
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار؛
  توزیع ۲۰۰هزار تن کاای اساسی 

آغاز شد
مدیرکل دفتر برنامه ریــزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار اقدامات این 
ستاد را برای ماه مبارک رمضان تشریح کرد و گفت: برنامه ریزی ازم 
برای تأمین ۲۰۰هزار تن انواع کاای اساسی از محل ذخایر و واردات 
با ارز ۴۲۰۰تومانی انجام شــده است.محمدرضا کامی در خصوص 
مصوبات ســتاد تنظیم بازار برای ماه مبارک رمضان اظهار داشت: بر 
اساس جلسات ستاد تنظیم بازار برای پاسخگویی به افزایش تقاضای 
ماه مبارک رمضان، حدود ۲۰۰ هزار تن کاا از محل ذخایر و واردات 
کااهای اساسی و ضروری با ارز ۴۲۰۰تومانی تأمین شده و در حال 
تخصیص بین استانها اســت.وی با بیان اینکه سیاستهای مرتبط با 
اســتمرار حمایت از تولیدکنندگان داخلی مرغ برای خروج از زیان 
و عرضــه مرغ مورد نیاز ماه مبارک رمضان به قیمت مصوب 1۲9۰۰ 
تومان نیز اتخاذ شده است، گفت: رصد و پایش مستمر وضعیت بازار 
خرما به منظور حمایــت از تولیدکنندگان )اجازه صادرات طی هفت 
ماه گذشــته( و تأمین مکفی آن در ســفره افطار ایام ماه رمضان با 
قیمت مناسب نیز از جمله اقداماتی است که برای ماه مبارک رمضان 
انجام شده اســت.مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم 
بازار ادامه داد: برای تأمین و توزیع کااهای اساسی و مهم و پرمصرف 
ایام ماه مبارک رمضان با قیمتهای معمول و مناســب توان سازمانها 
و تشکلهای دولتی از جمله کارگروه های تنظیم بازار ستادی، مراکز 
استانها، شهرستانها، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور و انجمن ها و تشکلهای تولیدی و توزیعی به کار گرفته 

شده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 سخنگوی سپاه پاسداران از تصمیم فرماندهان سپاه در اختصاص ۲۰ درصد حقوق ماهیانه خود تا پایان بحران کرونا در طرح کمک مومنانه به افرادی که شغل خود 
را از دست داده اند، خبر داد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی سپاه پاسداران انقاب اسامی،  در پی آغاز رزمایش بسیج با عنوان »کمک مومنانه« و در پاسخ به رهنمود 
حکیمانه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در کمک به فقرا و نیازمندان در ماه مبارک رمضان، سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف روز یکشنبه از تصمیم فرماندهان 
سپاه برای اختصاص ۲۰ درصد از حقوق ماهیانه خود به افرادی که به دلیل شیوع بیماری کرونا شغل خود را از دست داده اند، خبر داد. سخنگوی سپاه پاسداران انقاب 

اسامی افزود: فرماندهان در ستاد فرماندهی کل، حوزه مرکزی تا سپاه های استانی در این نهضت مومنانه مشارکت کرده اند....
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ثبات در عراق، اوجب واجبات
در پــی انصراف » عدنان الزرفی « از تشــکیل دولــت در عراق که با 
کشمکشــهای فراوان بین مجلس و احزاب و ریاســت جمهوری عراق 
نهایتا با ابتکار عمل »برهم صالح« در ۲۷ اســفند 9۸ به مجلس عراق 
معرفی شــد و ابتدا آمریکایی ها  ســعی کردند بــا ابی و هزینه پول 
مجلس و احزاب را برای پذیرش ریاست دولت شدن وی متقاعد کنند 
که نشــد و نهایتا در هفته های گذشته با ایجاد رعب و وحشت بدنبال 
این کار رفتند و با سفر اســماعیل قاآنی به بغداد تاشهای ایشان که 
بیشتر رنگ کودتا گرفته بود خنثی گردید روز پنجشنبه مصادف با 1۵ 
شعبان 1۴۴1 قمری برهم صالح رئیس جمهوری عراق طی هماهنگی 
با احزاب »مصطفی الکاظمی « را برای پست نخست وزیری و تشکیل 
کابینــه به مجلس عراق معرفی نمود. او پس از معرفی به رســمی به 
مجلس از طریق تلویزیون با مردم عراق صحبت کرد و در این صحبت 
های کوتاه تاکید کرد که باید سـاح در دست دولت این کشور باشـد 
تا بتوان حاکمیت در کشور را حفظ نمود. بر اساس گزارش بغداد الیوم، 
مصطفی الکاظمی در اولین سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به عراقیها 
گفــت آزمونی که در پیش روی وی قرار دارد، یک وظیفه ملی اســت 
که مســئولیت آن بر دوش همگان قرار دارد. وی عنوان کرد، با وجود 
گذشت سالهای مدید از سرنگونی نظام حزب بعث و صدام حسین، اما 
خواســته های ملت عراق در نتیجه شکست هایی که همگان متحمل 
مسئولیت آن هستند، محقق نشــده است. الکاظمی تعهد داد دولتی 
تشکیل دهد که خدماتی را به شهر وندان ارائه دهد و این دولت در انزوا 
و در اتاقهای تاریک مشغول تصمیم سازی برای مردم عراق نباشد. وی 
با بیان اینکه دولتش دولت عمل ونه حرف خواهد بــــود، تصریح کرد 
که این دولت در خط مقدم دفاع از ملت در رویارویی با کرونا از طریق 
بــه کارگرفتن تمامی امکانات داخلــی و روابط خارجی برای مهار این 
بحران به پا میایستد. الکاظمی گفت: » حاکمیت عراق خط قرمز است، 
ما از حاکمیت عراق کوتاه نخواهیم آمد، دولت شــبانه روز برای حفظ 
حاکمیت عراق تاش خواهد کرد. من تکرار میکنم که حاکمیت عراق 
مورد مناقشــه نخواهد بود، عراق متعلق به عراقیها است. وی با تاکید 
بر اینکه تمامی ســاح ها فقط باید در اختیار دولت باشــد نه گروهها 
و افراد، تصریح کرد: نهاد امنیتی در بخش های ارتش و پلیس حشــد 
و پیشــمرگها به وظیفه خود برای ممانعت از رها شدن ساح از طریق 
تدابیر قاطعانه عمل خواهد کرد. الکاظمی با اشاره به اینکه دولتش بر 
حفظ کرامت شهروندان عراقی تاکید خواهد داشت و تاکید داشت که: 
»ما اجازه به اهانت به هیچ عراقی از سوی یک طرف داخلی یا خارجی 
را نمیدهیم، مردم عراق وابسته به هیچکس نیستند، بلکه زاده تمدنها 
هســتند«. الکاظمی گفت: مبارزه با فســاد یک ماموریت ملی است و 
بازگشــت آوارگان یک هدفی است که من آن را رها نخواهم کرد. وی 
از همگان خواســت تا با دولت برای تحکیم اعتماد و حفاظت از عراق 
در قبال این نزاع ها همکاری کنند«. البته باید توجه داشت که منظور 
از خلع ســاح عمومی در عراق حشد الشعبی نخواهد بود و او بخوبی 
میداند که پیام گروه های عراقی این اســت کــه مصوبه پارلمان عراق 
که حدود دوماه قبل به تصویب رســید، مشمول گذر زمان نمی شود و 
گــذر زمان ماهیت مصوبه پارلمان )خروج نظامیان آمریکایی از عراق( 
را دســتخوش تغییر نخواهد کرد. لذا تاکیــد نمود که: » نهاد امنیتی 
در بخشهای مختلف آن )ارتش، پلیس، حشدالشعبی و پیشمرگها( به 
وظیفه خود برای ممانعت از رها شــدن ساح از طریق تدابیر قاطعانه 
عمل خواهند کرد. مصطفی الکاظمــی باید بتواند از احزاب و مجلس 
عراق تا یکماه آینده رای اعتماد بگیرد. تشکیل دولت برای عراق از نان 
شب واجب تر است لذا گروه ها و احزاب میتوانند متکی به اصرار وی در 
اخراج آمریکا تعامل نموده و در شرایطی که وی اولویت خود را استقال 
عراق تعریف نماید با او همکاری ازم را داشته باشند. بنظرم ایران برای 
عراق با ثبات پای می فشارد و به هیچ وجه حاضر نخواهد بود استقال 
و منافع ملــی عراق در جریان های گروهی به گروگان رفته و مردم از 

منافع ثبات عراق بی بهره بمانند. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 نخستین نتایج آزمایش داروی ضد کرونا روی بیماران 
مبتا به کووید- 19

شرکت »گیلید ساینسز« از نخستین نتایج آزمایش انسانی داروی ضد کرونای خود خبر داد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از بلومبرگ، داروی آزمایشــی شرکت »گیلید ساینسز« )Gilead Sciences( در آزمایش های ابتدایی 
روی بیماران مبتا به کووید- 19، نتایج امیدوارکننده ای را نشان داد. نتایج موفقیت آمیز آزمایش این داروی 
موســوم به »رمدسیویر« )remdesivir(، امید پزشــکان را برای درمان این ویروس نوظهور افزایش می دهد.

شرکت گیلید پیشتر از ساخت یک داروی جدید برای غلبه بر کروناویروس و تصمیم خود برای آزمایش آن 
روی انسان خبر داده بود.گزارشی که به تازگی در این مورد منتشر شده، نشان می دهد که در آزمایش داروی 
شــرکت گیلید، ۵۳ نفر داوطلب در آمریکا، اروپا و کانادا شــرکت داشته اند. نیمی از داوطلبان، از ونتیاتور 
مکانیکی و چهار نفر نیز از دستگاه بای پس قلبی- ریوی استفاده می کردند. طی فرآیند آزمایش، هشت بیمار 
از این پروژه کنار گذاشته شدند که یکی از آنها به دلیل دریافت دوز اشتباه دارو و هفت نفر به دلیل نداشتن 

اطاعات کافی در مورد بهبود آنها بود.
همه بیماران طی 1۰ روز، دوز مشخصی از رمدسیویر دریافت کردند و گزینه درمانی دیگری در دسترس آنها 
نبود. پس از 1۸ روز، ۶۸ درصد بیماران بهبود یافتند. 1۷ نفر از ۳۰ بیماری که از ونتیاتور مکانیکی استفاده 
می کردند، توانستند آن را کنار بگذارند. تقریبا نیمی از بیماران این پژوهش، مرخص شدند و 1۳ درصد آنها 
جان خود را از دســت دادند. میزان مرگ و میر در بیمارانی که از ونتیاتور استفاده می کردند، بااتر از بقیه 
بود و 1۸ درصد آنها از دنیا رفتند.»جاناتان گرین« )Jonathan Grein(، مدیر آسیب شناســی »مرکز پزشکی 
ســیدرز- ســاینای« )Cedars-Sinai Medical Center( آمریکا گفت: ما نمی توانیم با توجه به این داده ها، به 
نتیجه قطعی برسیم اما مشاهداتی که از بررسی این بیماران به دست آمده اند، نشان می دهند که رمدسیویر، 
دارویی امیدوارکننده است.برخی از دانشمندان، نسبت به نتایج این بررسی مشکوک هستند. »استفان اوانز« 
)Stephen Evans(، اســتاد همه گیرشناسی دارویی »دانشگاه لندن« )University of London( گفت: داده های 
این پژوهش، تقریبا غیر قابل تفســیر هستند . اگرچه شــواهدی مبنی بر کارآیی رمدسیویر وجود دارد اما 
 New« به ســادگی نمی توانیم درباره آنچه برای بیماران رخ می دهد، مطمئن باشــیم.این پژوهش، در مجله

England Journal of Medicine« به چاپ رسید.

 واتیکان از آمریکا خواست تحریم های خود علیه 
ایران را لغو کند

وزیــر خارجه واتیکان ضمن ابراز همدردی با ایران در بحبوحه شــیوع ویــروس کرونا، اعام کرد با 
نماینده آمریکا در خصوص لغو تحریم ها علیه تهران صحبت کرده اســت.به گزارش گروه بین الملل 
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پرس تی وی، پیتر پارولین، وزیر خارجه واتیکان در تماس تلفنی 
با کلی کرفت، نماینده آمریکا در سازمان ملل خواهان لغو تحریم ها علیه ایران شد.واتیکان ضمن ابراز 
همدردی با مردم ایران در بحبوحه شیوع ویروس کرونا با مقامات آمریکا در خصوص لغو تحریم های 
یکجانبه این کشور علیه تهران گفت و گو کرد. گفت و گو با نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از نامه 
آیت اه علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه ایران به پاپ فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان 
صورت گرفت.چندی پیش آیت اه اعرافی در نامه ای به رهبر کاتولیک های جهان با ابراز همدردی 
ایران بخاطر جان باختگان ناشی از ویروس کرونا، خواستار همکاری تمامی مراکز مذهبی در خصوص 
مبارزه با شــیوع ویروس کرونا شد.وزیر خارجه واتیکان در پاسخ نوشت پاپ پس از اطاع از جزئیات 
نامه از او خواسته تا ابراز همدردی معنوی خود با مردم ایران را اعام کند.پارولین همچنین اعام کرد 
با توجه به درخواست آیت اه اعرافی از پاپ فرانسیس برای اعام موضع در برابر تحریم های آمریکا در 
بحبوحه شیوع کرونا، که مردم ایران را هدف قرار داده، واتیکان از واشنگتن خواست تا این موضوع را 
در دست بررسی قرار دهد.در پی همه گیری ویروس کرونا، بسیاری از مقامات، گروه ها و چهره های 
بین المللی با محکوم کردن تحریم های واشنگتن علیه تهران در این برهه زمانی حساس خواستار لغو 
آنها شدند. همزمان با درخواست های جهانی برای لغو تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران در 
پی شیوع ویروس کرونا، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در ادعا هایی بی اساس گفت: تحریم های ما 
مانع از رســیدن کمک های بشر دوستانه به ایران نمی شود.ادعاهای پمپئو درباره تحریم های ظالمانه 
علیه ملت ایران در حالی مطرح می شــود که پیشتر چند تن از سناتورها و قانونگذاران آمریکایی به 
تاثیرات این تحریم ها بر مردم ایران همزمان با شیوع ویروس کرونا اذعان کردند و خواستار برداشته 

شدن تحریم های کاخ سفید علیه ایران شدند.  

رییس سازمان بهزیســتی ضمن تشریح اقدامات 
انجام شده جهت مقابله با کرونا در مراکز تابعه این 
ســازمان، در عین حال از آلودگی ۴۵ مرکز تحت 
پوشش سازمان بهزیستی به کروناویروس و جان 
باختن ۵۵ تن به این دلیــل، خبر داد.به گزارش 
ایســنا، دکتر وحید قبادی دانــا در ارتباط ویدئو 
کنفرانسی با خبرنگاران از محل وزارت بهداشت، با 
اشاره به اینکه اقدامات مقابله ای سازمان بهزیستی 
برای کنترل ویروس کرونا از ۵ بهمن ماه آغاز شده 
اســت، گفت: البته ازم اســت از ۳۰ هزار نفر از 
مددکاران، پرســتاران و ... که در بیش از ۲۵۰۰ 
مرکز شــبانه روزی فعال هســتند و همچنین از 
۲1 هزار پرسنل زحمت کش سازمان تشکر کنم.

وی افزود: خوشبختانه با کمک وزارت بهداشت تا 
کنون هیچ معلول ذهنی و سالمند وجود نداشته 
اســت که به بیمارستان ها مراجعه کند و خدمات 

مناسب به او ارائه نشود.

احتمال ابتای سالمندان به کرونا ۵.۳ برابر 
بیشتر از سایرین

قبادی دانا در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه 
بر اساس آمار، احتمال ابتای سالمندان از سایرین 
۵.۳ بیشتر است، گفت: طبق بررسی های صورت 
گرفته از ۲۵۳1 مرکز شــبانه روزی بهزیستی تا 
کنون ۴۵ مرکز آلوده شــده اند که 1.۷ مراکز کل 
کشور را تشکیل می دهند. متاسفانه تا کنون ۵۵ 
نفر در مراکز ما بر اثر ابتا به کرونا جان خود را از 
دست داده اند؛ به شکلی که 1.۲ درصد این افراد 
را تشــکیل می دهند که ۷1 درصد آنان سن شان 
بیش از ۷۰ ســال گزارش شــده است.وی گفت: 
بطور ویژه در مراکز سالمندان و معلوان ۳۰ مرکز 
آلــوده به این بیماری داریم. همچنین از 1۰ هزار 
کودک بی سرپرست تا کنون هیچ موردی از فوت 

گزارش نشده است.

شرایط فرزندخواندگی در بحران کرونا
قبادی دانا در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط 
فرزندخواندگی در شرایط کنونی اظهار کرد: پیش 
از این قرار بود تا در اســفند ماه سال 9۸ سامانه 
ملی فرزندخواندگی را رونمایی کنیم که متاسفانه 
بــه دلیل وقایع پیش آمده این امر محقق نشــد. 
اکنون نیز از آنجایی که پروســه فرزندخواندگی 
دارای مراحــل طوانی اســت، فعا بــا توجه به 
شــیوع کرونا این امر متوقف شده است. البته ما 
این آمادگــی را داریم تا به محــض غلبه بر این 

ویروس با رونمایی از ســامانه فرزندخواندگی به 
روال باز گردیم.

کاشــت حلزون برای کودکان ناشــنوا در 
شرایط شیوع کرونا

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کاشت 
حلزون برای کودکان ناشــنوا در شرایط کرونایی 
تصریح کرد: با توجه به اینکه یک بازه زمانی طایی 
و کوتاه مدت برای کاشــت حلزون وجود دارد که 
اگر از آن غافل شویم ممکن است مشکاتی برای 
کودک به وجود بیاید، باید این اقدامات تســریع 
یابد. البته طبق اطاعاتی که داریم این اعمال قرار 
است آغاز شود.وی در ادامه خاطرنشان کرد: کمک 
هزینه ها برای کاشــت حلزون این کودکان برقرار 
است و تســهیات ویژه هیات امنای ارزی نیز در 
این زمینه وجــود دارد. توجه کنید که این عمل 
جراحی بسیار هزینه بر بوده؛ به شکلی که هزینه 
آن بیش از 1۲۰ میلیون تومان است که حتی در 

بسیاری از کشورها امکان اجرای آن وجود ندارد.

سامانه ۱۴۸۰ سازمان بهزیستی
قبــادی دانا در ادامه در خصوص ســامانه 1۴۸۰ 
افزود: بسیاری از مردم از وجود این سامانه اطاع 
نداشــتند و پس از آنکه وزیر رفاه آن را با توئیتی 
معرفی کرد، تعداد تماس های تلفنی با این سامانه 
تقریبا سه برابر شد. بر اساس شواهد و مستندات 
می توان در مورد پرسشــنامه ای صحبت کرد که 
در سامانه خود ارزیابی روانشناختی بحران کرونا 
استفاده شــده و جمعیت هدفی معادل ۲۰ هزار 
و 99۰ نفــر در آن اطاعات خود را ثبت کرده اند. 
 Corona.behzisti.ir از تعداد افرادی که در ســامانه
اطاعات خود را برای بررسی عائم روانشناختی 
ثبت کرده اند 9.۲ درصد عائم افســردگی شدید 
و 11.۳ درصد عائم متوســط افسردگی داشتند. 
همچنین ۸.۶ درصد با عائم شــدید استرسی و 
9.۸ درصد عائم متوسط استرس داشتند. از سوی 
دیگر با بررسی های انجام گرفته مشخص شد 9.۳ 
درصد عائم شدید اضطراب و 11.۴ درصد عائم 

متوسط اضطراب را تجربه کرده بودند.

ارایــه ماســک و موادضدعفونی کننده به 
معتادان در ۳۲۶۹ نقطه پرخطر

وی در ادامه ســخنان خــود در خصوص هزینه 
بهزیســتی برای معتادان گفت: کل بودجه ای که 
سازمان بهزیستی از ســتاد مبارزه با مواد مخدر 

برای کاهش آســیب معتادان دریافت کرده است 
۴.۵ میلیارد تومان بــوده که خودمان نیز معادل 
همین مبلغ بــر روی آن گذاشــته و مجموعا 9 
میلیارد تومان برای آموزش به این افراد اختصاص 
داده ایــم. اکنــون ۲۵۸ مرکز کاهش آســیب در 
سراســر کشور و تیم های ســیار در ۳۲۶9 نقطه 
پرخطر یا محل تجمع این افراد حضور پیدا کردند 
و آموزش ها به همراه ارائه ماسک، دستکش و مواد 

ضدعفونی کننده به آنها ارائه شده است.
وی در خصــوص مراکــز اقامتی بــرای معتادان 
توضیــح داد: در هفته اول فروردین ماه امســال 
پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان با ســرانه پنج 
میلیون تومان برای هر مرکز در نظر گرفته شــد. 
همچنین در ســوم اسفند ماه سال قبل نیز برای 
هر مرکز مبلغ ۷۰۰ هزار تومان شــارژ شــد. در 
نتیجــه در همه مراکز اقامتــی معتادان که بیش 
از 11۰۰ مرکز هستند، پنج میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان هزینه صورت گرفته است. همچنین مبلغ 
9 میلیارد تومان تنها برای معتادان بی خانمان و 

کارتن خواب ها صرف شده است.

توزیع بیش از ۵۷هزار بسته بهداشتی میان 
کودکان کار

قبادی دانا در خصوص ســایر اقدامات بهزیستی 
تاکیــد کرد: ۵۷ هزار و ۶۶1 بســته بهداشــتی 
توسط ۳۶۰۰ نفر از پرســنل اورژانس اجتماعی 
برای کودکان کار در خیابان ها توزیع شــده است. 
در خصوص معتادان متجاهر نیز طرح ساماندهی 
این افراد به علت آنکه جمعیت زیاد در یک محل 
ممکن اســت احتمال ابتای بیمــاری را افزایش 
دهد، به تعویق افتاده؛ به همین دلیل برای کاهش 
آســیب در محل های پرخطر با ۲۵۸ تیم مراجعه 

کرده و آموزش های ازم را به این افراد داده ایم.
وی در خصوص کمک ها در جهت تهیه ماسک و 
مواد ضدعفونی  کننده گفت: در ســوم اسفند ماه 
ســال قبل مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان 
به صورت ســرانه برای هر نفر ۳۰ هزار تومان به 
منظور تهیه مواد ضدعفونی کننده و بهداشــتی 
در کارت بانکی افرادی که در مراکز شــبانه روزی 
تحت پوشش بهزیستی بودند، شارژ شد. عاوه بر 
آن در هفته اول فروردین ماه امســال برای مراکز 
نگهداری معلوان و ســالمندان مبلغ ۲۴ میلیارد 
تومان به صورت ســرانه هر معلول و هر سالمند 
مبلغ ۵۰۰ هزار تومان ارســال شد تا بتوانند مواد 

بهداشتی مناسب تهیه کنند.

رییس سازمان بهزیستی اعام کرد

آلودگی ۴۵ مرکز بهزیستی به کرونا

سیستم برداشت اقساط قرض الحسنه اصاح شد

بازگشتقسطاسفندوامهایقرضالحسنه
حیدر مستخدمین حسینی:

 فاصله ۴ میلیونی
 وام کرونا از خط فقر

 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران؛

 مشوق های صادراتی خروجی خاصی ندارند

یک کارشــناس اقتصادی معتقد اســت که وام یک میلیونی از محل یارانه برای کسانی که معیشت آن ها 
در خطر قرار گرفته رفع نیاز نمی کند زیرا، خط فقر در کان شــهرها معادل ۵ میلیون تومان و در ســایر 
شهرها باای 1 تا ۳ میلیون تومان است. البته طبق گفته این اقتصاددان دولت در شرایط شیوع کرونا باید 
هزینه های جاری خود را کاهش دهد و محل بودجه عمرانی سال جاری را برای ۲ تا ۳ ماه به تعویق بیاندازد.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با ایسنا، درباره تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد، توضیح داد: شیوع 
کرونا ویروس بر همه ابعاد اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و...کشــورهای درگیر این ویروس تاثیر 

می گذارد که برخی از این تاثیرات بافاصله، .....

