
سخنگوی وزارت بهداشت:
یک سوم مرگ و میر و مبتایان جدید 

کرونا مربوط به تهران است
سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین وضعیت بیماری 
کووید ۱۹ در کشور و شیب نزولی آن در هفته های اخیر، گفت: 
البته حدود یک سوم آمارهای مرگ و میر و مبتایان جدید این 
بیماری مربوط به تهران اســت.به گزارش ایسنا ، دکتر کیانوش 
جهانپور در ارتباطی ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران ضمن اشاره 
به روند کلی بروز و مرگ و میر کووید ۱۹ در کشــور و شیب به 
نســبت نزولی آن طی چند روز اخیر، گفت: البته با وجود روند 
نسبتا نزولی، اما در هفته های اخیر بیش از ۴۰ تا ۷۰ درصد آمار 
مــرگ و میر و موارد جدید ابتا بــه بیماری کووید ۱۹ مربوط 
به تهران بوده اســت. در مجموع حدود یک ســوم آمار مرگ و 
میر و همچنین یک ســوم مبتایان جدید این بیماری مربوط 

به تهران است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رییس جمهور در واکنش به انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به اینکه دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین 
نهادهای نظامی و انقابی و فرهنگی از بودجه استفاده می کنند، تاکید کرد: نظارت ما باید نظارت عام باشد، نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم و 
سایرین را فراموش کنیم.به گزارش ایسنا، حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی  در جلسه دیروز هیئت وزیران با اشاره به درگیری کشور با بیماری کرونا اظهار 
کرد: در شرایط امروز مهمترین دغدغه مردم ما سامت و معیشت است و ما باید کاری کنیم که همزمان با بیماری و بیکاری مبارزه کنیم و اگر بتوانیم این دیدگاه 

جامع را به خوبی اجرایی کنیم، ان شاءاه گام به گام میتوانیم شرایط کشور را به سمتی هدایت کنیم که برای مردم ما مطلوب باشد.....

www.sobh-eqtesad.ir

رییس جمهور در جلسه هیات دولت:
همه برای گزارش دیوان محاسبات پاسخ ارائه کنند

info@sobh-eqtesad.ir

گزارش دیوان محاسبات = فاجعه
روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه رئیس دیوان محاسبات کشور در حاشیه 
نشست علنی مجلس شورای اسامی گزارشی از توجه و نظارت دیوان 
نســبت به هزینه کرد دولت به مبلغ یک میلیــارد داری را که مقام  
معظم رهبر مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای مصارف متعلق 
به مبارزه با شــیوع ویروس کرونا صادر فرمودنــد، ارائه کرد. عادل آذر 
تاکید کرد که مصوبات شــورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی 
میشــود و دســتگاههای نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات 
هستند و لذا ما هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و 
شــورای عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیات حسابرسی ویژه دیوان 
محاسبات متشکل از حسابرســان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان 
محاسبات را تشــکیل دادیم که به طور ویژه مصوبات و اجرای آنها را 
نظارت و بررســی میکنند. عادل آذر تاکید کرد: همچنین من دو روز 
پیش نامه ای را خطاب به رئیس جمهور نوشتم و در آن پیشنهاد دادم 
که شــورای نظارتی مرکب از نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
رئیــس هیات نظارت بر صندوق توســعه ملی که من به عنوان رئیس 
دیوان محاســبات هســتم و نماینده قوه قضائیه و همچنین نماینده 
دســتگاههای دریافت کننده این اعتبارات تشــکیل شود تا به صورت 
لحظه ای بر هزینه ها نظارت داشــته باشند و ضمنا اطمینان داد مردم 
کاما مطمئن باشند که اجازه نخواهیم داد در این هزینه کرد تخلفی 
صــورت پذیرد. اضافه بر موضوع نظارت بر عملکرد دولت رئیس دیوان 
محاسبات گزارشی از تفریغ بودجه در عملکرد دولت در سال ۱۳۹۷هم 
گزارش مبسوطی ارائه داد که شاید این گزارش به افشای نوعی فاجعه 
که در کشور رخ داده اشاره داشت. در این گزارش آمده است که از ۱۰۰ 
درصــد بودجه که از فروش نفــت و دریافت ارقام مالیاتی تحقق یافته 
دولت ۶۸ درصد این انحرافات شامل ۱۸ درصد سکوت در هزینه کرد 
بودجه و ۵۰ درصد عدول از مصوبات اســت. رئیس دیوان محاسبات با 
بیان اینکه مهمترین محور تفریغ بودجه سال ۹۷ حسابرسی عملکردی 
آن اســت، بدین مطلب اشاره کرده که خصوصی سازی و اجرای اصل 
۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی گریهای دولتی به غیردولتی از سال 
۹۴ تا ۹۷ به صورت کان بررســی شده ومنویات مقام معظم رهبری 
در این مورد متاسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاریها به هدف 
خورده و واگذاریهای واقعی انجام شده است. در این گزارش آمده است 
که براســاس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاریهای کشت و صنعت مغان 
و همچنین  پاایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه 
گردشگری و ... از مصادیق این واگذاریهای ناموفق است. که خوشبختانه 
پاایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته گری 
تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آنها متوقف شد. 
اما وضعیت کشــت و صنعت مغان در دست رسیدگی است. رسیدگی 
درباره موضوع توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، در گزارش تفریغ بودجه ســال 
۹۷، آمده اســت که: » مجموع ارزی که در ســال ۹۷ به صرافی ها و 
واردکنندگان کااهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دار 
بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دار، ما به ازای واردات کاا 
نداشته است ] یعنی پول رفته کاا نیامده [ و همچنین قرار بوده حدود 
۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانکهای 
عامل واریز شود که با پیگیریهای دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد 
تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته 
است. به حســب آنچه اتفاق افتاده هم رئیس جمهور و هم رئیس قوه 
قضائیــه در صدد رســیدگی برای پیدا کردن دایــل تخلفات و ارقام 
مجهول ااثر بر آمده اند که این البته مطلوب اما هم صدا و سیما و هم 
رســانه ها ازم است در جریان پیگیری امر گروه ویژه تشکیل دهند تا 
موضوع دچار مرور زمان نشود. بخش فاجعه بارتر گزارش حکایت دارد 
از اینکه ۲۴۱ نفر که حقوق نامتعارف ] شما بخوانید نجومی [ دریافت 
میکرده اند، شناســایی شدند. این افراد بیش از سقف قانونی مشخص 
شده حقوق دریافت میکرده اند] ماهیانه حدود ۵۰ میلیون تومان [ که 
در این رابطه  ۳۶۰ پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات در 
آنها حدود ۱۰ هــزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حکم ] عودت 
وجه [ برخی از آنها صادر شده است. حدود ۵۷ میلیارد تومان مجموع 
تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده اســت که تا قبل از ارسال پرونده به 
دادسرا ۲۹ میلیارد تومان آن برگشت داده شد. فاجعه بارتر اینجاست 
که قوانینی پنهان از چشــم همه وجود دارد که اجازه میدهد در سال 
۹۹ مدیرانی حقوق تا مرز ۵۰ میلیون تومان دریافت کنند و دولت برای 
پرداخت کمک هزینه قرنطینه کرونایی یک میلیون تومان وام در نظر 
گرفته که قرار اســت از تیر ماه مردم ماهی ۳۵ هزار تومان باز پرداخت 
کنند! چگونه به این گزارش که نکات کوتاهی از آن در این وجیز آمده 

میتوان  نگاه کارامدی داشت، نمیدانم؟ 
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

یک محاسبه ی ساده!
نرگس اخگری

در شرایطی که این روزها، ویروس جدید کرونا برای ما ایجاد کرده است، رفتارهای مختلفی در جامعه 
میبینیم. از نظر شما، مردم در مواجهه با این شرایط به چند دسته تقسیم میشوند؟

دسته ای از افراد، گروه با فرهنگ و وظیفه شناسی هستند که به فکر سامت خود، خانواده، محیط 
اطراف و جامعه هستند. این افراد تا جائی که بشود از خانه خارج نمیشوند و در موارد اضطراری نیز 

فاصله گذاری هوشمند و موارد ایمنی نظیر استفاده از ماسک و دستکش را رعایت میکنند.
دسته ی دوم شامل افرادی هستند که فقط به دنبال تشویش و انتشار اضطراب اند!

همان افرادی که فرزندانشان در خانه شب ها خواب غولی بی شاخ و دم به نام کرونا را میبینند که به 
روش گادیاتورها حمله ور میشود. مخاطبین شبکه های مجازی شان  نیزمدام دریافت کننده ی اخبار 

غلطی هستند که به هدف تشویش اذهان عمومی ساخته و پرداخته شده اند.
دســته ی سوم افرادی هســتند که ویروس را به حد کافی جدی نگرفته اند و مرگ را برای همسایه 
میدانند. هنگام خروج از منزل ماسک دارند اما در میان راه وجود ماسک باعث آزارشان میشود. ماسک 

را برداشته، تا کرده و در جیبشان میگذارند!
اما دسته ی آخر افرادی هستند که اعتقادی به حضور ویروس ندارند.

این افراد به بهانه ی هوا خوری، خریدهای غیر ضروری، دیدار دوستان و امثالهم بیرون رفته و فقط 
نقش پخش کننده ی ویروس را در جامعه ایفا میکنند، حتی اگر خودشان ناقل نباشند، چگونه؟!

به داستانک زیر توجه کنید:
»کرونا داشت اما نمیدانست. برای امرار معاش از خانه بیرون رفت و به راه افتاد.

پس از زدن دکمه ی آسانسور، در آن را باز کرد و بعد درب ورود و خروج ساختمان را.
به ســمت مترو رفت و پس از گذر از گیت، روی پله برقی برای حفظ تعادل دســتش را به دسته ی 

کنار آن گرفت.
پس از ســه دقیقه قطار رســید. برای نشستن روی صندلی دســت خود را به میله گرفت و سپس 

نشست.«
داستان را همینجا متوقف میکنیم و از همین جا به عقب برمیگردیم.

برای نشستن روی صندلی دستش را روی نرده گذاشت.
نفر بعدی دستکش به دست داشت. اما دستش روی نرده قرار گرفت و دستکش آلوده ی خود را در 

طی روز به چند نقطه ی مختلف از شهر زد.
دسته ی پله برقی آلوده شده بود.

درب ورودی ساختمان و دکمه ی آسانسور نیز!
کافیســت فردی بی احتیاط، دست خود را به محیط آلوده شده بزند و سپس بینی  و دهان خود را 

طبق عادت لمس کند.
به همین سادگی یک فرد آلوده میتواند افراد بسیار زیادی را آلوده کند. برای تخمین تعداد این افراد 
فقط کافیست تعداد افرادی را که در طی ۶ ساعت دست خود را روی میله آلوده گذاشته اند بشماریم 
و در حالت خوش بینانه آن را ضرب در ۶ کنیم که فرضا تعداد مکان های آلوده شــده توســط آلوده 
شدگان مترو باشد. اگر در این مدت زمان تعیین شده ۳۰ نفر در آن مکان حضور یافته باشند و میله 
ی مترو را گرفته باشند، و هرکدام از آنها به ۶ مکان از جمله دکمه ی آسانسور، کلید برق، میز اداره و... 
دست زده باشند، پس در ۶ ساعت از یک مکان آلوده ۱۸۰ مکان آلوده ی جدید داریم، و این زنجیره 
مدام از هر مکان آلوده ی جدید شــروع خواهد شد.این محاسبه ی فرضی ریاضی به تنهایی میتواند 
شاهد خوبی بر لزوم در خانه ماندن باشد.در برخورد با افرادی که جزء دسته ی ۳ و ۴ هستند، جهت 
افزایش ســامت جامعه بهتر اســت به راهنمایی و آگاه سازی پرداخته شود.همچنین در مواجهه با 
پیام های بی منبع که فقط باعث تشدید اذهان عمومی میشود، تذکر و توضیح مختصر بهتر از سکوت 
است.یکی از اعمالی که این روزها کمتر در معرض توجه است، جهاد فرهنگی در زمینه ی آگاه سازی 
 یکدیگر توسط مردم است. چرا که رسانه ها مدام به انتشار دستور العمل های ضدویروس میپردازند.

اما ممکن است فردی اهل رسانه نباشد. و این همتی مضاعف از طرف مردم میطلبد.
به امید فردایی بهتر و سامتی.

استاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: در حالی که ۲۰ میلیارد دار در جریان 
یک فســاد بزرگ از کشور خارج شد و کســی هم در این رابطه پاسخگو 
نیســت، امروز برای ۵ میلیارد دار دســت مان را به سوی بانک جهانی و 
نهادهــای بین المللی دراز کردیم.حســین راغفــر در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره مقایسه بسته های حمایتی در ایران از اقشار و کسب و 
کارهای مختلف با سیاست های حمایتی در سایر کشورها اظهار داشت: همه 
آنچه درباره بسته های حمایتی کشورهای دیگر به ویژه کانادا و آمریکا گفته 
می شود واقعیت ندارد و مردم این کشورها هم برای دریافت این بسته ها با 
محدودیت های جدی مواجه شده اند.وی با اشاره به مبلغ و ارزش بسته های 
حمایتی در سایر کشورها افزود: باید توجه داشته باشیم که این مبالغ اعام 
شده با توجه به ســطح زندگی افراد در آن کشورها باا نیست و کمک به 
افرادی است که بتوانند از حداقل ها برخوردار شوند.این کارشناس اقتصادی 
تاکیــد کرد: برای مثال در آمریکا تنها افرادی می توانند از بســته حمایتی 
دولتی استفاده کنند که در سال گذشــته درآمد حداقلی را داشته باشند 
و اگر اطاعات نشــان دهد که افراد در ســال گذشته از یک حد مشخص 
درآمد بیشتری داشته اند، نمی توانند از این بسته استفاده کنند ولو اینکه در 
شرایط حال حاضر بیکار شده باشند که گزارش های رسمی نشان می دهد 
در همین مدت ۱۰ میلیون نفر در آمریکا بیکار شدند اما امکان استفاده از 

این بسته را هم ندارند.

درباره حمایت های دولت آمریکا و کانادا اغراق می شود
راغفر با بیان اینکه بســیاری از تبلیغات گسترده ای که درباره حمایت های 
دولت آمریکا و کانادا از مردمانشان می شود غیرواقعی است، گفت: این اغراق 

در تبلیغات با هدف ایجاد فشار روانی در کشور انجام می شود.

به جهت گیری های کلی انتقاد داریم
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه مشکل ما سیاست های دولت نیست، 
اظهار داشت: مشکل سیاســت های کلی است که اعمال می شود و رئیس 
جمهور هم نمی تواند به تنهایی در این موارد تصمیم گیر باشــد و تنها یک 
جهت گیری کلی را دنبال می کند و مــا به این جهت گیری کلی انتقادات 
اساســی داریم.وی با بیان اینکه بســته های حمایتی در ایران به هیچ وجه 
کافی نیســت، گفت: مهمتر از عدم کفایت از این بسته ها این است که در 
نهایت چه کسانی این بسته های حمایتی و این مبالغ را دریافت خواهند کرد 

و در تمام این روند و این موضوعات ابهام وجود دارد.

نحوه توزیع بســته حمایتی مشکوک است/ تضمینی برای توزیع 
عادانه وجود ندارد

راغفر ادامه داد: از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی که دولت در نظر 
گرفته ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب وام یک میلیون تومانی به افراد داده 
می شود و ۷۵ هزار میلیارد تومان از آن قرار است به بنگاه های اقتصادی ارائه 
شــود که این توزیع بسیار مشکوک است.وی افزود: تجربه گذشته عملکرد 
دولت در موارد مشابه در توزیع تسهیات و امکانات نشان می دهد که باید 
نگران نحوه توزیع باشــیم و اینکه قرار است بر چه اساسی و چه ضابطه ای 
این یارانه بین افراد تقســیم شــود و قطعا این نگرانــی وجود دارد که ۷۵ 
هزار میلیارد تومان بین دوستان، رفقا و آشنایان آقایان توزیع می شود.این 
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معموا نیازمندان واقعی و تولیدکنندگان 
از چرخه اینگونه حمایت ها محروم می شوند، گفت: تضمینی برای توزیع این 

مبالغ به صورت عادانه بین نیازمندان واقعی وجود ندارد.

یک میلیارد یوروی صندوق توسعه ملی تلف می شود
راغفر تاکید کرد: این روند نشــان می دهد که فساد بزرگی در این جریان 

وجود دارد که در چارچوب ساختار فاسد اقتصادی، قطعا مشکات کنونی 
حل نمی شود و این یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی هم مانند ۲۰ 
میلیارد داری که در این سیســتم اوایل ســال ۹۷ برای واردات خودرو، 
موبایل و ســایر اقام غیرضروری اختصاص پیدا کرد، تلف خواهد شد.وی 
ادامه داد: به دلیل ابهام در شــیوه عملکرد دولت و عدم شفافیت در توزیع 
منابع، هیچ تضمینی نیست و این امکان وجود دارد که هر نوع فسادی در 
این رابطه رخ دهد و تخصیص همین منابع هم دچار مشکل خواهد شد.این 
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه وقتی دولت مجوز برداشت از صندوق 
را می گیــرد یا منابعی را تخصیص می دهد، فســاد بزرگی در راه و جریان 
اســت، گفت: در جریان تخصیص ۲۰ میلیارد داری که در اوایل سال ۹۷ 
برای واردات در نظر گرفته شد نه تنها کااهای ضروری به کشور وارد نشد 

بلکه بخش قابل توجهی از این منابع ارزی از کشور خارج شد.

دولت موارد تخصیص منابع را اعام کند
راغفر افزود: نکته قابل توجه این اســت که در آن زمان همه می دانســتند 
بافاصله و به ســرعت تحریم های گســترده ای در راه اســت و آمریکا هم 
این موضوع را اعام کرده بود اما با این شــرایط، ذخایر ارزی کشــور برای 
موضوعات بی اهمیت تخصیص داده شــد. بنابراین سیستم توزیع یارانه در 
کشــور اصا قابل اعتماد نیست مگر اینکه دولت در این مورد بسیار شفاف 
باشد و موارد تخصیص این منابع را اعام کند.وی با بیان اینکه دولت باید 
بگوید این منابع به چه کسانی، با چه مبلغی و برای چه کاری پرداخت شده 
اســت، اظهار داشت: باید تمام اطاعات شــفاف و روشن باشد تا ذینفعان 

بتوانند تخصیص منابع به افراد و شرکت ها را پیگیری کنند.

تمام نهادهای اقتصادی مسئولیت جدی بپذیرند
راغفــر با تاکیــد بر اینکــه در مواجهه با فســاد، دســتگاه قضایی نقش 
تعیین کننده ای داشــته و دارد، گفت: همین دســتگاه در فرسایش اعتماد 
عمومی هم موثر بوده و در این شرایط امروز باید تمام نهادهایی که در حوزه 
اقتصاد فعال هســتند و زیر نظر دولت هم نیســتند، از جمله کمیته  امداد 
خمینی، آســتان قدس رضوی و غیره مسئولیت جدی بپذیرند چراکه در 
توانمندی مردم در این شرایط نقش قابل توجهی را می توانند داشته باشند.

استقراض خارجی مشروط و مشکل آفرین است
وی درباره استقراض خارجی کشورمان در این شرایط اظهار داشت: هر نوع 
استقراضی مشروط بوده و در این شرایط هم مشروط خواهد بود و مشکات 
جدی و گســترده ای را به دنبال خواهد داشت و بعد از جنگ تاکنون این 
مشکات در حوزه اقتصاد کشور وجود داشته، رشد کرده و محدودیت های 
جدی برای سیاست گذاران ایجاد کرده است.راغفر با بیان اینکه استقراض 
مشروط در این شرایط فاجعه اســت، گفت: در حالی که ۲۰ میلیارد دار 
در جریان یک فســاد بزرگ از کشــور خارج شد و کسی هم در این رابطه 
پاسخگو نیست، امروز برای ۵ میلیارد دار دست مان را به سوی بانک جهانی 

و نهادهای بین المللی دراز کردیم.

فروش اجباری غذا و دارو به ایران، فاجعه است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای صدور مجوز ارائه وام خارجی به ایران 
تردیدهایی وجود دارد اما اگر اجازه برداشــت هم بدهند مشروط و محدود 
خواهد بــود، گفت: این پرداخت وام در واقعیــت خدمت به صنایع دارای 
مشکل کشــورهای وام دهنده خواهد بود تا بتوانند صنایع دارویی و غذایی 
خود را که امروز با مشــکل مواجه شــده را تقویت کنند و از طریق فروش 
اجباری این دارو و مــواد غذایی به ایران بتوانند برخی از زیان های خود را 

جبران کنند که این برای ایران یک فاجعه است.

همتی اعام کرد:

 آزادسازی ۲۵ هزار میلیارد تومان از ذخایر بانک مرکزی
 جزئیات وام ۱میلیون تومانی یارانه بگیران

سرپرستان منتظر پیامک 
v.refah باشند

ادامه بسته ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی کرونا در ماه رمضان

سخنگوی تسهیات حمایتی کرونا با اشاره به اینکه مردم ابتدا صبر کنند تا از سرشماره v.refah پیامک دریافت 
کنند گفت: پس از دریافت پیامک کد ملی را با شماره همراه سرپرست خانوار به شماره ۶۳۶۹ پیامک کنند.

