی علم و فّناوری- 
که دو چیز فراموش نشــود: یکی مسئله ی جهش تولید است که این 
حیاتی است برای کشور و ما بایستی به هر قیمتی که هست، مسئله ی 
تولید را دنبال کنیم و به معنای واقعی کلمه جهش برای تولید به وجود 
بیاوریم؛ یکی هم مسئله ی ســاخت  و ساز و کار آزمایشگاهی و تولید 
نیازهای فراوانی اســت که جوانها در بخشــهای آزمایشــگاهی این را 
ان شاءاه دنبال میکنند. از خداوند متعال سعادت ملّت ایران را مسئلت 
میکنیــم؛ خداوند روح مطّهر امام بزرگوار را شــاد کند، ارواح طّیبه ی 
شهیدان عزیز را با پیغمبر محشــور کند و ان شاءاه آنچه را آرزوهای 
بزرگ ملّت ایران است، تحّقق ببخشد و فرج ولیّ عصر )ارواحنا فداه( را 

ان شاء اه نزدیک کند.

والّسام علیکم و رحمة  اه و برکاته

معاون سامت ، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه :
حدود 313 میلیون متر مربع را در سطح 

کشور پاکسازی و آلوده زدایی کردیم
معاون ســامت ، آموزش پزشــکی و دفاع زیستی سپاه گفت: چند دارو در 
دانشــگاه بقیه اه )عج( در دســت تحقیق و آزمایش است که نتایج بسیار 
خوب ورضایت بخشــی داده اســت و چند روز آینده شاهد اخبار خوب در 
این زمینه خواهیم بود.به گزارش ایســنا به نقل از سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ 
دوم پاسدار احمد  عبداللهی معاون سامت ، آموزش پزشکی و دفاع زیستی 
ســپاه در گفت و گویی با تشریح اقدامات و خدمات سپاه و بسیج در عرصه 
پیشــگیری و مقابله با کرونا اظهار داشت: از ابتدای شروع بیماری کرونا در 
کنار مردم و مســئوان وزارت بهداشــت بودیم و به مدد آنها شتافتیم. وی 
افزود: در فاز اول با حضور در مجموعه وزارت بهداشــت برای گره کشایی و 
حل مشکات کنار آنها بودیم و اقدام به برپایی بیمارستانها مختلف در نقاط 
مورد نظر وزارت بهداشــت اقدام کردیم. بیمارســتانهای ما به عنوان معین 
بیمارستانهای دولتی بود، اما در عمل و رویژه پس از اباغ رهبر انقاب ۷۰ 
درصد تخت های بیمارســتانی نیروهای مسلح و ســپاه به بیماران کرونایی 
اختصاص داده شــد.معاون دفاع زیستی سپاه ادامه داد: بیمارستان بقیه اه 
ما در اســفند ماه بااترین تخت بستری کرونایی را به خود اختصاص داد به 
گونه ای که ۵۵۰ بیمار کرونایی را در خود داشــت و در دوفاز ظرفیت تخت 
های مراقبت ویژه در بیماریســتان بقیــه اه را از ۳۰ تخت به ۱۰۰ تخت 
افزایش دادیم و بر اساس اطاعات موجو دبعیدی می دانم این کار در هیچ 
کجای دنیا سابقه  داشته باشد، در واقع این ظرفیت سازی برای مراقبت های 

ویژه در دنیا  یک رکورد محسوب می شود.

سردار حاجی زاده:
 جوانان پرشور و با انگیزه سرمایه های 

ارزشمند ایران هستند
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بازدید از ستاد مردمی مبارزه با کرونای گروه 
جهادی شهید اصغر پاشــاپور، گفت: یکی از سرمایه های ارزشمند جمهوری 
اســامی ایران، مردم فهیم و جوانان پرشور و انرژی است.به گزارش ایسنا  به 
نقل از سپاه نیوز؛ ســردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه از ســتاد مردمی مبارزه با کرونای گروه جهادی شهید اصغر 
پاشاپور در شهرک شهید محاتی تهران بازدید کرد.فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه در این بازدید از نزدیک در جریان روند اقدامات این گروه جهادی شامل 
تولید و توزیع اقام بهداشتی اعم از ماسک، مایع ضدعفونی کننده، شیلد، تهیه 
اقام ضروری برای خانواده های نیازمند و ... قرار گرفت.ســردار حاجی زاده در 
این بازدید به تمام دست اندرکاران و جهادگران عرصه سامت خداقوت گفت 
و خاطرنشان کرد: یکی از سرمایه های ارزشمند جمهوری اسامی ایران، مردم 
فهیم و جوانان پرشور و انرژی است.فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه 
در برخی کشــورها افراد سالمند و ناتوان در بیمارستان ها پذیرش نمی شوند، 
افزود: در ایران اســامی مردم ما به صــورت خودجوش با چرخ های خیاطی 
خود ماسک تولید می کنند، جوان های عزیزمان معابر و خیابان ها را ضد عفونی 
می کنند و همین جوانان و نوجوانان در مساجد و پایگاه های بسیج فعال شده 
اند که برای افراد در معرض خطر محل خود اقام مورد نیازشان را تأمین کنند 

که برخورداری از چنین مردم و جوانان با انگیزه ای یک نعمت بزرگ است.

روحانی در پی دریافت گزارش وزیران کشور و بهداشت:
 طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
از امروز باید با نظارت و رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی اجرا شود
رئیــس جمهور پــس از دریافت گزارش هــای جداگانه ای از وزیران کشــور و 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی درباره اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند 
از روز شــنبه و آغاز فعالیت کسب و کارهای کم ریسک در همه استان ها به جز 
تهران، تاکید کرد که این طرح باید با نظارت دقیق و رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی اعام شده از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا اجرا 
شــود.به گزارش ایسنا، فعالیت کســب و کارهای کم ریسک در تهران نیز قرار 
است از سی ام فروردین آغاز شود.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این 
گفت وگو گزارشــی را از آخرین وضعیت استان ها و تهران در روزهای گذشته و 
امروز و میزان آمادگی و ارزیابی از اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
ارائه کرد.حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی در گفت وگو با سعید نمکی، 
ضرورت هماهنگی ازم با سایر دستگاه ها و نظارت دقیق و جدی از سوی وزارت 
بهداشــت برای رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی از سوی کسب و کارهای 
کم ریســک را در دوره اجرای این طرح، مورد تاکید قرار داد.عبدالرضا رحمانی 
فضلی نیز در این گفت وگو گزارشی را از کار کمیته امنیتی و اجتماعی ارائه و بر 
آمادگی وزارت کشور برای اجرای دقیق طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
تاکید کرد.رئیس جمهور در این گفت وگو، هماهنگی منسجم تر وزارت کشور با 
وزارت بهداشت برای پیشبرد طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و بازفعالیت 
کســب و کارهای کم ریسک از روز شنبه را ضروری خواند و تاکید کرد: تمامی 
پروتکل های بهداشــتی باید به طور دقیق در همه این کســب و کارها، اماکن 

عمومی و به ویژه در وسایل نقلیه عمومی اجرا و مراعات شود.

سردار سلیمانی خبر داد
 رزمایش سراسری »کمک مومنانه« 

از امروز آغاز می شود
بســیج به عنوان تشکیات مردمی گســترده که در سراسر کشور پایگاه دارد، 
در نظــر دارد با محوریت ۵۴ هزار پایگاه در کل کشــور، رزمایش سراســری 
»کمک مومنانه« را برگزار کند.به گزارش ایســنا، ســردار غامرضا سلیمانی، 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین، صبح دیروز )جمعه ۲۲ فروردین( در نشست 
خبری خود با تبریک اعیاد شــعبانیه و میاد منجی عالم بشــریت، به شیوع 
ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: ملت ایران ظرفیت های فراوانی دارد که بخشی 
از آن ها در ماجرای کرونا به منصه ظهور رسید و جهانیان شاهد آن بودند.وی 
با بیان اینکه شیوع اپیدمی همه گیر، پیامدهای منفی ای هم دارد، خاطرنشان 
کرد: یکی از این پیامدها، لطمه به معیشت خانواده های کم درآمد است که در 
فرمایشــات رهبر معظم انقاب در نیمه شعبان مورد توجه قرار گرفت.سردار 
ســلیمانی با یادآوری بیانات روز گذشته رهبر انقاب مبنی بر ضرورت ایجاد 
رزمایش گسترده مواســات در ماه مبارک رمضان برای یاری رساندن به افراد 
کم بضاعت، گفت: بســیج به عنوان تشــکیات مردمی گسترده که در سراسر 
کشــور، پایــگاه دارد، در نظر دارد با محوریت ۵۴ هزار پایگاه در کل کشــور، 

رزمایش سراسری »کمک مومنانه« را برگزار کند.
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نگـــاه نهاوندیان:

 شرط استفاده از تسهیات، بیکار نکردن کارگران
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی رییــس جمهوری گفت:  ۷۵ هزار 
میلیارد تومان تســهیات بانکی به شرط بیکار نکردن کارگران و 
کارکنــان در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد.»محمد نهاوندیان« روز 
چهارشنبه پس از نشست هیات وزیران در جمع خبرنگاران دو بال 
برخورد با ویروس کرونا و مقابله با این بیماری را اجرای عملی یک 
رویکرد جامع نگر و متعادل عنوان کرد و افزود: همزمان با مقابله با 
کرونا، تبعات و آثار اقتصادی آن را هم داریم و در همه قدم هایمان، 
هم جان و سامت جسمی مردم و هم حیات اقتصادی مردم باید 
مورد توجه قرار بگیرد. به همین دلیل از همان روز نخست به آثار 
و تبعات اقتصادی توجه و کارگروه تبعات اقتصادی کرونا تشکیل 
شد.وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در این کارگروه گفت: 
بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی با مشورت متخصصان و کارشناسان 
اقتصادی اجتماعی تدوین و به تصویب ســتاد ملی مقابله با کرونا 
رســیده است.معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه هر 
دو جهت کمک به بنگاه ها و کسب و کارها و هم کمک به خانوارها 
مورد توجه است، خاطرنشان کرد: هدف جدی این است کارگری 
به این دلیل بیکار نشود؛   بنگاهی فرو ننشیند و خانوارها که ممکن 
است درآمد و قدرت خریدشان کم شده باشد، بتوانند این دوره را 
سپری کنند.نهاوندیان با ارائه توضیحات بیشتر درباره بسته ۱۰۰ 
هــزار میلیارد تومانی اظهار کرد: در این بســته ۲۵ هزار میلیارد 
تومان به پرداخت های باعــوض اختصاص دارد که باید از منابع 
دولت انجام می شــد؛ به همین دلیل درخواست شد معادل ریالی 
یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی در اختیار قرار بگیرد. وی 
اضافه کرد:  ۷۵ هزار میلیارد تومان هم تسهیات بانکی است که 
بانک مرکزی اعتبار برای آن تعیین کرده تا ذخیره بانکی بانک ها 
را از ۱۰ تا ۱۳ درصد در اختیار داشــته باشد و بتواند از این منابع 
استفاده کند. با کمک منابع خود بانک ها ۷۵ هزار میلیارد تومان 

هم برای بنگاه ها و هم برای خانوارها اختصاص دهد.

  اختصاص ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۱۰ رســته شغلی که 
بیشترین  آسیب را دیده اند

معاون اقتصادی رییس جمهوری ادامه داد: جزییات این بسته در 
سه طرح مورد بحث قرار گرفت و دوشنبه گذشته در جلسه ستاد 
اقتصادی  مصوب شــد رقمی حدود ۴۵ هــزار میلیارد تومان به 
بنگاه ها در  ۱۰ رسته ای که بیشترین آسیب را می بینند، پرداخت 
شــود. البته این لیست بسته هم نشــده و موارد دیگری می تواند 
اضافه شــود.نهاوندیان گفت: میزان کارکنــان این بنگاه ها دقیق 
حساب شده است هتل ها، شــرکت های هواپیمایی، مسافربری، 
مراکز آموزشــی و ورزشــی از بنگاه هایی هستند که با تشخیص 
دولت و حاکمیت به دلیل رعایت ســامت مردم، تعطیل شدند؛ 

برخــی از این بنگاه ها مانند پوشــاک و کیــف و کفش به دلیل 
شرایط پیش آمده کســب و کار شب عید خود از دست داده اند.

وی با متفاوت خوانــدن حکم این بنگاه ها ادامه داد: همچنان که 
در مرحله ســوم طرح یعنی مرحله فاصله گذاری هوشمند، حکم 
کسب و کارها براساس کم ریسک و پر ریسک بودن متفاوت است.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه شرط استفاده از این 
تسهیات برای این بنگاه ها این اســت که کارگران خود را بیکار 
نکنند. ، افزود: بنگاه ها برای ســه ماهه دی، بهمن و اســفند که 
براســاس الزام دولت تعطیل شده اند هر کارگر معادل ۱۶ میلیون 
تومان و بنگاه هایی که به سبب آثار طبیعی شرایط بهداشتی بازار 
خود را از دست داده اند به ازای هر کارگر ۱۲ ملیون تومان دریافت 

می کنند. البته در کنار آن مصالح بنگاه داری هم دیده شده است. 
مثا کسی که ۱۰ کارگر دارد می تواند ۱۶۰ میلیون تومان دریافت 
کند که جزییــات آن هنگام مراجعه به بانک ها به اطاع بنگاه ها 

خواهد رسید.

 بنا نیست در این تسهیات رانتی توزیع شود
وی شفافیت را نکته بسیار مهمی عنوان و اضافه کرد: بنا نیست 
در این تسهیات رانتی توزیع شود. همه به طور اطاع رسانی 
شــفاف در سایت مربوطه و ســایت بانک مراجعه کنند و این 
کار ملی است. بنگاه ها،  کارکنان و بانک در مجموعه اقتصادی 
وارد میدان می شوند تا به مرحله رونق مجدد برسند.نهاوندیان 
درباره مرحله دوم گفت:  اگر از این مرحله به خوبی گذر کردیم 
و به مرحله ای رسیدیم که کسب و کارها راه بیفتد باید تقاضا 
ایجاد کنیم چون ســه چهار ماه مشــتری نداشته و مردم هم 
قدرت خرید نداشــتند، بــرای همین در نظر گرفته شــد به 
خانوارها قدرت خریدی یعنی به هر خانوار یک میلیون تومان 
پرداخت شــود که این مبلغ ضرب در تعداد یارانه بگیران و در 
مجموع حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان می شود.معاون اقتصادی 
رییس جمهوری افزود: در قسمت پرداخت مستقیم و باعوض 
تصمیماتی از قبل درباره کم درآمدترین گرفته شد و همچنین 
رقمی برای مواردی درنظر گرفته شد که به ناچار بیکار شدند 
برخی به دلیل شــرایط خاص منطقه ای و برخی به دلیل این 
که آن بنگاه امکان ادامه آن کار را نداشته است.وی خاطرنشان 
کرد: لذا کمک ویژه ای برای پرداخت بیکار شدگان در اثر کرونا 
داریم که از ساز و کار صندوق بیمه بیکاری استفاده می شود اما 
این مجزای از روش و ساز و کار معمول صندوق بیمه بیکاری 
است. برای بیکارشدگان به سبب کرونا ۵ میلیارد تومان درنظر 

گرفته شده است. 

فاصله 4۵درصدی دخل وخرج کارگران
اگرچه مزد امســال تنها می تواند ۵۵.۶درصد از هزینه معیشت کارگران را پوشش 
دهد،اما بسیاری از کارفرمایان می گویند وضع درآمد بنگاه شان بحرانی است و باید در 
کنار کارگران، به وضعیت آنها نیز توجه شود.به گزارش اقتصادآناین به نقل از مهر، 
پس از برگزاری چهار جلســه مزدی شورای عالی کار، در روز چهارشنبه و با توافق 
دو جانبــه نمایندگان دولت و کارفرمایان و بدون جلب توافق نمایندگان کارگران، 
دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر که نزدیک به ۸۰ درصدشان حداقلی بگیر هستند، 
تعیین و مقرر شــد حداقل مزد سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد و سایر 

سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان افزایش یابد.

نرخ تورم و سبد معیشت معیار تعیین مزد بودند؟
جلسه چهارشنبه شب که تا بامداد روز پنج شنبه به درازا کشید، حواشی بسیاری 
هم داشــت و برای اولین بار طی دهه های گذشــته، میزان افزایش دستمزد بدون 
اجماع و با رأی گیری تصویب شــد و نمایندگان کارگری حاضر در جلسه حاضر 
به امضای صورتجلســه نشدند؛ دیروز هم در شبکه های اجتماعی این مساله مورد 
بحث جامعه کارگری بود. فعاان کارگری معتقد هستند که مزد ۹۹ بدون در نظر 
گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شده که این موضوع خاف ماده ۴۱ قانون 
کار اســت. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشــته ۴۱.۲ درصد و بر 
اســاس آمار مرکز آمار ایران ۳۴.۸ درصد بوده اســت و از طرف دیگر نیز مطابق با 
جمع بندی کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت که در برگیرنده هزینه 
خرید حداقل مایحتاج کاایی و خدماتی برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین 
۳.۳ تا ۴ نفر است، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.این در حالی است که حداقل 
دستمزد تعیین شده برای امســال یعنی عدد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان، بر 
اســاس آمار بانک مرکزی ۱۳.۸ درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰.۲ درصد 
با نرخ تورم فاصله دارد و در مقایســه با سبد معیشت نیز تفاوت ۳ میلیون و ۱۱۰ 

هزار تومانی دارد.

فاصله ۴۵ درصدی هزینه و درآمد
حتی شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای عالی کار 
اعام کرد که با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر 
آیتم های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت 
یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش می داد 
امسال ۵۵.۶ درصد هزینه یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره را پوشش می دهد.این سخن 
شریعتمداری به این معناست که در این شرایط نا بسامان اقتصادی، دریافتی یک 
کارگر سر هر ماه تنها می تواند ۵۵.۶ درصد هزینه هایش را پوشش دهد.باید در نظر 
داشت که این ۱۴ میلیون کارگر که هزینه و درآمدشان ۴۵ درصد باهم فاصله دارد 
با احتســاب تعداد اعضای خانوارشان، به طور میانگین نزدیک به ۴۶ میلیون نفر 
می شــوند.در این رابطه فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: 
از آنجایــی که فاصله بین تفکر اقتصادی کان دولت با بحث ماده ۴۱ قانون کار و 
تفکرات جامعه کارگری فاصله عمیقی داشت عدد نهایی شده در شورای عالی کار 
مورد نظر جامعه کارگری نیســت.جدول زیر پایه حقوق حداقلی و درصد افزایش 

ساانه کارگران را از سال ۸۹ تا ۹۹ نشان می دهد.

