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معاون اول رییس جمهور با اشاره به تبعات و آثار ویروس کرونا بر سامت مردم و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن گفت: مهمترین وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی 
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در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت پس از اعمال تحریم های آمریکا مجبور به تعیین برخی سیاست های اقتصادی شد، 
گفت: متاسفانه در هفته های اخیر نیز با آثار و تبعات ویروس کرونا در کشور مواجه شده ایم که نیازمند تدوین سیاست ها و برنامه های جدید اقتصادی با مشورت 

صاحبنظران و اقتصاد دانان کشور هستیم.معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از مهمترین سیاست های دولت .....
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براستی ما مستعمره چین شده ایم؟
دعوای دروغین و بی پشتوانه اصاح طلبی که داد منافع آمریکا 
را همیشه یدک میکشیده امروز و این روزهای کرونایی هم در 
روزنامه های وابســته به آنان به چشم میخورد. خدای بزرگ را 
شــاکریم که امروز کشور با وجود تحریم ها خیلی بهتر از اروپا 
و آمریکا توانسته همه گیری ویروس کرونا را تا حدی که مردم 
حمایت کــرده اند، مهار کند. دلیل این مســاله البته عملکرد 
تحســین آمیز مردم در درجه اول کــه در این خصوص رهبر 
انقاب در این رابطه فرمودند: » مردم ما خوش درخشــیدند« 
و سپس پزشــکان، کادر درمان، نیروهای مسلح، دانشگاه ها و 
شــرکت های دانش بنیان، عملکرد منحصــر به فرد نیروهای 
جهــادی از طاب گرفته تا دانش جویــان  که بی مزد و منت 
پای کارایستاده اند که الحق و اانصاف نمونه انسانی در همنوع 
دوستی در خطر کردن به نفع مردم و پر واضح است که در هیچ 
جای دنیا چنین نمونه ای وجود ندارد، است. اما نقش همکاری 
های کشــور چین در این موفقیت واقعــا و بدون حب و بغض 
انکار ناپذیر اســت. البته ایران هم در دوران اوج کرونا در چین 
در کنار این کشــور بود. معلوم است که چرا غربگراها  در این 
کشور مدام دنبال کارشکنی از بابت این همکاری عمیق انسانی 
هســتند. فعاان رسانه ای غربگرا در یک ماموریت مشترک نه 
تنها شــروع به توهین به ســفیر چین  کردند، بلکه همزمان با 
برچســب های » چاینوفیل « و شــرق زده  به متولیان اداره 
کشــور یک دوقطبی مضحکی داخلی بــراه انداختند که فقط 
آمریکا و کدخدا پرســتان را خوشحال میکندو بس. سخنگوی 
وزارت بهداشت، سیاســیون و حتی نمایندگان مجلس هم هر 
کدام ســعی کردند در این کارشکنی گوی سبقت را از یکدیگر 
بربایند. حتی نمایندگان مجلس برای تذکر علیه وزارت خارجه 
بابت انجام دلجویی از ســفیر چین امضــا جمع کردند. همان 
کسانی که در مقابل ترور ســردار سلیمانی با دستور مستقیم 
ترامپ هیچ اقدام مهمی که نماد هم بســتگی ایشان با بدرقه 
میلیونی مردم بود، نکردند. هر عقل سالمی که منافع کشورش 
برایش اهمیت داشــته باشــد، امروز سعی دارد به نیاز کشور و 
آرامش مردم بیاندیشــد مسئولی که در شرایط سخت تحریم، 
کشور ســعی می کند با خوداتکایی، دور زدن تحریم و تعامل 
با همسایگان و کشورهای دارای منافع مشترک، خود را از بند 
تحریم ها رها کند یک جهادگر ملی اسامی نام دارد و باید بدو 
نشان لیاقت و همبستگی اعطا کنیم. اما و صد اما که یک عده 
ماموریت دارند با بهانه های واهی و حتی ساختگی هر راهی را 
که به شکست تحریم های ظالمانه و سبعانه تروریسم اقتصادی 
آمریکا منجر می شــود بی اثر و یا اگر توانستند مسدود کنند. 
تناقض ها در گفتارها و نوشــتارها علیه مدبرات داهیانه کشور 
آنقدر رسواســت که احتماا عنقریب مستقیم بیانه صادر کنند 
که چرا در مقابل فشــار حداکثری آمریکا مقاومت ومبارزه می 
کنید؟ اعامیه بدهند و ســخنرانی کنند که چرا تسلیم ترامپ 
نمی شوید؟ کرسی واخواهی براه انداخته مدعی شوند که چرا 
مطابق میل آمریکا رفتار نمی کنید؟ این کمال بی شرفی است 
که چهل ســال همراهی چین را مستعمره شدن بخوانند. این 
کمال بی انصافی اســت که مناســبات اقتصادی را هیچ وقت 
مانع ســکوت جمهوری اسامی نسبت به ظلم دولت ها نشده. 
چنانچــه همکاری های مهم ما با دولت هند در چابهار موجب 
ســکوت جمهوری اســامی در ماجرای جنایات هندوها علیه 
مسلمانان نشد را وابستگی بخوانند. طرح توطئه داعشی آمریکا 
در بر انگیختن مســلمانان ایغور را بهانه کنند که چرا با چین 
در این راســتا در نمی افتید؟ امنیت منطقه ســین کیانگ به 
خاطر نقش محوری اش در انتقال ســرمایه و توســعه از شرق 
بــه غرب چین بــرای دولت پکن اهمیت زیادی دارد و فشــار 
به گروه های تکفیری تروریســتی ساکن در این منطقه کاما  
بدیهی و منطقی بوده است کما اینکه ما هم در سوریه و عراق 
مدعیانی از اســام را که به نام داعش ظهور و بروز کرده بودند 
بدست سردار ملی ایران شهید سپهبد قاسم سلیمانی از دم تیغ 
گذراندیم. هرچند این موضوع با بزرگنمایی رســانه های غربی 
همراه بوده که گواه رفتار دوگانه این رســانه هاست. اینکه یک 
نماینــده  بی اطاع و کم ســواد مجلس ایران به راحتی فریب 
بازی های رســانه ای غربی ها را می خورد واقعا مایه خجالت 
اســت. ماجرای اویغورها یا ایگورهای چین متفاوت است. آنان 
بخشــی از جمعیت ۲۳ میلیون نفری مســلمان هستند که در 
بطن جامعه مســلمان نشین سین کیانگ چین سکونت دارند. 
دولت مرکزی چین نسبت به مسلمانان که اقلیت قومی پنجم 
این کشــور هستند، هرگز تبعیض خاصی اعمال نکرده و ندارد 
و بــه جز گروه هایی از اویغورها که تاکتیک کنش ضد امنیتی 
را در ارتباط با پکن اتخاد کرده اند. این گروه که جذب وهابیت 
تکفیری شــده اند، از گروه های خشن فعال در جنگ سوریه 
محسوب می شــوند که به خاطر سرسختی بسیار، ضربه های 
زیــادی به جبهه مقاومت وارد کرده و عامل جنایات بســیاری 
بوده اند. امروز باید اذعان داشــت نه چین و نه ایران هیچ یک 
تعامل سیاســی تبعیت از یکدیگر ندارنــد اما در دوراهی های 
سیاســی از هم حمایــت میکنند. رابطه اقتصــادی ما با چین 
کاما راه گشــا بوده و بخشــی از عناد و دشمنی آمریکا علیه 
جمهوری اسامی ایران را خنثی نموده است. پس ما را دوست 
اقتصادی با چین بخوانید، نه مســتعمره. و مطمئن باشــید تا 
جبهه مقاومت در این کشــور فعال اســت، سیاستهای کدخدا 

محوری شما غربگرایان هرگز راه به جایی نخواهد برد. 

والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

حمایت دولت از 10 رشته شغلی آسیب دیده از کرونا 
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی از شــیوع کرونا مجموع اقدامات عملیاتی در خصوص حمایت 
از کســب وکارهای متضرر در پی شیوع بیماری مذکور را پس از تایید ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا و 
اباغ توسط رییس جمهور را اعام کرد.به گزارش ایسنا، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع 
کرونا ضمن اشاره به ۱۰ رشته فعالیت مورد تایید برای حمایت ویژه، به دو اقدام مهم حمایتی دیگر در این 
راستا اشاره کرد.در این راستا، با هدف تمرکز حمایت ها بر کسب و کارهای آسیب دیده، مجموعه فعالیت ها و 
کسب وکارهایی که بیشترین آسیب را در اثر شیوع بیماری کرونا متحمل شده  یا می شوند به شرح ذیل تعیین 
شده اســت.ازم به ذکر است حمایت های پیش بینی شده دولت برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع بیماری 
کرونا معطوف به بخش های غیر دولتی به ویژه بخش خصوصی بوده و انتخاب این رشته فعالیت ها متناسب با 

شرایط بیماری و وضعیت آتی اقتصادی کشور، قابل بازنگری، کاهش یا افزایش است.
این رشته فعالیت ها عبارتند از:

- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوان ها، بوفه ها، طباخی، تاارهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه 
فروشی ها )و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت(

- مراکز مربوط به گردشــگری شامل هتل ها، هتل آپارتمانها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان-
پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین 

راهی )و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(
- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوائی، جاده ای، ریلی و دریایی )و موارد مرتبط 

به تشخیص وزارت راه و شهرسازی(
- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی

- تولید و توزیع پوشاک
- تولید و توزیع کیف و کفش

- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی

- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشــی، هنری و رســانه ای )و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی(

- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
بر اساس این اطاعیه، از آنجاکه بیماری کرونا اثرات قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی و توان پرداخت صاحبان 
کسب و کار گذاشته است و به منظور حمایت از کسب و کارهای اقتصادی و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، ستاد ملی مقابله با کرونا مجموعه حمایتهای مالیاتی مورد نیاز را تایید کرد که توسط رییس جمهور 
جهت اجرا اباغ شــد.در این اباغیه، پرداخت های مالیاتی و همچنین سررســید بدهی های مالیاتی گذشته 
مربوط به اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ به تعویق افتاده است. جزئیات این تصمیم ها و حمایت ها توسط 
سازمان امور مالیاتی اعام خواهد شد. همچنین به منظور تشویق خیرین در تامین تجهیزات و ملزومات مورد 
نیاز مقابله با ویروس کرونا در دوره چهار ماهه ذیل، با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا و اباغ رییس جمهور، 
کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه ۱۳۹۸ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ که 
جهت تأمین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز تمام بیمارســتان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشــش 
سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت مذکور قرار گیرد به عنوان هزینه های قابل قبول 

مالیاتی در ساِل پرداخت محسوب می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خبرداد
توانمندی کشوردر تولید انواع کیت کرونا

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از راه اندازی ۴۰ خط تولید ماسک تا ۲۰ روز آینده خبر داد و گفت: 
با تاش شرکت های دانش بنیان توان تولید هفتگی ۲میلیون کیت از نوع سرولوژی، با قابلیت تشخیص موارد 
ابتاء به کرونا در کشــور ایجاد شد.به گزارش ایسنا، خط تولید دو نوع کیت تشخیصی کرونا ویروس شامل 
کیت های مبتنی بر آنالیز PCR و نیز کیت های سرولوژی در یکی از شرکت های دانش بنیان با حضور سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری رونمایی شد.دکتر سورنا ستاری در این بازدید بر توانمندی 
باای کشور در حوزه تولید کیت های تشخیصی کرونا اشاره کرد و گفت: از زمان شیوع این ویروس در کشور 
شاهد اتفاقات خوبی بودیم و امروز در نقطه ای قرار داریم که می توان گفت تمام محصوات در داخل کشور 

و با استفاده از توانمندی نیروی انسانی داخلی تولید می شود.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از لغو 
طرح ترافیک در تهران خبر داد و گفت: در حال 
حاضر یکی از مطمئن ترین وسیله ها برای رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از وسیله نقلیه 
شخصی است.ســعید نمکی دیروز شنبه درباره 
آخرین تصمیم های ســتاد ملــی مقابله با کرونا 
افزود: اجرای طرح ترافیک در آخرین نشست در 
وزارت کشور برداشته شــد، زیرا در شرایطی که 
وسایل نقلیه عمومی تکافوی رعایت فاصله گذاری 
را نمی دهد، یکی از مطمئن ترین وسیله ها استفاده 
از وسیله نقلیه شخصی است. باید مردم را ترغیب 
کنیم که فاصله گذاری هوشمند را اجرایی کرده 
و به سمت استفاده از وسیله نقلیه شخصی بروند.

وی ادامه داد: مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا 
ازم ااجراســت. طرح ترافیک نه امروز و نه فردا 
و نه در روزهای آتی اجرایی نخواهد بود. بنابراین 
چیزی به نام طرح ترافیک در تهران نداریم. البته 
اگر راه بندان های شدید مشــاهده شود، در این 

زمینه تجدید نظر خواهد شد.

اجرای مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی با 
سه هدف

وزیر بهداشــت اظهار کرد: مرحلــه دوم فاصله 
گذاری اجتماعی با سه هدف بزرگ در حال آغاز 
شدن است. اول اجرای فاصله گذاری هوشمند با 
کمک نیروهایی که در مرحله اول بسیج مقابله 
با کرونــا در کنار ما بودند. همچنین پیدا کردن 
افراد بدون عامتی که با مــوارد عامت دار در 
ارتباط بودند و افزایش تســت ها در دستور کار 
اســت.نمکی ادامه داد: افزایش تســت ها به دو 
گونه خواهد بود. اول اندازه گیری آنتی بادی در 
افرادی که ایمن شــدند و به آنها درجه ای داده 
می شود که به عنوان افراد سالم و بدون مشکل 
می توانند وارد جامعه و محیط کار شوند و حتی 
اگر فاصله گذاری را رعایت نکنند هم مشــکلی 
 PCR نخواهند داشــت. همچنین با تســت های
افرادی که شناسایی نشده اند را ارزیابی می کنیم. 
این موضوع نیازمند آزمایش های زیادی اســت 
که در حال تدارک آن هستیم و دنبال خواهیم 

کرد.وی افزود: مواردی که در مرحله قبل مثبت 
بوده اند هم دنبال می شوند و تا نهایت بیماری و 

بهبودی آنها همراه شان خواهیم بود.

بازگشایی ها به معنی اجبار کسبه نیست
وزیر بهداشــت گفت: اصرار رییس جمهوری این 
اســت که اولین اولویت کشور، ســامت مردم 
اســت. بازگشــایی ها به معنی اجبار بازگشایی 
کسبه نیست. اگر استانداران و مسئوان استانی 
تشــخیص بدهند که با همــکاری و هماهنگی 
شورای اصناف یک استان یا شهرستان، بازگشایی 
موجب ایجاد مشکات خاص برای مردم می شود، 
می توانند تصمیم بگیرند و با رضایت طرفین، کار 
را بــه تاخیر بیندازند. این موضوع به معنی اجازه 
اســت و به معنــی اجبار نیســت. در نتیجه اگر 
استانداران و روســای دانشگاه های علوم پزشکی 
و شورای اصناف نیازمند ســوال و مکاتبه بودند 
تا تقاضای تغییر رویه بدهند، حتما رســیدگی و 

سریعا اقدام خواهد شد.

تهران- ایرنا- با شــروع همه گیری ویروس کرونا، 
اقتصاددانــان پیش بینی خود از رشــد اقتصادی 
مناطــق مختلــف را مــدام کاهــش می دهند؛ 
تمام جهــان وارد دوره رکودی خطرناک شــده 
است.»شــوم و تاریک«، عبارتی است که نشریه 
اکونومیست برای توصیف وضعیت رشد اقتصادی 
جهان در سال ۲۰۲۰ استفاده می کند؛ وضعیتی 
محنت بار که تمام کشورهای جهان را درگیر کرده 
است.  تا پیش از شیوع ویروس کرونا، نشانه هایی 
از پایان جنگ تجاری چین و آمریکا وجود داشت 
و به همین دلیل نهادهای بین المللی، نســبت به 
رشــد اقتصاد جهان در ســال ۲۰۲۰، خوش بین 
بودند. صندوق بین المللــی پول گزارش داده بود 
کــه در صورت حل تنش های سیاســی، اقتصاد 
وضعیت خوبی پیش رو خواهد داشــت. اما حاا، 
همه چیز زیر ســایه همه گیری کرونا قرار گرفته 
است.  اکونومیست با پژوهشی در میان ۱۸ بانک 
ســرمایه گذاری و مشاوره اقتصادی، پیش بینی از 
رشــد تولید ناخالص مناطق مختلف جهان ارائه 
داده است. این پیش بینی نشان می دهد که حتی 
در بهترین حالت، همه نســبت به رشد اقتصادی 
بدبین هستند. در حد باا، رشد اقتصادی در تمام 
جهان نزدیک به صفر خواهد بود.  اما در حد پایین؛ 
منطقه یورو رشد منفی به اندازه منفی ۹ درصد، 
انگلســتان منفی ۸ درصد، ایاات متحده آمریکا 
منفی ۷.۵ درصد و ژاپن، منفی ۴.۵ درصد خواهند 
داشــت.جالب آنکه کشور چین که منشا ویروس 

کرونا بود، در بهترین شــرایط نسبت به دیگران 
قرار دارد. رشــد اقتصادی چین در سناریوی بد، 
منفی ۳ درصد خواهد بود، در سناریوی متوسط 
۳ درصد و در بهترین حالت، ۶ درصد رشد خواهد 
کرد.  نظام مالی آمریکا، نمونه ای از وضعیتی است 
که اقتصاددانان آن  را محنت بار توصیف می کنند. 
اکونومیست می نویسد: »اول آپریل، روز پرداخت 
در آمریکاست. روزی که  صورت حساب های بزرگ 
مثل رهن و کرایه پرداخت می شــوند. در شرایط 
همه گیری کرونا، بسیاری از خانواده ها و شرکت ها 
برای این پرداخت ها مشــکل دارند. اگر پرداخت 

رهــن و کرایه متوقف شــود، ریســک های نظام 
مالی آمریکا بیشتر می شــود. همچنین برخی از 
کسب وکارها و خرده فروشی ها با وجود بسته بودن 
دفترهایشان، می توانند هنوز هم به کسب درآمد 
ادامــه دهند، اما تاش های دولــت برای کنترل 
همه گیری کووید-۱۹ بسیاری از خرده فروشی ها 
را مجبور به بســتن فروشگاه هایشــان و بیکاری 
میلیون ها نفر کرده است.« نمودار زیر که از پایگاه 
اینترنتی اکونومیســت به فارسی برگردانده شده 
است، پیش بینی این نشریه را برای رشد اقتصادی 

امسال در سه حالت نشان می دهد:

روایت اکونومیست از رشد اقتصادی ۲۰۲۰؛ شوم و ترسناک

وزیر اقتصاد اعام کرد

 رونق اقتصادی با ورود ۲۰ درصد از دارایی های دولتی
نماینده وزیر صنعت در اصناف کشور :

پلمپ واحدهای صنفی در صورت 
رعایت نکردن الزامات بهداشتی

پول های نقدمان را چکار کنیم؟

نماینــده وزیر صنعت در اتاق اصناف کشــور اعام کــرد که واحدهای صنفی در صــورت رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی، عاوه بر پرداخت جریمه پلمپ می شوند.فعالیت برخی واحدهای صنفی که کم خطر 
نامیده می شــوند، از امروز در استان های کشور شده و از ۳۰ فروردین ماه در استان تهران آغاز خواهد شد. 
البته فعالیت این اصناف با پروتکل های خاصی همراه بوده، همچون اینکه آنها برای شــروع به کار باید در 
سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کرده و نسبت به اجرای ضوابط سامت مقابله با کرونا تعهد دهند.بر اساس 

اباغیه ستاد ملی کرونا، واحدهای صنفی که فعالیتشان را آغاز می کنند  ....