حســین میرزایی، سخنگوی تسهیات حمایتی کرونا، درباره جزئیات وام ۱میلیون تومانی دولت گفت: مردم 
ابتدا صبر کنند تا از وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با سرشــماره v.refah پیامک دریافت کنند و ســپس 

با سیم کارتی که به اسم سرپرست خانوار است، کد ملی سرپرست خانوار را به شماره ۶۳۶۹ پیامک کنند. 

صندوق بین المللی پول علیرغم شیوع کرونا خبر داد

بهبود رشد اقتصادی و تورم ایران
ورود شرکت ایرانی جایگزین توتال 

برای حفاری پارس جنوبی
 راغفر:

۲۰ میلیارد دار از کشور خارج شد حاا وام ۵ میلیاردی می خواهیم
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یادداشت

نحوه توزیع بسته حمایتی مشکوک است
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رییس جمهور در جلسه هیات دولت:گزیده خبر

همه برای گزارش دیوان محاسبات پاسخ ارائه کنند
رییس جمهور در واکنش به انتشــار گزارش تفریغ بودجه سال 
۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به اینکه دولت، 
قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقابی و 
فرهنگی از بودجه اســتفاده می کنند، تاکید کرد: نظارت ما باید 
نظارت عام باشــد، نه اینکه همه نظارت را روی یک دســتگاه 
بگذاریم و ســایرین را فراموش کنیم.به گزارش ایســنا، حجت 
ااسام والمسلمین حسن روحانی  در جلسه دیروز هیئت وزیران 
با اشاره به درگیری کشور با بیماری کرونا اظهار کرد: در شرایط 
امروز مهمترین دغدغه مردم ما سامت و معیشت است و ما باید 
کاری کنیــم که همزمان با بیماری و بیکاری مبارزه کنیم و اگر 
بتوانیم این دیدگاه جامع را به خوبی اجرایی کنیم، ان شاءاه گام 
به گام میتوانیم شرایط کشور را به سمتی هدایت کنیم که برای 
مردم ما مطلوب باشد.وی خاطر نشــان کرد: در مساله ویروس 
کرونا که تبدیل به معضلی برای همه کشــورهای جهان شــده 
اســت و همه دنیا تحت تاثیر این ویروس و شــرایط جدید قرار 
گرفته، برای اولین بار اســت کــه  نام یک بیماری به یک معیار 
تاریخی برای محاسبات تبدیل شده است؛ دوران کرونا و دوران 
پسا کرونا.رئیس جمهوری تاکید کرد: در این امر مهم موفقیت ما 
در صورتی است که مردم، دولت، همه قوا و ارکان کشور در کنار 
هم باشند؛ دولت، بخش های مختلف حاکمیت و مردم وظایفی 
بر عهده دارند؛ وظیفه دولت در ایامی که با کرونا سر وکار داریم 
تاش برای شناســایی افراد مبتا به بیماری و جدا کردن آنها از 
جامعه و هدایت کردن به سمت بیمارستان ها و نقاهتگاه ها برای 
درمان اســت. وظیفه دیگر دولت مراقبت از کسانی است که به 
تخت بیمارستانی و مراقبت های ویژه نیاز دارند؛ در هر دو بخش 
وزارت بهداشت تاش بسیار خوبی را انجام داده و کادر پزشکی 
ما از پایان بهمن سال گذشــته تا امروز بخشی سرافراز در برابر 
مردم هستند.روحانی با تقدیر از تاش های بخش درمان کشور 
بــه دلیل مجاهدت در مقابله با کرونا و درمان بیماران، گفت: در 
تاریخ بسیار سرافرازهستیم؛ چراکه از روز نخست تا کنون بیماری 
نبوده که برای درمان به بیمارستانی مراجعه کند و با درهای بسته 
بیمارستان ها و وجود نداشتن تخت های خالی روبه رو شود؛ این 
از افتخارات بخش درمان ما است.وی افزود: در کشورهایی بوده 
که بیمار به بیمارستان مراجعه کرده و تخت وجود داشته اما یا 
پرستار نبوده یا بخش مراقبت ویژه نتوانسته آن بیمار را پذیرش 
کند؛ اما در کشور ما طی ماه های اخیر هیچ موردی نداشتیم که 
کسی به بیمارستانها مراجعه کند و با درهای بسته مواجه شوند 
یا اینکه به دلیل فقر مالی نتواند بســتری شود. همه هزینه های 

بیماران با بیمه پرداخت شده و از کسانی هم که از اقشار ضعیف 
هستند، چیزی دریافت نشده است.حتی اامکان درمان بیماری 
اتبــاع خارجی که بصورت قانونی در کشــور ما حضور دارند نیز 
بصورت مجانی انجام می شود.رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: 
کار ســومی که دولت باید انجام میداد، تهیه لوازمی اعم از کیت 
تشخیص، وسایل مربوط به تنفس مصنوعی، دستکش، ماسک 
و مــواد ضد عفونی کننده بود که برای بهداشــت عمومی مردم 
و تجهیز بخــش درمانی ضرورت داشــت؛ در زمینه تامین این 
تجهیزات تاشــی همه جانبه آغاز شد و همه به میدان آمدند. 
خوشــبختانه امروز در زمینه تامین ماسک های N۹۵ ، ماسک 
های جراحی یا دارو همه نیازها بصورت روزانه تامین می شــوند. 
بخش اعظمی از نیازهای مردم در این زمینه تامین شده و سایر 
نیازها نیز طی روزهای آتی تامین خواهد شــد؛ شرایط کشور ما 
در این زمینه با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست و کار بزرگی 
انجام شده است.روحانی اظهار کرد: چهارمین وظیفه دولت تامین 
مایحتاج ضروری مردم است؛ در طول این مدت نشده که مردم 
به فروشگاهی مراجعه کنند و با قفسه های خالی مواجه شوند؛ 
موضوعی که بســیاری از کشورها دست به گریبان آن بودند. در 
این زمینــه از بانک مرکزی و بخش های حمل و نقل و گمرک 
تشــکر می کنم؛ چراکه در این مدت تردد ها در کشور به دلیل 
دستورات بهاشتی کاهش یافته، اما در زمینه حمل کاا و بار در 
ماه های اسفند و فروردین تردد کامیون ها بیشتر از سالهای قبل 

بوده که این نشــان می دهد که همه به صحنه آمدند و جهادی 
عمومی و همگانی را شــاهد بودیم و مردم در نیازهای ضروری و 
عمومی خود دچار مشکل نشدند.وی با تاکید بر اینکه امسال در 
بخش کشاورزی شرایط ما از سال های قبل بهتر است، گفت: در 
زمینه تولیدات زراعی پیش بینی می شــود بین ۳.۵ تا ۴ درصد 
افزایش تولید داشته باشیم. در زمینه گندم نیز تولید ۱۴ میلیون 
تن پیش بینی شده اســت. در سایر زمینه ها نیز آمار و ارقامی 
که  وزارت کشــاورزی می دهد، شرایط مناسبی داریم؛ در زمینه 
تولید برنج پیش بینی ما این اســت که محصول ما ۲.۶ میلیون 
تن باشد که رقمی قابل ماحظه ای است. همچنین پیش بینی 
ما این اســت که در زمینه تولید شکر امسال با تولید ۱.۷ میلون 
تن مواجه باشیم که بخش اعظم نیاز ما را تامین خواهد کرد. در 
بخش دام و آبزیان نیز شرایط ما بهتر از سال قبل است و امسال 
رشد محصوات و تولید خواهیم داشت.رئیس جمهوری ادامه داد: 
طرح ۴۶ هزار هکتار در سیستان و بلوچستان فعال شده و ۲۹۵ 
هزار هکتار خوزستان و ایام نیز آماده  شده و کشاورزان مشغول 
فعالیت هســتند و ان شاءاه هم به دلیل کارهایی که انجام شده 
و هم به دلیل رحمت الهی که امســال هم شــامل حال ما شده 
است، امسال محصول بیشتر و بهتری خواهیم.روحانی همچنین 
با اشــاره به وضعیت تاابهای کشور و همچنین دریاچه ارومیه 
خاطر نشان کرد: به لطف خدا سال بسیار خوبی را پیش رو داریم 
و حدود ۵۰ تااب در کشــور آبگیری شــده و وضعیت دریاجه 

ارومیه به ۱۰ سال قبل بازگشته است. طرح های بزرگی در زمینه 
آب و خاک خواهیم داشت که در تابستان و پاییز افتتاح خواهد 
شد. امیدواریم کل طرح گرمسیری که سالهاست در دست انجام 
اســت و دولت های مختلف نیز برای تحقق آن گام برداشته اند، 
به بهره برداری برســد.وی با تاکید بر اینکه امسال شرایط کشور 
در وضعیت خوبی است، تصریح کرد: دشمنان ما تبلیغ نکنند که 
پارسال وضع دولت خیلی بد بود و امسال خیلی بدتر است؛ خیر، 
اینگونه نیست؛  پارسال وضع رشد اقتصاد بدون نفت ما مثبت بوه 
و امســال همه پبیش بینی ها به ما میگوید که این رشد مثبت 
است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی این بانک هم رشد 
اقتصادی را مثبت پیش بینی کرده وهم اینکه برای ســال ۹۹ 
شــرایط تورم را از دو سال گذشته بهتر پیش بینی کرده است و 
اینگونه نیســت که رسانه های خارجی تبلیغ می کنند که مردم 
گرفتارند.رئیس جمهوری گفت: امســال سال خوبی خواهد بود 
گرچه ما مشکات تحریم و کرونا را داریم اما آن شرایط سیاهی 
که آنها ترســیم می کنند و می خواهند دل مردم را خالی کنند 
کاما دروغ و بی اســاس اســت؛ ما همه با پشتیبامی یکدیگر و 
تاش کردن و حضور مردم در صحنه شــرایطی خواهیم داشت 
که آنچنان که دشمنان ترســیم می کنند نخواهد بود و شرایط 
ما با وجود همه مشکات نسبتا قابل قبول و مطلوب برای مردم 
خواهدبود.روحانی با بیان اینکه »دولت به فکر کل سال هست«، 
اظهار کرد: از ۴ میلیون تن کاایی که در گمرکات داشــتیم ۱ 
میلیون تن ترخیص شده و بانک مرکزی توانسته ارز مورد نیاز را 
تامین کند. بانک مرکزی طی روزهای ابتدای فروردین با وجود 
همه مشکات یک میلیارد دار برای کااهای اساسی مورد نیاز 
پرداخت کرده است. طبق برنامه ای که برای تامین مایحتاج مردم 
پیش بینی کردیم پیش خواهیم رفت و امیدواریم خداوند عنایت 
خود را نسبت به مردم و کشور ما ارزانی بدارد و ما بتوانیم از این 
مشــکات عبور کنیم.وی کمک به آسیب دیدگان اقتصادی را 
وظیفه پنجم دولت در ایام درگیری کشور بار کرونا عنوان کرد و 
گفت: امروز پروازها خوابیده و تاش هایی که در زمینه گردشگری 
می شده، اان تقریبا متوقف است و خیلی از بخش های اقتصادی 
تحت تاثیر قرار گرفته است. همچنین وضعیت نفت با وجود اینکه 
اخیرا تولید آن کاهش یافته است، تحت تاثیر وضعیت کرونا قرار 
گرفته است. امسال همه بخش های اقتصاد و جامعه تحت تاثیر 
این بیماری است و ما باید برای آن برنامه ریزی کنیم؛ بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده مردم می توانند مطمئن باشند که 

نیازهای اساسی آنها مرتفع خواهد شد.

سرلشکر سامی : 
سامانه هوشمند مستعان توسط بسیجیان 

تولید شده است
فرمانده کل سپاه در آیین رونمایی از 
ســامانه هوشمند تشخیص لحظه ای 
ویروس کرونا با نام »مستعان«گفت: 
این دســتگاه پدیده علمی و فناوری 
نوظهور و منحصر به فردی است که 
پس از شیوع ویروس کرونا در کشور 
توسط تعدادی از بسیجیان دانشمند و 
با اخاص تولید شده است.به گزارش 
ایســنا به نقل از سپاه نیوز ؛ سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل 
سپاه در آیین رونمایی از سامانه هوشمند تشخیص لحظه ای ویروس کرونا با نام 
»مســتعان« که صبح امروز )چهارشنبه(  در ســتاد فرماندهی کل سپاه برگزار 
شــد در تشریح ویژگی های این دســتگاه، گفت: این دستگاه می تواند ویروس 
کرونــا را تا حدود ۱۰۰ متر تشــخیص دهد.وی افزود: دســتگاه نیاز به گرفتن 
خون ندارد و قابلیت تشــخیص سطوح و انسان های آلوده را دارد و آزمایش آن 
در بیمارستان های مختلف صورت گرفته و تا ۸۰ درصد عملکرد آن مثبت بوده 
است.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دستگاهی که ماحظه می کنید یک پدیده 
علمی و فناوری نوظهور و منحصر به فردی است که پس از شیوع ویروس کرونا 
در کشــور توسط تعدادی از بسیجیان دانشــمند و با اخاص تولید شده است، 
گفت:  این ســامانه با اســتفاده از ایجاد میدان مغناطیسی و استفاده از ویروس 
دوقطبی درون دستگاه، هر نقطه ای از محیط که تا شعاع ۱۰۰ متر آلوده باشد، 
آنتن این دســتگاه در مقابل آن نقطه قرار میگیرد و در عرض ۵ ثانیه می تواند 

نقطه آلوده را کشف کند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :
ارتش تکیه گاه مستحکم ملت است

وزیر دفاع با تبریک فرارســیدن روز پرافتخار و با شــکوه ارتش و نیروی زمینی 
قهرمان با اشــاره به توان و قدرت نظامی ارتش جمهوری اســامی ایران اظهار 
داشت: ؛ ارتش جمهوری اسامی ایران جزو بصیرترین و مؤمن ترین سازمان ها 
و نهاد های کشور اســت که با رصد دقیق و درک عمیق از تحوات منطقه ای 
و جهان خود را برای رویارویی با هر تهدیدی آماده کرده اســت.به گزارش ایسنا 
به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح با تبریک ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اســامی ایران و 
نیروی زمینی قهرمان، به نقش برجسته ارتش در ایجاد و استمرار انقاب اسامی 
اشاره کرد و افزود: در کام نورانی حضرت امام )ره( مکررا قبل از پیروزی انقاب 
اســامی مســئولین و کارکنان  ارتش مخاطب قرار گرفته اند و بنیانگزار کبیر 
انقاب اســامی ، بدنه ارتش را  مومن و از بدنه ی مردم می دانستند.وزیر دفاع 
پیوســتن ارتش به مردم و انقاب اسامی  در روزهای پایانی مبارزات و قبل از 
پیروزی نهایی انقاب اسامی را یکی از مهم ترین عناصر تسریع کننده و تسهیل 
کننده پیروزی شکوهمند انقاب اسامی دانست و تصریح کرد ، ارتش جمهوری 
اسامی با پیروزی انقاب  بافاصله در صحنه ای دیگر از پایبندی خود به اسام 
و انقاب وارد عرصه درگیری با عناصر ضد انقاب در کردستان ، گنبد و.... شد 
و نشان داد هرزمان و مکانی به حضور مقتدرانه اش نیاز باشد  گوش بفرمان امام 
و مقتدای خود  صمیمانه و خالصانه جانفشانی خواهد کرد .امیر سرتیپ حاتمی 
در مورد سایر خصایص و وجه تمایز ارتش جمهوری اسامی ایران با ارتش های 
دیگر کشورها  بیان داشــت: قانون اساسی جمهوری اسامی، ارتش  جمهوری 

اسامی ایران را یک ارتش مکتبی و مردمی تعریف کرده است.

فرمانده هوافضای سپاه:
داورمردی های ارتش هرگز از صفحات زرین 

انقاب محو نمی شود
تهران- ایرنا- فرمانده هوافضای سپاه، مجاهدت رزمندگان ارتش را مایه  دلگرمی 
و آرامش ملت ایران دانســت و گفت: داورمردی هــای این نیرو در دوران دفاع 
مقدس هرگز از صفحات زرین انقاب اسامی محو نخواهد شد.به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی ارتش، سرتیپ پاسدار »امیرعلی حاجی زاده«  دیروز چهارشنبه در 
پیامی خطاب به سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسامی روز ارتش را تبریک گفت.فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران افزود: 
بــا صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با احترام؛ ۲۹ فروردین ماه ســالروز 
ارتش جمهوری اســامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی 
را به جنابعالی و کارکنان خدوم و جان بر کف ارتش صمیمانه تبریک و تهنیت 
می گویم.حاجــی زاده تصریح کرد: تاش و مجاهدت رزمندگان ارتش جمهوری 
اســامی ایران مایه  دلگرمی و آرامش ملت شریف ایران است و داورمردی های 
ارتش در دوران دفاع مقدس و تقدیم هزاران شــهید و جانباز هرگز از صفحات 
زرین انقاب اسامی محو نخواهد شد و مردم شهیدپرور ایران اسامی همیشه 
قدردان خدمات آحاد کارکنان ارتش در حوادث غیرمترقبه و تاش برای سامتی 
آنان بوده و خواهند بود.حاجی زاده خاطرنشــان کرد: امید است نیروهای مسلح 
جمهوری اسامی ایران در سال جهش تولید، برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز، 
تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( همیشه 

پیشگام و با صابت باشند.

امیر موسوی: 
11 هزار کادر پزشکی ارتش در خط مقدم 

مقابله با کرونا قرار گرفتند
تهــران- ایرنا- فرمانده کل ارتش جمهوری اســامی ایــران در پیامی به 
مناسبت ۲۹ فروردین گفت: بیش از ۱۱ هزار کادر پزشکی و درمانی ارتش 
ایثارگرانه در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا وارد عمل شــدند.به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی ارتش، سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی دیروز چهارشنبه 
بمناســبت ۲۹ فروردین، روز ارتش و حماســه آفرینی های نیروی زمینی با 
صدور پیامی اظهار داشــت: عید ملی ۲۹ فروردیــن، روز ارتش جمهوری 
اسامی ایران، یادگار ارزشــمند حضرت امام)ره( و روز حماسه آفرینی های 
نیــروی زمینی قهرمان را به محضــر فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام 
خامنه ای )مدظله العالی(، ملت شــریف ایران، نیروهای مسلح و همرزمان 
عزیــزم در ارتــش و خانواده های آنها تبریــک می گویم.فرمانده کل ارتش 
جمهوری اســامی ایران افزود: توفیق پوشیدن لباس سربازی ارتش اسام 
و مجاهدت در دو عرصه مقاومت و ایســتادگی در مقابل دشمنان از یک سو 
و کمک و یاری به مردم از سوی دیگر، نعمت بیکران الهی است که خداوند 
بزرگ بر برگزیدگان ملت ایران عطا فرموده و ما بر این نعمت پروردگار کریم 

شاکر و سپاسگزاریم.