کارفرمایان: مجموع دریافتی افراد رشد 3۶ درصدی داشت
بر اساس این گزارش، در سوی دیگر ماجرا، کارفرمایان قرار دارند؛ کارفرمایان با تأیید 
چالش هایی که جامعه کارگری برای تأمین معیشت خود با آن روبروست، می گویند 
بسیاری از بنگاهها بدلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، بنیه و توان مالی کافی برای 
اعمال کردن همین ۲۱ درصد افزایش دستمزد را هم ندارند و این افزایش دستمزد 
بنگاه آنها را با چالش جدی مواجه می کند و ممکن است ناچار به تعدیل نیرو شوند. 
آنها می گویند برخی بنگاههای تولیدی-صادراتی که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز طی 
سالهای گذشته با افزایش تصاعدی درآمدهایشان مواجه شدند قطعاً برای افزایش 
۲۱ درصدی دســتمزد کارگران خود مشکلی ندارند و چه بسا می توانند دستمزد 
نیروی کار خود را بیش از این ارقام افزایش دهند اما بنگاههایی که درآمدهایشان 
طی سالهای گذشته تحت تأثیر فضای اقتصادی کشور با کاهش مواجه شده، برای 
اعمال این ۲۱ درصد افزایش دســتمزد، با چالش جدی مواجه هســتند.به اعتقاد 
نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشکات ناشی از شیوع ویروس کرونا و درگیر شدن 
با رکود اقتصادی و از طرفی خطر افزایش نرخ تورم، میزان رشد دستمزد قابل قبول 
است زیرا در کنار رشد ۲۱ درصد پایه مزد، سایر آیتم های مزدی نیز با افزایش مواجه 
بوده و در مجموع دریافتی کارگران را به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون 
تومان رســانده است.در این رابطه حمیدرضا سیفی عضو کانون کارفرمایان گفت: 
اینکه اعام می شود مزد فقط ۲۱ درصد )حداقل دستمزد( و ۱۵ درصد )سایر سطوح 
مزدی( افزایش داشته درست نیست. به تبع افزایش مزد، فقره های دیگری همچون 
حق مسکن، حق اواد، ســنوات، بن کارگری و … که در دریافتی کارگران لحاظ 
می شود نیز با رشد مواجه شده است.وی افزود: بحثی که در جلسه مطرح کردیم این 
بود که دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عیدی می دهد اما ما دو برابر پایه مزد 
عیدی می دهیم و همچنین معادل یک پایه حقوق به عنوان مزایای پایان سال حق 
سنوات پرداخت می کنیم.سیفی ادامه داد: امروز فرد مجردی که سرکار برود مجموع 
دریافتی اش نسبت به ســال ۹۸، حدود ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است و در واقع 
فقط آیتم پایه مزد ۲۱ درصد رشد داشته است که کارگران در جلسه می گفتند باید 
پایه مزد بیشتر از این رشد کند و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد این در حالی 
است که رشد پایه مزد اثر روانی بر تورم دارد و اثرات تورمی آن در جامعه بسیار بااتر 
است. دولت صاح دید که بیشتر از ۲۱ درصد پایه را باا نبرد تا به تورم دامن نزند.

وی افزود: یک سالی ممکن است آیتم های دیگر مزد رشد و پایه مزد کمتر رشد کند 
و یک سالی ممکن است برعکس این ماجرا اتفاق افتد؛ ولی در مجموع دریافتی فرد 
مهم است. امسال به خاطر اثرات تورمی و بحرانی که گریبان اقتصاد دنیا را گرفته 
است تصمیم بر این شد که سایر فقره های مزد افزایش یابد.عضو کانون کارفرمایان 
گفت: ما مشکلی نداشتیم که پایه را افزایش دهیم تا بدهکار کارگر نباشیم اما واقعیت 
این است که امسال با مشکل مواجه شده ایم. ۵۱ درصد شرکت های کشور خدماتی 

هستند و اان تعطیل شده اند.

چرا بحران کارفرمایان را نمی بینید؟
وی در پاســخ به این انتقاد که گفته می شــود دولت و کارفرمایان شرایط زندگی 
کارگران که در تأمین هزینه های خود با مشکل مواجه شده اند را نمی بینند، اظهار 
داشت: شما چطور بحران کارگری را می بینید اما بحران کارفرما را نمی بینید. نگاه 
کنید در این ۱۰ روز چند نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کردند که حتی پیش بینی 
می شــود تا پایان فروردین ماه تعداد ثبت نام کنندگان به یک میلیون نفر برسد. 
متقاضیان بیمه بیکاری در کشور هر سال بیشتر از ۳۰ هزار نبودند اما ببینید که 
در این مدت کوتاه چند کارگر تعدیل شده اند.سیفی افزود: بحران کرونا بزرگترین 
بحران بعد از جنگ جهانی دوم اســت. نمی توان چشم را روی این بحران جهانی، 
رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه ها ببندیم و فقط یک روی سکه را ببینیم.عضو کانون 
کارفرمایان در ادامه گفت: حقوق را بر اساس تورم انتهای سال ۹۸ و یا تورم انتظاری 
تعیین می کنیم که تورم انتظاری آنطور که دولت پیش بینی کرده ۱۶ درصد است 
و تورم انتهای ۹۸ نیز ۳۴.۸ درصد بود. در حالی که میزان افزایش مجموع دریافتی 

یک کارگر برای امسال زیر ۳۶ درصد نیست.

آل اسحاق مطرح کرد
 ظرفیت 200 میلیارد داری صادرات

 در کشورهای همسایه
رییــس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد اســت در صورت فراهم کردن مقدمات ازم، 
ظرفیت صادراتی بیش از ۲۰۰ میلیارد داری برای ایران در کشــورهای همسایه وجود 
دارد.یحیی آل اســحاق در گفت و گو با ایسنا، تصریح کرد: بر اساس براوردهای صورت 
گرفته، تجارت خارجی ما با عراق در ســال گذشــته عددی بیــش از ۱۳ میلیارد دار 
را نشــان می دهد و این در حالی اســت که بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته و 
اهداف مشترک دو کشور، این عدد می تواند در کوتاه مدت به ۲۰ میلیارد دار برسد که 
بخش قابل توجهی از آن، شــامل صادرات ایران به عراق اســت.به گفته وی، با توجه به 
همراهی و هم دلی مردم دو کشور و اشتراکات فرهنگی و اقتصادی که میان ایران و عراق 
وجود دارد، عما دولت یا قدرتی نمی تواند این رابطه را تهدید کند و این همکاری ها در 
آینده نیز ادامه خواهد داشــت.رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره آخرین وضعیت 
تجارت مشرک میان دو کشور پس از شیوع کرونا نیز گفت: متاسفانه شیوع این ویروس 
محدودیت هایی به وجود آورده که این موضوع نه مربوط به ما که گریبان گیر تمام دنیا 
شده اســت. با این وجود در تمامی روزهای گذشته، هیچ زمانی نبوده که تمام مرزهای 
مشــترک میان ایران و عراق بسته شده باشند.آل اسحاق ادامه داد: در حال حاضر تردد 
در مرزهای شــمالی میان دو کشــور و صادرات کااهای ایران به اقلیم کردستان عراق 
ادامه دارد و مذاکرات برای از ســرگیری تجارت در مرزهای جنوبی نیز در جریان است.

وزیر اسبق بازرگانی با اشــاره به جایگاه مهم ایران در اقتصاد منطقه، توضیح داد: ما در 
منطقه ای قرار داریم که کشورهای حاضر در آن در برای رفع نیازهایشان در سال بیش از 
هزار میلیارد دار واردات انجام می دهند و ســهم ما از این بازار بسیار محدود بوده است. 
این در حالی اســت که بســیاری از این کشورها به محصوات صادراتی ما از محصوات 

غذایی گرفته تا مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی احتیاج جدی دارند.

پرداخت تسهیات و بسته های حمایتی به کارگران 
ساختمانی و رانندگان تاکسی  

یک عضو کانون عالی شــوراهای اســامی کار از پرداخت تسهیات ارزان و بسته های 
حمایتی به کارگران ســاختمانی و رانندگان تاکســی در قالب حمایت وزارت رفاه خبر 
داد و با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی درباره مشکاتی که برای برخی از 
کارفرمایان و کارگران در این زمینه ایجاد می شود، توضیح داد. علی اصانی در گفت و 
گو با ایسنا، از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوس ها و مینی بوس ها از روز 
شنبه خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهادات مطرح شده در کمیته بهداشتی، فرهنگی، 
اجتماعی وزارت کار، مذاکراتی با صدا و سیما در خصوص آموزش کلی افراد و کارگرانی 
که می خواهند به داخل کارگاه یا کارخانه بروند، در بحث رعایت فاصله اجتماعی، نحوه 
حضور در سر کار، ِسرو غذا و سرویس های ایاب و ذهاب صورت گرفته است.وی با بیان 
اینکه رعایت فاصله اجتماعی در اتوبوس ها و مینی بوس ها برای کارگران هزینه باایی 
دارد، گفت: اگر در یک اتوبوس فرضا ۳۰ مســافر جا می گیرد و کارفرما برای جا به جا 
کردن کارگرانش ماهانه ۳ میلیون تومان می پردازد، اکنون با اجرای این طرح، کارفرما 
ناچار است یک اتوبوس دیگر برای باقی کارگران بگیرد و مجددا هزینه دیگری متحمل 
شود تا دستورالعمل وزارت بهداشت در مورد فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.اصانی 
افزود: با توجه به آنکه در اتوبوس رعایت فاصله نشســتن باید صورت گیرد، اگر کارفرما 
وسیله رفت و آمد تهیه نکند، کارگران ناچار باید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 
کنند و با تاکســی و اتوبوس های عمومی به ســرکار بروند که طبعا مشکاتی را برای 
کارگران به دنبال خواهد داشــت.عضو کمیته بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی وزارت کار 
در عین حال از اباغ بخشنامه ای به تمام استانها از روز شنبه خبر داد که بر اساس آن 
دســتوالعمل رعایت مسایل کرونایی در بازگشت کارگران از سفرهای نوروزی مشخص 

شده است.

دو دستور مهم رئیس جمهور به وزیر اقتصاد
رئیس جمهور در گفت و گویی با »فرهاد دژپسند« وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد سریعا طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار 
عرضه سهام بنگاه هایی را که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند، در بورس فراهم کند.به گزارش ایسنا، 
حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی در این گفت وگو با تاکید بر رفع موانع و تسریع و تسهیل در ترخیص کااهای مانده 
در گمرک، دستور داد طبق تاکید جدید دولت، در روند تخلیه کااها و تجهیزات پزشکی و درمانی که از به بعد وارد کشور می 
شود، در کمترین زمان ممکن اقدامات ازم را به عمل آورد.رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که گزارش اقدامات انجام شده در 

این حوزه ها نیز در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

نگران نباشید، یارانه تان برقرار است
سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اطاعیه ای اعام کرد: کسانی که از روز گذشته با مراجعه به سایت سهوا گزینه اهداء یارانه را 
انتخاب کردند نگران نباشند. یارانه این افراد همچنان برقرار و پرداخت می شود.به گزارش اقتصادآناین، سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها در اطاعیه ای اعام کرد: به دنبال اشتباه برخی رسانه ها در اعام سایت refahi.ir برای ثبت نام وام یک میلیون تومانی 
که بافاصله سازمان برنامه و بودجه کشور آن را تکذیب کرد، کسانی که از روز گذشته با مراجعه به این سایت سهواً گزینه اهدا 
یارانه را انتخاب کردند نگران نباشند، یارانه این افراد همچنان برقرار و پرداخت می گردد. بعد از فراهم شدن تمهیدات و تدوین 

دستورالعمل ثبت نام متقاضیان، مراتب از طریق اطاعیه رسمی اطاع رسانی خواهد شد.
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گزیده خبر

در پی توافق اوپک پاس نگـــاه

کاهش روزانه ۱۰ میلیون بشکه ای نفت
اوپک پاس با کاهش تولید نفت به میزان ۱۰ میلیون بشــکه 
در روز از ابتــدای ماه مه ۲۰۲۰ برای یک دوره ی اولیه دو ماهه 
موافقت کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
مقامــات اوپک و هم پیمانان آنها در مورد کاهش تولید نفت به 
توافق رسیدند و هم چنین به تبیین اهداف خود از کاهش تولید 
نفت در ســال جاری پرداختند.بر اساس این گزارش، عربستان 
سعودی، روســیه و سایر کشــورهای صادرکننده نفت توافق 
کردنــد که کاهش تولید نفت به میــزان قابل توجهی صورت 
پذیرد تا شکاف میان عرضه در بازار و کاهش قیمت ها به میزان 
پایین ترین نرخ در تاریخ، کم شــود.به نوشــته ی وال استریت 
ژورنال، براســاس مفاد این توافق، اوپک و کشورهای هم پیمان 
به رهبری روسیه به اجماع رسیدند که تولیدات نفت خود را به 
میزان ۱۰ میلیون بشــکه در روز در ماه های مه و ژوئن کاهش 
دهند. عربستان سعودی ۳/۳ میلیون بشکه در روز و روسیه ۲ 
میلیون بشکه در روز تولیدات نفتی خود را کاهش می دهند. این 
توافقنامه از اول ماه مه اجرایی می شــود.پس از دو ماه،  کاهش 
تولیدات نفت تا دسامبر سال ۲۰۲۰ به ۸ میلیون بشکه در روز 
و ســپس از ماه ژانویه ۲۰۲۱ به ۶ میلیون بشکه در روز خواهد 
رسید.این توافقنامه نه تنها به دلیل کاهش تاریخی قیمت نفت 

بوده، بلکه با کاهش بی ســابقه  تقاضای نفت در حالی که چرخ 
اقتصاد جهانی به دلیل شــیوع کرونا آهسته می چرخد، همراه 
شده است.محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک، این بحران را در عصر 
مدرن »بی سابقه« توصیف کرد و گفت که اوپک انتظار دارد که 
در ماه آوریل میزان مصرف جهانی نفت ۳۰ میلیون بشــکه در 
روز کاهش یابد.نشســت بعدی اوپک در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰ )۳۱ 
خرداد ۹۹( برگزار خواهد شد.جلسه اخیر وزیران نفت سازمان 
اوپک و کشورهای غیرعضو به رهبری روسیه به صورت مجازی 
و از طریق ویدیوکنفرانس صورت گرفت.پیش تر دونالد ترامپ، 
رییس جمهــوری آمریکا از وادیمیــر پوتین، رییس جمهوری 
روســیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربســتان خواسته بود 
تولید را کاهش دهند.وزیر نفت کشــورمان پیش از این گفته 
بود: پیشنهاد کاهش حداقل ۱۰ میلیون بشکه ای عرضه روزانه 
نفت اوپک و متحدانش مطرح اســت و ایران، ونزوئا و لیبی به 
طور طبیعی مستثنا هستند. پیشنهاد کاهش ۱۰ و ۱۲ میلیون 
بشکه ای عرضه روزانه نفت مطرح است و این رقم، غیر از میزان 
عرضه ای است که قرار است از سوی کشورهایی مثل کانادا، نروژ 
و حتی ایاات متحده کاهــش یابد چون آنها نیز برای کاهش 

عرضه اعام آمادگی کرده اند.

 سهم هر کشور از کاهش تولید نفت
 چقدر است؟

تهران - ایرنا - سرانجام بعد از ۱۰ ساعت جلسه مجازی بین ۲۳ تولیدکننده 
نفت جهان، ســهم هر کشور از کاهش تولید مشــخص شد تا در مجموع 
بــا کاهش ۱۰ میلیون بشــکه ای تولید، این کشــورها ۳۳ میلیون و ۸۵۳ 
هزار بشــکه نفت در ماه های می و ژوئن تولیــد کنند.توافق کاهش تولید 
نفت سرانجام محقق شد تا کشورهای اوپک پاس که حدود یک ماه پیش 
نتوانستند بر ســر ۱.۷ میلیون بشکه کاهش به توافق برسند، حاا تصمیم 
گرفتند ۱۰ میلیون بشــکه از تولید خود را از بازار خارج کنند.تصمیمی که 
اگرچه مخالفت سفت و ســخت مکزیک را به دنبال داشت اما در سحرگاه 
امروز محقق شــد.بر اساس این توافق، ۲۰ کشور تصمیم گرفتند ۲۳ درصد 
از تولید خود را کاهش دهند. بر اساس این توافق البته ایران، ونزوئا و لیبی 
از این توافق مستثنی هستند.با توجه به این توافق، تولید روسیه و عربستان 
به صورت مساوی و ۱۱ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است.تولید 
ســایر کشورها، بر اساس میزان تولید آوریل سال۲۰۱۸ خواهد بود که حاا 
باید ۲۳ درصد کمتر از آن باشــد.ارقام نشان می دهد عربستان و روسیه هر 
کدام بیش از ۲.۵ میلیون بشــکه از تولید خود را کاهش می دهند و حدود 
۸.۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید می کنند.بعد از آنها عراق بیش از یک 
میلیون بشکه از تولید خود را کاهش می دهد و ۳.۶ میلیون بشکه نفت در 
روز را از چاه های نفت بیرون می کشــد.امارات به عنوان کشــور بعدی که 
باید ۷۲۲ هزار بشکه از تولید خود را کم کند معرفی شده که بر این اساس 
تولیدش به ۲.۴۴ میلیون بشکه در روز می رسد.  کویت هم قرار است ۶۴۱ 
هزار بشکه نفت کمتری تولید کند و ۲.۱۶ میلیون بشکه نفت به بازار برساند.

در رتبه های بعدی نیجریه، مکزیک، قزاقســتان، آنگوا و الجزایر قرار دارند 
که قرار است به ترتیب ۴۱۷، ۴۰۰، ۳۹۰، ۳۴۸، و ۲۱۴ هزار بشکه از تولید 
روزانه نفت خود کم کنند.سایر کشورها نیز که تولید روزانه نفت آنها کمتر 
از یک میلیون بشکه در روز است عددی بین ۲.۱ تا ۲۳ هزار بشکه از تولید 
خــود را کم می کنند.در مجموع تولید اوپک که در حال حاضر ۲۶ میلیون 
و ۶۸۳ هزار بشــکه در روز اســت با کاهشی بیش از ۶ میلیون بشکه ای به 
۲۰.۵ میلیون بشــکه می رسد.کشورهای غیر اوپکی حاضر در توافق نیز که 
۱۷.۱ میلیون بشــکه نفت در روز تولید می کردند، حاا با این توافق حدود 
۴ میلیون بشکه از نفت خود را از بازار خارج می کنند و تولیدشان به ۱۳.۲ 
میلیون بشکه خواهد رســید.این اعداد نشان می دهد تولید ۴۳.۸ میلیون 
بشــکه ای اوپک پاس به ۳۳.۸ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می کند.

البته کاهش ۱۰ میلیون بشکه ای عرضه در مقایسه با افت ۳۰ میلیون بشکه 
ای تقاضا نمی تواند محرک خوبی برای رشد قیمت ها باشد.

کاهش جهانی مصرف بنزین
تقاضا برای بنزین در آمریکا و سایر کشورهای جهان با دستور مقامات برای 
ماندن مردم در خانه به منظور جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا که رفت و 
آمدها را محدود کرده، به شــدت کاهش پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، 
گزارش شــرکت تحقیقاتی »آی اچ اس مارکیــت« حاکی از کاهش ۴۶.۶ 
درصــدی فروش بنزین در جایگاه های ســوخت آمریکا در هفته منتهی به 
۲۸ مارس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. یک جایگاه معمولی 
ســوخت حدود ۱۱ هزار گالن بنزین فروخت که کمتر از ظرفیت دو تانکر 
ســوخت است.با دستور دولت آمریکا برای ماندن مردم در خانه، افت تقاضا 
برای بنزین شــدت گرفت و در یک هفتــه ۳۰ درصد کاهش یافت. کاهش 
مصرف بنزین در آمریکا منعکس کننده وضعیت مشــابه در اسپانیا و ایتالیا 
اســت که شدیدترین قرنطینه را در میان کشــورهای اروپایی اعمال کرده 

اند. تقاضا برای بنزین در این منطقه حدود ۸۵ درصد کاهش داشته است.
آمار هفتگی دولت آمریکا نشان داد که عرضه بنزین در بازار کمترین میزان 
از ســال ۱۹۹۴ بوده است. اگرچه این کاهش به شدت کاهش فروش بنزین 
به مصرف کنندگان معمولی نبوده است اما احتماا با دریافت سوخت کمتر 
از سوی فروشندگان، شدت خواهد گرفت. پاایشگاهها تولیدشان را کاهش 
داده اند زیرا ذخایر سوخت در مخازن افزایش پیدا کرده و به نوبه خود باعث 
پایین رفتن قیمتهای نفت شــده اســت. طبق برآورد برخی از تحلیلگران، 
تقاضای جهانی برای نفت ممکن اســت حداکثر ۳۰ میلیون بشکه در روز 
کاهش پیدا کند.آمار ملی آمریکا با آمار ایالتی تطابق دارد. هفته گذشــته 
یــک گروه تجاری در کالیفرنیا از کاهش ۶۰ درصدی فروش بنزین و دیزل 
در مناطق شهری و کاهش ۳۵ درصدی در مناطق روستایی از اوایل مارس 
تا ۲۷ مارس خبر داده بود. گروههای تجاری در تگزاس و فلوریدا هم نصف 
شدن فروش بنزین در مناطق بزرگ شهری را گزارش کرده اند.وزارت انرژی 
آمریکا روز ســه شــنبه پیش بینی کرد تقاضا برای بنزین در سه ماهه دوم 
امســال حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ 

کاهش پیدا می کند.