نفتدرلبهپرتگاهسقوط٣٠درصدی
سود و قسط وام یک میلیونی یارانه بگیران چقدر است؟

روحانی:
ممنوعیتترددبیناستانیازاولاردیبهشتبرداشتهمیشود
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روحانی:گزیده خبر

ممنوعیتترددبیناستانیازاولاردیبهشتبرداشتهمیشود
تهران- ایرنا- رییس جمهوری گفت: امروز تردد بین شهرستان ها 
در اســتان ها به طور کامل آزاد اســت و تردد بین استان ها هم 
از روز اول اردیبهشــت آزاد می شود.حجت ااسام و المسلمین 
حســن روحانی دیروز یکشنبه در جلسه ســتاد ملی مدیریت و 
مقابله با کرونا گفت: یکی از برنامه های فاصله گذاری هوشــمند 
شروع کســب و کارهایی کم ریسک برای استان ها به جز تهران 
بود که این کار از دیروز شــروع شده است.رییس جمهوری ادامه 
داد: در این راســتا وزارت بهداشــت و درمان با اصناف هماهنگ 
کردند که هر صنفی که می خواهد شــروع کند و فعال شود وارد 
ســامانه شود و در آن ثبت نام کرده و کد مربوطه را دریافت کند 
و همیشــه وزارت بهداشــت و درمان از طریق این سامانه با آنها 
مرتبط باشــد.روحانی یادآور شد: اکثریت افراد این کد را دریافت 
کردند اما ممکن اســت افرادی جا مانده باشند یا هنوز ارتباط با 
این سامانه برقرار نشده باشد. از همه کسبه و فعاان اقتصادی که  
از دیروز  کار را شــروع کردند آنهایی که به سامانه متصل نشدند 
در همین هفته و تا پایان هفته به این سامانه متصل شوند و کاری 
است که برای آینده کشــور و برای خود کسبه مفید است.  وی 
ادامه داد: قرار شد در پایان این دوره افراد و بنگاه هایی که در این 
زمینه خوب فعالیت کردند دارای امتیاز باشــند و امتیاز آنها هم 
به صورت خاصی مشــخص شــود و تابلویی به آنها ارائه شود که 
مردم بدانند که کدام یک از مغازه ها و بنگاه ها و کســب و کارها 
بیشــتر برای ســامت مردم و جامعه تاش کردند و این مسیر 
ادامه پیدا می کند.روحانی گفت: دیروز در جلسه ای که با روسای 
کمیته ها داشــتیم قرار شد برای کسب و کارهای پرریسک هم با 
وزارت بهداشت، صمت و کشور برنامه ریزی کنند و هر زمان که 
این طرح آماده شد، با پروتکل ها و دستورالعمل هایی که تصمیم 
گیری می شــود، اجرایی شود.  رییس جمهوری ادامه داد: درباره 
تهران هم همانطور که مردم می دانند از شنبه ۳۰ فروردین کسب 
و کارهای کم ریسک با پروتکل های بهداشتی و اتصال به سامانه و 
دریافت کد آغاز می شود برای کسب و کارهای پرریسک هم دارد 

مطالعه می شد و به مردم اطاع داده می شود.

مصوبه کمیته اجتماعی- امنیتی مبنای فعالیت شــبکه 
حمل و نقل باشد

روحانی با اشاره به موضوع حمل و نقل گفت: جلساتی در کمیته 
امنیت اجتماعی وزارت کشور با محوریت حمل و نقل برگزار شد 
و در نهایت با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
قرار شد هر وسیله نقلیه عمومی که می خواهد فعالیت کند، باید 
در آغــاز و پایان کار ضدعفونی شــود.رییس  دولت تدبیر و امید 
اضافه کرد: رانندگان باید از ماســک و دســتکش استفاده کنند. 
مسافران این وسایل عمومی هم حق دارند که بخواهند، آن وسیله 
نقلیه به تعداد صندلی، مســافر سوار کند نه بیش از آن.روحانی 
گفت: بنابراین مصوبه ای که در کمیته اجتماعی امنیتی تصویب 
شد و اینجا هم مورد تایید است و همه موارد بر همین مبنا اجرا 

خواهد شد.

مردم در تهران از وسایل شخصی استفاده کنند
روحانی خاطرنشــان کرد: در تهران و شــهرهای بزرگ به خاطر 
کم بودن وسایل نقلیه، توصیه این است مردم از وسیله شخصی 
خود،  تاکســی و اسنپ استفاده کنند که بهتر از وسایل حمل و 
نقل عمومی اســت.رییس جمهوری ادامه داد: در مرحله اول قرار 
شد وزارت راه اتوبوس های بین شهری را در اختیار تهران و کان 
شهرها بگذارد. در مرحله دوم اگر اتوبوس هایی که مثا در تهران 
۵۰۰ مورد و اســتان ها دیگر هم مجموعا ۱۵۰۰ مورد نیاز است، 
اگر بتوانند اتوبوس داخلی و خارجی را تا پایان ماه اردیبهشــت 
به خدمت بگیرند و تحویل داده شــود، دولت حاضر است در این 
زمینه کمک کند. مخصوصا در قســط اول کــه با پرداخت آن، 
اتوبوس آماده می شــود، دولت کمک می کند؛  قرار شــد وزارت 
کشور این موارد را بررسی کند و بگوید تا اقدامات را انجام دهیم.

اجتماع  حضوری در ماه رمضان نخواهیم داشت
روحانی موضوع دیگر مطرح شــده در نشست امروز هیات دولت 
را مســاله اجتماعات در ماه رمضان عنوان و تصریح کرد: تصمیم 
گیــری در این خصوص برای جلســه آینده خواهــد بود؛ مردم 
در مســاجد و اماکنی مانند مســجد و حسینیه، مراسم تبلیغی، 
عبــادی، دعا و قرآن خوانی داشــتند.رییس جمهوری اضافه کرد: 
اگرچه تصمیم نهایی آن را برای جلســه آینده گذاشتیم اما اگر 
شرایط به همین صورت که امروز مشاهده می کنیم باشد، قاعدتا 
اجتماع حضوری نخواهیم داشت و این زحمت را باید صدا و سیما 
و شــبکه های اجتماعی مجازی برعهده بگیرند و مردم از این ها 
اســتفاده کنند. اگر هم تحولی رخ بدهد در جلسه آینده تصمیم 
نهایی را اتخاذ می کنیم.روحانی با اشاره به اصول وزارت بهداشت، 
گفت: اصول وزارت بهداشــت مهم و بر مبنای آن اصول است که 

کسب و کاری راه می افتد یا نمی افتد. یکی از اصول، ظرفیت خود 
وزارت بهداشت از حیث تخت بیمارستانی، نیروی انسانی، پزشک، 

پرستار، تنخواه ویژه و دستگاه تنفس مصنوعی است.

 از ۸۷۵ مرکــز نگهداری ســالمندان در 2۳ مرکز کرونا 
مشاهده شده است 

رییس جمهوری به نگهداری ســالمندان و معلولین اشاره کرد و 
گفت: در مساله مراکز نگهداری سالمندان و معلولین گزارشی وزیر 
رفاه دادند که این گزارش نشــان می دهد ما در همه جا قدم های 
خوبی برداشتیم.  ۸۷۵ مرکز نگهداری سالمندان و معلولین داریم 
که از این تعداد ۲۳ مرکز کرونا مشــاهده شده است و بقیه پاک 
هستند.  وی افزود: از کل معلولین و سالمندان، ۳۵ نفر به دلیل 
کرونا از دنیا رفتند که اکثر آنها باای ۸۰ ســال ســن دارند. کل 
فوتی ها در بخش سالمندان و معلولین در اسفند سال ۹۸ با اسفند 
۹۷ یکی است یعنی اضافه نشده است. در فروردین امسال از این 
جمعیــت ۴۹ هزارنفری در این ماه که ماه ســختی هم بود کل 
فوتی ها ۵۲ نفر بوده اســت و سال ۹۸ مشــابه همین ایام ۱۶۵ 
نفر فوتی داشته است علیرغم مشکات تعداد فوتی بسیار کاهش 

داشته است که معنای آن رسیدگی است.

ایران 2 ویروس کرونــا و تحریم و اروپا تنها یک ویروس 
دارد

روحانی با اشــاره به گزارش مقایســه ای انجام شده بین ایران و 
برخی کشــورهای اروپایــی، گفت: فاصله بســیار زیادی در این 
گزارش ها نســبت به وضع ایران با اروپا وجــود دارد. مثا تعداد 
افراد فوتی مان بســیار کم و ۷ درصد بوده و در برخی کشورهای 
اروپایی این میزان، ۲۲ درصد بود. برخی از این مقایسه خوششان 
نمی آید که بگوییم وضع ما از اروپا بهتر است.  وی دلیل این فاصله 

را مردم، مجاهدت کادر پزشــکی، صدا و سیما، نیروهای مسلح، 
فضای مجازی، هنرمندان عنوان کــرد و ادامه داد: دلیل این امر 
این است که همه در کنار هم هستیم و دست به دست هم دادیم  
اما شــما ندادید.  رییس جمهوری تحریم را ویروسی دانست که 
چندین سال کشورمان را تحت فشار قرار داده است و خطاب به 
اروپایی ها گفت: ما ویروس کرونا داریم شما هم دارید، ما ویروس 
بدتر از کرونا داشــتیم و داریم که شما ندارید و آن تحریم است. 
ما ویروس تحریم داشــتیم و کرونا هم به آن اضافه شد. اما مردم 
ما همدیگر را کمک کردند و دســت هــم را گرفتند و این برای 
همــه ما جای افتخــار دارد.  وی اضافه کرد: وضع ما در مقابله با 
این بیماری نسبتا خوب و در مقایسه با برخی کشورها بهتر است 
و اگر بخواهید ناراحت شــوید بشوید چاره ای نیست. خودتان با 
مردم ایران تماس بگیرید و بفهمید در شــرایط ما با شرایط شما 

چقدر فاصله وجود  دارد.  

پیروزی حقوق دانان ایرانی در باز پس گرفتن یک میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون یورو از آمریکا 

روحانی با برشماری موفقیت های این روزهای جمهوری اسامی 
به موضوع مهم دیگری اشــاره کــرد و گفت: موفقیت خوب این 
روزها آنجایی اســت حقوق دانان، وزارت خارجه و بانک مرکزی 
توانســتند پول بلوکه شــده ما در لوکزامبــورگ را پس بگیرند. 
آمریکایی ها ظلم عظیمی به ما می کنند وام می خواهیم بگیریم 
کارشکنی می کنند؛ با اینکه خودشان گرفتار این ویروس هستند 
و از مشکات ما به خوبی خبر دارند اما هر روز بر فشارهای خود 
می افزایند و این کار غیرانســانی و ضد بشری در تاریخ آنان برای 
همیشه ثبت شده است و می ماند.وی افزود: در همین سختی ها 
حقوق دانان، بانک مرکزی و وزارت خارجه در یک مبارزه حقوقی 
موفقیت خوبی به دســت آوردند و یــک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
دار در لوکزامبورگ که آمریکایی هــا آ ن را توقیف کرده بودند 
و روی آن دســت گذاشته بودند را چند روز قبل آزاد کردند. این 
کار حقوق دانان ما در این شرایط سخت برای آزاد کردن پولی که 

حق ملت و مردم ایران و متعلق بانک مرکزی است، انجام شد.  

 ممنوعیت تردد بین شهرســتان ها و استان ها برداشته 
می شود

رییس جمهوری آخرین موضوع نشست امروز هیات دولت را آزاد 
شــدن رفت و آمد بین شهرستان ها عنوان کرد و گفت:  در رفت 
و آمد بین شهرستان ها و استان ها، اگر استانی استاندار یا شورای 
تامین یا هر کس دیگری تصمیمی گرفت و در روزهای اخیر تردد 
برخی شهرستان ها را ممنوع کرده است، از امروز همه ممنوعیت ها 
در تردد بین شهرستان ها و استان ها برداشته می شود.وی تاکید 
کرد: هیچ استانداری، هیچ شهرســتانی حق ندارد در تردد بین 
شهرســتان مانع ایجاد کند. پلیس و نیروهای بسیج هم در نظر 
داشته باشند که تردد بین شهرستان ها از امروز آزاد است و تردد 

بین استان ها هم از روز نخست اردیبهشت آزاد می شود.

در مرکز پژوهش های مجلس؛
سیاست گذاری و قانونگذاری مرتبط با 

توفان های گرد وخاک بررسی شد
تهران- ایرنا- دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 
در گزارشــی سیاســت گذاری و قانونگذاری مرتبط با توفان های گرد وخاک را 
بررسی کرد.دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی روز 
یکشنبه در گزارشی با عنوان »سیاست گذاری و قانونگذاری مرتبط با توفان های 
گرد وخاک« آورده اســت؛ در حال حاضر قوانین و مقررات مربوط به توفان های 
گرد وخاک در کشور شامل آیین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد وغبار، 
قانون برنامه ششــم توســعه )ماده )۳۸( بندهای »ب«، »د«، »س« و »ض«( و 
قانون هوای پــاک )مواد ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸( اســت.این گزارش افزود: 
تحلیل های کارشناســی حاکی از آن اســت که در حال حاضر یک قانون جامع 
و مســتحکم مصوب مجلس شورای اســامی مرتبط با توفان های گرد وخاک و 
تمام مسائل مربوط به آنها وجود ندارد.دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اسامی خاطرنشــان کرد: قانون جامع مذکور باید تمام جوانب 
مربوط به این پدیده را پوشش دهد. متأسفانه تکلیف قانون برنامه ششم توسعه 
مبنی بر تهیه برنامه جامع مقابله با ریزگردها نیز تا به حال عملکرد مطلوبی نداشته 
است.این گزارش اضافه کرد: در شرایط عدم وجود برنامه بلندمدت هدف دار و از 
پیش تعیین شــده، قوانین و مقررات مختلف بدون ارتباط با یکدیگر بوده و در 
راســتای یکدیگر نیز عمل نمی کنند.دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اسامی یادآور شد: اگرچه در برخی از قوانین و مقررات موجود، 
سازمان حفاظت محیط  زیست به عنوان دستگاه اصلی مسئول در مقابله با پدیده 
گرد وخاک مطرح شــده، اما در بســیاری از مواد قانونی موضوعه، مسئولیت امر 
به طور کلی به عهده دولت گذاشته شده است که این وضعیت، عدم تمرکز اقدامات 

و فعالیت ها را به دنبال خواهد داشت.

باستانی مطرح کرد
ضرورت تهیه آمار و سیستم مناسب برای 

تخصیص خدمات حمایتی دولت
سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی بر ضرورت تهیه 
آمار درست و سیستم مناسب برای تخصیص خدمات حمایتی دولت به اصناف، 
مشاغل و صنایع آسیب دیده از بحران کرونا تاکید کرد.سعید باستانی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به اثبات اقتصادی بحران کرونا، اظهار کرد: اگر حوزه اقتصاد را به 
سه بخش خدمات، صنعت و معدن و کشاورزی تقسیم کنیم هر کدام به نحوی 
از تبعات کرونا متضرر خواهند شــد. پیش بینی ها این اســت که بخش خدمات 
که شــامل اصناف اســت ۵۰ درصد، بخش صنعت و معدن ۲۵ درصد و بخش 
کشاورزی ۱۰ درصد از این موضوع آسیب خواهند دید.وی افزود: مسئله کلی تر 
این است که در مجموع تقاضای کلی در دنیا کاهش پیدا خواهد کرد و متناسب 
با آن تمام بخش های تولید متاثر می شوند و در واقع سبک زندگی آدم ها نیز به 
مرور تغییر خواهد کرد و همین موضوع روی خیلی از کسب و کارها ممکن است 

اثرگذار باشد.

جعفری: 
واحد یکم نیروگاه بوشهر برای امور دوره ای 

موقتاً متوقف می شود
معاون سازمان انرژی اتمی اعام کرد: نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس برنامه ریزی 
فعالیت ساانه به منظور تعویض سوخت، انجام بازرسی و تعمیرات دوره ای به طور 
موقت متوقف می شــود.به گزارش ایسنا، محمود جعفری معاون سازمان انرژی 
اتمی ایران و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 
اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام  شــده و هماهنگی صورت گرفته با شــبکه 
سراســری برق کشــور، فعالیت تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر به  منظور انجام 
عملیات تعویض ســوخت ســالیانه نیروگاه، بازرســی ها و تعمیرات دوره ای از 
دیروز یکشــنبه ۲۴ فروردین  ماه سال جاری متوقف شد.وی تاکید کرد: یکی از 
هدف های اجرای برنامه تعویض سوخت در زمان کنونی این است که با توکل به 
الطاف الهی، نیروگاه در اوج )پیک( مصرف برق کشور در تابستان در مدار تولید 
باشد.معاون ســازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد: با انجام عملیات سوخت 
گــذاری پیش رو، تولید برق در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشــهر در موعد مقرر 
از ســر گرفته  شده و نیروگاه مجدداً به شبکه سراسری برق کشور متصل شود.

جعفری خاطرنشان کرد: از ابتدای بهره برداری تجاری از واحد یکم نیروگاه اتمی 
بوشهر تاکنون حدود ۴۳ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید و به شبکه سراسری 
برق کشور تحویل  شــده است. همچنین از زمان تعویض سوخت قبلی نیروگاه 
از اردیبهشت  ماه سال گذشته تاکنون این نیروگاه بیش از ۷.۲ )هفت ممیز دو( 

میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید نموده است.

امیر دریادار سیاری:
امروز در تامین نیازمندی های دفاعی دست 

نیاز به سوی دیگران دراز نمی کنیم
معاون هماهنگ کننده ارتش با اشــاره به نامگذاری سال جهش تولید از سوی 
رهبــر معظم انقاب گفت: نیازمندی های دفاعی خــود را تولید کرده ایم و در 
تامین نیازمندی های دفاعی در منطقه دســت نیاز به ســوی دیگران دراز نمی 
کنیم.به گزارش ایســنا به نقل از ارتش، امیر دریادار حبیب اه ســیاری رییس 
ســتاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، در خصوص تحقق شــعار سال )جهش 
تولید( گفت: معتقدم در تمام سال هایی که مقام معظم رهبری نامگذاری کردند، 
نیروهای مســلح و ارتش جمهوری اسامی ایران در اجرای این شعارها همیشه 
پیشگام بوده است؛ مثا ســال ۹۸ که سال رونق تولید بود شاهد فعالیت های 
چشمگیر نیروهای مســلح در این موضوع بودیم.معاون هماهنگ کننده ارتش 
افزود: از پیروزی انقاب تاکنون همه در حال تولید هستیم؛ به همین جهت در 
بحث تامین نیازمندی های دفاعی در منطقه امروز دســت نیاز به سوی دیگران 

دراز نمی کنیم.

زاهدی: برای کسب و کارهای خرد چاره ای 
اندیشیده شود

 رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی با بیان اینکه غفلت 
از پســاکرونا تبعات سنگینی خواهد داشت گفت که باید برای کسب و کارهای 
خرد چاره ای اندیشیده شــود. به گزارش ایسنا محمد مهدی زاهدی در مطلبی 
در صفحه توییتر خود نوشــت: »پساکرونا را باید یک تهدید اجتماعی، امنیتی، 
سیاسی و اقتصادی تلقی کرد. متأسفانه از پساکرونا غفلت شده و بیشتر توجهات 
به "کرونا"معطوف شــده است. غفلت از پساکرونا تبعات سنگینی خواهد داشت. 
باید یک ســطح بندی از آســیب های کرونا انجام بپذیرد و در اولین سطح برای 
کسب و کارهای خرد چاره اندیشید.«مجلس هفته گذشته در اولین جلسه خود 
بعد از تعطیات بیش از یک ماهه به توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا به بررسی 
وضعیت کرونا کشــور پرداخت که یکی از موارد آن تاکید بر بررسی وضعیت به 

کسب و کار و اقشار آسیب پذیر و ضعیف جامعه بود.

محجوب: 
کارگران در روزهای کرونایی وضعیت 

سخت و مبهمی دارند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کارگران 
در شــرایط کرونایی گفت: جان مردم بســیار مهم است اما تا جایی که به 
سامت مردم آسیب نرسد، باید دایره تعطیلی اقتصادی را کم کنیم.علیرضا 
محجوب در گفت وگو با ایسنا ضمن تأکید به ضرورت عمل به دستورات ستاد 
مبارزه با کرونا، اظهار کرد: سامت و جان انسان در وهله اول اهمیت است. 
هیچکــس نباید در این مهم تردید کند. در این مورد، باید نظر علماء و اهل 
دانش را جست وجو کرد. اما با این وضع دشوار اقتصادی، تا جایی که می شود 

باید راه زندگی اقتصادی مردم را باز کنیم.

اول رییس  ایرنــا- معــاون  تهــران- 
جمهوری بخش کشاورزی را عهده دار 
تامین امنیت غذایی مردم دانســت و 
گفت: بزرگترین مسئله کشور مطمئن 
شــدن از تامین امنیــت غذایی مردم 
است و هیچ حکومتی نمی تواند نسبت 
به بخش کشــاورزی بی تفاوت باشــد.

اسحاق جهانگیری پیش از ظهر دیروز 
)یکشنبه( در مراسم معارفه وزیر جدید 
جهاد کشــاورزی، با اشــاره به اهمیت 
اقدامات و این وزارتخانه اظهار داشــت: 
هیچ حکومتی نمی تواند نسبت به بخش 
کشــاورزی بی تفاوت باشد و تصور کند 
می تواند نیازهای جامعه خود را از دیگر 
کشــورها تأمین کند.معاون اول رییس 
ایران  افزود: جمهوری اسامی  جمهور 
نیز به طریق اولی نمی تواند نســبت به 
بخش کشاورزی بی تفاوت باشد چرا که 
مسئولیت امنیت غذایی کشور بر عهده 
این بخش اســت. ما کشور پرجمعیت 
و با اهداف مشــخص و بلند هستیم و 
مهمترین مســئله این است که امنیت 
غذایی کشور تا حد زیادی تأمین شود و 
از ناحیه غذای مردم با فشارهای سیاسی 
و آنچنانی علیه حکومت و جامعه مواجه 

نشویم.

به  مربوط  کشور  اشتغال  درصد   ۱۹
بخش کشاورزی است

جهانگیری با اشاره به چالش های پیش 
روی کشــور نظیر مســایل اقتصادی، 
اشــتغال، رفاه جامعــه و کمبود منابع 
آب تصریــح کــرد: بــرای حــل این 
چالش ها حتماً بخش کشــاورزی یکی 
از بخش هایی که بســیار تعیین کننده 
اســت چرا که ۱۹ درصد اشتغال کشور 
معادل چهار میلیون فرصت شــغلی در 
این بخش فعال است و ۱۸ تا ۲۰ درصد 
صادرات غیرنفتی کشــور نیز مربوط به 

بخش کشاورزی است.
معــاون اول رییس جمهور با اشــاره به 
تحریم های ظالمانــه آمریکا و نیز ظهور 
کرونــا در همه کشــورها از جمله ایران 
خاطرنشــان کرد: امروز از اینکه در چند 
سال اخیر تمرکز جدی بر سیاست های 
کلی اقتصــاد مقاومتی داشــته ایم و به 
اجرای مجموعه ای از پروژه ها اقدام کرده 
افزود: همواره  ایم بسیار خوشحالیم.وی 
در پاسخ به برخی انتقادها درباره عملکرد 
دولت در بخش اقتصــاد مقاومتی اعام 
کرده ایم که برخی برنامه ها نظیر کاهش 
اتــکا به درآمدهای نفتــی، برنامه ریزی 
برای تضمین فروش نفت به کشورهای 

دیگر و موضوعاتی نظیر اصاح ســاختار 
بودجه و بهــره وری، نیازمند برنامه ها و 
اقدامات بلندمدت و حتی ده ساله است.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته 
مردم و مســئولین کشــور انتظار دارند 
که اتفاقات و تحواتــی در کوتاه مدت 
نیز مشاهده شــود از این رو برنامه هایی 
را متناســب با اهداف اقتصاد مقاومتی 
تدویــن کرده ایم تا به نقطه ای برســیم 
که در مقابل تکانه های خارجی روی پای 
خود بایســتیم.دکتر جهانگیری افزود: با 
تجربیاتی کــه از تحریم های دور اول که 
مربوط به سال های ۹۰ و ۹۱ بود، کسب 
کردیم و اطاع داشتیم که دشمن بر چه 
بخش ها و محصواتــی تمرکز می کند، 
ما نیز پروژه هایی را برای مقاوم ســازی 
این بخش هــا در قالب پروژه های اقتصاد 
مقاومتــی تعریــف کردیم و در ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعام شد که 
این پروژه ها بایــد برای تخصیص منابع 

از ســوی نظام بانکی و سازمان برنامه و 
بودجــه و همچنین تخصیــص ارز در 

اولویت باشند.

ســتاره خلیج فــارس راه اندازی 
نمی شد آمریکا بنزین را هم تحریم 

می کرد
معــاون اول رییس جمهور با اشــاره به 
راه اندازی پاایشگاه ستاره خلیج فارس 
بندرعباس به عنــوان یکی از پروژه های 
اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: اگر بر 
این پروژه تمرکز جدی معطوف نمی شد، 
بی تردیــد آمریکا فروش بنزین به ایران 
را نیــز تحریم می کرد امــا آمریکایی ها 
مشــاهده کردند که ما نــه تنها قادر به 
تأمین بنزین مورد نیاز کشــور هستیم 
بلکه به کشورهای دیگر بنزین و گازوئیل 
صادر می کنیم.جهانگیری با اشــاره به 
پروژه ها و طرح هــای تعیین کننده در 
بخش کشــاورزی تصریح کرد: در بخش 

کشاورزی نیز مثل سایر بخش ها، طرح ها 
و برنامه های گسترده ای تدوین شد که 
اســتفاده از روش های نوین آبیاری برای 
بهره وری منابع آب یکی از این برنامه ها 
بود که بــرای مقابله با خشکســالی در 
دستور کار قرار گرفت و کارهای مهمی 
در این زمینه انجام شــد به گونه ای که 
امــروز بیش از دو میلیــون و ۴۰۰ هزار 
هکتار از اراضی کشــاورزی تحت آبیاری 

نوین است.

بهبــود معیشــت کشــاورزان و 
خودکفایی در تولید گندم است.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه 
امروز در برخی از محصوات نظیر شیر و 
مرغ با مازاد تولید مواجه هستیم، افزود: 
مجموعه اقداماتی که در بخش کشاورزی 
انجام شده، ظرفیت توسعه این بخش را تا 
حد زیادی گسترش داده است.جهانگیری 
با یــادآوری اینکه البته ما در بحران های 
جهانی همواره به دلیل همبستگی جهانی 
از کمک های بین المللی استفاده کرده ایم 
اما به آمریکا می گوییم شما به ملت ایران 
ظلم می کنید. ده ها میلیارد دار پول ملت 
ایران را حبس کرده اید حاا می خواهید 
چند میلیون دار به ما هدیه بدهید. اگر 

راست می گویید مانع دسترسی ایران به 
پول هایش نشوید تا بتوانیم هزاران برابر 
آنچه می خواهیــد به ما هدیه بدهید را 

برای ملت ایران تأمین کنیم.