رئیس اتاق چین تاکید کرد؛

 کاهش واردات نفت چین در دو ماه ابتدایی۲۰۲۰
رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

بسته حمایتی نظام بانکی برای کنترل اثرات اقتصادی کرونا
وزیر بهداشت: 

طرح ترافیک تهران و کان شهرها لغو شد 
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جهانگیری:گزیده خبر

 اگر از ثروت کشور در جهت رفاه مردم استفاده نشود اشکال از مدیران است
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تبعات و آثار ویروس کرونا بر 
سامت مردم و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن گفت: مهمترین 
وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی تدوین سیاست های متناسب با این 
شرایط برای کاستن از فشــارهای اقتصادی بر مردم و بنگاه های 
آسیب دیده است.به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری دیروز)شنبه( 
در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره 
به اینکه دولت پس از اعمال تحریم های آمریکا مجبور به تعیین 
برخی سیاست های اقتصادی شد، گفت: متاسفانه در هفته های 
اخیر نیز با آثار و تبعات ویروس کرونا در کشور مواجه شده ایم که 
نیازمند تدوین سیاست ها و برنامه های جدید اقتصادی با مشورت 
صاحبنظران و اقتصاد دانان کشور هستیم.معاون اول رییس جمهور 
گفت: یکی از مهمترین سیاســت های دولت افزایش تاب آوری 
مردم در برابر فشــارهای ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا بود. 
امروز باید بتوانیم این تاب آوری را در برابر فشارهای ناشی از شیوع 
بیماری کرونا نیز افزایش دهیم.وی با اشاره به تبعیت همه دستگاه 
ها،  قوا و مردم از مصوبات ازم ااجرای ســتاد ملی مقابله با کرونا 
اظهار داشــت: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و طرح های 
دیگر منجر به تعطیلی و آسیب خوردن بنگاه های کشور شد. عاوه 
بر آن افرادی نیز که زندگی شــان از طریق کار روزمره تامین می 
شد دچار مشکل شدند که باید برای این بخش ها راهکار مشخص 
شود.جهانگیری با بیان اینکه برای دسترسی دولت به منابع مالی 
اش به دلیل تحریم ها محدودیت هایی ایجاد شــد، گفت: با این 
وجــود از همان ابتدای بحران کرونا، دولت برنامه ریزی ازم برای 
پرداخت تسهیات با نرخ سود ترجیحی 12 درصدی به بنگاه های 
آسیب دیده اتخاذ کرد و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای رفع 
نیازهای اقشار آسیب پذیر اســت.معاون اول رییس جمهور افزد: 
مکرر گفته ام که ایران کشــور ثروتمندی اســت و اگر در جهت 
رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند اشکال 
از مدیران ما است. مجموعه دارایی های کشور 7 هزار هزار میلیارد 
تومان اســت و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی های کشور 
در حــوزه معادن و فلزات اســت که ما جزو کشــورهای برتر در 
دنیا هســتیم.وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه های 
وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در 
مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: 49 میلیون نفر از مردم 
ما دارای ســهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت ها و سهام 
آنها افزایش یافته اســت. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به 
اقشار بی بضاعت امروز معادل 8 میلیون تومان شده است و ارزش 
ســهم 500 هزار تومانی سایر سهامداران نیز به 4 میلیون تومان 
رسیده است.جهانگیری افزود: ارزش ســهام یک خانواده 4 نفره 

معادل 32 میلیون تومان شده است. در این شرایط که اگر برخی 
طبقات 2 تا 3 میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آنها شــود 
مشکاتشان تا حدی مرتفع می شود باید امکان فروش این دارایی 
فراهم شــود.معاون اول رییس جمهور افزود: باید راهکاری فراهم 
شــود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود 
را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهمترین نکته در پیام رهبر 
معظم انقاب نیز که در روز پنجشــنبه اعام شد یافتن راهکاری 
برای کمک به مردم بود.وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود 
با دســتگاه هایی که می توانند به مردم کمک کنند گفت: ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، بنیاد مســتضعفان، آستان قدس 
رضوی و ســپاه پاسداران و دستگاه های دیگر به خوبی به صحنه 
آمدند تا از فشــار بر مردم کاسته شــود اما به نظر من مهمترین 
امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام 
عدالت اســت.جهانگیری در ادامه از زیرمجموعه های وزارت امور 
اقتصادی و دارایی خواست تا بر روی حل مشکات بنگاه های خرد 
و متوســط تمرکز ازم را انجام دهد تا در بحران کرونا این بنگاه 
ها دچار فروپاشی نشوند.معاون اول رییس جمهور همچنین دیگر 
ماموریــت وزارت امور اقتصاد و دارایی را برنامه ریزی برای احیای 

اقتصاد در دوران پساکرونا ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه باید 
همان طور که در اهداف آن مشخص شده است برای اشتغال زایی، 
رشد پایدار، کاهش تورم و افزایش منابع بودجه هدف گذاری ازم 
را انجام دهد.وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی در شــرایطی 
که نقش نفت در بودجه کشــور کمرنگ شده است مسئول اصلی 
تامین درآمد کشــور است و باید در خصوصی سازی،  مولد سازی 
دارایی ها، ایجاد درآمد از گمرک و تحقق اهداف مالیاتی به خوبی 
ایفای نقش کند.جهانگیری بحث تامین منابع بودجه و اقتصاد را 
موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: خوشبختانه در شروع سال 99 
سهام شرکت های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی 
عرضه شده و با واگذاری شرکت های دیگر منابع خوبی برای دولت 
ایجاد خواهد شد.معاون اول رییس جمهور همچنین گفت: فروش 
اموال بانک ها نیز نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد زیرا 
با افزایش منابع بانکها قدرت پرداخت تسهیات افزایش می یابد که 
این موضوع رسالت مهم نظام بانکی در شرایط جدید کشور است.

وی توانمند سازی بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا در حوزه 
صنعت، کشــاورزی و خدمات را برنامه دولت دانست و گفت: باید 
بتوانیم با بهبود فضای کسب و کار مطابق پیش بینی ها شرایطی 

را فراهم کنیم تا رشد بخش کشــاورزی در سال 99 ادامه یابد و 
صنایع بزرگ در بورس و شــرکت های عمومی و خصوصی که در 
تولید کشــور و خدمات نقش دارند به عملکرد مثبت خود ادامه 
دهند.جهانگیری با بیان اینکه باید بازار ســرمایه روال رو به رشد 
خود را ادامه دهد اظهار داشــت: همزمان با عرضه سهام شرکت 
های جدید، شــرکت هایی که هم اکنون در بورس حضور دارند 
باید ســهام شناورشان را بیشتر کنند. بازار سرمایه یکی از نقاطی 
است که می تواند در جهت دهی به نقدینگی کشور سهم بسزایی 
ایفا کند و مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دیگر شود.

معاون اول رییس جمهور در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه 
دولت باید دســتاوردهای مثبت خود را مطرح و از آن دفاع کند 
گفت: در سه ماهه پایان سال 1398 رشد اقتصادی کشور با نفت 
و بدون نفت مثبت بود، اشتغال کشور روند خوبی گرفت و بیش از 
400 هزار شــغل جدید ایجاد شد و بیکاری در روند کاهنده قرار 
گرفت.وی با اشاره به نقش و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در بخش های مختلف به گزارش های ارائه شده در جلسه از سوی 
معاونان  وزیر درخصوص عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد، خزانه داری 
کل کشور، ســازمان خصوصی سازی، بیمه مرکزی، سازمان امور 
مالیاتی،  سازمان اموال تملیکی،  سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره 
کرد و گفت: در ســال 98 عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی 
قابل قبول بوده اســت و دولت توانســت بدون استقراض از بانک 
مرکزی رقم 432 هزار میلیارد تومان برای بودجه کشــور که در 
جلسه سران قوا 386 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را محقق 
کند.جهانگیری گفت: در حوزه مالیات اگرچه ممکن است ظرفیت 
مالیاتی کشور بیش از 140 هزار میلیارد تومان باشد ولی در سال 
سخت 98 که سال شکوفایی به دلیل تحریم ها نبوده بیش از 143 
هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که 30 درصد بیشتر از سال 
گذشته است.معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امروز بازارهای 
سرمایه دنیا دچار ریزش و سقوط شده اند گفت: خوشبختانه رشد 
شــاخص ها و حرکت نقدینگی در بازار ایران در مسیر صحیحی 
بوده است.وی افزود: در خصوصی سازی با وجود فضاسازی ها علیه 
واگذاری بنگاه های دولتی حرکت رو به رشدی انجام شده است و 
نباید مسئوان به دلیل فضاسازی ها از برنامه ریزی در این زمینه 
دست بردارند.جهانگیری ادامه داد: عده ای اگر شرکت های دولتی 
در بازار برای فروش ارائه نشوند مدعی هستند که دولت نمی تواند 
کشور را اداره کند و اگر ارائه شود هم علیه آن جو سازی می کند. 
ممکن است در یکی دو مورد هم نقد آنها وارد باشد اما اگر به کلی 
از خصوصی ســازی ناراحت هستند بهتر است که از مقام معظم 

رهبری بخواهند که از سیاست های اصل 44 صرف نظر کنند.

سفیر ایران در پاریس:
محرومیت کشورها از منابع مالی خودشان 
مانع از تاش همگانی علیه کرونا می شود

تهران- ایرنا- ســفیر ایران در پاریس با بیان اینکه برخی ســعی دارند کماکان 
سیاست های تحریمی و فشار حداکثری را با اهداف سیاسی اعمال کنند، تاکید 
کرد: محروم کردن کشــورها از داشــته های مالی خود و ممانعت از بهره گیری 
آنان از منابع مالی بین المللی نشانگر آن است که آنان هنوز نمی دانند مبارزه با 
این درد مشترک در یک تاش مستمر و همگانی امکان پذیر خواهد بود.»بهرام 
قاسمی« دیروز شنبه در حساب توییتری سفارت ایران در فرانسه نوشت: در نقطه 
نقطه جهان طی دهه ها، کشــورها شاهد انواع بایای طبیعی از زلزله، سیل و... 
بوده اند و جهانیان با هر نیت و نگاهی در امدادرســانی به فاجعه دیدگان تاش و 
بیان همدردی کرده اند.سفیر ایران در فرانسه با بیان اینکه کرونا به نظر می رسد 
نــه صاحب عزایی باقی گذاشــته و نه فرصتی برای بیــان همدردی و نه حتی 
امدادرســانی، اظهار داشت: »کشورها برای مرگ کرور کرور آدمیان حتی دیگر 
تســلیت و ابراز همدردی نتوانند. جهان تصویر جدیدی از نگرانی، دلهره، رقابت 
و اندیشیدن به خود را به معرض دید و تماشای تاریخ و جهان بهم »ناپیوسته« 
امروز گذاشته است.«قاســمی ادامه داد: کشورهای جهان به نسبتی و بی توجه 
بــه توان نظامی و اقتصادی با این پدیده شــوم در مبارزه انــد.وی با بیان اینکه 
برخی ســعی دارند کماکان سیاست های تحریمی و فشار حداکثری را با اهداف 
سیاســی اعمال کنند، تصریح کرد: محروم کردن کشــورها از داشته های مالی 
خود و ممانعت از بهره گیری آنان از منابع مالی بین المللی نشــانگر آن است که 
آنان هنوز نمی دانند مبارزه با این درد مشترک در یک تاش مستمر و همگانی 

امکان پذیر خواهد بود.

نماینده یزد:
رزمایش کمک به نیازمندان، همدلی ایرانیان 

را به دیگر ملت ها نشان می دهد
یک عضو فراکســیون امید مجلس شورای اسامی تاکید کرد: همدلی و کمک 
مردم و مسئوان به اقشار آسیب پذیر در این مقطع کنونی می تواند درسی برای 
همه ملت های دنیا باشــد و به ملت ها نشان دهد که مردم ایران چه شکلی با 
یکدیگر همراه هستند.ســید ابوالفضل موسوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
بیانات رهبری مبنی بر ضرورت ایجاد رزمایش گســترده مواسات در ماه مبارک 
رمضان برای یاری رساندن به افراد کم بضاعت و نیازمندان، بیان کرد: تاکید مقام 
معظم رهبری بر کمک و همدلی مردم به یکدیگر، توجه ایشــان به مسائل ریز 
اجتماع را نشــان می دهد.این عضو کمیســیون عمران مجلس در ادامه با بیان 
اینکه دولت هر آنچه در توان دارد باید برای کمک به اقشــار آســیب پذیر بکار 
گیرد و مبالغی را به صورت رسمی در اختیار این افراد قرار دهد، اظهار کرد: مقام 
معظم رهبری تاکید داشــتند که کمک های دولت به مردم باید انجام شود اما 
بخشــی به بطن جامعه باز می گردد.وی افزود: امروز مشکات در سطح جامعه 
زیاد اســت و خانواده هایی هستند که آبرومندانه زندگی خود را به سختی می 
گذرانند. شــناخت این خانواده ها به صورت محلی و بسیجی امکان پذیر است.

نماینده مردم یــزد در مجلس تصریح کرد: اجرای رزمایش کمک به نیازمندان 
با توجه به تاثیری که طرح فاصله گذاری اجتماعی بر روی زندگی اقشار آسیب 
پذیر جامعه گذاشته است می تواند کمکی به این قشر باشد.موسوی در پایان با 
بیان اینکه هر فردی از جامعه در جایگاه های مختلف در حد توان خود می تواند 
به هموطن خود کمک کند، تاکید کرد: کمک های دولت باید انجام شود اما قطعا 
حال تمام مشکات نخواهد بود. ان شاءه در اجرای این رزمایش موفق باشیم. 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا)ص(:
3۵0 محله تهران برای مقابله با کرونا 

سازماندهی شده اند 
تهران- ایرنا- فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء)ص( در بازدید از قرارگاه 
مردمی مدافعان سامت شهر تهران، از سازماندهی 354 محله شهر تهران برای 
مقابله با بحران کرونا خبر داد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی سپاه، سعید محمد 
دیروز شــنبه در بازدید از قرارگاه مردمی مدافعان ســامت شهر تهران گفت: 
ویروس کرونا در ســطح ایران و جهان مشــکات فراوانی را برای سامت مردم 
ایجاد کرده است و یک تهدید جدی برای همه جوامع محسوب می شود.  فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص( افزود: ویروس کرونا در کشور ما، فرصت هایی 
را ایجاد کرده که یکی از آنها ایجاد تشکل ها و سازماندهی های مردمی است که 
باید در مقابله با بحران ها بتوانند شــکل بگیرند.محمد اظهار داشت: امروز شاهد 
این هســتیم که مجموعه های مردمی در کنار هم شکل گرفته اند و توانمندی 
این را دارند که بتوانند با هر بحرانی مقابله کنند.وی با اشــاره به ســازماندهی 
مناســبی که در 354 محله شــهر تهران در این زمینه انجام شده است، اضافه 
کرد: بحمداه هم در حوزه آموزش و هم در حوزه توزیع مواد ضدعفونی کننده، 
ماسک و شناســایی افرادی که دچار این بیماری شدند و پیگیری برای درمان 
و کمک در دوران نقاهت آنها، تأمین مایحتاج زندگی آنها اتفاقات بســیار خوبی 

رقم خورده است.

مسئول ایثارگران سپاه اعام کرد
توزیع بیش از 10 هزار بسته بهداشتی 

 برای مقابله با کرونا بین جانبازان
 و خانواده شهدا

مســئول ایثارگران سپاه گفت که بیش از ده هزار بسته بهداشتی برای مقابله با 
ویروس کرونا بین جانبازان و خانواده معظم شــهدا در سراسر کشور توزیع شده 
اســت.به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار ابوالقاسم 
شریفی مســئول ایثارگران  ســپاه در گفت و گویی از توزیع بسته های جدید 
بهداشــتی و مواد ضدعفونی کننده بین جانبازان بستری در آسایشگاه ها خبر 
داد و گفت: همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم پیشگیری از انتشار 
این ویروس بین جانبــازان خصوصا جانبازان شــیمیایی و قطع نخاعی، بیش 
از 1500 بســته بهداشتی تا پایان سال گذشــته میان جانبازان توزیع شد.وی 
ادامه داد: در همین راســتا و با توجه به رســیدگی ویژه به جانبازان بستری در 
آسایشــگاه ها برای جلوگیری از ابتای این عزیزان به این بیماری، با همکاری 
بنیاد تعاون سپاه، 500 بسته بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده در آسایشگاه های 
امام خمینی)ره(، ثاراه و شــهید بهشتی تهران توزیع شد.سردار شریفی گفت : 
همچنین با هماهنگی های صورت گرفته بیش از 6 هزار بسته مواد بهداشتی و 
ضدعفونی کننده بین جانبازان بســیجی و پاسدار باای 70درصد در استان ها 
توســط سپاه های استانی توزیع خواهد شد.وی افزود: همچنین بیش از 2000 
بسته بهداشتی برای مقابله با کرونا توسط سپاه های استانی بین خانواده معظم 

شهدا توزیع شده و روند توزیع بسته های جدید همچنان ادامه دارد.

در نامه ای به رییس بسیج:
نمکی از اقدامات بسیج در غربالگری مردم 

قدردانی کرد
تهران- ایرنا- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به رییس سازمان 
بســیج ضمن قدردانی از همکاری بسیجیان در غربالگری 70 میلیون نفر از مردم، 
از شروع گام دوم بسیج ملی در کشور خبر داد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی سپاه 
پاسداران،  سعید نمکی دیروز شنبه در نامه ای به سردار غامرضا سلیمانی رییس 
سازمان بسیج مستضعفین اظهارداشت: تاریخ این سرزمین فداکاری های مخلصانه 
عزیزان بسیجی را در تمامی عرصه های خدمت به خصوص تاش های حیرت انگیز 
بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا را که با هم توانستیم بیش از 70 میلیون از مردم 
کشورمان را غربالگری کنیم، از یاد نخواهد برد.نمکی خاطرنشان کرد: گام دوم بسیج 
ملی مبارزه با بیماری کرونا که در کنار هم موارد شناســایی شده قبلی را پیگیری 
می کنیم، افراد مرتبط با آنــان را که عامت ندارند تحت آزمایش قرار می دهیم و 
نظارت بر اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند را پایش می نماییم، همچون گام اول 
دســتاورد بی بدیل دیگری برای جمهوری اسامی ایران در عرصه ملی و جهانی به 
ثبت خواهد رساند و بی شک موجب خرسندی مردم شریف، مقام معظم رهبری، 
مسدولین دلسوز و حضرت ولی عصر )عج( خواهد شد.وی در این نامه تصریح کرد: 
توفیق، عزت و ســربلندی حضرت عالی و همه بسیجیان عزیز را از خداوند بزرگ 
مسالت دارم. سازمان بسیج مستضعفین تاکنون با بسیج بیش از 545 هزار نفر از 
آغاز بحران کرونا در کشور برای کمک به مقابله با بحران ناشی از آن با یک رویکرد 
مشخص در قالب طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا به مجموعه وزارت بهداشت کمک 
کرده است.توزیع بیش از 660 هزار بسته حمایتی با کمک خیرین و مردم، کمک 
به گندزدایی محات، برقراری شیفت ایثار در کارخانه ها، کمک به خرید مایحتاج 
سالمندان ساکن در محات، انجام غربالگری در ورودی و خروجی شهرها و مشارکت 
در ساخت و تهیه وسایل بهداشتی مانند ماسک، گان و محلول های ضدعفونی، از 

جمله اقدامات بسیج در طرح ملی مقابله با ویروس کرونا است.

تهران-ایرنا- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تاکید کرد: سودهای بانکی نامتعارف و قاچاق کاا 
مهمترین مشکات تولیدکنندگان داخلی است.

ســید مصطفی میرســلیم در گفت و گو با ایرنا 
درباره انتخاب امسال شعار سال با عنوان »جهش 
تولید« از ســوی رهبری گفت: انتخاب شــعار 
اقتصادی سال نشــان می دهد رهبری نیز نیاز 
جدی کشور را تحول در حوزه اقتصادی می دانند 
بنابراین جهــش تولید نیازمند مجلســی پویا، 
دردمند و انقابی با درکی صحیح از مشــکات 
موجود بــرای رفع آنها گام هــای مؤثر بردارند.

نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم 
گفت: کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور در 
حال حاضر با ظرفیتی بسیار کمتر از حد معمول 
خــود فعالیت می کنند که باید بــا برنامه ریزی 
دقیق، ارتقا بهره وری و اســتفاده از فناوری های 
نوین به افزایش تولید برسند چرا که این افزایش 
و اشتغال زایی از بزرگ ترین و اساسی ترین مسائل 
و مصائب کشور است.میرســلیم ادامه داد: یکی 
از مهمترین عوامل مؤثر بر فعال ســازی ظرفیت 
خالــی واحدهای تولیدی حذف دیوان ســااری 

زائد و تســهیل اســتفاده از ظرفیت های موجود 
اســت که حتما مجلس یازدهم بطور جدی آن 
را باید پیگیــری کند.وی گفت: ادامه یافتن اخذ 
سود بانکی نامتعارف بدین سبک و سیاق و عدم 
استفاده از ســپرده ها برای فعالیت های تولیدی 
نفــس  تولیدکننــدگان را گرفته کــه در کنار 
کاهــش تقاضای داخلی که نتیجه  قاچاق کاا و 
واردات بی رویه است، تولیدکنندگان داخلی را با 

مشکات اساسی مواجه کرده است.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام افزود: 
بنابراین باید نخستین دستور کار مجلس یازدهم 
اســتفاده از ابزار تقنینــی و نظارتی درخصوص 
قاچاق کاا و تسهیل ســرمایه گذاری و حمایت 
جدی از تولیدکنندگان داخلی باشــد که  کشور 
را در مسیر جدی تولید ملی و رسیدن به جهش 
تولید مورد نظر رهبر معظــم انقاب قرار دهد.