سرمایه گذاری یک میلیاردی سعودیها در 
شرکتهای نفتی اروپایی

صندوق سرمایه دولتی عربستان سعودی سهام چهار شرکت نفتی اروپایی 
بــه ارزش یک میلیارد دار را خریداری کرد.به گزارش ایســنا، روزنامه وال 
استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت: این چهار شرکت شامل اکوئینور 
نروژ، رویال داچ شــل انگلیسی-هلندی، توتال فرانسه و انی ایتالیا هستند.

این صندوق ســعودی هفته گذشته در روزهایی که نفت صعود چشمگیری 
داشــت، ۲۰۰ میلیون دار در اکوئینور ســرمایه گذاری کرد. میزان سهام 
خریداری شــده در شرکتهای دیگر دقیقا مشخص نیست اما مجموع آن به 
حدود یک میلیارد دار می رســد.خرید این سهام در بحبوحه رکود صنعت 
جهانــی نفت و گاز به دلیل از بین رفتن تقاضا تحت تاثیر شــیوع ویروس 
کرونا صورت گرفته اســت.روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه 
سعودی نوشت: سرمایه گذاریهای مشــابه ممکن است در آینده هم انجام 
بگیرد. صندوق ســرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی در بازار فعال شده 
و اگر چند قرارداد مشــابه دیگر انعقاد کند، تعجب آور نخواهد بود.بر اساس 
گزارش رویترز، این صندوق ابزار محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی با هدف متنوع کردن اقتصاد 
وابسته به نفت این کشور است و بیش از ۳۰۰ میلیارد دار دارایی دارد که 
شامل سهام در شرکت اوبر و شرکت خودروی الکتریکی لوسید موتورز است. 
همچنین ۴۵ میلیارد دار برای صندوق ویژه ۱۰۰ میلیارد داری ســافت 
بانک اختصاص داده اســت و روز دوشنبه ۸.۲ درصد سهم خود در شرکت 

اپراتور کشتی تفریحی کارنیوال را رونمایی کرد.

دستورات رئیس جمهور به وزیران نیرو و نفت:
پروژه های زیربنایی آب و برق و انرژی در 
شرایط جدید طبق برنامه باید مورد بهره 

برداری قرار بگیرد
رئیس جمهور در گفت وگو با وزیران نفت و نیرو، ضمن دریافت گزارشی از روند 
اجرای طرح های مرتبط بــا این دو وزارتخانه تاکید کرد که پروژه های زیربنایی 
در حوزه فعالیت این دو وزارتخانه در شرایط جدید، طبق برنامه باید مورد بهره 
برداری قرار بگیرد.به گزارش ایسنا، حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی، 
با توجه به نامگذاری ســال جاری از سوی رهبر معظم انقاب اسامی به عنوان 
ســال«جهش تولید«، نقش طرح های این دو وزارتخانــه از جمله در حوزه آب 
و بــرق و انرژی را در توســعه بخش های مختلف اقتصادی کشــور، محوری و 
بســیار با اهمیت خواند و بر بهره برداری از طرح های بزرگ در این حوزه ها طبق 
زمانبندی های تعریف شــده، تاکید کرد.روحانی همچنین به وزیر نفت دستور 
داد در روند اتمام پروژه لوله نفت از گوره به جاســک تســریع شود تا این طرح 
هر چه ســریعتر به بهره برداری برسد.رئیس جمهور همچنین ضمن قدردانی از 
تاش بی وقفه پرسنل وزارتخانه های نفت و نیرو برای تامین نیازهای کشور در 
حوزه انرژی در روزهای مبارزه با کرونا، اظهار داشــت: حفظ ســامت کارکنان 
فعال در حوزه های تولید و خدمت رســانی به مردم، اولویت نخســت اســت و 
پروتکل های بهداشــتی باید به دقت در همه بخش های این وزارتخانه ها رعایت 
شود.بیژن زنگنه وزیر نفت در این گفت وگو، گزارشی را از وضعیت بازار جهانی و 
قیمت نفت و مباحثی که قرار است امروز به صورت ویدئو کنفرانس بین وزرای 
انرژی کشورهای صادرکننده گاز مطرح شود، ارائه کرد.رضا اردکانیان« وزیر نیرو 
نیز در این تماس تلفنی، با تاکید بر اجرای دقیق دســتورات رئیس جمهور در 
خصوص بهره برداری از پروژه های زیربنایی آب و برق طبق برنامه و رعایت دقیق 
پروتکل های بهداشتی در همه بخش های وزارتخانه، گزارش هایی را از روند اجرای 

طرح های صنعت آب و برق و پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی ارائه کرد.

ذخیره سدهای استان تهران در وضعیت 
نرمال است

تهران- ایرنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: با تداوم بارش 
ها در روزهای اخیر ســدهای تهــران در وضعیت نرمال قــرار دارند.به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی اســتانداری تهران محمد تقی زاده افزود: در روزهای اخیر 
با حجم خوب بارش ها مواجه شــده ایم.وی ادامه داد: در زمان بارندگی با تاش 
دستگاه های مختلف در سطح استان تهران با مشکل خاصی روبرو نشده ایم.تقی 
زاده گفت: تمامی دســتگاه های مرتبط از جمله آب منطقه ای، مدیریت بحران، 
راهداری، منابع طبیعی و دستگاه های امدادی در آماده باش کامل قرار گرفته اند 
و وضعیت تمام استان به صورت مستمر پایش می شود.وی تصریح کرد: وضعیت 
ســدها به صورت مســتمر پایش می شــود تا اگر میزان بارش تغییری داشت، 

اقدمات ازم انجام شود.

وزیر انرژی عربســتان سعودی روز جمعه اظهار کرد 
که پیمان نفتی نهایی اوپک پاس برای کاهش ۱۰ 
میلیون بشــکه در روز تولید نفت که روز پنج شنبه 
مورد موافقت قرار گرفت، به پیوستن مکزیک به این 
پیمان مشروط است.به گزارش ایسنا، اوپک، روسیه 
و گروهی از تولیدکنندگان که به اوپک پاس معروف 
هستند، روز پنج شنبه با کاهش تولید خود به میزان 
بیش از یک پنجم موافقت کردند اما توافق نهایی به 
مکزیک بستگی دارد که حاضر نشده است به کاهش 
تولیــد بپیونــدد. مذاکرات در میان وزیــران انرژی 
کشــورهای صنعتی جهان روز جمعه ازســرگرفته 
خواهد شد.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربستان سعودی در مصاحبه تلفنی با رویترز اظهار 
کرد که امیدوارم مکزیک ببیند که مزایای این توافق 

تنها برای مکزیک نیست بلکه برای همه جهان است. 
کل این توافق به موافقت مکزیک با آن بستگی دارد.

تقاضای جهانی برای نفت در نتیجه تدابیری که برای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا بکار گرفته شده است، 
حدود ۳۰ میلیون بشکه در روز معادل ۳۰ درصد از 
عرضه جهانی ســقوط کرده است.عربستان سعودی 
میزبانی یک کنفرانس ویدیویی میان وزیران انرژی 

گروه جی ۲۰ را در روز جمعه برعهده دارد.
وزیر انرژی عربســتان ســعودی درباره این که آیا 
کشــورهای دیگری مانند آمریکا، کانادا و برزیل به 
پیمان نفتی اوپک پاس ملحق می شــوند، گفت: 
آنها به شیوه خود تولیدشان را کاهش خواهند داد و 
وظیفه ما نیست که به دیگران دیکته کنیم بر مبنای 

شرایط ملی خود چه کاری می توانند انجام دهند.

وی در ادامه افزود که انتظار دارند سایر تولیدکنندگان 
هم برای تثبیت بازار نفت به توافق کاهش تولید نفت 
ملحق شوند.به گفته منابع آگاه، کاهش برنامه ریزی 
شده تولید از ســوی گروه اوپک پاس ۱۰ میلیون 
بشکه در روز معادل ۱۰ درصد از عرضه جهانی است 
و تولید پنج میلیون بشکه در روز توسط کشورهای 
دیگر کاهش داده می شود.عبدالعزیز اظهار کرد که 
تحت این توافق حدود ۱۱.۳ میلیون بشکه در روز از 
عرضه نفت به بازار جهانی حذف می شــود البته به 
شرطی که مکزیک هم موافقت کند.بر اساس گزارش 
رویترز، عربستان سعودی موافقت کرده که به جای 
آوریل، مبنای تولید پایین تری را برای کاهش تولید 
خود در نظر بگیرد که ســهم این کشــور از کاهش 
تولید را حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز کرده است.

وزیر انرژی عربستان سعودی:
پیمان نفتی اوپک پاس به پیوستن مکزیک مشروط است

فراخوان ارزیابی کیفی  )دو مرحله ای(
  ) شماره مجوز : 4951 -1398 (

ومشرکت ملی گاز ارانشرکت گاز استان کرمانشاه )سهامی خاص(
ت د

نوب

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

شــرکت گاز استان کرمانشــاه در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی انتخاب مشــاور جهت نظارت پروژه های گازرسانی سطح استان)1( را به شماره 
2098001339000035    از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

موضوع مناقصه:ارزیابی کیفی مشاوران.
شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صاحیت مشاوران در گروه نفت و گاز)با تخصصهای خطوط انتقال نفت و گازیا شبکه توزیع و ایستگاههای کاهش فشار گاز( و نیز گواهینامه 
صاحیت ایمنی با ظرفیت آزاد کاری می توانند کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی اعم از دریافت و تحویل اسناد استعام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 

مناقصه را، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irپیگیری نمایند.
ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.اطاعات و اسناد 

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
برآورد کارفرما:88.260.000.000 ریال.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه98/12/21 می باشد.
مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی: ساعت16:00روز پنجشنبه مورخ99/01/07.
مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی : ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ99/01/25. 

شایان ذکراست این ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه مشاوران دارای صاحیت جهت نظارت بر پروژه های گازرسانی استان که در قالب پروژه های مجزا اجرا خواهد شد،می باشد.

فراخوان  جهت برگزاری تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای

 انجام خدمات خودرویی شرکت آب منطقه ای البرز 

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری  تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای » انجام خدمات خودرویی شــرکت آب منطقه ای البرز » از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
شامل دریافت و تحویل اســناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ازم است مناقصه گران 
در صــورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه تاریخ 99/1/23می باشــد.اطاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل 

دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19 مورخ99/1/26

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 8 صبح مورخ 99/2/6
زمان بازگشایی پاکات:ساعت10 صبح مورخ99/2/6 

اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گــذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امام 
خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای 

البرز- کد پستی 3186717598-تلفن310-320- 02633332300
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 27313131- 021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021

ول
ت ا

نوب مناقصه شماره : 98-10

تحقق جهش تولید با خصوصی سازی واقعی
تهران - ایرنا - ســخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با بیان اینکه 
درآمدهای دولت در فشار قرار دارد، گفت: یکی از راهکارها برای تحقق جهش تولید، 
توجه به خصوصی سازی واقعی است.»حمید حسینی« دیروز )جمعه( در گفت و گو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه در سیاست گذاری ها ضعیف عمل می کنیم، 
ادامه داد: تا زمانی که اجبار وجود نداشته باشد شرایط را عوض نمی کنیم.وی با بیان 
اینکه تا زمانی که می توانستیم بنزین وارد کنیم به فکر اصاح مصرف نبودیم، افزود: 
اما زمانی که نتوانســتیم، تن به هدفمندی دادیم.حسینی با تاکید بر اینکه عمده 
مصرف نیروگاه های کشور گاز است، گفت: پرداخت یارانه به نفت کوره معنا ندارد.وی 
ادامه داد: توزیع نفت کوره با قیمت های پایین به جز رانت نفع دیگری ندارد و توسط 
افراد سودجود به فرآوردههای دیگر تبدیل شده و  در نظم بازار اخال ایجاد می کند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه سرانجام قیمت 
نفت کوره با مصوبه هیات دولت آزاد شد، گفت: از آنجا که مصرف نفت سفید و گاز 
مایع نیز در کشور کاهش داشته می توان حتی به مشتریان داخلی این فرآورده ها را 
رایگان بدهیم و قیمت این دو را نیز آزاد کنیم.به گفته حسینی، برای تامین سوخت 
مایع مورد نیاز صنایع در زمستان، نفت کوره با قیمت یارانه ای به آنها تعلق گیرد با 
این حال نباید قیمت به گونه ای باشد که دوباره ایجاد رانت کند.حسینی ادامه داد: 
آزاد شــدن قیمت فرآوردههای نفتی مانند نفت کوره و یا نفت سفید اختال را در 
بازار از بین بــرده و بازارهای صادراتی را امن می کند. از طرف دیگر مصرف کاهش 
پیدا کرده و صادرات رونق می گیرد.وی به مشکات دولت برای تامین درآمد اشاره 
کرد و افزود: در شــرایطی که هر روز مشــکات مالی بیشــتر و درآمدهای نفتی و 
مالیاتی کاهش پید می کند از سایر منابع می توان استفاده کرد.حسینی یکی از این 
راهکارها را اجرای اصل ۴۴ دانست و افزود: دولت می تواند سهم ۲۰ درصدی خود 
در پاایشــگاه ها، نیروگاه ها، بانک ها و صنایع بزرگ را واگذار کند.وی تاکید کرد: 
اگر دولت به دنبال جهش تولید اســت یکی از راه ها خصوصی سازی واقعی است.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: کاهش مصرف بنزین که 
به دلیل شیوع کرونا اتفاق افتاده، نمی تواند ادامه دار باشد زیرا در هفته های آینده 

فعالیت های اقتصادی رونق می گیرد و کار خود را آغاز می کنند. 

کدام استان ها در معرض سیاب هستند؟
مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
باتوجه به پیش بینی های صورت گرفته استان های چهارمحال بختیاری، لرستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، مناطق شمالی استان فارس، بخشی از استان مرکزی حتی 
برای روز شنبه استان خراسان رضوی بارشهای قابل توجهی را تجربه خواهند کرد.

سیف الهه آقا بیگی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه هشدار سازمان هواشناسی 
از روز دوشــنبه اعام شد و بر اســاس پیش بینی هایی که این سازمان انجام داد 
انتظار بارش های قابل توجه در برخی از استان ها متصور بوده و هست، اظهار کرد: 
از غروب دوشــنبه بارندگی در مناطقی از حاشــیه جنوب دریای خزر استان های 
گیان و مازندران شــروع شــد و این مناطق بارش های خوبی را تجربه کردند.وی 
افزود: منتها در پیش بینی که صادر شــده ۲۰ استان در سامانه بارشی نسبتا قوی 
قرار دارند لذا ازم اســت تا مراقبت های حداکثری در این استان ها صورت بگیرد، 
این  ۲۰ استان شامل استان های جنوب غرب و غرب کشور،   استان های مرکزی، 
استان های شمالی و خراسان  شمالی و رضوی می شود.مدیرکل مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه اوج این بارش ها در 
استان های واقع در جنوب زاگرس شامل استان های چهارمحال بختیاری، لرستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، مناطق شمالی استان فارس، زنجان همدان، استان مرکزی 
حتی تهران، قم، البرز، قزوین و سمنان می شود، تصریح کرد: ازم است مراقبت های 
حداکثری در این استان ها صورت بگیرد که وزارت نیرو نیز تدابیر ازم را اندیشیده 
است.به گفته آقابیگی، همکاران ما در بخش تاسیسات سدها با اعام حداکثر آمادگی 
برنامه ریزی جامع را برای مدیریت کنترل ســیاب در مناطقی که مخازن سدهای 
ذخیره ای داریم اندیشــیده اند و مراقبت حداکثری صورت می گیرد اما ازم است 
تا دســتگاه های اجرایی ذی ربط و مردم نیز حداکثر توجه به این موضوع را داشته 
باشند تا این سامانه بارشی مشکل و خسارت برای کشور ایجاد نکند و تنها نعمت آن 
باقی بماند.وی با اشاره به وضعیت سدهای کشور برای مقابله با سیاب های احتمالی، 
گفت: باتوجه به برنامه ریزی که صورت گرفت، در حال حاضر به طور متوســط ۶۸ 
درصد از حجم مخازن سدها آبگیری شده که نشان می دهد به طور متوسط حدود 

۳۲ درصد  حجم خوبی برای کنترل سیاب است. 
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یادداشت وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

تشکیل ستاد فنی کرونا برای کاهش خسارت بخش کشاورزی
وزیر جهاد کشــاورزی از تشکیل ستاد فنی کرونا برای کاهش 
خسارات فعاان عرصه کشاورزی، احیای مرغ این، خود اتکایی 
در بذور برخی صیفی جات و راه اندازی سیستم یکپارچه بخش 
کشاورزی خبر داد.به گزارش ایسنا، کاظم خاوازی که در برنامه 
رادیویی صحبت می کرد، در پاســخ به ســوال ایسنا مبنی بر 
اینکه »اگر قرار باشــد ویروس کرونا مدت بیشتری در کشور 
باقی بماند و به این زودی ها ریشه کن نشود، آیا وزارت جهاد 
کشــاورزی به عنوان متولی برقراری امنیت غذایی در کشور، 
برنامه ای برای ســاماندهی این شــرایط دارد؛ به نحوی که از 
ضرر و زیان تولید کنندگان کم شود و امنیت غذایی نیز دچار 
خســران نشود«، گفت: با توجه به اینکه براساس پیش بینیها 
کرونا ممکن اســت یک سالی در کشور باشد، ستاد فنی کرونا 
را در خصوص صادرات و موضوعات مربوطه را تشکیل خواهیم 
داد که با عضویت مدیرعامل بانک کشــاورزی، سازمان تعاون 
روستایی و بخش های حمایتی مانند صندوق حمایت از بخش 
کشاورزی  همراه خواهد بود و همه بخش های سیاست گذار 
و منابع مالی وزارت خانه را در این ســتاد جمع بندی خواهیم 
کرد.وی با بیان اینکه باید با اتحادیه ها و اصناف نشست داشته 
باشــیم  و تمام تاشمان را بکنیم که تولید و کشاورزان کمتر 
صدمه ببیند، اظهار کرد: با  این همکاری مشترک با اصناف و 
اتحادیه ها، می توانیم منابع حمایتیمان را به سمتی ببریم که 
در بخش های کشــاورزی، صنعت دام، طیور اتفاقی رخ ندهد.