توضیحات سخنگوی دولت درباره 
پروازهای ایرانی به مقصد جده

ســخنگوی دولت علت پروازهای ایرانی به مقصد جــده را اداری و جهت 
بازگرداندن کارمندان شرکت های هواپیمایی به ایران اعام کرد.به گزارش 
ایسنا، علی ربیعی در حاشیه  جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به پرسشی درباره علت پرواز هواپیمای ایرانی به جده اظهار کرد: 
امروز صبح این موضوع را از آقای ظریف پرسیدم که اطاعی نداشتند بعد 
از آقای مهندس اســامی سوال کردم و گفتند که پرواز به جده برای کار 
اداری و بازگرداندن کارمندان شرکت های هواپیمایی به ایران بوده است.وی 
افزود: هیچ عقبه سیاســی در این پرواز وجود نداشته است و علت سیاسی 
برای آن نیست، بلکه یک کار کاما اداری انجام شده است.ربیعی همچنین  
با اشــاره به مطرح شــدن  گزارش دیوان محاسبات مجلس درباره تفریغ 
بودجه۹۷ در جلسه دولت اظهار کرد: دولت در مجموع نظارت را مفید می 
داند و دولت نظارت پذیری هستیم و معتقدم که یکی از نظارت پذیرترین 
دولت های بعد از انقاب دولت یازدهم و دوازدهم بوده اســت. هیچ دولتی 
به اندازه این دو دولت تحت نظارت شدید نهادهای مربوطه و افکار عمومی 
قرار نداشته اســت. بازبودن فضای عمومی در نظارت به دولت و نقدهایی 
که انجام شــده است بی نظیر بوده و مردم می توانند قضاوت کنند که در 
سالهای گذشته دولت چقدر در معرض شفافیت بوده است.وی اضافه کرد: 
امیدواریم که گزارش تفریغ بودجه نسبت به همه بودجه بگیران انجام شود 
و تفکیکی قائل نشویم و باید همانطور که به صورت شفاف گزارشی درباره 
دولت قرائت شــد گزارش ســایر بخش ها هم اعام شود.سخنگوی دولت 
ادامه داد: برخی موارد مثل بحث ارز بنابر گزارش آذرماه ۴ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون دار بوده که به ۳ میلیون دار تبدیل شــده است. بخش اعظمی 
از این کااهای واسطه ای هستند و برای تولید هستند که کاما مشخص 
اســت و حداقل نیمی از این ۳ میلیون دار را شامل می شود که به علت 
تحریم این کااها وارد می شوند. ای کاش این موارد اشاره می شدند. وقتی 
عدد کلی گفته می شود و به این موارد نمی پردازیم در اذهان ابهام ایجاد 
می شود.  وی خاطرنشان کرد: بخشی هم که ارز گرفته اند اما کاایی وارد 
نکرده اند تحت کنترل هســتند و من می خواهم این اطمینان را بدهم که 
حتی یک دارش نیست که مشخص نباشد. ما اان یک و نیم میلیارد دار 
پرونده رسیدگی داریم که از این رسیدگی ها بخشی هم حتی به قوه قضائیه 
رفته است و شاید ۷۰ تا ۸۰ میلیون دار آن در قوه قضائیه در حال بررسی 
است.ربیعی تاکید کرد: با احترام به آن گزارش مجلس باید گفت که ملت 
ایران مطمئن باشند که یک سنت آن هم نیست که معلوم نباشد کجا رفته 
و همه مشخصا محاسبه خواهد شد و دولت با جدیت این موضوع را دنبال 
می کند.ربیعی افزود: مواردی هم هســت که به کشور کااهایی وارد شده 
که اگر با شرایط امروز مقایسه کنیم ممکن است کااهای اساسی نباشند 
امــا در زمان خودش قیمت ارز ما چیز دیگری بوده و آن کااهایی هم که 
وارد شــده در آن زمان مورد نیاز بوده است مثل لوازم خانگی یا مواردی از 
این دست. پس مقایســه با امروز در این زمینه درست نیست چرا که هم 
قیمت ارز چیز دیگری بوده و هم آن کااها در زمان خود مورد نیاز بودند.

ســخنگوی دولت همچنین اعام کرد: اتفاقی افتاده بود که نرخ آرد برای 
نانوایان آزادپز مانند نانوایان صنعتی  محاســبه شده بود که امروز تصمیم 
گرفتیم این نرخ برگردد و همان ۹۰۰ تومان برای آزادپزان محاسبه شود.

وی افزود: نرخ آرد برای نانوایان یارانه ای هم همان ۶۶۵ تومان است و نرخ 
آرد صنعتــی ها نیز ۲۷۰۰ تومان خواهــد بود.ربیعی تاکید کرد: بنابراین 
امســال به نرخ آرد آزادپزان اضافه نمی شود و قیمت نان در میان آزادپزان 

افزایش نخواهد داشت.

تهران-ایرنــا- وزیر امور خارجه گفت: پزشــکان بدون 
مــرز در تهران دفتــر دارند و ورود این گــروه از افراد 
بــا هماهنگی ها و درخواســت هایی انجام شــده بود.

سیدحســین نقوی حسینی با تشــریح نشست دیروز 
چهارشنبه کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
با حضــور محمدجــواد ظریف اظهار داشــت: رییس 
کمیســیون امنیت ملی مجلس در این نشست مسائل 
حوزه سیاســت خارجی در شــرایط فعلی را پراهمیت 
دانست و گفت که »مسائل عراق، تحریم ها و خصومت 
آمریکایی ها، تاثیر کرونا بر مســائل سیاست خارجی و 
این گونه مسائل باید مورد بررســی قرار گیرد.نماینده 
مردم ورامین و پیشــوا در مجلس شــورای اســامی، 
تصریح کرد: آقای ظریف در نشست با بیان اینکه کرونا 
در سطح بین المللی تحوات عمیقی را ایجاد کرده که 
در حــال حاضر قابل ارزیابی دقیق نیســت، گفت که 
»اینکه چه مسائلی در آینده برای کشورها رقم بخورد 
سوال مهمی است، ما در وزارت امور خارجه این موضوع 
را دقیق بررســی و رصد می کنیم. این فرایند نیازمند 
مطالعه دقیق است. قدرت های سلطه گر تاش می کنند 
حاکمیت خود را در دوران پســا کرونا حفظ کنند ولی 
اتفاقات و نحوه عمل آمریکایی ها نتایج عکســی برای 
آنها داشته است.«نقوی حســینی ادامه داد: وزیر امور 
خارجه همچنین یادآور شد که »تاش و پیشرفت های 
خوبی در آزادسازی پول های جمهوری اسامی صورت 
گرفته و به ســرانجام خواهد رسید. بیشترین کمک و 
همراهی در مبارزه بــا کرونا و در کاری و تامین نیازها 
بین وزارت خارجه و وزارت بهداشت و درمان انجام شده 
است.«وی ادامه داد: آقای ظریف در ارتباط با تحوات 
اخیر در کشــور عراق نیز گفت که »سیاست جمهوری 
اسامی ایران حفظ استقال، آرامش و حاکمیت دولت 

عراق طبق قانون اساســی این کشور است، همان گونه 
که در ســوریه و افغانســتان هم این سیاست را دنبال 
می کنیم. روند صلح در منطقه باید در اختیار کشورهای 
منطقه باشد و کشورهای خارج از منطقه و قدرت های 
مدعی نبایــد دخالت کنند. ایــران خواهان آتش بس 
و توافق در افغانســتان اســت و در جهــت آن تاش 
می کنیم.«ایــن نماینده مــردم در مجلس دهم یادآور 
شــد: وزیر امور خارجه در ادامه توضیحات خود یادآور 
شــد که »پیروزی های عینی شرایط را برای آتش بس 
و رفع محاصره فراهم کرده اســت، امیدواریم مجموعه 

تاش های منطقه ای و بین المللی به نتیجه برسد.«

ورود پزشکان بدون مرز با هماهنگی انجام گرفته 
است

نقوی حسینی با اشــاره به توضیحات ظریف در مورد 
پزشــکان بدون مرز، گفت: وزیر امور خارجه گفت که 
»پزشــکان بدون مــرز در تهران دفتــر دارند و طرف 
آنها وزارت کشــور اســت. الحمده نیازی به خدمات 
آنها نداشــتیم. ورود این گروه از افراد با هماهنگی ها و 
درخواست هایی انجام شده بود، وزارت خارجه خودش 
بدون هماهنگی برای کسی ویزا صادر نمی کند، قطعاً 

هدف استفاده از ظرفیت آنها بوده است.«

تاکید وزارت اطاعات بر بهره برداری سیاســی 
آمریکا از شرایط کرونا

ســخنگوی فراکســیون نمایندگان وایی در مجلس 
شــورای اســامی تصریح کرد: در ادامه جلسه امروز 
نماینده وزارت اطاعات درباره نحــوه و میزان مراوده 
با کشــورهای منطقه و اســتفاده از ظرفیت های آنها 
و همچنین اقدامات انجام شــده در جهت بازگرداندن 

ایرانی های خارج از کشور در شرایط کرونا، توضیح داد و 
گفت که »آمریکایی ها تاش بسیار کردند تا از موضوع 
کرونا بهره برداری سیاسی کنند و ایران و چین را مورد 
اتهام و فشار قرار دهند. همچنین تضعیف محور مقاومت 
در شــرایط کرونا را در دستور کار قرار دادند و به دنبال 
ناامن سازی و ایجاد اغتشاش در این کشورها هستند.«

واکاوی تحوات عراق و افغانســتان در حضور 
نمایندگان سپاه و ستاد کل

نقوی حسینی با بیان اینکه در ادامه نشست نمایندگان 
سپاه پاسداران، سپاه قدس، سازمان انرژی اتمی و ستاد 
کل نیروهای مســلح حضور پیدا کردند، افزود: سردار 
زارعــی گفت که »وضعیت با ثبات و مشــارکت فعال 
مردم در صحنه عراق نشان دهنده پایداری، استحکام و 
پیشرفت این کشور و آینده روشن عراق است. امیدواریم 
انتخاب الکاظمی آثار مثبت و رو به جلویی را در شرایط 
فعلی عراق ایجاد کند. تاکیــد بر اجرای قانون مصوب 
پارلمان عراق مبنی بر خروج آمریکا از عراق از ســوی 
دولت آینده عراق نشــان دادن همان ثبات و استحکام 
است.«ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی گفت: سردار زارعی در 
ادامه یادآور شد که »آمریکایی ها به دنبال حضور و ادامه 
حضور خود در عراق هســتند ولو اینکه این هدف را با 
کاهش نیروها و محــدود کردن پایگاه های خود دنبال 
کنند. در افغانســتان حاکمیت سه گانه غنی، عبداه و 
طالبان هم باید به نفع اتحاد، انسجام، استحکام، امنیت 
و ثبات در افغانســتان ســامان پیدا کند.در این جلسه 
علیرضــا رحیمی، مصطفی کواکبیان، شــهروز برزگر، 
عاءالدیــن بروجردی، محمدجواد جمالی نوبندگانی و 

مسعود گودرزی اظهارنظر کردند.

نقوی حسینی به نقل از ظریف؛
پزشکان بدون مرز با هماهنگی وارد کشور شدند

بــا دســتور رییس قــوه قضاییه به 
دادستان تهران، گزارش رییس دیوان 
محاســبات در مورد ارز تخصیصی 
بــرای واردات کاا در ســال ۹۷ در 
شــعبه اختصاصی به صــورت ویژه 
بررسی می شود.به گزارش ایسنا، به 
نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، طی 
هفته گذشته رییس دیوان محاسبات 
کشور گزارشــی درخصوص »تامین 
ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات کااهای اساسی و غیراساسی 
در ســال ۹۷ « که بابت آن بیش از 
چهار میلیــارد و ۸۲۰ میلیون دار 
باتکلیف مانده و علی رغم گذشت 

بیش از یک ســال منجر به واردات 
کاا نشــده است به دفتر رییس قوه 
قضاییه ارســال نمــوده که آیت اه 
رییسی پس از مشاهده این گزارش، 
بافاصه به دادســتانی تهران دستور 
داده است موضوع به صورت ویژه در 
یک شــعبه اختصاصی مورد بررسی 
قــرار  بگیرد.بنابراین گزارش، عادل 
آذر رییس دیوان محاسبات که روز 
سه شــنبه در نشست علنی مجلس 

شورای اســامی به ارائه گزارشی از 
تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت، طی 
اظهاراتی به رسیدگی به موضوع ارز 
۴۲۰۰ تومانی اشــاره و تصریح کرد: 
مجمــوع ارزی که در ســال ۹۷ به 
صرافی هــا و وارد کنندگان کااهای 
اساســی و غیراساسی داده شده ۳۱ 
میلیارد دار بوده است که از این رقم 
حدود ۴.۸ میلیــارد دار ما به ازای 
افزود:  واردات کاا نداشته است.وی 

همچنین قرار بــوده حدود ۱۲ هزار 
میلیــارد تومان بابــت مابه التفاوت 
قیمت ارز به حساب بانک های عامل 
واریز شود که با پیگیری های دیوان 
تا ســال ۹۸ تنها ۲ هــزار میلیارد 
تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد د آن تاکنون بازنگشته است.

رئیس دیوان محاسبات افزود: قانونا 
در این پرونده به هر میزان ارز که هر 
شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و 
غیردولتی دریافت کرده را بررسی و 
مشــخص کردیم که چه میزان کاا 
وارد شــده و یا تخلف صورت گرفته 

است.

با دستور رییسی به دادستان تهران
بررسی گزارش دیوان محاسبات درباره ارز 

تخصیصی برای واردات کاا در سال 9۷
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گزیده خبر  جزئیات وام ۱میلیون تومانی یارانه بگیران

سرپرستان منتظر پیامک v.refah باشند
سخنگوی تسهیات حمایتی کرونا با اشاره به اینکه مردم ابتدا 
صبر کنند تا از سرشــماره v.refah پیامک دریافت کنند گفت: 
پس از دریافت پیامک کد ملی را با شــماره همراه سرپرســت 
خانوار به شماره ۶۳۶۹ پیامک کنند.حسین میرزایی، سخنگوی 
تســهیات حمایتی کرونا، درباره جزئیات وام 1میلیون تومانی 
دولــت گفت: مردم ابتــدا صبر کنند تــا از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعــات با سرشــماره v.refah پیامک دریافت کنند 
و سپس با سیم کارتی که به اســم سرپرست خانوار است، کد 
ملی سرپرســت خانوار را به شماره ۶۳۶۹ پیامک کنند. وی با 
تأکید بر اینکه حتماً  باید ســیم کارت به اسم سرپرست خانوار 
باشد گفت: آخرین  لیست کلیه خانوارهای یارانه بگیر از سوی 
سازمان هدفمندی یارانه ها در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات قرار گرفته است. از امشب چهارشنبه 27 فروردین ماه 
۹۹ تا آخر هفته با سرشماره v.refah به سرپرستان خانوار پیامک 
ارسال می شود. تا زمانی که سرپرستان پیامک دریافت نکرده اند 

نیاز به هیچ اقدامی نیست.

سیم کارت حتماً به نام سرپرست خانوار باشد
 میرزایی افزود: اگر سرپرســت خانواری شماره تلفن همراهی به 
نام خود ندارد باید 100 درصد تهیه کند، چرا که باید احراز هویت 
شــود که سرپرست در قید حیات اســت. اگر می خواهد از این 
حمایت اســتفاده کند باشک باید سیم کارتی به اسم سرپرست 

خانوارباشد.ســخنگوی تســهیات حمایتی کرونا بیان کرد: تا 
یکشــنبه ۳1 فروردین ماه ۹۹ این مهلــت وجود دارد و تمدید 
نمی شــود. وزارت رفاه بررسی می کند که شماره تلفن همراه به 
اسم سرپرست خانوار باشد و خانوار در لیست یارانه بگیران باشند 
اگر چنین باشد، لیست در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار  

می گیرد و پرداخت با همکاری بانک ها انجام می شود.

 تسهیات پول نقد و قابل برداشت است
 سخنگوی تســهیات حمایتی کرونا با اعام اینکه مبلغ یک 

میلیون تومان پول نقد است و امکان برداشت از کارت عابربانک 
وجود دارد گفت: این وام قرض الحســنه است و اقساط آن ۳5 
هزار تومان از یارانه کســر می شود. حدود 4درصد کارمزد دارد 
و کاماً  قرض الحسنه اســت. وی درباره افرادی که به تازگی از 
لیســت پدر و مادر خود یارانه نقدی را تفکیک کرده اند گفت: 
آن دسته از افرادی که به تازگی برای تفکیک یارانه نقدی از پدر 
و مــادر خود اقدام کرده اند حتی اگر هنوز یک ماه هم دریافت 
نکرده اند در صورتی که مشــمول یارانه نقدی شوند در سازمان 
برنامه و بودجه وجود دارد. ســازمان هدفمندی یارانه ساختار 

این خانواده ها را وارد پروتکل کرده و لیست را در اختیار وزارت 
ارتباطات قرار داده است تا با سرشماره v.refah پیامک دریافت 
کنند. هیچ سایتی برای ثبت نام وجودندارد. اگر در سایتی اعام 
شــد که برای ثبت نام مراجعه کنید کاهبرداری است، چرا که 

هیچ گونه سایتی برای این وام وجود ندارد.

 لیست یارانه بگیران بِروز است
میرزایی در پاســخ به اینکه اگر به هر دلیل برای سرپرستی 
خانواری که یارانه دریافت می کند پیامک ارســال نشد مردم 
چه کار کنند گفت: حتی اگر افراد پیامک های تبلیغاتی خود 
را بسته باشند، باز هم پیامک برایشان ارسال می شود و مردم 
نگران نباشــند، حتی اگر 10 ســیم کارت به اسم سرپرست 
خانوار باشد برای تمام 10 سیم کارت پیامک ارسال می شود. 
آن شــماره تلفن همراهی که سرپرست خانوار با آن, شماره 
کد ملی خود را پیامک می کند به عنوان شــماره تلفن رسمی 
سرپرست خانوار نزد حاکمیت ثبت می شود و از این پس هر 
پیامکی به آن شماره ارسال کند به منزله اباغ رسمی خواهد 
بود. وی در پاســخ به اینکه این اقدام به وام 2میلیون تومانی 
برای 4میلیون خانوار که درآمــد ثابت هم ندارد ارتباط دارد 
گفت: این وام هیچ ارتباطی به هیچ مصوبه دیگری ندارد. این 
اقدام صرفاً  برای وام یک میلیون تومانی یارانه بگیران بدون سود 

و به صورت قرض الحسنه است.

علیرغم شیوع کرونا
صندوق بین المللی پول از بهبود رشد 

اقتصادی و تورم ایران خبر داد
صندوق بین المللی پول درگزارش جدید چشــم انداز اقتصاد جهان از بهبود 
رشــد اقتصادی و نرخ تورم ایران علیرغم شــیوع ویــروس کرونا خبر داد.به 
گزارش خبرنگار مهر، صندوق بین المللی پول درگزارش جدید چشــم انداز 
اقتصاد جهان اعام کرد رشــد اقتصادی ایران علیرغم آنکه در ســال 2020 
منفی خواهد بود اما بهبود می یابد؛ در عین حال نرخ بیکاری به 1۶.۳ درصد 
افزایش خواهد یافت.در گزارش جدید صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی 
ایران در ســال جاری میادی )2020( منفی 5.۹۸5 درصد پیش بینی شده 
است که علیرغم منفی بودن اما نسبت به برآورد صندوق نسبت به سال 201۹ 
که منفی 7.۶ درصد بود، با بهبود همراه خواهد بود. صندوق بین المللی پول 
در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی ایران در سال 201۹ را منفی ۹.45 اعام 
کــرده بود که در گزارش جدید خود، آن را اصاح کرده اســت.صندوق بین 
المللی پول در گزارش تازه خود، نرخ تورم در ایران در سال جاری میادی را 
۳4.2 درصد پیش بینی کرده است. این نرخ برای سال 201۹ میادی 41.1 
درصد پیش بینی شــده بود. بنابراین نرخ تورم نیز در سال جاری میادی با 
بهبود همراه خواهد بود.بهبود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال جاری 
میادی در حالی است که تحلیلگران بین المللی طی دو ماه اخیر به دفعات 
هشدار داده اند اقتصاد جهان بدلیل شیوع ویروس کرونا و توقف فعالیت های 
اقتصادی دچار رکودی بی سابقه خواهد شد.علیرغم آنکه صندوق بین المللی 
پول رشــد اقتصادی ونرخ تورم ایران در سال جاری میادی را با بهبود پیش 
بینی کرده است اما نرخ بیکاری کشــورمان به استناد گزارش تازه این نهاد، 
افزایش خواهد یافت و به 1۶.۳ درصد خواهد رسید. این عدد برای سال 201۹ 

میادی 1۳.۶ درصد برآورد شده بود.

شریعتمداری بخشنامه تعیین حداقل مزد 
کارگران در سال 99 را اباغ کرد

تهران- ایرنا- محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه 
شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1۳۹۹ را به 
کلیه کارفرمایان و کارگاه  های مشمول قانون کار اباغ کرد.به گزارش سه شنبه 
شب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن کامل بخشنامه تعیین حداقل مزد 
کارگران در ســال 1۳۹۹ به شــرح زیر است.  در اجرای ماده )41( قانون کار 
»شورای عالی کار« با حضور نمایندگان سه  گروه دولت، کارفرمایان و کارگران 
در جلسه مورخ 20/01/1۳۹۹پس از بحث و بررسی راجع به »تعیین حداقل 
مزد کارگران در ســال 1۳۹۹«، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده 
و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شــرایط 
اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:از اول سال 1۳۹۹ حداقل 
مزد روزانه با نرخ یکســان برای کلیه کارگران مشــمول قانــون کار - اعم از 
قرارداد دائم یا موقت- مبلغ ۶11۸0۹ ریال )ششصد و یازده هزار و هشتصد و 
نه ریال( تعیین می  گردد.همچنین از اول سال 1۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز 
روزانه 15 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا - موضوع ماده ۳۶ قانون کار- به اضافه 
روزانه ۳0۳۳۸ ریال به نســبت آخرین مزد در سال 1۳۹۸ افزایش می  یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه  
بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر 
کارگران نباید روزانه از مبلغ ۶11۸0۹ ریال )ششصد و یازده هزار و هشتصد 
و نه ریال( کمتر شــود.به کارگرانی که در سال 1۳۹۹ دارای یک سال سابقه 
کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه 
مبلغ 5۸۳۳۳ )پنجاه و هشــت هزار و سیصد و سی و سه( ریال نیز به عنوان 

پایه )سنوات( پرداخت خواهد شد.