میرسلیم ادامه داد: کشور دارای منابع خدادادی 
زیادی است. دارای نیروی جوان متعهد و مستعد 
و تحصیلکرده و عاقه مند به اشتغال مولد است 
بنابراین مقدمات ازم برای فعالیت های تولیدی 
فراهم است و اگر بخواهیم جهش ایجاد کنیم و 
از رکود کنونی خارج شویم و به رونق دست یابیم 
باید موانع را برداریم.وی با بیان این که باید جوانان 
را باور کنیم گفت: رسوخ زد و بند و رفیق بازی و 
حضور افراد غیرمتخصص در ارکان مختلف کشور 
مانع تأثیرگذاری شایستگان کارآفرین در سطوح 
مدیریتی کشــور می شود.عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام، عقب ماندگی و باتکلیفی نظام 
بانکی کشور، وجود حلقه های مفقود در زنجیره 
تولید، عدم توازن امکانــات و قابلیت ها در نقاط 
مختلف کشور که به اجرای سیاست های آمایش 
سرزمینی نیاز دارد، عدم تعمیم فرآیندهای دانش 

بنیان در کانون هــای تولید و بیگانه بودن مراکز 
دانشگاهی و تحریم های ظالمانۀ آمریکا را از دیگر 
موانع تولید و جهش آن عنوان کرد.  میرســلیم 
بــا تاکید بر این که تحقق شــعار ســال جز با 
همفکری و همدلی ارکان حکومت و مردم میسر 
نمی شود گفت: بخش خصوصی باید تقویت شود 
تا خطرپذیر شــود. در این میدان با رفاه طلبی و 
بدون جرأت و شهامت در خطرپذیری پیشرفتی 
حاصل نمی شــود.منتخب مجلس یازدهم افزود: 
در تمام دستگاههای اجرائی دولتی و نیز عمومی 
غیردولتی اعتقاد به عملیاتی شدن سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، که راه نجات کشــور از بن 

بست اقتصادی کنونی است، باید نهادینه شود.
وی ادامه داد: دانشگاه های ما باید به طور قطع در 
فرآیند تولید دانش تجدید نظر کنند چرا که  در 
حال حاضر بیشــتر منحصر به تألیف مقاله برای 

انتشــار در مجات معتبر خارجی شــده است. 
ایــن نوع تولید دانش گره هــای تولید و راه های 
جهش را نمی تواند بازکند.میرسلیم تاکید کرد: 
مجلــس برای تنقیح قوانیــن و رفع کمبودهای 
قانونی درمورد کارآفرینی و تسهیل کسب و کار 
باید به شکل جدی و بدون فوت وقت وارد عمل 
شود و عاوه بر فعالیت هایی که در دستگاه های 
اجرائی به لحاظ اجرای قوانین و مراعات مقررات و 
خروج از دیوان سااری باید انجام گیرد، مشفقانه 
و قاطعانه نظارت کند.رهبر معظم انقاب اسامی 
در پیامی به  مناسبت آغاز سال 1399 به ارزیابی 
میزان پیشــرفت شــعار رونق تولید پرداختند و 
بــا تأکید بر اینکه باید بــا کار 10 برابری، تولید 
به جایی برســد که در زندگی مردم اثر بگذارد، 
افزودند: مســائل اقتصادی کشور متعدد است از 
جمله »اصاحات بانکــی، گمرکی و مالیاتی« و 
»بهبود فضای کسب وکار« اما نقش تولید بی همتا 
است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش 
80 میلیونی در داخل و ضمناً ارتباط با فروش و 
بازارهای خارجی، مشکات اقتصادی قطعاً پایان 
می یابد و تحریم ها به نفع کشور تمام خواهد شد.

میرسلیم: 
قاچاق مهمترین مشکل تولیدکنندگان داخلی است

رئیــس جمهور با تاکید بر اینکه آغاز فعالیت کســب 
و کارهای کم ریســک به معنای تغییر شرایط فاصله 
گــذاری اجتماعی و عدم رعایــت دقیق پروتکل های 
بهداشتی نیست، اظهارداشــت: طبق گزارش روسای 
کمیته های ســتاد ملی مقابله با کرونا ، اگر همکاری 
و همراهی مــردم و رعایت محدودیــت ها و پروتکل 
ها بــا همین روالی کــه تاکنون انجــام گرفته، ادامه 
یابد می توانیم امیدوار باشــیم که به تدریج به شرایط 
قابــل اطمینانی در مقابله با کرونا دســت پیدا کنیم.

به گزارش ایســنا، حجت ااســام والمسلمین حسن 
روحانی روز شــنبه در جلســه با روسای کمیته های 
اجتماعی، امنیتی، آموزشی، اداری، بهداشتی، آموزش 
عالی، پشتیبانی، اصناف و اقتصادی ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: خوشبختانه متخصصان و پزشکان کشور 
بر اساس مطالعاتی که در ایران انجام دادند و با تبادل 
تجارب و پژوهش های خود با ســایر کشورها تا حدود 
زیادی توانســته اند به روش های رفتاری این ویروس و 
راههای مقابله با شیوع آن نزدیک شوند که این بسیار 
حائز اهمیت اســت.روحانی با بیــان اینکه باید بدانیم 
پس از پشت ســر گذاشتن محدودیت های حداکثری 
برای مقابله با ویروس، رعایت پروتکل های بهداشــتی 
می بایست مورد توجه قرار گیرد، افزود: بر این اساس، 

آموزش و اطاع رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
تا مردم بتوانند پروتکل های مرتبط با کسب و کار خود و 
آن دسته مشاغلی که احتیاجات آنان را تامین می کنند، 
فراگرفته و نســبت به آن آگاه باشــند.رئیس جمهور 
تصریح کرد: سامانه ای که وزارت بهداشت و درمان برای 
ثبت نام کسب و کارها راه اندازی کرده است اقدام بسیار 
موثر و مفیدی است که هم می تواند تا اندازه زیادی ما 
را به نقطه اطمینانی برای رعایت بهداشت و مدیریت 
مقابله با ویروس نزدیک کند و هم به وسیله آن کسب و 
کارها به نوبت شروع به کار کنند.روحانی اظهار داشت: 
آنچه در مرحله جدید فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 

دارای اهمیت است این است که طرح مذکور با مطالعه 
ســبک زندگی ایرانی و با مدلی بومی و  در عین حال 
منطبق بر اصول مصوب بهداشت جهانی انجام می شود.

رئیس جمهور ادامه داد: طرح فاصله گذاری هوشــمند 
اجتماعی که با کار و تاش فشرده ستاد ملی مقابله با 
کرونا و روسای کمیته های آن به  انجام رسیده، مدلی 
کنترلی است که به صورت پلکانی بر اساس نظر وزارت 
بهداشــت و درمان در حال اجرای آن هستیم.روحانی 
افزود: آنچه در این جلسه به آن رسیدیم این است که 
تمامی روسای کمیته ها می بایست ارزیابی های دقیق 
از اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی داشته 
باشند و موانع و مشکات آن را در تمامی استان هایی 
که در حال اجرا اســت بررسی و نسبت به رفع آنها در 
کوتاه ترین زمان اقدام کنند.رئیس جمهور خاطرنشان 
کــرد: ماموریت بســیار مهمی به وزارت بهداشــت و 
درمــان و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
داده شده که با تقویت و پشتیبانی شرکت های دانش 
بنیان و مراکز مطالعاتی دانشگاههای علوم پزشکی در 
تهیه دارو، تشخیص و تســت و نیز تهیه واکسن این 
ویروس فعالیت کنند که با توجه به توان و بنیه علمی 
متخصصان کشورمان دستیابی به دارو و واکسن دور از 

دسترس نخواهد بود.

رئیس جمهور در جلسه با رؤسای کمیته های ستاد ملی مبارزه با کرونا:

مردم پروتکل های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند
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نگـــاه جهانگیری اباغ کرد:

 مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان
تهــران – ایرنا- معاون اول رییــس جمهوری، مصوبه افزایش 
ضریــب حقوق کارمندان، اعضای هیئــت علمی و قضات در 
سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به سازمان های برنامه و بودجه کشور 
و اداری و اســتخدامی کشــور اباغ کرد.به گــزارش »پایگاه 
اطاع رســانی دفتر هیئت دولت« هیئت وزیران در جلســه 
۲۰ فروردیــن ۱۳۹۹، ضریب حقوق اعضــای هیئت علمی 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و قضات را ۳۴ هزار و 
۷۳۰ ریال تعیین کرد.ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون 
مدیریت خدمات کشــوری، کارمندان مشــمول قانون نظام 
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله 
کارمندان وزارت اطاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت 
امور خارجه برای ســال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و ۴۳۸ ریال 
تعیین می شود.افزون براین، ضریب حقوق مقامات و همطرازان 
موضوع ماده )۷۱( قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران 
عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤســای دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )۲۹( 
قانون برنامه پنجســاله ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران و شهرداران مراکز استان ها به 
میزان دو هزار و ۳۰۰  ریال تعیین می شود.حق جلسه اعضای 
شــوراهای اسامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس 
ضریــب ریالی دو هزار و ۳۰۰ ریال طبق تبصره )۱( ماده )۶( 
آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای 
اســامی محاسبه و پرداخت می شــود.بر این اساس افزایش 
حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابســته به دولت، نهادها 
و مؤسسات عمومی غیردولتی و شــرکت های دولتی دارای 
مقررات خاص از جمله شــرکت ها و دستگاه هایی که شمول 
قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت 
ملــی نفت ایران، ســازمان انرژی اتمی ایران، ســازمان های 
موضوع ماده )۵( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران، در ســال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می شــود.

حداقل حقوق و مزایای مســتمر شاغلین موضوع ماده )۷۶( 
قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های 
اجرایی مشــمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به 
استثنای مشــمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 
دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ 
ریال و حداکثر حقوق و مزایای مســتمر این قبیل کارکنان 

بــه میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین 
می شــود.در اجرای ماده )۱( قانون احکام دایمی برنامه های 
توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این 
بند مستثنی می باشند.حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون 
نظــام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در ســال ۱۳۹۹ به 
میزان نه میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می شود که 
با احتساب فوق العاده های موضوع ماده )۶( قانون یادشده، این 

میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰  ریال شود 
و مابه التفاوت آن تا ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال به سقف 
محاسبه شده، اضافه خواهد شــد. پس از اعمال افزایش های 
موضوع بندهــای فوق الذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع 
مبلغ منــدرج در حکم کارگزینی )برای کارکنان رســمی و 
پیمانی( و قــرارداد ماهانه )برای کارکنان قرارداد کار معین و 
کار مشخص و طرحی( به نســبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ 
میلیــون ریال با عنوان »تفاوت تطبیــق موضوع جز )۱( بند 
)الف( تبصره )۱۲( » در احکام درج می شود.به سازمان برنامه و 
بودجه کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی سازمان اداری 
و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف )۵۵۰۰۰۰-۲۲(، 
پس از اعمال بند )۷( این تصویب نامه و در اجرای جزء )۱-۲( 
بند )الف( تبصره )۱۲( ماده واحده قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ 
کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان )رسمی، 
پیمانی و قرارداد کار معین و مشــخص و طرحی( که مجموع 
مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینــی و یا قرارداد ماهانه 
آن ها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون 
ریال تا ۵۱ میلیون اســت، به نحوی که اشــخاص با حقوق 
پایین تر از ضریب افزایشی بااتری برخوردار باشند، اقدام ازم 
را بعمل آورد. این مبلغ در«تفاوت تطبیق موضوع جزء )۱( بند 
)الف( تبصره )۱۲( » موضوع بنــد )۷( این تصویب نامه درج 
می گردد.مبالغ ناشی از اجرای بندهای )۷( و )۸( تصویب نامه 
شــماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مــورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ و 

اصاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین نامه می باشند.
در اجــرای این تصویب نامه رعایت احکام بند )ب( ماده )۷۴( 
قانون برنامه پنجســاله ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران و تبصره بند )ی( ماده )۲۸( 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت )۲( - مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

چرخ زندگی 4میلیون خانواده نمی چرخد
طبق آمار ســخنگوی دولت حدود ۴میلیون کارگر غیررســمی در کشور وجود 
دارد که با سنگینی سایه کرونا بر اقتصاد، یا کاهش فعالیت و دستمزد داشته یا 
بیکار شده اند، البته آمار غیررسمی بیشتر از این میزان است.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از سوی سخنگوی دولت حدود 
۴میلیون شــاغل غیررسمی در کشور در سایه کرونا در معرض توقف یا کاهش 
فعالیت و کاهش دستمزد و اخراج هستند.این افراد آن دسته از مشاغلی هستند 
که هیچ گونه حمایتی از ســوی قانون ندارند و بعضــاً در کارگاه ها و بنگاه های 
کمتر از ۱۰ نفر مشــغول کار هستند که خبری از بیمه، قرارداد و اجرای قوانین 
کار نیســت.از آنجایی که یکی از حمایت های دولت برای مشــاغل بحث بیمه 
بیکاری بود آن دسته از کارگرانی که در بخش صنوف مشغول کار هستند و بیمه 
ندارند نمی توانند بیمه بیکاری دریافت کنند، منشی های دفاتر وکالت، مطب های 
پوست و مو و زیبایی، تولیدی های پوشاک، رستوران ها، رانندگان مسافرکش های 
شخصی و تاکسی ها، باربرهای بازار و... از جمله افرادی هستند که نه بیمه و نه 
قرارداد کار دارند، فقط ازطریق مراجع غیررســمی کسب درآمدی می کردند تا 
امورات زندگی بگذرد. برای این قشــر از جامعه هنوز تصمیم مشــخصی گرفته 
نشده است و اگر هم برای آنها اقدامی انجام شده باشد زیاد مشهود نیست و این 
کارگران دچار مشــکات عدیده هستند. بیمه بیکاری بیشتر مشمول کارگرانی 
می شــود که در واحدهای رســمی کار می کنند به همین دلیل این کارگران از 
حداقل ها برخوردار هســتند و بیشــتر نگرانی ها در مورد کارگران غیررســمی 
اســت که آمار دقیقی هــم در مورد تعداد آنها وجود نــدارد. اکثر این کارگران 
مستأجرند و در شرایطی که خرج خانه و امرار معاش ندارند، نگران بی خانمانی 
خود هســتند.  آمارهای غیررســمی خبر از تعداد بیش از ۵ تا ۶ میلیون نفری 
کارگران غیررســمی دارد که همواره از حداقل های قانون کار محروم بوده اند که 
در ماجرای کرونا قرنطینه برایشان معنای بیکاری و گرسنگی داشته است.مسعود 
بابایی، مدیرکل  حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره مشموان 
بیمه بیکاری می گوید: به منظــور جلوگیری از مراجعه حضوری و ازدحام ارباب 
رجوع در محل ادارات کار و کاریابی های غیردولتی، ســامانه ای در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با نشانی bimebikari.mcls.gov.ir  طراحی شده است تا افراد 
مشــمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی که مشمول قانون بیمه بیکاری نیز 
باشند، بتوانند با مراجعه به این سامانه، با وارد کردن اطاعات شغلی و شخصی 
خود  نسبت به تکمیل درخواست خود اقدام کنند.بابایی با بیان اینکه طبق بند 
ب ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، افراد بیکارشــده حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند تا 
مراتب بیکاری خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعام کنند افزود: ثبت 
درخواســت بیمه بیکاری در این سامانه به منزله رعایت این بند قانونی نیز بوده 
است.بابایی اظهار داشت: بر اساس این شیوه نامه، ۱۰ گروه فعالیت و زیربخشهای 
اقتصــادی به عنوان فعالیت هایی که متأثر از ویــروس کرونا بوده اند و به صورت 
غیرمترقبه کسب وکار آنها دچار آسیب شده و کارگران این فعالیت ها نیز مشمول 
قانون کار و بیمه بیکاری باشــند می توانند برای مدت ســه ماه از مزایای بیمه 
بیــکاری طبق ضوابط قانونی بهره مند شــوند.وی در این رابطه افزود: همچنین 
برای ســایر بنگاه هایی که جزو ۱۰ گروه شــغلی مذکور نبوده اما به دلیل اثرات 
ناشی از این ویروس ناچار به کاهش فعالیت و تعدیل بخشی از نیروی کار خود 
شده اند نیز با تشخیص مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی 
اســتان می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.وی  ابراز کرد: امیدواریم 
با تخصیص این تســهیات به صندوق بیمه بیکاری بتوانیم هرچه ســریعتر به 
مشمولین ماده ۲ قانون بیکاری که به طور غیرارادی کار خود را از دست داده اند 
و در چارچوب ضوابط قانونی مشــمول مقرری بیمه بیکاری می شوند، خدمات 
قانونی ارائه دهیم.مدیرکل  حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی تأکید کرد: مقرری بیمه بیکاری صرفاً به افرادی که مشمول قانون 
کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری  هستند تعلق می گیرد و سایر 
بیمه شدگان از جمله بیمه های خاص، مشاغل آزاد، خویش فرمایی، بیمه کارگران 
ســاختمانی، قالیبافان، رانندگان حمل ونقل شــهری و... را که از شمول قوانین 
ذکرشده مستثنی شده اند شامل نمی شود.وی همچنین تأکید کرد: افراد دارای 
شرایط استفاده از مقرری بیمه بیکاری باید سه شرط مشمول قانون کار، مشمول 

تأمین اجتماعی و مشمول قانون بیمه بیکاری را دارا باشند.

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده تمدید شد

معاون ســازمان امور مالیاتی گفت: برای حمایت از بخش های اقتصادی کشور، 
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۸ تا پایان فروردین 
امســال برای تمامی مؤدیــان و همچنین زمان سررســید پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده برای برخی گروه های اقتصادی تا پایان اردیبهشــت امسال تمدید 
شــد.به گزارش ایسنا، محمد مسیحی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور 
و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن تاکید کرد: با توجه به درخواست های مؤدیان 
مشــمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظــور فراهم کردن زمینه اجرای 
تکالیــف قانونی بــرای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانــون و مقررات مالیات بر 
ارزش افزوده، مهلت تســلیم اظهارنامه فصل زمستان ۱۳۹۸ تا پایان فروردین 
ماه تمدید شــده و ادارات کل امور مالیاتی موظفنــد در مورد مؤدیان مالیاتی 
کــه اظهارنامه مالیــات بر ارزش افزوده مربوط بــه دوره چهارم مالیاتی ) فصل 
زمستان( سال ۱۳۹۸ را تا پایان روز یکشنبه )۳۱ فروردین ۱۳۹۹( تسلیم کنند، 
امکان برخورداری ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد 
مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شــده را در صورت 

درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم کنند.

با تصمیم شورای عالی بورس؛
»قالیباف« مدیرعامل سازمان بورس شد

با تصمیم شورای عالی بورس، حسن قالیباف اصل به عنوان مدیرعامل سازمان 
بورس و اوراق بهادار انتخاب و جایگزین شاپور محمدی شد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، حســن قالیباف اصل به عنوان مدیرعامل سازمان بورس و اوراق 
بهادار انتخاب و جایگزین شــاپور محمدی شــد که از پنجم مرداد ۹۵ تاکنون 
سکاندار این سازمان بود. قالیباف در حال حاضر ریاست دانشکده علوم اجتماعی 
و اقتصادی دانشگاه الزهرا را بر عهده دارد.وی همچنین  پیش از این مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، شرکت سرمایه گذاری 
ایرانیــان، مدیر ســرمایه گذاری شــرکت ســرمایه گذاری بوعلی، کارشــناس 
سرمایه گذاری شرکت ســرمایه گذاری تدبیر، کارشناس اعتبارات خارجی بانک 
توســعه صادرات ایران، کارشناس صادرات شــرکت سیمان فارس و خوزستان، 
عضو هیئت مدیره شــرکت های تامین ســرمایه امین، تراکتورســازی ایران و 
سرمایه گذاری سپه بوده و در ســال های ۸۷ تا ۹۷ به عنوان دومین مدیرعامل 

بورس اوراق بهادار تهران مشغول به کار بود.