خاوازی در ادامه گفت: روز شنبه یا یکشنبه نیز خبرهای خوبی 
را در خصوص واکسن منتشــر خواهیم کرد. موسسه واکسن 
و ســرم ســازی رازی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است و 
کارهای ارزنده ای در زمینه واکســن شده و  خبرهای خوبی 
برای مردم داریم. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
چه برنامه هایــی در حوزه فرآوری و صنایــع تبدیلی دارید، 
تصریح کرد: یکی از مواردی کــه از آن غفلت کردیم، صنایع 
تبدیلی و  بسته بندی است. شناسایی حلقه های تاثیر گذار در 
این بخش از برنامه هایی اســت که در دستور کار قراردادیم و 

فعال سازی آن نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

تراریخته در اولویت کاری نیست
وزیر جهاد کشــاورزی همچنین در پاســخ به سوال دیگری 
مبنی بر اینکه  رویکرد این دوره از وزارتخانه در خصوص بحث 
تراریخته چیست، گفت: دو ســوال در اینجا مطرح می شود؛ 
ســوال اول اینکه آیا بایــد در زمینه گیاهان تراریخته تحقیق 
کنیم و ســوال دیگر این است که آیا باید گیاه تراریخته را در 
کشــور بکاریم یا خیر؟ در پاسخ به ســوال اول باید گفت که 
هیــچ خط قرمزی در زمینه تحقیق و پژوهش وجود ندارد. در 
حقیقت باید در بخش پژوهش و تحقیقاتی کاما آماده و مسلط 
باشیم که هر زمان کشور احساس نیز به این پژوهش ها داشت، 

با دستور حاکمیتی از آن استفاده شود.
وی ادامه داد: در پاسخ به سوال دیگر نیز باید گفت که هیچ بذر 
تراریخته ای در بخش کشاورزی وجود ندارد که تاییدیه گرفته 

و آماده کاشت در زمین باشد. از طرفی درخصوص این بذور نیز 
هیچ تحقیقاتی  که نشان دهد بذر تراریخته هیچ ریسکی برای 
انسان و گیاهان دیگر ندارد، نیز نشده است. در بخش کشاورزی 
نیز رویکرد ما این است تا وقتی می توان با کوچکترین نسخه 
تولید را باا برد، از محصواتی استفاده نکنیم که ممکن است 
گرفتاری هایی ایجاد کند. به بیان دیگر تراریخته بحث اولویت 

داری برای بنده در این شرایط نیست.

راه اندازی سیستم یکپارچه بخش کشاورزی
 خاوازی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا آمارهای 
متفاوتی از تولید برنج در کشور ارائه می شود، گفت: نحوه جمع 
آوری اطاعاتمان به صورت سنتی است و برخی مواقع  تولید 
صرفا تخمین زده می شود. برنامه ای در دستور کار داریم که 
بتوانیم با استفاده از سیســتم های جدید سنجش از راه دور، 
اپلیکیشن ها و نرم افزار ها سطح زیر کشت را به صورت آناین 

و با استفاده از عکس های ماهواره ای بدست آوریم و سیستم 
یکپارچه بخش کشاورزی را راه اندازی کنیم. سیستم یکپارچه 
کشــاورزی می تواند آمار دقیقی از بخش کشاورزی در اختیار 

متولیان امر قرار دهد.

از مرغ این غفلت شده است
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای  احیای مرغ 
چه برنامه هایی دارید، گفت: حدود ۴۰ یا۵۰ ســال است که 
در کشــور از مرغ این غفلت شده است. زیرا در گذشته بحث 
تحریم ها مطرح نبود و ارتباطات خوبی نیز داشتم. اما شرایط 
در حال حاضر متفاوت است. به همین دلیل  به محض ورود به 
وزارت خانه برای این موضوع مجری تعیین خواهیم کرد و طی 
یکسال و نیم آینده حداکثر دو سال تکلیف مرغ این را برای 
همیشه مشخص خواهیم کرد.وزیر جهاد کشاورزی افزود: مرغ 
این سرمنشا ژنتیکی نژاد مرغ گوشتی است و اهمیت زیادی 
دارد. هــر قطعه از مرغی این تقریبا منبع  تولید حدود  ۴۳۰ 

تن گوشت مرغ است.

 برای خودکفایی در بذور صیفی و سبزی برنامه داریم
 خاوازی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای کاهش 
وابستگی در بذور صیفی و سبزی چه برنامه هایی دارید، گفت: 
خوشبختانه با اقداماتی که پژوهشگران ما انجام داده اند، ۹۹.۴ 
درصد در بذور زراعی خودکفا هســتیم. بنابراین در تامین بذر 
گندم، جو، ســوی، کنجد و بســیاری دیگر از بذور مورد نیاز 
کشــاورزان مشکلی وجود ندارد. مشکل اصلی ما بذر صیفی و 
ســبزی، چغندر قند و پنبه است. وی در پایان گفت: در حال 
حاضر خود اتکایی در بذر ســبزی و صیفی ۲ درصد است که  
قصد داریم با کمک شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی 
تا پایان دولت این خود اتکایی را به حداقل ۲۰ درصد برسانیم 
و ریل گذاری خوبی انجام دهیم. بنابراین برای خودکفایی این 

بذور نیز برنامه هایی در دستور کار داریم.

اقتصاد حوزه معدن در پساکرونا
 حسام مقدمعلی؛ معاون اکتشاف و بهره برداری 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرایط فعلی کشور و جهان که با تهاجم صورت گرفته 
از ســوی ویروس مخرب کرونا منجر به بروز مشکات 

و چالــش های متعــددی در حوزه های مختلف فارغ از بعــد مکانی و محدوده 
جغرافیایی شده اســت و در حال حاضر باید پذیرفت که این مهمان ناخوانده با 
ســرعت زیاد کل جهان را در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی دچار مشــکل 
کرده است. در حوزه معدن و صنایع معدنی با توجه به آنکه بالغ بر ۹۸/۳ درصد 
معادن کشور که آمار فعلی مبین وجود ۱۰ هزار و ۴۰۴ معدن در کشور می باشد 
را معادن کوچک مقیاس تشــکیل می دهد؛ پیش از ورود کرونا حدود ۴ هزار و 
۷۵۲ مورد از معادن مذکور غیر فعال بوده که قطعا با هجوم این ویروس و تبعات 
اقتصادی ناشــی از آن، این آمار به نحو مخرب دستخوش تغییرات خواهد شد. با 
توجه به سهم باای بنگاه های خرد و کوچک ) SMEs ( در اقتصاد بخش معدن 
کشــور لذا قطعا مشکات جدی در فعالیت این بخش حاصل خواهد شد.در این 
شــرایط ضروری است برنامه اضطراری به منظور حفظ فرآیند تولید و استخراج 
و ســرمایه گذاری مورد توجه سیاســت گذاران و برنامه ریزان حوزه معدن قرار 
گیرد تا از پویایی ذاتی اتفاقات فعلی که به سمت و سوی تصمیمات ضعیف و بی 
کیفیت سوق داده شده، جلوگیری شود و برنامه ریزی آمادگی و عملکرد مناسب 
در حــل موضوعات پیش آماده صورت گیرد تا بتوان چالش های جدی کمتری 
را در این حوزه پیش رو داشت. با توجه به چرخه اتفاقات اخیر که حوزه هایی از 
جمله حمل و نقل هوایی، گردشگری، بوم گردی، حوزه فعالیت های آموزشی و 
بازارهای نفتی و … را دچار تاطم و یا آسیب جدی کرده است، بخش معدن به 
دلیل برخورداری از اهرم های مزیتی اقتصادی ذاتی نسبت به سایر حوزه ها می 
تواند حتی در شرایط موجود و با اشاره به موارد مطرح شده نیز از تهدید موجود 
فرصت مناسبی را در توسعه سرمایه گذاری ها و جذب سرمایه فراهم سازد.با اشاره 
به آنچه گفته شد به دلیل احتمال زیاد بروز پدیده رکود اقتصادی در کشورهای 
توســعه یافته می توان با اعمال مشوق های اقتصادی، ضابطه مندی حاکمیتی، 
اعمال سیاســت های غیر متغییر و بلند مدت، بهره گیری از تجارت الکترونیکی 
)ET( و غیر حضوری، بکارگیری استارت آپ های موجود و در مجموع با یک پلت 
فرم کسب و کار، فرصت مناسبی در جذب سرمایه فراهم کرد. قطعا با بروز شرایط 
فعلی و بحران ناشی از ویروس منحوس کرونا احتمال آنکه شرایط اقتصادی حاکم 
بر بازارهای مالی و ســرمایه در پساکرونا مشابه گذشته باشد غیر محتمل به نظر 
می رسد.اکثر صاحب نظران برای گذر از شرایط فعلی همگرایی اجتماعی را ازمه 
موفقیت در برابر این ویروس عنوان کرده اند. قطعا تاریخ آتی را فاتحان جنگ با 
کرونا تدوین خواهند کرد و موفقیت هر دولتی، منجربه کسب سرمایه سیاسی و 
اجتماعی بااتری خواهد شــد. شرایط حاکم در هفته های اخیر نشان می دهد 
اقتصاد جهانی در آتی با تکیه بر کشــورهای عمدتاً آســیایی از جمله چین می 
تواند فرصت راهبردی برای تحوات منطقه ای به نفع کشــورمان را رقم بزند.لذا 
می بایست از تعطیلی واحدها خودداری و با رعایت پروتکل های بهداشتی از بروز 
آسیب جدی به اقتصاد کشور جلوگیری کرد. قطعا با ظرفیت ها و توانمندی در 
بخش معدن می توان در فرصت پیش رو بازارهای هدف مناسبی را در این حوزه 
کسب کرد ولیکن جهت حصول به نتیجه ازم، کاهش بروکراسی بعضا دست و 
پا گیر فعلی و تدوین سیاست های بلند مدت اقتصادی در حوزه فعالیت داخلی 

ضرورت نخست در کسب نتیجه مطلوب خواهد بود.

اعام اقدامات سازمان بنادر در حوزه بندری طی سال ۹۸؛
رشد 29 درصدی تخلیه و بارگیری کااهای 

اساسی در بنادر کشور
ســازمان بنادر و دریانوردی طی سال ۹۸ اقدمات مختلفی را در حوزه توسعه و 
تســریع فعالیت های بندری انجام داد که ماحصل آن رشد ۲۹ درصدی تخلیه و 
بارگیری کااهای اساسی و رشد۶ درصدی تخلیه و بارگیری کاا با ۱۴۹ میلیون 
تن عملیات بوده است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، 
سازمان بنادر و دریانوردی در سال گذشته اقدمات متعدد و اثرگذاری را در حوزه 
توســعه و تسریع فعالیت های بندری به سرانجام رســاند که عاوه بر رشد ۲۹ 
درصدی تخلیه و بارگیری کااهای اساســی در بنادر کشــور می توان به رشد ۶ 
درصدی تخلیــه و بارگیری کاا در بنادر با ۱۴۹ میلیون تن عملیات، افزایش ۸ 
درصدی تخلیه و بارگیری کاای غیرنفتی در بنادر با ۱۰۳ میلیون تن عملیات، 
رشد ۱۵ درصدی کاپوتاژ و ترانشیپ کاای غیرنفتی و نیز رشد ۹ درصدی ورود 
شناورهای باای هزارتن اشاره کرد.بهره برداری از ظرفیت بنادر همگام به منظور 
توزیع آمایشی کااهای اساسی بهره برداری از ظرفیت بنادر همگام با تصمیم ستاد 
کاای اساسی کشور مبنی بر »توزیع آمایشی کااهای اساسی«، تسهیل و تسریع 
در خروج کااهای اساســی مورد نیاز کشور از بندر امام)ره(، ارائه سند راهبردی 
توسعه حمل و نقل ریلی در بنادر و برگزاری مانور ریل-بندر در بندر شهیدرجایی 

از اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه بندری طی سال گذشته بود.

 در جلسه شورای معاونین سازمان بررسی شد
بررسی راهکارهای عملیاتی حمایت از فعالین 

اقتصادی در منطقه آزاد انزلی
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد انزلی در جلسه 
شــورای معاونین ســازمان که با حضور دکتر روزبهان رئیــس هیئت مدیره و 
مدیرعامل ســازمان و اعضای شورای معاونین برگزار شد راهکارهای عملیاتی به 
منظور کاهش آســیب دیدگی اصناف، واحد های تولیدی، فعالین گردشگری و 
بخش های دیگر اقتصادی در منطقه آزاد انزلی بررســی شد.مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه ویروس کرونا در سطح جهان آثار مخربی را در 
زمینه های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، گردشگری و سایر حوزه ها داشته بیان 
کرد: به منظور کاهش آسیب دیدگی فعالین اقتصادی در منطقه آزاد انزلی بایست 
تمامی ابعاد مخرب این ویروس در بین اصناف و واحد های تولیدی و گردشگری 
بررســی و راهکارهای ازم به منظور ارائه خدمات به فعالین اقتصادی ارائه شود.

دکتر روزبهان با تاکید بر اینکه هر جزئی از اقتصاد کشــور اگر به وظایف خود به 
درستی عمل کند ثمره آن در سطح ملی تاثیر گذار خواهد بود خاطرنشان کرد : 
با توجه به شرایط موجود و تغییر سطح درآمدها نیاز است سازکار جدیدی برای 
تامین منابع به منظور اجرای طرح های توسعه ای و زیر ساختی درنظر گرفته شود 
و منطقه آزاد انزلی به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور با انجام برنامه 
ریــزی های صحیح و عملیاتی عاوه بر تقویت واحد های تولیدی و صنعتی باید 
موتور محرکه اقتصادی در منطقه و بین کشور های حاشیه خزر باشد.وی تکمیل 
زیرساخت های ازم در حوزه راه آهن ، طرح های توسعه ای بندر کاسپین و ایجاد 
شهرک صنعتی شماره ۳ را از مهم ترین طرح های اجرایی در سال جاری دانست.

 شروع به کار اصناف مشروط به ثبت نام
 در سامانه سامت

 Salamat.gov.ir تهــران – ایرنا – اصناف برای شــروع به کار باید در ســامانه
ثبت نــام کرده و برای التزام به اجرای ضوابط ســامت مقابله با کرونا تعهد 
بدهند.بر اســاس جدیدترین اطاعیه اتاق اصناف ایران، اصناف در صورت 
تمایل می توانند با ثبت نام و اخذ تعهد برای اجرای دســتورالعمل بهداشتی 

مقابله با کرونا در طرح فاصله گذاری  هوشمند شروع به کار کنند.
در این اطاعیه از همراهی مردم در کاهش ترددهای غیرضروری قدردانی و 
بر استمرار اجرای فاصله گذاری اجتماعی به عنوان مهم ترین راهکار کنترل 
همه گیری بیماری کرونا تاکید شده است.   درصورت تمایل اصناف، آغاز به 
کار مشاغل »غیر پرخطر« مشروط به اخذ تعهد برای اجرای دستورالعمل های 
بهداشتی مصوب وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا  از تاریخ ۲۳ فرودین در 

استان های کشور و از ۳۰ فروردین در تهران ذکر شده است.
در این اطاعیه آمده اســت: برای شروع فعالیت مشاغل کم خطر در طرح 
فاصله گذاری هوشمند،  کلیه واحدهای صنفی از صبح جمعه )۲۲  فروردین 
۱۳۹۹( می توانند در ســامانه  salamat.gov.ir  برای دریافت  دســتورالعمل 
ســامت محیط کار، شــاغلین، مشــتریان  و تایید تعهدنامــه به صورت 
الکترونیکی برای  التزام به  رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا 
ثبت نام کنند.اصناف پس از تایید تعهدنامه، التزام به رعایت دســتورالعمل 
بهداشــتی مقابله با کرونا  بصورت الکترونیکی،  اخذ کد بهداشتی از طریق 
ســامانه salamat.gov.ir  و نصب  در واحد صنفی می توانند شروع به فعالیت 
کنند.دستورالعمل های سامت محیط کار، شاغلین و مشتریان  کلیه مشاغل 
http://markazsalamat.behdasht.  و اصنــاف برای مقابله با کرونا  درســامانه

gov.ir  دردســترس  عموم اصناف و مردم اســت.تدابیر ازم برای بازرسی 
و نظارت دســتگاه های ذیربط و مردم بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی 
مقابله با کرونا مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط اصناف 

و مشاغل اتخاذ شده که در اطاعیه بعدی به اطاع عموم خواهد رسید.
 در این اطاعیه یادآوری شــده که  کلیه واحدهــای تولید در بخش های 
مختلف صنــف، صنعت، توزیعی و خدمات فنی که بــرای تامین مایحتاج 
عمومــی و  نیاز ضروری مــردم از جمله  مواد غذایی، خدمات فنی و تعمیر 
لوازم خانگی و منزل از بدو شروع بحران بیماری کرونا در حال خدمات رسانی 
به مردم بوده اند کماکان در چارچوب دســتورالعمل  بهداشتی اباغی مجاز 
به فعالیت دراین حوزه ها هســتند.همچنین فعالیت های صنفی که از بدو 
شــروع بحران بیماری کرونا بدلیل شرایط محیطی و تجمع جمعیت در آن 
واحدها  فعالیت های پرخطر اعام و  تعطیل  شده اند،  تا اعام عادی شدن 
شرایط از طرف وزارت بهداشت کماکان تعطیل هستند.براساس اعام وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی، فعالیت های پرخطر برای شیوع کرونا در 
حوزه اصناف شــامل آرایشگاه های مردانه و زنانه، رستوران ها، تاار پذیرایی 
و ســالن مراســم، مراکز بازی، تفریحی، گیم نت، قهوه خانه ها، چایخانه ها و 
تریا، اماکن  اقامتی، هتل ها، اســتخر، سونا و ماساژ و باشگاه های بدنسازی و 

ورزشی،  سینماها،  جشنواره ها و نمایشگاه های هنری و فرهنگی می شوند.

مرحله جدید مصون سازی کارکنان ایران 
خودرو آغاز شد

گروه صنعتی ایران خودرو مطابق با دستورالعمل تدوین شده، تحت عنوان 
دســتورالعمل جامع مقابله با کرونا، برگرفته از پروتکل های بهداشتی اباغ 
شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، شرایط ازم و کافی برای فعال بودن 
خطوط تولید و تاش و تکاپوی کارکنان را ایجاد کرده است.به گزارش ایسنا 
و به نقل از ایکوپرس، این خودروســاز با تاکید بر اهمیت واای سرمایه های 
انســانی خود به عنوان مهم ترین نهاده تولید، سامت آنان را در اولویت قرار 
داده و تاش می کند، هم زمان با انجام فعالیت های تولیدی و عرضه خودرو 
به بازار، آرامش و تندرستی کارگران را نیز دنبال کند.   آگاه سازی کارکنان 
در بهمن ماه ۹۸ و پیش از ورود ویروس منحوس کرونا به کشور در دستور 
کار این شرکت قرار گرفت و به این ترتیب با انتشار مطالب و محتوای ویژه 

نسبت به اطاع رسانی به موقع اقدام شد. 