تمدید مجدد مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی 
زمستان 98

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور از تمدید مجدد 
مهلت تســلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۸ تا پایان 
اردیبهشــت ماه خبر داد.به گزارش اقتصادآناین ، محمد مسیحی دیروز 
چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشــت ماه، با اشاره به شیوع بیماری کرونا در 
کشور و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن اظهار داشت: با توجه به درخواست 
های مکرر فعاان اقتصادی به سبب شــرایط حادث شده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم 
)زمستان 1۳۹۸(، تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۳1 اردیبهشت ماه 1۳۹۹ 
تمدید می گردد.وی خاطرنشان کرد: براین اساس، امکان برخورداری صد 
درصد بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و همچنین 
جریمه تاخیر در مدت یاد شــده در صورت درخواست کتبی برای مودیان 
فراهم می باشــد.گفتنی اســت، پیش از این نیز مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده دوره زمســتان 1۳۹۸ تا پایان فروردین ماه تمدید 
شده بود، که با توجه به تداوم شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا در کشور، 
این مهلت تا پایان اردیبهشت ماه افزایش یافت.گفتنی است، مودیان نظام 
مالیــات بر ارزش افزوده، به منظور ارایه اظهارنامه مالیاتی خود می باید به 
WWW.EVAT. سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس

IR مراجعه نمایند.

 بورس های جهان با هشدار بزرگترین
 رکود قرن، قرمز شدند

بر اســاس گزارش رویترز، اقدامات چین برای حمایت از اقتصاد نیز نتوانست 
امروز ســیگنال مثبتی برای بازارهای سهام داشته باشد. چین، یک نرخ بهره 
کلیدی میان مدت را کاهش داد و راه را برای کاهش نرخ بهره یکی از وام های 
اصلی خود باز کرد. همچنین نرخ سپرده ذخیره اجباری بانک ها را نیز کاهش 
داد. امــا بر خاف تمام این اقدامات که نزدیک بــه 4۳ میلیارد دار به بازار 
مالی دومین اقتصاد بزرگ جهان تزریق می کند، فضای پایداری برای رشــد 
بورس های جهانی ایجاد نشــد. شاخص گســترده MSCI’s همه کشورها که 
وضعیت بورســی 4۹ کشور جهان را نشــان می دهد، 0.۳7 درصد افت کرد. 
بازارهای سهام اروپایی نیز کاهش ارزش داشتند. شاخص پان اروپایی استاکس 
۶00، 0.۸ درصد از ارزش خود را از دســت داد. شــاخص های بورسی فرانسه 
نیز بعد از اعام گزارش 15 هزار مرگ ناشــی از ویــروس کرونا، 0.۹ درصد 
فروریختند. ارزش صندوق مدیریــت دارایی جوپیتر در لندن نیز 5.۶ درصد 
فروریخت. چرا که این صندوق سرمایه گذاری، گزارش داد که دارایی های تحت 
مدیریت آن در چهارماهه اول امسال، 1۸.۳ درصد کبه دلیل ترس همه گیری 

کرونا در بازارهای مالی کاهش یافته است. 

مهندس ناصر تقی زاده :
چادرملو با 10 طرح توسعه بخش، مصمم به تحقق 

جهش تولید است 
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در نخســتین نشســت خبری خود پس از بازدید از 
قسمتهای مختلف این شرکت در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروهی منطقه،  با اشاره به نقش واحدهای معدنی و صنعتی در 
ثروت آفرینی کشــور گفت : کویر مرکزی ایران سرشار از کانی 

های فلزی و غیر فلزی اســت که بعنوان سرمایه های الهی این منطقه و ایران اسامی 
محسوب می شوند و وظیفه ما بعنوان متولیان صنعتی کشور بهره برداری مطلوب از این 
ذخایر، با هدف ایجاد ارزش افزوده و پاسداشــت  نعمات الهی است .وی افزود: بنابر این 
عزم خود را جزم کرده ایم تا در سال جهش تولید و عینیت بخشی به این شعار، توان توان 
خود را جهت توسعه فعالیت ها،گسترده تر ازپیش معطوف داریم . مدیر عامل چادرملو 
با اشاره به ظرفیت های بالقوه منطقه گفت ما بر خود تکلیف می دانیم تا عاوه بر کمک 
به چرخش اقتصادی کشور با  رونق بخشی به تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان مستعد، 
آینده ای روشن برای آنها ترسیم کنیم .مهندس تقی زاده با بیان طرح های توسعه بخش 
چادرملو از جمله-  گندله سازی شماره 2 با ظرفیت ) 5 میلیون تن( - ادامه ساخت واحد 
ذوب و ریخته گری فواد شاهرود با ظرفیت ) 100 هزارتن ( - ادامه ساخت واحد ذوب 
و ریخته گری فواد سرمد ابرکوه با ظرفیت ) ۶50 هزارتن(  - راه اندازی خط تولیدکاف 
فوادی ســرمد ابرکوه با ظرفیت ) 450 هزارتن ( - افزایش ظرفیت تولید واحد )ذوب 
و ریخته گری شــمش فوادی(  آهن و فواد ارفع به میزان ) 200 هزارتن ( - افزایش 
ظرفیت تولید واحد )احیای مستقیم(  آهن و فواد ارفع به میزان ) 250 هزارتن ( - تداوم 
عملیات اجرایی طرح شیرین ســازی و انتقال آب خلیج فارس - تداوم اکتشاف و بهره 
برداری از معدن D1۹  و شروع عملیات اجرایی آن و احداث کارخانه فروسیلیکو منگنز 
با ظرفیت ) 50 هزار تن (  افزود: با  ایجاد واحد اکتشاف و تمرکز جدی بر کشف ذخایر 
جدید سنگ آهن امیدوار هستیم بتوانیم روند تولید و تامین نیاز واحدهای فوادی کشور 
را به مواد اولیــه افزایش دهیم .وی تصریح کرد در عین حال آمادگی داریم  در صورت 
واگذاری هر گونه معدن جدید آنرا تجهیز و در کوتاه ترین زمان  به بهره برداری برسانیم  
.همچنین  مایلیم  در صورت موافقت ایمیدرو با ایجاد واحدهای کنسانتره و گندله سازی 

در سنگان مشارکت داشته باشیم .

کرونا جهش صنعتی جهان را ده سال جلو انداخت 
مســعود گلشیرازی گفت: تجلی عینی اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان اتاق نسل سوم از 
اسفندماه سال گذشته بوده است؛ به نحوی که پارلمان بخش خصوصی اصفهان، اولین 
سازمانی بود که به یاری و پشتیبانی از شبکه بهداشت و درمان استان جهت مهار بحران 
کرونا شتافت. وی آرامش نسبی در تدارک و تامین اقام بهداشتی و درمانی امروز اصفهان 
را مرهون ورود اتاق بازرگانی با مشارکت فعاان اقتصادی به این امر مهم دانست. رئیس 
اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از تدارک و تهیه 110 هزار بســته معیشتی برای اقشار 
آسیب پذیر از بحران کرونا با محوریت اتاق و توسط فعاان اقتصادی خبر داد. گلشیرازی 
با تاکید بر اینکه در این بین اتاق بازرگانی به رســالت اصلی خود یعنی مبحث اقتصاد 
نیز توجه داشــته است، افزود: تاکنون در پارلمان بخش خصوصی اصفهان گزارش های 
ارزشمندی در زمینه های کرونای صنعتی، تحلیل آثار کرونا بر اقتصاد استان و کشور و 
همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش آثار سوء کرونا بر اقتصاد تهیه شده است. 
وی با بیان اینکه شــیوع کرونا بین ۹ تا 1۶,5 درصد  GDP اقتصاد کشور را کاهش می 
دهد، تصریح کرد: این در حالی اســت که تاثیر پذیری این بحران در استان اصفهان به 
عنوان صنعتی ترین اســتان کشــور که قریب به 50 درصد اقتصاد آن وابسته به حوزه 
خدمات و گردشگری است؛ بیشــتر بوده و تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی استان را 

کاهش خواهد داد. 

دژپسند خبر داد:
آغاز عرضه همگانی سهام به شیوه ETF از هفته دوم اردیبهشت ماه

تهــران- ایرنــا- وزیر امور اقتصــادی و دارایی از آغاز عرضه همگانی ســهام به صورت ای.تــی.اف )ETF- صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله( در بازار سرمایه از هفته دوم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: در این روش برای افرادی که برای 
نخســتین بار اقدام به خرید ســهام این صندوق ها می کنند، تخفیف داده می شود.»فرهاد دژپسند« دیروز چهارشنبه در 
حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز، یک روز تاریخی در بازار سرمایه است که با همکاری 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانستیم سهام یکی از بزرگترین هلدینگ های کشور را در بازار سرمایه عرضه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: این اقدام باعث افزایش عمق بازار سرمایه شده و پاسخ مناسب و مثبت به کسانی است که عاقه مند 
هستند در بورس سرمایه گذاری کنند.دژپسند اضافه کرد: همچنین با این عرضه، عملکرد هلدینگ شستا به صورت شفاف 
و در محیط شیشــه ای مورد رویت همه قرار می گیرد. ســایر بنگاه های بزرگ نیز می توانند این تجربه را تکرار کرده و 
برای تامین مالی، سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کند.وزیر اقتصاد تصریح کرد: این عرضه، آخرین اقدام برای عرضه 
سهام نبوده و این روند ادامه خواهد داشت.دژپسند افزود: همن طور که رییس جمهوری امروز تاکید داشت، با هماهنگی 

با وزارت صنعت، برای عرضه هلدینگ های متعلق به وزارت صنعت نیز اقدام می شود.

بسته 200 تا 600 هزار تومانی کرونا ۵ مرحله ای شد
بسته حمایتی 200 تا ۶00 هزار تومانی که برای حدود سه میلیون نفر از افراد فاقد درآمد طی چهار مرحله پیش بینی شده بود 
قرار است برای ماه رمضان نیز تکرار شود.به گزارش ایسنا، در بسته حمایتی که دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در جریان 
کرونا پیش بینی کرده بود یک بسته کمک باعوض برای حدود 1.5 میلیون خانوار )سه میلیون نفر( تعریف شد که شامل پرداخت 
به تناسب اعضای خانوار بین 200 تا ۶00 هزار تومان است که حدود چهار ماه پرداخت خواهد شد.اولین مرحله بسته حمایتی 
200 تا ۶00 هزار تومانی به عنوان کمک باعوض در 27 اسفند ماه پرداخت شد و طبق آنچه سازمان برنامه و بودجه اعام کرده 
است، دومین مرحله نیز ۳0 فروردین به حساب آنها واریز می شود.اما تازه ترین اعام رئیس جمهور از این حکایت داشت که برای 
حمایت از این خانوارها یک بسته معیشتی برای ماه رمضان پرداخت می شود که پیگیری از سازمان برنامه و بودجه از این حکایت 
دارد که این بسته ماه مبارک رمضان تکرار همان مبلغ 200 تا ۶00 هزار تومان است که مجددا در روز دوشنبه هفته آینده به 
حســاب همین حدود 1.5 میلیون خانوار فاقد درآمد واریز می شــود.در مجموع بسته 200 تا ۶00 هزار تومانی طی پنج مرحله 
پرداخت می شود که اولین مورد اسفند بود و دو مورد در فروردین و دو مورد دیگر در اردیبهشت و خرداد انجام می شود.در این 
بسته مبلغی بین 200 تا ۶00 هزار تومان متناسب با اعضای خانوار به حساب آنها واریز شود؛ این مبلغ در خانوار تک نفره 200 
هزار تومان، دو نفره ۳00 هزار تومان، سه نفره 400 هزار تومان، چهار نفره 500 هزار و پنج نفره و بااتر ۶00 هزار تومان است.
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 آژانس بین المللی انرژی:گزیده خبر

 رکود بازار نفت با کاهش تولید جبران نمی شود
آژانــس بین المللی انرژی هشــدار داد که کاهش تولید نفت 
توسط کشــورهای تولید کننده نمی تواند به طور کامل افت 
تقاضا برای این محصول اســتراتژیک را در پی شیوع بیماری 
کرونا جبران کند.به گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی 
امروز )چهارشــنبه( پیش بینی کرد کــه در ماه آوریل تقاضا 
برای نفت 29 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت و به 
سطحی برسد که در 25 سال گذشته نرسیده است.این آژانس 
در گزارش ماهانه خود همچنین هشدار داد که کاهش تولید 
توسط کشــورهای تولید کننده نفت نمی تواند به طور کامل 
در کوتــاه مدت این افت تقاضا را جبــران کند.اگرچه آژانس 
بین المللی انرژی دستاوردهای روزهای گذشته و توافق ائتاف 
اوپک برای کاهش تولید نفت را »شــروع محکمی« خواند اما 
پیش بینی کرد که تقاضا برای این محصول به میزان متوسط 
9.3 میلیون بشکه در روز در سال 2020 کاهش خواهد یافت.

این سازمان بین المللی مستقر در پاریس همچنین ادامه داد 
کــه  با پایین آوردن عرضه بیش از حد نیاز و مســطح کردن 
منحنی انباشــته تولید نفت، کشورهای تولید کننده در یک 
سیستم پیچیده کمک می کنند تا بدترین روزهای این بحران 
را پشت سر بگذارند.بنا بر این گزارش، عاوه بر کاهش عرضه 
توسط اعضای سازمان کشــورهای صادر کننده نفت )اوپک( 
و برخی کشــورهای دیگر از جمله روسیه، انتظار می رود که 
برخی کشورها نیز خرید ذخایر اســتراتژیک خود را افزایش 
دهند.آژانس بین المللی انرژی انــرژی همچنین اعام کرد: 
هنوز منتظر جزئیات بیشــتر از سوی برخی کشورها در مورد 
کاهش تولید برنامه ریزی شــده و پیشنهادات برای استفاده 
از ذخیره استراتژیک هستیم.بر اســاس گزارش این سازمان 
بیــن المللی، ایاات متحده، هند ، چین و کره جنوبی چنین 

خریدهایی را یا پیشنهاد داده اند یا در نظر دارند.

نفت 2 درصد گران شد؛
ترمیم قیمت ها در بازار طای سیاه

تهران – ایرنا- بعد از آنکه دیروز قیمت نفت با کاهشــی 10 درصدی در ســایه 
توافــق تاریخی اما ناکافی کاهش تولید اوپک پاس به کار خود پایان داد،  امروز 
و در آغاز معامات، قیمت ها رشــدی 2 درصدی را تجربه کردند تا بخشــی از 
افــت دیروز را جبران کنند.تقاضای نفت در جهان که تحت تاثیر ویروس کرونا 
با کاهشــی 30 میلیون بشکه ای همراه شده، زمینه را برای افت قیمت نفت در 
بازارهای  جهانی فراهم کرده است.در این میان جنگ قیمتی بین تولیدکنندگان 
بزرگ نفت در یک ماه گذشــته باعث شــتاب گرفتن افت قیمت ها بوده و این 
امــر قیمت نفت را حتی در روزهایی به پایین ترین حد در 18 ســال گذشــته 
رسانده است.با این حال، توافق کاهش تولید که در سرانجام در شامگاه یکشنبه 
نهایی شده باعث تقویت قیمت نفت شده است. هر چند عرضه سرسام آور نفت 
توسط تولیدکنندگان به ویژه عربســتان در روزهای ابتدایی ماه آوریل و خرید 
باای کشورهای مصرف کننده در آن زمان اجازه رشد قیمت ها را در کوتاه مدت 
نمی دهد.از سوی دیگر کاهش عرضه نفت در خوشبینانه ترین حالت،  عددی بین 
15 تا 20 میلیون بشــکه در روز خواهد بود اما همانگونه که تاکید شد،  کاهش 
حمــل و نقل و قرنطینه حدود نیمی از جمعیت جهان،  مصرف انرژی را کاهش 
داده و تقاضای نفت خام تا 30 درصد پایین آمده است.این اعداد نشان می دهد 
که همچنان بازار نفت با مازاد عرضه در شــرایط فعلی رو به رو اســت و اگر در 
روزها و یا هفته های آینده تقاضای نفت تقویت نشــود،  نمی توان انتظار رشــد 

قیمت ها را داشت.

اجرای فاز دوم بازسازی شبکه فرسوده 
فاضاب کان شهر اصفهان

طول شبکه فاضاب شهر اصفهان حدود 3 هزار و 700 کیلومتر است و به دلیل 
قدمت بیش از 44 ســاله آن، حدود1500 کیلومتر از طول این شــبکه نیاز به 
بازسازی و نوسازی دارد. این درحالیست که   حدود 240 کیلومتر آن را  خطوط 
اصلی با اقطار بیش از 500 میلی متر تشــکیل می دهد که از این رقم بیش از 
150 کیلومتر آن فرسوده است و از سال 94 عملیات  بازسازی و اصاح آن  به 
روش نوین در دســتور کار قرار گرفته است. مهندس محسن بیشه، مجری این 
طرح ، با اشاره به روند بازسازی شبکه فرسوده فاضاب اصفهان گفت:.در سال 86 
با سفر هیات دولت به اصفهان، مبلغ200 میلیون یورو از محل فاینانس خارجی 
به پروژه »شناســایی و بازسازی شبکه فاضاب اصفهان« تخصیص داده شد.در 
ســال 90 پس از اخذ مجوز های ازم از شورای اقتصاد، بانک مرکزی،گشایش 
اعتبار اســنادی آغاز شد و در نهایت ســال94 عملیات بازسازی شبکه فرسوده 
اصفهان آغاز گردید.اصفهان اولین شــهر در کشور محسوب می شود که شبکه 
فاضاب در آن به روش های نوین بازســازی شد.  از زمانی که عملیات بازسازی 
و اصاح شبکه فرسوده فاضاب با تکنولوژی نوین در اصفهان در دستور کار قرار 
گرفت 4 دوره کارگاه آموزشی باحضور کارشناسان آبفا از تمام کشور در اصفهان 
برگزار شد. این کارگاه ها به صورت تئوری و عملی برگزار شد تا برخی از فعاان 
صنعت آبفا درکشــور با روش نوین بازسازی شبکه فاضاب در دنیا آشنا شوند 
و با بومی شدن این تکنولوژی، سایر شهرها در کشور به منظور بازسازی شبکه 

فاضاب بتوانند از توان داخلی در این زمینه بهره مند شوند.

در اولین جلسه کمیته سامت در سال جدید از سوي مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان عنوان شد:

تشدید اقدامات پیشگیرانه در مقابله با 
شیوع کرونا ویروس در راستای استمرار 

تولید صیانتی
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان اولین جلسه کمیته راهبردی 
ســامت در سال جدید با موضوع ادامه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه در مقابله 
با بحران کرونا ویروس برگزار شــد.در ابتدای این جلسه که با حضور جمعی از 
مدیران و سرپرستان شــرکت نفت و گاز اروندان همراه بود، مهندس پورهنگ 
مدیرعامل شــرکت ضمن تبریک مجدد ســال جدید و گرامیداشت نامگذاری 
امســال با عنوان »جهش تولید« از ســوی مقام معظم رهبری، بر ادامه فعالیت 
های صورت گرفته در مقابله با شیوع کرونا ویروس طبق پروتکل و دستور العمل 
های اباغی تاکید و اقدامات پیشگیرانه جهت حفظ سامت کارکنان در مقابله با 
بحران مذکور را برای حفظ تولید صیانتی مهم ارزیابی نمود.وی در بخش دیگری 
ضمن بررسی عملکرد کمیته سامت اقدامات صورت گرفته در گستره عملیاتی 
شرکت نفت و گاز اروندان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه روند این اقدامات تا عبور 
کامل از بحران را خواستار شد.مهندس پورهنگ همچنین در خصوص استمرار 
بررسی و شناسایی همکاران با ســابقه بیماری های زمینه ای همچون دیابت، 
قلبی و عروقی و ریوی واطاع رسانی جهت مراجعه فوری به امور اداری بمنظور 
برنامه ریزی کاهش ســاعت کاری و یا دور کاری آنها دســتوراتی را به مدیریت 
های منابع انسانی و H.S.E اباغ نمودند.در ادامه این جلسه ضمن ارزیابی اجرای 
دســتورالعمل شماره 2 ستاد مرکزی پشتیبانی پیشــگیری و مقابله با ویروس 
کووید 19 در صنعت نفت، دســتورالعمل شماره 3 این ستاد مورد بررسی قرار 
گرفت و درخصوص عملیاتی نمودن بندهای این دستورالعمل تصمیماتی اتخاذ 
گردید.و در پایان این جلســه مدیران و سرپرستان حاضر به بیان نقطه نظرات 

خودت پرداختند.

 پیشگیری از کرونا با ارائه خدمات
 غیرحضوری برق گلستان

خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان جهت پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا به صورت غیرحضوري انجام مي شود. به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق گلســتان ،مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل 
شــرکت گفت:  باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و در راستاي حفظ 
سامت شهروندان، مشترکان این شرکت قادر هستند خدمات مورد نیاز خود 
را اعم از دریافت جزئیات اطاعات قبض برق مصرفي، تغییر نام اشــتراک، 
جابجایــي یا اصاح لوازم اندازه گیري)کنتور برق(، تغییر قدرت انشــعاب، 
خریداري انشعاب جدید و آزمایش کنتور و ...، به شکل غیرحضوري دریافت 
کنند. وی ادامه داد: این اقدام به منظور رفاه حال شهروندان و جلوگیری از 
شــیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده  و خدمات مورد نیاز مشترکان به 
صورت غیرحضوری و از طریق سامانه تلفنی 121 و سایت اینترنتی شرکت 
توزیع نیروي برق استان گلستانبه آدرس  htps://ped-golestan.ir و 
سامانهwww.saapa.ir  ارایه می شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان با اشاره به اینکه حضور و تردد در اماکن با تراکم مردمی، یکی از علل 
شیوع ویروس کرونا عنوان شده و مردم نیز باید به توصیه هاي پزشکي توجه 

ویژه داشته باشند.