 تحریم های آمریکا شــامل کاای 
اساسی هم می شود

معاون اول رییس جمهور خاطرنشــان 
کرد: بر خاف ادعای آمریکایی ها، تحریم 
های آنها شــامل کااهای اساســی نیز 
می شــود. اگر چه بر اساس تحریم های 
آنها برای خرید برخی اقام اساسی نظیر 
گندم مشکلی وجود ندارد اما برای اینکه 
بتوان گندم و ســایر کااهای اساسی را 
خریداری کــرد باید پول پرداخت کنیم 
که به دلیل تحریم ها هیچ تبادل بانکی 
میسر نیست.جهانگیری با تأکید بر اینکه 
برای حل مشکات در دوران تحریم باید 
فقط نگاه به داخل داشته باشیم افزود: اگر 
چه می گویند تحریم ها، دارو و تجهیزات 
پزشکی را شامل نمی شود اما کشورهای 
دیگر اعام می کننــد که اگر ما به ایران 
دارو صادر کنیــم آمریکا برای ما پرونده 
درست می کند و ما را مورد مؤاخذه قرار 
خواهــد داد.وی در ادامه ویروس کرونا را 

مسأله ای جدید و جدی توصیف کرد.

معاون اول رییس جمهوری در جلسه معارفه وزیر کشاورزی:

بخش کشاورزی مسوول تامین 
امنیت غذایی مردم است

تهران- ایرنا- ســخنگوی ســپاه پاســداران از تصمیم 
فرماندهان سپاه در اختصاص ۲۰ درصد حقوق ماهیانه 
خــود تا پایان بحران کرونا در طــرح کمک مومنانه به 
افرادی که شــغل خود را از دســت داده انــد، خبر داد.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی ســپاه پاسداران انقاب 
اســامی،  در پی آغاز رزمایش بسیج با عنوان »کمک 
مومنانه« و در پاســخ به رهنمود حکیمانه مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در کمک به فقرا و نیازمندان در 
ماه مبارک رمضان، سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف 
روز یکشنبه از تصمیم فرماندهان سپاه برای اختصاص 
۲۰ درصد از حقوق ماهیانه خود به افرادی که به دلیل 
شیوع بیماری کرونا شغل خود را از دست داده اند، خبر 

داد. ســخنگوی سپاه پاســداران انقاب اسامی افزود: 
فرماندهان در ســتاد فرماندهــی کل، حوزه مرکزی تا 
ســپاه های اســتانی در این نهضت مومنانه مشــارکت 
کرده اند و به فضل الهی تا پایان بحران کرونا با اختصاص 
۲۰ درصد از حقوق ماهیانه خود بخشی از نیازهای این 
دسته از هموطنانی که تحت تأثیر بیماری کرونا شغل 
خود را از دســت داده اند، را تامین خواهند کرد.سردار 
شریف تاکید کرد: آحاد کارکنان سپاه پاسداران انقاب 
اسامی نیز آمادگی خود برای تخصیص بخشی از حقوق 
ماهیانه خود برای مشارکت در رزمایش کمک مومنانه 
را اعام کرده اند که با هماهنگی کارگزینی رده مربوطه 

مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

سخنگوی سپاه خبر داد:
اختصاص ۲۰ درصد حقوق فرماندهان سپاه به آسیب دیدگان کرونا
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گزیده خبر یک اقتصاددان اعام کرد

فاصله ۴ میلیونی وام کرونا از خط فقر
یک کارشــناس اقتصادی معتقد است که وام یک میلیونی از 
محل یارانه برای کسانی که معیشت آن ها در خطر قرار گرفته 
رفــع نیاز نمی کند زیرا، خط فقر در کان شــهرها معادل ۵ 
میلیون تومان و در ســایر شهرها باای ۱ تا ۳ میلیون تومان 
است. البته طبق گفته این اقتصاددان دولت در شرایط شیوع 
کرونا باید هزینه های جاری خود را کاهش دهد و محل بودجه 

عمرانی سال جاری را برای ۲ تا ۳ ماه به تعویق بیاندازد.
حیدر مســتخدمین حســینی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
تاثیرات ویــروس کرونا بر اقتصاد، توضیح داد: شــیوع کرونا 
ویروس بر همه ابعاد اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی 
و...کشــورهای درگیر این ویروس تاثیر می گذارد که برخی از 
این تاثیرات بافاصله، کوتاه مدت یا میان مدت هستند. هنوز 
اقتصاد جهان به آن سطح از توانایی نرسیده که بتواند میزان 
خســاراتی که از این ویروس دیده را به صورت دقیق بررسی 
کنــد و در حال حاضر اغلب طرح ها مبتنی بر پیش بینی ها و 
محاســبات ساده  است.وی افزود: شــغل هایی که درآمدهای 
روزانه داشــتند و چون اکثریت صاحبان این مشاغل مشمول 
بیمه نیســتند،  این ویروس بیشتر از همه به این قشر آسیب 
جدی وارد کرده اســت. در مرحله بعدی این آسیب ها متوجه 
افرادی می شود که صاحب مغازه بودند و کارگران این مشاغل 
هم به طیف دسته اول اضافه شده که در پی این ویروس میزان 

بیکاری افزایش پیدا کرده است.  

ایجاد شــغل  جدید برای افراد شــغل از دست داده 
کرونایی 

به گفته این کارشــناس اقتصادی برای این نوع بحران ها یک 
برنامه استراتژیک آماده نیست و مردمی که باید در این شرایط 
در راســتای آن برنامه عمل کنند، اطاعاتی ندارند. باید یک 
ســازوکاری تعبیه شود که اگر افرادی شــغل خود را در این 
شرایط از دست می دهند، شغل های جدیدی برای آن ها ایجاد 

شود.  

ســامت مردم و حفظ آن؛ اولویت اول تصمیم گیران 
باشد 

در ادامه مستخدمین حســینی با تاکید براینکه اقتصاد باید 
اولویت دوم دولت باشــد و اولویت اول سامت مردم و حفظ 
آن باشــد، گفت: اگر ســامت جامعه در خطر باشد، فعالیت 
اقتصادی هم بی معنا خواهد بود. جامعه ای که از عدم سامت 

رنج می برد، فعالیت اقتصادی در آن جامعه به درســتی انجام 
نمی شود. حفظ سامت جامعه باید در قبال پشتیبانی از دست 
دادن برخی کارها و درآمدها  باشد.  وی با اشاره به تمهیدات و 
حمایت های دیگر کشورهای درگیر این ویروس از فعالیت های 
اقتصادی متضرر شــده، اظهار کرد: در کشــور ما رقمی که 
برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی کرونا درنظر گرفته شــده، 
۲ دهم درصد اســت و شاخص کشور ما در این زمینه نسبت 
به کشورهای دیگر و تولید ناخالص داخلی پایین ترین است. با 
توجــه به یک میلیون وامی که از محل یارانه پرداخت خواهد 
شد، حداقل خط فقر در شهرهای کانی همچون تهران معادل 
۵ میلیون تومان است. اگر این خط فقر را در سایر استان ها در 
نظر بگیریم، خط فقر در هیچ کدام از این استان ها یک میلیون 
تومان نیست و باای یک میلیون تا سه میلیون تومان است.  

حذف نگرانی از تورم در حمایت های اقتصادی 
این اســتاد دانشــگاه افزود: با توجه به تورم، آیا این وام یک 
میلیونی برای کسانی که معیشت آن ها در خطر است، می تواند 
رفع نیاز کند؟ در شرایطی که ویروسی کشنده در کشور شیوع 
پیدا کرده، نباید در اقدامات برای مقابله با پیامدهای اقتصادی 
بــه این توجه کرد که بر اثر آن تورم ایجاد می شــود یا خیر، 
یــا پایه پولی بانک مرکزی افزایش پیــدا می کند یا خیر. در 
این مرحله باید سامت جامعه در اولویت تمام تصمیم گیری ها 

باشد.  محاســبات ایجاد تورم از طریق حمایت های اقتصادی 
کنار گذاشته شــود زیرا، این تورم موقتی است و تورم بدون 
حضور ویروس کرونا معادل ۴۱.۲ درصد شــده اســت.وی با 
بیان اینکه کرونا تنها بر بعد اقتصادی کشورهای درگیر تاثیر 
نمی گذارد بلکه بر تمام ابعاد یک جامعه تاثیر می گذارد، اضافه 
کرد: مهلت یک تا سه ماهه برای چک های فعاان اقتصادی، 
گره گشــا نیســت. از ابتدای شــیوع این ویروس، جمعی از 
اقتصاددانان پیشنهاد دادند که شورایی متشکل از نمایندگان 
بخش خصوصی، کارگران، کارفرمایان، اساتید دانشگاه، دولت 
و قوه قضائیه برای پیامدهای اقتصادی کرونا شــکل بگیرد تا 
جهت گیری اقتصادی از این طریق مشخص شود که این شورا 

به این صورت شکل نگرفت.  

کاهش ساعات اداری مشکلی را حل نمی کند 
معاون وزیر اســبق اقتصاد، خاطرنشان کرد: با کاهش ساعت 
کاری مشــکلی حل نمی شــود. مراجعان بانکی طبق همان 
ســاعت تعیین شده و شیفت بندی شده در بانک حضور پیدا 
می کنند و کاهش ســاعات کار یا حضور شیفتی، تاثیری در 
کاهش حضور مردم نخواهد داشت. زمینه های دورکاری باید 
از قبل فراهم و تســت می شد. دولت و مجلس از شیوع کرونا 
به عنوان یک فرصت  اســتفاده کنند و تغییراتی در ساختار 
اقتصادی کشور ایجاد کنند و اصاحات ازم را انجام دهند.  

به گفته این کارشــناس اقتصادی خسارت هایی بر اثر شیوع 
کرونــا ایجاد می شــود که بر صنعت بیمه هــم تاثیر خواهد 
گذاشــت و نوع بیمه هــا را تغییر خواهــد داد و فعالیت های 
جدیدی برای بیمه شــکل می گیرد و بیمه شدن بیماری های 
خاصــی همچون کرونا را فراهم می کند که بیمه مرکزی باید 

در این زمینه اقداماتی را انجام دهد.  

مالیات ها اقساطی پرداخت شوند
این اقتصاددان درباره امهال هــای مالیاتی که برای حمایت از 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا صورت گرفته، توضیح داد: 
برای فعالیت اقتصادی که در اســفند ماه تعطیل شــده، نباید 
مالیات را برمبنای ۱۲ ماه محاسبه کرد و باید برای زمان هایی 
که فعالیت اقتصادی صورت گرفته، مالیات درنظر گرفته شود. 
همچنین، پرداخت های مالیاتی در همین زمان ها را هم باید به 
صورت اقساطی در نظر بگیرند. بیمه هایی که دهم هر ماه باید 
پرداخت شوند را به تعویق بیندازند. این حمایت ها باید به صورت 
جامع صورت بگیرد، زیرا برخی گزارش ها از بانک ها نشان داده 

شده که بازپرداخت اقساط وام ها را به تعویق نمی اندازند.  

تعویق دو تا ســه ماهه در اجرای بودجه عمرانی سال 
جاری 

وی ادامــه داد: دولت در هزینه هــای جاری صرفه جویی کند 
و با توجه به این شــرایط برای محــل بودجه عمرانی که ۷۰ 
هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده؛ تعویق دو تا سه ماهه 
درنظر بگیرد. درســت اســت که این اقدامات بر اقتصاد تاثیر 
می گذارد اما اولویت دولت باید ســامت مردم باشد تا آن ها 
بتوانند کار کنند و تولید ناخالص داخلی را افزایش بدهند.  به 
گفته مستخدمین حســینی  پس اندازهای کسانی که درآمد 
ثابت دارند، با کاهش دید و بازدیدها و هزینه هایی که بیرون از 
خانه رفتن در پی داشــت، افزایش پیدا کرده است. در نتیجه،  
شــیوع کرونا مصرف در جامعه را به جز برای رفع احتیاجات 
روزمره کاهش داده اســت.  این کارشناس اقتصادی در پایان 
سخنانش با اشاره به هجوم مردم کشورهای درگیر این ویروس 
برای خرید مایحتاج به مراکز خرید، گفت: در کشور ما عادت 
فریز کردن و نگهداری طوانی مواد غذایی وجود دارد که این 
امر، باعث شــد تا مردم به مراکز خرید هجوم نیاورند و کمتر 
خرید کنند درحالیکه کشــورهای دیگر فرهنگ خرید روزانه 

دارند و در این شرایط، به مراکز خرید هجوم آوردند.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران انجام شد
واگذاری سهام دولت به مردم با تخفیف 20تا 

25درصد
بر اســاس مصوبه هیأت وزیران، باقی مانده ســهام دولت در ۱۸ شــرکت بزرگ 
بــا تخفیف ۲۰ تــا ۲۵ درصد و از طریق صندوق قابل معامله بورســی به مردم 
واگذار می شــود.به گزارش فارس، باقی مانده ســهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ 
دولتی، شــامل شرکتهای بانکی، بیمه ای، پاایشی، پتروشیمی، فواد ، مس و دو 
شرکت خودروسازی که بر اساس مصوبه سران قوا قرار بود، از سال 9۷ از طریق 
بورس و فرابورس به صورت بلوکی عرضه شود، اما با وجود آگهی چند مرحله ای 
این سهام در بورس و فرا بورس مشتری پیدا نکرد و همچنان سهام دولت در این 

شرکت ها باقی مانده است.
کارشناسان مجموع ارزش دارایی های دولت در این شرکت ها را                                                  ۵۴ هزار میلیارد 
تومان برآورد می کردند، اما رئیس سازمان خصوصی سازی از شناسایی ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان اموال دولت برای واگذاری به مردم خبرداد.به هر ترتیب این سهام 
هم چنان در اختیار دولت باقی مانده است، اما دولت در راستای مشارکت دادن 
مــردم در اقتصاد و ســهامدار کردن عامه مردم از یک طــرف و از طرفی حفظ 
مدیریت حرفه ای در این شرکت های بزرگ تصمیم گرفته، سهام این شرکت ها را                                                  
در قالب صندوق های قابل معامله بورسی موسوم به ETF بر اساس تکلیف قانون 
بودجه 99 کل کشــور به عامه مردم واگذار کند که افراد بر اســاس شماره ملی 
می توانند واحدهای این صندوق ها را           به روش ثبت سفارش و با تخفیف بین ۲۰ 
تا ۲۵ درصدی خریداری کنند که به این روش هم نقدینگی سرگردان در جامعه 
جمع آوری می شــود و هم مردم در اقتصاد مشارکت پیدا می کنند و هم عدالت 

اجتماعی رعایت می شود و هم درآمد عامه مردم قدری بهتر می شود.
بر این اســاس تصویب نامه هیأت وزیران که در تاریخ ۲۰ فروردین سال ۱۳99 
با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی برای اجرا اباغ شده، اذعان دارد؛ هیأت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین 99 
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد جزء ۱-۲ بند الف تبصره ۲ ماده 

واحده قانون بودجه سال ۱۳99 کل کشور تصویب کرد:
۱- میزان تخفیف واگذاری ســهام متعلق به دولت در قالب صندوق های سرمایه 

گذاری قابل معامله در بورس )ETF( به شرح زیر است:
الف- ســهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، واسطه گری 
مالی شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های 
بیمــه البرز،  بیمه اتکایی امین، بانک های صــادرات، ملت و تجارت به میزان ۲۰ 

درصد.
ب- ســهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودروسازی و 
صنایع فلزی شامل باقیمانده ســهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در 
شــرکت های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فواد مبارکه به میزان 

۲۵ درصد.
ج - ســهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پاایش 
نفت و پتروشیمی شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در 
شرکت های پاایش نفت تبریز، پاایش نفت بندر عباس، پاایش نفت اصفهان و 

پاایش نفت تهران به میزان ۲۰ درصد.
۲- واگذاری سهام شرکت های فوق می تواند به صورت ثبت سفارش نیز مشمول 

تخفیف های ذکر شده در بند ۱ این تصویب نامه باشد.
۳- مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در ۳۰ روز 

منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود.

دومین وتوی تصمیم رییس سازمان بورس 
توسط دژپسند

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعلیق موقتی تصمیمات هیات مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار در چهارشنبه هفته گذشته خبر داد.به گزارش اقتصادآناین، فرهاد 
دژپسند گفت: در جلسه دیروز بحث راجع به تعلیق تصمیمات هیات مدیره بورس 
و اوراق بهادار در روز چهارشــنبه هفته گذشته بود و شورای عالی بورس به این 
جمع بندی رسید که با توجه به نیاز ما و اقبال خوب مردم نسبت به بازار سرمایه و 
عزم جدی مردم و نهادهای عمومی غیر دولتی برای عرضه اولیه سهام در بورس، 
بهتر است این تصمیمات تعلیق شود. وزیر اقتصاد افزود: با جمع بندی اعضای شورا 
به این نتیجه رسیدیم که به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های بازار سرمایه 
و نیز با توجه به انتصاب ریاســت جدید هیات مدیره سازمان بورس، تصمیمات 
پیشین این هیات مدیره تا تقدیم مجموعه پیشنهادهای آن راجع به خط مشی 
کلی اداره عرضه و تقاضای بورس به تاخیر بیافتد و در ادامه، و پس از انجام جمع 
بندی ازم در شورای عالی بورس، هیات مدیره نیز در آن قالب، اقدامات خودش 
را انجام دهد.البته هنوز مشخص نیست دقیقا کدام یک از تصمیمات هیات مدیره 
بورس لغو شــده و کدام لغو نشده اند! اینگونه تصمیمات باعث ایجاد بی ثباتی در 

اقتصاد کشور شده و مشکات جدی برای اقتصاد ایران ایجاد میکند!

سود و قسط وام یک میلیونی یارانه بگیران 
چقدر است؟

وام یک میلیونی که قرار اســت برای یارانه بگیران واریز شود در هر ماه ۴۷ هزار 
تومان قسط و در مجموع حدود ۱۲9 هزار تومان سود بازپرداخت دارد.به گزارش 
ایسنا، با پیشنهاد بانک مرکزی و توافقی که در دولت انجام شد، قرار بر این است 
که مبلغ یک میلیون تومان از محل منابع بانکی به صورت تسهیات به حساب 
یارانه بگیران واریز شود.شــرایط پرداخت این وام به  این صورت است که هر ۲۳ 
میلیون خانوار یارانه بگیر امکان درخواســت دریافت این وام را دارند و می توانند 
بعد از اعام ســامانه ای که دولت معرفی می کند، تقاضای دریافت را در آن اعام 
کنند.وام یک میلیونی احتماا همراه با یارانه اردیبهشــت به حساب متقاضیان 
واریز می شــود و در هر ماه از محل یارانه  ای که دریافت می کنند، قســط آن 
طی ۲۴ ماه کم خواهد شــد.اما در این بین برخی به اشــتباه تصور می کنند که 
قســط این تســهیات باا بوده و با توجه به ســود ۱۲ درصدی که برای آن در 
نظر گرفته شده است، در هر ماه بخش زیادی از یارانه آنها صرف پرداخت قسط 
خواهد شد و در مجموع  برایشان به صرفه نیست.این در حالی است که محاسبه 
سود و بازپرداخت وام یک میلیونی نشان می دهد که دریافت یک میلیون تومان 
با ســود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماه؛ در مجموع حدود ۱۲9 هزار تومان سود  
دارد و بایــد برای دریافت یک میلیونی؛ تا یک میلیون و ۱۲9 هزار و ۷۶۳ تومان 
برگردانده شود.دریافت کنندگان وام یک میلیونی در هر ماه حدود ۴۷ هزار تومان 
قســط پرداخت می کنند که از محل یارانه واریزی و البته کمک معیشتی آنها به 
طور خودکار کسر می شود.در حال حاضر حدود ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می کنند و در کنار آن حدود ۶۰ میلیون نفر از 
این جمع، کمک معیشتی به تناسب اعضای خانوار دریافت می کنند؛ به طوری 
که برای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، ســه نفره 
۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان 

واریز انجام می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان : 
نقش شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصاد 

مقاومتی  خبر داد
مسعود گلشیرازی در خصوص نقش شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصاد مقاومتی ، 
اقدامات اتاق اصفهان به منظور برجسته کردن نقش استارتاپ ها و نقش آنها در تسهیل 

و تسریع دانش محور شدن فعالیت های اقتصادی گفت: 
شــرکت های دانش بنیان نقش محوری در پارادایم های نوین اقتصادی بازی می کنند و 
در کنار واحدهای فناور مســتقر در دانشگاه ها و مراکز صنعتی، عما موتور محرک این 
بخش از اقتصاد بر عهده شــرکت های دانش بنیان اســت. اقتصــاد دانش بنیان در گام 
نخســت دو حوزه خدمات و صنعت را شــامل می شــود. در بخش خدمات دانش بنیان 
مبتنی بر بسترهای موجود ICT، دانش بنیان ها توانسته اند نقش موثری ایفا نموده و با 
توجه به بازار حدود ۸۵ میلیونی کشــور عزیزمان به لحاظ مالی به مرحله بلوغ خودشان 
نزدیک شــوند. در حوزه دانش بنیان های صنعتی نیز خود این مجموعه ها توان خوبی را 
به عرصــه آورده و اقدامات قابل توجهی انجام داده اند. امــا برای توفیق بیش از پیش و 
نقش آفرینی پررنگ تر نیازمند حمایت جدی دیگر بخش های کشور هستند. نکته ای که 
باید اینجا تاکید کنم این اســت که هر جا بحث از حمایت می شــود در قدم اول اذهان 
متوجه حمایت های مالی و تســهیاتی و از این دســت می گــردد در صورتی که دانش 
بنیان های صنعتی برای رشد و رسیدن به مرحله بلوغ بیش از حمایت مالی نیاز به دیده 
 شــدن دارند و در واقع  باور شدن توانمندی هایشان مهم تر از مقوله های دیگر می باشد.

به نظر بنده مهمترین نقش برای بالندگی و گســترش شرکت های دانش بنیان در حوزه 
حاکمیت تعریف می شود. عرصه میدان داری این حوزه با حمایت های مقام معظم رهبری 
در قالــب اقتصــاد مقاومتی آغاز گردید و چنانچه به فرمایشــات معظم له رجوع کنیم، 
می بینیم که ایشــان تاکید دارند اقتصاد مقاومتی نوعی نگرش و تفکر است و وقتی که 
در مقام تبیین این نگرش در بیانیه اباغ سیاست های مقاومتی به سران قوا بر می آیند، 
بافاصله بعد از توسعه کارآفرینی، به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و اهمیت نظام نوآوری 

اشاره می فرمایند. 

شهردار گرگان:
 بودجه 2 میلیارد تومانی برای مقابله با کرونا 

اختصاص یافت
عبدالرضا دادبود اظهار داشــت: کمیته مبــارزه با کرونا و 
حمایت از شــهروندان در شهرداری گرگان شکل گرفته و 
تاکنون نیز اقدامات مختلفی برای پیشگیری و مقابله با این 
بیماری انجام داده اســت.وی گفت: با تصویب شورای شهر 
گرگان، ۲ میلیارد تومان از بودجه شــهر برای پیشگیری و 
مقابله با بیماری کرونا و شهروندانی که دچار آسیب شده اند، اختصاص یافت.شهردار 
گرگان با اشــاره به توزیع بسته های بهداشتی و معیشتی در مناطق کم برخوردار 
شــهر بیان داشت: شهرداری در تاش است تا ۱۰ هزار بسته بهداشتی و معیشتی 
را در مناطق کمتر برخوردار و آسیب پذیر شهر توزیع کند. تاکنون ۶ هزار بسته در 
دو مرحله در محله های مختلف شــهر گرگان توزیع شده است.وی ادامه داد: روز 
گذشته نیز با مشــارکت و همراهی برخی نهادها از جمله بسیج سازندگی، هال 
احمــر و کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز ۸ هزار بســته غذایی بین محرومان و 
نیازمندان توزیع شــد.دادبود با اشاره به تداوم ضدعفونی و گندزدایی معابر اصلی 
و اماکن پرتردد شــهر گفت: این کار به صورت مستمر و با مشارکت سپاه و ارتش 
در شــهر گرگان اجرا می شود. عاوه براین ناوگان حمل و نقل عمومی شهر نیز به 
صورت شبانه روزی در حال گندزدایی است.وی افزود: قرار است از روزهای آینده و 
با همت سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان، همه شهروندانی که از ناوگان حمل 

و نقل عمومی استفاده می کنند، تب سنجی شوند.
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زمانیکه پایه های اوپک سست می شودنگـــاه

نفت در لبه پرتگاه سقوط ٣٠درصدی
اوپک بعنوان بزرگترین گروه نفتی دنیا اگر نتواند در حصول توافق 
کاهــش تولید نقش بازی کند، بخش اعظمی از وجاهت خود را 
از دســت خواهد داد و قیمت نفت ریزش های بی ســابقه ای را 
تجربه می کند.به گزارش اقتصادآناین، درحالی مازاد عرضه ٣٠ 
میلیون بشکه ای نفت خام چشم انداز رشد قیمت این کامودیتی 
را با چالش جدی روبرو کرده است که هنوز هیچ توافق مکتوبی 
از کاهش تولید نفت در میان تولیدکنندگان بزرگ نفت به ثبت 
نرسیده اســت.بازارهای جهانی نفت هفته گذشته را با نوسانات 
شــدیدی پشت سر گذاشتند و سرانجام پس از شش هفته افت 
شــدید قیمت ها، همگان منتظر برگزاری جلسه بزرگترین گروه 
نفتی دنیا بودند تا شــاید با توافق کاهش تولید، افســار سقوط 
قیمت ها کشــیده شود.از ســوی دیگر، ترامپ نیز پیش از آن از 
عربســتان و روسیه خواســته بود تا به جنگ قیمتی نفت پایان 
دهند چراکه با قیمت های ٢٠ داری نفت، صنعت شیل خود را 
در معرض خطر نابودی می دید.پس از آن بود که برخی اعضای 
اوپک و اوپک پاس به دعوت عربستان برای اجاسی از راه دور 
پاســخ مثبت  دادند و گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه پیش از 
نشست چند روزی ادامه یافت. اما روسیه تا نزدیکی برگزاری این 
نشست همچنان حضور وزیر انرژی این کشور در اجاس اوپک 
پــاس را تایید نکرد. در نتیجه این موضوع، نشســت دو روز به 

تعویق افتاد و از تاریخ ۶ آوریل به ٩ آوریل موکول شد.
در ادامه با نزدیک شــدن به زمان برگزاری جلسه وبینار اعضای 
اوپک پاس، پرسش های مهمی مطرح می شد از این قبیل که 
مبــدا میزان کاهش تولید چه زمانــی خواهد بود و یا اینکه چه 
سازوکاری  می تواند نظارت روی این کاهش تولید و پایبندی اعضا 
را تضمین کند؟ و مهم تر اینکه روش تعیین  ســهمیه ی کاهش 
برای هر کشــور چه خواهد بود؟ســرانجام پس از کلی اما و اگر 
اولین جلسه وبیناری اوپک پاس آغاز شد و دستور جلسه مبنی 
بر کاهش تولید به میزان ۱٠ میلیون بشــکه بود که ۶٠درصد از 
آن برعهــده ی اوپک و ۴٠درصد برعهده ی دیگر حاضران بود اما 
در نتیجه یک جلسه ۱٠ ساعته این شد که هیچ توافق مکتوبی 

برای کاهش تولید به دست نیاید چراکه مکزیک با توافق همراهی 
نکرد. چراکه در این جلســه تعیین شــد که سهم کاهش تولید 
مکزیک ۴٠٠ هزار بشکه باشد که وزیر انرژی این کشور مخالفت 
کرد و گفت حداکثر ۱٠٠ هزار بشکه کاهش تولید را می پذیرد.