بخش اول پروژه پاسمادرمانی با اتمام 
تزریق پاســما به ۲۰۰ بیمار مبتا به 
کرونا و بهبــودی این افــراد به پایان 
رسیده و احتمااً این روش از هفته های 
آینــده بــرای درمان بیمــاران به کار 
گرفته می شــود.به گزارش خبرگزاری 
مهر بــه نقل از اتــاق بازرگانی تهران، 
ناصر ریاحی، عضو هیأت رئیســه اتاق 
بازرگانی تهران با اشــاره به ذوق زدگی 
برخی رسانه های خارجی از آغاز فعالیت 
آمریکا در روش پاســمادرمانی کرونا 
تاکید کرد که ایران نخســتین کشور 
در اجرای پاسمادرمانی برای بیماران 
مبتا به کرونا بوده و بخش اول و مهم 
این پروژه با تزریق پاسما به ۲۰۰ بیمار 
تکمیل شده و نرخ بهبودیافتگان خبر از 
اثرگذاری ایــن روش می دهد؛ به ویژه 
بهبودی بیماران بدحالی که درمان شان 
با پاســمادرمانی در واقع یک معجزه 
تمام عیار است.عضو هیأت رئیسه اتاق 
تهران با اشاره به این تعبیر که »معجزه 
پاســمادرمانی بیماران کرونا از ایران 
طلوع کرده است« از اتمام آزمایش این 
روش روی ۲۰۰ بیمار مبتا به ویروس 
کرونا خبر داد و از بهبودی ده ها بیمار 
ســخن گفت. ریاحی با اعام این خبر 
افزود: با پایان یافتن تحقیقات، احتمااً 
ایــن روش از هفته های آینــده برای 
درمــان بیماران مبتا به کویید ۱۹ در 

می شودوی  آغاز  گســترده تر  سطحی 
افزود: بخش اول پروژه پاسمادرمانی با 
اتمام تزریق پاسما به ۲۰۰ بیمار مبتا 
به ویروس کرونا و بهبودی این افراد به 
پایان رسیده و با پایان یافتن تحقیقات، 
احتمااً ایــن روش از هفته های آینده 
برای درمان بیماران مبتا به کویید ۱۹ 
در سطحی گسترده تر آغاز می شود.وی 
افزود: برای آغاز این پروژه، مجوزهایی 
از کمیتــه اخــاق وزارت بهداشــت، 
ســازمان انتقال خون و شــورای عالی 
انتقال خون دریافــت کردیم که همه 
این مجوزها، بابت پروژه تحقیقاتی بود. 
البتــه از روز اول تقریباً مشــخص بود 
که تزریق پاســمای افراد بهبودیافته، 
بــه بیماران روش مفیدی اســت.عضو 
بازرگانــی تهران  اتاق  هیأت رئیســه 
افزود: پاســمادرمانی پیش از این در 
مورد بیماری هایی مثل ســارس و ابوا 
به عنــوان تنها راه حل ســریع درمان 
مورد اســتفاده قرار گرفته بود. ذهنیت 
ما ایــن بود که تزریق پاســما زیانی 

را متوجه بیمار نمی کنــد و این روش 
همــواره برای افزایش حجم خون مورد 
استفاده قرار گرفته است.وی افزود: در 
اســفند ماه پروتکل هایی برای دریافت 
پاسما و نحوه درمان کلینیکی نوشته 
و مقرر شــد نتایج به صورت مقاله در 
ژورنال های بین المللی منتشــر شود تا 
سایر کشورهای که درگیر این بیماری 
هســتند نیز بتوانند از آن بهره ببرند.

بــه گفته ریاحــی، خبر خــوب اینکه 
آزمایش ایــن روش روی ۲۰۰ بیمار به 
پایان رسیده اســت. البته نتایج دقیق 
تحقیقــات در روزهای آینده، توســط 
محققان منتشر خواهد شد و خبر خوب 
دیگر اینکه بر اســاس تحلیل های اولیه 
ده هــا بیمار تحت درمــان با این روش 
بهبود پیدا کرده انــد. بهبودی تعدادی 
از این بیماران که بدحال بودند، شــبیه 
یک معجزه تمام عیار اســت.وی اظهار 
داشت: این پروژه، پروژه کوچکی نبود و 
با مشارکت تعداد زیادی نیروی انسانی 
و با سرمایه گذاری سنگین توسط بخش 

خصوصی انجام گرفت. این پروژه را باید 
بازرگانی  اتاق  پروژه تحقیقاتی-درمانی 
تهران دانست. چرا که به اعتبار حمایت 
و فعالیت محوری اتاق بازرگانی تهران در 
این پروژه، شرکت های بسیاری از بخش 
خصوصــی امکاناتی خوبی را در اختیار 
این پروژه قرار دادند.عضو هیأت رئیسه 
اتــاق بازرگانی تهران اعام کرد: پس از 
آنکــه اطمینان حاصــل کردیم، روش 
ما صحیح اســت، با کشورهای صاحب 
دانش این حوزه نظیــر آلمان، ایتالیا و 
فرانســه در اروپا برای ارائه اطاعات و 
انتقال تجربیات، تماس هایی برقرار شده 
اســت و آنها هم در حال آماده شــدن 
برای کار روی این روش هستند.به گفته 
فاقد  اروپایی  ریاحی، برخی کشورهای 
هستند.  پاسما  جمع آوری  زیرساخت 
از ایــن رو، از طریق وزارت امور خارجه 
و سفرا به آنها اطاع داده شده است که 
می توانیم پروتکل ها و تجربیات خود را 
در اختیار آنها بگذاریم و افزون بر این، 
امکان آن وجود دارد که زیرساخت های 
مورد نیاز را از طریق فراخوان نیروهای 
داوطلب در این کشــورها ایجاد کرده 
و تحویل پزشــکان آنهــا دهیم. بخش 
خصوصی ایــران حتی برای اعزام نیرو، 
هزینه ای از این کشورها دریافت نکرده 
و ایــن هدیه ای از طرف کشــور ما به 

کشورهای دوست خواهد بود.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران اعام کرد

ایران نخستین کشور در اجرای 
پاسمادرمانی بیماران کرونایی

در برنامه های تدوین شده از سوی وزارت صمت برای 
سال جهش تولید، توسعه فناوری و محصوات دانش 
بنیان به عنوان یکــی از محورهای اصلی فعالیت این 
وزارتخانه در سال ۹۹ و به عنوان فرصتی برای تحقق 
حداکثری اهداف »جهش تولید«، مد نظر قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری به مناسبت 
خجسته عید نیمه شعبان در خصوص ضرورت جهش 
تولید به عنوان یک عامل حیاتی در کشور و مسئولیت 
مسئوان و فعاان جوان در عرصه علم و فناوری گفت: 
در برنامه های تدوین شده از سوی وزارت صمت برای 
سال جهش تولید، توسعه فناوری و محصوات دانش 
بنیان به عنوان یکــی از محورهای اصلی فعالیت این 
وزارتخانه در سال ۹۹ و به عنوان فرصتی برای تحقق 
حداکثری اهداف »جهش تولید«، مد نظر قرار گرفته 
است.رضا رحمانی افزود: برای این محور مهم، ۵ پروژه 
مشخص با همکاری معاونتهای علمی و سازمان های 
توســعه ای و فناوری وزارتخانه طراحی شده است که 
فراخور شــرح وظایف خود مکلفنــد از ظرفیت های 
مختلف کشور اعم از ظرفیت های لجستیکی، علمی و 
نوآورانه نیروی انسانی به بهترین شکل ممکن استفاده 

کنند.وی اضافه کرد: طراحی و اســتقرار مدل چرخه 
مدیریت بهره وری، اجرای طرح توانمند سازی تولید 
و توسعه اشــتغال پایدار )طرح ملی تاپ(، ایجاد هاب 
تبــادل فنــاوری در داخل و خارج از کشــور، ارتقای 
بهــره وری از طریق بازســازی و نوســازی صنایع و 
صنوف تولیــدی، حمایت از تولید خودروهای برقی و 
هیبریدی و موتور ســیکلت های برقی، به عنوان سر 
فصل های اقدامات وزارت صمت برای توسعه فناوری 
و محصوات دانش بنیان در دســتور کار هستند.بنابر 
اعام شاتا، رحمانی تصریح کرد: در این ۵ پروژه تعریف 

شده، اندازه گیری و بهبود بهره وری عوامل تولید در 
۲۰ بنگاه بزرگ صنعتی، توانمندسازی حداقل ۸ هزار 
بنگاه اقتصادی، تمرکز در تبادل فناوری های نوین در 
سطح کشور و بین المللی، اجرای حداقل ۱۰۰ پروژه 
در حمایت از رســوخ فناوری های ایجاد شده توسط 
شرکت های دانش بنیان به صنعت، ایجاد مراکز تحول 
انقاب صنعتی چهارم، بازسازی و نوسازی حداقل ۵۰ 
واحد صنعتی بزرگ، بازسازی و نوسازی حداقل ۱۵۰۰ 
واحد صنفی تولیدی، و تولید ۱۵ هزار خودرو برقی و 
هیبریدی همچنین تولید ۵۰ هزار موتورسیکلت برقی 
مدنظر است.وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: 
در چارچــوب عملیاتی کردن ایــن برنامه ها معاونت 
آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت، سازمان های 
توســعه ای همچون گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)ایدرو( و سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیــدرو(، معاونــت بازرگانی داخلی 
وزارتخانه، معاونت امور صنایع، سازمان صنایع کوچک 
و شــهرکهای صنعتی ایران، معاونــت طرح و برنامه، 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی و استارتاپ ها، معاونت 
امور معادن و صنایع معدنی به عنوان مجری و همکار 

پای کار خواهند بود.

وزیر صمت خبر داد
تعریف 5 پروژه بزرگ برای توسعه فناوری و محصوات دانش بنیان

گزیده خبر
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۱.۶میلیارد دار ایران آزاد شدگزیده خبر
با پیگیری های انجام شده از سوی بانک مرکزی، دادگاهی در لوگزامبورگ 
۱.۶ میلیارد دار از منابع مالی ایران را رفع توقیف و دادگاه دیگری با دستور 
موقــت، از انتقال این منابع به آمریکا جلوگیری کرده اســت که می توان 
امیدوار بود این مبلغ در اختیار ایران قرار گیرد.به گزارش اقتصادآناین به 
نقل از ایسنا، آمریکا با خروج از توافق هسته ای در سال ۱۳۹۷، تحریم های 
ظالمانه و غیرقانونی را برخاف قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل علیه 
ایران بازگرداند و با تشــدید این تحریم ها در ایــن مدت، ارتباطات مالی 
بانک های ایران با بانک های سایر کشورها را قطع کرده است.عدم دسترسی 
نظام بانکی ایران به سیستم انتقال وجوه بین بانک های کشورها سبب شده 
تا شــرایط واردات و صادرات برای ایران سخت تر از گذشته شده و کااها 
با هزینه های بیشتری به ایران برســد.اما در مقطع کنونی که همه گیری 
ویــروس کرونای جدید در جهان، ســامت و اقتصاد تمامی کشــورها را 
تحت تاثیر قرار داده اســت، تامین تجهیزات پزشکی و دارو از سوی ایران 
با دشــواری های پیشین روبروست و با توجه به اینکه این موضوع می تواند 
سامت تمامی دنیا را به خطر بیندازد، بسیاری از کشورها حتی کشورهای 
اروپایی هم پیمان آمریکا و دبیرکل سازمان ملل نیز از آمریکا خواسته تا در 
این شــرایط، تحریم های ایران را به تعلیق دربیاورد.این در حالی است که 
نه تنها آمریکا تاکنون تمایلی به تغییر شرایط تحریمی ایران نشان نداده و 

وزیر خارجه این کشور گفته که تحریم ها علیه ایران لغو نخواهد شد، بلکه 
دولتمردان این کشور در تاشند تا از هر طریقی از ورود منابع مالی به ایران 
جلوگیری کنند.از این دست موارد، می توان به سنگ اندازی های این کشور 
در اختصاص وام صندوق بین المللی پول به ایران و تاش برای بلوکه کردن 
اموال کشور ایران در خارج از کشور اشاره کرد.اما روز گذشته، خبری خوش 
از ســوی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعام شــد که با وجود تاش های 
دولت آمریکا، با پیش دســتی حقوقی و پیگیری قضایی در لوگزامبورگ، 
دو پیروزی نصیب ایران شده است.به گفته همتی، مبلغ ۱.۶ میلیارد دار 
متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراســتریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵ دی 
ماه سال ۱۳۹۴ در توقیف بوده، رفع توقیف شده و سپس با صدور دستور 
موقت از شــعبه دیگری از دادگاه های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه 
به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتســاب حادثه ۱۱ سپتامبر به 
ایران پیش گیری شد.  به این ترتیب، این منابع مالی ایران که ممکن بود 
با شیطنت آمریکایی ها یا در توقیف بماند یا به آمریکا منتقل شود، اکنون 
رفع توقیف شده و می توان امیدوار بود که در اختیار ایران قرار بگیرد.البته 
هنوز مشخص نیست که امکان انتقال این منابع به ایران وجود دارد یا خیر، 
اما در صورت رای قطعی دادگاه، ممکن است ایران بتواند این منابع مالی را 

صرف واردات کااهای مورد نیاز خود در کشورهای خارجی کند.

ساعت کاری پست بانک اعام شد
ساعات کار واحدهای ستادی و اجرایی پست بانک ایران 
از ۲۳ فروردین تا اطاع بعدی اعام شد.به گزارش ایبنا 
به نقل از روابط عمومی پســت بانک ایران، درراستای 
اجــرای طرح »فاصله گذاری هوشــمند« و براســاس 
بخشنامه شــورای هماهنگی بانک ها و اعام اداره کل 
سازمان و بهبود روشها پســت بانک ایران، ساعات کار ادارات مرکزی و مدیریت 
های شــعب و شعب اســتان ها و مناطق این بانک با حضور دوسوم از کارکنان 
طی روزهای کاری از ســاعت ۷ لغایت ۱۴ می باشد.ساعات کار ارائه خدمات به 
مشــتریان در شعب و باجه های پست بانک ایران در سراسر کشور طی روزهای 
شنبه لغایت چهارشنبه از ســاعت ۷:۳۰ لغایت ۱۳ و روز پنجشنبه نیز از ۷:۳۰ 
لغایت ۱۲:۳۰ تعیین شده است.براین اساس از هموطنان درخواست می شود با 
توجه به بسیج ملی برای قطع زنجیره انتقال شیوع کرونا،حتی المقدور از مراجعه 
به شعب و باجه های بانکی خودداری نموده و ترجیحا از درگاه های الکترونیکی و 

غیرحضوری بانک ها استفاده نمایند.

بانک صادرات ایران قدم اول برای حذف کارت های فیزیکی در خرید را برداشت؛
کیف پول و کدخوان الکترونیک اپلیکیشن 

پرداخت صاپ رونمایی شد
طی مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، 
معاونان و جمعی از مســئوان بانک صادرات ایران، از 
کیــف پول و کدخــوان الکترونیک اپلیکیشــن صاپ 
رونمایی شــد.به گزارش روابط عمومــی بانک صادرات 
ایران، حجت اله صیدی در این مراســم بــا قدردانی از 
تاش های شبانه روزی کارکنان بانک صادرات ایران در روزهایی که شیوع ویروس 
کرونا نگرانی و مشکات مختلفی را برای مردم ایجاد کرده است، گفت: همه ما باید 
تاش کنیم مشکات و انتظارات مردم در حوزه بانکداری مرتفع شود و با توسعه 
بانکداری الکترونیک و رونمایی از کیف پول و کدخوان الکترونیک اپلیکیشن صاپ 
گام اول را محکم و ســنجیده برداشته ایم. مدیرعامل بانک صادرات ایران تصریح 
کرد: در این شــرایط که لزوم رعایت اصول بهداشــتی اهمیت خاصی پیدا کرده 
است، بی نیاز شــدن هموطنان از به کارگیری کارت بانکی و دستگاه کارت خوان 
از طریق کیف پول و کدخوان الکترونیک صاپ می تواند اقدام مهمی در رفع نیاز 

هموطنان به شمار آید.

 عام ساعات کاری شعب بانک آینده 
از 23 فروردین ماه سال 1398

بــا توجه به ضــرورت رعایت مراقبت های بهداشــتی 
پیش گیرانــه به منظور مقابله با ویــروس کرونا و نیز با 
هدف صیانت از ســامت کارکنان و مشــتریان بانک، 
شــعب بانک آینده بــا رعایت کلیه اصول بهداشــتی، 
از تاریــخ ۲۳ فروردین ماه ســال جاری تا اطاع ثانوی، 
طی روزهای شــنبه تا چهار شــنبه از ســاعت ۰۸:۱۵ تا ۱۳:۳۰ و روز پنج شنبه 
 از ســاعت ۰۸:۱۵ تــا ۱۲:۳۰ در خدمــت هم میهنــان گرامــی خواهند بود.

ساعت کاری اداره های مرکزی و مدیریت های امور شعب نیز از روزهای شنبه تا چهار شنبه 
 از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و روز پنج شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ خواهد بود.

 گفتنی است؛ مرکز ارتباط بانک آینده به شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ نیز به  صورت 
۲۴ساعته آماده پاسخ گویی به مشتریان گرامی است.

رئیس اداره امنیت بانک ایران زمین:
ضررورت ارتقای دانش سایبری و آگاهی 

مشتریان بانک 
اگر ۲۰ سال پیش به مشتریان بانکی گفته می شد، شما 
می توانید با رفتن کنار یک دســتگاه و زدن چند دکمه 
پول بگیرد، احتماا با تعجب شــما را نگاه می کردند و 
یا اینکه حاضر به انجام این کار نمی شــدند.این یعنی 
دقیقا اتفاقی که از حدود ســال ۱۳۸۱ در کشور ما رخ 
داد، و بسیاری از مردم حاضر به استفاده از امکانات جدید شبکه بانکی نبودند و 
یا به آنها اطمینان نداشتند. هرچند تجربیات بانکداری الکترونیک به سال ۱۳۵۰ 
بر می گشــت، اما حافظه تاریخی و عملیاتی ما احتمااً همان حدود دهه ۸۰ را 
یادآوری می کند.در ابتدای این دوران جدید همه ما که آن زمان را یادمان می آید 
با موضوعاتی مثل گرفتن تمام پول از دستگاه های خودپرداز، نبود فرهنگ استفاده 
از این امکان جدید، فراموشــی رمز، نوشــتن رمز و قراردادن آن کنار کارت، گم 

کردن مداوم کارت و بسیاری مشکات دیگر روبرو بودیم.

در معامات مربوط به عملیات بازار باز؛
بانک مرکزی هیچ سفارش فروشی از طرف 

بانک ها دریافت نکرد
تهران- ایرنــا- پیرو اطاعیه روز دوشــنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ در خصوص 
موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، بانک مرکزی هیچ ســفارش فروشــی 
از طرف بانک ها دریافت نکرد.به گزارش چهارشــنبه شــب روابط عمومی بانک 
مرکزی، عدم ارسال سفارش فروش توسط بانک ها نشان دهنده کفایت نقدینگی 
در بــازار بین بانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز اســت.

همچنین، بانک مرکزی روز چهارشــنبه ۲۷ فروردین مــاه ۱۳۹۹ در چارچوب 
مدیریــت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، مجــدداً عملیات بازار باز را 
اجرا می نماید.موضع بانک مرکزی )خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی( بر اساس 
پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوســانات نرخ 
بازار بین بانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ از طریق 
انتشار اطاعیه در سامانه بازار بین بانکی اعام خواهد شد.متعاقب اطاعیه مزبور، 
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی می توانند در راستای مدیریت نقدینگی 
خود در بازار بین بانکی نسبت به ارســال  سفارش ها تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز 

سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام نمایند.