وزیر نیرو:
امسال 30 میلی متر کمتر باران بارید

اردکانیان گفت: طبق برآوردهای انجام شــده حدود 30 میلی متر کمتر 
از سال گذشــته باران باریده است.متوســط میانگین بارش باران 270 
میلی متر در کشــوربه گزارش خبرنگار اقتصــاد و انرژی گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت: در حال حاضر  
270 میلی متر بارش در ســطح کشــور گزارش شــده است به طوری 
که حدود 30 میلی متر کمتر از ســال گذشته اســت، ولی بیش از 60 
میلی متر کمتر از متوســط درازمدت بارش ها بیشــتر است.او ادامه داد: 
خوشبختانه در بخش کشاورزی موفق شدیم همانند سال 98 حدود 30 
درصد بیش از گذشــته آب در اختیار بخش کشاورزی قرار بدهیم و این 
اثر مثبتی بر روی امنیت غذایی می گذارد.وزیر نیرو تصریح کرد: در حال 
حاضر حدود 50 تااب ما در ابتدای ســال 99 آبگیری شدند که شامل 
تااب های بین المللی هامون در سیستان و بلوچستان است که اثر بسیار 
مثبتی بر روی محیط زیســت دارند و همچنیــن دریاچه ارومیه هم به 
حد مطلوبی رســیده به طوری که تقریبا معادل بهار 10 ســال گذشته 
1271 متر طراز دریاچه میزان آب گزارش شــده اســت.اردکانیان بیان 
کرد: همچنین در خصوص انرژی برق آبی هم شــرایط خوبی داشته ایم 
که امیدواریم امســال هم بتوانیم در تابســتان و با توجه به رکوردی در 
تامین انرژی حدود 90 هزار مگاوات بتوانیم برق تولید کنیم.او اضافه کرد: 
خوشــبختانه در تامین آب شرب در کشــور در شرایط خوبی قرار داریم 
هرچند که تصفیه خانه ها ظرفیت محدودی دارند، ولی از نظر تامین آب 
مشکل نداریم و با همراهی مردم در خصوص روش صحیح آب امیدواریم 
کمبودی نداشته باشیم.وزیر نیرو با اشاره نام گذاری سال«جهش تولید« 
افزود: این طرح ها امســال به صورت عظیم نسبت به سال قبل و باهدف 
خدمتگزاری بیشتر به مردمان آغاز می شود به طوری که در این طرح به 
ســاز و کار ها و ساخت و ســاز ها پرداخته می شود. بنا داریم حدود 250 
پروژه با سرمایه گذاری 50 هزار میلیارد تومان با استفاده از منابع مختلف 
در این طرح اجرا کنیم.اردکانیان گفت: طرح پویش الف_ب_ایران هم در 
سال 99 برگزار می شــود که این طرح این هفته در استان تهران و بالغ 
بر 2 هزار هشــتصد میلیارد تومان که به صورت طرح های بزرگ است با 
حضور رئیس جمهوری افتتاح می شود.او بیان کرد: پروژه های جمع آوری 
و تصفیه فاضاب مارد، صفادشــت و اسام شهر، با حضور رئیس جمهور 
و در قالب ویدئوکنفرانس فردا )پنج شــنبه 28 فروردین( به بهره برداری 
می رسد.اردکانیان افزود: مجموع اعتبار این طرح ها رقمی معادل 4 هزار 
و 500 میلیارد ریال است. مجتمع تصفیه خانه فاضاب مارد در زمینی 
به وســعت 14.5 هکتار و در سه فاز پیش بینی شده است که فاز نخست 
آن، با ظرفیت 35 مترمکعب در شبانه روز و 20 کیلومتر شبکه اصلی، 96 
کیلومتر شبکه فرعی و 7.2 کیلومتر خط انتقال، بهره برداری می شود.وزیر 
نیرو بیان کرد: همچنین تصفیه خانه فاضاب صفادشــت در چهار هکتار 
زمین با ظرفیت تصفیه 7 هزار و 800 مترمکعب در شبانه روز بهره برداری 
می شــود که برای اجرای آن، 28 کیلومتر شــبکه اصلی و فرعی و 4.3 
کیلومتر خط انتقال در قطر های 250 تا 500 میلی متر اجرا شــده است. 
با افتتاح این دو تصفیه خانه 500 هزار نفر از مشترکان غرب استان تهران 

زیر پوشش شبکه جمع آوری فاضاب قرار می گیرند.

گلدمن ساکس پیش بینی کرد قیمت 
نفت پــس از توافق کاهش تولید نفت 
اوپــک پــاس نیز همچنــان روندی 
گزارش  باشــد.به  داشــته  کاهشــی 
اقتصادآناین به نقل از مهر، تحلیلگران 
بانک آمریکایی گلدمن ســاکس اعام 
کردند کاهش قیمت نفت در هفته های 
آینده ادامه خواهــد یافت، زیرا توافق 
تاریخــی امــا در عین حــال ناکافی 
تولیدکنندگان عمده نفت، بعید به نظر 
می رسد بتواند تضعیف تقاضای ناشی 
از ویروس کرونا را جبران کند.وزیران 
نفت و انرژی کشورهای عضو سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش موســوم به اوپک پاس در 
دهمین نشست فوق العاده خود بر سر 
کاهش تولید روزانه 9 میلیون و 700 
هزار بشــکه ای در ماه های مه و ژوئن 
به توافق رســیدند.این بانــک برآورد 
کوتاه مدت خود برای نفت خام برنت را 
با ریسک های کاهشی حدود 20 دار 

برای هر بشــکه اعام، اما پیش بینی 
کرد شاخص نفت خام جهانی بهتر از 
شاخص نفت خام آمریکا عمل خواهد 
کرد، زیــرل کاهش صادرات نفت خام 
کشــورهای عضو اوپک پاس ســبب 
خالی شدن ذخیره ســازی های شناور 
می شود.گلدمن ساکس اعام کرد که 
با وجود پایبندی صددرصدی اعضای 
اصلی اوپــک و پایبندی 50 درصدی 
دیگــر کشــورهای تولیدکننده نفت 
که توافق کردنــد تولید خود را در ماه 
مه کاهش دهند، ایــن کاهش تولید 
داوطلبانه ســبب کاهــش 4 میلیون 
و 300 هزار بشــکه نســبت به سطح 
تولید سه ماه نخست سال خواهد بود.

این مؤسســه افزود کــه حتی کاهش 

تولید بیشتر کشورهای عضو گروه 20 
)G20( نیز کمک زیادی نخواهد کرد.

برآورد این بانک نشــان می دهد هیچ 
کاهش تولیــد داوطلبانه ای نمی تواند 
ســبب جبران کاهش تقاضای به طور 
میانگین 19 میلیون بشــکه ای ناشی 
از شــیوع ویروس کرونــا در ماه های 
آوریل تا مه شــود.معامات آتی هر دو 
شــاخص نفت خام برنت که سقوطی 
معــادل 65.55 درصــد در ســه ماه 
نخست امســال داشت و شاخص نفت 
خــام دبلیوتی آی پس از توافق کاهش 
افزایش متزلزلی  تولید اوپک پــاس 
داشــت.این در حالی است که برآورد 
قیمــت نفت خام برنت ســال 2021 
گلدمن ســاکس 52 دار و 50 سنت 

برای هر بشکه اســت. این افزایش به 
دلیل این است که تاش سخت برای 
توازن دوباره بازار با بازگشــت ســریع 
افزایش تقاضا روبه رو خواهد شد.بانک 
مورگان استنلی، یکی دیگر از بانک های 
وال استریت، پیش بینی های مربوط به 
قیمت نفت خود را افزایش داد و مطرح 
کرد: با وجود اینکه توافق اوپک پاس 
مانع باا رفتن سطح ذخیره سازی های 
ماه های آینده نخواهد شد، اما از نیمه 
دوم ســال 2020 به بعد سبب کاهش 
ذخیره ســازی های راهبردی می شود.

این بانک پیش بینی سه ماه سوم سال 
را با افزایش 5 داری برآورد پیشــین 
خــود برای هــر دو شــاخص برنت و 
دبلیوتی آی، بــه ترتیب 30 دار و 27 
دار و 50 ســنت برای هر بشکه اعام 
کرد. در برآورد پیشین قیمت سه ماه 
سوم شــاخص برنت 25 دار و قیمت 
شــاخص دبلیوتــی آی 22 دار و 50 

سنت اعام شده بود.

توافق اوپک پاس مانع افت 
قیمت نفت نمی شود

وزیر نفت با تشریح مهم ترین اولویت های صنعت نفت در 
سال جهش تولید، از حفاری نخستین چاه طرح توسعه 
فــاز 11 پارس جنوبی در ســال  99 خبر داد و گفت: تا 
پایان دولت قرارداد همه میدان های مشــترک نهایی و 
پروژه های مربوط فعال خواهند شد.به گزارش ایسنا، وزیر 
نفت در هفدهمین نشست ستاد راهبری جهش تولید، 
با اشاره به اینکه حجم فروش به واحدهای پایین دستی 
پتروشــیمی نسبت به مدت مشــابه پارسال 40 درصد 
کاهش یافته است، تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده 
تعطیل بودن این واحدهاست که ان شاء اه فعال شود.وی 
با اشــاره به اینکه طرح های پیشران صنعت پتروشیمی 
در چهــار زنجیره متانول، پروپلین، اتیلن و بنزن تعریف 
شده و در حال تبدیل شدن به سند است، یادآوری کرد: 
البته سرمایه گذاری این طرح ها به عهده بخش خصوصی 
اســت، اما ازم است بخش خصوصی را برای اجرای این 
طرح ها تشــویق و تحریک کنیم، زیرا سبب فعال شدن 
بخش پایین دستی می شــود.زنگنه ادامه داد: برای این 
منظور باید صندوق حمایت از توسعه طرح های پیشران 
و پایین دســتی پتروشــیمی همانند صندوق نوآوری و 
پژوهش نفت تأســیس شــود )اگر ازم باشد دولت هم 
کمــک کند( و با مــواردی همانند کاهش نرخ ســود، 

ضمانت بازار، تضمین لیســانس و... به آنها کمک کنیم.
وزیر نفت همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت تولید گاز از 
میدان مشترک پارس جنوبی در سال 99 به روزانه 750 
میلیون مترمکعب می رسد، تصریح کرد: تولید روزانه گاز 
امســال به یک میلیارد مترمکعب می رسد که رکوردی 
بزرگ است.وی به طرح  انتقال نفت خام گوره به جاسک 
به عنوان مهم ترین اولویت کاری امسال اشاره کرد و گفت: 
با اجرای این طرح، امکان انتقال نفت خام از پایانه نفتی 
گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریای 
عمان فراهم می شود.زنگنه تأکید کرد: طرح  انتقال نفت 

خام گوره به جاسک به صورت کامل از سوی پیمانکاران 
ایرانی اجرا می شــود.وزیر نفت به یکی دیگر از مهم ترین 
طرح های امســال وزارت نفت اشاره کرد و افزود: بخش 
دیگر بهره برداری از 17 واحد جدید پتروشیمی در طول 
امســال با ارزش تولیدات باای 6 میلیارد داری است. 
ســه طرح از این 17 طرح، طرح های تولیدی مواد اولیه 
است که نزدیک به 10 میلیون تن مواد اولیه پتروشیمی 
تولید می کند.وی از طرح گازرسانی ایرانشهر به کنارک 
به عنوان دیگر اولویت امســال نام برد و گفت: همچنین 
اجرای فاز چهارم پاایشگاه خلیج فارس از دیگر طرح های 
مهمی است که امسال آن را دنبال می کنیم.بنا بر اعام 
وزارت نفت، زنگنه با بیــان اینکه تا پایان دولت قرارداد 
همه میدان های مشترک نهایی خواهد شد و پروژه های 
مربــوط فعال خواهند شــد، تصریح کــرد: فعالیت در 
میدان های مشترک همانند غرب کارون، آذر، میدان های 
پایدار غرب و پارس جنوبی در جریان اســت.وزیر نفت 
از حفاری نخســتین چاه طرح توســعه فــاز 11 پارس 
جنوبی در سال 99 خبر داد و یادآور شد: شرکت توتال 
و سی ان پی سی آی چین که در این پروژه حضور داشتند 
به دلیل تحریم این پروژه را ترک کردند و اکنون شرکت 

پتروپارس این فاز را توسعه می دهد.

ورود شرکت ایرانی جایگزین توتال برای حفاری پارس جنوبی

 فراخوان  جهت برگزاری مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

خرید تجهیزات ایستگاههای پایش   بیومانیتورینگ )پایش زیستی(
)online( کیفیت رودخانه کرج دراستان البرز به صورت برخط

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگــزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای » خرید تجهیزات ایســتگاههای پایش   بیومانیتورینگ )پایش زیستی(

کیفیت رودخانه کرج دراســتان البــرز به صورت برخط )online(« از طریق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت 
 و تحویل اســناد مناقصه از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد.ازم اســت مناقصه گــران در صورت 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 99/1/26

می باشد.اطاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخ99/1/29

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 8 صبح مورخ 99/2/9
زمان بازگشایی پاکات: ساعت10 مورخ99/2/9 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-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 : 99-01
آمادگی برای تامین سوخت در شرایطی 

بدتر از کرونا
معاون مدیر عامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه 
تهران گفت: در تهران آمادگی کامل تامین و توزیع ســوخت وجود دارد 
و اگر شــرایط بدتر از وضعیت فعلی نیز باشد، باز هم در استان تهران در 
هیچ بخشی برای تامین و توزیع سوخت مشکل نخواهیم داشت.سعیید 
برخوردار در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه شرکت پخش فراورده های 
نفتی یک دستگاه خدمت رسان است که مسوولیت تامین سوخت را بر 
عهده دارد، اظهار کرد: در استان تهران تامین سوخت در تمام بخش های 
تجاری خانگی صنعتی برعهده این شرکت قرار گرفته و برنامه ریزی ما 
برای تامین ســوخت ایمن  و به موقع برای کلیه بخش های موجود در 
این حوزه تعریف شــده است.وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تامین 
ســوخت در بخش های مختلف وجود ندارد، تصریح کرد: یکی از موارد 
ازم برای تحقق جهش تولید تامین سوخت است که برای این مهم نیز 
تمام اقدامات و تدابیر ازم در اســتان تهران اندیشیده شده است.معاون 
مدیر عامل شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران منطقه تهران 
با بیان اینکه تامین تمــام مایحتاج صنایع، بخش حمل و نقل، تجاری، 
صنفــی و صنعتی را می توانیم انجام دهیم، گفت: ما به عنوان خط آخر 
توزیع هستیم و برای رسیدن به این مرحله قطعا برای تولید برنامه ریزی 
شــده است.برخوردار با اشــاره به اقدامات وزارت نفت در بخش خدمت 
رســانی، اظهار کرد: صنعت نفت و وزارت نفت در بخش خدمت رسانی، 
به وظیفه خود به درستی عمل کرده و به هیچ عنوان در تامین و توزیع 

سوخت هیچ گاه مشکل نداشته است.

 نخستین چاه در طرح توسعه 28 مخزن مناطق 
نفت خیز تولیدی شد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از تولیدی شدن چاه شماره 6 میدان کبود 
در مخزن بنگســتان خبر داد و گفت: به این ترتیب، نخســتین حلقه چاه حفاری شده در 
طرح نگهداشت و افزایش توان تولید این شرکت موسوم به طرح توسعه 28 مخزن تولیدی 
شــده است.به گزارش ایلنا از وزارت نفت، قرارداد پروژه های کبود، گچساران خامی، الی 
آسماری، نرگسی، منصوری آسماری و رامشیر در مسیر اجرای طرح نگهداشت و افزایش 
توان تولید نفت، بهمن ماه سال 97 با شرکت های پیمانکار ایرانی امضا شد که براساس اعام 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، چاه شماره 6 میدان کبود، نخستین حلقه چاهی به 
شــمار می رود که تکمیل و تولیدی شده است.احمد محمدی در این باره گفت: این چاه 
طبق زمانبندی مشخص شــده، 20 فروردین ماه امســال با دبــی تقریبی بیش از 1000 
بشــکه در روز در مخزن بنگستان تولیدی شده است.وی در تشریح دستاوردهای حاصل 
از حفاری موفق چاه شماره 6 میدان کبود، به مواردی از جمله کسب حداکثری اطاعات 
جدید از گستره و ابعاد مخزنی و بررسی ظرفیت تولید سازند ایام مخزن بنگستان میدان 
کبود، رعایت الزامات زیست محیطی و مدیریت پسماند و انتقال تجربیات و دانش شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب به بدنه بخش خصوصی صنعت نفت اشــاره کرد و گفت: با 
برنامه ریزی انجام شده در نیمه نخست امسال، شاهد پیشرفت کار در سایر حوزه های طرح 
نگهداشت و افزایش تولید نفت از جمله در میدان های اهواز، منصوری، گچساران و مارون 
نیز خواهیم بود.میدان کبود در استان ایام واقع شده و از جمله میدان های تحت راهبری 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان( است 
که طرح توسعه آن در قالب مجموعه طرح های توسعه 28 مخزن دنبال می شود. این طرح 
در بخش تحت اارض شامل حفاری چهار حلقه چاه در مخزن آسماری و 4 حلقه چاه در 

مخزن بنگستان است.
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یادداشت سخنگوی گمرک ایران اعام کرد

تحریم زنجیره تجارت را با مشکل مواجه کرده است
سخنگوی گمرک ایران گفت: صادرات و واردات کشور در دوره اول 
بهمن تا ۵۱ فروردین ماه به ترتیب ۶.۵ میلیارد دار و ۷.۹ میلیارد 
دار بوده است.به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی در 
خصوص کارنامه تجارت خارجی کشور در زمان شیوع کرونا، اظهار 
داشت: میزان صادرات کشــور در دوره اول بهمن ماه سال ۹۸ تا 
۱۵ فروردین ۹۹، ۲۰ میلیون و ۵۱۱ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد 
و ۵۰۴ میلیون دار بوده اســت که در مدت مشابه سال قبل، ۲۵ 
میلیون و ۹۰۲ هزار تن به ارزش هشــت میلیارد و ۹۵۹ میلیون 
دار صادرات کاای غیر نفتی را از کشــور شاهد بودیم.سخنگوی 
گمرک ایران افزود: صادرات کشــور از لحاظ وزنی نزدیک به ۲۰ 
درصد و از لحاظ ارزش نیز ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش 
داشته اســت که فراگیری ویروس کرونا، محدودیت های مرزهای 
زمینی و کاهش مصرف بعضی از کااها مانند مواد غذایی وکاهش 
قیمت جهانی مشتقات نفتی دراین مدت از دایل این کاهش به 
شمار می رود.وی در خصوص واردات کشور نیز گفت: میزان واردات 
کشور نیز در این بازه زمانی دو ماه و نیمه، یعنی از اول بهمن ماه 
ســال ۹۸ تا ۱۵ فروردین سال جاری، هفت میلیون و ۱۰۲ هزار 
تــن به ارزش هفت میلیارد و ۹۲۷ میلیون دار بوده که در زمان 
مشــابه قبل، ۶ میلیون و ۴۷۴ هزارتــن به ارزش هفت میلیارد و 
۳۶۷ میلیون دار کاا به کشور وارد شده است. واردات کشور که 

بیش از ۸۵ درصد آن نهاده های تولید، کااهای اساسی و ماشین 
اات را تشکیل می دهد نسبت به مدت زمان اول بهمن سال ۹۷ 
تا ۱۵ فروردین ۹۸ از لحــاظ وزنی ۱۰.۳ درصد و از لحاظ ارزش 
۷.۵ درصد رشد را شاهد هستیم.سخنگوی گمرک ایران در مورد 
عدم تاثیرشرایط بر واردات نیز توضیح داد: یکی از دایل مهم تأثیر 
کم شیوع بیماری کرونا بر واردات کشور، واردات کااهای اساسی و 
نهاده های تولید از مسیر دریایی و بنادر و از مبدا کشورهای بافاصله 
دور با رعایت پروتکل های بهداشــتی اســت که در حمل و نقل 
دریایی کشورها موظف به توجه به آن هستند.لطیفی گفت: گمرک 
ایران برای ممانعت از توقف یا کند شدن روند صادرات کشور طی 
نامه های جداگانه ای به گمرکات کشورهای ترکمنستان، پاکستان 
و ترکیه، خواستار اجرایی کردن پروتکل های کنترلی و بهداشتی 
در مســیر ورود و خروج مرزهای مشترک توسط تیم شبکه های 
بهداشتی طرفین شد و در مکاتبه های دیگری به سازمان جهانی 
گمرک خواســتار همراه ســازی اعضا برای توجه به پروتکل های 
بهداشتی به جای مسدودســازی مرزها شد تا در این برهه نیز با 
محوریت این ســازمان مهم، همه اعضا و کشورها همانند دوران 
فراگیری سارس، ابوا و آنفوانزای حاد با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی، ضمن توجه به سامت جامعه بشری، به تجارت روان 

بین کشورها هم پرداخته شود.