 ثبت نام ۶00هزار نفر از کارگران به بیمه 
بیکاری در 20روز گذشته

معاون امــور اقتصادی وزارت کار بیان کرد:در۲۰ روز گذشــته دســتکم 
چیــزی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفــر از کارگرانی که از کار بیکار شــده اند و 
عمدتا مربوط به بخش خدمات هســتند به ســامانه صندوق بیمه بیکاری 
مراجعه و درخواســت برقراری مقرری بیــکاری را ارائه کرده اند.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،۲۱فروردین ماه دستمزد کارگران بعد 
از ساعت ها بررسی تعیین شــد،  نمایندگان حاضر در جلسه صورتجلسه 
را امضا نکردند و دولت و کارفرمایان دســتمزد کارگــران را با افزایش ۲۱ 
درصدی تعیین کردند.کاهش اندک دســتمزد کارگران با توجه به بیکاری 
و کاهش چشــمگیر قدرت خرید کارگران  در ســایه کرونا باعث واکنش 
بسیاری از سوی جامعه اقتصاد دادن ها و نمایندگان مجلس شد. مصطفی 
کواکبیان، عضو فراکســیون کارگری مجلس شورای اسامی در واکنش به 
تعیین دســتمزد کارگران کمتر از ۲.۸ میلیون تومان در حساب شخصی 
خود نوشت: ۲.۵ میلیون تومان حداقل بگیران نه با قاعده »هر شاغلی کمتر 
از ۲.۸ میلیون نداشته باشــد« و نه با تورم ۴۱.۲درصدی  منطبق نیست؛ 
لذا به عنوان عضو فراکســیون کارگری مجلس از وزیــر کار می خواهم در 
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ جهت تأمین امنیت شغلی این طبقه 
شریف تجدیدنظر شــود.محمدرضا بادامچی، از افزایش۲۱ درصدی حقوق 
کارگــران، همچنین از این نحوه تصمیم گیری بــرای کارگران انتقاد کرد 
و گفت: عادانه نیســت بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام 
خط فقر تعریف شده توســط مرکز پژوهش های مجلس، حداقل دستمزد 
برای زحمت کشان)کارگران( تعیین شود. بدیهی است در سالی که جهش 
تولید نام گذاری شــده اســت چنین تصمیماتی نمی تواند نیازمندی ها و 
حداقل معیشــت کارگــران را تأمین کند.این عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس در ادامه گفت: نمایندگان کارگران در مجلس شــورای اســامی، 
طرحی را پیگیری می کنند تا کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم گیری 
حضور داشته باشــند. توصیه نامه های سازمان جهانی کار، تأکید به حضور 
برابر نمایندگان کارگران در کنار ســایر شرکای اجتماعی آنها)کارفرمایان 
و دولت( هستند.ســید حسین نقوی حســینی، عضو فراکسیون کارگری 
مجلس با انتقاد از  مصوبه شــورای عالی کار در تعیین حداقل دســتمزد 
کارگران اظهار کرد: شــرایط کارگری در ســال جاری بسیار سخت است، 
بیماری و ویروس کرونا و به دنبال آن تعطیلی بنگاه های اقتصادی و تهدید 
مشاغل کارگری برای جامعه کارگری خسارات زیادی داشته است. قطعاً باید 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سازمان برنامه و بودجه و مجلس 
برنامه ریزی جامعی برای جامعه کارگری داشته باشند.وی افزود: در شرایطی 
که با تعطیلی بنگاه های اقتصادی کارگران بیکار شده اند شورای عالی کار  
دستمزد حداقلی را برای کارگران در نظر گرفته که رقم بسیار پایینی است، 
ســوال این است چطور می توان با حقوق حدود دو میلیون تومان زندگی را 
ولو برای دو نفر اداره کرد؟این عضو فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: 
انتظار می رود در این شرایط دولت و دستگاه های مربوطه در شورای عالی 
کار تجدید نظر کرده و حتماً این رقم را ارتقا دهند و گرنه جامعه کارگری 
خســارات زیادی می بیند. بعد از اینکه واکنش نسبت به همراهی دولت با 
جامعه کارفرمایی زیاد شد معاونین وزارت کار در قالب های مختلف به دفاع 
از دستمزدی پرداختند که نه رضایت نمایندگان کارگرا را دارد و نه رضایت 
جامعه کارگری را. احمد میدری، معاون رفاه وزیرکار در یک روزنامه اصاح 
طلب نوشت: معمواً حداقل دستمزد کارگران و میزان دریافتی آنها یکسان 
انگاشــته می شــود؛ در صورتی که تفاوت مهمی میان این دو وجود دارد. 
در ســال ۹۹ حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافته اما حداقل 
میزان دریافتی کارگران ۲۸تا ۳۲درصد افزایش یافته است. همچنین حجت 
میرزایــی، معاون امور اقتصادی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
این که حقوق کارگران ۳۳ درصد افزایش یافته نه ۲۱ درصد گفت: حداقل 
دریافتی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کارگران عمًا محقق شــد.به گزاش 
تسنیم، اما نکته مهم در اظهارات معاون امور اقتصادی وزیر کار این است که 
تعداد مراجعه افراد بیکار به سایت بیمه بیکاری در ۲۰روز گذشته ۶۰۰هزار 
نفر بوده است.بنابراین بیکاری کارگران ربطی به دستمزد و افزایش آن ندارد. 
حتی افزایش دستمزد می تواند باعث رونق تولید شود چرا که کارگران اگر 

قدرت خرید داشته باشد خریدار تولید و کاا خواهند بود.

بازار سرمایه درحالی  معامات دیروز 
به پایان رســید که شاخص کل این 
بــازار با ورود بــه کانــال ۶۰۰ هزار 

واحدی، رکورد جدیدی را شکست.
به گزارش ایسنا، شــاخص کل بازار 
ســرمایه در نخستین روز هفته با ۱۰ 
هزار و ۸۰۳ واحــد صعود وارد کانال 
۶۰۰ هزار واحد شده و رقم ۶۰۸ هزار 
و ۵۷ واحد را ثبت کرد.   شاخص کل 
با معیار هــم وزن نیز با ۱۷۳۷ واحد 
رشــد به رقم ۲۱۵ هزار و ۵۲۸ واحد 
رســید.در این روز معامله گران یک 

میلیــون معامله بــه ارزش ۵۷ هزار 
و ۲۷۹ میلیــارد ریال انجــام دادند و 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فواد 
مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری غدیر، 
معدنــی و صنعتی گل گهر، س. نفت 
و گاز و پتروشــیمی تامین، گسترش 
نفت و گاز پارســیان و پاایش نفت 

تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی بورس گذشــاتند.

انک های ملــت و تجارت، گلوکوزان، 
پاایش نفت اصفهــان، فواد مبارکه 
اصفهــان، ملــی صنایع مــس ایران 
و بانــک صــادرات ایــران نمادهای 
پربیننده امروز بورس بودند.شــاخص 

کل فرابورس نیز بــا ۴۳ واحد صعود 
رقم ۷۷۷۱ واحد را ثبت کرد. در این 
بازار ۶۰۴ هزار معامله انجام شــد که 
۳۲ هــزار و ۶۰۵ میلیارد ریال ارزش 
داشت.پتروشیمی تندگویان، هلدینگ 
صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی 
زاگرس و پتروشــیمی مارون نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل سهامی ذوب آهن اصفهان، 
فرابــورس ایران و تولیــد نیروی برق 
دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را در فرابورس داشتند.

 شاخص بورس از ۶۰۰ هزار
واحد گذشت

وزیر امور اقتصادی و دارایــی از راه اندازی »دادگاه های 
تجاری« با هماهنگــی قوه قضائیه در ســال جاری با 
هدف بهبود فضای کســب وکار خبر داد و گفت: ارزش 
دارایی های دولت هفت میلیون میلیارد تومان است که 
اگر فقط ۲۰ درصد از دارایی های دولت ارزیابی شود و در 
چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می شود. امروز بیش 
از ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی و به 
روز شده داریم که قابلیت واگذاری دارند.به گزارش ایسنا، 
نشست وزیر اقتصاد، معاونان و مدیران این وزارتخانه با 
حضور اســحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور 
- برگزار شــد که در آن معاونان و رؤسای سازمان های 
تابعه وزارت امور اقتصــادی و دارایی، گزارش عملکرد 
ســال ۱۳۹۸، برنامه های جهش تولید در سال ۱۳۹۹، 
به ویژه در زمینه »اقتصاد مقاومتی« و »مقابله با شیوع 
ویروس کرونا« را در حضور معاون اول رئیس جمهور ارائه 
کردند.  فرهاد دژپسند در این نشست اظهار کرد: اقتصاد 
هوشــمند، همان پروژه ای است که در ابتدای طرح آن، 
برخی فکر می کردند بسیار آرمانی است اما دستاوردهای 
همین پروژه در ایام شیوع ویروس کرونا به کمک آمد و 
می تواند نقش موثری در پیشرفت اقتصاد کشور داشته 
باشــد و معتقدم راه میان بری برای جهش تولید است.  
وی ادامه داد: بحمداه برنامه های اقتصاد هوشــمند در 
وزارت اقتصاد با جدیت در حوزه های مالیات، خزانه داری 
و گمرگ در حال تکمیل اســت.  در ادامه، وزیر اقتصاد 
گفت: ســال گذشته در حوزه بهبود فضای کسب و کار 
اقدامات مهمی همچون ایجاد پنجره واحد الکترونیکی 
و حذف مجوزهای زائد صــورت گرفت. با هدف بهبود 
فضای کســب و کار، »دادگاه های تجاری« با هماهنگی 

قوه قضائیه در سال جاری راه اندازی خواهد شد.  

سرمایه گذار برای گرفتن مجوزها نباید از دفترش 
بیرون برود

دژپســند با بیان اینکه هدف از جذب سرمایه گذاری 
خارجی فقط پر کردن شــکاف سرمایه گذاری در بازار 
ســرمایه نیست، بلکه ســرمایه گذاری خارجی ابزار و 
کانالی برای انتقال فناوری به کشــور و نیز کمک به 
رشد و توســعه مؤثر و افزایش بهره وری است، اظهار 
کــرد: ما در غل و زنجیر حرکــت می کنیم و هر چه 
تاش می کنیم این غل و زنجیر ما را می بلعد. مگر من 

چقدر می توانم وزیر باشم. بااخره اگر کوپنی هم باشد، 
کوپن ما تمام می شود؛ بنابراین باید فضای کسب و کار 
را روان کنند، زیرا ســرمایه گذار گاهی کافه می شود.

وزیر اقتصاد افزود: باید همه مســائل ســرمایه گذار از 
الف تا ی در دفترش قابل حل باشــد و نیاز به مراجعه 
نداشته باشد. سال گذشته تاش قابل توجهی در این 
زمینه انجام شــد. امسال نیز قرار است با موافقتی که 
از رئیس قوه قضائیه گرفته شده، دادگاه تجاری ایجاد 
شــود. همچنین پنجره واحد الکترونیک برای تجارت 
ایجاد می شــود و ســرمایه گذار برای گرفتن مجوزها 
نباید از دفترش بیرون برود و بســیاری از مجوزهای 
غیر ضروری هم باید لغو شود.دژپسند ادامه داد: هنوز 
گرفتار مکاتبات با دستگاه های اجرایی هستیم و برخی 
از این مجوزها و موانع مانند گوشت کوب عمل می کند 
که باید اینها جمع شود و برخی از این مجوزها قیمت 
دارد که باید به صفر برســد و نباید وقت سرمایه گذار 
برای مجوزها تلف شود و بابت آن هزینه بدهد.به گفته 
او، ســال گذشته برابر همه جلســات از سال ۱۳۹۴ 
تاکنون بــرای رفع مجوزهای مزاحم و آســان کردن 
مجوزها دستاورد داشتیم و باید گره ها را باز و اقتصاد 

را هوشمند کنیم.

اقتصاد هوشمند فانتزی نیست
وی در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: در زمان 
رأی اعتماد، شــعار اقتصاد هوشــمند را مطرح کردم 
که خیلی ها فکر می کردند فانتزی اســت، در حالی که 
تنهــا راه میان بر برای افزایش و جهش تولید از مســیر 
اقتصاد هوشــمند است. الگوی ما اقتصاد مالزی نیست، 

اما اگر ماهاتیر محمد، اقتصاد این کشــور را دیجیتالی 
نکرده بود، اکنون به این پیشرفت نمی رسیدند. در سال 
۱۳۶۱ اقتصاد ما نســبت به مالزی به گونه ای بود که ما 
آقا بودیم و مالزی بســیار پایین تر بود. اکنون شهروند 
ما افتخار می کند که به مالزی برود و در دانشــگاه آنجا 
درس بخواند.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مالیات و 
خزانه داری باید هوشــمند و الکترونیکی شوند و سامانه 
تدارکات زیر نظر ذی حسابان باشد و خریدهای دولتی 
در محیط الکترونیکی و با حضور مشتریان انجام شود. 
در حال حاضر ۷۰ درصد بانکداری کشــور ما دولتی یا 
اصل ۴۴ اســت که باید دیجیتالی شوند. در سال قبل 
معیارهای بانکداری دیجیتالی را اباغ کردیم. باید همه 
مشتریان پیشین و پسین بانکداری به محیط الکترونیکی 
برگردند.وی افزود: در گمــرک همان گونه که گزارش 
دادیم امــروز ۵۸ درصد از فعاان در مســیر و کریدور 
سبز گمرک قرار دارند و اگر کریدور آبی هم فعال شود، 
نظارت های مضر در گمرک را برمی داریم و گمرک باید 

هوشمند شود.

ارزش دارایی دولت ۷ میلیون میلیارد تومان است
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مولدسازی دارایی های 
دولت، اظهار کرد: بر اساس گزارشی که مسؤل خزانه داری 
در آبان ۱۳۹۷ ارائه کرد، دارایی های دولت هفت میلیون 
میلیارد تومان برآورد شــده بود که البته نمی توان همه 
این دارایی ها را ارزیابــی کرد. اما اگر فقط ۲۰ درصد از 
دارایی های دولت ارزیابی شــود و در چرخه اقتصاد قرار 
گیرد، باعث رونق می شــود. امروز بیش از ۲۸۰۰ هزار 
میلیارد تومان شــرکت دولتی ارزیابی و به روز شده در 
کشــور داریم که قابلیت واگذاری دارند. اگر ۲۰ درصد 
مازاد دارایی های دولت را عرضه کنیم، مانند دارایی های 
پروژه امید شهر می توان رونق ایجاد کرد.دژپسند گفت: 
از بازدید دارایی های دولتی در شهرهای مختلف واقعاً سر 
آدم دود می کشد، دارایی های زیادی وجود دارند که راکد 
مانده اند. وقتی به فان دستگاه اجرایی می گوئیم چرا این 
دارایی ها راکد مانده اند، می گویند بعداً طرح توسعه اجرا 
می کنیم. مثًا در مشهد زمین قابل توجهی بود که وقتی 
پرسیدیم گفتند می خواهیم بعداً طرح توسعه اجرا کنیم؛ 
بنابراین چســبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به 

یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده ایم.

وزیر اقتصاد اعام کرد

 رونق اقتصادی با ورود ۲۰ درصد از دارایی های دولتی

گزیده خبر



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 24 فروردین 1399  18 شعبان 1441  12آوریل 2020نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4327 8 صفحه   سال هفدهم    شماره

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

رئیس اتاق چین تاکید کرد؛گزیده خبر

 کاهش واردات نفت چین در دو ماه ابتدایی٢٠٢٠
باوجود اعام برخی آمارها از افزایش واردات نفت چین از عربستان 
و روسیه در دوماه ابتدایی سال جاری میادی، کارشناسان معتقدند 
به دلیل درگیری شــدید چین با شــیوع کرونا در مدت مذکور، 
افزایش واردات نفت چین پذیرفتنی نیســت.اقتصادآناین-مریم 
علیزاده؛ هفته گذشته آماری از واردات نفت چین از هشت کشور 
اصلی تامین کننده این ماده منتشر شد که بر اساس آن عربستان 
و روســیه در دو ماه ابتدایی سال جاری میادی به ترتیب، ٢۶ و 
١١ درصد رشد صادرات نفت به این کشور را به ثبت رسانده اند. از 
سویی دیگر در این گزارش آمده که فروش نفت ایران به چین در 
مدت مذکور افت ٨١ درصدی داشته است.در این رابطه مجیدرضا 
حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به خبرنگار اقتصادآناین 
گفت: به نظر می رسد آمار اعامی از سوی رویترز چندان قابل اتکا 
نباشــد. چرا که سوال اساسی اینجاست که در دوماه ابتدایی سال 
جاری میادی که چین به شدت درگیر شیوع کرونا بود و بیشترین 
میزان کاهش تقاضای نفت را داشت، چطور می شود عربستان در 
این دو ماه ٢۶ درصد افزایش صادرات نفت به این کشور را داشته 
باشد؟ حریری در ادامه گفت: فعا نمی توان به گفته ها و اعدام و 
ارقام اعامی از سوی خبرگزاری ها در خصوص واردات نفت چین 
در دو ماهه ابتدایی سال جاری میادی اتکا کرد و باید منتظر شد 
تا آمار از سوی سازمان های ذیربط جهانی اعام شود.رییس اتاق 
بازرگانی ایران و چین گفت: باید این موضوع را در نظر گرفت که 
از ابتدای ســال جاری میادی و همزمان به شیوع کرونا، حمل و 
نقل و بــه تبع آن مصرف انرژی در دنیا به شــدت کاهش یافته 

و همین موضوع ســبب افت اساسی قیمت نفت شده است. نکته 
دیگر اینکه شــیوع بیماری در آن دو ماه بیش از همه جا در چین 
مصداق داشته و هنوز هم پروازها و خطوط حمل و نقلی این کشور 
به حالت ســابق بازنگشته است. پس چطور می توان انتظار داشت 
این کشــور در زمان اوج بیماری، واردات نفت خود را افزایش داده 
باشد.؟ وی همچنین درخصوص افت صادرات نفت ایران به چین 
نیز گفت: پس از برجام که گشایشــی در صادرات نفت داشتیم، 

بیشترین میزان فروش نفت به چین تقریبا برابر با روزانه ۵٨٠ هزار 
بشکه بوده است که در ســال گذشته به ٢۶٠ هزار بشکه در روز 
کاهش یافت. اما در حال حاضر به دلیل تحریم ها و عدم دسترسی 
به آمار فروش نفت، آمــار و ارقام قابل اتکایی وجود ندارد چراکه 
هم در بازار رسمی و هم غیر رسمی در حال فروش نفت هستیم.

حریری در  مــورد آینده فروش نفت ایران به چین در پی ترمیم 
روابط گفت: بحث فروش نفت ایران و محدودیت های که آمریکا 

بر آن وضع کرده بسیار گسترده بوده و در صورت شکستن تحریم 
از سوی شرکت یا فردی، تحریم آمریکا به صورت زنجیری شامل 
شرکت های زیرمجموعه نیز می شود. از این رو خریدن نفت از ایران 
از سوی شرکت ها و اشخاص خارجی، ریسک باایی را می طلبند. 
وی افزود: قاعدتاً زمانی که قیمت نفت باا باشد، شرکت هایی پیدا 
می شــوند که به جهت تخفیف هایی  کــه می گیرند حاضر می 
شوند ریسک خرید نفت ایران را قبول کنند. اما زمانیکه نفت ارزان 
می شــود، میزان منفعت و تخفیف خریداران نفت ایران کاهش 
یافته و کمتر کسی حاضر به پذیرش ریسک خرید نفت در شرایط 
فعلی می شود. وی تاکید کرد: متاسفانه با کاهش قیمت نفت، فشار 
تحریم بر ایــران افزایش خواهد یافت چرا که با افت قیمت نفت، 
مزیت ها و یا تخفیفاتی که ایران می توانســت به خریداران نفت 
بدهد از بین می رود. باید توجه داشت که بسیاری از شرکت های 
نفتی بزرگ چین، معامات گســترده ای را با آمریکا داشــته و یا 
سهامشــان در بورس این کشور داد  و ستد می شود و یا مشتریان 
آمریکایی در حــوزه خدمات فنی دارند. در نتیجه نمی توان توقع 
داشــت در زمان تحریم، این شرکت منافع خود در بازار آمریکا را 
نادیده گرفته و به سمت خرید نفت از ایران بیایند.حریری در پایان 
گفت: خیلی نمی توان امیدوار بود که با بهبود روابط چین و ایران 
نیز سطح صادرات نفت به این کشور افزایش یابد. یعنی تا زمانی که 
تحریم و عامل ایجاد تحریم وجود داشته باشد نمی توان به فروش 
نفت ایران چندان دل خوش کرد. باید مشــکل تحریم به صورت 

ریشه ای برطرف شود و با تحریم کننده مقابله کنیم.

نیروگاه شهید رجایی درآمادگی تولید برق به 
حد نصاب تازه ای دست یافت 

میزان آمادگی تولید برق نیروگاه شهید رجایی در سال 
9٨ به بیش از سیزده و ۶ دهم میلیارد کیلووات ساعت 
افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت 
تولید برق شهید رجایی، واحدهای سیزده گانه نیروگاه 
در سال 9٨ با بیش از سیزده و ۶ دهم میلیارد کیلووات 
ســاعت آمادگی تولید برق، رکورد بی ســابقه ای در این شاخص رقم زد.بنا به 
این گزارش، میزان آمادگی نیروگاه شــهید رجایی در سال 9٨، سیزده و ۶ دهم 
میلیارد کیلووات ساعت انرژی بوده است که نسبت به سال پیش از آن، بیش از 
نیم میلیارد کیلووات ساعت، افزایش داشته است.در ادامه این گزارش، به کاهش 
مصرف آب در واحدهای نیروگاه اشاره شده است؛ به طوری که با بررسی وضعیت 
آماری این شاخص در سال 9٨ و مقایسه آن با میزان مصرف آب درسال 97 می 
توان دریافت که سال گذشته واحدهای سیزده گانه نیروگاه با مصرف ٨٠ لیتر آب 
به ازای هر مگاوات ساعت، نسبت به سال 97 با مصرف 99 لیتر بر مگاوات ساعت، 
به میزان ١9 لیتر کاهش مصرف داشــته است.این درحالی است که با بکارگیری 
روش های مبتنی بر سیاســت کاهش مصرف انرژی و آب و با دیدگاه حمایت از 
محیط زیســت، هرساله از میزان مصرف آب در چرخه تولید انرژی الکتریکی در 

نیروگاه شهید رجایی کاسته شده است.