تعداد کارت های بانکی تراکنش دار به 109 
میلیون رسید

تعداد کارت های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در شبکه پرداخت الکترونیک 
در اســفند ماه ۹۸ افزایش چشمگیری داشــته و تعداد آن ها به ۱۰۹ میلیون و 
۹۷۵ هزار کارت رسیده است.به گزارش خبرنگار ایِبنا، بررسی آمارهای گزارش 
اقتصادی اســفند ماه ۱۳۹۸  شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( نشان 
می دهد که در ماه پایانی ســال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۰۹ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۷۰۷ 
کارت بانکی از جمله کارت های اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارت حداقل یک 
تراکنش را داشتند؛ از سویی دیگر بررسی ها نشان می دهد که در بهمن ماه سال 
جاری، تعداد  ۱۰۴ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۷۶۷ کارت بانکی تراکنش داشــتند 
که نشــان از افزایش ۴.۸۱  درصدی تعداد کارت های بانکی دارای حداقل یک 
تراکنش در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه سال گذشته دارد.مقایسه آمار اسفند 
ماه با ماه های گذشته به خصوص روند فصل پاییز در شبکه پرداخت حاکی از آن 
است که تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در تمامی بخش ها در حال افزایش 
اســت اما در این میان بیشترین رشــد تعدادی به ترتیب مربوط به کارت های 
برداشــت، کارت هدیه و بن کارت و پس از آن کارت اعتباری اســت؛ از سویی 
دیگر، شیوع ویروس کرونا در کشور باعث شده تا میزان پرداخت با کارت بانکی 
نسبت به پرداخت نقدی رشد داشته باشد و در آمار کارت های بانکی تراکنش دار 
نیز این موضوع حاکی از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار و فعال شدن برخی 
کارت های صادر شــده بدون تراکنش بوده است.بر اساس جدول باا، بیشترین 
تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت برداشت با تعداد ۱۰۵ میلیون و ۳۰۸ 
هزار عدد تا پایان اســفند ۹۸ اســت که همین موضوع باعث شده تا کارت های 
برداشت سهم ۹۵.۷۶ درصدی از کل کارت های بانکی تراکنش دار داشته باشند.

همچنین تعداد کارت های هدیه و بن کارت تراکنش دار در مدت مذکور بالغ بر 
۴ میلیون و ۵۲۹ هزار عدد اعام شده است. 

رییس کل بانک مرکزی در یادداشــتی اینستاگرامی، 
گزارشی از روند پیگیری تسهیات صندوق بین المللی 
پول بــه مردم ارائــه کرد.به گــزارش اقتصادآناین ، 
عبدالناصر همتی در یادداشــتی اینستاگرامی نوشت: 
حدود یکماه پیش، بعدازاعام رسمی آمادگی صندوق 
بیــن المللی پول برای کمک ســریع و بــدون قید و 
شــرط به کشور هایی که درگیر مقابله باویروس کرونا 
هستند، درخواست ایران را، برای استفاده ازحق ایران 
از این حمایت صندوق اعام کردم،اماافرادی درخارج، 

درصدد وارونه جلوه دادن تاشها و انحراف درخواستهٔ 
بحق ایران بوده اند.با استفاده از این فرصت، این مطلب 
را به همه اعام میکنم که، ســازوکار اروپا اینستکس 
 ،)SHTA( و حتــی، کانال مالی ســوییس )INSTEX(
که به ادعای خــود آمریکا، از تحریــم های یکجانبه 
آمریکا، مستثنی هســت، کانالهای در دسترس برای 
انجام برخی از مبادات کمک های انســان دوستانه و 
از جمله، منابعی است که صندوق دراختیار ایران قرار 
خواهد داد.کشورهای اروپایی و سایر کشورها، در روند 

استفاده از این دو کانال قرار دارند.امیدوارم دراین برههٔ 
تاریخــی، مخالفت آمریکا، به وجههٔ تخصصی صندوق 
و نیزکارکرد آن برای کمک به کشــورهای عضو، بویژه 
ایران، آسیبی نرساند. ما مصمم به پیگیری درخواست 
خود در قالب»تامین مالی ســریع«، RFI، هســتیم و 
دیروز نیز طی نامه ای بــه رئیس صندوق،این مطلب 
راتاکیدکردم.انتظــار داریم که صندوق به ســرعت،به 
درخواســت ایران،که خود ازبنیانگذاران این صندوق 

بوده است،پاسخ مثبت دهد.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

گزارشی از روند پیگیری تسهیات صندوق بین المللی پول

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی بیمه تکمیلی درمان پرسنل شاغل و بازنشسته خود 
را به شــماره 2099003454000002 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
* تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/01/24 ساعت 8 صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/01/28 

* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/02/07
* زمان بازگشایی پاکتها: روز دوشنبه مورخ 1399/02/08 ساعت 10 صبح 

 * شــرکتهای بیمه با توانگری 1و2 که دارای دفتر مدیریت شــعب در اســتان کرمانشاه میباشند مجاز
 به شرکت در مناقصه هستند.

شماره تماس: 083-34274521 

فراخوان مناقصه عمومی
 بیمه تکمیلی درمان پرسنل شاغل و بازنشسته دانشگاه رازی

در حالی حدود دو ماه اســت که کشور 
درگیر شــیروع ویروس کرونا است که 
گســترش این بیماری بخشی از اقتصاد 
کشــور را به حالت تعلیق یا تعطیل در 
آورده اســت. برآورد دولتی ها این است 
کــه کرونــا ۱۵ درصد تولیــد ناخالص 
داخلــی را تحت تاثیر قرار داده اســت و 
کارشناســان و تحلیلگران اقتصادی، از 
زمان بسیار برای جبران آسیب های کرونا 
به کسب وکارهای کشور سخن می گویند.

بــه گزارش بنکــر )Banker(، با توجه به 
این شــرایط، این که ویروس کرونا تا چه 
زمانی تداوم خواهد داشت، چندان قابل 
پیش بینی نیست، اما نکته مهم این است 
که باید تمهیداتی برای برون رفت اقتصاد 
از چالش ها در دوران کرونا و پســاکرونا 
اتخــاذ کرد.یحیی آل اســحاق، رییس 
اســبق اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو 
با خبرآناین درباره بهترین سیاست برای 
عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: این که 
شرایط موجود کشور عادی نیست، برای 
همه مشخص اســت؛ چه کسانی که به 
طور مستقیم در حوزه مسایل اقتصادی 
کشور کار می کنند، چه فعاان اقتصادی 

و چه حتی عامه مردم.
وی افزود: همه مــردم وضعیت جهانی 
را مشــاهده می کننــد و هــم وضعیت 
داخل کشــور را شاهد هستند و احتیاج 
به استدال و منطق ندارد. اوضاع کاما 

مشخص اســت. به عبارتی، همان طور 
کــه حــوزه ســامت در چالــش قرار 
دارد و ضــرورت دارد بــرای این بخش 
برنامه ریزی و مدیریت صورت گیرد، در 
حوزه اقتصادی نیز چنین شــرایطی را 
داریم. در این شــرایط، اولویت با بخش 
سامت است، اما سامت اقتصادی نیز 

اهمیت دارد.

پیشنهاد ۵ بندی 
رییس ســابق اتاق بازرگانــی و صنایع 
و معــادن تهران تصریح کــرد: در حال 
حاضر برای برون رفــت از این وضعیت 
این ســوال مطرح اســت کــه چه باید 
کــرد؟ من طرح ۵ پیشــنهادی در این 
خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، 
تبدیل و تجمیع.آل اســحاق در توضیح 
۵ پیشنهاد خود برای برون رفت اقتصاد 
از شــرایط سخت اقتصادی، عنوان کرد: 
در رابطه با تمهید واقعیت این است که 
وضعیت اقتصادی کشــور بعد از کرونا و 
حین کرونا، فورس ماژور است و شرایط 
غیرمترقبه است. این شرایط غیرمترقبه 
نه تنها برای ایران کــه برای کل جهان 
وجود دارد. جهان اقتصادی بعد از کرونا 
و حین کرونا با یکدیگــر تفاوت دارد و 
ساماندهی آن بهم ریخته است.وی ادامه 

داد: نتیجه چنین وضعیت این شده که 
نفت حــدود ۲۰ دار شــده و خیلی از 
شرکت ها منحل و بسیاری از شرکت ها 
در حال تعطیلی هستند. در عین حال، 
بورس های جهانی ســقوط کرده است. 
در حال حاضر بزرگ ترین رکود تاریخی 
بعد از سال ۲۰۰۸ در جهان اتفاق افتاده 
است.رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن تهران گفت: در حوزه داخلی نیز 
مجموعه شرایط نشان می داد که در حوزه 
بازرگانی تاش هایی که در حوزه تجارت 
شــده بود تا کااها در یک ماه آخر سال 
به فروش رود، برهم خورد و امکان انجام 
تعهدات امکان پذیر نیست. به عبارتی، ما 
با سیل عظیم چک های برگشتی روبه رو 
خواهیم بود و همچنین با ســیل عظیم 
برگشت کااها از واحدهای توزیع کننده 
مواجه می شــویم. دعاوی زیادی نیز در 

قوه قضاییه ایجاد خواهد شد.

اقتصاد در شرایط فورس ماژور
آل اسحاق افزود: در شرایط فورس ماژور 
اقتصــادی )رابطه  باید همــه روابــط 
بانک هــا با مردم، رابطــه تولیدکننده با 
مصرف کننده، رابطه بستانکار با بدهکار 
و...( تغییر کنــد و همه باید به یکدیگر 
مهلت دهند. بنابراین در همه حوزه های 

اقتصادی، شرایط مهلت دادن باید سامان 
پیدا کند. برای مثــال، قوه قضاییه یک 
مســوول دارد و می تواند دعــاوی را ۶ 
ماه به تاخیر بیانــدازد. مجلس نیز باید 
مصوبه ای برای تمهیل داشــته باشد و 
بانک هــا باید طلب های خود را به تاخیر 
بیاندازند. یک سری از این اقدامات صورت 
گرفته و بخشــی نیز باید مــورد توجه 
قرار گیرد.وی با اشــاره به پیشنهاد خود 
برای تسهیل امور، عنوان کرد: در برخی 
رشته های شغلی افراد اساسا شغل خود 
را از دســت داده اند. برای مثال، افرادی 
که در رســتوران ها کار می کردند یا در 
کارهای خدماتــی و حمل ونقلی بودند 
و همچنین بناها و شاگردهای مغازه ها، 
حاشیه نشــین های شــهرها و...، محل 

درآمدی خود را از دست داده اند.
 

و  منجمد  دارایی هــای  تبدیــل 
نقدینگی به دارایی های روان

رییس ســابق اتاق بازرگانــی و صنایع 
و معــادن تهران افــزود: بنــا به گفته 
مســووان دولتی، ۱۸هزار هزار میلیارد 
تومان دارایی داریم که در اختیار دولت 
است که منجمدشــده است. همچنین 
حدود ۵۰ درصد دارایی بانک ها منجمد 
و همین طور بااســتفاده مانده اســت. 
مجموعــه دارایی های منجمــد را باید 
تبدیل به دارایی های روان و جاری کرد .

 سیل چک های برگشتی در راه است

ویروس کرونا جان تعدادی از باجه نشــینان بانکها را 
گرفته و بانک مرکــزی علیرغم پنج ماه تاخیر، هنوز 
زیرساختهای صدور چک الکترونیکی را فراهم نیاورده 
تا بلکه مراجعات مردم به شعب بانکی کاهش یابد.به 
گزارش خبرنگار مهــر، بانک ها به یکی از کانون های 
اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که 
بر این اســاس، نظام بانکی در تاش اســت تا بتواند 
تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد. صدور چک 
الکترونیکی هم یک راهکار جدی اســت.حال شیوع 
ویروس کرونا بســیاری از معامات اقتصادی را ظرف 
هفته های گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه 
به دنبال این هســتند که شرایطی را فراهم آورند که 
مراجعات به بسیاری از دستگاه ها از جمله شعب بانکی 
کاهش یافتــه و کارها به صــورت غیرحضوری و در 
بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مشکات 
ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.در چنین 
شــرایطی، نظام بانکی اعام می کند که تعداد تلفات 
کارمندان شــعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست 
و اگر مخاطرات ناشــی از این موضوع کنترل نشود، 
به طور قطع شــرایط به نحو پیچیده ای پیش خواهد 
رفت. در واقع، مطالعات نشان می دهد که شعب بانکی 
ظرف هفته های گذشته یکی از کانون های مهم شیوع 
ویروس کرونا بوده اند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری 

از کارمندان بانکی شــده و یا آنها را مبتا کرده و یا 
جان آنها را گرفته است.

اجرای قانون چک تا به حال چه دستاوردهایی 
داشته است؟

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان 
حاکمیت در تاش هســتند تا تردد مردم در سطح 
کشــور به خصوص مراجعات بــرای دریافت خدمات 
از بانک هــا را به حداقل برســانند و در این میان، از 
ابزارهــای متفاوتی برای این امر بهــره گرفته اند، به 
نحوی که بانک مرکزی در بخشنامه های متعدد، عاوه 
بر آنکه سقف دریافت وجه از عابربانکها را افزایش داده، 
بلکه خدمات متنوعی را در این میــان ارائه داده اند، 
بلکــه بتوانند تعداد مراجعات مردم به شــعب بانکی 
را کاهش دهند.در این میان، به نظر می رســد، یکی 
از اقدامات مهــم و تأثیرگذار بانک مرکزی در کمک 
به قطع حلقــه انتقال این ویــروس، راه اندازی چک 
الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات 
بانکی در کشــور، خدمات مربوط به چک ها اســت.

آبان ماه ســال ۹۷ بود که مجلس شورای اسامی با 
انجام اصاحات اساســی در قانون چک توانست این 
قانون را از یک شــکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد 
و پیشگیرانه تبدیل نماید و حال، از مهمترین دایلی 

که بر کارآمد بودن این قانون صحه می گذارد، کاهش 
شــدید میزان چک های برگشتی و تک رقمی شدن 
آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.مطابق اولین 
گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شــدن این قانون 
در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چک های برگشتی به 
کل چک های مبادله شده در کشور برای اولین بار تک 
رقمی شــد و با کاهش ۳۵، درصدی نسبت به سال 
قبل به ۹.۷، درصد رســید که یک رکورد محســوب 
می شــود.همچنین مطابــق آخرین گــزارش بانک 
مرکزی، در دی ماه ســال گذشــته نیز نسبت تعداد 
چک های برگشــتی با کاهش نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل به ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در 

سه سال گذشته را نشان می داد.

اجرای  با  برگشــتی  کاهش سرعت چک های 
الکترونیکی شدن چک

با وجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای 
مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده اســت. حال 
اما صاحب نظران نظام بانکی معتقد هستند که اجرای 
بندهای باقی مانده ار جمله راه اندازی چک الکترونیک 
می تواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان 
فعلی افزایش دهد؛ مســأله ای که به گفته نمایندگان 
زیرساخت های آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند اراده است.

۵ ماه تاخیر بانک مرکزی در عملیاتی کردن چک الکترونیکی
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گزیده خبر

 پاکستان بار دیگر بر لغو تحریم های
 ایران تاکید کرد

اســام آباد - ایرنا - ســخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه بر لزوم 
حفظ برجام تاکید کرد و گفت: تحریم های ایران باید لغو شــود تا این کشــور 
بتواند از منابع خود برای مهار کرونا استفاده کند.نشست خبری هفتگی »عایشه 
فاروقی« سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در اسام آباد و با توجه به اتخاذ 
تدابیر جهت جلوگیری از شیوع کرونا، بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و وی 
به پرســش های دریافتی از نمایندگان رسانه های خارجی و داخلی پاسخ داد.

فاروقی در پاســخ به ســوال مکتوب خبرنگار ایرنا گفت: پاکستان برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( میان ایران و قدرت های غربی را الگوی مناسب برای حل 
اختافات از طریق گفت وگو و دیپلماســی می داند و بر حفظ آن تاکید دارد.وی 
افزود: ما کامًا از مشــکات پیش روی ایران برای مدیریت شیوع کرونا به دلیل 
تحریم ها آگاه هســتیم و در این خصوص وزیر امور خارجه پاکستان نیز اخیراً با 
همتای ایرانی خود تلفنی رایزنی کرد.ســخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان 
تاکید کرد: مبارزه شجاعانه مردم ایران علیه کرونا قابل ستایش است و همانطور 
که نخست وزیر پاکستان اعام کرده، تحریم های ایران باید لغو شود تا این کشور 

بتواند به طور موثر با کرونا مقابله کند.

سفیر ایران در بلژیک: 
 تهران در مخالفت با تحریم های

 آمریکا تنها نیست
تهران- ایرنا- ســفیر جمهوری اســامی ایران در بلژیک با اشــاره به ســیل 
مخالفت های جهانی با تحریم های یکجانبه واشنگتن گفت ایران در رد کردن 
مشــروعیت تحریم های آمریکا تنها نیســت و توقعات حداکثری کاخ سفید 
موجــب ناامیدی دولت ایاات متحده خواهد شد.»غامحســین دهقانی« در 
یادداشتی که پنجشــنبه در تارنمای انگلیسی شبکه »یورونیوز« منتشر شد، 
نوشت: درخواســت های جهانی زیادی برای کاهش تحریم هایی که تجارت با 
ایران را مختل کرده، مطرح شــده است اما مقام های آمریکایی در مقابل این 
درخواست ها مدعی شــده اند که ایران هرگز خواستار کاهش تحریم ها نشده 
اســت.وی افزود: شاید منظور آنها درخواست مســتقیم از دولت آمریکا برای 
کاهش تحریم هاســت. آنها حتی فراتر رفته و تمام ایــن کارزار بین المللی را 
»طراحی ایران برای کاهش تحریم ها« خوانده اند. آیا تنها شــرط دولت آمریکا 
برای کاهش تحریم ها درخواست »مستقیم« طرف ایرانی است؟ یا این مساله 
بخشی از سیاست فشــار حداکثری دولت آمریکاست؟دهقانی که هم اکنون 
ســفیر جمهوری اســامی ایران نزد اتحادیه اروپا و سفیر اکردیته نزد کشور 
لوکزامبورگ نیز هست، در ادامه یادداشت خود تاکید کرد: برای فهم بهتر این 
موضع استداهایم را اینگونه بیان می کنم: نخست و مهمتر از هر چیزی آنکه، 
ایران اساسا تحریم های یکجانبه ایاات متحده را به رسمیت نمی شناسد و این 
اقدامات قهری یکجانبه را غیرقانونی و ناقض حقوق بین الملل می داند.ســفیر 
ایران در بروکســل افزود: در نتیجه، ایران برای اقدامی که منطق آن را معتبر 
نمی داند، اهمیتی قائل نیســت. افزون بر این، به نظر می رسد که کارزار فشار 
حداکثری توقعی حداکثری برای دولت ترامپ ایجاد کرده است. اظهارات وزیر 
خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران »اگر آنها می خواهند مردمشان غذا بخورند« 
باید به حرف های آمریکا گوش بدهند بیانگر چنین توقعاتی اســت. همچنین 
اصرار ترامپ برای اینکه ایران با آنها تماس بگیرد گویای چنین ذهنیتی است. 
به همین جهت، آنها به چیزی کمتر از تســلیم ایران راضی نمی شوند.دهقانی 
خاطرنشان کرد: در چنین شــرایطی، حتی کوچک ترین اشاره ای، بزرگنمایی 
شده و به عنوان تسلیم ایران تفسیر می شود. این توقع حداکثری بدون تردید 
موجب ناامیدی دولت آمریکا خواهد شــد.  وی در ادامه یادداشت خود افزود: 
دوم آنکه، ایران در رد کردن مشروعیت تحریم های آمریکا تنها نیست. اتحادیه 
اروپا به نوبه خودش تاثیرات فراســرزمینی مصوبات طرف ثالث را به رسمیت 
نمی شناســد و شــهروندان اتحادیه اروپا را از تبعیت از تاثیرات فراسرزمینی 
تحریم های خاصی که در خدمت اهداف سیاســت خارجی یک کشور ثالت به 
بهای نقض حاکمیت کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، منع می کند.  دهقانی 
یادآور شد: اتحادیه اروپا اخیرا »تاکید کرد که تحریم ها نباید تحویل تجهیزات 
و امکانات حیاتی و ضروری برای مبارزه با ویروس کرونا و شــیوع جهانی آن را 
مختــل کند.« از این رو، اتحادیه اروپا در موضع خوبی اســت تا ثابت کند که 
می تواند دفاع اصولی از حقوق بین الملل بر منافع اقتصادی اش اولویت دارد.وی 
با تاکید بر اینکه »کووید-۱۹ یک مساله ملی نیست، محصور در یک جغرافیا، 
منطقه، ملت و فرهنگ خاص نیست« افزود: این موضوع فرصت ویژه ای برای 

همبستگی جهانی ایجاد کرده است. 