اما نتیجه ضمنی این جلســه آن شد که اوپک و متحدانش روز 
پنجشــنبه )٢۱ فروردین ماه( برای مجموع کاهش تولید روزانه 
۱٠ میلیون بشکه ای کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک از یکم 
ماه مه سال ٢٠٢٠ میادی برای یک بازه زمانی اولیه به مدت دو 
ماه که پایان این بازه ٣٠ ژوئن امســال خواهد بود، سپس برای 
کاهش عرضه روزانه ۸ میلیون بشــکه در یک بازه زمانی ۶ ماهه 
از یکم ژوئیه تا ٣۱ دسامبر سال ٢٠٢٠ و سرانجام کاهش عرضه 
روزانه ۶ میلیون بشــکه در بازه زمانی سوم از یکم ژانویه ٢٠٢۱ 
تا ٣٠ آوریل ٢٠٢٢ به مدت ۱۶ ماه، توافق کردند.گفتنی اســت 
همه تولیدکنندگان عضــو و غیرعضو اوپک حاضر در توافق نامه 
همکاری )٢٢ کشور( به استثنای مکزیک در نشست فوق العاده 

بیش از ۱٠ ســاعته وزیــران نفت و انرژی اوپــک درباره موارد 
یادشده به توافق رسیدند، در نتیجه این توافق مشروط به رضایت 
مکزیک اســت.پس از آن بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا روز جمعــه،٢٢ فروردین ماه اعام کرد: ایاات متحده به 
مکزیــک برای کاهش تولید نفــت در قالب توافق کاهش تولید 
کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( موسوم به اوپک پاس کمک می کند.در نتیجه مذاکرات 
برای به سرانجام رساندن توافق کاهش تولید روزانه ۱٠ میلیون 
بشــکه ای کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک )اوپک پاس( در 
ماه های مه و و ژوئن با هدف نجات بازار نفت از گرداب ســقوط 
پس از نشســت های فوق العاده وزیران نفت و انرژی اوپک پاس 
در روز پنجشنبه )٢۱ فروردین ماه( و G٢٠ در روز جمعه،  به روز 
ســوم )شنبه، ٢٣ فروردین( کشیده شده است.نمایندگان اوپک 
پاس روز شــنبه اعام کردند که مذاکرات با پیشــرفت همراه 
بوده اســت، اما آنها درباره اعام نتایج به شــدت محتاط بودند. 

در نتیجه گفت وگوها بین عربستان و مکزیک در روز شنبه پس 
از قول مساعد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به مکزیک 
برای جبران بخشی از کاهش تولید این کشور آمریکای جنوبی 
در قالــب توافق کاهش اوپک پاس ادامه یافت. ولی تحلیلگران 
پیش بینی می کنند که اگر توافق کاهش تولید به نتیجه نرسد، 
فردا بازارهای نفت با افت بی سابقه قیمتی بازگشایی خواهند شد 
و حتی ریزش قیمت ها احتماا تا ٣٠ درصد نیز به ثبت برســد.

ولی نکته ای که باید بدان توجه داشــت این است که عاملی که 
این روزها قیمت نفت را به کانال ٢٠دار و ٣٠ دار برای هر بشکه 
کشانده، یک عامل  خارج از بازار و خارج از اقتصاد است. این افت 
قیمت نه فقط به دلیل تخفیف های عربستان یا پایان  طرح کاهش 
اوپک پیش آمده و نه حاصِل یک رکود اقتصادی بین المللی ست 
بلکه به دلیل شــیوع کرونا و خوابیــدن فعالیت های صنعتی در 
اغلب نقاط جهان اســت. گزارش های رسمی اخیرا نشان دادند 
که در ماه  ســوم از ســال میادی جاری میزان تقاضا برای نفت 
نزدیک به ۱٣ میلیون بشکه کاهش یافته و  همزمان عرضه ی آن 
چند میلیون بشکه افزایش داشته است. پیش بینی ها نیز حاکی 
از آن است که  احتماا در هفته های پیش رو تقاضا تا ٣٠میلیون 
بشــکه در روز هم کم خواهد شد.  در چنین شرایطی، باتوجه به 
افت فعالیت های خطوط هوایــی و عدم ترددخودروها، کاهش 
تقاضــا برای برق کارخانه ها  و شــرایط روانی حاکم بر بازار، افت 
قیمت نفت قطعی و ناگزیر اســت. از این رو به نظر می رسد اگر 
عربستان و روسیه  برای افزایش تولید خود مسابقه نمی گذاشتند 
و ریاض بافاصله تخفیف هــای چندین داری ارائه  نمی کرد نیز 
قیمت نفت به محدوده فعلی می رسد فقط این روند به جای ۴۸ 
ساعت ممکن بود ۴۸ روز طول بکشد. اما چرا عربستان این جنگ 
قیمتی را آغاز کرد و ماســت تخفیفات اساسی قیمت را کشید؟ 
در پاسخ باید گفت که اگر سعودی ها منتظر می شدند تا عرضه 
و تقاضا، قیمت نفت را به ٢۵دار برســاند، بسیاری از مشتریان 
ممکن بود مخازنشــان را با نفت تولیدکنندگان دیگر پر کنند و 

 جایی برای خرید نفت ارزان عربستان نباشد.  

کرونا ورق را دربازارنفت برگرداند
رییس دفتر مطالعات انرژی وین با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در بازار 
بین المللــی نفت ورق را برگرداند، گفت: تحــوات اخیر بازار نفت رویای 
خوداتکایــی انرژی آمریــکا را نقش بر آب کرد .به گــزارش مهر، فریدون 
برکشــلی، رئیس دفتر مطالعات انرژی وین  با بیــان اینکه یک ماه پیش 
در اجــاس وزرای نفت اوپک پاس در وین، وزیر انرژی روســیه با طرح 
پیشنهادی اوپک و عربستان برای کاهش جمعی ۱.۷ میلیون بشکه در روز 
از تاریخ اول آوریل ســال جاری میادی مخالفت کرد، گفت: وی شبانه به 
مسکو پرواز کرد و پس از گفتگو و کسب نظر از رئیس جمهوری روسیه به 
وین بازگشت و نظر مخالف روسیه را به اطاع اجاس رسانید.وی افزود: در 
ادامه روند این نشست عبدالعزیز بن سلمان هم در پایان گفت که کشورش 
خود را به هیچ پیمانی در چارچوب اوپک پاس پایبند نمی داند و از همان 
روزها با سرازیر کردن حجم زیادی از نفت با تخفیف ٣-۴ داری، شرایطی 
را در بازار ایجاد کرد کــه قیمت های جهانی نفت در مقاطعی، البته کوتاه 

تک رقمی هم شد.

ذخایر ارزی نیم تریلیون داری عربستان و روسیه
به گفته این کارشــناس بین المللی نفت در اواخر مارس برای بازار و تولید 
کنندگان کامًا روشن شده بود که شرایط به سرعت رو به وخامت می رود، 
به طــوری که تولید کنندگان نفت در اقصی نقاط دنیا به دنبال انبار برای 
ذخیره ســازی نفت و فراورده می گشتند. عربستان و روسیه هریک حدود 
نیم تریلیون دار ذخایر ارزی دارنــد، اما ذخایر ارزی برای هزینه رقابت و 
چانه زنی برای سهم بیشتر از بازار نیست. دو کشور پر هزینه نمی توانند با 
هزینه از ذخایر به آینده روشنی امیدوار باشند.برکشلی با اشاره به اینکه در 
واقع اجاس وبینار روز ٩ آوریل ٢٠٢٠ میادی )٢۱ فروردین ٩٩( با درک 
این واقعیت بود که شرایط بازار به سوی وخامت ساختاری پیش می رود و 
در ادامه هیچ تولید کننده ای منتفع نمی شود، اظهار داشت: اما در این میان 
امریکا و شخص ترامپ به ماجرا ورود پیدا کرد و موکدا از عربستان خواست 
تا در مسیر ثبات بازار گام بردارد. این در حالی بود که ترامپ طی سال ها از 

اوپک انتقاد و همواره اوپک را کارتل خطاب کرده است.

ترامپ در پی قیمت های پایین نفت متعارف
وی تصریح کرد: همین یک ماه پیش ترامپ از عربستان خواست که اوپک 
را تــرک کند و بگذارد تا بــازار قیمت نفت را تعیین کند. انگیزه ترامپ در 
انتقاد از عربســتان و اوپک، عاقه وی به کاهش قیمت نفت و بنزین بود تا 
رانندگان اتومبیل در پمــپ بنزین ها به وضوح خدمات وی را درک کنند.

رئیس دفتر مطالعات انرژی وین توضیح داد: آنچه به ناگهان شرایط را عوض 
کرد شیوع ویروس کرونا و فراگیر شدن آن در امریکا بود. کرونا همه را خانه 
نشین کرد. هواپیماها زمین گیر شــدند، تعطیلی کارخانجات و بنگاه ها و 
بیکاری همگانی شرایط را به صورتی ناگهانی تغییر داد. قیمت جهانی نفت 
رو به پایین رفت و تولید نفت شــیل را تحت الشــعاع قرار داد. رؤیای خود 
اتکایی انرژی امریکا که ترامپ بر موج آن ســوار آمده بود، تغییر کرد. حاا 
بدهی معوقه کمپانی های کوچک و متوســط تولید کننده شیل هم صدای 

مؤسسات مالی را در آورد.

کرونا، عامل همراهی ترامپ با اوپک / علت کاهش ســهم از پیک 
تولید

این کارشــناس بین المللی نفت ادامه داد: در این شرایط و به یمن ویروس 
کرونا، ترامپ به ناگهان همراه و مدافع اوپک شــد. وی در مکالمات تلفنی 
از محمد بن سلمان خواست تا تولید خود را کم کنند تا قیمت ها باا رود. 
به طور حتم ترامپ اولین رئیس جمهوری در امریکاست که رسماً خواهان 
افزایش قیمت جهانی نفت شد. از طرف دیگر عربستان، روسیه و دیگر تولید 
کنندگان نفت هم که جملگی از قیمت های پایین نفت آسیب دیده اند، از 
طرح ثبات بازار حمایت کردند.بر کشــلی با بیان اینکه جزئیات زیادی باید 
بحث و توافق می شــد، گفت: پس از شکست اجاس ۵ و ۶ مارس، تولید 
کنندگان میزان تولید خود را باا بردند. بنابراین تعیین سقفی از تولید که 
کاهش باید از آن انجام شــود، به کلیدی ترین موضوع تبدیل شــد. البته 
درصد کاهشــی که به هر کشــور تعلق می گرفت هم باید به دقت حل و 
فصل می شــد. در هر صورت، اجاس مجازی ٩ آوریل، تصمیم به کاهش 
پلکانی تولید گرفت.بر اساس گفته های وی باید این واقعیت را پذیرفت که 
اگرچه کاهش جمعی تولید نفت یک ضرورت است و برای تولید کنندگان 
جنبه حیاتی دارد، اما در عین حال هیچ مکانیزم عملیاتی و تجربه شده ای 
برای اعمال آن در اختیار نیســت. در اجاس مجازی ٩ آوریل که به دلیل 
مخالفت مکزیک با میزان سهمیه ای که برای کاهش کشورش در نظر گرفته 
شده بود، عمًا جلسه به صبح ۱٠ آوریل کشیده شد، تنها حربه روی میز، 
تهدید عربستان بود. اما در فرایند کار و گذشت زمان، تخلف اعضای ائتاف 

می تواند شکننده باشد.

نتیجه چه می شود؟
برکشــلی با اعام اینکه برپایه پیش بینی های انجام شــده در سال ٢٠٢٠ 
میادی بازار جهانی نفت با کاهش ٢٠ تا ٢۵ درصدی تقاضای نفت مواجه 
خواهــد بود، تاکید کرد: در نوامبر ٢٠۱٩، جهان اندکی بیش ۱٠٠ میلیون 
بشــکه در روز نفت مصــرف کرد. بنابراین پیش بینــی کاهش ٢٠ تا ٢۵ 
درصدی بدین معناست که یک چهارم تقاضا حد اقل در سال جاری از بازار 
محو شده است. در همین حال به هجوم بی وقفه نفت شیل، عرضه جهانی 
نفت ۱٠ میلیون بشکه در روز مازاد پیدا کرد. در اجاس پنجشنبه ٩ آوریل 
)٢۱ فروردین(، کشورها قبول کردند که در فاز اول فقط ۱٠ در صد یا ۱٠ 
میلیون بشکه در روز از میزان تولید خود بکاهند.رئیس دفتر مطالعات انرژی 
وین افزود: جلســه بعدی اوپک پاس برای تاریخ ۱٠ ژوین تصمیم گیری 
شده است. تأثیر کاهش ۱٠ در صدی بر قیمت و واکنش بازار جهانی مورد 
ارزیابی قرار خواهد گرفــت و در صورت لزوم، اوپک پاس به روند کاهش 

خود ادامه خواهد داد.

اوپک پاس، ارتش نیابتی آمریکا
وی هدف کنونی اوپک پاس را باز گردانیدن قیمت جهانی به ســطح آن 
در دســامبر ٢٠۱٩ دانست و توضیح داد: این سطح از قیمت به نفت شیل 
امریکا، امکان ادامه حیات خواهد داد و این چیزی است که موقعیت ترامپ 
را در انتخابــات پیش روی امریکا تقویت خواهــد کرد. بخش اعظم تولید 
شــیل در تگزاس و ایاات جنوبی امریکاست که جمهوری خواهان در آنها 
پایگاه های قوی تری دارند.طبق گفته های این کارشــناس بین المللی نفت 
بازار نفت با شــرایطی مواجه شــده که در تاریخ جهانی شدن صنعت نفت 
به خود ندیده اســت. حاا عربستان رسماً سازمان اوپک را به ارتش نیابتی 
نفتی امریکا تبدیل کرده است. ارتش نیابتی نفتی امریکا اینک از روسیه تا 

عربستان و امریکای جنوبی فعال است.

 مدیر عامل آبفای تهران خبر داد:
مصرف آب ۷00 میلیون لیتر افزایش یافت

مدیر عامل آبفای تهران گفت: مصرف آب در تهران به حدود ٣ میلیون متر مکعب 
رسیده است، یعنی بین ۶٠٠ تا ۷٠٠ هزار متر مکعب افزایش یافته که در تاریخ 
مصرف آب در تهران بی سابقه است.محمدرضا بختیاری در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره میزان افزایش مصرف آب طی روزهای اخیر اظهار داشت: در 
فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢۶ درصد افزایش مصرف 
داشــته ایم، رقم مصرف آب در سال گذشته در همین مدت ٢ میلیون و ٢٠٠ تا 
٢ میلیــون و ٣٠٠ هزار متر مکعب بود اما اکنون به حدود ٣ میلیون متر مکعب 
رســیده است یعنی بین ۶٠٠ تا ۷٠٠ هزار متر مکعب افزایش یافته که در تاریخ 

مصرف آب در تهران بی سابقه است.

رقم مصرف به اندازه روزهای گرم سال شد
وی با بیان اینکه میزان مصرف به اندازه روزهای گرم سال شده است، افزود: البته 
ما درک می کنیم که این رشد مصرف به دلیل به دلیل بحث بیماری کرونا و رعایت 
بهداشت است، اما رقم مصرف علیرغم برودت و سردی هوا معادل خرداد و تیر ماه 

سال های قبل شده است.

از اسفند وارد پیک مصرف شدیم
مدیر عامل شــرکت آب و فاضاب اســتان تهران تصریح کرد: از ابتدا که بحث 
کرونا پیش آمد میزان مصرف باا رفت و تقریبا هیچ روزی به زیر ٣ میلیون متر 
مکعب نرسیده است، یعنی معادل ٢٠ خرداد به بعد که هوا گرم و کولرها را روشن 
می شود، مصرف آب داریم و این بدان معناست که از ابتدای اسفند ماه وارد پیک 

مصرف شده ایم.

با تمام ظرفیت کار می کنیم
وی گفت: واقعیت این اســت که سیســتم با تمام ظرفیت کار کرده و آبرسانی 
می کند و تابحال هم مسئله ای پیش نیامده، اما اگر مصرف به همین شکل پیش 
برود ممکن است تابستان دچار مشکل شویم. البته برنامه ریزی ازم انجام می شود،

در حالی کــه خودداری رئیس جمهور 
مکزیــک از کنار گذاشــتن طرح های 
خود برای بازسازی شرکت نفت دولتی 
این کشــور خشــم ولیعد عربستان را 
برانگیخته،سرنوشــت بزرگترین تاش 
اوپــک و متحدانــش بــرای کاهش 
تولید نفــت و بازگرداندن ثبات به بازار 
اســت.به  یافته  نامشــخص  وضعیتی 
گزارش اقتصادآناین به نقل از تسنیم؛ 
در حالی کــه خودداری رئیس جمهور 
چپگــرای مکزیک از کنار گذاشــتن 
طرح های خود برای بازسازی شرکت 
نفت دولتی این کشــور، پمکس خشم 
ولیعد عربستان را برانگیخته، سرنوشت 
بزرگتریــن تاش اوپــک و متحدانش 
برای کاهــش تولید نفت و بازگرداندن 

ثبات به بازار وضعیتی نامشخص یافته 
اســت.در طی ٣ روز گذشته، مکزیک 
با مقاومت در برابر فشارهای عربستان 
برای پیوستن به کاهش تولید جهانی 
نفت صنعت نفت را با باتکلیفی مواجه 
کرده است. قیمت نفت به دنبال شیوع 
ویــروس کرونــا و تعطیلی گســترده 
اقتصادهای جهان شاهد افت شدیدی 
مانوئل  آندرس  اســت.خوددرای  بوده 
لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیک 
از کاهش ٢٣ درصدی تولید نفت خود 

نشان می دهد که وی اولویت بیشتری 
به طرح های خود برای احیای شرکت 
نفت دولتی مکزیک می دهد تا منافع 
جمعی تولیدکنندگان جهانی نفت.لوپز 
که مصمم به تقویت موقعیت شرکت به 
شدت مقروض پمکس است پیشنهاد 
کرده که به جای ۴٠٠ هزار بشکه تنها 
۱٠٠ هزار بشکه از تولید نفت خود کم 
کند.حتی پیشــنهاد ترامــپ مبنی بر 
کاهش ٢۵٠ هزار بشکه ای نفت آمریکا 
از جانب مکزیک نیز نتوانسته سعودی 

هــا را راضی کند. این در حالی اســت 
که برخی دیگر از تولیدکنندگان عضو 
اوپک پاس خواستار نهایی شدن توافق 
بدون جلب رضایت مکزیک هستند.یک 
منبع آگاه در اوپــک گفت: »اگر اوپک 
پاس این موضوع را بپذیرد و هرکس 
که ارقام پیشــنهادی را دوست ندارد 
بتواند از گروه خارج شــود آنگاه ما در 
شرایط بسیار بدی قرا خواهیم گرفت.

در همین حال کاخ کرملین روز شنبه 
تولیدکنندگان  امیدواری کرد که  ابراز 
نفت بتوانند به اجماعی بر سر کاهش 
تولید دســت یابند. دمیتری پسکوف 
ســخنگوی دولت روسیه افزود، تاش 
های سخت برای متقاعد کردن طرف 

مکزیکی ادامه دارد.

تاش اوپک پاس برای متقاعد 
کردن مکزیک ادامه دارد

رئیس آژانس بین المللی انــرژی گفت: انتظار نمی رود 
قیمت های جهانی خام بــه زودی بهبود یابد.به گزارش 

خبرگزاری رویتــرز، فاتح بیرول روز پنجشــنبه )٢۱ 
فروردین مــاه( اظهار کرد که احتمال دارد کشــورهای 
واردکننده نفــت برای حمایت از تقاضــا، اعام کنند 
نفت خــام خریده اند.به گزارش اقتصادآناین به نقل از 
شانا، وی گفت: ممکن است فردا بشنویم کشورها برای 
تکمیل ذخایر راهبــردی خود و برای حمایت از تقاضا 
اقدام به خرید نفــت کرده اند.رئیس آژانس بین المللی 
انرژی افزود: تقاضا برای حل این مشکل، بهبود می یابد 
و مشــکل اقتصاد جهانی نیز حل خواهد شد، اما بهبود 
ســریع قیمت انتظار نمی رود. محمــد عرقاب، رئیس 
دوره ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
وزیر انرژی و معادن الجزایر نیز در این باره گفته اســت 

که با توجه به اینکه کاهش عرضه نفت براساس توافق 
کاهش تولید کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک )اوپک 
پاس( از یکم ماه مه آغاز می شود، برای صحبت درباره 
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار زود است.

وی افزود: کشــورهای تولیدکننده نفت از پیوســتن 
به توافق کاهــش عرضه برای کمک به ثبــات بازار و 
قیمت های جهانی نفت خام اســتقبال می کنند.توافق 
کاهش تولید روزانه ۱٠ میلیون بشــکه ای اوپک پاس 
برای ماه های مه و ژوئن که توسط ٢٢ عضو این ائتاف 
امضا شــده مشروط به پذیرش مکزیک است، از این رو 
تاش ها برای پیوســتن این کشور آمریکای جنوبی به 

توافق یادشده همچنان ادامه دارد.

احیای سریع قیمت نفت دور از انتظار است

فراخوان  جهت برگزاری تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای

 انجام خدمات خودرویی شرکت آب منطقه ای البرز 

شرکت آب منطقه ای استان البرز

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

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

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

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

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

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

دوم
ت 

نوب مناقصه شماره : 98-10

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه:
 عذرخواهی از مشترکانی که دچار خاموشی 

برق شده اند 
به گزار  ش  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه مهندس امید 
علی مراتی مدیرعامل این شــرکت ضمن پوزش از مشترکانی که دچار خاموشی 
برق شــده اند ؛ از رفع اکثر خاموشــی های شب گذشته بر اثر حوادث طوفان در 
سطح استان خبر داد و گفت  از شب گذشته به علت بارش شدید باران به همراه 
صاعقه ،طوفان وتگرگ که در چند دهه گذشته در استان کرمانشاه بی سابقه بوده 
است متاسفانه برق تعدادی از مشترکین در شهرهای استان قطع گردید که با پیش 
بینی های انجام شده وهماهنگی های بعمل آمده  با ستاد مدیریت بحران استان 
کرمانشاه  وآمادگی  کلیه بخشهای عملیاتی و پشتیبانی این شرکت  که بصورت 
 آماده باش در محل کار خود حضور داشــته میزان خاموشی ها به حد اقل رسید 
وی افزود از ابتدای شــروع طوفان که باعث شکســتن تیرهای  برق خطوط برق 
٢٠ کیلو ولت و فشــار ضعیف وهمچنین قطع ســیم های برق و آتش ســوزی 
ترانسفورماتورها گردید همکاران شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه که 
همواره از هر فرصتی برای خدمت به مردم شریف استان  دریغ ننموده و با وجود 
بارش تگرگ ورعد وبرق برای کاهش مدت زمان خاموشــی شــهروندان به محل 
های حادثه اعزام وخوشبختانه تا ظهر امروز جمعه  بیست و دوم فروردین به یاری 
خداوند متعال وتاش همکاران خدوم شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 

اکثر خاموشیها برطرف  والحمداله شبکه برق استان به پایداری  رسیده است.