کاه زردهای توزیع برق زنجان با قدرت به 
جنگ کرونا درشرایط نامساعد جوی رفته اند

به گزارش دفترروابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان،بدنبال 
شــیوع ویروس کرونا و اجرای فاصله گذاری اجتماعی در پیشگیری از ابتا 
به این بیماری منحوس جهانی و همچنین وقوع شــرایط نامساعد جوی و 
یخ زدگی شبکه های ٢٠کیلوولت مناطق کوهستانی وصعب العبور استان ، 
اکیپ های عملیاتی این شرکت با رعایت پروتکل های بهداشتی و با قدرت 
جریان برق را پایدار نگهداشته اند.مهندس علیرضا علیزاده مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان با بیان این مطلب که از اواخر سال گذشته 
تاکنون تامین برق پایدار منازل که مردم بیشــتر شبانه روز را در خانه بسر 
می برند ، بیمارســتان ها ی فعال در خط مقدم مبــارزه با کرونا و مناطق 
حســاس اســتان در اولویت کاری این شــرکت قرار گرفته است ، گفت: از 
آغازین روز اطاع از شــیوع ویروس کرونا 3١اقدام پیشگیرانه اعم از اجرای 
فاصله گذاری اجتماعی ، ممنوعیت برگزاری مراسم وتجمع های غیرضرور 
، گندزدایی فضاهای اداری ،عملیاتی و ناوگان خودرویی وتوزیع بســته ای 
ضدعفونی ، ماســک ،دستکش و تب سنجی ، دورکاری پرسنل و ارائه تمام 
خدمات غیرحضوری برق از طریق مرکز ١٢١ ،وب سایت واپلیکیشن سامانه 
برق زنجان و بسیاری از اقداماتی که طبق بخشنامه های وزارت نیرو ، توانیر 

واستانداری زنجان اباغ شده بود انجام شد.

کانادا از مشارکت در توافق کاهش تولید نفت پا پس کشید
وزیر منابع طبیعی کانادا گفت، اوتاوا و کشورهای گروه ٢٠ بر ضرورت تثبیت قیمت نفت اتفاق نظر دارند اما کانادا هیچ قولی مبنی 
بر کاهش مقدار مشخصی از تولید نفت خود نداده است.به گزارش رویترز، وزیر منابع طبیعی کانادا گفت، اوتاوا و کشورهای گروه 
٢٠ بر ضرورت تثبیت قیمت نفت اتفاق نظر دارند اما روز جمعه کانادا هیچ قولی مبنی بر کاهش مقدار مشخصی از تولید نفت 
خود نداده است.به گزارش اقتصادآناین به نقل از تسنیم، این مقام کانادایی همچنین گفت دولت فدرال این کشور به زودی یک 
بسته کمک مالی برای کمک به بخش نفت و گاز کانادا اعام خواهد کرد.کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت روز جمعه در جریان 
نشست ویدئوکنفرانسی گروه ٢٠ تاش کردند تا توافقی را برای کاستن از میزان عرضه جهانی نفت نهایی کنند اما در پایان این 
نشست هیچ توافق مشخصی در خصوص کاهش تولید نفت حاصل نشد.وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با کانال ٢4 تلویزیون این 

کشور گفت کانادا آماده کاهش یک میلیون بشکه ای تولید نفت بوده است.

پیشنهاد روسیه برای تشکیل کمیته همکاری انرژی گروه جی 20
وزیر انرژی روسیه از اعضای گروه جی ٢٠ که متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان هستند، خواست به تاشهای گروه 
اوپک پاس برای تثبیت بازارهای انرژی بپیوندند و پیشنهاد کرد که کمیته ای برای هماهنگی اقدامات به منظور تثبیت 
بازارهای انرژی تشکیل شود.به گزارش ایسنا، الکساندر نواک، در کنفرانس آناین وزیران انرژی کشورهای گروه جی ٢٠ 
گفت: شــماری از تدابیر برای کاهش تولید با هدف تثبیت بازار نفت در قالب گروه اوپک پاس مورد موافقت قرار گرفته 
است. نقش گروه جی ٢٠ حمایت کامل از این تاشهاست.وزیر انرژی روسیه گفت که ایجاد یک مکانیزم  موثر برای رصد 
و طراحی اقدامات واکنشی ضروری است. وی در ادامه افزود: همه کشورهای صاحب منافع از جمله کشورهایی که برای 
توازن بازار اقدام کرده اند و همچنین سازمانهای انرژی بین المللی باید در کمیته جی ٢٠ حضور داشته باشند. کمیته جی 

٢٠ برای اطمینان از هماهنگی همکاری به منظور افزایش سطح ثبات و امنیت بازار انرژی طراحی شده است.

افزایش فشار تحریم با افت قیمت نفت جدی تر خواهد شد
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گزیده خبر نماینده وزیر صنعت در اصناف کشور :

پلمپ واحدهای صنفی در صورت رعایت نکردن الزامات بهداشتی
تهران - ایرنا - نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف کشور اعام 
کرد که واحدهای صنفی در صورت رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشــتی، عاوه بر پرداخت جریمه پلمپ می شوند.فعالیت 
برخی واحدهای صنفی که کم خطر نامیده می شوند، از امروز 
در اســتان های کشور شــده و از ۳۰ فروردین ماه در استان 
تهران آغاز خواهد شد. البته فعالیت این اصناف با پروتکل های 
خاصی همراه بوده، همچون اینکه آنها برای شروع به کار باید 
در ســامانه salamat.gov.ir ثبت نام کرده و نســبت به اجرای 
ضوابط ســامت مقابله با کرونا تعهد دهند.بر اساس اباغیه 
ســتاد ملی کرونــا، واحدهای صنفی که فعالیتشــان را آغاز 
می کنند  مکلف هســتند پروتکل های بهداشتی را در معرض 
دید عموم قرار داده و خــود نیز به دقت آنها را رعایت کنند.

اما سوال اینجاســت که چه پروتکلی برای نظارت بر فعالیت 
اصناف در نظر گرفته شده است؟ »ابراهیم درستی«، نماینده 
وزیر صنعت در اتاق اصناف کشــور در این زمینه به خبرنگار 
اقتصادی ایرنا گفت: موضوع نظارت در اباغیه اشــاره شده و 
آن را به واحدهای صنفی نیز اباغ کرده ایم؛ کما اینکه اصناف 
خودشان این پروتکل های بهداشتی را برای حفظ سامت خود 
و مشتری هایشــان رعایت می کنند.وی ادامه داد: با این حال 
عمده نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی به عهده وزارت 

بهداشت و درمان است و ما نیز تابع دستورات آنها هستیم که 
به تمام واحدها اطاع رســانی شده است.درستی درباره اینکه 
اگر واحدی از اجرای پروتکل های بهداشــتی تخطی کند چه 

مجازاتی برای آن دیده شده است؟ گفت: در این صورت جدای 
از جریمه در نظر گرفته شده، آن واحد پلمپ می شود؛ اگرچه 
ما معتقدیم نباید از سیستم قهری استفاده شود و بهتر است با 

هماهنگی و همدلی مسیر را پیش برد.

دولت برای اصناف، بسته حمایتی ارائه دهد
نایــب رییس اتاق اصناف تهران با اشــاره به برخی واحدهای 
صنفی پر خطر که فعالیتشان را مخفیانه آغاز کرده اند، تصریح 
کرد: این اقدام تخلف اســت و مردم در صورت مشــاهده به 
ســامانه ۱۲۴ و ۱۱۰ اطاع دهند. باید توجه کرد در شرایطی 
قرار داریم که بیشــترین نیاز به همراهی همگان است و بهتر 
است واحدهای صنفی نســبت به قانون تمکین کنند.وی با 
اشاره به آســیب اصناف از شرایط کنونی که بخش عمده ای 
از فروش خود را از دست داده اند ، از دولت خواست بسته های 
حمایتی برای این قشر در نظر بگیرد.مشاغل پر خطر  تا اعام 
عادی شــدن شرایط از طرف وزارت بهداشت کماکان تعطیل 
هستند. این مشاغل شامل فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای غیر 
سوپرمارکتی، بهداشتی و شوینده، پاساژ و مجتمع های تجاری 
و بازارهای مرکزی مســقف، آرایشگاه و ســالن های زیبایی، 
آموزشگاه های رانندگی، رســتوران، اغذیه فروشی، طباخی و 
فست فود، گرمابه، سونا و ماساژ، روزبازارها و نمایشگاه ها، مراکز 
بازی و تفریحی و گیم نت، باشگاه های ورزشی و بدنسازی، تاار 

پذیرایی و سالن مراسم، قهوه خانه، چایخانه و تریا می شوند.

رویکرد ایمیدرو برای توسعه بخش معدن و 
صنایع معدنی در سال جهش تولید

امســال با تدبیر مقام معظم رهبــری به نام »جهش 
تولید« نامگذاری شــده اســت، این مهــم در ادامه 
نامگذاری ســال های پیش، برنامــه ای بلند مدت و 
هدفدار بوده که حرکت در درون آن می تواند کشــور 
را بــه نقطه مطلوب خود نزدیک کند.“جهش تولید«، 

مفهومی است عینی که بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۹ آن را به همراه 
خواهد داشــت زیرا این جهش مرهون مجموعه برنامه ها و اقداماتی است که 
سازمان ایمیدرو طی سال های اخیر با مشارکت بخش خصوصی و در راستای 
سیاست های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی کرده است.سرعت 
گرفتن اجرای طرح های توسعه در زنجیره فواد، مس، آلومینیوم، سرب و روی، 
طا و ... از یک ســو و ورود گام به گام پروژه های جدید به مدار تولید، دلیلی 
آشکار بر چنین امری است. ایمیدرو با هماهنگی بخش خصوصی امسال برنامه 
راه اندازی ۲.۳ میلیارد دار طرح توســعه و جدید را پیش رو دارد. این طرح ها 
۸۳۰۰ شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می کند که در مجموع، 
بیش از ۷۰ هزار نفر به طور مســتقیم و غیر مستقیم از این حوزه صاحب کار 
و درآمد می شوند. بُعد دیگر این طرح ها این است که کشورمان نیز از ثمرات 
افزایش تولیدات این بخش، بهره مند خواهد شد.این سازمان پیش از این، برای 
تحقق اهداف توســعه ای، کارگروهی را ناظر بر اجرای طرح ها کرده است که 
پایش مستمر، بررسی و برطرف کردن نقاط بحرانی حوزه های تولید و توسعه را 
برعهده دارد. با چنین تجربه ای بنا داریم در سال ۹۹ نیز کارگروهی را با حضور 
نمایندگان همه شــرکت های بزرگ برای تحقق جهش تولید بخش معدن و 

صنایع معدنی و رفع موانع آن ایجاد کنیم.

مدیر HSEE شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مطرح کرد:
 مجتمع های تابعه پیشتاز در مقابله با کرونا

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، پرهام خواجه پور؛ مدیر ایمنی، بهداشت، 
محیط زیست و انرژی شرکت با بیان این مطلب گفت: 
از ابتدای اسفندماه سال گذشته با شیوع ویروس کرونا 
در کشــور و گســتردگی آن در میان تمام استان ها، 

دستورالعمل هایی را جهت پیشگیری از بیماری تدوین و به تمام مجتمع های 
تابعه ایمپاسکو اباغ کردیم.وی در ادامه افزود: این دستورالعمل ها شامل ورود 
پرسنل به مجتمع ها بعد از تعطیات سال نو، حضور مدیران در جلسات و ورود 
افراد به آبدارخانه می باشــد.خواجه پور تصریح کرد: تعطیلی کلیه آشــپزخانه 
کارگاه ها، کاهش ساعت کاری معادن، آموزش افراد درخصوص نحوه استفاده از 
ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی، نصب تابلو و پوسترهای آموزش پیشگیری 
از کرونا در محوطه مجتمع ها و کارگاه های معدنی از دیگر مواردی اســت که 
مجتمع های تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ملزم به رعایت آن می 
باشند.مدیر HSEE شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به انجام تب 
سنجی افراد و ضدعفونی کارگاه ها و ساختمان های مجتمع ها به صورت روزانه 
گفت: شیفت بندی پرسنل آزمایشــگاه ها، راه اندازی خطوط تولید با حداقل 
نفرات ممکن و عدم استفاده از سیستم حضور و غیاب به صورت انگشت زنی از 

جمله اقدامات صورت گرفته در مجتمع های تابعه ایمپاسکو است.

مصطفی عطایی پور مدیر مجتمع فواد سبا:
  رشد 11.7 درصدی تولید در مجتمع

 فواد سبا
خوشــبختانه علیرغم تحریم های ناعادانه، با تاش، همدلی و همراهی کلیۀ 
همکاران و ذینفعان در مجتمع فواد سبا موفق به افزایش میزان تولید شدیم و 
افتخار دیگری را در مجموعۀ فواد کشور به ثبت رساندیم.در سال رونق تولید 
با همت، تاش و همدلی کارکنان مجتمع فواد ســبا توانستیم به تولید یک 
میلیون و ۲۳۹ هزار تن کاف گرم دست یابیم که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۱.۷ درصد رشــد داشته است. حدود ۸۰ درصد از این میزان با ضخامت 
ورق ۲ میلیمتر و کیفیت مطلوب تولید شــده اســت کــه یکی از محصوات 
پرکاربرد درصنعت تولید لوله و پروفیل کشور به شمار میرود.علیرغم محدودیت 
های فــراوان در تأمین مواد اولیه، قطعات و متریــال مصرفی، از جمله دایل 
اصلی افزایش تولید میتوان به تاش و کوشش کارکنان، بهره گیری از تجارب 
ارزشــمند گذشته و افزایش ســرعت در خطوط مختلف ازجمله فوادسازی، 
ریخته گری و نورد گرم و کاهش توقفات اضطراری در این واحدها اشــاره کرد.

گفتنی است آهن اسفنجی کیفی تولیدشده در واحد آهنسازی مجتمع فواد 
سبا نیز تأثیر بسزایی در افزایش تولید داشته است.در خصوص برنامه های سال 
جدید این واحد باید گفت در صورت تأمین مواد اولیۀ موردنیاز و اجرای پروژه 
های طرح توسعه، چابکی و سرعت در تعمیرات نواحی، برطرف کردن توقفات 
غیرضروری و افزایش انگیزۀ همکاران، قطعا توانایی رســیدن به ظرفیت اسمی 

تعیینشده و تحقق شعار جهش تولید سال را خواهیم داشت.

کمك 9 میلیارد توماني شرکت پاایش نفت 
اصفهان در مقابله با کرونا

محمدصادق حاجیان با تبریک سال جدید و آرزوي بهترین ها براي مردم ایران، 
همچنین بــه تولید و توزیع حدود ۱۰۰ هزار لیتر مــاده ضدعفونی کننده براي 
ســازمان ها وادارات متقاضي اصفهان اشاره کرد و گفت: بسته های بهداشتي اعم 
از ماســک، ژل و اسپری ضدعفونی کننده نیز تهیه شــد و ضمن توزیع در بین 
همکاران براي مراکز بهداشــتي و بیمارستان ها ارســال گردید. وي در ادامه به 
تشریح فعالیت های کمیته سامت شرکت پاایش نفت اصفهان پرداخت و افزود: 
این شــرکت با خرید دستگاه تب سنج غیر تماسی )ترمومتر پزشکي( دمای بدن 
شاغان، رانندگان و کلیه مراجعان به پاایشگاه را موردسنجش قرار می دهد. در 
این راستا با استفاده از دستگاه دماسنج غیر تماسي، توسط پرسنل تعیین شده در 
ادارات حراست، بهداشــت کار/صنعتي، ایمني و آتش نشانی در روز کار و شیفت 
عصر و شب، درجه حرارت بدن کلیه کارکنان در زمان ورود به شرکت اندازه گیری 
می شــود و افرادي که دماي بدن آن ها بااتر از ۳۷/5 درجه ســانتی گراد باشد، 
طبق پروتکل تعریف شده به کانکس مستقر در ابتداي پاایشگاه منتقل می شود. 
پس از تأیید پزشــکیار مبني بر عامت دار بودن فرد )تب و لرز، سرفه، آبریزش 
بیني، تنگي نفس( جهت بررســي بیشتر به مرکز سامت کار انتقال می یابد وِب 
صاحدید پزشــک مرکز سامت کار، اقدامات ازم ازجمله استراحت در منزل و 
یا انتقال به بیمارســتان انجام می شود. تعطیلی رستوران و تمام اماکن فرهنگی، 
ورزشی و تفریحی و ... در پاایشگاه و شهرک شهید محمد منتظري، نصب پوستر 
شستشوي صحیح دست ها در کلیه سرویس های بهداشتي، آبدارخانه ها و رستوران 

از دیگر مصوبات این کمیته در مقابله با این ویروس است.

آخریــن آمار گمرک ایــران از این حکایت دارد که از ابتدا تا انتهای ســال 
گذشته حدود ۱5.5 میلیارد دار کاای اساسی به گمرکات اظهار و ترخیص 
شده است.روح اه لطیفی - سخنگوی گمرک ایران - در گفت وگو با ایسنا، 
آخرین وضعیت واردات و ترخیص کااهای اساســی را تشــریح کرد.بر این 
اســاس در سال گذشته حدود ۳5 میلیون و ۳۶۴ هزار و ۳۱۴ تن به ارزش 
۴۳ میلیارد دار کل واردات کشور بوده است که از لحاظ وزنی ۷۱ درصد آن 
و در مجموع ۳5 درصد کل واردات را کااهای اساسی تشکیل داده است.اما 
در ســال گذشته از فروردین تا پایان اسفند حدود ۱5.5 میلیارد دار کاای 
اساســی، نهاده های تولید و دامی، به گمرکات اظهار و ترخیص قطعی شده 
اســت که مجموع وزن آن به ۲5 میلیون و 5۹ هزار و ۲۷۸ تن می رسد.این 
در حالی اســت که میزان واردات کاای اساســی در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۳ 
میلیارد و ۲۳۳ میلیون دار با مجموع وزنی ۲۰ میلیون و ۷۴۹ هزار تن بوده  
که اظهار و ترخیص شــده بود.اما از کااهای که از ســال گذشته وارد شده 
بودند حدود ۲۱5 هزار و ۱۷5 تن به ارزش ۷۴ میلیون و ۷۳۷ هزار دار تا 

۱5 فروردین در مرحله ترخیص قرار داشــتند که احتماا تاکنون ترخیص 
شــدند.در بین این کااها گندم، شکر، ذرت، اســتیک، جو، چای خشک، 
برنج، انواع بذر، گوشــت قرمز، سویا، حبوبات، کاغذ، کود شیمیایی و ماشین 
آات صنعتی دیده می شــود.گفتنی است؛ به دنبال رسوب کاا در گمرکات 
و بنادر طی ســال های گذشته و مشکاتی که در این رابطه ایجاد شده بود 
آخرین وضعیت واردات کااهای اساســی با دستور ویژه رئیس جمهور برای 
تعیین تکلیف کااهای رســوب کرده در گمرک، بنادر، مناطق آزاد و  ویژه 
اقتصــادی ، وزیر اقتصاد به همراه نمایندگانی از وزارتخانه های صمت، جهاد 
کشاورزی، راه و  شهرسازی، بهداشت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان ملی 
اســتاندارد از بنادر بازدید و در ادامه طی توافقاتی که انجام شد چند مورد 
بخشنامه و دســتورالعمل در راســتای حل اختافات برای ترخیص کاا و 
کاهش رسوب صادر و در دســتور کار قرار گرفت.این در حالی است که در 
آن زمان حدود ۸5 هزار کانتینــر کاا وارداتی در گمرکات، بنادر و مناطق 

آزاد رسوب کرده بود.

کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ
رییس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ خبر 
داد و گفت: در حال حاضر مرغ در خرده فروشی ها با قیمت ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان 
عرضه می شود.مهدی یوســف خانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کاهش 
تقاضای مردم برای خرید مرغ، قیمت آن را کاهش داده است، اظهار کرد: دیروز 
قیمت مرغ در کشتارگاه ۱۰ هزارو ۳۰۰ تومان، قیمت توزیع درب مغازه ۱۰ هزار 
و 5۰۰ تومان و قیمت عرضه شده در خرده فروشی ها ۱۱هزار و ۷۰۰ تومان است.

وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت مرغ، مرغداران را نیز متضرر کرده است، گفت: 
مردم به دلیل ویروس کرونا هر روز برای خرید از خانه خارج نمی شوند و همین 
موضوع باعث شده که یک روز بازار فروش خوبی داشته باشیم و شش روز دیگر 
تقاضا کاهش یابد و این در حالی اســت که عرضه و تولید مرغ نیز افزایش یافته 
است.رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی همچنین به بازار میگو وماهی اشاره 
کرد و گفت: تقاضا برای خرید میگو و ماهی نیز کاهش یافته و قیمت ها در برخی 

اقام با کاهش نیز مواجه شده است.

با انتشار اطاعیه ای تاکید شد؛
فروش برنج یارانه ای تنها از طریق شرکت 

بازرگانی دولتی
تهران - ایرنا- شــرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص تبلیغات اینترنتی برای 
عرضه و فروش برنج یارانه ای اعام کرد: برنج یارانه ای مانند گذشته تنها از طریق 
ادارات کل غله و خدمات بازرگانی اســتان ها به متقاضیان عرضه می شود و این 
شرکت هیچ منبع دیگری برای عرضه و فروش برنج یارانه ای ندارد.  روابط عمومی 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران روز شنبه با انتشــار اطاعیه ای یادآور شد: اخیرا 
مشاهده شده برخی افراد کاهبردار و سودجو با استفاده از نام و برند تجاری این 
شرکت اقدام به تبلیغات اینترنتی برای فروش برنج یارانه ای کرده اند.اخیرا اخباری 
مبنی بر فروش آزاد برنج دولتی وارداتی در برخی سایت ها منتشر شد و شرکت 

بازرگانی دولتی ایران درپی این تبلغات اینترنتی، اطاعیه صادر کرد.