حضور رهبر کره شمالی در رزمایش نظامی
رســانه های رسمی رهبر کره شــمالی دیروز )جمعه( اعام کردند، رهبری این 
کشور بر یک رزمایش دیگر پیش از برگزاری نشست پارلمان این کشور نظارت 
کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، در این رزمایش با مقیاس 
کوچک یگان های پیاده نظامی اقدام به شلیک خمپاره به یک هدف کرده و این 
جدیدترین رزمایش در جریان یک ماه رزمایش و مانور نظامی از سوی ارتش کره 
شمالی محسوب می شود.برخی از رزمایش های قبلی شامل پرتاب موشک های 
بالستیک کوتاه برد بود و با وجود اقدامات سختگیرانه از سوی کره شمالی برای 

جلوگیری از گسترش کروناویروس صورت گرفت.
خبرگزاری کی.سی.ان.ای کره شــمالی در گزارشی آورد: این رزمایش با هدف 
تقویت ظرفیت های دفاعی کشور صورت گرفته است. روح و اشتیاق مبارزه همه 
واحدهــای فرعی و توپخانه را در بر می گیرد زیرا آنها با هدایت مســتقیم کیم 
جونگ اون، رهبری کره شــمالی در این رزمایش شرکت می کنند.مجمع عالی 
خلق کره شــمالی یا همان پارلمان این کشور قرار است نشست ساانه خود را 

امروز و با وجود تهدید فراگیری ویروس کرونا برگزار کند.

استقبال ها از اعام آتش بس در یمن
انگلیس، ترکیــه، اتحادیه عرب، آمریکا، بحرین، تونس و مصر از اعام آتش بس 
توســط نیروهای ائتاف متجاوز عربی به رهبری عربســتان ســعودی در یمن 
استقبال کردند.به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، اعام آتش بس توسط 
نیروهای ائتاف متجاوز عربی به رهبری عربســتان ســعودی در یمن استقبال 
کشورهای مختلف را به همراه داشت.در همین راستا، دومنیک راب، وزیر خارجه 
انگلیس در ســخنانی ضمن اســتقبال از این آتش بس، گفت که چنین اقدامی 
امیدها برای پایان جنگ پنج ساله یمن را زنده می کند.وی افزود: این یک اقدام 
مهم در راســتای آتش بس پایدار در یمن است و از دولت )مستعفی( و حوثی ها 
می خواهیم که تمامی درگیری ها را متوقف کرده و وارد یک گفت وگوی سازنده 
شــوند.وزارت خارجه ترکیه نیز از آتش بس اعام شده از سوی ائتاف سعودی 
اســتقبال کرد.در این بیانیه آمده است: از تمامی طرف ها می خواهیم تا در این 
دوره استثنایی آتش بس را رعایت کنند.در همین حال، احمد ابوالغیط، دبیرکل 
اتحادیه عرب در بیانیه ای از پادشــاهی عربستان سعودی به عنوان رهبر ائتاف 
عربی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که درگیری ها در تمامی کشورهای عربی هر 
چه زودتر پایان یابد.وی ملت یمن را برنده اصلی این اقدام »مهم« ائتاف دانست 
و تاکید کرد که چنین حرکتی نشــان دهنده احساس مسئولیت و درک چالش 
خطرناک پیش روی جهان در دوره اخیر است.ابوالغیط گفت وگو را تنها راه ممکن 
برای توافق طرفین درگیر در یمن درباره سازوکار آتش بس در این کشور خواند.
جان ابی زید، سفیر آمریکا در ریاض هم از اعام آتش بس در یمن استقبال کرد.

فرانسه بودجه  مقابله با کرونا را بیش از 2 
برابر افزایش داد

فرانسه بودجه  مقابله با بحران شیوع کرونا را بیش از دو برابر افزایش داد و به ۱۰۰ 
میلیارد یورو رســاند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت فرانسه 
بودجه  مورد انتظار برای انجام اقدامات جهت مقابله  با گسترش کروناویروس را 
که بدترین بحران پس از جنگ جهانی دوم به حســاب می آید، بیش از دو برابر 
افزایش داد.وزیر اقتصاد و دارایی فرانســه اعام کرد که دولت اکنون انتظار دارد 
با تخصیص بیش از ۴ درصد تولیدات ناخالص داخلی به میزان ۴۵ میلیارد یورو 
از ماه گذشــته، بودجه  بسته مقابله با بحران به ۱۰۰ میلیارد یورو رسیده باشد.

وی هم چنین اظهار کرد: این رقم ممکن اســت با توجه به شیوع کرونا و تغییر 
و تحول ســریع شرایط اقتصادی و نیاز شرکت هایمان تغییر کند. ما می خواهیم 
همه ی شــرکت هایمان را از این وضعیت نابه ســامان نجات دهیم.دولت فرانسه 
چهارشنبه ی آینده دومین اصاحیه برنامه ی بودجه سال ۲۰۲۰ را ارائه خواهد 
کرد. وزیر اقتصاد و دارایی فرانســه پیش بینی کرده است که اقتصاد فرانسه در 
سال ۲۰۲۰ با رکود شش درصدی روبرو شود که بیشترین میزان از سال ۱۹۴۵ 
می باشــد.از زمان قرنطینه شدن فرانسه در ۱۷ مارس، دولت در اقدام خود برای 

مقابله با بحران به ادامه ی فعالیت های اقتصاد به میزان دو سوم پرداخته است.
وزیر بودجه فرانسه اعام کرد: با سقوط فعالیت های اقتصادی کشور در بحبوحه ی 
این بحران، با کســری بودجه بخش دولتی به میزان ۶/۷ درصد در سال جاری 
روبرو خواهیم شــد.این رقم تقریباً دو برابر )۹/۳ درصد( کسری بودجه ی بخش 
دولتی در ماه گذشته و بیشترین رکورد اقتصادی است که فرانسه از سال ۲۰۰۹ 

در طول بحران های مالی جهانی به میزان ۲/۷ درصد تجربه کرده است.

ایران و یونیدو در مدیریت پسماندهای 
پزشکی همکاری می کنند

لندن- ایرنا- ســفیر  و نماینده دائم کشورمان نزد ســازمان های بین المللی، از 
تصمیم سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( برای تدوین و اجرای پروژه ای 
در حوزه مدیریت پسماندهای پزشکی کرونا به شیوه ای ایمن و سازگار با محیط 
زیســت در برخی بیمارســتان های ایران خبر داد.»کاظم غریب آبادی« شامگاه 
پنجشــنبه به خبرنگاران افزود: هزینه اجرای این پروژه که به  صورت سه جانبه 
میان یونیدو، چین و ایران اجرا خواهد شــد و طــرح مفهومی آن نیز به وزارت 
بهداشت ارائه شــده است، افزون بر یک میلیون یورو اســت که تماماً از سوی 
یونیدو و چین تأمین می شود. وی عنوان کرد که این طرح، شامل تأمین و خرید 
تجهیزات پیشــرفته مربوطه نیز می شود.تاکنون شماری از کشورها و نهادهای 
بین المللی از طریق ارسال اقام پزشکی و یا مساعدت مالی به برنامه های مقابله 
با کرونا در ایران کمک کرده اند.آژانس بین المللی انرژی اتمی بزودی دو دستگاه 
تشخیص سریع کرونا )RT-PCR ( به تهران ارسال می کند و صندوق اوپک برای 
توسعه بین المللی )اوفید( نیز ۵۰۰ هزار دار برای کمک به برنامه های مقابله با 
ویروس کرونا در ایران اعتبار اختصاص داده اســت.این کمک از طریق سازمان 
جهانی بهداشت و برای خرید و توزیع تجهیزات و اقام پزشکی مورد نیاز فوری 
بیمارستان ها در اختیار کشورمان قرار می گیرد.بر اساس آخرین آمار مرکز روابط 
عمومی و اطاع رســانی وزارت بهداشت کشورمان، تاکنون ۶۶ هزار و ۲۲۰ نفر 
در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتا شده اند و با فوت ۱۱۷ نفر در ۲۴ 
ســاعت گذشته، تعداد جان باختگان ناشی از این ویروس در کشور به چهار هزار 

و ۱۱۰ نفر رسیده است.

جانسون از ICU خارج شد
نخست وزیر انگلیس که در اثر ابتا به کرونا در بیمارستان بستری شده بود، از 
بخش مراقبت های ویژه )ICU( خارج شد.به گزارش ایسنا، بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس که به ویروس کرونا مبتا شده، بعد از چند روز بستری، 
از بخش مراقبت های ویژه خارج شــده اما همچنان در بیمارستان بستری 
می ماند.دفتر نخســت وزیری انگلیس اعام کرد، جانسون طی مراحل اولیه 

بهبودی کاما تحت نظر پزشکان خواهد بود.

هشداردبیرکل سازمان ملل:

احتمال حمله بیولوژیکی در بحبوحه همه گیری کرونا 
نیویــورک- ایرنا- دبیرکل ســازمان ملل متحــد همه گیری 
کوویــد-۱۹ را تهدیدی برای حفظ صلــح و امنیت بین الملل 
دانست و نسبت به احتمال حمله بیولوژیکی در شرایط ضعف 
و درگیری این بیماری هشــدار داد.آنتونیو گوترش عصر پنج 
شــنبه در نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد 
که به صورت تله کنفرانســی برگزار شــد اما متــن بیانیه را 
منتشــر کرد، این مطلب را مطرح کرده اســت.وی با تاکید بر 
اینکه بیماری ناشــی از ویروس کرونا به طور بالقوه به افزایش 
ناآرامی های اجتماعی و خشــونت منجر می شود و توانایی ما 
در مبارزه با این بیماری را به شــدت تضعیف می کند، افزود: 
بیماری همه گیر کووید-۱۹ تهدید می کند که اعتماد بیشتر به 
نهادهای عمومی را از بین خواهد برد، به ویژه اگر شــهروندان 
دریابند که مقامات آنها راه اشــتباه رفته اند یا در حوزه بحران 
شفاف نیستند.دبیرکل ســازمان ملل متحد ادامه داد: نگرانی 
دوم این است که این بحران می تواند بحران اقتصادی مهمی را 
به خصوص در جوامع شکننده، کشورهای کمتر توسعه یافته 
و در حال گذار ایجاد کند. ناپایداری اقتصادی تاثیرات مخربی 
به ویژه برای زنان خواهد گذاشــت که اکثریت قریب به اتفاق 
آن بخش ها را تحت تاثیر قــرار می دهد. تعداد زیادی از زنان 
سرپرست زن در شــرایط درگیری به ویژه در برابر شوک های 
اقتصادی آسیب پذیر هستند. گوترش اضافه کرد: نگرانی سوم 
به تعویق انداختن انتخابــات، رفراندوم یا تصمیم گیری برای 
رای دادن حتی با اقدامات احتیاطی می تواند تنش های سیاسی 
ایجاد و مشــروعیت را تضعیف کند. چنین تصمیماتی پس از 
رایزنی های گســترده با هدف اجماع انجام می شــود. اکنون، 

زمانی برای فرصت طلبی سیاسی نیست. وی چهارمین نگرانی 
را شــکل گیری انگیزه ارتقای تفرقه و آشفتگی در بین برخی 
بازیگران برشمرد و یادآور شد: این مساله می تواند به تشدید 
خشونت و احتماا اشتباه محاســباتی مخرب منجر شود که 

می تواند جنگ های جــاری را عمیق تر و تاش ها برای مبارزه 
بــا همه گیری را پیچیده تر کند.دبیرکل ســازمان ملل متحد 
نگرانــی پنجم خود را زنده ماندن تهدید تروریســم یاد کرد و 
گفت: گروه های تروریســتی ممکن است دریچه  فرصتی برای 

حملــه بیابند در حالی که توجه اکثــر دولت ها به همه گیری 
معطوف اســت. اوضاع در ســاحل، جایی که مردم با مشکل 
مضاعف ویروس و تشدید تروریسم روبرو هستند، نگران کننده 
است.گوترش همچنین هشــدار داد: ضعف ها و عدم آمادگی 
ناشی از این بیماری همه گیر، پنجره ای را برای چگونگی بروز 
حمله بیوتروریستی فراهم می کند و ممکن است خطرات آن 
را افزایش دهد. گروه های غیر دولتی می توانند به ســویه های 
ویروسی دسترســی پیدا کنند که می توانند منجر به ویرانی 
مشابه جوامع در سراسر جهان شــوند.وی نگرانی هفتم خود 
را تشــدید موانع در تاش های بین المللــی، منطقه ای و ملی 
برای حل مناقشــات دقیقا در مواقع مورد نیاز دانست و یادآور 
شــد: بســیاری از فرایندهای صلح به دلیل واکنش جهانی به 
کووید-۱۹ متوقف شده اند. دفاتر خوب و میانجیگری ما تاثیر آن 
را احساس کرده اند.دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: این 
محدودیت ممکن است بر عملکرد فرایندهای مختلف مبتنی بر 
اعتماد و همچنین توانایی ما در دیپلماسی بحران برای کاهش 
درگیری های احتمالی ادامه یابد. گوترش هشتمین نگرانی خود 
را از گسترش ویروس کرونا، تحریک یا تشدید مشکات مختلف 
حقوق بشری برشمرد و خاطرنشان کرد: ما شاهد انگ، گفتار 
نفرت آمیز و برتری طلبان ســفید پوست و دیگر افراط گرایان 
هســتیم که به دنبال بهره برداری از اوضاع هستند.وی یادآور 
شد: ما در دسترسی به خدمات درمانی شاهد تبعیض هستیم. 
به ویژه پناهندگان و بی خانمان های داخلی آسیب پذیر هستند 
و جلوه های فزاینــده ای از اقتدارگرایی از جمله محدودیت در 

رسانه، فضای مدنی و آزادی بیان وجود دارد.

نیویورک- ایرنا- نماینده دائم روسیه 
در ســازمان ملل متحد خواستار لغو 
اقدامات اجباری چندجانبه یا یکجانبه 
و تحریم های غیر سازمان مللی شد و 
گفت: نمی توانیم با یک دست کمک 
کنیم و با دست دیگر آسیب برسانیم.

واســیلی نبنزیا عصر پنج شــنبه در 
نشست غیرعلنی شــورای امنیت که 
به صورت تله کنفرانس برگزار شــد، 
به طور معمول مساله همه گیری یک 
بیماری را موضوع این شــورا ندانست 
و افزود: اما ممکن اســت آن بر روی 
عملکرد و تصمیم گیری ما اثر بگذارد.

وی ادامــه داد: عــاوه بــر آن، این 
یک جنگ اســت. جنگــی علیه یک 
دشــمن نامرئی. برای پیروزی بر آن 
و غلبه بر پیامدهــای آن، نیاز داریم 
بــر پیش داوری ها، هراس ها، نفرت ها، 
بی اعتمادی ها و سوء ظن ها فائق آییم.

نماینده دائم روســیه در سازمان ملل 
متحد اضافه کــرد: کووید-۱۹ تقریبا 
زندگی همه شــهروندان این ســیاره 
را تحــت تاثیر قرار داده اســت. یک 

کشــور بدون در نظرگرفتــن اینکه 
چقدر قدرتمند است یا ثروتمند، همه 
ابزارهای ازم برای مبارزه با همه گیری 
را ندارد.نبنزیا تاکیــد کرد: همه باید 
بــرای مهــار این بیمــاری همه گیر، 
اقدامات مهمی را کــه می تواند برای 
اقتصــاد ملی مضــر باشــد، معرفی 
کند. تاکنون کســی واکسن و درمان 
کارآمدی نداشــته اســت.وی با بیان 
اینکــه هر بحرانی فقط یک مشــکل 
نیســت بلکه فرصت هم محســوب 
می شــود، تصریح کرد: اکنــون باید 
ضرورت همکاری و هماهنگی واکنش 
جهانی در برابر چنین شرایطی را حتی 
قوی تر احســاس کنیم. اکنون زمان 
مسابقه نیست که چه کسی چه کاری 
را انجــام داده و چه کســی موفق تر 
از دیگران اســت.نماینده روســیه در 

سازمان ملل متحد یادآور شد: اکنون 
وقت آن نیست که سرزنش و انگشت 
اشاره را به سمت کسی بگیریم. وقت 
آن است که کمک کنیم، تجربیات را 
به اشتراک بگذاریم و با شنیدن صدای 

هم، راه هایی برای همکاری بیابیم.
نبنزیا با بیان اینکه پاســخ به تهدید 
جهانی هم باید جهانی باشــد، افزود: 
تکه تکه کردن و قفل کردن اقدامات 
در مرزهای ملی اشــتباه خواهد بود. 
ســازمان ملــل بایــد در اینجا نقش 
محوری داشته باشــد. مهم است که 
همه ما از ســازمان جهانی بهداشت 
به عنوان اصلی ترین آژانس تخصصی 
سازمان ملل پشتیبانی و به آن کمک 
کنیم تــا اقدامات جهانی را هماهنگ 
کند و به توصیه هــای آن گوش فرا 
دهیم.وی با اشــاره به آثار اقتصادی 

ویــروس جدید کرونــا، ادامــه داد: 
گروه۲۰ بایــد از نظر برنامه اقتصادی 
همان نقش را داشــته باشــد ، به ما 
کمک کند تا پس از شــوک ناشی از 
بیماری همه گیر ، چارچوبی مشترک 
برای پاسخ های اقتصادی برای احیای 
ایجــاد کنیم.نماینده  اقتصاد جهانی 
دائم روسیه در ســازمان ملل متحد 
اضافه کرد: همچنین زمان همبستگی 
بــدون در نظــر گرفتــن برنامه های 
سیاسی و ترجیحات است. کشورهای 
در حال توســعه با چالش های بزرگی 
روبرو هستند و باید در مرحله نخست 
و شــکل گیری به آنها کمک شــود.

نبنزیا، ســازمان ملل را بهترین بستر 
کمک هایی  چنیــن  هماهنگی  برای 
دانســت و افزود: در ایــن زمینه ما از 
همه می خواهیم تــا اقدامات اجباری 
چندجانبه یــا یکجانبه و تحریم های 
غیر سازمان مللی را علیه کشورهای 
در حال توسعه لغو کنند. ما نمی توانیم 
با یک دست کمک کنیم و با دیگری 

آسیب برسانیم.

روسیه تحریم های یکجانبه را 
مانع مبارزه با کرونا دانست

مصطفی الکاظمی که روز گذشته برای تشکیل دولت 
جدید عراق از ســوی رئیس جمهور این کشور مامور 
شــد، تاکید کرد که باید ســاح در دست دولت این 
کشور باشــد و حاکمیت کشور حفظ شود.به گزارش 
ایسنا، به نقل از بغداد الیوم، مصطفی الکاظمی در اولین 
ســخنرانی تلویزیونی خود خطاب به عراقی ها گفت 
آزمونی که در پیــش روی وی قرار دارد، یک وظیفه 
ملی است که مسئولیت  آن بر دوش همگان قرار دارد.