با تکیه بر دانش و تخصص داخلی تحقق یافت
ساخت سیل های هوای یاتاقان واحدهای گازی 

نیروگاه شهید رجایی
ســیل های هوای یاتاقان واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی با استفاده از روش 
مهندسی معکوس، از سوی متخصصان داخلی ساخته شد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در پاسخ به نیاز واحدهای نیروگاه به قطعات 
و تجهیزات ازم برای تولید برق پایدار، متخصصان اداره ســاخت داخل این شرکت، 
اقدام به مهندسی معکوس سیل های هوای آلومینیومی یاتاقان شماره ٢ توربین های 
گازی مدل GEF-٩ نمودند. حامد گرجی کارشناس ساخت داخل نیروگاه در این باره 
گفت: با درخواست معاونت تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی برای تامین قطعه سیل 
های  هوای آلومینیومی یاتاقان شماره ٢ واحد گازی، اقدام به مهندسی معکوس این 
قطعه مهم نمودیم که با استفاده از تخصص سازندگان داخلی، این تجهیز، ساخته و 
پس از انجام تست های ازم، تحویل نیروگاه شد.گرجی افزود: این قطعه که با استفاده 
از آلومینیوم سری ۶٠٠٠ و روش تولید فرآیندهای دقیق ماشین کاری CNC و ابعاد 
برداری  CMM ســاخته شده اســت، در آببندی محفظه یاتاقان شماره  ٢ کاربرد 
دارد که وظیفه آن، جلوگیری از ورود هوای خروجی کمپرسور واحد به محفظه این 
یاتاقان اســت.وی در ادامه بیان داشــت: اداره ساخت داخل، بنا به نیاز معاونت های 
تعمیرات بخار و سیکل ترکیبی، وظیفه طراحی قطعات و تجهیزات واحدهای سیزده 
گانه نیروگاه را برعهده دارد که تاکنون انواع قطعات مهم و استراتژیک واحدها در این 

اداره طراحی و از سوی متخصصان داخلی، ساخته شده است. 
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گزیده خبر  رئیس کنفدراسیون صادرات ایران؛

 مشوق های صادراتی خروجی خاصی ندارند
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: تقریبا 3 سال است که 
ردیف بودجه برای مشوق های صادراتی در نظر گرفته می شود و 
متاسفانه علی رغم آنکه میزان آن به تصویب مجلس می رسد، در 
یک ســال کمتر از دو درصد و در یک ســال هیچ میزانی از این 
مقدار محقق نمی شود. بنابرین صادرکنندگان دیگر به این بسته ها 
اعتمــاد ندارند زیرا به نوعی می توان آن را بــه نام صادرات و به 
کام دیگران خواند.محمد اهوتی در گفت وگو با ایلنا، درخصوص 
بسته های حمایتی دولت از صادرات گفت: این بسته های حمایتی 
در دو بخش اســت که بخش اول آن از محل تســهیات ارزان 
قیمت و از منابع صندوق توســعه ملی و بخش دیگر مشوق هایی 
اســت که مربوط به حضور دفاتر شرکت های بازرگانی، حضور در 
نمایشگاه ها، حمایت از پرداخت بخشی از هزینه های حمل و نقل 
و یا ثبت برند در خارج از کشور است.وی ادامه داد: آن  چیزی که 
مسلم است این اســت که در سال 97 بسته هزار و 200میلیارد 
تومانی در بخش مشوق ها تصویب شد، که تنها 20 میلیارد تومان 
آن محقق شد. و درســال 98 نیز بر اساس مصوبه 760 میلیارد 
تومان بودجه در نظر گرفته شــد که معــاون اول رئیس جمهور 
تخصیص 680 میلیارد تومان آن را به مجلس اباغ کرد، اما توسط 
ســازمان برنامه و بودجه حتی یک ریال منبع برای تامین آن در 
نظر گرفته نشــد.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه 
با این وجود در بخش تســهیات ارزان قیمت در سال 97 تقریبا 
هزار میلیارد تومان توســط صندوق توسعه ملی و هزار میلیارد 
تومان با نرخ 14.5 درصد و در ســال 98 نیز حدود 700میلیارد 
تومان تسهیات توسط بانک ها تامین شد، گفت: علی رغم اینکه 
در دو سال گذشــته در بخش مشوق ها هیچ بودجه ای برای این 
بخش در نظر گرفته نشــده بود، اما در ســال 99 بسته حمایتی 

سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت به دستور معاون اول رئیس 
جمهور در این سازمان ها تدوین شد. که درحال حاضر در دستور 
کار کمیته تسهیل صادرات سازمان توسعه تجارت قرار دارد.وی 
ادامه داد: تقریبا 3 ســال است که ردیف بودجه برای مشوق های 
صادراتی در نظر گرفته می شــود و متاسفانه علی رغم آنکه میزان 
آن به تصویب مجلس می رســد، در یک سال کمتر از دو درصد و 
در یک ســال هیچ میزانی از این مقدار محقق نمی شود. بنابرین 

صادر کنندگان دیگر به این بســته ها اعتماد ندارند زیرا به نوعی 
می توان آن را به نام صــادرات و به کام دیگران خواند.اهوتی با 
بیان اینکه  فقط 3 سال است که این بودجه ها عملیاتی می شود، 
گفت: در واقع سه سال است که دولت آن را به رسمیت شناخته 
و برای آن بودجه در نظر می گیرد، و تقریبا هیچ خروجی خاصی 
نــدارد.وی درخصوص تاثیر کرونا در میزان صادرات نیز گفت: در 
همه دنیا کرونا ابتدا تاثیر خود را در سامت و بعد در اقتصاد نشان 

داد و به دلیل اینکه ما نیز در این بیماری درگیر هستیم متاسفانه 
بسیاری از کشــورهای همسایه اقدام به بستن مرزهای مشترک 
خود کرده اند.اهوتی بــا بیان اینکه تاثیر کرونا در کاهش میزان 
صادرات دو ماه اخیر اجتناب ناپذیر است، افزود: براساس آمارهای 
مشــخص کاهش حداقل 17 درصدی صادرات در اســفندماه را 
داشــتیم که قطعا این اعداد در فروردین ماه بیشتر خواهد شد. 
اما با تاش ها و مذاکرات صورت گرفته پروتکل های بهداشتی به 
منظور صدور کاا، بین ایران و کشــورهای همسایه تدوین شده 
است بنابرین به مرور شاهد بازگشایی بعضی از مرزها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه امیدواریم که این پروتکل ها هرچه زودتر اجرایی 
شــود، گفت: زیرا به این طریق فعاان بخش خصوصی در حوزه 
اجرا و دستگاه های نظارتی تمام دغدغه، سیاست ها و هدف شان 
این باشــد که طبق ضوابط و پروتکل های بهداشــتی کاا صادر 
کنند. تا کم کاری از طرف ما موجب ایجاد نگرانی در کشورهای 
همسایه نشود.وی درخصوص وضعیت صادرات در سال آینده نیز 
گفت: به دلیل شــرایط غیر قابل پیش بینــی، اظهارنظر در مورد 
وضعیت صادرات سال آینده بسیار سخت است و بر اساس اعام 
مدیر سازمان تجارت جهانی در خوشبینانه ترین حالت 13 درصد 
و در بدبینانه تریــن حالت بیــش از 32 درصد در میزان صادرات 
کاهش خواهیم داشت.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان 
اینکه تاثیر کرونا در اقتصاد به زمان مهار شــدن آن بستگی دارد 
و هرچه این زمان طوانی تر باشــد تاثیر بیشتری خواهد داشت، 
تاکید کرد: علی رغم آنکه سهم بزرگی از اقتصاد در دنیا نداریم اما 
از آن تاثیر می پذیریم و معتقد هستم که در بعضی از کااها مانند 
کااهای غیرنفتی اگر شــرایط صدور کاا فراهم باشد، می توانیم 

میزان صادرات سال 98 را حفظ کرده و حتی افزایش دهیم.

براساس آمار وزارت صنعت؛
بخش صنعت و معدن 255 هزار میلیارد 

تومان تسهیات گرفت
تهران- ایرنا- بر اســاس آمار وزارت صنعت، معدن وتجــارت در دوره 11 ماهه 
پارســال )منتهی به بهمن( مبلغ 255.3 هزار میلیارد تومان، مجموع تسهیات 
اعطایی به بخش صنعت ومعدن بود که 71.1 درصد از آن برای تامین ســرمایه 
درگردش واحد های این بخش اختصاص یافت.در دوره این گزارش 181.9 هزار 
میلیارد تومان از مجموع تســهیات پرداختی، برای تامین ســرمایه در گردش 
واحدهای ذیربط بود.پس از تامین ســرمایه در گردش واحدها، 13.6 درصد هم 
به منظور توسعه واحدهای صنعت ومعدن تخصیص پیدا کرد که رقم 34.7 هزار 
میلیارد تومان برای این منظور کارسازی شد.عاوه براین سهم واحد های ایجادی 
در بخش صنعت ومعدن از مجموع تسهیات پرداختی در دوره این گزارش 30.4 
هزار میلیارد تومان ثبت شد که ســهم 11.9 درصدی داشت.سهم تعمیر واحد 
های بخش صنعت ومعدن در 11 ماهه پارسال ) منتهی به بهمن( به میزان 1.6 
هزار میلیارد تومان بود که 0.6 درصد از مجموع تســهیات این بخش را به خود 
اختصاص داد.همچنین برای خرید کاای شــخصی در این بخش هم 4.5 هزار 
میلیارد تومان منظور شــد که 1.7 درصد از مجموع تســهیات بخش صنعت و 
معدن را در بر گرفت.خرید مســکن هم در این بخش سهمی به میزان 1.2 هزار 
میلیارد تومان داشت که 0.5 درصد از مجموع تسهیات تخصیصی را جذب کرد.

ســایر موارد هم در 11 ماهه ســال گذشته در بخش صنعت و معدن، سهمی به 
میزان 1.1 هزار میلیارد تومان داشت که 0.4 درصد از مجموع تسهیات اعطایی 

را به خود اختصاص داد.

گزارش جهش تولید و کنترل تبعات اقتصادی 
کرونا در دستورکار مجلس قرار می گیرد

نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت که گزارش جهت تولید و 
کنترل تبعات اقتصادی کرونا که از سوی این کمیسیون تهیه شده، در هفته جاری 
تقدیم مجلس خواهد شد.هادی قوامی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی هفته ای دو ســه جلسه تشکیل داده و در جلسه امروز 
خــود نیز جمع بندی گزارش جهش تولید و کنترل تبعات اقتصادی کرونا را که 
قرار است به صحن علنی مجلس ارائه شود، در دستور کار داشت.وی افزود: در این 
گزارش یکسری پیشنهادهای میان مدت مثل استراتژی صنعتی کشور و یکسری 
پیشــنهاد های کوتاه مدت ارائه شده از جمل قوانین و مقرراتی که اگر دولت آن 
را در سال 99 اجرا کند می تواند روی جهش تولید تاثیر بگذارد؛ از جمله قانون 
حداکثر توان داخلی و قانون بهبود فضای کســب و کار. همچنین پیشــنهاداتی 
درباره فضای کســب و کار، صادرات، سیاست های بانک مرکزی و سیاست های 
پولی ارائه خواهد شــد.قوامی یادآور شد: این گزارش روز سه شنبه تقدیم هیات 
رییسه مجلس خواهد شد و  احتماا این هفته یا هفته بعد در صحن علنی مجلس 

قرائت خواهد شد.

رشد 12 درصدی تحویل محصوات فواد 
مبارکه در بازارهای داخلی و صادراتی 

معاون فروش و بازاریابی فواد مبارکه از رشد 12 درصدی 
میزان محصوات تحویلشده در بازارهای داخلی و صادراتی 
 این شرکت در سال 1398 نسبت به سال 97 خبر داد. 

غامرضا طاهری افزود: در ســال 98 میزان محصوات 
تحویلشده فواد مبارکه به بازارهای داخلی و صادراتی 

 از 6 میلیــون و 742 هزار تن به 7 میلیون و 580 هزار تن افزایش یافته اســت.
وی در خصوص ارزش این میزان عرضۀ محصول اظهار داشت: ارزش محصوات 
تحویلشــده در بازار داخل و صادرات طی ســال 98 در مقایســه با سال قبل با 
 67 درصــد رشــد از 235 بــه 391 هزار میلیــارد ریال افزایش یافته اســت.

معــاون فروش و بازاریابی فواد مبارکه تصریح کرد: در ســال 1398 میزان کل 
محصوات تحویلشــده به بازارهای داخلی و صادراتی 7 میلیون و 580 هزار تن 
بوده است که سهم بازار داخل 6 میلیون و 130 هزار تن و سهم بازارهای صادراتی، 
 علیرغــم همۀ محدودیتها و تحریمها، یک میلیون و 450 هزار تن بوده اســت.

وی در خصوص میزان محصوات تحویلشده در سال 98 در مقایسه با سال 97 
به تفکیک بازار گفت: میزان محصوات تحویلشده طی سال 98 با 5 درصد رشد 
از 5 میلیــون و 864 هزار تن به 6 میلیون و 130 هزار تن افزایش یافته اســت. 
همچنین صادرات فواد مبارکه از 878 هزار تن در ســال 97 با 65 درصد رشد 
به یک میلیون و 450 هزار تن افزایش یافته و در این شرایط اقتصادی و با وجود 
تحریمها برای کشور ارزآوری به همراه داشته است. ضمن اینکه ارزش محصوات 
تحویلشده در سال 98 در مقایسه با سال 97 در بازار داخل با 57 درصد رشد از 
209 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 327 هزار  میلیارد ریال و ارزش محصوات 
صادراتی در ســال 1398 نیز با 147 درصد رشد از 26 به 64 هزار  میلیارد ریال 

افزایش یافته است.

مدیر عامل فواد خراسان در دیدار سال نو با معاونین و مدیران ارشد شرکت:
 توقف یک ماهه تولید را با جهش تولید

 جبران کنیم
مدیرعامل مجتمع فواد خراســان در نخستین جلسه 
کاری ســال 1399 با مدیران ارشد شرکت، بر ضرورت 
اهتمــام همه جانبه به ارتقای تولید و ضرورت دســت 
یابی به اهداف و برنامه های شــرکت در راستای تحقق 
»جهــش تولید« تاکید کرد.به گــزارش روابط عمومي 

شرکت، کسری غفوری در دیدار نوروزي معاونین و مدیران ارشد »فواد خراسان« 
که در محل دفتر مدیر عامل برگزارشد، اهداف و برنامه هاي شرکت فواد خراسان 
را در ســال 1399 تبیین کرد.مدیرعامل فواد خراسان تکمیل پروژه سنگان در 
ســال 99 را اولویت اصلي شرکت و دارای نقش کلیدی در تولید پایدار فواد در 
شرق کشور دانست و افزود: بایستی با هم افزایی همه ذی نفعان، از جمله حمایت 
هیات مدیره محترم و سهامداران عمده شرکت و همراهی و همدلی تمامی سرمایه 
های انســانی و مدیران مجموعه در پیشبرد این پروژه گام هایی اساسی برداریم.

وی ابراز امیدواری کردکه در راســتاي انجام مسئولیت هاي اجتماعي »ساخت 
مجتمع فرهنگي-ورزشی« و نیز »احداث ساختمان اداري شرکت« به عنوان دو 
برنامه ي مهم کاری مجتمع، در سال جاري نیز به فرجام برسد.غفوري همچنین 
با اشاره به توقف یک ماهه تولید شرکت در راستای »مقابله با همه گیری ویروس 
کرونا« تاکید کرد: باتوجه به نامگذاري ســال 99 ازسوي مقام معظم رهبري به 
عنوان »سال جهش تولید« و نیز ضرورت تحقق اهداف شرکت، بایستی با رعایت 
همه نکات بهداشتي و ایمنی برای حفظ سامت نیروي انساني، در طول ماه های 

باقیمانده از سال 99 به تدریج این توقف یک ماهه جبران شود.

درخواست رییس اتاق بازرگانی ایران از رییس جمهوری:
 تسهیات اقتصادی، شامل اشخاص

 حقوقی هم بشود
رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای جدید به رییس جمهوری ضمن قدردانی از 
برخی سیاست های حمایتی دولت برای اقتصاد، از او خواست معافیت های در نظر 
گرفته شده برای اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی نیز عرضه شود.به گزارش 
ایسنا، پس از شــیوع ویروس کرونا در ایران، دولت اعام کرد به منظور حمایت 
از فعاان اقتصادی و با هدف کاهش اثرات منفی شــیوع این ویروس، تسهیاتی 
را برای فعاان اقتصادی در نظر خواهد گرفت.تســهیات در حوزه پرداخت های 
مالیاتی، تامین اجتماعی یا تعویق در پرداخت اقساط بانکی، بخشی از برنامه هایی 
بود که از ســوی دولت در دســتور کار قرار گرفت.چند هفته پس از نهایی شدن 
این سیاست ها، غامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به حسن 
روحانی، رییس جمهوری ایران، ضمن تقدیر از سیاســت های حمایتی دولت، از 
او خواســته به شخصیت های حقوقی نیز توجه شــود.در این نامه که پایگاه اتاق 
بازرگانی ایران منتشــر کرده آمده اســت:« احتراماً ضمن تشــکر و قدردانی از 
حضرتعالی و همچنین شــورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد ملی مقابله با 
کرونا در خصوص اتخاذ تصمیمات موثر جهت حمایت از تولید و اشتغال کشور و 
از جمله معافیت صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 
186 قانون مالیات های مستقیم از اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی 
تا پایان خردادماه سال1399، خواهشمند است با عنایت به اینکه عمده فعالیت 
های تولیدی، صادراتی و اشــتغال کشور توسط اشخاص حقوقی انجام می شود 
و در راســتای حمایت از تولید، صادرات و اشتغال کشور، جلوگیری از گسترش 
ویروس کرونا و صیانت از بهداشــت و ســامت مردم شریف و از جمله مدیران و 
کارمندان خدوم بخش های دولتی و خصوصی، مقرر و دستور فرمایند جزء )3 ( 
بند )4( مصوبه مورخ 1398/12/13 شورای عالی هماهنگی اقتصادی )معافیت از 
اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی تا پایان خرداد ماه ســال 1399( به 

اشخاص حقوقی نیز تعمیم داده شود«.

انجمن تولیدکنندگان فواد خواستار شد
تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 

فواد به دلیل شیوع کرونا
انجمن تولیدکنندگان فواد ایران طی نامه ای به اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور با اشــاره تبعات اقتصادی منفی شیوع ویروس کرونا، خواستار آن 
شده است که مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فواد کشور به مدت سه ماه 
تمدید شود.به گزارش ایسنا، در متن این نامه اشاره شده است که با توجه به اینکه 
شیوع کرونا در سراسر دنیا موجب برهم خوردن شرایط کسب و کارها شده است 
و در ایران نیز تحریم ها، شــرایط تولید و تجارت را دشوارتر کرده است، بنابراین 
صادرات فواد و فرآیندهای مالی آن ها، دریافت ارز حاصل از صادرات و بازگشت 
آن به چرخه کشــور نیز دچار مشکل شده اســت.ضمن اینکه انجمن فواد در 
واردات و تهیه مواد مورد نیاز نیز به شدت دچار چالش بوده است و به همین دلیل 

خواستار تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فواد شده است.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان :
ممنوعیت صادرات سنگ آهن،جهش تولید را 

در صنعت فواد محقق می سازد 
حسین قائدی- مهندس محمدجعفر صالحی معاون 
خرید ذوب آهن اصفهــان گفت : ذوب آهن اصفهان 
با اســتعانت از خداوند متعال،راهنمایی و تدبیر مدیر 
عامل و همکاری و همراهی همه ارکان شرکت در سال 
98 رشد تولیدحدود 5 درصدی  نسبت به سال قبل 
را تجربه نمود .وی افزود : معاونت خرید سال 98 با فراز و نشیب زیادی همراه 
بود.حوزه تامین و تدارک از حوزه هایی است که با هر نوسانی دستخوش تغییر 
و چالش شدید می گردد که در این شرایط باید با تغییر تاکتیک و اتخاذ روش 
های مناســب،بحران ها را از تهدید به فرصت تبدیل کرد.معاون خرید شرکت 
تصریح کرد : این حوزه در ســال 99 روزهای سختی را پیش رو خواهد داشت 
.آغاز سال 99 با محدودیت های ناشی از بیماری جهان شمول کرونا و اولویت 
حفظ جان پرســنل چه در شــرکت ذوب آهن و چه در شــرکت های طرف 
تجاری،کاهش ساعت کار، کاهش حضور پرسنل و در بعضی از شرکت ها هم 

تعطیلی شروع گردید. 

با اعام خبر نهایی شدن گام های جدید 
ایران در زمینه درمــان بیماران مبتا 
به ویروس کرونا به وســیله پاسما، در 
روزهای گذشــته شــایعاتی در فضای 
مجازی مطرح شــده مبنــی بر گران 
بودن این درمان و خاص بودن بیماران 
دریافت کننده پاســما؛ موضوعی که 
عضو اتاق بازرگانی تهران آن را تکذیب 
می کند.به گزارش ایســنا، با توجه به 
سابقه قابل قبول ایران در حوزه درمان 
با استفاده از پاسما که نام کشور را در 
میان پنج کشور نخســت دنیا در این 
عرصه قرار داده اســت، پــس از ورود 
ویروس کرونا به ایران، تیمی تحقیقاتی 
کار خــود را بــرای اســتفاده از روش 
پاســمادرمانی بیماران مبتا به کرونا 
آغاز کرد. موضوعی که به نظر می رسد 
در گام های نخســت نتیجه بخش بوده 
است.این تیم تحقیقاتی ابتدا پاسمای 
بیماران بهبود یافته از کرونا را دریافت 

کرده و ســپس به تعدادی از مبتایان 
تزریق کرده که براســاس آمــار ارائه 
شده، موفقیت چشــمگیری در بهبود 
حال این بیماران داشــته است. بر این 
اساس در گام نخســت 12 بیمار و در 
گام بعد 200 بیمار، پاســما دریافت 
کردند که بخش قابــل توجهی از آنها 
بعد از این تزریق با ســرعت بیشتری 
روند بهبودی را پــی گرفته اند.در این 
شــرایط در روزهای گذشته، شایعاتی 
در فضای مجازی مطرح شــد مبنی بر 
اینکه این روش درمانی تنها در اختیار 
تعدادی از مســئولین و مقامات ایرانی 
قرار گرفته و مردم عادی از دسترســی 

به آن محروم هســتند و همچنین به 
دلیل هزینه باای این درمان، بسیاری 
از مردم توانایی تقبــل هزینه های آنرا 
نیز ندارند؛ موضوعی که ناصر ریاحی - 
عضو اتاق بازرگانــی تهران - و یکی از 
پایه گذاران این روش درمانی برای کرونا 
در ایران؛ آنرا رد می کند.او در گفت وگو 
با ایسنا، تصریح کرد: این روش درمانی 
)پاسمادرمانی( تاکنون به طور کامل 
رایگان بــوده و هزینه های آن را بخش 
خصوصی حامی طرح پرداخت کرده اند. 
از این رو مطرح شــدن این مسئله که 
درمان کرونا به وســیله پاسما، گران 
قیمت اســت، به هیــچ عنوان صحت 

ندارد.عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه عمده بیمارانی که با اســتفاده از 
پاسما درمان شده اند، بیماران معمولی 
بوده اند، گفت: مــا در در این زمینه ای 
هیــچ برنامه خاصی برای جداســازی 
اولویت دهــی بیماران نداشــته ایم. یا 

بیمار  انتخاب  ریاحی خاطرنشان کرد: 
برای دریافت پاسما، براساس پروتکل 
درمانی نوشته شده است و این پزشکان 
معالج هســتند که طبق این پروتکل و 
براساس صاحدید خود و شرایط بیمار، 
این روش درمانی را پیشنهاد می دهند 
و کار پــس از آن اجرایــی می شــود.

وی اظهار کرد: به عنــوان مثال آقای 
حریرچی - معاون وزارت بهداشــت و 
درمان - که به کرونا مبتا شد، خود از 
دریافت کنندگان خدمات پاسمادرمانی 
نبود؛ بلکه بعد از بهبودی مراجعه کرده 
و پاسمای خون خود را برای کمک به 

بهبودی سایر مبتایان اهدا کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

 درمان پاسمایی کرونا، 
رایگان است

وزیــر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت فعال 
ســازی همه ظرفیت های موجود برای ایجاد جهش در 
تولید کشور، گفت: وجود رونق تولید در تولیدات اقام 
بهداشــتی و کااهای ضروری کشور در ایام کرونا نمود 
خاصی داشــت.به گزارش اقتصادآناین به نقل از شاتا، 
رضا رحمانی در جلســه شورای معاونین وزارت صنعت 
افزود: برنامه ریزی مناسب سال گذشته و وجود ظرفیت 
های خالی در بخشی از اقام تولیدی، بار سنگین تامین 
کاایی این ایام را به دوش کشــید و در واقع این مهم، 
فرصت بزرگی برای بــاور توان داخلی و زمینه ای برای 
ایجاد بســترهای مناسب در راستای جهش تولید شده 
است.وی تصریح کرد: باید همه برنامه های تدوین شده 
در ســال جهش تولید را جــدی بگیریم، چرا که عمل 
بــه برنامه ها، عمل به قول های و وعده های ما اســت و 
حتماً باید ســعی کنیم به صــورت حداکثری برنامه ها 
اجرایی شــوند و نتایج آن به ســمع و نظر مردم برسد.