معــاون طــرح و برنامه اعام کــرد: اهم 
برنامه هــای ســال جهــش تولید بخش 
صنعــت، معدن و تجــارت نهایی و اباغ 
شــد.به گزارش ایلنا و به نقــل از وزارت 
صمت، زرندی گفت: این برنامه ها در هفت 
محور و ۴۰ برنامه شامل توسعه و تعمیق 
ســاخت داخل در راســتای جهش تولید 
)۱۱ برنامــه(، مدیریت واردات و توســعه 
صادرات غیرنفتی )پنج برنامه(، توســعه 
معادن و صنایع معدنی با اجرای نقشه راه 
)پنج برنامه(، توسعه فناوری و محصوات 
دانش بنیان )پنج برنامه(، مدیریت بازار و 
ساماندهی لجستیک تجاری )پنج برنامه( 
بهبود فضای کســب وکار مرتبط با بخش 
صنعــت، معدن و تجارت )پنــج برنامه(، 
تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری 
)چهار برنامه( توسط وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به همه معاونت ها، ســازمان ها 
و شــرکت های تابعه اباغ شد.وی گفت: 
در ایــن برنامــه الزامات تحقــق اهداف 

و اجــرای برنامه های جهــش تولید ، به 
صورت دقیق مشخص شده است.زرندی 
افــزود: راه کارهــای رســیدن به جهش 
تولید، چالش هــای فراروی بخش صنعت 
در ســال ۹۹ فرصت جهش هــای درون 
بخشــی در ســال جاری و هدف گذاری 
شــاخص های تولید و تجارت در سال ۹۹ 
از مهمترین بخش های برنامه های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است.معاون طرح 
و برنامه گفت: وظایف و اقدامات هر یک از 
بخش های مختلف در وزارتخانه مشخص 
شــده و عملکردها بر اســاس این برنامه، 
رصد و پایش خواهد شــد.وی تأکید کرد: 
برای تحقق برنامه های وزارتخانه، جلسات، 
مکاتبات و برنامه های را با سایر سازمان ها 
و نهادهای مرتبط با بخش تولید و تجارت 
انجام خواهــد شــد.زرندی تصریح کرد: 
جهش تولید با همراهی و هماهنگی همه 
بخش های اقتصادی و ا جرایی کشوردنبال 

خواهد شد.

2 اقدام مهندسی سایپا برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا

معاون مهندسی سایپا از اعمال تغییرات کاری در همه خطوط تولید 
در ســایت های مختلف این گروه خودروسازی باهدف رعایت فاصله 
فردی بیــن کارکنان تا زمان پایان اپیدمی ویــروس کرونا خبر داد.

به گزارش دیروز شنبه ســایپا، «پرویز آفتاب سوار» افزود: در راستای 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا و صیانت از ســامت کارکنان و 
سرمایه های انسانی گروه سایپا، برای نخستین بار تغییراتی در خطوط 
تولید در سایت های مختلف این گروه با هدف رعایت فاصله فردی بین 
کارکنان در حین کار تا زمان پایان اپیدمی ویروس کرونا انجام شده 
است.وی ادامه داد: در فاز نخست، شروع فعالیت خطوط تولید سایپا 
در یک شــیفت و با حضور ۲5 تا ۳۰ درصد نیروی انسانی به صورت 
چرخشی خواهد بود.معاون مهندسی سایپا اضافه کرد: فاصله گذاری 
فردی به گونه ای است که در هر ایستگاه تولیدی به طور میانگین دو 
نفر با رعایت حریم فردی حضور خواهند داشت تا ضریب سامتی و 
ایمنی کارکنان حفظ شــود.به گفته وی، با این طراحی ضمن کاهش 
ظرفیت تولید ســایپا که امکان اجرای طرح فاصله گذاری را میســر 
خواهد کرد، کاهش ساعت های کاری نیز برای حضور کمتر کارکنان 
در محل کار اجرا شده است.آفتاب سوار یادآور شد: برنامه ایجاد فاصله 
فردی در گروه به موازات رعایت بهداشت فردی، تجهیز نیروها به اقام 
حفاظتی نظیر ماسک و دستکش و همچنین پاک سازی و ضدعفونی 
مداوم محیط کار به اجرا درآمده و تا پایان اپیدمی ویروس کرونا ادامه 

خواهد داشت.

 معاون وزیر صمت خبر داد؛
اهم برنامه های سال جهش تولید اباغ شد

براساس آمار وزارت صنعت؛
رشد ۵1 درصدی قیمت شیر پاکتی در 

مدت یك سال
تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن وتجارت گزارش داد که قیمت شیر استریل پاکتی 
با ۲.5 درصد چربی در بهمن پارسال نسبت به ماه مشابه در سال ۹۷ افزایش 5۱.۶ 
درصدی را ثبت کرد. برپایه جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهای شیر 
استریل پاکتی ۲.5 درصد چربی در بهمن ماه ۹۸ هر پاکت ۷۳ هزار و 5۹۰ ریال بود 
و در مقایســه با دی ماه همان سال که ۷۳ هزار و 5۱۸ ریال بود، رشد ۰.۱ درصدی 
داشــت، اما نسبت به بهمن ۹۷ که ۴۸ هزار و 5۴۳ ریال بود، افزایش 5۱.۶ درصدی 
را نشان می دهد.همچنین شیر خام ۲.۳ درصد چربی در بهمن ماه سال گذشته هر 
لیتر ۲۶ هزار و 5۰۱ ریال بود و در مقایســه با دی ماه ۹۸ که ۲۶ هزار و 55۲ ریال 
بود، ۰.۱۹ درصد افت کرد.عاوه بر این شیر کم چرب یک لیتری نیز در بهمن ماه به 
قیمت 5۱ هزار و ۸۷5 ریال بود که نسبت به قیمت دی ماه با 5۱ هزار و 5۷۹ ریال 
افزایش ۰.5۷ درصدی داشت.قیمت شیر خشک اطفال ۱.۲ و ۳ در قوطی ۴۰۰ گرمی 
بهمن ماه ۲۸۰ هزار و ۴۸۲ ریال بودو نســبت به قیمت دی ماه با رقم ۲۷۸ هزار و 
5۴۲ ریال، رشد ۰.۷۰ درصدی را ثبت کرد.ماست دبه ای کم چرب پگاه در آمار مورد 
بررسی در بهمن به قیمت ۱۳۴ هزار و ۱۹۹ ریال عرضه شد و نسبت به قیمت دی 
ماه که ۱۳۴ هزار و ۸۶۹ ریال بود، ۰.5۰ درصد رشــد داشت.ماست پاستوریزه ۹۰۰ 
گرمی پرچرب پگاه هم در بهمن ماه 5۸ هزار و چهار ریال قیمت خورد که در مقایسه 
با قیمت 5۷ هزار و ۹۶۷ ریال در دی ماه ۹۸ تفاوت معناداری نداشت.کره پاستوریزه 
۱۰۰ گرمی نیز در بهمن ماه به ارزش ۴5 هزار و 5۰ ریال بود و در مقایسه با دی ماه 

۹۸ که ۴5 هزار و ۶۱ ریال بود، تغییری محسوسی نداشت.

 عرضه 200هزار تن کاای پرمصرف برای 
تنظیم بازار ماه رمضان

معــاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از عرضه ۲۰۰هزار تن کاای پرمصرف 
بــرای ماه مبارک رمضان عاوه بر مصرف جاری کشــور خبــر داد و گفت: 
هیچ گونه نوســان قیمتی در این ماه نخواهیم داشــت.به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، عباس قبادی ابراز کرد: ذخیره کااهای اساسی از مدت ها قبل برای 
ایام ســال نو و مــاه مبارک رمضان در نظر گرفته شــده و هیچ کمبودی در 
هیچ یک از اقام اساسی مردم وجود ندارد.وی اظهارداشت: هرساله با نزدیک 
شدن به ایام ماه مبارک رمضان میزان تقاضا برای کااهایی مثل خرما، شکر، 
برنج، روغن، گوشت قرمز و سفید و سایر اقام خوراکی افزایش پیدا می کند.

معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت: خوشبختانه به میزان 
کافی کااهای اساســی برای ایام ماه مبارک رمضان ذخیره سازی شده است.

وی همچنیــن به تمامی آحاد مردم اطمینان داد تا پایان ماه مبارک رمضان 
تأمین کااها بدون نوســان قیمتی در کشور ادامه خواهد داشت.قبادی بیان 
داشــت: هیچ دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد چرا که ذخیره مناسبی 
از تمامی این اقام در انبارهای کشــور وجود دارد ازاین رو اجازه بروز نوسان 
قیمتــی را نخواهیم داد.وی ادامه داد: برای بــازار ماه مبارک رمضان مقادیر 
معتنابهی گوشت قرمز، گوشــت مرغ، روغن، برنج و شکر برنامه ریزی شده و 
در فروشگاه های منتخب، زنجیره ای و مجموعه اصناف عرضه می شود تا بازار 
با نوســانات قیمتی مواجه نباشد.معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار 
یادآورشد: عرضه ۲۰۰ هزار تن کاای پرمصرف برای ماه مبارک رمضان عاوه 

بر مصرف جاری کشور برنامه ریزی شده است.

آخرین وضعیت واردات کااهای اساسی
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درپی منع بانک ها از دریافت اسکناسگزیده خبر

پول های نقدمان را چکار کنیم؟
شعب بانکی هنوز امکان دریافت و پرداخت وجه 
نقد ندارند و این در حالی اســت که این وجوه 
در بین مردم جابجا می شود. برخی بانک ها نیز 
دستگاه های هوشمندی را در تعدادی از شعب 
خــود برای دریافت وجه نقد راه اندازی کرده اند، 
اما به نظر نمی رسد که این دستگاه ها پاسخگوی 
وجوه نقد در گردش باشــد.به گزارش ایســنا، 
شــیوع کرونا در جهان، بسیاری از فعالیت های 
مالی و اقتصادی را به چالش کشــیده و اقتصاد 
ایران نیز از این اتفاق مســتثنی نشــد و به این 
ترتیب، شــعب بانکــی تعداد کارمنــدان خود 
را به حداقل رســانده و شــرایط ویژه ای برای 
دوران کرونا ایجاد کردنــد.از همان ابتدا، بانک 
مرکزی تغییراتی را در نظام بانکی ایجاد کرد تا 
مراجعات حضوری به شعب بانکی کاهش یابد، 
چراکه این اماکن به عنــوان یکی از مهم ترین 

محل هــای انتقال ویــروس کرونا برشــمرده 
شــد.در همین راستا، افزایش سقف انتقال وجه 
از طریق اینترنت و خودپردازها از ســوی بانک 
مرکزی برای کاهش مراجعات حضوری مردم به 
بانک ها انجام شد.پس از آن، در روزهای پایانی 
سال گذشته بانک مرکزی اعام کرد که فروش 
اسکناس های نو برای عیدی های سال نو ممنوع 
بوده و از سوی دیگر، دریافت و پرداخت پول نقد 
و مسکوک نیز در شعب بانکی ممنوع شد.در این 
بخش نامه تاکید شده که اگر بانک ها به دایلی 
مجبور به دریافت پول نقد شدند، این اقدام باید 
با ماحظات ویژه انجام شــود و روابط عمومی 
بانک ها نیز باید در این خصوص به مشــتریان 
خود اطاع رســانی کنند.این اقدامات از سوی 
بانک مرکزی در راســتای پیشگیری از انتقال 
ویروس کرونا از طریق جابجایی وجه نقد انجام 

شــده و این در حالی اســت که کماکان انتقال 
وجوه نقدی در بین مردم ادامه دارد.با توجه به 
اینکه شعب بانکی پول نقد را از مشتریان خود 
دریافت نمی کنند، افرادی که پول نقد در اختیار 
دارند، مجبورند از این وجوه برای خرید کااهای 
مورد نیاز خود اســتفاده کنند و این امر سبب 
می شــود انتقال وجوه نقدی بین مردم افزایش 
یابد.طبیعتا با افزایــش انتقال وجوه بین مردم، 
احتمال انتقال شیوع بیشتر ویروس نیز افزایش 
می یابد و این در حالی است که بانک ها همچنان 
وجوه نقدی مردم را دریافت نمی کنند.مشخص 
نیســت که این اقدام بانک ها تا چه زمانی ادامه 
دارد و ممکن است تا زمان پایان شرایط کرونایی 
برقرار باشــد که به این ترتیــب، تکلیف وجوه 
نقدی که دســت مردم است، مشخص نیست.

البته در این میان، برخــی بانک ها با راه اندازی 

دستگاه های هوشمند دریافت کننده پول نقد در 
تعدادی از شــعب خود، امکان دریافت وجه نقد 
از طریق این دستگاه ها و انتقال آن ها به حساب 
افراد به صورت لحظــه ای را فراهم کرده اند، اما 
با توجه به پایین بودن تعداد این دســتگاه ها و 
دستگاه های خوددریافت سایر بانک ها که پول 
را با تاخیر به حســاب فرد انتقال می دهند، به 
نظر نمی رســد که بتوان جای شعبه را در این 

زمینه پر کرد.به نظر می رسد که در این زمینه 
بانک  مرکزی با هماهنگی بانک ها، باید شرایط 
مشــخصی را برای کاهش انتقال وجوه نقد بین 
مردم ایجاد کند.با این حال بهتر اســت افرادی 
که وجه نقد در اختیار دارند، در این شــرایط با 
مراجعه به این دســتگاه ها، وجه نقد خود را به 
حســاب خود واریز کرده و از انتقال اسکناس و 

مسکوک تا حد امکان جلوگیری کنند.

 محصوات پرداخت  نوین در سال
 99 معرفي شد

مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین، از ایجاد »سوپر 
اپ« بــه منظور پشــتیباني تمام خدمــات مالي بانک 
اقتصادنوین به مشــتریان، راه انــدازي کارت اعتباري 
گروهي و تاش براي ورود به بورس در سال جاري خبر 
داد.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین به نقل از 
پرداخت نوین، وحید حجتي، مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین هدف گذاري 
خود را تا سال 1400، قرار گرفتن در فهرست پنج شرکت برتر پرداخت الکترونیک 
در کشور اعام کرد.حجتي درباره اپلیکیشن موبایل  نوین پي گفت: بعد از بررسي 
اپلیکیشن متوجه شدیم که داراي ضعف هایي است و چون دنبال انجام یک کار 
مشابه نبودیم، راجع به یک »سوپر اپ« صحبت کردیم که قادر باشد تمام خدمات 
حوزه مالي بانک اقتصادنوین را پشتیباني کند و فرد با ورود به اپلیکیشن به تمام 

خدماتي که در گروه مالي اقتصادنوین ارایه مي شود، دسترسي پیدا کند.

تغییر ساعت کاری شعب بانک تجارت
بانک تجارت براساس تصمیم شورای هماهنگی بانکها، 
ســاعت کاری شــعب خود در تهران و شهرستانها را تا 
اطــاع ثانوی به 7:30 تــا 13 تغییــر داد. به گزارش 
روابط عمومی بانک تجارت، به موجب اباغیه شــورای 
هماهنگی بانکها، شــعب این بانک در سراسر کشور از 
بیست و سوم فروردین ماه1399 تا اطاع ثانوی، روز های شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 7:30 لغایت 13 و پنجشنبه ها 7:30 الی 12:30 آماده ارائه خدمات بانکی 
به مشتریان خواهند بود.مشتریان و هموطنان در این مدت می توانند به منظور 
انجام امور بانکی خود از خدمات الکترونیک بانک تجارت به صورت 24 ساعته و 

بدون وقفه بهره مند شوند.

اعام ساعت کاری تمامی واحدهای از 
فروردین ماه سال 1399 تا اطاع ثانوی

به گــزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، ســاعت 
کاری واحدهای این بانک از روز شنبه 23 فروردین ماه 

تا اطاع ثانوی، به شرح ذیل خواهد بود:
روزهای شنبه تا چهارشــنبه: کارکنان: شروع کار 7 و 
پایان کار 14   مشتریان: شروع کار7:30 و پایان کار 13  
روز پنج شــنبه: کارکنان: شروع کار 7 و پایان کار 13  مشتریان: شروع کار7:30 

و پایان کار12:30

حجم معامات پیشخوان کارگزاری از مرز 14 
هزار میلیارد ریال گذشت

به گزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، کارنامه 
1٨ ماهه ســامانه پیشــخوان کارگزاری بانک صادرات 
نشان داد که  از شهریورماه سال 1397 تا 29 اسفندماه 
139٨، تعداد مشتریان »حضوری« و »برخط« شرکت 
کارگزاری بانک بیش از  10 هزار نفر افزایش یافته که از 
این میزان شش هزار و 7٦7 نفر کد کاربری آناین دریافت کرده و در عین حال 
بیش از 14هزار میلیارد ریال اوراق بهادار از طریق »پیکاپ« )ســامانه پیشخوان 
کارگزاری در بازار پول( مورد داد و ستد قرار گرفته است.بیش از ٥0 شعبه منتخب 
بانک صادرات ایران جهت اجرای این سامانه در تمامی استان های کشور به سامانه 
پیشــخوان کارگزاری در بازار پول تجهیز و مورد استفاده قرار گرفته و همزمان 
با پیشــرفت این پروژه به مرور تمامی شــعب بانک مجهز به سوپرمارکت مالی 
)ویژه معامات ســهام و ارائه خدمات مشاوره مالی( خواهند شد.اخذ کد بورسی، 
صدور کد کاربری معامات برخط، معامات آفاین، تغییر کارگزار ناظر و معامات 
گواهی ســپرده سکه مهم ترین خدمات قابل ارائه در شعب منتخب بانک در این 

زمینه است.

تدبیر جدید  برای اجرای بهتر سیاست فاصله 
گذاری اجتماعی هوشمند در بانک کشاورزی

بانک کشــاورزی در اجراي مصوبه اخیر ستاد مقابله با 
کرونا وبخشنامه سازمان اداري واستخدامي کشور در باره 
طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، برای جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا ،افزایش ایمني وسامت محیط 
کار وتعامــل غیر حضوري با مشــتریان با هدف حفظ 
سامتی مشــتریان و کارکنان، امکان ارائه خدمات  بانکی در چارچوب مقررات 
از طریق تماس تلفنی با شــعب و مدیریت ها و یا ارســال پست الکترونیکی را 
تدوین وبه شعب اباغ کرد.به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس این 
بخشنامه تمام شعب و مدیریت های بانک کشاورزی در سراسر کشور عاوه بر ارائه 
خدمات حضوری، برای انجام امور بانکی در چارچوب مقررات  پاسخگوی تماس 

های تلفنی و پیام های الکترونیکی مشتریان خواهند بود.

غیرفعال شدن برداشت خودکار اقساط 
تسهیات قرض الحسنه

برداشــت خودکار اقساط تســهیات قرض الحسنه از 
حساب مشتریان طبق بخشنامه بانک مرکزی طی زمان 
مقرر و از تاریخ اجرای بخشنامه در بانک توسعه تعاون 
غیرفعال شــده است.با توجه به بخشنامه بانک مرکزی 
مبنی بر عدم برداشــت اقساط قرض الحسنه از حساب 
مشتریان، بانک توسعه تعاون اقدام به غیرفعال نمودن سیستم خودکار برداشت 
اقساط نموده است و در خصوص تسهیات کسب و کارهای آسیب دیده نیز که 
لیست آنها اعام شده است توسط شعب به صورت دستی و یا با اعام مشتریان 
صورت گرفته است.ازم به توضیح است در صورتیکه مبالغی به صورت سهوی از 
حساب مشتریان کسر شده است مشتریان می توانند با ثبت شکایات در سامانه این 
بانک نسبت به استرداد این مبالغ اقدام نمایند که بافاصله پس از بررسی، وجوه 
برداشت شده بابت اقساط به حساب شان عودت خواهد شد. گفتنی است براساس 
بخشنامه بانک مرکزی طی ماه های اسفند 9٨ و فروردین و اردیبهشت 99 اقساط 
وام های قرض الحسنه جهت کلیه مشتریان و همچنین اقساط صاحبان کسب و 
کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از کرونا متضرر شده و با مشکات مالی مواجه 

شده اند و لیست آن اعام گردیده است.

مهلت تسویه بدهی تسهیات گیرندگان 
بانک سینا تمدید شد 

پیرو مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، 
مهلت تسویه بدهی تســهیات گیرندگان بانک 
ســینا که مشمول قانون تســهیل تسویه بدهی 
بدهکاران شــبکه بانکی می شوند تا پایان آذرماه 
ســال جاری تمدید شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ســینا، به منظور حمایت از کســب و کارها و تســهیات گیرندگان 
آســیب دیده ناشی از شــیوع ویروس کرونا در کشور، مهلت تسویه بدهی 
نقدی تسهیات گیرندگان مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 
بانکی کشور در این بانک تا پایان آذر ماه سال جاری تمدید شد.همچنین 
بــه منظور ایجاد امکان برخورداری تمامی افراد مشــمول که به هر دلیلی 
درخواســت خود را تا پایان اسفندماه 9٨ در وبسایت بانک سینا ارائه نداده 
اند، مهلت ثبت درخواست ها نیز تا پایان خردادماه 99 تمدید شد.متقاضیان 
و واجدین شرایط برای بهره مندی از تمهیدات قانون تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران شبکه بانکی کشور در بانک سینا با مراجعه به پایگاه اینترنتی این 
بانک به نشانی htps://www.sinabank.ir می توانند درخواست خود 

را در این خصوص ثبت کنند.