بازار سرمایه؛ شاهراه جهش تولید
احسان عزیزی
سرپرست مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد

در ادوار اخیر از مهمترین مســائل و چالش های پیش 
رو در مســیر فعالیت های توسعه ای و سرمایه گذاری 
در کشور تامین و تخصیص نقدینگی و منابع مالی بوده 

است. مسئله ای که گاها پروژه ها را به خوابی چندین ساله فرو می برد تا ضمن 
بلوکه شدن حجم زیادی از سرمایه های کشور در پروژه های نیمه تمام، امکان 
فعالیت های توسعه بخشــی از سایر حوزه ها سلب شود. حجم و عمق تخاصم 
های خارجی که از آســتین تحریم های در ســال های اخیر بیرون آمده است 
تقریباً مسیر انواع ســرمایه گذاری های خارجی در کشور را مسدود و از طرفی 
دخل دولت های مستقر، به دلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی، چیزی فراتر از 
مایحتاج روزمره جامعه نبوده تا بشود انتظار دیگری از آن داشت. آنچه از تعبیر 
اعداد و ارقام بودجه در سال ۱۳۹۹ منعکس می شود تصویری روشن از روز های 
ســخت پیش رو می باشــد. از بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال 
۱۳۹۹ با بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، چیزی در حدود ۳۸۷ 
هزار میلیارد تومان آن، هزینه های جاری است که باید مصروف روزمرگی های 
دولت شود. در میان اعداد و ارقام بودجه ۹۹ دولت بخش های عمرانی و تملک 
دارایی کوچک تر از نیاز های کشور به نظر می رسد. رصد بازار های جهانی اعم 
از ســطح عرضه و تقاضا، کوابس بهای نفت خام به پایین ترین سطح خود در 
سال های اخیر در کنار سوپر بحران اقتصادی که به سرعت جهان صنعتی را در 
حال نوردیدن است همگی یخبندان های اقتصادی است که در حال غرق کردن 
اقتصاد های جهانی است. این چشم انداز به احتمال فراوان، بخش های درآمدی 
از بودجــه را بیش از پیش با چالش های اساســی روبــرو خواهد کرد بطوریکه 
احتماا آنچه که محقق شــود با آنچه که پیش بینی شده است فاصله فراوانی 
داشــته باشد. حال در این اتمسفر نامساعد اقتصادی شرکت ها و مجتمع هایی 
می توانند از این گرداب پیل افکن عبور کنند که تصمیم ســازانش مسیرهای 
جدید برای تأمین مالی و نقدینگی تعریف کنند. تجربه کشورهای صنعتی و نیم 
نگاهی به شناوری و جهت یافتگی جریان پول در کشور نشان می دهد که یکی 
از موثرترین و کارآمد ترین راه های تامین مالی پروژه ها و برنامه های توسعه ای، 
ابزارهای بازار سرمایه است. حضور در بازار سرمایه برای شرکت های دولتی ضمن 
کمک به برون سپاری و کوچک سازی سهم دولت در اقتصاد از طریق واگذاری 
های آگاهانه، شفاف و رقابتی در بازارهای سرمایه، نقشی اساسی در جلوگیری از 
تکرار تجربه های تلخ و فساد زا در واگذاری های گذشته در ذیل اصل ۴۴ خواهد 
داشــت. این کنشگری اقتصادی عاوه بر گسترش عرضی و عمقی بازار سرمایه 
کشور، اسباب هدایت پول هوشــمند به سمت رونق تولید خواهد بود. در سال 
گذشته بر خاف ســایر بازارهای موازی با بازار سرمایه در کشور، این مجموعه 
توانســته با جذب ۶۵۰ هزار نفر تریدر جدید در ۱۱ ماه نخســت سال ۹۸ و با 
رسیدن به ارزش ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان شامل ارزش بورس، بازار اول، دوم و 
پایه فرابورس در مرز نقدینگی کل کشور همچنان جذابیت فراوانی برای جذب 
نقدینگی ها از خود نشان دهد. بازار سرمایه با رشد متوسط ۱۸۸ درصدی درسال 
۹۸ نسبت به سال ۹۷ شاخص آن توانست رقم بیش از ۵۲۰ هزار واحدی را تاچ 
نماید و در آغاز سال ۹۹ شاخص پای خود را در ابرکانال۶۰۰ هزار واحد گذاشته 
تا همچنان خود را، مامنی امن برای پول های ســرگردان و گریزان از بازارهای 
امنیتی سکه و ارز نشــان دهد. آنچه که تاکنون از بازار سرمایه به نمایش رفته 
است حکایت گر آسیب پذیری کمتر این بازار از تحوات و خصم های خارجی 
بوده و از طرفی بر خاف ســایر بازارها موازی که هجوم پول، اســباب تاطم و 
آشــفتگی ســت این بازار بهترین فرصت برای کنترل و مهار نقدینگی و تحقق 
جریان جهش تولید می باشــد. حضور در بازارهای سرمایه عاوه بر مواهب باا 
برای شرکت ها و مجتمع ها فرصت های دیگری از جمله ۱- ایجاد ساختارهای 
شفاف و شیشه ای مالی و مدیریتی ۲- ملزم شدن به اصل پاسخ گویی در برابر 
تصمیمات مدیریتی ۳- ایجاد تحرک و انگیزه در مدیران برای کاهش هزینه های 
جاری، فتح بازارهای جدید و ســودآوری جهت حفظ جایگاه و ارزش ســهم در 
بازارهای سرمایه ۴- امکان سهل الوصل بودن افزایش سرمایه ۵ -کسب وجهه و 
اعتبار برای مجتمع ها به دلیل عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی ۶- استفاده از 
معافیت های مالیاتی رایج در بازار های سرمایه و … را خلق می کند.کامودیتی 
ها و به تبع آن مجتمع های معدنی می توانند پیش قراوان حضور در بازارهای 
سرمایه باشند تا ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز برای توسعه فعالیت ها از طریق 
عرضه اولیه بخشــی از سهام خود، عاوه بر انجام رسالت اجتماعی خود و کمک 
به نظام اقتصادی کشور در عینیت بخشیدن به جهش واقعی تولید ردی عمیق 

و اثرگذار از خود به جای بگذارند.

 آبیاری فضای سبز شرکت فوادمبارکه
 با پساب تصفیه شده

کارخانه های صنعتی در راســتای الزامات زیســت محیطی موظف اند بر 
اساس اســتانداردهای تعریف شده بخشی از عرصۀ خود را به فضای سبز 
اختصاص دهند، شرکت فواد مبارکه نیز در راستای تعهد به مسئولیتهای 
اجتماعی خود و با تأ کید حداکثری مدیریت ارشد شرکت بر ارتقای محیط 
زیســت، بخشی از عرصۀ کلی شــرکت را به فضای سبز پایدار اختصاص 
داده اســت و از طریق آبیاری با پســاب تصفیه شده پایداری فضای سبز 
شرکت را تضمین می کند.مدیر مدیریت شهری و زیباسازی فواد مبارکه 
در تشــریح دستاوردهای این حوزه در سال ۹۸ با اعام مطلب فوق افزود: 
داشتن فضای سبز پایدار یکی از الزامات زیست محیطی مرا کز، شهرک ها 
و کارخانه های صنعتی است و آنها ملزم به رعایت آن هستند. از این حیث 
شرکت فواد مبارکه اقدام به اختصاص بخشی از عرصۀ کارخانه به فضای 
سبز نموده است و این خود نشانگر توجه جدی این شرکت عظیم صنعتی 
به مســئولیت های اجتماعی و الزامات زیســت محیطی است. حدود ۹۹ 
درصد این فضای سبز شاداب تحت آبیاری قطره ای است و با حداقل میزان 
آب مصرفی، آبیاری میشــود. ضمن اینکه بخش عمدۀ منبع آب آبیاری، 
پساب بهداشــتی واردشده به شرکت است. رامین بختیاری افزود: نقش و 
اهمیت فضای سبز در چنین مرا کزی از اهمیت ویژهای برخوردار است که 
مهمترین آن، ترسیب کربن و کاهش آلودگیهای احتمالی محیط داخل و 
اطراف شرکت است. وجود فضای سبز پایدار در محیط شرکت و اطراف آن 
قطعا باعث ایجاد زیبایی های بصری و چشم اندازهای طبیعی و لذتبخش 
برای کارکنان میشود و این امر خود در افزایش میزان رضایتمندی کارکنان 
از محیط کار و نهایتا بهره وری آنها نقش مؤثری خواهد داشــت.وی با تأ 
کید بر اینکه فضای ســبز جنگلی در داخل و اطراف شرکت تا حد زیادی 
به عنوان یک بادشــکن طبیعی عمل کرده و با کاهش ســرعت بادهای 
منطقه ای، به میزان قابل توجهــی باعث کاهش پراکنش ذرات گردوغبار 

حاصل از فعالیت های تولیدی در سطح شرکت خواهد شد.

غریب پور با اشاره به نتایج اکتشاف جدید، اعام کرد:
سیستان و بلوچستان؛ قطب جدید مس در 

کشور می شود
رییس هیات عامل ایمیدرو از شناســایی ذخایر چشمگیر مس و طا در استان 
سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: با توسعه عملیات اکتشافات توسط ایمیدرو 
در این اســتان، به ذخایر قابل توجه مس دست پیدا کردیم و این محدوده های 
امیدبخش، این منطقه را به قطب جدیدی از مس تبدیل خواهد کرد.به گزارش 
روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور که امروز در نشســت پایش پروژه های 
بین ایمیدرو و قرارگاه خاتم ســخن می گفت، افزود: در ســال »جهش تولید« 
ایمیــدرو همکاری های خود با بخش خصوصی را بدای توســعه صنایع معدنی 
افزایــش خواهد داد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رونق تولید 
و ایجاد اشــتغال در مناطق محروم مورد توجه سازمان این سازمان، است، گفت: 
ایمیدرو فعالیت های گســترده اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان داشته 
اســت و با توجه به شناسایی محدوده های امیدبخش این منطقه، به ذخایر قابل 
توجه مس و طا دســت پیدا کرده ایم.غریب پور با بیان اینکه تمام پهنه ها در 
اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: مساحت پهنه ها و محدوده 
های اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان حدود ۷۰ هزار کیلومتر مربع است.

رشد 140 درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر 
در بندر بوشهر

بوشهر- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از رشد ۱۴۰ درصدی تخلیه و 
بارگیری کانتینر در پانزده روزنخست امسال نسبت به مدت مشابه درسال گذشته 
خبر داد .سیاوش ارجمندزاده افزود:  در پانزده روز ابتدای سال ۹۹ و در مقایسه  
با سال گذشته حجم تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر بوشهرteu ۱۰۳۰بوده  که 
حاکی از رشــد ۱۴۰ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر بوشهر است.وی 
همچنین افزود:در خصوص ورود شناورهای باای هزار تن نیز به بندر بوشهر در 
۱۵ روز نخست سال ۹۹ تعداد  شانزده فروند شناور بوده  که رشدی ۲۳ درصدی 
را نشــان میدهد.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در خصوص صادرات 
کااهــای غیر نفتی، عنوان کرد: در بحث صــادرات کاا غیر نفتی  در این مدت 
ابتدای ســال ۹۹ شاهد رشد ۱۰۴.۷ درصدی نســبت به ه مدت مشابه در سال 

گذشته در بندر بوشهر هستیم. 

 فواد خراسان در میان 50 شرکت 
برتِر تاار سرمایه

نام شرکت مجتمع فواد خراســان با کسب رتبه ۳۶ در آخرین ارزیابی سازمان 
بورس، به عنوان یکی از۵۰ شــرکت برتر بازار سرمایه ایران در سه ماه آخر سال 
۱۳۹۸ ثبت شد.به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی مجتمع فواد خراسان، 
در آخرین فهرسِت ارائه شده از سوی سازمان »بورس و اوراق بهادار«، نماد شرکت 
فواد خراسان )فخاس( کماکان در میان ۵۰ شرکت برتر این بازار و در جایگاه سی 
و ششــم شرکت های برتر بورسی قرار گرفته است.در بررسی شرکت های فعال 
بورس، شاخص های ارزیابی همچون »نقدشوندگی و میزان داد و ستد سهام در 
تاار معامات« )تعداد و ارزش سهام داد و ستد شده(، »تناوب داد و ستد سهام 
در تاار معامات« )تعداد روزهای داد و ســتد شده و دفعات داد و ستد شده( و 
معیار »تاثیرگذاری شرکت بر بازار« )میانگین تعداد سهام منتشر شده و میانگین 
ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی( مد نظر قرار می گیرد. در این گزارش، 
۵۰ نماد فعال تر بورس بر اساس داده های دوره سه ماهه محاسبه شده و هر سه 

ماه یک بار به صورت انباشته به روز می شود.

رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران گفت : مقرر 
شده است با حمایت سازمان برنامه و بودجه سال ۹۹، 
بسته حمایت از صادرات تا پایان خردادماه نهایی شود 
.به گزارش ایلنا و به نقل وزارت صمت، حمید زادبوم، 
در جلســه کارگروه توسعه صادرات، با اعام این خبر 
گفت: همچنین در نظر اســت، تا تنخواهی از ســوی 
این سازمان برای اجرای این بسته اختصاص یابد.وی 
اعام کرد: در سال جاری بسته مشوق های صادراتی، 
با حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار، در بودجه سال ۹۹ 
در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که مبلغ 
در نظر گرفته شده در بودجه برای سال ۹۸، به دلیل 
طوانی شدن زمان امضای بسته حمایتی که به اوایل 
بهمن ماه موکول شــد، کار را به نحوی پیش برد که 
صادرکنندگان نتوانستند از این مبالغ استفاده کنند.

زادبوم تصریح کرد: قرار بر این اســت که این بودجه 
صرف زیرســاختهای صادراتی در ســال جاری شود؛ 
بر این اســاس، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و 
بودجه، وزارت صمــت، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد 
کشــاورزی مسئول تدوین بســته حمایتی شده اند؛ 

ضمن اینکه قرار است که جلسه اول برای تدوین این 
بســته، در هفته آینده با حضور دستگاههای ذیربط 
برگزار شــود.زادبوم گفت: نظر به شرایط ویژه امسال، 
اشکاات صادرات در سال ۹۹ را مشخص خواهیم کرد 
و با توجه به اینکه مرزهای خاصی پیش روی صادرات 
در سال ۹۹ و در سایه شیوع کرونا باز است؛ قرار بر این 
است که زیرساختهای صادراتی در مرزها، بنادر و مراکز 
تولید کااهای صادراتی حائز اهمیت عملیاتی شود.وی 

اظهار داشت: هم اکنون سه مرز ما در کردستان عراق، 
اگرچه ترافیک دارد، اما باز اســت؛ در حالیکه اکنون 
که ترافیک در این مرزها به دلیل بســته بودن ســایر 
مرزها وجود دارد، باید سردخانه و سایر زیرساختهای 
صادراتی را در آنجا فراهــم کند.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشــاره به رایزنی با ترکیه برای راه 
اندازی یک پایانه صادراتی مشترک در ایران به منظور 
تسهیل مراودات تجاری گفت: البته ترکیه نیز خواستار 
این اســت که این پایانه در مرز مشترک اما در ترکیه 
مستقر باشد که در حال رایزنی برای تعیین تکلیف این 
کار هستیم؛ چراکه مرز بازرگان نیز در ایران، آمادگی 
راه اندازی این زیرساخت را دارد.وی ادامه داد: در سال 
جاری، در وزارت صنعت ۵ پروژه برای حوزه صادرات 
تعریف شده که تمام نهادهای درگیر این وزارتخانه، در 
اجرای آن مســتقر هستند؛ این در شرایطی است که 
صندوق ضمانت صــادرات ایران، مرکز ملی فرش هر 
کدام، یک پروژه از ایــن ۵ پروژه را هدایت می کنند 
و در نهایت، ســه پروژه نیز در اختیار سازمان توسعه 

تجارت ایران است.

بستهحمایتازصادرات۹۹تاخردادنهاییمیشود

رشد 100 درصدی تجارت با اوراسیا
جدیدترین گزارش منتشر شده از تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که با پیوستن کشور 
به این اتحادیه، میزان تجارت مشترک به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، براساس برآوردهای 
صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران صادرات ایران به کشورهای اوراسیا در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ رشدی 
۷۰ درصدی و تا پایان این سال رشدی ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.به این ترتیب میزان کل صادرات ایران به 
این کشــورها که در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۰۰ میلیون دار اعام شده بود در سال ۱۳۹۸ به حدود ۴۰۰ میلیون دار 
رسیده و رشدی ۱۰۰ درصدی را ثبت کرده است.این عدد در حالی منتشر شده که براساس برنامه ریزی صورت گرفته 
ایران می تواند میزان صادرات به این کشــورها را به حدود دو میلیارد دار افزایش دهد؛ از این رو در ســال های آینده 
فاصله ۱.۶ میلیارد داری تا هدف گذاری های کان وجود دارد.ایران در آبان  ســال ۱۳۹۸ با نهایی شدن مذاکرات به 
اتحادیه اوراسیا پیوست و از تجارت با تعرفه های ترجیحی در این اتحادیه بهره مند شد.در جدیدترین تغییرات صورت 
گرفته وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا تغییر کرده که در واکنش به این انتصاب حمید زادبوم "رییس سازمان 
توسعه تجارت ایران " ضمن تبریک به وزیر جدید از آمادگی ایران برای گسترش همکاری ها با اوراسیا خبر داده است.

در این پیام آمده که ایران امیدوار است در چارچوب موافقت نامه مشترک کارگروه همکاری های نزدیک میان طرفین 
تشکیل شده و زمینه برای شروع مذاکرات برای انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد فراهم شود.

رییس کنفدراسیون صادرات:
موج دوم آسیب کرونا برای تولیدکننده هاست

رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است برخاف تلقی ابتدایی که صنوف به دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب جدی می بینند امروز 
مشخص شده که موج دوم آسیب کرونا برای تولیدکنندگان کشور است.محمد اهوتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: همان طور که در 
روزهای ابتدایی پس از شیوع ویروس کرونا مطرح شد در گام نخست تبعات حاصل از این ویروس اقشار آسیب پذیر و اصناف کشور تحت 
فشار قرار گرفتند که دولت تاش کرد برای بهبود شرایط آنها تسهیاتی را در نظر بگیرد.وی با بیان این که در موج دوم واحدهای تولیدی 
از کرونا آسیب دیدند، بیان کرد: هنوز سیاست حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده است. برای مثال بحث 
دریافت ارزش افزوده از صنوف به تعویق افتاد اما درباره  واحدهای تولیدی چنین سیاستی اعام نشده است.رییس کنفدراسیون صادرات 
ایران ادامه داد: یک واحد تولیدی دهها نفر کارمند و کارگر دارد صرفا برای پرداخت حقوق آنها حق بیمه آنها و مالیات خود به منابع 
قابل توجهی احتیاج دارد که با توجه به شرایط کرونا و متوقف شدن بسیاری از فعالیت ها عما برای کارفرما امکان پذیر نیست.اهوتی با 
اشاره به این که پیش از حمایت باید خسارت واحدهای تولیدی جبران شود، گفت: ما نمی گوییم که دولت باید همه خسارت حاصل از 
کرونا را پرداخت کند، اما به هرحال برای تولید کننده شرایط دشواری به وجود آمده و مانند تجربه بسیاری از دیگر کشورها برای حفظ 
تولید ابتدا باید خسارت ها جبران شود و سپس به سمت تسهیات حمایتی حرکت کنیم که البته با توجه به سود ۱۲ درصدی در نظر 

گرفته شده این موضوع نیز برای تولید دشوار خواهد بود.