وی عنوان داشــت، با وجود گذشت سال های مدید از 
سرنگونی نظام ســابق، اما خواسته های ملت عراق در 
نتیجه شکست هایی که همگان متحمل مسئولیت آن 
هستند، محقق نشده است.الکاظمی تعهد داد دولتی 
تشــکیل دهد که خدماتی را به شهروندان ارائه دهد 
و این دولت در انزوا و در اتاق های تاریک نباشــد.وی 
با بیان اینکه دولتش دولــِت عمل و نه حرف خواهد 
بــود، تصریح کرد که این دولــت در خط مقدم دفاع 
از ملــت در رویارویی با کرونــا از طریق به کارگرفتن 
تمامی امکانات داخلی و روابط خارجی برای مهار این 

بحران می ایستد.الکاظمی گفت: حاکمیت عراق خط 
قرمز اســت، ما از حاکمیت عراق کوتاه نخواهیم آمد، 
دولت شــبانه روز برای حفظ حاکمیــت عراق تاش 
خواهد کــرد. من تکرار می کنم کــه حاکمیت عراق 
مورد مناقشــه نخواهد بود، عراق متعلق به عراقی ها 
اســت.وی با تاکید بر اینکه تمامی ساح ها فقط باید 
در اختیار دولت باشــد نه گروه ها و افراد، تصریح کرد: 

نهاد امنیتی در بخش های مختلف آن )ارتش، پلیس، 
حشــد و پیشمرگ ها( به وظیفه خود برای ممانعت از 
رها شدن ساح از طریق تدابیر قاطعانه عمل خواهد 
کرد.الکاظمی با اشاره به اینکه دولتش بر حفظ کرامت 
شهروندان عراقی تاکید خواهد داشت، گفت: ما اجازه 
به اهانت به هیچ عراقی از ســوی یک طرف داخلی یا 
خارجی را نمی دهیم، مردم عراق وابسته به هیچ کس 
نیســتند، بلکه زاده تمدن ها هستند.الکاظمی گفت: 
مبارزه با فســاد یک ماموریت ملی اســت و بازگشت 
آوارگان یک هدفی اســت که مــن آن را رها نخواهم 
کرد.وی از همگان خواســت تا با دولت برای تحکیم 
اعتماد و حفاظت از عراق در قبال این نزاع ها همکاری 
کنند.برهم صالح، رئیس جمهوری عراق روز گذشــته 
الکاظمی را به تشــکیل دولت طی ۳۰ روز مامور کرد.

مامور کردن الکاظمی در کمتر از یک ســاعت از آن 
صورت گرفت که عدنان الزرفی، نخســت وزیر سابق 
مامور به تشکیل دولت معذوریت خود را از انجام این 

ماموریت اعام کرد.

مصطفی الکاظمی: 

حاکمیت کشور خط قرمز است

تهران- ایرنا- یک سناتور آمریکایی طرح خروج 
نظامیان ایاات متحده از عربســتان سعودی را 
به سنا برد.به گزارش بامداد جمعه رویترز، »بیل 
لوئیزیانا  ایالت  کسیدی« ســناتور جمهوریخواه 
در طرح خود پیشــنهاد کرده اســت که ۳۰ روز 
پس از تصویب این ایحه، نیروهای آمریکایی از 

عربستان سعودی خارج شوند.این طرح در حالی 
ارائه شد که گروه موسوم به اوپک پاس در حال 
برگزاری جلسه ای برای کاهش تولید نفت و کمک 
به بهبود قیمت جهانــی آن بود. اوپک پاس در 
نشست روز پنجشنبه خود با کاهش ۱۰ میلیون 
بشــکه نفت در روز موافقت کــرد اما مکزیک با 
سهمیه ای که برای آن کشور در نظر گرفته شده 
است، مخالفت کرد.شیوع ویروس کرونا، تقاضای 
جهانی نفــت را کاهــش داده و در همین حال 
عربســتان با آغاز جنگی نفتی با روسیه، میزان 
تولید خود را افزایش داد. کسیدی اظهار کرد که 
افزایش عرضه نفت عربستان باعث شده است تا 
شــرکت های انرژی آمریکا نتوانند در بازار رقابت 
کنند.وی گفــت: خارج کردن نیروهایی که برای 

حفاظت از دیگران مســتقر شده اند، این نکته را 
خواهد فهماند که دوستی و حمایت یک خیابان 
دوطرفه است.او در طرح خود پیشنهاد داده است 
که بر واردات نفت از عربســتان ســعودی تعرفه 
وضع شود.دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 
پیش تر تهدید کرده بود کــه بر واردات نفت از 
عربستان تعرفه خواهد بست اما این تهدید عملی 
نشده است.کسیدی در طرح خود، خواستار خارج 
کردن سامانه های دفاع موشکی پاتریوت و تاد از 
عربستان نشده اســت. این درحالی است که دو 
سناتور دیگر، پیش تر در طرحی مشابه، خواستار 
خارج کردن این سامانه ها و همچنین خارج شدن 
نظامیان آمریکایی از عربســتان در مدت دو ماه 

شده بودند.

سناتور آمریکایی 
طرح خروج نظامیان 
کشورش از عربستان 
را به کنگره برد



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

شنبه  23 فروردین 1399  17شعبان 1441  11 آوریل 2020

8 صفحه    سال هفدهم    شماره  4326 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: دنیای اقتصاد    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پاک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک کارآزمایی طوانی مدت نشــان می دهد که ســطح باایی از 
پروتئیــن های آمیلوئید در مغز به عنوان یک نشــانه اولیه بیماری 
آلزایمر قبل از آشکار شدن کاهش شناختی عمل می کند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از نیو اطلس، یک مطالعه جدیــد که اولین نتایج 
داده های مربوط به یک آزمایش طوانی مدت توسط دولت ایاات 
متحده را نشان می دهد، حاکی از وجود مقادیر زیاد پروتئین های 
آمیلوئید در مغز افراد مسنی است که وضعیت آنها عادی به نظر می 
رسد و وجود بیش از اندازه این پروتئین می تواند یک عامت پیش 
بینی کننده موثر از ابتا به بیماری آلزایمر در مراحل اولیه باشــد.

فرضیه وجود آمیلوئید طی چند دهه گذشته راهنمای اکثر تحقیقات 
برای درمان بیماری آلزایمر بوده است.

پژوهشــگران »دانشــگاه توماس جفرســون« آمریکا با همکاری دکتر 
»عبدالمحمد رستمی«، دانشمند ایرانی این دانشگاه دریافتند که ترکیب 
موجود در پوست برخی میوه ها می تواند مانع آسیب های ناشی از بیماری 
ام اس شــود.به گزارش ایســنا و به نقل از نوروساینس نیوز، بیماری ام اس 
به تدریج عضات را ضعیف و ناتوان می کند و بســیاری از درمان های آن 
هنگامی کارآمد هستند که در آغاز بیماری به کار گرفته شوند. در هر حال، 
بســیاری از درمان های کنونی ام اس می توانند آسیب های معکوسی را به 
همراه داشته باشند که به برخی از سلول های مغز موسوم به نورون صدمه 
می زنند.در پژوهش جدیدی نشان دادند ترکیبی که در پوست میوه هایی 
مانند سیب، آلو و برخی از سبزیجات وجود دارد، می تواند مانع آسیب بیشتر 

به نورون ها شود و حتی با بازسازی نورون ها، آسیب را از بین ببرد.

پژوهشگران »دانشگاه کرنل« در بررسی جدید خود، گام امیدوارکننده ای 
در درمان کووید- ۱۹ برداشتند.به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز، 
پژوهشگران »دانشگاه کرنل«)Cornell University(، یک هدف احتمالی را 
برای درمان آنتی ویروس »کووید- COVID(»۱۹- ۱۹( شناسایی کرده اند.

پژوهشــگران ابتدا با تمرکز بر پروتئین خوشه به خصوص پپتید فیوژن، 
ســاختار و ویژگی های کروناویروس را مورد بررسی قرار دادند که به این 
ویروس امکان می دهد با انتقال ژنوم خود، سلول ها را ضدعفونی کنند. آنها 
توالی ژنتیکی پپتیدهای فیوژن هر دو نوع کروناویروس کشف شده را پیدا 
کردند و دریافتند که میزان انطباق آنها تا ۹۳ درصد است.فیوژن غشایی، 
یک روند چند مرحله ای دارد که با تشخیص این موضوع آغاز می شود که 

ویروس، سلول درستی را برای عفونی کردن انتخاب کرده است. 

نشانه اولیه آلزایمر در مغز 
کشف شد

 درمان ام اس با کمک 
پوست میوه!

گامی امیدوارکننده در درمان 
ضدویروسی کووید-19

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

 تونل ضدعفونی مشتریان پیش از روود به یک مرکز تجاری در شهر "تیرانا" آلبانی

720S 765، نزدیک 50 هزار دار گران تر ازLT قیمت گذاری مک ارن
حدود یک ماه پیش بود که مک ارن مدل جدید 765LT را رونمایی کرد و حاا پذیرش سفارشات خرید آن رسماً در آمریکای شمالی 
آغاز شده است. قیمت این سوپراسپرت افراطی بریتانیایی در این منطقه از ۳58 هزار دار آغاز می شود که این یعنی حدود 50 هزار دار 
از یک 720S کوپهٔ پایه گران تر است. با وجود رکود شدید بازار خودروی جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مک ارن از عاقهٔ قابل توجه 
برای ســفارش 765LT خبر داده اســت. این در حالی است که تنها 765 دستگاه از این ماشــین تولید و در سراسر دنیا عرضه خواهد 
شد.765LT به صورت استاندارد به ویژگی های جذاب و منحصربه فرد زیادی مجهز شده است. این ویژگی ها در بیرون شامل پکیج ارتقاء 
فیبر کربنی، دریچه های کرکره ای فیبر کربنی روی گلگیرهای جلو، سیستم اگزوز اسپرت تمام آلومینیومی با چهار سر اگزوز، رینگ های 
۱0 پرهٔ آلومینیومی فوق ســبک وزن با پیچ های تیتانیومی و سیستم افزایش ارتفاع مک ارن می شود.این سوپراسپرت تولید محدود در 
داخل به صورت استاندارد از تریم آلکانترا، صندلی های مسابقه ای فیبر کربنی یا صندلی های اسپرت با تنظیم برقی، گرم کن و حافظه، پکیج 
قطعات داخلی فیبر کربنی، پدال های تعویض دندهٔ فیبر کربنی MSO و کف پوش های با نشان مک ارن، دوربین دید عقب، سنسورهای 

پارک، غربیلک فرمان تلسکوپی با تنظیم برقی و سیستم صوتی Bowers & Wilkins با دوازده بلندگو برخوردار است. 

 رقابت آزمون با مهاجم رئال برای حضور در ناپولی
روزنامه CorrieroDelloSport گزارش داده است باتوجه به سن و سال باا و همچنین شرایط نامطلوب بازیکنان خط حمله ناپولی، 
ســردار آزمون در تابستان به جمع ناپلی ها ملحق شــود.به گزارش ورزش سه، در هفته ها و ماه های اخیر اخبار زیادی پیرامون 
انتقال سردار آزمون به ناپولی وجود داشته است. ستاره ایرانی خط حمله تیم زنیت که این فصل عملکرد بسیار خوبی در این تیم 
ثبت کرده، حاا از نگاه روزنامه CorrieroDelloSport یکی از گزینه های خط حمله ناپولی محسوب می شود و امکان انتقال او در 
تابســتان وجود دارد.در این گزارش آمده اســت: »خوزه کایخون ۳۳ ساله است و دریس مرتنز نیز سال آینده به این سن خواهد 
رسید. فرناندو یورنته ۳5 ساله شد و توان کافی را ندارد. امین یونس هم ۳۴ در آگوست گذشته ۳۴ ساله و این یعنی نیازهایی در 
تیم به وجود آمده که امکان تغییر شکل تیمی ناپولی را ایجاد کرده است«.در ادامه با اشاره به این که در زمستان، سردار آزمون 
گزینه خرید تیم ناپولی برای خط حمله بود، آمده که او مهاجم تیم زنیت ســن پترزبورگ است و به خاطر این که شهروند غیر 
اروپایی است، خریدش کار آسانی نخواهد بود. اما ژیانتولی و گتوزو مدیر ورزشی و سرمربی تیم ناپولی به این بازیکن عاقه مند 

هستند و همچنین مالک باشگاه نیز نظر مثبت خود را اعام کرده است.

ا بماند هفته ا بوی تو ر پیراهنمسربنه رسینه من ساعتی از روی لطفای مسافر! بازوان را حلقه کن رگردنمزم رفتن داری و من اگزر از ماندنم عاشقی ازکدلم، کم ظرف مانند حباب
خم ه ارویت نیاید، بشنوی گر شیونممی شماری اه ام را همچو نی، بادِ هوادم مزن با من ه تندی، زان ه ر دم بشکنم بی صدا چون ساه باشد، ر زمین افتادنماز منِ افتاده گر آه نباشی، دور نیست فرقها باشد میان ما، توجانی، من تنمگر شدی دلبسته من، یا منم پابندِ تو

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

 شــصتمین دوره از جشــنواره بین المللی فیلم انیمیشن »انسی«  که قرار بود  از ۱5 تا 20 ژوئن برگزار 
شود به دلیل شیوع ویروس »کرونا«  لغو شد.به گزارش ایسنا و به نقل از هالیوود ریپورتر، برگزارکنندگان 
این جشنواره روز سه شنبه در بیانیه ای اعام کردند :» طی هفته های اخیر، با اتکا به شور و اشتیاق مان 
و به رغم محدودیت ها امیداور بودیم بتوانیم برگزاری این دوره از جشنواره را عملی کنیم، اما ما امروز با 
توجه به بحران جهانی و برای ابراز احترام و قدردانی عمیق مان نسبت کادر پزشکی و تمامی افرادی که 
مصلحت عمومی و انسجام را انتخاب کرده اند،  تصمیمی شفاف و مسوولیت پذیرانه را  اتخاذ کنیم.«قرار 
اســت شــصتمین دوره این جشــنواره در ســال  202۱ و در تاریخ ۱۴ الی ۱۹ »ژوئن« برگزار شود.

مسووان برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم انیمیشن »انسی« اعام کردند به دلیل سایر برنامه ها در 
تقویم ســینمایی،  به تعویق انداختن این جشنواره امکان پذیر نبوده است. جشنواره فیلم »کن« 2020 
که به تعویق افتاده است ممکن است در اواخر »ژوئن« یا اوایل»جوای«  برگزار شود.جشنواره »انسی«  
به عنوان معتبرترین جشنواره فیلم انیمیشن جهان شناحته می شود که به رویداد محبوب استودیوها و 

فیلمسازان مستقل برای نمایش پروژه های جدیدشان تبدیل شده است.

انتشار »جادوی دژ« برای نوجوانان
»جادوی دژ« نوشته جعفر توزنده جانی برای نوجوانان 
منتشر شده است.به گزارش ایسنا، این رمان  بر اساس 
زندگی  شــخصیت معروف ایرانی، میر مهنا در ۱۹2 
صفحه نوشــته شده و در انتشارات مدرسه راهی بازار 
کتاب شده اســت. در معرفی ناشر از رمان »جادوی 
دژ« عمده است: میر مهنا دزد دریایی معروف در زمان 
کریم خان زند بود که وارد مبارزه با هلندی ها شــد.  
پــدرش حاکم ریگ بود و آن زمان دو کمپانی خیلی 
معروف در خلیج فــارس فعالیت می کردند. کمپانی 
هند شرقی که مال انگلیسی ها بود و هلند شرقی مال 
هلندی ها. در واقع هلندها برای رقابت با انگلیسی ها و 
کمپانی هند شرقی، کمپانی هلند را راه اندازی کردند 
وبا پدر میرهنا وارد مذاکره شــدند و جزیره خارک را در اختیار خودشــان گرفتند. برای همین 
مســاله میر مهنا وارد مبارزه شد و قدرت را در بندر ریگ به دست گرفت و هلندی ها را از جزیره 
خارک بیرون کرد. اما آن چه معروف است میر مهنا در آن زمان به کشتی ها در خلیج فارس حمله 
می کرد و غنائمش را به دســت می گرفت. یک بار به کشتی انگلیسی که آن زمان در بندرعباس 
تجارت خانه داشــتند و مردم هم دل خوشی از آن ها نداشــتند حمله کرد و تجارت خانه آنها را 
هم به آتش کشــید.  تمام این اتفاقات دســت به دست هم دادند و از میر مهنا شخصیت تاریخی 
ساختند. به گفته نویسنده »بر اساس زندگی میر مهنا رمان جادوی دژ را نوشتم. و بیشتر به جنبه 
داستانی توجه کردم تا تاریخی و چیزهایی را اضافه کردم که در زندگی میر مهنا نبود«.این رمان 
در فروشــگاه های سراسر کشور و فروشگاه آن این انتشارات مدرسه به نشانی  www.enma.ir  در 

اختیار مخاطبان قرار دارد.

خسرو شکیبایی
خســرو شــکیبایی )متولد هفتم فروردیــن ۱۳2۳ – 
درگذشت 28 تیر ۱۳87( بازیگر سینما و تئاتر ایران بود. 
پدر او احمد شــکیبایی )سرگرد ارتش( و مادرش فریده 
خاتمی بودند. خسرو شکیبایی در چهارده سالگی پدرش 
را به دلیل ابتا به بیماری سرطان از دست داد. او پیش از 
حضور در تئاتر در حرفه هایی جون خیاطی، کانال سازی 
و خدمات آسانســور کار می کرد. شکیبایی دو بار ازدواج 
کرد. همســر اول او مهــرآزاد جوهــری )بازیگر( بود و 
شکیبایی و جوهری یک فرزند به نام پوپک داشتند و این 
ازدواج به طاق ختم شــد. همسر دوم مرحوم شکیبایی 
پروین کوشیار بود، پوریا شکیبایی فرزند مشترک خسرو 
شکیبایی و پروین کوشــیار است. شکیبایی برای اولین 
بار در ۱۹ سالگی روی صحنه تئاتر حاضر شد. او پس از مدتی به عباس جوانمرد )نویسنده، کارگردان 
و بازیگر تئاتر( معرفی شــد و از آن پس به عنوان یک بازیگر حرفه ای در تئاتر مشــغول به فعالیت شد. 
نمایش های بیا تا گل بر افشانیم، همه پسران من و شب بیست و یک از جمله نمایش هایی هستند که 
او به بازی در آن ها پرداخت. مرحوم شکیبایی تحصیات خود را در رشته بازیگری در دانشکده هنرهای 
زیبای دانشــگاه تهران ادامه داد و در همین رشــته هم فارغ از تحصیل شــد. او پس از 5 سال از آغاز 
فعالیتش در تئاتر یعنی در سال ۱۳۴7 وارد حرفه ی دوبله شد.خسرو شکیبایی اولین بار در سال ۱۳52 
در فیلم کوتاه و ۱6 میلیمتری »کتیبه« به کارگردانی فریبرز صالح جلوی دوربین رفت. اولین تجربه ی 
فیلم سینمایی او اما با مسعود کیمیایی رقم خورد. او در نمایش »شب بیست و یکم« مورد توجه مسعود 
کیمایی قرار گرفت و پس آن نقش کوتاهی در فیلم خط قرمز به کارگردانی مسعود کیمیایی داشت. این 

همکاری به سال ۱۳6۱ بازمی گردد. 

جشنواره انیمیشن »انسی« هم لغو شد