در حمایت از کار و سرمایه ایرانی،
راه اندازی طرح کاا کارت بانک مهر ایران

بانــک قرض الحســنه مهرایران، در راســتای 
حمایت از کار و سرمایه ایراني و به منظور تحقق 
منویات مقام معظم رهبري)مدظله( در خصوص 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي، نسبت به طراحي 
کارت اعتباري کااي ایراني اقدام کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، بانک مهرایران با راه اندازی 
طــرح »کاا کارت« بار دیگر به حمایــت تولید کننده و مصرف کننده 
کااي ایراني آمد.در این طرح بانک با پذیرندگان کاا و خدمات متعدد 
قرارداد منعقد می کند به نحوی که با معرفي مشتري به آنان، این امکان 
براي مشــتریان بوجود مي آید که بتوانند بصورت اقساطي در بازه هاي 
زماني ٦، 9 و 12 ماهه از پذیرندگان مذکور کاا و خدمات مورد نظر خود 
را دریافت کنند.بانک قرض الحســنه مهرا یران در این طرح، زیرساخت 
فنی )نرم افزاري و سخت افزاري( ارائه نموده که در آن فروشندگان کاا 
و خدمــات طرف قرارداد بانک مي توانند کاا و خدمات خود را بصورت 
اقساطي در اختیار دارندگان کارت بانک قرار دهند.بر اساس این طرح، 
مجموعه ای از عرضه کنندگان کاا و خدمات در قالب شبکه پذیرندگی 
به موجب قرارداد با بانک مهر ایران و از طریق ابزارهاي پذیرش)دستگاه 
کارت خوان یا درگاه پرداخت اینترنتي(، مي توانند کاا و خدمات خود 
را به صورت اقســاطي به دارندگان کارت بانک ارائه دهند.در طرح کاا 
کارت، دارندگان کارت بانک مهر ایران با ارائه تقاضای اســتفاده از این 
طرح می توانند وفق شــرایط قرارداد، اقــدام به خرید کاا و خدمات از 
شبکه پذیرندگان براســاس میزان اعتبار تخصیص یافته به آنان اقدام 
نمایند.حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تاش در تزریق 
منابع مالي قرض الحســنه براي تامین سرمایه کسب و کارهاي خرد را 
مي توان گام هاي موثر دیگر بانک قرض الحسنه مهرایران در حمایت از 
تولید و مصرف کااي ایراني و همســو با سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 

ارزیابي کرد.

الزام ارائه گواهی مفاصا حساب 
مالیاتی برای دریافت ضمانت نامه 

بانکی حذف شد
تهران - ایرنا - به دنبال مصوبه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی برای صدور و 
تمدید ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتباران اسنادی و 
با هماهنگی های انجام شده با معاونت اقتصادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، در نهایت سازمان امور مالیاتی اجرای این 
مصوبه را اباغ کرد.به گزارش اتاق بازرگانی ایران، بررســی 
مشکات ناشــی از اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی برای 
صدور و تمدید ضمانت نامه بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی 
در شورای گفت وگو، در آخرین جلسه این شورا در 29 بهمن 
9٨، به تصویب مصوبه ای منجر شد که بر اساس آن سازمان 
امور مالیاتی باید در اســرع وقت نســبت به اصاح ضوابط 
اجرایی مرتبط با این موضوع مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی 
مفاصا حســاب مالیاتی در صدور و تمدید ضمانت نامه های 
بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین محاسبه ارقام 

مربوطه با لحاظ اثرات تورمی اقدام کند.

رشد ۶ درصدی وصول چک های 
رمزدار در کشور

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعام کرد: ٨93 هزار فقره چک 
رمزدار در بهمن ماه 9٨ در کشــور وصول شــد که از نظر 
تعداد نســبت به دی ماه ٦ درصد رشد داشته است.براساس 
تازه ترین آمار بانک مرکزی، این چک ها به ارزشــی بیش از 
1٦00 هــزار میلیارد ریال در بهمن ماه 9٨ در کل کشــور 
وصول شــد که نسبت به ماه قبل از نظر ارزش 13.2 درصد 
افزایش داشته اســت. در ماه مورد بررسی در استان تهران 
بالغ بر 2٦٥ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بـیش از 910 
هزار میلیارد ریال وصول شد.در بهمن ماه 9٨ در کل کشور 
بالغ بر هشــت میلیون و 700 فقره چک وصول شد که از 
این تعداد بیش از هفت میلیون و ٨00 فقره عادی و حدود 
900 هزار فقره رمزدار بوده اسـت.در کل کشور ٨9.٨ درصد 
از کل تعداد چک های وصولی، عادی و 10.2 درصد رمزدار 
بوده است.همچنین در ماه مورد بررسی در کل کشور بالغ بر 
2702 هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بیش از 1102 
هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر 1٦00 هزار میلیارد 

ریال چک رمزدار است.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛
بسته حمایتی نظام بانکی برای کنترل اثرات اقتصادی کرونا

رییــس کل بانک مرکزی نکاتی را دربــاره برنامه های حمایتی نظام بانکی برای کنترل 
اثرات اقتصادی گسترش ویروس کرونا مطرح کرد.به گزارش اقتصادآناین ، عبدالناصر 
همتی - طی پســت اینســتاگرامی اظهار کرد: منتهای خواسته و آرزوی دولت و بانک 
مرکزی، ارائه کمک های بیشــتر در ســطح وسیع تر و باعوض اســت، اما تحریم های 
ناجوانمردانه آمریکا به همراه کاهش قیمت نفت، هزینه های مقابله با ویروس کرونا و آثار 
درآمدی آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را به شدت در تنگنا قرار داده است.

همتی افزود: با این حال، برای کمک به رفع نیازهای اولیه بخش بزرگی از مردم که دچار 
آسیب شده اند، سیستم بانکی باید به سرعت تسهیاتی به اقشار یارانه بگیر اختصاص می 
داد؛ لذا چهار میلیون خانوار کم درآمد بین یک تا دو میلیون تومان وام قرض الحسنه چهار درصد دریافت خواهند کرد و 
مابه التفاوت آن تا 12 درصد را دولت می پردازد. عاوه بر آن بیش از 23 میلیون خانوار یارانه بگیر نیز وام خرید با نرخ 12 
درصــد دریافت می کنند. نرخ 12 درصدی کارمزد این وام ها فقط با کمک بانک مرکزی و تعدیل نرخ های ذخیره قانونی 
میسر شده و کاهش بیش از این در نرخ کارمزد، با توجه به سایر تکالیف بانک ها امکان نداشت.رییس کل بانک مرکزی 
اظهار کرد: عاوه بر 23 هزار میلیارد تومان وام به یارانه بگیران، بانک ها به کمک بانک مرکزی، ٥2 هزار میلیارد تومان ) از 
کل 7٥ هزار میلیارد تومان ( به بنگاه ها و مشاغل آسیب دیده نیز با همان نرخ 12 درصد وام می دهند. با توجه به تعویق 
سه ماهه اقساط و مطالبات جاری بانک ها و مشکات ترازنامه ای آنها، این تاش بسیار درخور توجه است.وی گفت: این 
اقدامات هم زمان، به دنبال پایدار کردن و حفظ زنجیره تولید و عرضه و تقویت قدرت خرید اقشــار آســیب دیده اقتصاد 

است. بانک مرکزی، تمامی تاش خود را کرده و خواهد کرد تا اقتصاد کشور با کمترین آسیب از این گذرگاه عبور کند.
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گزیده خبر

ترامپ: 
کشورهایی که شهروندانشان را تحویل 

نگیرند، تحریم  می کنیم

رئیس جمهــوری آمریکا حکمی را برای اعمال تحریــم صدور روادید علیه 
کشورهایی به امضا رســاند که یا از پذیرش شهروندان کشورشان از ایاات 
متحده در بحبوحه شــیوع کووید-۱۹ امتناع می کنند، یا پذیرش این افراد 
را بــا تاخیر بی دلیل انجام می دهند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در این حکم 
اعام کرد: کشورهایی که از پذیرش شهروندان، افراد، اتباع یا ساکنان خود 
از ایاات متحده در طول همه گیری ناشــی از کووید-۱۹ امتناع می کنند، 
خطرات غیرقابل قبول بهداشتی برای آمریکایی ها به وجود می آورند. ایاات 
متحده باید بتوانــد بازگرداندن اتباع بیگانه ای را کــه ناقض قوانین ایاات 
متحده هســتند، انجام دهد.در این حکم همچنین آمده است: وزیر خارجه 
آمریکا باید در ســریعترین زمان ممکن که بیــش از ۷ روز از زمان دریافت 
اطاعیه از وزیر امنیت داخلی نشود، برای تصویب و راه اندازی طرحی برای 

اعمال تحریم روادید طبق بند ۲۴۳ قانون مهاجرت و تابعیت عمل کند.

رایزنی تلفنی پوتین و محمد بن سلمان
رئیس جمهوری روســیه در گفتگویی تلفنی با ولیعهد عربستان به بررسی 
کاهش تولید نفت پرداخت.به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شبکه خبری 
روســیا الیوم، کاخ کرملین با صدور بیانیه ای اعــام کرد، وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان تماس تلفنی 
برقرار کرده است و دو طرف در جریان این گفتگوی تلفنی در خصوص توافق 
گروه اوپک پاس در مورد کاهش تولید نفت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کرملین در بیانیه خود بدون اشــاره به جزئیات بیشــتر اعام کرد، پوتین و 
محمد بن سلمان همچنین به بررسی مسائل مربوط به مذاکرات گروه اوپک 
پاس درباره کاهش تولید نفت پرداختند و بر سر ادامه ارتباط ها و تماس ها 
میان روسیه و عربستان در این خصوص به اتفاق نظر رسیدند.پیشتر، رئیس 
جمهوری روسیه با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود در خصوص کاهش 

تولید نفت گفتگو کرده بود.

حزب اه عراق:
انتخاب مصطفی الکاظمی برای نخست 

وزیری به مثابه اعان جنگ است
گردانهای حزب اه عراق انتخاب مصطفی الکاظمی، رئیس سرویس اطاعات 
عراق برای نخســت وزیری را محکوم و اعام کرد که این امر به مثابه اعان 
جنگ است.به گزارش ایسنا، به نقل از شفق نیوز، گردان های حزب اه عراق 
با صدور بیانیه ای اعام کرد، متاســفانه اوضاع سیاســی عراق به این سطح 
نزول پیدا کرده اســت و قابل قبول نیســت گروه های سیاسی که نماینده 
اکثریت هســتند در چنین مسأله حساسی تسلیم شــوند.در بیانیه مذکور 
همچنین آمده اســت، اجماع بر سر شــخصیتی مشکوک که با ویژگی ها و 
معیارهــا مطابقت ندارد، به مثابه کوتاهی کــردن در حقوق و فداکاری های 
مــردم و خیانت به تاریخ عراق اســت.گردان های حزب اه عراق اعام کرد، 
هرگونه تاش گروه های سیاسی برای عبور از مرحله انتخاب نخست وزیر با 
پذیرش فشارهای دشمنان، کوتاه آمدن در مقابل گزینه های آنها و افتادن در 
دام توطئه چینان، به معنای ناتوانی پشت ناتوانی است.گردان های حزب اه 
عراق همچنین اعام کرد: ما صرف نظر از طرف های حامی، بخشی از توطئه 
نخواهیــم بود. برای این گروه ها بهتر بود که موضــع جدی و صادقانه ای را 
برای سپردن ماموریت به شخصیتی ملی اتخاذ کنند که با معیارها مطابقت 
داشــته باشد، معیارهایی که به این ملت مظلوم خدمت کرده و آن را از این 
اوضاع ســخت نجات دهد.در بیانیه مذکور همچنین آمده است، این توطئه 
به مثابه اعان جنگ علیه ملت عراق است و باید ملی گرایان و افراد مخلص 
نقش خود را در مخالفت با این معامله شوم و ننگین ایفای کنند.گردان های 
حزب اه عراق اعام کرد: ما از تعقیب اشخاصی که دستشان به خون شهداء 
و فرماندهان جنگها، آلوده شــده، دست بر نمی داریم و تا زمانی که آنها را 

پشت میله های عدالت نبینیم، خیالمان راحت نخواهد شد.

 درگیری ارتش پاکستان با تروریست ها 
9 کشته برجای گذاشت

اســام آباد - ایرنا - درگیری نیروهای ارتش پاکستان با تروریست ها در منطقه 
»وزیرستان شــمالی« در شــمال غرب این کشور ۹ کشــته برجای گذاشت. 
رسانه های پاکستان روزشــنبه به نقل از بیانیه روابط عمومی ارتش این کشور 
گزارش دادند: عملیات ردیابی مخفی گاه عناصر تروریستی در وزیرستان شمالی 
انجام شــد و در جریان تبادل آتش، ۷ تروریســت کشته و دو نظامی پاکستانی 
نیز جان باختند. هفته گذشته نیز درگیری نیروهای امنیتی پاکستان با عناصر 
تروریستی در همین منطقه منجر به کشته شدن ۷ تروریست تحت تعقیب شد. 
ارتش پاکســتان سه سال پیش عملیات بزرگ مبارزه با تروریسم در سراسر این 
کشور باعنوان »رّد الفساد« و با ویژگی ›برخورد بدون تبعیض با تمام گروه های 
تروریستی‹ را آغاز کرد. ارتش و نهادهای اطاعاتی پاکستان طی سه سال گذشته 
تحت عملیات رد الفساد، ۱۵۰ فقره عملیات انجام داده است. به گفته سخنگوی 
ارتش این کشــور دراین عملیات از چهارم اسفندماه ۹۵ تا اسفند گذشته، ۴۰۰ 
فقره عملیات تروریســتی از جمله حمات انتحاری و بمبگذاری خنثی و ۳۴۴ 

تروریست نیز محکوم به اعدام شدند.

 کابل تحویل سرکرده داعش به پاکستان
 را رد کرد

کابل - ایرنا - وزارت امور خارجه افغانستان درخواست پاکستان در مورد استرداد 
عبداه اورکزی مشهور به اسلم فاروقی، سرکرده شاخه خراسان داعش را رد کرد.

وزارت خارجه افغانستان در اطاعیه ای نوشته است: از آنجایی که افغانستان با 
پاکستان هیچ موافقت نامه استرداد مجرمان و متهمان ندارند، با فاروقی مطابق 
قوانین افغانستان رفتار می شود.در این اطاعیه آمده است که درخواست پاکستان 
برای اســترداد اسلم فاروقی را دریافت کرده است. فاروقی جنایت های زیادی را 
در این افغانستان مرتکب شده و لذا باید براساس قانون این کشور محاکمه شود.

گروه تروریســتی داعش مسئولیت دو حمله اخیر در کابل را به عهده گرفت که 
نخستین آن در مراسم سالگرد یکی از  رهبران جهادی و بعدی در معبد سیک  ها 
در افغانستان بود که در آن  نزدیک به ۷۰ نفر کشته و ۱۰۰ تن دیگر هم  زخمی 
شده بودند.وزارت خارجه پاکستان هفته گذشته سفیر افغانستان در اسام آباد را 
احضار و خواستار تحویل اسلم فاروقی سرکرده شاخه خراسان گروهک تکفیری 

داعش شد که توسط نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شده بود.

 سرنگونی پهپاد جاسوسی ائتاف عربی
 توسط انصاراه

جنبش انصاراه یمن اعام کرد یک فروند پهپاد جاسوســی ائتاف عربی را در 
استان صعده واقع در شمال این کشور سرنگون کرد.به گزارش ایسنا، خبرگزاری 
ســبأ یمن به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد: ســامانه های پدافند هوایی 
انصاراه یک فروند پهپاد جاسوســی دشمن سعودی را در حریم هوایی منطقه 
رازح در استان صعده هنگام اجرای اقداماتی خصمانه رهگیری و سرنگون کردند.

این منبع از افشــای جزئیات بیشتر در این رابطه خودداری کرد و ائتاف عربی 
نیز هنوز واکنشی به این مساله نداشته است.این ائتاف روز چهارشنبه به صورت 
یک جانبه آتش بسی دو هفته ای و قابل تمدید را برای مقابله با کرونا اعام کرد 
اما انصاراه یمن روز جمعه عربستان را به نقض این آتش بس متهم و اعام کرد 
۹۹ مورد نقض آتش بس در ۲۴ ساعت را ثبت کرده است.در شرایطی که یمن 
در تمامی بخش ها به ویژه در حوزه بهداشتی و درمانی از فروپاشی تقریبا کامل 
زیرساخت ها رنج می برد، روز جمعه اولین مورد ابتا به کرونا در استان حضر موت 
گزارش شد.ائتاف متجاوز عربی به رهبری عربستان از سال ۲۰۱۵ حمات خود 

را به یمن آغاز کرده است.

 برنامه اصاح اقتصادی دولت 
»خودکشی اقتصادی« است

نخست وزیر سابق لبنان در سخنانی به شدت از طرح اصاح اقتصادی دولت این 
کشــور انتقاد کرد و آن را یک »خودکشی اقتصادی« خواند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از ســایت شبکه روسیا الیوم، سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان و رهبر 
جریان المستقبل با انتشــار پیامی در صفحه اختصاصی خود در توییتر درباره 
برنامه اصاح اقتصادی ارائه شده توسط دولت حسان دیاب، نخست وزیر کنونی 
لبنان نوشت: این دولت از زمات تشکیلش، وعده ارائه طرح نجات اقتصادی را به 
لبنانی ها و جهان می دهد و بر همین اساس ما دوره ای را منظر ماندیم تا درباره 
طرح وعده داده شــده قضاوت کنیم، اما به نظر می رسد که این طرح به سمت 
یک طرح خودکشــی اقتصادی بر پایه مصادره پول ملت لبنان در بانک ها پیش 
مــی رود.وی افزود: »دوره انتظاری که ما در نظر گرفتیم به هیچ وجه به معنای 
اجازه دادن به دولت و حامیان آن نیست تا ماهیت سیستم اقتصادی ما که توسط 
قانون اساسی محافظت می شود را تغییر دهند.دولت دیاب تحت فشارهای شدید 
مالی و کمبود شدید ارز خارجی است که باعث کاهش اعتماد به بانک های لبنان 
شده و در نتیجه دولت را به در نظر گرفتن اقداماتی سختگیرانه برای جلوگیری 

از خروج سرمایه از کشور وادار کرده است.

پیشنهادهای صلح جدید فرستاده سازمان 
ملل به طرف های یمنی

فرســتاده ویژه ســازمان ملــل در یمن به طرف هــای درگیر در این کشــور 
پیشــنهادهایی را برای یک آتش بس سراسری و ازسرگیری مذاکرات صلح داده 
است.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مارتین گریفیث، فرستاده 
سازمان ملل در یمن به دولت به رسمیت شناخته یمن و حوثی ها تاکید کرد تا 
توافق های پیشــنهادی را بدون تاخیر بپذیرند و مذاکرات را با هدف پایان جامع 
جنگ در یمن آغاز کنند.یک آتش بس دو هفته ای پیشنهاد شده از سوی ائتاف 
تحت رهبری عربستان در واکنش به پیشنهاد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل برای توقف خصومت در تمامی درگیری های جهانی روز پنجشنبه اجرایی 
شــد و به صورت بالقوه راه را بــرای یک مذاکرات صلح به منظور پایان دادن به 
این جنگ پنج ســاله در یمن هموار کرده است.اما حوثی ها در صنعا به سرعت 
این پیشــنهاد را رد کرده و آن را اقدامی از ســوی عربستان برای تقویت موضع 
بین المللی خود دانسته و سخنگوی حوثی ها هم ائتاف را به انجام چندین حمله 
متهم کرد.فرستاده سازمان ملل در یمن همچنین گفت، توافق های پیشنهادی 
درباره آتش بس، از سرگیری روند سیاسی و اقدامات بشری و اقتصادی با هدف 
کاهش رنج و آام مــردم یمن، ایجاد اعتماد بین طرف های درگیر و حمایت از 
توانایی این کشــور در واکنش به بحران کرونا متعادل شده است.وی همچنین 
ادامه داد: این پیشنهادها بیانگر یک بسته جامع و واقعی برای توانمندسازی یمن 
به منظور متوقف کردن خشونت و آام گذشته و برداشتن گامی به سوی صلح 

است. جامعه بین الملل آماده حمایت و تضمین این روند است.