دانشگاه رازی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابینت آزمایشگاه های دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی 
و دانشکده دامپزشکی به شــماره 2099345400001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شــد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم 
 عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

* مناقصه گران باید صاحیت ازم در خصوص فعالیت درخواستی را داشته باشند.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد 1399/01/27 ساعت 8 صبح میباشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1399/01/27 لغایت ساعت 15 مورخ 1399/02/02 
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/02/13 

* زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/02/14
* مبلغ برآورد مناقصه: 6.215.115.000ریال به صورت اوراق خزانه با سررسید مرداد ماه سال 1401 

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 620.000.000 ریال میباشد.
* شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد، اصل ضمانتنامه را در روز شنبه مورخ  1399/02/13 تا ساعت 

12 ظهر به آدرس ذیل تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره امور قراردادها

شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان مناقصه عمومی
خرید کابینت آزمایشگاه های دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازي 

ادامه خبر
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همتی برای حمایت از کسب و کارها در شیوع کرونا اعام کرد:گزیده خبر

 آزادسازی ۲۵ هزار میلیارد تومان از ذخایر بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی از آزادســازی ۲۵ هزار میلیارد تومان از 
ذخایر بانــک مرکزی برای ارایه پکیج ۷۵ هــزار میلیارد تومانی 
حمایت از کسب و کارها در شیوع کرونا خبر داد.به گزارش خبرنگار 
مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری با اشــاره به کاهش سود وام یک میلیون تومانی برای 
اقشار آسیب پذیر گفت: بخش عمده ای از پکیچ ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومانی دولت برای حمایت از کسب و کارها، به همت نظام بانکی 
بوده اســت؛ این در حالی است که هم اکنون نرخ سود بانکی ۱۸ 
درصد است که بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی به دولت، مقرر شد 
که عاوه بر اینکه طرف تقاضا مورد مراقبت قرار گیرد، بلکه بتوان 

کسب و کارهای آسیب دیده را نیز مورد حمایت قرار داد.

نرخ وام یک میلیون تومانی ۴ درصد با قســط ۳۵ هزار 
تومانی

وی افزود: برای حل این موضوع، وام خرید کااهای ضروری برای 
مردم در نظر گرفته شد که بر این اساس، نرخ سود ۱۸ درصدی 
را کاهش دادیم؛ بنابراین پیشنهاد شورای پول و اعتبار نیز این بود 
که بخشی از ذخایر قانونی بانک مرکزی را برای این پکیج ۷۵ هزار 
میلیارد تومانی، ۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع آزاد شد.همتی با 
بیان اینکه دولت به لحاظ بودجه ای تحت فشــار ســختی است، 
گفت: با توجه به فشار تحریم و مشکات بودجه ای که کرونا هم بر 
آن سوار شده است، پیشنهاد بانک مرکزی این بود که مابه التفاوت 
نرخ ۱۲ درصدی تا ۴ درصد قرض الحسنه را دولت تقبل کند که 
بر این اســاس رئیس جمهور نیز موافقت کرد که بار مالی آن هم 
برای کل، دو هزار میلیارد تومان بوده است.وی اظهار داشت: با این 
کار دولت، ما یک کار دیگر را در دستور کار قرار دادیم که بر این 
اســاس، قسط این وام ماهانه ۳۵ هزار تومان است که بازپرداخت 

آن هم ۳۰ ماهه است.

مردم نیازی به ثبت نام بــرای دریافت وام یک میلیون 
تومانی ندارند

همتــی با بیان اینکه مردم نیازی به ثبت نام در ســامانه ندارند، 
گفت: تمام یارانه بگیران مشمول این طرح خواهند بود و با دریافت 
پیامکی از سوی وزارت کار می توانند آمادگی خود را اعام کنند 
و قبل از مــاه مبارک رمضان، این وام در حســاب مردم خواهد 
بود. پس تمامی سرپرســتان خانوار یک میلیون تومان خواهند 
گرفــت که بر این اســاس ۴ میلیون خانوار نیــز مثل کارگران 
فصلــی، بین یک میلیون تا دو میلیون تومان وام خواهند گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هر کســب و کاری در هر 
بانکی که حســاب دارد، می تواند از وام کسب و کارها با نرخ ۱۲ 
درصد دریافت خواهند کرد، گفت: این وام ها از پایان اردیبهشت 
ماه عملیاتی خواهد شــد. این وام متعلق به نظام بانکی است که 

سیســتم بانکی هم قواعد خاص خود را دارد که بر اساس قیمت 
تمام شده پول خود، نرخ تعیین می کند؛ پس وقتی که ما ۲۵ هزار 
میلیارد تومان تزریق می کنیم، پایه پولی باا می رود و نقدینگی 

افزایش خواهد یافت، اما ما این را به جان خریدیم.

وام کارفرمایان بــا ده کارگر ۱۸۰ میلیون تومان با نرخ ۱۲ 
درصد

وی افزود: پیش بینی ما برای ســال جــاری، تورم ۴۰ درصدی 
نیســت و تورم ما خیلی قبل از کرونا ۴۰ درصد پیش بینی شده 
بود، این در حالی است که پیش بینی ما این نیست که تورم ۴۰ 
درصد باشد.همتی گفت: به ازای هر کارگر سه میلیون تومان که 
برای سه ماه نیز ۹ میلیون تومان به هر کارگر تعلق می گیرد؛ اما 
برای مشــاغلی که دولت تعطیلی آنها را دریافت می کند، به ازای 
هر ده کارگــر، ۱۸۰ میلیون تومان با نــرخ ۱۲ درصد وام تعلق 

خواهد گرفت.

نرخ رشد نقدینگی از ۲۳ درصد بیشتر نمی شود
وی در خصــوص اثر تورمی ۷۵ هزار میلیــارد تومانی افزود: اثر 
تورمی با اثر نقدینگی یکســان نیست؛ بنا داریم ابزارهای دیگری 
را به کار بگیریم که نقدینگی را کنترل کنیم؛ بنابراین برنامه هایی 
داریم که اعام آن ضرورت ندارد تا این نقدینگی را کنترل کنیم؛ 
البته در بخش عملیات بازار باز نرخ سود را کنترل می کنیم؛ سعی 
می کنیم که نرخ رشد نقدینگی را از ۲۳ تا ۲۴ درصد بیشتر نشود.

همتی گفت: ما در ۲۶ روز فروردین و در اوج تعطیلی و قرنطینه 
اوایل ســال، یک میلیارد دار در نیما ارز عرضه شده است. پس 

این نشــان می دهد که سیستم ما کار می کند و مشکلی در این 
حوزه نداشته ایم.

پیش بینی صندوق بین المللی پول را قبول ندارم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما خیلی امیدواریم که تورم ایران 
در ۲۲ درصد باقی بماند؛ این با احتساب رکود نیست. به نظر من 
پیش بینی صندوق بین المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران بی 
ربط بود. ما کار را مدیریت می کنیم و هم نقدینگی را تحت کنترل 
داریم؛ هم اکنون نرخ سود بین بانکی به ۱۶.۵ درصد رسیده است 
و نرخ ســود بین بانکی ســیگنال مهمی برای تورم و سود بانکی 
است؛ بنابراین نمی شود که نرخ سود بین بانکی کاهش یابد ولی 
تــورم باا رود.همتی گفت: ما از دی ماه نرخ ســود بین بانکی را 
به ۱۷.۵ درصد رســانده بودیم که اکنون چون عملیات بازار باز 
شروع شده است، آثار خود را به جای گذاشته است. این سیستم 
جدیدی اســت که البته در دنیا پیاده سازی شده است؛ بنابراین 
برنامه داریــم که این نرخ تورم و نقدینگی را کنترل کنیم؛ البته 
اکنون بازار سرمایه نیز جذب خوبی دارد و از بانک ها بهتر است و 
اشکالی هم ندارد. هدف ما هم این بوده که تأمین مالی از طریق 
بازار سرمایه به ۵۰ درصد برسد که اکنون البته ۱۵ درصد است. 
ولی وزارت اقتصاد و رفاه به دنبال افزایش عرضه های اولیه دارند 
که ما هم به عنوان مســئول پولی و بانکی کشور از این رشد بازار 

سرمایه استقبال می کنیم.

وام ۵ میلیــارد داری صندوق بین المللی پول حق ایران 
است

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص درخواست کمک ۵ میلیارد 
داری صنــدوق بین المللی به اقتصاد ایــران، ادامه داد: ما همه 
این موارد انتقادی نســبت به درخواست بانک مرکزی از صندوق 
بین المللی پول را اطاع داریم. نوعی از تســهیاتی که صندوق 
بین المللی پول می دهد، تنها برای کرونا است و هیچ شرطی هم 
ندارد؛ یک ضمانت از ما گرفته می شــود که چند ســاله و چطور 
پرداخت می شــود. این وام حق ما است و ۲.۱ میلیارد دار پول 
بانک مرکزی در صندوق اســت و ۶۰ ســال اســت که ما از این 
صندوق، حتی یک وام نگرفته ایم؛ پس اان وقت آن است که از 

حق خود استفاده کنیم.

کاش گزارش تفریغ بودجه را قبل از اعام با بانک مرکزی 
چک می کردند /    ۴.۸ میلیارد دار گم نشده است

همتــی گفت: ۱۲ آذر ۹۸ این گزارش تفریغ بودجه تهیه شــده 
است که اکنون ۳ میلیارد دار دارایی دارای ابهام است که گم هم 
نشده است؛ ممکن است که کاا هم در راه باشد و ما هم به برخی 
از واردکنندگان ۹ تا ۱۲ ماه مهلت واردات داده ایم؛ پس بخشــی 
از این موارد می تواند از این رقم گزارش تفریغ بودجه کم شــود. 
از ایــن ۳ میلیارد دار ۱.۵ میلیارد دار را که واردکننده به تعهد 
عمل نکرده است، به تعزیرات و قوه قضائیه ارائه شده است و هنوز 
اینطور نمی توان اعام کرد که گم شــده است؛ بلکه ممکن است 
تعهد ایفا نشده باشد. قوه قضائیه هم پیگیر است.وی افزود: همه 
این ارزها حساب و کتاب دارد و مشخص است و در شرایطی که 
نیاز به ثبات اقتصادی داریم، باید اطاعات و آمار دقیق ارائه دهیم؛ 
حتماً باید از ما ســوال می کردند.همتی گفت: ما دو نوع محاسبه 
داریم که یکی قیمت دفتری و دیگری قیمت روز است. آن زمان 
که گفتند که اموال مازاد بانک ها باید واگذار شود، قیمت دفتری 
مشخص بود. این در حالی است که اموال مازاد بانک ها مطالبه ما 
است و باید بفروشند. بانک ها دلشان می خواهد اموال را بفروشند؛ 
اما خریدار ندارد.وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نیز گزارش خوبی از 

اموال مازاد بانک ها دارند.

ضمانت های وام حمایت از کسب و کارها سختگیرانه نیست
همتی در خصوص ضمانت هایی که وام کســب و کارهای آسیب 
دیده باید بپردازند، گفت: مبالغ پایین را ساده خواهیم گرفت؛ این 
در حالی است که برای مبالغ باا ضمانت نامه های سختگیرانه تری 
خواهد بود.رئیس کل بانک مرکزی گفت: برخی از بانک ها به دلیل 
اینکه سیستم برداشت وام اتوماتیک بوده، از حساب مشتری کسر 
کــرده اند؛ این بانک ها عذرخواهی کردند و ما نیز ســامانه اعام 
کردیم و اکنون ده روز اســت که سامانه اعام شده، ۴۰ هزار نفر 
اعام شکایت کرده اند و در حالیکه تعداد وام های قرض الحسنه ۹ 

میلیون و ۵۰۰ هزار فقره است.

تمدید اعتبار کارت هاي نقدي بانک 
اقتصادنوین

بانک اقتصادنوین با هــدف کاهش مراجعات حضوري 
مشتریان ارجمند به شعب بانک و به منظور جلوگیري 
از شــیوع ویروس کرونا اعتبار کارت هاي نقدي خود را 
تمدید کرد.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین؛ 
پیرو اباغیه بانک مرکزي ج.ا.ا در راســتاي مدیریت و 
کنترل شیوع ویروس کرونا و لزوم تسهیل استفاده هم وطنان گرامي از درگاه هاي 
غیرحضوري و کاهش مراجعه به شعب، تمام کارت هاي نقدي بانک اقتصادنوین 
که تاریخ انقضاي آن ها اردیبهشــت ۱۳۹۹ است به مدت یک سال تمدید شد. 
بدیهي است انجام تراکنش هاي نیازمند به درج تاریخ انقضا؛ با وارد کردن تاریخ 
جدید امکان پذیر است.در همین راستا پیش از این تمام کارت هاي نقدي بانک 
اقتصادنوین که تاریخ انقضاي آن ها اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ بود به مدت 
یک ســال تمدید شده و مبلغ برداشــت نقدي از کارت هاي بانک اقتصادنوین 
روي خودپردازهاي این بانک تا پنج میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین 
هم وطنان ارجمند مي توانند از طریق اپلیکیشــن همراه نوین، اینترنت بانک و 
تمامي دستگاه هاي خودپرداز این بانک در مجموع تا ۱۰۰ میلیون ریال در روز 

کارت به کارت کنند.

پیشنهاد بانک توسعه صادرات ایران برای شرکتها در عصر کرونا :
استفاده از ظرفیت بانکداری باز

بانک توســعه صادرات ایران با شــیوع ویروس کرونا و 
ضــرورت اجتناب از حضور فیزیکی در محل شــعب، 
به شرکتهای بزرگ صادراتی استفاده از ظرفیت بستر 
بانکداری باز Open Banking این بانک را پیشنهاد 
می کند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، 
مشتریان این بانک با استفاده از این بستر می توانند خدمات یک شعبه را به محل 
کار خود ببرند.این بانک استراتژی های متناسب با اهداف اگزیم بانک دیجیتال 
را با ایجاد تحول در نگرش، فرهنگ، مدل کســب و کار، فرآیندها و محیط کار 
خــود از طریق ایجاد تجربه ای جذاب برای مشــتریان و کارکنانش دنبال می 
کند.حرکت هدفمند به ســمت هوشمندسازی شعب و به کارگیری کانال های 
چندگانه، همه کاره و یکپارچه در بانک توســعه صادرات آغاز شده است.بروشور 
پیوست به معرفی سیســتم بانکداری باز بانک توسعه صادرات می پردازد.برای 
کســب اطاعات بیشتر و نحوه درخواست با شعب بانک توسعه صادرات تماس 

بگیرید.

 نقش حیاتی مرکز ارتباط با مشتریان
 در عصر کرونا

در روزهایی که مردم با نگرانی های ناشــی از ابتا به 
بیمــاری کرونا از منزل خارج می شــوند و با مراجعه 
به شــعب بانکی در معرض ریسک های متعددی قرار 
میگیرند، تنها کافی اســت با کسب اطاع از خدمات 
گسترده مرکز ارتباط با مشتریان که یکی از واحدهای 
خدمت رســان فعال بانک دی است در هر ساعت از شــبانه روز بدون مراجعه 
حضوری ، برخی از امــور بانکی خود را پیگیری کنند.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی؛ دکتر جمشــید قزوینیان، رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک 
دی با اشاره به این که در صورت اطاع رسانی مناسب به مشتریان در خصوص 
خدمات گســترده غیر حضوری بانک ها می توان به میزان چشمگیری از حجم 
مراجعات مشــتریان به شعب را کاهش داد، گفت: اهمیت نقش مرکز ارتباط با 
مشــتریان که بصورت ۲۴ ساعته و در تمام طول ســال حتی روزهای تعطیل 
پاسخگوی مشتریان است در دوره شیوع بیماری کرونا بیش از هر زمان دیگری 
احساس شد و توانست با حل مسائل بانکی هم میهنان به صورت غیرحضوری، 
سهم مهمی در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا و صیانت از سامت مشتریان 

و همکاران شعب ایفا کند.

 تمدید یکساله کارت های نقدی بانک سینا
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به منظور کاهش مراجعات به شعب بانک با توجه به 
شرایط خاص بهداشتی کشــور و حسب اعام بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران، تاریخ انقضای کارت 
نقدی منقضی شده مشتریان بانک سینا در فروردین 
ماه تا پایان ســال جاری تمدید شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک سینا، در راستای کمک به مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع 
کرونا در بین مشتریان و کارکنان بانک و به منظور تسهیل استفاده مشتریان 
گرامــی از درگاه های غیرحضوری، تاریخ انقضای کارت نقدی مشــتریان در 
فروردین ۱۳۹۹ برای دارندگان شماره موبایل معتبر در سیستم بانک، به مدت 
یکســال تمدید شد.در همین راســتا تعداد مجاز ورود رمز اشتباه دوم کارت 
مشتریان از ۳ مرتبه در هر شبانه روز به ۵ مرتبه افزایش یافت. همچنین در 
صورت مسدودی ســرویس رمز دوم کارت، مشتریان عزیز می توانند جهت 
فعال سازی مجدد آن از طریق تماس با مرکز ۲۴ ساعته ارتباط مشتریان به 

شماره ۰۲۱۴۱۷۳۱ اقدام نمایند.

تقدیر رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از بانک صنعت و معدن؛
در راستای حمایت از تولیدکنندگان محصوات 

مرتبط در مبارزه با شیوع ویروس کرونا
دکتر محمود واعظي رییس دفتر و سرپرســت نهاد 
ریاســت جمهوری در خصوص اقدامات انجام شده 
در تأمیــن مالــي واحدهاي صنعتــي تولید کننده 
محصوات ضدعفونی کننده و تجهیزات پزشکی از 
عملکرد مطلوب بانک صنعت و معدن تقدیر کرد.به 
گزارش پایگاه اطاع رســاني بانک صنعت و معــدن، این بانک تأمین مالي 
واحدهــاي صنعتي تولید کننده محصوات ضدعفونــي کننده و تجهیزات 
پزشکي را در راستاي انجام مسؤلیت اجتماعي در دستور کار قرار داده و ضمن 
حمایــت از تولیدکنندگان به منظور افزایش ســطح تولیدات به عنوان خط 
مقدم مبارزه با بیماري کرونا ، تسهیاتي به ارزش ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال 
در اختیار این واحدهاي تولیدي گذاشته است. گفتني است، این تسهیات 
به ۱۹ شــرکت فعال در زمینه تولید محصوات دارویي، ضدعفوني کننده و 

تجهیزات پزشکي و محافظتي پرداخت شده است.

 چهار ابزار بانکداری الکترونیک در 
بانک مهر ایران

این روزها بانکــداری الکترونیک بــه دایل متعددي 
اهمیت پیدا کرده است. سرعت در انجام عملیات بانکي، 
دسترســي  آسان و گســترده، بهبود امنیت فرآیندها، 
حذف کاغذ و کمک به محیط زیســت از جمله دایل 
و پیامدهاي گســترش بانکداري الکترونیکي در شبکه 

بانکي دنیا هســتند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در 
ایران نیز اکثر بانک ها از یک یا چند ابزار در زمینه بانکداري الکترونیک استفاده 
مي کنند. در بین بانک هاي ایراني، بانک قرض الحســنه مهر ایران در ارائه برخي 
از این ابزارها پیشتاز بوده  است. افتتاح حساب الکترونیکي، درخواست تسهیات 
الکترونیکــي، مدیریت عملیات اجرایي و همچنین ارزیابي الکترونیکي شــعب، 
چهار ابزاري هســتند که نخستین بار توســط بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
شــبکه بانکي کشور معرفي شــدند و هم اکنون در این بانک مورد استفاده قرار 
مي گیرند.بانک قرض الحسنه مهر ایران با قرار دادن سیاست های اقتصاد هوشمند 
در دستور کار خود، زیرساخت هاي نرم افزاري، سخت افزاري و شبکه را به گونه اي 
فراهم کرده که بتواند به اهداف اقتصاد هوشمند در بانکداري کشور دست یابد. 
سیاست هاي اقتصاد هوشــمند که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایي اباغ 
شــده اند، اهداف توسعه اي مرتبط با سامانه هاي زیرساختي را براي تحقق دولت 

الکترونیک دنبال مي کنند.

بانک سپه در بهینه سازی شبکه شعب 
پیشگام نظام بانکی کشور است

مهنــدس جهانگیری معاون اول رییــس جمهور لوح 
تقدیــر وزیر امور اقتصاد و دارایــی را به دلیل عملکرد 
مثبت بانک ســپه در زمینه بهینه سازی شبکه شعب 
بین سیستم بانکی کشور به چقازردی مدیر عامل این 
بانک داد.به گزارش پایگاه خبری خرد و کان، اسحاق 

جهانگیری در این مراسم با اشاره به ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در 
بانک سپه اظهار داشت: ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه کار سختی 
بود. مدیریت وزارت اقتصاد، محور بودن بانک مرکزی و دوستان در همان بانک 
ها باعث ادغام شد و شکل بانک سپه کاما فرق کرده است.بر اساس این گزارش 
در حضور معاون اول رییس جمهور تقدیرنامه وزیر امور اقتصاد دارایی به محمد 
کاظم چقازردی مدیرعامل بانک ســپه به دلیل عملکرد موفق در بهینه سازی 
شبکه شعب اهدا شد.در متن لوح سپاس اعطایی فرهاد دژپسند به محمدکاظم 
چقازردی آمده است: »در اقتصاد هوشمند، بانک ها نقش مؤثری در هموارسازی 
مسیر رشــد و توســعه اقتصادی دارند که البته الزاماً نیازی به حضور فیزیکی 
بانک هادر ابعاد گسترده نیست و بانک ها از طریق در دسترس قرار دادن خدمات 
الکترونیکــی در هر مکان و در هرزمانی به اقتصــاد و جامعه کمک می نمایند؛ 
هرچند این امر در راستای شمولیت مالی مستلزم تحول در کسب وکار بانکداری 
متناسب با رشد فناوری است.بهینه سازی شبکه شعب در راستای ایجاد چابکی 
و مولدسازی دارایی ها و همگامی با تحول دیجیتال، عاوه بر اینکه همواره مورد 
تأکید رئیس جمهور محترم قرار داشــته به عنوان یکی از محورهای اصاح نظام 

بانکی در اولویت های وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارد.