رحمانی تاکید کرد: همه ما در حوزه مســئولیت خود 
باید به این موضوع یک نگاه حیثیتی داشــته باشیم و 
با تمام توان کارها را پیش ببریم؛ چرا که امسال انگیزه 
ما برای نهایی شــدن و به ثمر نشستن برخی اقدامات 
که از قبل آغاز نموده ایم، بیش از پیش است.وی ادامه 
داد: اتفاقــات بزرگی که در حوزه تولید کشــور در این 
ایام رخ داده است، نشــان دهنده پتانسیل های بسیار 
وســیع و عظیم ما در حوزه های مختلف تولیدی کشور 
اســت که باید با برنامه ریزی دقیق و بر اساس اطاعات 
موثق اقدامات ازم را در دستور کار قرار دهیم و در روند 
تصمیم گیری ها جدی تر از قبل و موثرتر از پیش عمل 
کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همانگونه 
که رهبر معظم انقاب فرمودند »باید برای حل مشکات 
کشــور به تولید توجه کنیم« و این امر مستلزم جلب 
همکاری همه بخش های مرتبط در حوزه تولید اســت 

تا بتوانیم به نتایج ملموس تر و موثرتری دست یابیم.

دســتیابی به رکورد تولید فلزات اساسی در در 
طول 40 سال گذشته

رحمانی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در سطح 
کشور در سال رونق تولید به خصوص در حوزه تکمیل 
زنجیره فلزات اساسی گفت: خوشبختانه سال 98، رکورد 

تولید فلزات اساسی در کشور در طول 40 سال گذشته 
شکسته شد و ما فقط در تولید محصول مس به عنوان 
نمونه شاخص، موفق شدیم بیشترین افزایش تولید در 
این صنعت پایه و مادر را آن هم در شرایط خاص کشور 
و در شرایط تشــدید تحریم ها داشته باشیم.وی افزود: 
در همین محصول مس، عاوه بر رکورد تولید، صادرات 
آن نیز بیش از دو برابر افزایش یافته و برای اولین بار در 
کشور کارخانه تولید اسید سولفوریک با 1500 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری راه اندازی شده است.رحمانی اضافه 
کرد: اکتشافات معدنی انجام شده در این بخش، بیش از 
2 برابر گذشته بوده و امسال نیز 3 طرح بزرگ صنعتی 
آماده افتتاح داریم.وی ادامه داد: سال 98 برای اولین بار 
طرح پایلوت عناصر نادر خاکی در کشور افتتاح شد و ما 
در این حوزه جزو 5، 6 کشور معدود جهان قرار گرفتیم.

*کاهش ارزبری 3 میلیارد و 400 میلیون داری از 
محل ساخت داخل

وزیــر صنعت، معــدن و تجارت همچنین با اشــاره به 
اقدامات اساســی انجام شــده در حوزه ساخت داخل 
گفت: در ســال رونــق تولید و با پیگیــری های انجام 
شده و استقبال بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان 
کشورمان موفق شدیم بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون 
دار کاا و تجهیزات وارداتی را داخلی ســازی کنیم و 
کاهش ارزبری داشته باشیم.رحمانی تصریح کرد: در این 
مدت عاوه بر صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوســط 
نیــز مورد توجه جــدی وزارت صمت بــوده و یکی از 
نمودهای واقعی رونق تولید در کشــور، این بخش بوده 
اســت و نتایج به دست آمده نشان دهنده جهت گیری 

درســت ما در حوزه صنایع کوچک و متوسط است که 
امسال نیز این برنامه ها با قوت ادامه خواهد یافت.وی با 
یادآوری تاکید مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت 
ملمــوس بودن آثار جهش تولید در زندگی مردم گفت: 
با تحقق اهداف نهضت ساخت داخل در سال 98، فقط 
در صنعت خــودرو که برخی پیش بینی می کردند در 
طول سال گذشته با مشــکات عدیده ای مواجه شود 
و شرایط برای بیکاری تعداد کثیری فراهم شود، نه تنها 
این اتفاق رخ نداد بلکه خوشبختانه شاهد جذب 40 هزار 
نفر نیروی کار جدید نیز در این حوزه بودیم و مســلما 
این اتفاق بزرگ در ســال جهش تولید و در بخش های 
مختلف در دســتور کار ویژه ما قرار دارد.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به تامین مناســب کااهای اساسی و مایحتاج ضروری 
مردم در ایام پایانی ســال و همزمان با شیوع کرونا در 
سطح کشور تصریح کرد: آرامش حاکم در بازار و تامین 
حداکثری کااهای ضروری مورد نیاز مردم نشان دهنده 
عملکرد قابل قبول وزارتخانــه در تنظیم بازار در طول 
ســال گذشــته و به ویژه در ایام پایانی سال بوده است 
و انتظــار می رود با حفظ روند نظارت و کنترل دقیق تر 
بازار این آرامش را حفظ کنیم.وی با اشــاره به آمار ارائه 
شــده در خصوص رشد 17 درصدی تعداد بازرسی ها و 
کشــفیات قاچاق در طول یک سال گذشته نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل گفت: این روند از زمان شیوع 
کرونا نیز با جدیت دنبال شده و با استقرار بیش از 104 
بازرس مقیم در واحدهای تولید کننده اقام بهداشتی، 
شــاهد رشد تولیدات و توزیع مناسب تر اقام در مراکز 
اولویــت دار بودیم.وزیر صنعت تصریح کرد: همزمان با 
شیوع کرونا، اقدامات ویژه ای برای تولید و تامین اقام 
مرتبط با این بیماری در دســتور کار وزارت صمت قرار 
گرفت و در این راستا شاهد تغییر کاربری خطوط تولید 
بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی، 3 شیفته شدن زمان 
فعالیت این واحدها و تشــکیل کارگروه ویژه حمایت از 
واحدهای تولید کننده اقام بهداشتی بودیم که موجبات 
افزایش بیش از 8 برابری تولیدات مواد ضدعفونی کننده، 
دوبرابری الکل، 5 برابری ماسک 2 برابری دستکش طبی 
و همچنین افزایش چشمگیر سایر محصوات شوینده و 

بهداشتی در سطح کشور شد.

 داخلی سازی ۳.۴ میلیارد داری کاا و تجهیزات در سال98
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سیستم برداشت اقساط قرض الحسنه اصاح شدگزیده خبر

بازگشتقسطاسفندوامهایقرضالحسنهبرخیبانکها
برخی از بانک ها اقســاط برداشت شــده تسهیات قرض الحسنه 
اسفندماه را به حساب تسهیات گیرندگان عودت داده اند و بانک 
مرکزی بانک ها را مکلف کرده تا سیستم خودکار برداشت اقساط 
برای فروردین و اردیبهشــت را اصاح کنند، اما مشخص نیست 
که سایر بانک ها نیز اقســاط اسفندماه را عودت می دهند یا این 
اقدام فقط در برخی بانک ها انجام می شــود؟به گزارش ایسنا، با 
شیوع ویروس کرونا در ایران، بسیاری از کسب و کارها تعطیل و 
زیان هایی به فعالیت های اقتصادی و به تبع آن خانوارهای ایرانی 
به ویژه افراد کم بضاعت وارد شد که شرایط زندگی را برای بخشی 
از آنان سخت کرد.در همین راستا، با توجه به کاهش درآمد بخشی 
از اقشــار جامعه در این مدت، بانک مرکزی با اباغ بخش نامه ای 
به بانک ها تاکید کرد که برخی کســب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا می توانند تا اردیبهشت اقساط تسهیات کسب و کار خود 
را به تعویق بیاندازند.همچنین پرداخت اقساط تمامی تسهیات 
قرض الحسنه پرداخت شــده از سوی بانک ها با تعویق سه ماهه 
روبرو شــد و قرار شد که اگر فردی در سه ماه اسفند، فروردین و 
اردیبهشت، اقساط تسهیات قرض الحسنه خود را پرداخت نکرد، 
از ســوی بانک با مشکلی مواجه نشود و در واقع پرداخت اقساط 
ســه ماه به تعویق بیفتد.این در حالی است که سیستم خودکار 
برخی بانک ها، طبق روال قبلی اقدام به برداشت قسط اسفندماه 

تسهیات از حساب افرادی که موجودی داشت، کردند و به دلیل 
ایجاد تاخیرهایی در اباغ بخش نامه ها، برخی از شعب بانکی نیز 
از چنین بخش نامه ای اظهار بی اطاعی می کردند.در همین زمینه 
بانک مرکزی با ایجاد ســامانه ای در وب سایت رسمی این بانک، 

از شاکیان احتمالی تسهیات قرض الحسنه خواست که شکایت 
خود را در آن مطرح کنند تا به شکایت شــان رسیدگی شود.در 
این راســتا، بر اســاس اعام روابط عمومی بانک مرکزی در پی 
فعالیت سامانه مورد اشاره طی ۱۰ روز گذشته مجموعاً تعداد ۳۵ 

هزار و ۴۹۴ فقره شــکایت مشتریان در ارتباط با برداشت اقساط 
تسهیات قرض الحسنه توســط بانک ها و موسسات اعتباری در 
سامانه ثبت شــده که در برخی از بانک ها و موسسات اعتباری، 
مبالغ برداشت شده به مشــتریان عودت شده و بانک مرکزی به 
منظور راســتی آزمایی انجام عودت اقساط طی تماس تلفنی با 
برخی از مشتریان این موضوع را مورد تایید قرار داده است.از سوی 
دیگر، بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرده که سامانه های برداشت 
اتوماتیک اقساط وام های قرض الحســنه را در دو ماه فروردین و 
اردیبهشــت اصاح کنند تا مانند اسفندماه از حساب مشتریان، 
قسطی برداشت نشود.بر اساس اطاعات دریافتی از اداره اعتبارات 
و اداره اطاعــات بانکی بانک مرکزی، تــا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ 
تعداد ۹ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۱۸۴ فقره تسهیات قرض الحسنه 
مجموعا به مبلغ ۱۱۵۳ میلیارد ریال توسط بانک ها و موسسات 
اعتباری پرداخت شده است.این در حالی است که بر اساس اعام 
روابط عمومــی بانک  مرکزی، در برخی بانک ها عودت اقســاط 
برداشــت شــده انجام گرفته و در این مطلب مشخص نشده که 
سایر بانک ها نیز این اقساط را به حساب مشتریان برمی گردانند 
یا بازگشت این مبالغ فقط در برخی بانک ها انجام می شود.در این 
گزارش، همچنین اشاره ای هم به نام بانک هایی که مبالغ موردنظر 

را عودت داده اند، نشده است.

معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین:
ارائه خدمات بانکی به مشتریان با اولویت حفظ 

سامت مشتریان و پرسنل انجام می شود
بانک ها جزو مشاغلی هســتند که خدمات آنها از زمان 
شیوع بیماری کرونا بی وقفه ادامه داشته و در این میان 
با توجه به اهمیت ادامه این روند، تاکید برحفظ سامت 
مشــتریان و کارمندان از الزامات ادامه آن بوده است.به 
گــزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، هادی قدیمی 
معاون عملیات بانکی این بانک با اشــاره به تاش همکاران شبکه ی بانکی در دو 
ماه گذشته گفت: بانک ها از اولین روزهای شیوع بیماری کرونا از تمامی جهات، 
چه حضور مشتریان در شعب و چه دریافت و پرداخت اسکناس و بسیاری خدمات 
دیگــر جزو مراکز در معرض خطر بوده اند، اما با توجه به اهمیت خدماتی که ارایه 
می کنند، با رعایت پروتکل های بهداشتی بی وقفه به فعالیت خود ادامه می دهند.

قدیمــی افزود: در همین خصوص تمهیدات ویــژه ای از قبیل صدور اطاعیه ها و 
بخشنامه های آموزشی و بهداشتی، تهیه ملزومات بهداشتی، آموزش مشتریان از 
طریــق کانال های ارتباطی و ... از روزهای ابتدایی اجرا شــد، هرچند در روزهای 
ابتدایی با وجود کمبود وسایل بهداشتی همکاران من خالصانه و با از خودگذشتکی 

در محل کار خود حاضر شدند، که جای تقدیر و تشکر دارد.

اباغ راهبردهای هفتگانه بانک توسعه تعاون 
برای سال 1399 

از ســوی حجــت اه مهدیــان رئیس هیــات مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون راهبردهای هفتگانه این 
بانک برای ســال ۱۳۹۹ با رویکرد کمک به تحقق شعار 
جهش تولید اباغ شــد.حجت اه مهدیان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل بانک توســعه تعاون صبح امروز در 
جلســه کارگروه جهش تولید این بانک با اعــام اینکه تدوین و اباغ راهبردهای 
هفتگانه به عنوان یکی از موارد مهم تلقی گردیده که هرســاله تاش می شــود تا 
با محوریت قراردادن شــعار سال از سوی مقام معظم رهبری نسبت به عملیاتی 
نمودن آن اقدام کرد گفت: بی تردید مهم ترین مؤلفه برای توسعه هر کشور، تحرک 
کسب وکارها و بنگاه های تولیدی با استفاده از ظرفیت های موجود به صورت مستمر 
و هدفمند می باشد و مسلماً اتخاذ استراتژی های مناسب که مبتنی بر فراهم نمودن 
تمهیدات ازم در ایجاد و ســرعت بیشــتر در چرخه و زنجیره خلق ارزش باشد 
می تواند عاوه بر تولید و رونق تولید، جهش تولید را با خود به دنبال داشته باشد.

مهدیان نقش آفرینی صحیــح و اصولی هر یک از نقش آفرینان و بازیگران صحنه 
اقتصادی را با درک موقعیت و اقتضاء شــرایط از مرحله تصمیم تا تأمین، تولید، 
توزیع و مصرف یک ضرورت مهم دانســته و دراین باره گفت: بانک توسعه تعاون 
به واسطه نقشی که نشات گرفته از فلسفه وجودی، مأموریت و تکالیف تعیین شده 
و محوله می باشــد تاش نموده تا با تدوین و اباغ راهبرد هفتگانه با اتکا به شعار 
جهش تولید فضای بهتری را برای اســتفاده از ظرفیت و قابلیت های بانک جهت 

فعالیت اثربخش در سطح ستاد و صف فراهم سازد.

با هدف تشویق بنگاه های تولیدی:
تسهیات بانک توسعه صادرات برای حمایت از 

بنگاه های صادرات محور
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران از تسهیات ۸۰ 
هزار میلیارد ریالی بــرای بنگاه های دارای ظرفیت های 
صادراتی خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات به نقل از خبرگزاری صدا و ســیما، دکتر علی 
صالح آبادی در حاشیه نشست معاون اول رئیس جمهور 
با معاونان و مدیران وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: بنگاه هایی که صادراتی 
باشــند و ظرفیت صادراتی داشته باشند در حد منابع تعیین شده مورد تشویق و 
حمایت بانک توسعه صادرات قرار می گیرند.وی افزود: بانک توسعه صادرات امسال 
نیمی از منابع خود و نیمی را از منابع صندوق توسعه ملی برای ارایه تسهیات ۱۴ 
درصدی به بنگاه های مختلف تولیدی و صادراتی در نظر گرفته که اگر تسهیات 
گیرنــده، صادرکننده دارای رتبه اعتباری باا بــوده و از ظرفیت و توان صادراتی 

مناسب برخوردار باشد، از تخفیف نرخ تسهیات نیز بهره مند می شود.

سند راهبردی بانک مرکزی تصویب شد
ســند برنامه های راهبردی بخــش های مختلف بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران برای بازه زمانی ۱۳۹۹ تا 
۱۴۰۰ به تصویب هیئت عامل این بانک رسید.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، این سند بر مبنای سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم شده که در آن مهار تورم، 
تامین ثبات اقتصادی و کمک به رشد اقتصادی و نیز حصول اطمینان از سامت 
موسســات تحت نظارت به عنوان ماموریت محوری بــرای بانک مرکزی در نظر 
گرفته شــده است.در جلسه تصویب سند راهبردی بانک مرکزی، برنامه های این 
بانک برای توسعه عملیات بازار باز در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و با توجه 
به ضرورت اعام شده توسط دولت برای عرضه اوراق ازم توسط خزانه داری کل 
کشور، مقرر شد عاوه بر حضور بانک ها از ظرفیت سایر نهادهای فعال در بازار مالی 
نیز در بازار ثانویه اســتفاده شود.همچنین تاکید شد بخش اعتبارات بانک مراحل 
اجرایی بخش های مختلف بسته اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای 
مقابله با آثار اقتصادی کرونا را در کوتاه ترین زمان ممکن پیگیری و عملیاتی کند.

قدردانی معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
اقتصاد از بانک کشاورزی 

بانک کشــاورزی برای پیشــگامی در اجرای حاکمیت 
شرکتی و کســب رتبه برتر در بین بانک های دولتی، 
مــورد قدردانی معاون اول رئیس جمهــور و وزیر امور 
اقتصادی و دارایی قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی 
بانک کشاورزی، در جلسه ای که امروز با حضور اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
معاونــان و مدیران این وزارتخانه برگزار شــد، با اهدای لوح ســپاس به روح اله 
خدارحمی مدیرعامل بانک کشــاورزی،  اقدامات و عملکرد این بانک در اجرای 
حاکمیت شــرکتی مورد قدردانی قرار گرفت.این گزارش می افزاید: بر اســاس 
ارزیابی معاونت بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و داریی 
، بانک کشــاورزی به دلیل عملکرد مناسب در  مولفه استقرار حاکمیت شرکتی 

حائز رتبه برتر شناخته شد.

دکتر سلیمانی در آیین افتتاح شرکت بیمه باران:
بیمه نامه زندگی در واقع »سند حیات« است

توسعه رشــته بیمه های زندگی و سرمایه گذاری نیاز 
بزرگ مردم ایران است که عاوه بر افزایش سطح رفاه 
و امنیت آنان در بزرگترشــدن اقتصاد کشور نیز نقش 
مهمی را ایفا می کند.به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غامرضا سلیمانی 

که در آیین اعطای پروانه فعالیت شرکت بیمه باران و در جمع مدیرعامل، اعضای 
هیات مدیره این شرکت و مدیران شاخص صنعت بیمه سخن می گفت با اعام 
این مطلب افزود: عملکرد کارآمد و حفظ منافع بیمه گذاران و ســرمایه گذاری 
هوشــمندانه می تواند سهم قابل قبول شــرکت بیمه باران از بازار صنعت بیمه 
را تضمین کند.رییس کل بیمه مرکزی با تبریک عید نیمه شــعبان به اهمیت 
اطمینان بخشــی و ایجاد فضای روانی امن در جامعه نسبت به ضرورت افزایش 
ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشور تاکید کرد و افزود: حفظ اشتغال موجود 
و تاش برای ورود نیروهای جوان، مبتکر و مســلط بــه علم روز از برنامه های 
جدی صنعت بیمه به شــمار می رود که تمامی شــرکت های بیمه باید به این 
موضوع توجه ویژه ای داشــته باشند.دکتر سلیمانی با اشاره به زوایای گوناگون 
پیام نوروزی مقام معظم رهبری، صنعت بیمه را از مخاطبان جدی اســتراتژی 
»جهش تولید« ارزیابی کرد و اظهارداشت: توسعه بیمه های زندگی زمینه ساز 
حضور گســترده و قدرتمند صنعت بیمه در بازار سرمایه گذاری است که عاوه 
بر حفظ فضای آرامش برای تولید در توسعه اشتغال نیز تاثیر قابل توجهی را به 

جا خواهد گذشت.

فعالیت اصلی لیزینگ گردشگری در سال 99، 
تحقق شعار »جهش تولید« است

مدیرعامل شــرکت لیزینگ گردشگري عنوان کرد 
: فعالیت اصلی لیزینگ گردشــگری در ســال ۹۹، 
در راســتای منویات مقام معظم رهبری به منظور 
تحقق شــعار »جهش تولید« در حوزه های مختلف 
اقتصادی است.لیزینگ گردشگری در سال   ۱۳۷۹  

با نام لیزینگ »شید« به ثبت رسید و در سال ۱۳۹۸ تحت عنوان »لیزینگ 
گردشگری« تغییر نام یافت. شرکت لیزینگ گردشگری )سهامی خاص( در 
حال حاضر تحت نظارت بانک مرکزی و با مجوز این بانک فعالیت می کند . 
این شرکت از شرکت های گروه مالی گردشگری است و سهامداران عمده آن 
را »بانک گردشگری« و »گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران«)سمگا( تشکیل می دهد.سرمایه اولیه شرکت از ۶۰ میلیارد ریال به 
۱۸۰ میلیارد ریال افزایش یافته و در حال حاضر مقدمات افزایش سرمایه به 
۵۰۰ میلیارد ریال نیز فراهم و ســرمایه مذکور واریز  و در مرحله ثبت قرار 
دارد.کدخدا اعام کرد:افزایش سرمایه از ۵۰۰ میلیارد ریال به ۳۰۰۰ میلیارد 
ریال به تصویب هیات مدیره رسیده و به زودي به تصویب مجمع فوق العاده 
خواهد رسید.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، حسن کدخدا 
گفت: امروزه بانکها به تنهایی توان تامین مالی و کمک به تولید را ندارند، لذا 
شرکت های لیزینگ می توانند در این حوزه به عنوان بازوي کمکي فعالیت 
داشته و نقش بســزایي در تولید ایفا کنند.وی حوزه فعالیت این شرکت را 
طبق مقررات بانک مرکزی، تامین مالی مشــتری از طریق تهیه کاا اعم از 
منقول و غیرمنقول و واگذاری آن به مشــتری صرفا در قالب عقود اجاره به 
شــرکت تملیک یا فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون 

ربا ذکر کرد.

مدیرعامــل و رییس هیــأت مدیره 
بانک مسکن از سهم ۱۴ هزار میلیارد 
تومانی بانک مســکن در تامین مالی 
طرح اقدام ملی مســکن خبر داد.به 
گزارش خبرنــگار پایگاه خبری بانک 
ابوالقاسم رحیمی   ، مســکن- هیبنا 
انارکــی، مدیرعامــل و رییس هیأت 
مدیره بانک مســکن اعام کرد: ۱۴۰ 
هزار واحد مســکونی از مجموع ۴۰۰ 
هزار واحد مســکونی طرح اقدام ملی 
مســکن طی ســال هــای ۹۸ و ۹۹ 
از ســوی بانک مســکن تامین مالی 
خواهد شــد که مبلغ کل آن حدود 
۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.بر 
این اساس بانک مسکن سهمی حدود 
یک سومی در تأمین مالی و پرداخت 
تسهیات به پروژه های مسکن سازی 
در سراســر کشور در قالب طرح اقدام 
ملی مسکن خواهد داشت.هر چند در 
اجرای این طرح عاوه بر بانک مسکن 
بانک های دیگری نیز به عنوان عامل 

پرداخت تسهیات ســاخت و خرید 
واحدهای مذکــور به ســازنده ها و 
خریداران این واحدها معرفی خواهند 
شــد.بنا بر اعام محمد اسامی، وزیر 
راه و شهرســازی، بــرای نامین مالی 
این پروژه ها و کمک رســانی مالی به 
متقاضیان و سازندگان طرح اقدام ملی 
مسکن، تسهیات بانکی تنها از طریق 
بانک مسکن پرداخت نمی شود. بلکه 
بانک مرکزی سهمیه بانک های عامل 
پرداخت کننده تسهیات طرح اقدام 
ملی مسکن را مشــخص کرده است 
و براســاس این ســهمیه اعام شده 
، سهم شــهرها از تسهیات اعطایی 
مشخص شــده است و به مردم اعام 
خواهد شــد که از کدام بانک ها قادر 

به دریافت تسهیات خواهند بود. اما 
بانک مســکن به عنــوان بانک اصلی 
عامل اعطــای تســهیات در حوزه 
مسکن سهم یک ســومی در تأمین 
مالی و اعطای تسهیات به متقاضیان 
این پروژه هــا دارد.به گزارش هیبنا، 
طرح اقدام ملی مســکن بــه عنوان 
طرح جایگزین مســکن مهر از حدود 
یک ســال و نیم گذشته مطرح شد و 
عملیات مربوط به اجرای این پروژه و 
مقدمات آن نیز در همین بازه زمانی 
تاکنون آغاز شــده است. تاکنون و در 
قالب مرحله اول ثبت نام ها برای طرح 
اقدام ملی،2۴۰ هزار نفر ثبت نام کرده 
اند کــه حدود ۱۳۰ هزار نفر از آن ها 
واجد شرایط تشخیص داده شده اند. 

هم اکنون نیز بنــا بر اعام وزیر راه و 
شهرسازی ۱۸۰ هزار واحد مسکونی 
در حال اجرا قــرار دارد.طی روزهای 
اخیر همچنین وزارت راه و شهرسازی 
برای کاهش هزینه ســاخت و قیمت 
تمام شــده واحدهای طرح اقدام ملی 
برای مردم و متقاضیان ســازمان ها و 
نهادهای مختلفی را پای کار آورده و 
با آن ها بــرای همکاری در این طرح 
تفاهــم نامه هایی را به امضا رســاند.

محمود محمودزاده معاون امور مسکن 
و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی در 
این باره به خبرنگار پایگاه خبری بانک 
مسکن -هیبنا اعام کرد: تفاهم نامه 
هایی با وزارت کشــور مبنی بر اینکه 
شــهرداری ها در راســتای کمک به 
اجرای طرح اقدام ملــی برای دهک 
های اول تا سوم درآمدی )گروه های 
کم درآمد(پروانه ســاختمانی رایگان 
صادر کنند و عوارض صفر درصدی در 

نظر بگیرند امضا شده است.