پاسخ پاپ به نامه آیت اه محقق داماد درباره تحریم های آمریکا
پاپ فرانسیس در پاسخ به نامه آیت اه محقق داماد، ضمن اعام 
مراتب همدردی معنــوی خود با مردم ایران و تمام مردم درگیر 
کرونا در سراسر جهان، تأکید کرد که این مصیبت مبین آن است 
که بنی آدم اعضای خانواده یگانه بشریت هستند و باید ناسازگاری 
و تنفر را کنار بگذارند.به گزارش ایســنا، آیت اه سید مصطفی 
محقق داماد، رئیس بخش مطالعات اسامی فرهنگستان علوم در 
نامه ای به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از وی خواسته 
بود که برای رفع تحریم های ظالمانه ایاات متحده امریکا علیه 
ملت ایران در شرایط شیوع ویروس کرونا اقدام کند.پاپ فرانسیس 
طی نامه ای که به امضای پیترو کاردینال پارولین نخســت وزیر 
واتیکان رسیده و از طریق سفارت برای وزارت امور خارجه ایران 
ارســال شده است، در پاسخ به نامه آیت اه محقق داماد، ضمن 
اعام مراتب همدردی معنوی خــود به مردم ایران و تمام مردم 
درگیر این ویروس در سراسر جهان و دعا به درگاه خداوند، برای 
شــفای آام و شفای عاجل مبتایان و از میان برداشتن شر این 
مصیبت، بر این نکته تأکید کرده که این مصیبت مبین آن است 
که بنی آدم اعضای خانواده یگانه بشریت هستند و باید ناسازگاری 
و تنفر را کنار بگذارند و در برابر پروردگار، برادارنه با هم در خانه 
مشترک خود، یعنی سیاره زمین، زندگی کنند و در ادامه اظهار 
داشته است: دفتر پاپ فرانسیس با نماینده دائمی ایاات متحده 
امریکا در ســازمان ملل متحد تماس گرفته اند و مراتب نگرانی 

مقامات ایران را اعام کردند و خواستار توجه به این موضوع شدند. 
مشروح نامه نخست وزیر واتیکان خطاب به رئیس گروه مطالعات 

اسامی فرهنگستان علوم به این شرح است:

»عالیجناب آیت اه سید مصطفی محقق داماد
جنابعالــی در نامه مورخ ۱۵ مــارس خطاب به پدر مقدس، پاپ 

فرانسیس، در ارتباط با وضعیت دشواری که کشور شما به خاطر 
شــیوع بیماری COVID ۱۹ درآن قرار گرفته اســت، و وخیم تر 
شدن شرایط به خاطر تحریم ها، درخواست کرده بودید که ایشان 

برای برداشتن تحریم ها  اقدام فرمایند.
در پــی اطاع دقیق از محتوی نامه فوق، پدر مقدس از اینجانب 
خواستند تا توسط جنابعالی مراتب همدردی معنوی ایشان را به 

مردم ایران و تمام مردم درگیر این ویروس در سراســر جهان در 
این دوران دشــوار و رنج آور ابراز نمایند. عالیجناب پاپ همواره 
دعا می کند تا خداوند یاور و شــفابخش آام آنان باشد و شفای 
عاجل برای مبتایان به این با عطا فرماید و شــر این مصیبت را 
از میان بردارد. با وجود جنبه های هراسناک، این مصیبت مبین 
آن است که بنی آدم اعضای خانواده یگانه بشریت هستند و باید 
ناســازگاری و تنفر را کنار بگذارند و در برابر پروردگار، برادارنه با 
هم در خانه مشــترک خود، یعنی ســیاره زمین، زندگی کنند.با 
عنایت به چنین موارد و با چنین برداشتی، دفتر پاپ با سفیر کلی 
کرافت )Kelly Crat(، نماینده دائمی ایاات متحده در ســازمان 
ملل متحد، تماس گرفتند و مراتب نگرانی مقامات ایران را اعام 
کردند و خواســتار توجه به این موضوع شدند. متقابًا این دفتر 
اعتقــاد دارد که مقامات ایرانــی و جنابعالی از هیچ تاش عملی 
برای برقراری صلح و وفاق دریغ نخواهید کرد و از انجام هر عملی 
که موجب افزایش تنش و همزیســتی مســالمت آمیز می شود 

پرهیز خواهید کرد.
با اغتنام فرصت و احترام، از جانب خود و پدر مقدس، بهترین ها 

را برایتان آرزومندیم.
پیترو کاردینال پارولین
نخست وزیر عالیجناب پاپ
28 مارس 2020«.

رئیس حزب دموکرات کردستان عراق تاکید کرد که 
سردار سلیمانی از اولین کسانی بود که در مقابله با 
داعش به کردستان عراق کمک کرد.به گزارش ایسنا، 
مســعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان 
عراق در گفت وگو با شــبکه ســعودی ام بی ســی 
گفت: در زمان جنگ با گروهک تروریستی داعش، 
جمهوری اسامی ایران کمک های فراوانی به ما کرد.

وی تاکید کرد: ســردار سلیمانی در جنگ با داعش 
از اولین کســانی بود که به ما کمک کرد. در همان 
روزهــای ابتدایی که گروهک داعش وارد شــمال و 

غرب عراق شد سردار سلیمانی با من تماس گرفت 
و پرســید که برای مقابله با داعش به چه چیزهایی 
نیاز دارید.مسعود بارزانی خاطرنشان کرد: به سردار 
سلیمانی گفتم که به ساح ضد زرهی نیاز داریم و در 
آن زمان ایران دو هواپیما تجهیزات ضدزرهی برای 
ما ارسال کرد.رئیس حزب دموکرات کردستان عراق 
تاکید کرد: تروریسم از قبل وجود داشت اما گروهک 
داعش پدیــده عجیب و غریبی بــود و ما طی ۲۴ 
ساعت دیدیم که این گروهک به مرزهای ما رسیده 

است درحالی که ما هیچگونه امکاناتی نداشتیم.

روایت مسعود بارزانی از کمک های سردار سلیمانی به عراق در جنگ با داعش

سوریه: 
ابقای تحریم ها نشانه ریاکاری برخی کشور ها در 

امور بشردوستانه است
نماینده دائم ســوریه در ســازمان ملل با انتقاد از ادامه تحریم برخی کشــور ها در 
بحبوحه همه گیری جهانی ویروس کرونا، آن را نشــان دهنده ریاکاری غربی ها در 
قبال امور بشردوستانه دانست.سوریه: ابقای تحریم ها نشانه ریاکاری برخی کشور ها 
در امور بشردوستانه استبه گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از 
خبرگزاری سانا، بشار جعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، از ادامه تحریم 
برخی کشــورها در بحبوحه شــیوع جهانی کرونا به شدت انتقاد کرد.او با تاکید بر 
لزوم رفع اقدامات غیرقانونی اقتصادی غربی ها علیه این کشــور و برخی کشور های 
دیگر، به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا در جهان گفت: ادامه تحمیل این اقدامات 
مؤید ریاکاری برخی کشــور ها در برخورد با اوضاع بشردوستانه در سوریه و برخی 

کشور های دیگر است.

پایان عملیات حشد شعبی عراق برای پاکسازی 
نوار مرزی با اردن و عربستان

نیروهای حشــد شعبی و ارتش عراق دیروز )شنبه(مرحله دوم عملیات موسوم به 
"ابطال النصر۲" )قهرمانان پیروزی ۲( برای پاکســازی نوار مرزی مشترک با اردن 
و عربستان را به پایان رساندند.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت الغد پرس، قاسم 
مصلح، فرمانده عملیات اانبار حشد شعبی گفت، بخش دوم عملیات ابطال النصر 
۲ با بازداشت ۱۲ فرد مظنون پایان یافت. این افراد به مراجع ذیربط سپرده خواهند 
شد. همچنین ۹ قبضه ساح ســبک و یک دستگاه خودروی کیای فاقد مدارک 
هویتی آنها توقیف شــد.مصلح گفت، این عملیات شاهد پاکسازی تعدادی مناطق 
از جملــه ) زعیله " اتبل- نهیدین" ازمل حــوران( و نیز نوار مرزی امتداد یافته از 
طریبیل تا مرزهای اردن و عربســتان بود.نیروهای حشد شعبی و ارتش عراق روز 
جمعه مرحله دوم عملیات ابطال النصر۲ را به سمت برخی اهداف آغاز کردند که 

مهمترین آنها پاکسازی مناطق واقع در مجاورت مرزهای اردن و عربستان بود.
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پژوهشــگران آمریکایی، روش جدیدی برای تشــخیص گســترده 
وجود کروناویروس ابداع کرده انــد که می تواند آزمایش را با کمک 
پلتفرم های خودکار انجام دهد و نتایج را طی ۲۴ ساعت آماده کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینمگ، افزایش ظرفیت بررسی می تواند 
به نظارت اطمینان بخش و بدون محدودیت بر گسترش کووید- ۱۹ 
کمک کند.»دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند«)UMSOM(، از ابداع 
یک روش مبتکرانــه آزمایش کوویــد- ۱۹ در مقیاس بزرگ خبر 
داده اســت که می توانــد قابلیت آزمایش را به طــور قابل توجهی 
افزایش دهد.این پروژه، با حمایت و همکاری »دانشــگاه مریلند در 
بالتیمور«)UMB( صورت می گیرد و تاکنون ۲.۵ میلیون دار بودجه 

جذب کرده است.

پژوهشــگران دانشــگاه تربیت مدرس با همکاری محققانی از دانشگاه 
انگلستان توانستند با استفاده از یک روش الکترومکانیکی و نوعی حسگر 
زیستی، اندازه  ویروس ها را در دمای بدن و آزمایشگاه تعیین کنند و به 
گفته آنها این روش قادر اســت تعداد یک نوع خاص از زیســت  ذره را 
در نمونه  موردآزمایش مشــخص کند.به گزارش ایسنا، مسعود سلطان 
 رضایی پژوهشگر دوره  پسادکتری دانشگاه تربیت مدرس، تعیین اندازه  
ذرات زیســتی مختلف را از مهم ترین مواردی دانست که دانشمندان و 
محققان ســال ها به دنبال آن هستند و گفت: برای این منظور، تاکنون 
روش ها و وســایل گوناگونی ارائه شده است که هر کدام معایبی دارند 
و ما در این کار تحقیقاتی توانســتیم روش جدیدی برای اندازه  گیری 

ویروس  ها در دمای بدن و دمای آزمایشگاه معرفی کنیم.

»گوگل« به تازگــی به معرفی یک »صفحــه کلید«)کیبورد( مجازی 
جدید پرداخته که به افراد نابینا کمک می کند بدون نیاز به سخت افزار 
خاصی، در گوشــی خــود تایپ کنند.به گزارش ایســنا و بــه نقل از 
دیلی میل، گوگل برای کمک به نابینایان و افرادی که مشکات دیداری 
دارند، یک کیبورد مجازی جدید ســاخته که این افراد امکان می دهد 
بدون نیاز به ســخت افزاری اضافی، پیام ها یــا ایمیل های خود را تایپ 
کنند.»تاک بک«)Talkback( یک ســرویس گوگل برای سیســتم عامل 
اندروید بود که به افراد نابینا و کم بینا این امکان را می داد که بدون نیاز 
به نگاه کردن به صفحه  نمایش و با استفاده از بازخورد گفتاری، از گوشی 
خود استفاده کنند.حال گوگل این قابلیت را در قالب یک کیبورد آورده 

و آن را »کیبورد بریلی تاک بک« نامیده است.ش

آزمایش خودکار تشخیص 
کروناویروس طی 24 ساعت

عرضه حسگر نانو برای تعیین 
اندازه ویروس در دمای بدن

گوگل برای نابینایان »کیبورد 
مجازی« ساخت

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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گرفتن تست کرونا در احمدآباد هند

نسل آیندهٔ مرسدس S AMG C63، موتور 4 سیلندر، 530 اسب بخار قدرت
چند وقت پیش اتوکار در گزارشی اذعان کرد که در نسل آیندهٔ مرسدس AMG C63 پیشرانهٔ ۴ لیتری V8 توئین توربوی کنونی 
با یک قوای محرکهٔ چهار سیلندر هیبریدی جایگزین خواهد شد. هرچند در آن زمان مرسدس-آام گ این گزارش را تأیید نکرد 
اما حاا گزارش جدیدی در این رابطه منتشــر شــده و به نظر می رسد ادعای اتوکار حقیقت داشته است. همان طور که پیش تر 
گفته شده بود، نسل آیندهٔ C63 از پیشرانهٔ ۲ لیتری چهار سیلندر توربوشارژ M۱3۹ مرسدس استفاده خواهد کرد یعنی همان 
موتوری که هم اکنون زیر کاپوت هاچ بک اسپرت A۴۵ قرار گرفته است.البته در C63 جدید این موتور چهار سیلندر به سیستم 
پاگین هیبریدی AMG EQ-Power مجهز خواهد بود تا پرفورمنســی که در این مدل نیاز اســت را ارائه کند. آام گ همچنین با 
همکاری بخش قوای محرکهٔ عملکرد باای خود در بریکســورث بریتانیا در حال توســعهٔ یک توربوشارژر پیشرفتهٔ جدید برای 
استفاده در این موتور چهار سیلندر است. در این گزارش گفته شده قوای محرکهٔ چهار سیلندر هیبریدی نسل آیندهٔ نسخهٔ اسپرت 
C کاس ۴80 اسب بخار قدرت در مدل C63 و ۵30 اسب بخار قدرت در مدل S C63 تولید خواهد کرد. اگر این اعداد درست و 

دقیق باشند، یعنی نسل آیندهٔ پرچم دار خانوادهٔ C کاس ۲0 اسب بخار قوی تر از نسل کنونی خواهد بود.

مذاکرات فنرباغچه با سرمربی اسبق ایران آغاز شد
به نقل از رسانه های ترکیه گویا باشگاه فنرباغچه ترکیه قصد دارد سرمربی تیم ملی ایران را به خدمت بگیرد.به گزارش »ورزش سه«، به 
نقل از سایت ملیت ترکیه، گفته می شود علی کوک رئیس باشگاه فنرباغچه برای به خدمت گرفتن مارم ویلموتس با او تماس ویدئویی 
داشته است و قصد دارد این سرمربی بلژیکی را هر چه سریع تر به خدمت بگیرد. بعد از جدایی ارسون یانال از رأس کادر فنی این تیم 
هنوز نتوانسته با سرمربی جدیدی به توافق برسد و این در حالی است که روسای این باشگاه به دنبال این هستند تا هدایت تیمشان را 
به یک مربی باتجربه بسپارند و اکنون این باشگاه با مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی بلژیک و ایران تماسی داشته است.فنرباغچه 
در زمان مربیگری یانال نتایج بدی کسب کرد به همین خاطر این باشگاه به این دلیل است تا خیلی سریع جانشین مناسبی برای او پیدا 
کند. بنا به گزارش های رسیده افرادی از سوی باشگاه فنرباغچه در حال مذاکره با ویلموتس هستند. ویلموتس سال گذشته بعد از ۵ ماه 
مربیگری در تیم ملی ایران به دلیل عدم پرداخت مطالباتش قراردادش را به صورت یک طرفه فســخ کرد. فنرباغچه در این فصل اللهیار 
صیاد منش، مهاجم سابق استقال را در ترکیب خودش دارد.در پایان این گزارش آمده است: ویلموتس فوتبالش را از سال ۱۹87 آغاز 

کرد و در سال ۲003 خداحافظی کرد. وی در ۴ جام جهانی بازی کرده و بهترین گلزن جام جهانی بلژیک شد.

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

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

کمپانی دیزنی انیمیشن کاسیک »رابین هود« 
را که در ســال ۱۹73 منتشــر شــد، بازسازی 
می کند.بــه گزارش ورایتی، دیزنــی در مراحل 
ابتدایی بازسازی انیمیشــن موزیکال و کمدی 
»رابین هود« اســت که در سال ۱۹73 منتشر 
شده بود.کارلوس لوپز اســترادا کارگردان فیلم 
برای کارگردانی  اسپاتینگ«،  سینمایی »بایند 
این اثر ســینمایی انتخاب شــده اســت. کاری 
گراناند هم که فیلمنامه اثر بازسازی شده »بانو 
و ولگرد« را ســال گذشــته برای دیزنی پاس 
نوشته بود، برای نویسندگی این اثر انتخاب شده 
است. جاســتین اسپرینگر هم که انیمیشن های 
دامبو و ترون را برای دیزنی تهیه کرده بود، تهیه کنندگی این فیلم سینمایی را بر عهده 
دارد.نسخه جدید این فیلم سینمایی با ساخت حیوانات به وسیله جلوه های کامپیوتری و 
ایو اکشن ساخته خواهد شد؛ مشابه کاری که روی فیلم های سینمایی »کتاب جنگل« 
و »دامبو« انجام شده بود. توافق با کارگردان و نویسنده این اثر اوایل ماه گذشته و پیش 
از فراگیر شــدن ویروس کرونا انجام شده بود.نسخه اصلی این فیلم سینمایی که توسط 
ولفگانگ رایترمن کارگردانی و تهیه شده است، روی داستان رابین هود و شخصیت های 
مربوط به آن تمرکز دارد. رابین هود در این انیمیشــن در واقع یک روباه است. موسیقی 
این فیلم سینمایی یک نامزدی اســکار را در جوایز آکادمی دریافت کرد، اما این جایزه 
را بــه فیلم »آنطور که بودیم« باخت. رابین هــود در زمان اکران با بودجه ای ۵ میلیون 

داری، 3۲ میلیون دار فروخت.

سایبانی برای زمین
رمــان »ســایبانی بــرای زمیــن« نوشــته حمید 
نوایی لواسانی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان منتشــر شد.به گزارش اداره کل 
روابط عمومی و امور بین الملل کانون، »سایبانی برای 
زمین« عنوان رمانی کاما محیط زیستی است که با 
حــال و هوای تهران بزرگ ارتبــاط دارد، روزهای پر 
از دود و آلودگی که ســاکنان تهران چند سالی است 
با آن دســت وپنجه نرم می کنند و آلودگی  که بعد از 
تخریب باغ ها و کمربند سبز تهران و حومه، چند برابر 
شد.حمید نوایی لواسانی تا به حال آثار زیادی در حوزه 
کودک و نوجوان نوشــته، در »سایبانی برای زمین« 
واقعیتــی دردناک درباره تخریب باغ هــای پربار و با 
ارزش کمربند ســبز تهران را در قالب رمانی ماجراجویانه برای مخاطبانش به تصویر می کشــد و 
از نوجوانی می گوید که به دلیل مشــکل فراموشی ناگهانی پدربزرگش، درگیر مساله تخریب باغ 
قدیمی و خانوادگی شــان می شــود و در این راه ماجراهایی برایش پیش می آید.در بخشی از این 
کتاب می خوانیم: »آن موقع ها وقتی بابا یوسف از آدم زمین خوار برایم حرف می زد، بدجوری تخیل 
کودکانه ام به کار می افتاد. زمین خوار را موجودی غول پیکر و زشتی می دیدم که زمین های سرسبز 
و پردرخت مردم را برمی دارد، تکه تکه می کند و به دهان آب افتاده و گشــادش فرو می برد. بعد با 
دندان های زرد و کثیفش آن ها را مثل بیســکویت، خارت خارت می جود و آخر ســر هم از روی 
شکم ســیری آروغ پُر گرد و خاکی می زند...«انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
کتاب »سایبانی برای زمین« از مجموعه »رمان نوجوان امروز« را در ۲۱6 صفحه با شمارگان ۲هزار 

و ۵00 نسخه و قیمت 30هزار تومان منتشر کرده است.

آلفرد آدلر
آدلر به عنوان یکی از نخســتین پیروان فروید، خود را از 
جامعه روانپزشکی وین جدا کرد و در سال ۱۹۲0 مکتب 
روانشناسی فرد نگر را ایجاد نمود.آلفرد آدلر در ۱870 در 
حومه وین اتریش در خانواده ای ثروتمند متولد شد. در 
ســال ۱۹0۲ شروع به شرکت در جلسات بحث گروهی 
هفتگی فروید کرد. او در ســال ۱۹۱۱ به طور رســمی 
با دیدگاه فرویدی مخالفــت کرد. آدلر به عنوان یکی از 
نخستین پیروان فروید، خود را از جامعه روانپزشکی وین 
جدا کرد و در سال ۱۹۲0 مکتب روانشناسی فرد نگر را 
ایجاد نمود.برخاف فروید که عقیده داشت غریزه، انگیزه 
اصلی برای یک رفتار است و بر خاف یونگ که صورت 
های ازلی را به عنوان رهبر انسان قبول داشت. تاکید آدلر 
بر جنبه اجتماعی بودن افراد اســت. عاوه بر این، او اصلی ترین منبع انرژی و انگیزه های یک انســان 
را، عاقه به قدرت دانســته و با نپذیرفتن وجود مرزی مشخص میان خودآگاه و و ناخودآگاه، مکانیسم 
»واپس زنی« فروید را نیز رد می نمود. بر اساس نظریه آدلر، انسان موجودی بی همتا، مسئول و دارای 
خاقیت و حق انتخاب اســت و در میان ابعاد مختلف شخصیت او، هم خوانی همه جانبه ای دیده می 
شود. آدلر انسان را به طور ذاتی موجودی اجتماعی، خاق و هدفمند نام برده که احساس حقارت، فراهم 
آورنده زیر بنای رشد روانی او بوده و همیشه او را در جهت باا رفتن و برتری یافتن به حرکت وا می دارد.

در حقیقت، هر شخصی با توجه به این هدف به سمت جلو حرکت می کند و به فعالیت هایی مشغول 
شده که این فعالیت ها در نهایت شکل و شیوه زندگی اش را مشخص می کنند. به همین دلیل رفتار 
شخص را درون زندگی او قابل بررسی می داند. در نظر آدلر، انسان ها سرنوشت خودشان را می سازند 

و به تجربه های خود، معنی و مفهوم می دهند. بر اساس عقیده آدلر، افراد غیر عادی بیمار نیستند.

دیزنی »رابین هود« را دوباره می سازد