سهم 14 هزار میلیارد تومانی 
بانک مسکن در طرح اقدام ملی

آمارهای منتشر شده از سوی بورس اوراق بهادار تهران 
نشان می دهد که ۶ بانک در میان ۵۰ شرکت فعال تر 
بورس در دوره ســه ماهه چهارم سال ۹۸ قرار دارند.به 
گزارش خبرنگار ایِبنا، بر اساس این گزارش فهرست ۵۰ 
شرکت فعال تر بورس تهران برای سه ماهه چهارم سال 
۹۸ اعام شد که در این لیست ۶ بانک »ملت، تجارت، 
پاسارگاد، صادرات، اقتصاد نوین و پارسیان« نیز در آن 

حضور دارد.

یک بانک در میان ۵ شرکت برتر
جزییات این اطاعات نشــان می دهد که شــرکت ها 
»صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فواد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، بانک ملت و سرمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروشیمی تامین« پنج شرکت فعال تر بورس 

اوراق بهادار در زمستان سال ۹۸ بودند.

رتبه های 6 تا 1۵
از ســویی  دیگر، شرکت های »گل گهر، ایران خودرو، 
گروه مپنــا، پاایش نفت تهران، پتروشــیمی پارس، 
پاایش نفت اصفهان، پاایش نفت بندرعباس، مخابرات 
ایران، کشتیرانی و سرمایه گذاری غدیر« در رتبه های 
ششم تا پانزدهم جدول فعال ترین شرکت های بورسی 

در سه ماهه چهارم سال ۹۸ قرار دارند.

تجمع بانکی ها بین رتبه های 16 تا ۳۰
افزون بــر این، رتبه های ۱۶ تا ۳۰ نیز برای شــرکت 
های »چادرملو، سایپا، توسعه معادن و فلزات، گسترش 
نفت و گاز پارسیان، شرکت ارتباطات سیار ایران، فواد 
خوزستان، بانک تجارت، گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید، پتروشیمی جم، بانک پاسارگاد، پتروشیمی نوری،   
داده گستر عصر نوین، بانک صادرات، مبین انرژی خلیج 

فارس و بانک اقتصاد نوین« به ثبت رسیده است.

یک بانک در میان رتبه ۳1 تا ۵۰
همچنین شرکت های »سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
ایران، پتروشیمی پردیس، سرمایه گذاری صدرتامین، 
پاایش نفت تبریز، تولیدی فواد ســپید فراب کویر، 
فواد خراسان، بانک پارسیان، سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی، خدمات انفورماتیک،   پتروشیمی شازند، 
ایران ترانســفو، پتروشــیمی خارک، پــارس خودرو، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، گروه پتروشیمی 
ســرمایه گذاری ایرانیان، بورس اوراق بهــادار تهران، 
ماشین ســازی اراک، گلوکوزان، حفاری شمال و فجر 
انــرژی خلیج فارس« در رتبه های ۳۱ تا ۵۰ را به خود 

اختصاص داده اند.

معیار انتخاب ۵۰ شرکت فعال تر
گفتنی است با توجه به تجربیات بورس های اوراق بهادار 
در سطح بین الملل، شناســایی شرکت های ممتاز یا 
دارای موقعیت برتر اغلب بر پایه معیارهای نقدشوندگی 
ســهام، میزان تاثیر گذاری شــرکت بر بازار و برتری 
نسبت های مالی انجام می شود.بر این اساس شناسایی 
شرکت های فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه 
ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام و میزان دادوستد 
سهام در تاار معامات )تعداد و ارزش سهام دادوستد 
شــده(، تناوب دادوستد سهام در تاار معامات )تعداد 
روزهای دادوستد شده و دفعات دادوستد شده( و معیار 
تاثیرگذاری شرکت بر بازار )میانگین تعداد سهام منتشر 
شــده و میانگین ارزش جاری ســهام شرکت در دوره 
بررسی( اســت.در عین حال، در دوره جاری نمادهای  
»وبانک، مبین، تیپیکو، دعبید، کاوه، شســپا و پاکشو« 
از ۵۰ شــرکت فعال تر بورس تهران خارج  و نمادهای 
»شاراک، خگستر، بورس، فاراک، غگل، حفاری و بفجر«  
به این فهرست اضافه شدند.ازم به ذکر است ۵۰ نماد 
فعال تر بورس بر اســاس دوره سه ماهه محاسبه شده 

و هر سه ماه یکبار به صورت انباشته به روز می شود.

آمار سه ماهه چهارم سال ۹۸ مشخص کرد:

۶ بانک در میان ۵۰ شرکت فعال تر بورس

تعویض اسکناس  و ایران چک های ناقص چقدر هزینه دارد؟
اسکناس ها و ایران چک های ناقص و پاره یکی از معضاتی است که گاهی با آن مواجه می شویم اما برای تعویض آن چقدر باید 
هزینه بپردازیم؟به گزارش ایِبنا، ارزش گذاری و پرداخت بهای اســکناس ها و ایران چک های آسیب دیده در شعب منتخب بانک 
ملی ایران در سراســر کشــور و همچنین در باجه ای که به این منظور در ساختمان فردوسی بانک مرکزی در نظر گرفته شده 
است، انجام می شود.تعویض اسکناس ها و ایران چک های کهنه و فرسوده در کلیه شعب بانک های کشور انجام می شود. پرداخت 
بهای اســکناس ها و ایران چک های کهنه و فرســوده منوط به موجود بودن تمام سطح اسکناس یا ایران چک است؛ در غیر این 
صورت، اســکناس یا ایران چک ارائه شده، ناقص در نظر گرفته می شــود و مشمول ارزش گذاری طبق ضوابط مربوطه می گردد.

برای ارزش گذاری هر یک از انواع اســکناس ها و ایران چک های آسیب دیده، جدولی منطبق با ابعاد آن طراحی شده است که با 
قرار گرفتن بر روی آن، ســطح اســکناس یا ایران چک به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم می شود. ارزش هر خانه از این جدول برابر 
با یک دهم بهای اســمی اسکناس یا ایران چک اســت. هنگام تطبیق سطح اسکناس یا ایران چک ناقص با جدول مربوطه، فقط 
خانه هایی که کامل باشند، در نظر گرفته می شوند و ارزش گذاری بر اساس آن انجام می گردد.    در شکل زیر، اسکناس ۱۰،۰۰۰ 
ریالی به ۱۰ خانه مساوی تقسیم شده است که 2 خانه از آن در قسمت پایین در سمت راست کامل نیستند. بنابراین، تنها ۸ 
خانه از مجموع ۱۰ خانه آن در ارزیابی، کامل محسوب می شوند. طبق جدول باا، ارزش هر خانه برای اسکناس ۱۰،۰۰۰ریالی 
برابر ۱،۰۰۰ریال است. به این ترتیب، ارزش قسمت باقی مانده از اسکناس آسیب دیده، مشروط به دارا بودن سایر شرایطی که در 

ادامه ذکر می شود، ۸،۰۰۰ ریال خواهد بود.

در ۱۱ ماهه سال ۹۸ صورت گرفت؛
کاهش 2۷ درصدی ارزش سفته و برات واخواستی در تهران

معادل ۷2۰۰ برگ ســفته و برات به مبلغی معادل ۱۸۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در ۱۱ ماه اول ســال ۹۸ در شهر تهران 
واخواست شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر مبلغ 2۷.2 درصد کاهش نشان می دهد.به گزارش خبرنگار ایِبنا، براساس 
آمار بانک مرکزی، در بهمن ماه ۹۸ بالغ بر ۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه 
با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.۳ درصد و 2۹.۵ درصد افزایش یافت. در یازده ماه اول سال ۹۸ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد 
و 2۰۰ میلیون ریال سـفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۶.۳ درصد افزایش نشان 
می دهد.طبـــق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در بهمن ماه ۹۸ معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل 
۴۵۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواســـت شد. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست 
شده به ترتیب به اعداد ۹۰.۳ و 2۴۸.۹ رسید که در مقایسه با ماه قبل شاخص تعداد ۱۳.۱ درصد کاهش و شاخص مبلـغ ۱۴۰.۳ 
درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل هـر دو شـاخص مذکور به ترتیب ۳۱.۶ درصد و ۴۸۴.۳ درصد افزایش نشان 
می دهد.شاخص متوسط مبلـغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در بهمن ماه ۹۸ به عدد 2۷۵.۶ رسید. عدد شاخص مذکور 
در بهمن ماه ۹۷ معادل ۶2.۱ بوده است. در ۱۱ ماه اول سال ۹۸ معادل ۷2۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۸۱۱ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.در این دوره، متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به 
ترتیب به اعداد ۸۱.2 و ۸۹.۳ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۸ درصد و 2۷.2 درصد کاهش نشان می دهد. 
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گزیده خبر

 نظارت رهبر کره شمالی بر دو مانور 
هوایی کشورش

پکن- ایرنا- رسانه های کره جنوبی از نظارت »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی 
بر دو رزمایش هوایی و توپخانه ای این کشور در دو روز گذشته خبر داد.به گزارش 
ایرنا از یونهاپ، کیم دیروز یکشــنبه از واحد پدافند هوایی کره شمالی در پایگاه 
هوایی »سان چون« واقع در شمال پیونگ یانگ با هدف تشدید نظم و انضباط در 
میان نیروهای نظامی این کشــور، در بحبوحه ترس از ویروس کرونا بازدید کرده 
است.رهبر کره شــمالی در این بازدید از آمادگی واحد پدافند هوایی برای انجام 
وظایف دفاع هوایی در منطقه غربی مطلع شــد کیم همچنین از آمادگی پدافند 
هوایی کشــورش برای دفع هر گونه حمله هوایی در مناطق غربی کشــور ابراز 
خرسندی کرد.خبرگزاری مرکزی کره شمالی همچنین روز جمعه از نظارت کیم 
بر رزمایش شلیک خمپاره با هدف ارتقا آمادگی نظامی پیونگ یانگ خبر داد.کره 
شمالی تا کنون موردی از ابتا به ویروس کرونا در این کشور اعام نکرده است اما 
بســیاری از ناظران اقدامات این کشور از جمله محدود کردن تردد مردم و بستن 
مرزها با چین را دلیلی بر شــیوع این ویروس در کروه می دانند.حضور رهبر کره 
شمالی در دو مانور نظامی در حالی است که نشست سیاستگذاری حزب کارگره 
کره شمالی با هدف بررسی وضعیت کرونا در کشور از روز گذشته آغاز شده است 

در این نشست  »کیم یو جون« خواهر رهبر کره شمالی نیز ارتقاء درجه یافت.

رئیس جمهور آلمان: 
جهان شمولی بیماری یک جنگ نیست بلکه یک 

امتحان برای بشریت است
فرانک والتر اشــتاین مایر، رئیس جمهوری آلمان، با مخالفت با اظهار نظر همتای 
فرانســوی خود امروز شنبه اعام کرد که شــیوع بیماری کوید-19 یک جنگ 
نیست بلکه امتحانی برای بشریت اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، فرانک والتر اشــتاین مایر، رئیس جمهوری آلمان، درسخنانی نادر که از 
تلویزیون این کشور پخش شد، گفت: خیر، این شیوع یک جنگ نیست. کشورها 
با کشورهای دیگر در تقابل نیستند و سربازها در برابر سربازها نمی جنگند، بلکه 
یک امتحان برای بشــریت است.امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه پیشتر 
اعام کرده بود که شــیوع ویروس کرونا یک جنگ است.اشــتاین مایر خطاب به 
مردم آلمان ادامه داد: این بحران خوب و بد انسان ها را آشکار می کند. بیاییم به 
دیگران، بهترینمان را نشــان دهیم. خواهشمندم، این را هم در اروپا نشان دهیم 
زیرا آلمان نمی تواند بدون قوی شــدن همسایگانش، سالم و قوی از این بحران 
خارج شــود.رئیس جمهور آلمان عنوان کرد که ما آلمانی ها نه تنها برای نشان 

دادن همبستگی در اروپا فراخوانده شده ایم، بلکه مجبوریم.

کانادا نیروهای خود را از عراق خارج می کند
بغداد – ایرنا - روزنامه کانادایی »اوتاوا شــهروند« دیروز )یکشنبه( فاش کرد که 
این کشــور به سبب شیوع ویروس کرونا، بیشتر نیروهایش را از عراق خارج می 
کند، زیرا چندین کشــور دیگر در ائتاف بین المللــی نظامیان خود را از عراق 
بیرون کشیدند.به گزارش المعلومه، این روزنامه در گزارشی نوشت: پیش بینی 
می شود که نیروهای کانادایی شنبه آینده وارد کانادا شوند و به مدت 1۴ روز در 
دانشکده نظامی »رویال کینگستون« قرنطینه شوند.نیروهای کانادایی در بیانیه 
ای اعام کرده بودند که انتشــار ویروس کرونا باعث شده نیروهای امنیتی عراق 
همه فعالیتهای آموزشی خود را متوقف کنند که این امر منجر به توقف عملیات 
ائتاف بین المللی و ماموریت ناتو در عراق شــد.بر اساس این بیانیه، با توجه به 
اینکــه مدت زمان تعلیق موقت فعالیت ائتاف بین المللی در عراق مشــخص 
نیســت، بنابراین کانادا تصمیم گرفت که ۴۰۰ نیروی خود را از مأموریت عراق 
خارج کند و آنها را به کانادا بازگرداند.این گزارش می افزاید: تاکنون فرانسه 1۰۰ 
نظامی، اسپانیا ۲۰۰ نظامی، پرتغال ۳۳ نظامی و هلند نیز ۳۵ نظامی خود را از 
عراق خارج کرده اند.در بیانیه نیروهای کانادایی همچنین ادعا شده که تعهد آنها 
به ماموریت عراق همچنان محکم است و نظامیان ارتش هنگامی که شرایط برای 

انجام این کار مناسب باشد، باز خواهند گشت.

گفت وگوی تلفنی ظریف با گوترش درباره 
تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران

تهران- ایرنا- محمد جــواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران 
و آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل متحــد در گفت و گویی تلفنی درباره 
تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران گفت و گو و تبادل نظر کردند.

به گزارش شنبه شب وزارت امور خارجه، ظریف و گوترش در این تماس تلفنی 
همچنین آخرین تحوات در یمن را بررسی کردند.

در پاسخ به تهدید ترامپ؛
 نتانیاهو تمامی پروازها از آمریکا 

را تعلیق کرد
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تمامی پروازها از آمریکا به سرزمین های اشغالی 
را به حالت تعلیق درآورد؛ این تصمیم یک روز پس از آن اتخاذ شــد که رئیس 
جمهور آمریکا در حکمی اعام کرد که واشــنگتن دولت هایی را که از پذیرش 
شهروندانشــان از آمریکا امتناع می کنند تحریم خواهد کرد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور 
داد تمامی پروازها از آمریکا و سایر پروازهای تجاری به سرزمین های اشغالی  به 
حالت تعلیق درآیند تا زمانی که تمامی مسافران ورودی به سرزمین های اشغالی 
بتوانند توســط »فرماندهی جبهه داخلی« به هتل هایی که از سوی دولت برای 
قرنطینه در نظر گرفته شــده ، منتقل شوند و 1۴ روز را در آنجا سپری کنند.بر 
اســاس بیانیه منتشر شده از ســوی دفتر نتانیاهو، پروازهایی که قبا به مقصد 
اسرائیل در نظر گرفته شده اند اجازه فرود دارند اما تازمانی که راه حلی برای این 
موضوع حاصل نشود، هیچ پرواز جدیدی اجازه فرود در سرزمین های اشغالی را 
نخواهد داشت.در این بیانیه رســمی آمده است:  بنیامین نتانیاهو با وزیر حمل 
و نقل تمــاس گرفت و در نتیجه گفت وگوها تصمیم گرفت تا تمامی پروازها از 
آمریکا و سایر پروازهای تجاری متوقف شوند تا زمانی که کابینه بتواند جلسه ای 
تشــکیل داده و مشخص کند تمامی اشخاصی که از خارج بازمی گردند باید در 

هتل های تعیین شده تحت مسئولیت وزارت جنگ قرنطینه شوند.

پادشاه عربستان با تمدید منع آمد و شد تا 
اطاع ثانوی موافقت کرد

پادشاه عربستان شب گذشته تصمیم گرفت به دلیل میانگین های کنونی شیوع 
کرونا منع آمد و شــد را تا اطاع ثانوی تمدید کند.به گزارش ایسنا، خبرگزاری 
رسمی این کشــور به نقل از یک منبع وزارت کشــور عربستان سعودی صبح 
دیروز )یکشنبه( اعام کرد، ملک سلمان، پادشاه عربستان براساس میانگین ها و 
شاخص های کنونی شیوع کرونا تا اطاع ثانوی با تمدید منع آمد و شد موافقت 
کرد.عربستان از ابتدای ۲۳ مارس گذشته به مدت ۲1 روز از ساعت هفت عصر 
تا شش صبح آمد و شد را منع کرده است.وزارت کشور عربستان در این راستا از 
همه خواست در راستای حفظ سامت خود به این دستور پایبند باشند در عین 
حال تاکید کرد، تدابیر پیشگیرانه ویژه که قبا در چند شهر، استان و محله های 
مسکونی اعام شده بود ادامه می یابد و آمد و شد بین مناطق 1۳ گانه عربستان 
ممنوع است.وزارت بهداشت عربســتان نیز پیشتر با ثبت ۳۸۲ مورد جدید در 

شهرهای مختلف تعداد مبتایان به کووید – 19 را ۴۰۳۳ تن اعام کرد.

نخستین گام های مصطفی الکاظمی برای 
تشکیل دولت عراق

نخست وزیر مکلف جدید عراق ضمن دیدار با وزیر دارایی و از رهبران کرد این 
کشور نخســتین گام های خود را برای تشکیل دولت جدید برداشت.به گزارش 
ایسنا، روزنامه الشرق ااوسط نوشت، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف عراق 
در راســتای تشکیل دولت جدید با فؤاد حســین، وزیر دارایی و از رهبران کرد 
این کشــور دیدار کرد و دو طرف پیرامون دولت آتی بحث و تبادل نظر کردند.

پیش از این کردها و اهل ســنت عراق موافقت خود را با مکلف شدن الکاظمی 
اعام کرده بودند.حسین در خصوص دیدارش با نخست وزیر مکلف در توییتی 
نوشت، با الکاظمی دیدار دوستانه داشته و اقدامات برای تشکیل دولت جدید و 
نیز چالش های پیش روی کشور مورد بررسی قرار گرفت.وی در ادامه نوشت، در 

این دیدار ابراز امیدواری کرده که کابینه الکاظمی در اسرع وقت معرفی شود.

 عربستان پایگاه اینترنتی خبرگزاری آناتولی 
را فیلتر کرد

برخی از فعاان و رســانه  های سعودی از فیلتر شدن پایگاه اینترنتی خبرگزاری 
آناتولی در این کشــور خبر دادند.بــه گزارش ایلنا به نقــل از پایگاه اینترنتی 
القدس العربی، رســانه  ها و فعاان ســعودی تاکید کردند کــه پایگاه اینترنتی 
خبرگزاری آناتولی در عربســتان از شامگاه گذشته -شنبه- مسدود شده است.

روزنامــه »المرصد«، در عربســتان ســعودی به نقل از منابــع آگاه اعام کرد: 
»پایگاه هایاینترنتی متعلق به برخی رســانه  های ترکیه مسدود شده است.«این 
روزنامه در ادامه افزوده اســت: »یک منبع آگاه گــزارش داد که مهم ترین این 
پایگاه  ها، وبسایت خبرگزاری آناتولی است که این اقدام پس از تکرار به اصطاح 
اهانت  های این رســانه  ها علیه عربستان اتخاذ شده است.«صفحه کاربری پایگاه 
»اخبار الســعودیه« نیز با انتشــار خبری فوری از فیلتر شــدن پایگاه اینترنتی 
خبرگزاری رسمی آناتولی در عربستان پس از توهین به مقام های ریاض خبر داد.

 ایندیپندنت: 

آمریکا در حال برنامه ریزی برای خروج از عراق است
یک روزنامه انگلیســی در یک خبر اختصاصی از برنامه ریزی 
دولت آمریکا برای خروج از عراق ظرف دو ســال آینده خبر 
داده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک 
رســانه انگلیسی گزارش داده آمریکا مشتاق است عراق را به 
زودی ترک کند و همه گیری بیماری »کووید-19« هم این 
مسئله را تسریع خواهد کرد.روزنامه انگلیسی ایندیپندنت با 
استناد به سخنان گزینه پیشنهادی سابق عراق برای تشکیل 
کابینه این مســئله را تأیید کرده و نوشــته آمریکا در حال 
برنامه ریزی برای خروج از عراق ظرف دو سال آینده است.این 
روزنامه نوشته هراس آمریکا از حمله قریب الوقوع و گسترده 
به ســربازانش در عراق کامًا بجا اســت، چرا که ایران آماده 
است »هر کاری که ازم باشد« را برای بیرون راندن نیروهای 
آمریکایی انجام دهد.»مارک اسپر«، وزیر دفاع آمریکا در ماه 
ژانویه با اطمینان کافی گزارش های منتشرشــده در رسانه ها 
مبنی بر ارســال نامه ای به وزیر دفاع عراق و اطاع رسانی به 
وی دربــاره تصمیم آمریکا برای خروج از عراق را رد کرد. هم 
اســپر و هم »مارک میلی«، رئیس ستاد مشترک نیروهای 
مسلح عراق در آن زمان اصرار کردند که هیچ تصمیمی برای 

خروج از عراق وجود ندارد.
ایندیپندنت نوشــته ســخنان ایــن مقام هــای آمریکایی 
ظاهراً چندان دقیق نیســت چرا که آقــای »محمد توفیق 
عاوی«، گزینه پیشــنهادی سابق عراق برای تصدی سمت 
نخســت وزیری می گوید آمریکا برنامه ریزی هایی برای ترک 
عراق ظرف دو سال آینده دارد.عاوی اوایل ماه فوریه از سوی 
»برهم صالح«، رئیس جمهور عراق مأمور کابینه شد تا بتواند 
به خأ قدرت ایجاد شــده در کشورش بعد از تظاهرات های 
گسترده مردم در اعتراض به فساد و سیاست های دولت وقت 

پایــان دهد.اوایل ماه فوریه دیدار مهمــی میا »ماتیو تولر«، 
سفیر آمریکا در عراق و سایر دیپلمات های آمریکا برای بحث 
درباره آینده ائتاف اصطاحاً ضد داعش در عراق داشت.طبق 
گفته عاوی، دیپلمات های آمریکایی به اوگفته اند برای خارج 
کردن نیروهایشان از عراق »تحت فشــار زیاد« قرار دارند و 
قصد دارند ظرف دو سال از این کشور خارج شوند. عاوی به 

سرعت پیشنهاد داد طرح خروج خودشان را به صورت توافقی 
دو جانبه مکتوب کنند.مقام هــای آمریکایی با اصل موضوع 
مقاومت کردند اما تمایل داشتند ابتدا موضع ایران را بدانند. 
چند روز بعد دیداری بین عاوی با »ایرج مســجدی«، سفیر 
ایران در عراق و سایر مقام های ایران برگزار شد. در آن دیدار 
ایران، پیشــنهاد آمریکا را رد کرد. عاوی می گوید مقام های 

ایران تأکید کردند که پارلمان عراق به اخراج نیروهای آمریکا 
رأی داده و آنهــا باید همین اان از عراق خارج شوند.اشــاره 
دیپلمات های ایران به طرحی بود کــه پارلمان عراق در ماه 
ژانویه بعد از عملیات تروریســتی آمریکا برای به شــهادت 
رساندن سردار »قاسم سلیمانی«، فرمانده شهید نیروی قدس 
سپاه پاســداران انقاب اسامی و شماری از همراهان ایشان 
در نزدیکی فرودگاه بغداد به تصویب رســانده بود. آن طرح 
خواســتار اخراج نیروهای آمریکایی از عراق بود.عاوی، بعد 
از اتمام ضرب ااجل یک ماهه خود در ماه مارس نتوانســت 
کابینه تشکیل دهد و رئیس جمهور عراق به تازگی »مصطفی 
الکاظمی«، رئیس سابق دســتگاه اطاعاتی این کشور را به 
عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی سمت نخست وزیر مأمور 
تشکیل کابینه کرده اســت.عاوی به ایندیپندنت می گوید 
ایــران از مدت ها پیــش از بحث های داغ جــاری در دولت 
»دونالــد ترامپ«، رئیس جمهور آمریــکا در خصوص حضور 
نیروهای آمریکا در عراق و تفاوت های شــدید موجود میان 
اظهارات میان اسپر و معاونانش با واقعیت های میدانی موجود 
آگاه اســت.بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران، دونالد ترامپ 
تحریم های اقتصادی علیه ایران را تشــدید کرد تا حکومت 
ایران را فلج کنــد، اما از طرف دیگر مدیریت نابجای خود او 
باعث شیوع بسیار شدید این ویروس در آمریکا شده و ایران 
این را فرصتی برای تشــدید فشار روی آمریکا برای خروج از 
عراق می بیند.برنامه های آمریکا از طرف دیگر با اشتیاق این 
کشور برای خروج از منطقه در سطح گسترده تر نیز مطابقت 
دارد. توافق صلحی که دولت آمریکا چند ماه پیش بعد از 19 
ســال جنگ با طالبان امضا کرد نیز اقدامی است که می توان 

آن را در همین راستا تعبیر کرد.

نمایندگان سازمان ملل خواستار پایان یافتن جنگ  ها در خاورمیانه شدند
فرســتاده  های ویژه سازمان ملل به چهار کشــور خاورمیانه ضمن ترغیب همه طرف  های درگیر به توقف درگیری  ها، خواستار 
برقراری فوری آتش  بس در کشــورهای منطقه شده و بار دیگر بر درخواست  های سابق خود درباره تاش برای مقابله با ویروس 
کرونا تأکید کردند.به گزارش ایســنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، فرستاده  های ویژه سازمان ملل به سوریه، عراق، یمن، 
لبنان و هماهنگ کننده ویژه روند صلح در خاورمیانه در بیانیه مشترکی خواستار اجرایی شدن درخواست دبیرکل این سازمان 
درباره مقابله با کرونا شــدند.آنها در این بیانیه از طرف  های درگیر در منطقه خواســتند برای توقف درگیری  ها و حمات، حفظ 
آتش  بس کنونی و پرهیز از هر اقدامی که ممکن است وضعیت ثبات و امنیت سراسر منطقه را نابسامان کند، با یکدیگر مذاکره 
کنند.در این بیانیه از طرف  های درگیر خواسته شده با سازمان ملل همکاری کنند تا شیوع کرونا متوقف و بیماران در صورت نیاز 
اجازه مراجعه به مراکز پزشکی را داشته باشند.فرستاده  های ویژه سازمان ملل در بیانیه مذکور خواستند با انجام اقدامات فوری 
و کارآمد و چشم  پوشــی از ماحظات حزبی و منافع محدود روند بازگشت امن و داوطلبانه آوارگان داخلی و خارجی به مناطق 
زندگی خود را تســهیل کنند.در این بیانیه آمده است، هیچ کشوری یا منطقه   یا جامعه  ای به تنهایی نمی  تواند با ویروس کرونا 

مقابله کند و همبستگی امروز ازم است و فردا به شدت مورد نیاز خواهد بود.

 غلبه بر بحران کرونا؛ اولویت ریاست دوره ای آلمان بر اتحادیه اروپا
وزیر امور خارجه آلمان اعام کرد که مبارزه با بحران کرونا از جمله برنامه های مهم ریاست دوره ای کشورش بر اتحادیه اروپا در 
نیمه دوم سال جاری میادی است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، »هایکو ماس«، وزیر امور خارجه آلمان مبارزه 
با ویروس کرونا را از جمله برنامه های مهم ریاست دوره ای آلمان بر اتحادیه اروپا اعام کرده و در مقاله ای که در روزنامه »دی 
ولت« به چاپ رســیده اســت نوشت: ما این دوره را به ریاست بر کرونا برای غلبه بر این بیماری و پیامدهای آن تبدیل خواهیم 
کرد.هایکو ماس همچنین تاکید کرد: ما باید از این بحران درس بگیریم و از جمله حمایت در برابر وقایع ناگوار و تهیه و تولید 
مشترک تجهیزات پزشکی را در دستور کار قرار دهیم.وی تاکید کرد به محض اینکه ما این بحران را پشت سرگذاشتیم اولین 
کارها کاهش تدریجی محدودیت های ایجاد شده برای سفر آزاد و بازار داخلی است.وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد که بودجه 
اتحادیه اروپا برای هفت ســال آینده باید به یک برنامه احیای دوباره اقتصاد این اتحادیه تبدیل شــود.وی افزود: پس ما به این 
مسئله فکر می کنیم و شدیدا برای آینده، در زمینه تحقیقات، محافظت از آب و هوا، استقال فن آوری و سیستم های اجتماعی 
و بهداشتی برای مواقع بحران سرمایه گذاری می کنیم.ماس همچنین گفت که در عین حال محدودیت ها برای حاکمیت قانون 

باید رفع شود. ما باید تحوات نادرستی که این بحران بی رحمانه راه آن را باز گذاشته است را تصحیح کنیم.

ســازمان آزادی بخش فلسطین فاش 
کرد، در روزهایی که جهان ســرگرم 
بحــران کروناســت، آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی در آستانه توافق بر سر 
نقشه مناطقی در کرانه باختری برای 

الحاق به اراضی اشغالی هستند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
آناتولــی ترکیه، در گــزارش هفتگی 
دفتــر ملــی دفــاع از ســرزمین و 
وابســته  با شهرک ســازی ها  مبارزه 
به ســازمان آزادی بخش فلســطین 
)ســاف( درباره شهرک ســازی ها در 
اراضی فلســطینی ها آمده است: این 
آمریکایی-اســرائیلی  تیم  روزها یک 
بــرای تدوین نقشــه های  در تاش 
مناطقی در کرانه باختری اســت که 
بــه اراضی اشــغالی ضمیمه خواهند 
شــد.این دفتــر در گــزارش خود به 
نقــل از »عیر عمیم«، انجمن حقوقی 
اســرائیلی آورد: تل آویــو با حمایت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
از بحران شیوع ویروس کرونا استفاده 
کــرده و در میان بی توجهی منطقه و 
جهان به این مســاله، برای عملیات 
الحاق آمــاده می شــود.در ادامه این 
گزارش آمده است، رژیم صهیونیستی 

همچنــان طرح هــای ساخت وســاز 
خــود در مناطق اســتراتژیک داخل 
کرانه باختری و قــدس را اجرا کرده 
و به توســعه شهرک ها با هدف ایجاد 
شرایطی جدید که تغییر آن در آینده 
می دهد.همچنین  ادامه  است،  دشوار 
در گــزارش یاد شــده آمده اســت، 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در تماسی تلفنی که به 
تازگی با داوود الحیانی، رئیس شورای 
شهرک ســازی ها در کرانــه باختری 
داشت، نســبت به تصویب حاکمیت 
این رژیم بر دره اردن و شــمال بحر 
المیــت و الحاق این منطقه به اراضی 
اشغالی ظرف چند ماه آتی متعهد شد.

از  آمریکا-اسرائیل  مشــترک  کمیته 
فوریه گذشــته با توطئــه آمریکا در 
به رســمیت شــناختن الحاق کرانه 
باختری به اراضی اشــغالی،  بر روی 
تدوین نقشــه های آن کار می کند.به 

گفته مســؤوان فلسطینی، بر اساس 
طرح صلــح ادعایی آمریکا معروف به 
معامله قرن، رژیم صهیونیستی ۳۰ تا 
۴۰ درصد از مساحت کرانه باختری از 
جمله کل قدس شــرقی را به اراضی 
تحت اشغال خود ضمیمه خواهد کرد.

دبیــرکل کمیته اجرایی ســاف نیز 
نســبت به پیامدهای تصمیم تل آویو 
برای الحاق زمین های فلسطینی ها به 
اراضی اشغالی بر امنیت و ثبات منطقه 
و روند صلح هشدار داد.صائب عریقات، 
دبیــرکل کمیتــه اجرایی ســازمان 
آزادی بخش فلســطین )ساف( نیز در 
با ژان اســلبورن،  گفت وگوی تلفنی 
معاون نخســت وزیــر و وزیر خارجه 
لوکزامبورگ نسبت به عواقب تصمیم 
تل آویو در الحاق اراضی فلسطینی ها 
در کرانه باختری به اراضی اشــغالی 
برای امنیت و ثبات منطقه و روند صلح 
که با اقدامات یک جانبه مســؤوان 

اسرائیلی ضعیف شــده، هشدار داد.
عریقات در این تمــاس تلفنی اظهار 
کرد: مســؤوان رژیم اشغالگر بدون 
هیچ بازدارنده ای به توسعه شهرک ها 
ادامــه داده و تمامــی قطعنامه های 
بین المللی مربوط به مساله فلسطین 
و توقــف شهرک ســازی ها را نادیده 
می گیرند.دبیرکل کمیته اجرایی ساف 
در ادامه از تصمیم اتحادیه اروپا برای 
ارائه بســته حمایتی به فلسطین که 
شــامل کمک های بشردوستانه بوده 
و به منزلــه تعامل مثبتــی با طرح 
مدیریت مبارزه با کروناســت، تقدیر 
و تشــکر کرد.پیشــتر اتحادیه اروپا 
اعام کــرده بود بســته حمایتی به 
ارزش حدود ۷1 میلیــون یورو را به 
مقابله با کرونا در فلسطین اختصاص 
بیانیه ای  در  اتحادیــه  می دهد.ایــن 
ضمن تقدیر از تدابیر پیشــگیرانه ای 
که دولت فلســطین بــرای مبارزه با 
کرونا در پیــش گرفته تاکید کرد که 
چالش های اجرای طرح مبارزه با کرونا 
در فلسطین از جمله محدودیت های 
اعمال شده بر رفت وآمد فلسطینی ها و 
چالش های پیچیده در نوار غزه تحت 

محاصره را درک می کند.

در حالی که جهان سرگرم بحران کروناست

آمریکا و اسرائیل در آستانه توافق بر 
سر نقشه الحاق کرانه باختری هستند

تهران- ایرنا- به دنبال شــیوع سریع ویروس کرونا 
در آمریــکا، برای اولین بار در تاریخ ایاات متحده، 
تمام ۵۰ ایالت این کشــور در وضعیت اضطراری 
قرار گرفتند.به گزارش شــبکه سی ان بی سی، در 
پی اعام روز شنبه دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا، ایالــت وایومینگ نیز به عنوان پنجاهمین 
و آخرین ایالت این کشــور در وضعیت اضطراری 
قــرار گرفت.  به ایــن ترتیب برای اولیــن بار در 
تاریــخ ایاات متحده همه ایالت های این کشــور 
در وضعیت اضطراری قــرار دارند.  با توجه به این 
که جزایر ویرجین، جزایر ماریانای شــمالی، ناحیه 
کلمبیا، گوام و پورتوریکو نیز در وضعیت اضطراری 
قرار گرفتند می توانند از بودجه فدرالی و دولت های 
محلی امریکا برای مقابله با ویروس کرونا استفاده 
کنند.  مارک گوردون فرماندار ایالت وایومینگ در 

بیانیــه ای اعام کرد: اگرچه این ایالت به شــرایط 
ناگوار برخی از ایالت ها نرسیده است، اما این اعامیه 
به ما کمک می کند تا در صورت نیاز به تهیه منابع 
آن ها کمک کنیــم.  ایالت وایومینگ با ۵۷۸ هزار 
نفر دارای کمترین جمعیت ایالت در آمریکا است. 
در این ایالت ۲۵۳ نفر به بیماری کووید 19 مبتا 
شــده اند و تاکنون مورد فوتی ناشــی از بیماری 
کرونا در این منطقه گزارش نشــده اســت.  تعداد 
جانباختگان ایاات متحــده در اثر بیماری کووید 
19 در روز شــنبه به 19 هزار و ۵۰۰ نفر رســید 
این در حالی اســت که تعداد مبتایان نیز در این 
کشور از نیم میلیون نفر فراتر رفت.  ایاات متحده 
تا روز شنبه بیشــترین تعداد مرگ و میر ناشی از 
ویروس همه گیری کرونا را به خود اختصاص داده 
و تقریباً در چهار روز گذشــته روزانه ۲۰۰۰ فوتی 

گزارش شــده است.  کارشناسان بهداشت عمومی 
هشــدار داده اند، اگــر دوران قرنطینه که موجب 
تعطیلی مراکز خرید و تجارت شده پس از ۳۰ روز 
لغو شــود. شمار مرگ و میر آمریکا در تابستان به 
۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید.قوانین قرنطینه اجباری 
و مانــدن در خانه در هفته های اخیر در ۴۲ ایالت 
از ۵۰ ایالت آمریکا اجرایی شــده اما از طرف دیگر 
رکود اقتصادی و تاثیر کرونا بر تجارت ضربه مهلکی 
بر اقتصاد آمریکا وارد کرده است. انتظار می رود تا 
پایان ماه جاری میادی شــمار بیکاران آمریکا به 
۲۰ میلیون نفر برسد.  آخرین آمار روز شنبه نشان 
می دهد که تا کنون یک میلیون و ۷۶۷ هزارو ۶۰9 
نفر به ویروس کرونا مبتا شده اند که از این تعداد 
1۰۸هزارو 1۷۸تن جانباخته و چهارصدهزارو ۸۷۶ 

نفر بهبود یافتند.  

سراسر آمریکا در وضعیت اضطراری کرونا
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با توجه به شیوع "کروناویروس" در سراسر جهان، بسیاری از کشورهای 
دنیا با کمبودهای اساسی در تجهیزات پزشکی از جمله کیت های آزمایش 
ماسک های محافظ و گان مواجه هستند.در این میان، دانشگاه های برتر 
دنیــا هم تمامی تاش خود را به کار گرفته انــد تا با این ویروس مقابله 
کنند.دانشــکده تجارت دانشگاه "پکینگ" چین هم برای مقابله با این 
ویروس دست به کار شد و به بیمارستان های دانشگاه کمبریج،  تجهیزات 
پزشــکی اهدا کرد.در میان این تجهیزات هزار تکه تجهیزات پوشیدنی 
محافظی، ۳۰۰ عینک پزشکی محافظ و یک سری کیت های آزمایشی 
وجود دارد.بخشــی از این تجهیزات که با عنوان "یک دنیا، یک جنگ" 
شناخته شده اند، طی چند روز اخیر به دانشگاه "کمبریج" رسیده است 

و قرار است باقی تجهیزات این هفته به این دانشگاه برسد.

پژوهشگران آمریکایی، نوعی مدل رایانه ای ابداع کرده اند که می تواند اثر 
داروها را بر قلب مورد بررســی قرار دهد.پژوهشگران یک مدل رایانه ای 
ابداع کرده اند که می تواند داروها را برای شناســایی عوارض ناخواســته 
آنهــا روی قلب به ویژه آریتمی قلبی مورد بررســی قــرار دهد."کالین 
کانســی")Colleen Clancy(، استاد فیزیولوژی و بیولوژی "دانشگاه 
کالیفرنیا، دیویــس")UC Davis( گفت: یکــی از دایل حذف برخی 
داروهــا از بازار، عوارض تهدیدکننده آنها از جمله آریتمی قلبی اســت. 
حتی برخی از داروها که برای درمان آریتمی تجویز می شوند، می توانند 
به بروز این مشکل بیانجامند.وی افزود: مشکل اینجاست که هیچ روشی 
برای پیش بینی نحوه تعامل یک دارو با کانال های پتاسیم کدگذاری شده 

با ژن "HERG" وجود ندارد تا به عادی شدن ضربان قلب کمک کند.

یک گــزارش نشــان می دهد، سیســتم های ارتباطــی فعلی ما 
نمی توانند ما را از رایانه های کوانتومی در آینده مصون نگه دارند 
و رایانــه های کوانتومی در آینده به احتمال زیاد یک خطر جدی 
برای امنیت جوامع خواهند بود.دانشمندان به شدت در حال کار 
بر روی رایانه های کوانتومی هستند، رایانه هایی که بسیار سریع تر 
از رایانه های فعلی ما و قادر به اجرای برنامه های رمزگشا هستند. 
این رایانه ها ممکن اســت بین ۱۲ تا ۱۵ سال آینده در دسترس 
مــا قرار گیرند.اکنون طبق یک گزارش از طرف شــرکت امنیتی 
"RAND" نشــان داده شده اســت که این رایانه های کوانتومی 
می تواننــد تهدیدهای امنیتی جدی برای سیســتم های ارتباطی 

ما باشند.

اهدای تجهیزات پزشکی به دانشگاه 
کمبریج از سوی یک دانشگاه چینی

بررسی اثر داروها بر قلب با 
کمک یک مدل رایانه ای

رایانه های کوانتومی آینده می توانند 
خطر امنیتی بزرگی باشند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

روبات های مخصوص حمل غذا به دِر خانه سفارش دهندگان در شهر واشنگتن

شتاب خیره کنندهٔ کوروت C8، سریع تر از اعام شورلت!
سرانجام شورلت کوروت C8 به دست خریداران خوش شانس در سراسر آمریکای شمالی رسید که ده ها سال در انتظار کوروت موتور وسط 
بودند. نســل هشــتم کوروت با ترکیب کامًا جدید پیشرانه و گیربکس دوکاچه، حرف های زیادی برای گفتن دارد. ترکیب موتور وسط 
 C8 مطمئناً تأثیر چشمگیری در هندلینگ خواهد داشت اما در عملکرد خط مستقیم چه تأثیری دارد؟ شورلت ادعا می کند که کوروت
می تواند ظرف ۲.9 ثانیه از صفر به سرعت 96 کیلومتر بر ساعت برسد که عدد بسیار چشمگیری است. به همین دلیل خودروهایی مثل 
نیســان GT-R، پورشه 9۱۱ توربو S، فراری GTB 488 و آکورا NSX از پرفورمنس چشمگیر کوروت ناراحت هستند.بسیاری معتقدند 
که عدد شتاب کوروت از سوی شورلت خوش بینانه اعام شده است زیرا شتاب صفر تا 96 کیلومتر زیر سه ثانیه عدد بسیار قابل توجه و 
چشمگیری محسوب می شود. این افراد می پرسند آیا در خیابان ها یعنی جایی که کوروت بیشتر وقت خود را سپری می کند، می تواند به 
این زمان دست پیدا کند؟ خب برای پاسخ دادن به این سؤال بسیاری از خریداران کوروت C8 شتاب صفر تا 96 کیلومتر خودروی خود را 
آزمایش کرده و به نتایج بسیار چشمگیری دست پیدا کرده اند. نمونه های زیادی از آزمایش مالکین کوروت C8 وجود دارد که از عدد اعامی 
شورلت یعنی ۲.9 ثانیه زمان بهتری ثبت کرده اند اما هیچ کدام از آن ها چشمگیرتر از این آزمایش در جاده ای خلوت در پنسیلوانیا نیست.

کفاشیان: وضعیت فدراسیون فوتبال شترمرغی است!
کفاشــیان که زمزمه بازگشــتش به فوتبال شنیده می شود عقیده دارد همه نظرات فیفا نباید در اساسنامه اعمال شود.

کفاشیان در پاسخ به اینکه با توجه به تجربیاتش چه پیشنهادی برای حل این مشکل در خصوص اساسنامه فدراسیون 
دارد و آیا این موضوع به تصویب هیات دولت خواهد رســید گفت: نکته اصلی این اســت که باید مجلس آن را تایید 
کند. مجلس اصا نباید برای فدراســیون اساســنامه تصویب کند و مجلس فقط باید بگوید نهاد مستقل است. آن موقع 
فدراســیون کار را دنبال می کند و اگر نشــد شاید بحث ها و آسیب هایی شــکل دهد. در این هشت سال گفتیم اول 
گفتند مســتقل شد و بعد شبیه شترمرغ شد و هر جا خوش شان آمد گفتند مستقل است و هر جا نیامد گفتند دولتی 
اســت. شترسواری که دوا دوا نمی شود. شما بگویید عمومی اســت و اگر فیفا قبول کرد مشکلی نیست اما اگر قبول 
نکرد باید برود در مجلس و تصویب شود.رییس سابق فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا موافق این موضوع 
است که فدراسیون فوتبال تابع مقررات دولت شود گفت: تابع قوانین هست و باید باشد اما باید مستقل باشد و مجمع 

باید بااترین مرجع آن باشد.

ر وطن تعمیر ملت کرده اندآنچنان قطع اخوت کرده اند نوع انسان را قبائل ساختندا وطن را شمع محفل ساختند ا »احلوا قومهم دار البوار«جنتی جستند ر بئس القرار کار بار آورده استاین شجر جنت ز عالم رده است تلخی پی
گاه شدمردمی اندر جهان افساه شد آدمی از آدمی بی م ماند آدمیت گم شد و اقوام ماندروح از تن رفت و هفت اندا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»آندره آ بوچلی« خواننده نامدار اوپرای ایتالیایی ۱۲ آوریل )۲4 فروردین( یک کنسرت آناین در 
ایتالیا برگزار کرد. این کنســرت با عنوان "موسیقی برای امید" در کلیسای جامع میان ایتالیا و 
بدون حضور هیچ تماشــاگری برگزار و از شبکه اجتماعی یوتوب به صورت آناین برای مخاطبان 
در سراسر جهان پخش شد. این کنسرت در حالی برگزار شد که میلیاردها نفر در سراسر جهان به 
ســبب سیوع ویروس کرونا در قرنطینه به سر می برند. »آندره آ بوچلی« درباره این کنسرت گفت: 
این در واقع یک کنســرت واقعی نیست اما مناسبتی است که از طریق موسیقی به دعا بپردازیم. 
به عنوان یک فرد معتقد پیشنهاد شهردار میان را برای اجرای در کلیسای جامع شهر میان را 
بــدون هیچ تردیدی پذیرفتم. از همه دعوت می کنم به این نیایش بپیوندند.  »آندره آ بوچلی« از 
سن ۱۲ سالگی نابینا شد و بعدها با تبدیل شدن به یک خواننده سرشناس، 8۰ میلیون نسخه از 

آلبوم هایش در سراسر جهان به فروش رفت.

»هانا، قهرمان ما« به زبان کرواتی 
 کتاب »هانا، قهرمان ما« نوشته علی اصغر سیدآبادی 
توسط سفارت جمهوری اسامی ایران در کرواسی به 
زبان کرواتی ترجمه و منتشر شد.کتاب هانا، قهرمان 
ما قصه کودکان ماســت در دوران همه گیری ویروس 
کرونای جدید، قصه  ســاده ای اســت که بــه ما یاد 
می دهد ایــن روزها چگونه مراقب خودمان و دیگران 
باشیم. انتشــار این کتاب به هر زبانی و هر شکلی و 
در هرجایی آزاد اســت. و در مرحله  نخســت حاصل 
همکاری داوطلبانه  یک نویسنده و تصویرگر است که 
در روزهای قرنطینه  خانگی تدوین شــده است.  در 
بخشــی از این کتاب می خوانیم: هانا قهرمان ما قصه 
کودکان ماست در دوران همه گیری ویروس کرونای 
جدید. قصه ساده ای است که به ما یاد می دهد چگونه مراقب خودمان و دیگران باشیم.این کتاب 
هدیه نوروزی ما از ایران به خوانندگانش در هر جای جهان است. انتشار آن به هر زبانی و هر شکلی 
در هر جایی آزاد است و فقط منوط به اطاع نویسنده و تصویرگر است. کتاب در مرحله نخست 
حاصل همکاری داوطلبانه ما دو نفر -نویسنده و تصویرگر کتاب- در روزهای قرنطینه خانگی است 
اما بدون همکاری دیگران ممکن نبود.دکتر حسین کرمانپور رئیس اورژانس بیمارستان سینا که 
خود گرفتار این بیماری شد و از آن رهایی یافت، به ما مشورت داد و خانم الهه جوانمرد طراحی 
گرافیک و مدیریت هنری آن را بر عهده گرفت.علی اصغر سیدآبادی پیش از این، هانا، قهرمان ما را 
به زبان های انگلیسی، فرانسوی ایتالیایی نیز ترجمه کرده است. این کتاب همچنین توسط رایزنی 
فرهنگی ایران در اتریش به زبان آلمانی ترجمه و در دسترس کودکان قرار گرفته است. فایل پی 

دی اف کتاب را اینجا می توانید دریافت کنید.

حسن انوشه
حسن انوشه ۱9 اسفند سال ۱۳۲۳ در بابل از شهرهای 
استان مازندران دیده به جهان گشود. علی اصغر درویش: 
حسن انوشه در رشــته زبان و ادبیات عرب در دانشگاه 
تهران تحصیل کرد و با چاپ کتاب 9 جلدی دانشــنامه 
زبان فارســی در جهان از شــهرت بین المللی برخوردار 
شــد.وی ازجمله نویسندگان، پژوهشگران تاریخ، زبان و 
ادبیات فارســی و همچنین سرپرست گروه نویسندگان 
دانشــنامهٔ ادب فارسی بود.استاد حســن انوشه یکی از 
مفاخر استان مازندران، بنیاد مازندران پژوهی  انوشه را در 
۲۳ فروردین 96 بنا نهاد و سرپرســتی کتاب دانشنامه 
مازندران را برعهده داشت.از جمله آخرین آثار در دست 
تالیف این استاد، دانشنامه مازندران بود که این کتاب در 
ســه جلد و هر جلد یک هزار صفحه و در مجموع شــش هزار و ۵۰۰ مقاله دارد که با سرپرستی استاد 
حسن انوشه نگارش آن به پایان رسیده است.تمامی موضوعات این دانشنامه که به صورت الفبایی است 
براساس حروف الفبا گنجانده شده و مشخصات تمامی روستاهای مازندران که بیشتر از چهار هزار پارچه 
اســت، شامل طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع آن از سطح دریا، ابنیه های تاریخی، مشاهیر و تاریخچه 
آنها ذکر شده است.نگارش دانشنامه مازندران را بنیاد مازندران پژوهی  انوشه سال 9۵ با سرپرستی استاد 
انوشه در کتابخانه امامزاده یحیی بابل آغاز و با شش هزار و ۵۰۰ مقاله به پایان رسید.ترجمه پنج جلدی 
تاریخ کمبریج؛ »تاریخ ایران کیمبریج: از ظهور اسام تا آمدن دولت سلجوقیان«، »تاریخ ایران کیمبریج: 
از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان«، »تاریخ ایران کیمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت 
ایلخانان«، »ایران و تمدن ایرانی، کلمان هوار«، ترجمه »ایران در سپیده دم تاریخ« و ... از دیگر آثار فاخر 

این پژهشگر و مترجم مازنی است.

»بوچلی« برای همه دنیا کنسرت آناین 
برگزار می کند 