دکتــر بهــزاد شــیری نایــب رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران 
اعــام کــرد: علیرغم تعییــن اهداف 
ســپرده ای برای بانک بااتر از رشــد 
نقدینگی کشور، با همت بلند مسئوان 
و کارکنان مجموعه در تمامی ســطوح 
سازمانی ســتاد، شــعب و باجه ها در 
اقصی نقاط کشــور، حرکــت در مدار 
طرح هــای  اجــرای  برنامه محــوری، 
متنوع انگیزشــی و ارائــه محصوات و 
بانک  اهداف  خدمات جدید، ۹۵درصد 
محقق شــد. به گزارش روابط عمومی 
پســت بانک ایران، وی افــزود: بــا این 
دستاورد مهم، سهم بازاری بانک)منابع( 
به میــزان ۲۲درصد  درســال ۱۳۹۸ 
افزایــش یافــت و تداوم ایــن روند در 
سال جاری که زیرســاخت های آن در 
ســال قبل نهادینه شــده است، سهم 
بازاری بانک را در شــبکه بانکی کشور 

ارتقاء خواهد داد.شیری در ادامه تصریح 
کرد: امید است با تاش همکاران ساعی 
و کارآمد، پســت بانک ایــران بتواند به 
جایــگاه واقعــی خود در نظــام بانکی 
کشور دست یافته و اثربخشی بیشتری 
در حمایت از بخش روســتایی کشور و 
تأمین مالی بنگاه هــای اقتصادی مولد 
بخش فنــاوری اطاعــات و ارتباطات 
پست بانک ایران  باشد.مدیرعامل  داشته 
تأکیــد کرد: تحقق ایــن هدف با چند 
ویژگی کامًا منحصر به فرد اتفاق افتاده 
است که در شبکه بانکی کشور بی سابقه 
اســت. اول اینکه، بیشــترین رشد این 

بانک در ســپرده های ارزان قیمت بوده 
و ســهم آن به میزان قابل توجهی در 
منابع بانک افزایش یافته اســت. نکته 
اساســی دیگر اینکه، پست بانک ایران 
نرخ ســود علی الحساب مصوب شورای 
پــول و اعتبــار و بانک مرکــزی را در 
ســپرده های کوتاه مــدت و بلند مدت 
رعایت می کند.شــیری خاطر نشــان 
ســاخت: برای توجه هرچه بیشــتر به 
واحدهــای اجرایی و تحقــق مدیریت 
مشارکتی در سال ۱۳۹۸، اعضای هیأت 
مدیره به همراه مدیران ستادی در قالب 
تیم های کاری و تخصصی در مدیریت 

شعب استان ها، شعب و باجه ها در جمع 
کارکنان حضور یافته و ضمن بازدید از 
آن  مجموعه ها و طرح های تأمین مالی 
شده توســط بانک، از نزدیک مسائل و 
مشکات آنان را بررسی و مرتفع نموده 
و بطور مســتمر تجهیز منابع استان ها 
و مناطق رصد می شــد کــه این رویه 
با رویکرد نوینی در ســال جاری تداوم 
هیأت مدیره  رئیس  داشت.نایب  خواهد 
و مدیرعامل پســت بانک ایران در پایان 
ضمن قدردانــی از تمامی همکاران که 
با تعلق خاطر ســازمانی تا آخرین روز 
ســال مالی قبل با وجود شیوع ویروس 
کرونا در شعب و باجه های بانک به ارائه 
خدمات پرداختند اظهارداشــت: انتظار 
دارم در ســال »جهش تولیــد« نیز با 
انگیزه بیشتری به رسالت سازمانی خود 
در حمایت از بخش ICT و روســتایی 

کشور عمل کنیم.

دکتر بهزاد شیری: 
هدف سپرده ای سال 

۱۳9۸پست بانک ایران تحقق یافت

 فقط 41درصد اموال مازاد بانک ها بعد 
از 4سال واگذار شد

براساس بررسی های دیوان محاسبات و بعد از ۴سال از تصویب قانون رفع موانع 
تولید، صرفا ۴۱درصد از اموال مازاد بانک ها و ۳۷درصد از سهام غیربانکی آنها 
واگذار گردیده است.به گزارش اقتصادآناین به نقل از فارس، براساس گزارش 
خاصه تفریغ قانون بودجه ســال ۱۳۹۷ که امروز توســط عادل آذر رئیس 
دیوان محاسبات کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسامی قرائت شد، 
صرفا ۴۱ درصد از اموال مازاد بانک ها و ۳۷ درصد از ســهام غیربانکی آنها در 
۴ ســال اخیر واگذار شده اند.در بخشــی از این گزارش آمده است: وفق ماده 
)۱۶( قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک ها و موسســات اعتباری مکلف بوده 
اند ساانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت 
های با فعالیت غیربانکی را واگذار نمایند. بررســی های نشــان می دهد در 
پایان سال ۱۳۹۷ و پس از گذشت ۴ سال از تصویب قانون، مجموعا از پنجاه 
و هفت هزار و نهصد و شصت و هشــت میلیارد )۵۷.۹۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
تومان اموال مازاد شناسایی شده، مبلغ بیست و سه هزار و هشتصد و سیزده 
میلیارد )۲۳.۸۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تومان یعنی معادل ۴۱ درصد آن واگذار 
شده اســت. همچنین از شــصت و پنج هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد 
)۶۵.۹۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تومان سهام غیربانکی شناسایی شده، مبلغ بیست 
و چهار هزار و ششــصد و شــصت و پنج میلیارد )۲۴.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
تومان یعنی معادل ۳۷ درصد واگذار گردیده اســت.ضمنا بانک های دولتی 
مبلغ دو هزار و ششــصد و پانزده میلیارد )۲.۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تومان از 
فروش اموال مازاد و ســهام غیربانکی خود را برخاف تبصره )۱( ماده )۱۶( 
قانون رفع موانع تولید به حســاب خزانه داری کل کشور واریز نکرده اند و به 

تبع آن در افزایش سرمایه بانکها نیز منظور نگردیده است.

افزایش سقف پوشش بیمه نامه های 
صندوق ضمانت صادرات در شرایط کرونا

صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای توسعه صادرات کشور و با توجه 
به ضرورت حمایت از صادرکنندگان آســیب دیده از بحران ویروس کرونا 
سقف پوشش بیمه نامه های صادراتی را افزایش داد.به گزارش ایِبنا، روابط 
عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران اعام کرد: با توجه به تصمیم هیات 
مدیره صندوق، ضمن افزایش ۵ درصدی پوشــش بیمه نامه ها در شرایط 
فعلی ریســک های سیاســی از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد و ریسک های 
تجاری از ۹۰ درصد به ۹۵ درصد افزایش می یابد.همچنین براساس مصوبه 
دیگری مهلت ســقف های اعتباری تعیین شده برای خریداران خارجی و 
ســقف های اعتباری صادرکنندگان متقاضی استفاده از خدمات ضمانت 
نامــه ای افزایش یافت. هیات مدیره صندوق ضمانت صــادرات ایران در 
تصمیم دیگری تمهیدات ازم حهت تمدید ضمانت نامه های سررســید 
شده و امهال بدهی صادرکنندگان به صندوق را فراهم نمود.گفتنی است 
صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور تحقق جهش تولید بسته حمایتی 
را در جهــت کاهش آثار زیان بار تحریم برای ســال جاری طراحی نموده 
که پوشــش ۲.۳ میلیارد داری ریســک صادراتی کااها، پوشــش ۷۰۰ 
میلیــون داری ضمانت نامه های اعتبار صادراتــی و صدور ضمانت نامه 
های مستقیم مورد نیاز پیمانکاران برای ورود به مناقصات خارجی بخشی 
از این بســته حمایتی اســت.همچنین همکاری برای اجرای کامل بسته 
حمایت از صادرات اباغی ســال ۹۸ و پرداخــت یارانه کارمزد /حق بیمه 
بــه صادرکنندگان، تجهیز منابع مالی جدید بــرای صادرات و همکاری با 
موسسات همتا برای طراحی جانشین محصوات بانکی در شرایط تحریم را 

می توان از جمله ابزارهای این بسته حمایتی برشمرد.
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گزیده خبر

گوترش به ترامپ:
 اکنون وقت کاهش منابع مالی سازمان 

بهداشت جهانی نیست

دبیرکل ســازمان ملل در واکنش به اقدام دونالد ترامپ برای قطع تامین مالی 
سازمان بهداشت جهانی گفت، اکنون وقت کار و همبستگی برای مقابله با پاندمی 
کورناســت.به گزارش ایســنا،  به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل در واکنش به این اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
در توییتر بر لزوم فرهنگ کار و تاش موسســات و همبستگی با یکدیگر برای 
مقابله جهانی با کووید - ۱۹ تاکید کرد.گوترش بعد از اینکه دونالد ترامپ تامین 
مالی این ســازمان را در اعتراض به نوع تعامل این نهاد با اپیدمی کرونا ویروس 
قطع کرد، گفت: اکنون زمان مناسبی برای کاهش منابع مالی سازمان بهداشت 
جهانی نیست.دبیرکل سازمان ملل اضافه کرد: اکنون زمان مناسبی برای کاهش 
منابع مالی عملیات ســازمان بهداشت جهانی یا هر سازمان انسان دوستانه دیگر 
در مقابله با ویروس کرونا نیســت.او خاطرنشان کرد،  اکنون زمان وحدت است و 
جامعه جهانی باید با هم برای توقف ویروس و تبعات نابود کننده آن همبستگی 
داشته باشــد.همچنین به گزارش بی بی سی، ســناتور دموکرات بن کاردین از 
اعضای کمیته روابط خارجی ســنا در بیانیه ای نوشــت: »راه نجات جان مردم 
و خارج کردن کشــور و جهان از بحران بهداشت عمومی جاری مقصر شناختن 
دیگران نیســت اما پرزیدنت ترامپ بازم هم دیگران را برای اشــتباهات فرضی 
سرزنش می کند و همزمان به غلط ادعا می کند که واکنش دولت آمریکا به شیوع 
کووید-۱۹ بی نظیر بوده.«او افزود: قطع کمک به ســازمان بهداشت جهانی در 
خال یک اپیدمی جهانی »غیرمسؤانه، غیرمنطقی و به سادگی غلط است.«او 
گفت: قصورهای زیادی وجود دارند اما »پیش از بســتن راه تنفس نهادهایی که 
برای عبور از چنین بحران هایی در ســطح بین المللی به وجود آمده اند ابتدا باید 

صبر کرد تا از بحران عبور کنیم.«

چاووش اوغلو:
 شورای امنیت در رسیدگی به مساله کرونا 

تاخیر زیادی داشت

وزیر خارجه ترکیه با انتقاد شدید از شورای امنیت به دلیل تاخیر در رسیدگی به 
مساله شیوع کرونا، بر لزوم اجرای برخی تغییرات در ساختار این شورا تاکید کرد.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، مولود چاووش اوغلو، وزیر 
خارجه ترکیه در همایشی که از سوی موسسه شورای آتانتیک از طریق ویدیو 
کنفرانس مشترک میان واشنگتن و آنکارا برگزار شد، اظهار کرد: شورای امنیت 
در رسیدگی به پرونده کرونا تاخیر زیادی داشته است.چاووش اوغلو گفت: شورای 
امنیت چهار ماه پس از آغاز بحران کرونا جلســه ای برای بررسی آن برگزار کرد 
و این مســاله غیرعاقانه و شرم آور است.وزیر خارجه ترکیه در ادامه با تاکید بر 
اینکه آنکارا خواستار اجرای اصاحاتی در ساختار شورای امنیت بوده و همچنان 
هست، شیوع ویروس کرونا را به منزله آزمونی جهانی توصیف کرد که نقاط ضعف 
و قوت کل جهان را نمایان کرد.رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه در بخش دیگری 
از ســخنان خود به شــرایط منطقه خاورمیانه و درگیری های آن و نیز وضعیت 
استان ادلب سوریه اشاره کرد و گفت: جامعه جهانی باید قبل از آنکه اوضاع در 
ادلب و کل سوریه رو به وخامت برود، سریعا اقدامی انجام دهد.وی افزود: اکنون 
با پیدایش ویروس کرونا، دستیابی به راه حلی برای درگیری ها در سوریه، لیبی و 

دیگر مناطق جهان بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

درصورت شکست الکاظمی سرنوشت 
نخست وزیری عراق چه می شود؟

یک کارشناس سیاسی عراق با اشاره به متن قانون اساسی کشورش به بررسی 
سرنوشت پست نخست وزیری در صورت شکست الکاظمی در تشکیل دولت 
جدید پرداخت.به گزارش ایسنا، به نقل از المعلومه، علی التمیی، کارشناس 
مسائل سیاســی در عراق گفت: در صورتی که مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر تازه مکلف شــده این کشور در تشکیل کابینه جدید شکست بخورد یا 
پارلمان به کابینــه وی رای اعتماد ندهد در این صورت برهم صالح، رئیس 
جمهور عراق باید عاوه بر سمت ریاست جمهوری، سمت نخست وزیری را 
نیز عهده دار شود.تمیمی گفت: طبق ماده ۷۶ قانون اساسی، الکاظمی نامزد 
آخرین فرصت رئیس جمهور عراق  برای تشــکیل دولت جدید است و در 
صورت شکست وی در تشکیل کابینه جدید یا مخالفت پارلمان با دادن رای 
اعتماد به وی و دولتش صالح باید عاوه بر ریاست جمهوری، سمت نخست 
وزیری عراق را هم عهده دار شــود.وی گفت: الکاظمی ۳۰ روز مهلت دارد تا 
کابینه و برنامه های دولت خود را به پارلمان بدهد و او نامزد آخرین فرصت 
برای احزاب و فراکســیون های سیاسی عراق است که در صورت شکستش 
پست نخست وزیری خالی می ماند.الکاظمی اخیرا از سوی برهم صالح برای 

تشکیل کابینه جدید عراق مکلف شد.

ترامپ با ویدیوکنفرانس میزبان سران 
گروه هفت است

کاخ سفید اعام کرد، دونالد ترامپ فردا پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس 
رهبران گروه هفت را با هدف هماهنگی پاســخهای ملی به مســاله شیوع 
کروناویروس ماقات خواهد کرد.به گزارش ایســنا، بــه نقل از خبرگزاری 
رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای سال جاری میادی به 
عنوان رئیس گروه هفت تعیین شده پیشتر برنامه ریزی کرده بود تا اجاس 
امســال این گروه اقتصادی را ماه ژوئــن در محل تفرجگاه کمپ دیوید در 
مریلند آمریکا برگزار کند اما بحران شیوع ویروس کرونا باعث شد که امسال 
ماقات سران گروه هفت به صورت مجازی برگزار شود.کشورهای گروه هفت 
شامل آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، کانادا، ژاپن و آلمان هستند و همگی 
این کشــورها درگیری سختی با شیوع کروناویروس پیدا کرده اند.جود دیر، 
سخنگوی کاخ سفید گفت، ترامپ با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
طی روز ســه شنبه درباره برگزاری تله کنفرانسی ماقات سران گروه هفت 
و »تاشها برای شکست بحران شیوع کروناویروس و بازگشایی اقتصادهای 
جهان« صحبت کرد.اخیرا بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیز که به 
خاطر وخامت حالش در اثر ابتا به کرونا در بیمارســتان بستری شده بود 

حالش مساعد شده و از بیمارستان مرخص شده است.

 ماکرون به دنبال موافقت پوتین 
با آتش بس جهانی

رییس جمهور فرانســه اظهار کرد، موافقت ســه کشور از پنج عضو شورای 
امنیت را برای حمایت از درخواســت ســازمان ملل در خصوص آتش بس 
جهانــی به منظور تمرکز بین المللی بر همه گیری کرونا به دســت آورده و 
امیدوار اســت که به زودی موافقت همتای روس خود را نیز در این زمینه 
کسب کند.به گزارش ایســنا، دبیرکل سازمان ملل روز ۲۳ مارس خواستار 
آتش بس جهانی شد و درباره وضعیت نامناسب نظام سامت در کشورهای 
جنگ زده هشــدار داد.به گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل ماکرون، رییس 
جمهور فرانســه اظهار کرد، روســای جمهور چین و آمریکا و نخست وزیر 
انگلیس حمایت از این درخواســت سازمان ملل را تایید کرده اند.وی افزود، 
امیدوار اســت که طی ساعات آتی موافقت وادیمیر پوتین، رییس جمهور 
روسیه را نیز به دست آورد.او در این خصوص گفت: در آغاز این ابتکار عمل 
با او صحبت کردم اما از زمان موافقت دیگر رهبران با او گفتگو نکرده ام. در 
ساعات پیش رو این کار را خواهم کرد.وی افزود: فکر می کنم پوتین مطمئنا 
موافقــت خواهد کرد و روزی که موافقتش را اعام کند، خواهیم توانســت 
ویدئوکنفرانســی برگزار کنیم و این درخواست را به صورت رسمی، قاطع و 

کارآمد بیان کنیم.

پنتاگون: 
کرونا احتماا منشأ طبیعی دارد

پنتاگون می گوید، براســاس اطاعات این نهاد ویروس کرونا احتماا منشأ 
طبیعی داشته، البته نمی تواند این مساله را هنوز به طور قطع تایید کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، در پاسخ به فرضیه هایی 
که می گویند ویروس کرونا ساخته آزمایشگاه های چینی است، مارک میلی، 
رئیس  ســتاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز سه شنبه گفت، شایعات و 
اظهارات بسیاری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی متعددی مطرح است و 
ما داده های اطاعاتی بسیاری برای بررسی این مساله داریم.این مقام وزارت 
دفاع آمریکا )پنتاگون( تاکید کرد: تا این لحظه به نتیجه ای نرسیده اما ادله 
موجود بر منشأ طبیعی این ویروس اشاره می کنند اما به طور کل تا به این 
لحظه نمی توانیم آن را با قطعیت بگوییم.گزارش های رســانه ها از ماه فوریه 
اشاره می کنند، ویروس کرونا در انستیتوی ویروس شناسی ووهان در چین 
ایجاد شده؛ مساله ای که این انستیتو آن را شدیدا رد می کند.فوریه گذشته 
گروهی از دانشــمندان در مجله علمی پزشــکی Lancet گزارشی را منتشر 
کرده و در آن به انتقاد از نظریه های توطئه پرداختند و خواستار عدم اشاعه 
شایعات و ایجاد رعب و وحشت شدند.به نوشته این مجله، دانشمندان به این 

نتیجه رسیدند که منشأ ویروس زندگی زمینی است.

آناتولی: 
 روسیه در تدارک اعزام نیرو از سوریه

 به لیبی است
تهران - ایرنا - خبرگزاری آناتولی ترکیه مدعی شــد که روسیه در تدارک 
اعزام برخی از افراد مسلح از سوریه به لیبی برای حمایت از نیروهای ژنرال 
خلیفه حفتر اســت.این خبرگزاری روز چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاه 
افزود : روسیه آماده می شود که جنگجویان سوری را به لیبی بفرستد تا در 
صفوف شــبه نظامیان سرلشکر خلیفه حفتر بجنگند. این منبع بدون ذکر 
نامش، حقوق ماهانه در نظر گرفته شــده بــرای این جنگجویان را حداکثر 
یک هزار دار اعام کرد.  به گفته وی نیروهای یاد شــده که به لیبی اعزام 
خواهند شــد متعلق به " تیپ نخبه"یکی از گروه های نظامی مسلح مستقر 
در " قنیطره " در جنوب غرب ســوریه هســتند که وقتی سوریه با حمایت 
نیروی هوایی روسیه بر کل این استان مسلط شد با دولت سوریه از در آشتی 

در آمدند. ش

رئیس جمهوری عراق: 

باآمریکاواردمذاکراتاستراتژیکمیشویم
رئیس جمهوری عراق دیروز )چهارشنبه( نخست وزیر مکلف این 
کشــور را ســتود و او را روزنامه  نگار با هوش و ذکاوت خواند که 
می  تواند بر مشکات کشــور غلبه کند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از ســومریه نیوز، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در گفت  وگو 
با شــبکه آمریکایی سی ان ان گفت، مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر مکلف جدید با ســایر اشــخاصی که برای این پست مأمور 
شدند، فرق دارد او از اجماع ملی بزرگی برخوردار است.وی افزود: 
الکاظمی باهوش و روزنامه  نگار است و همه این مشکات را پشت 
سر خواهد گذاشت.در دوره نظام صدام الکاظمی به عنوان روزنامه 
نگار و مخالف سیاســی به اروپا پناهنده شد. از او به عنوان یکی 
از روزنامه نگاران در رسوایی رژیم صدام در سطح بین المللی یاد 
می شــود.برهم صالح نهم آوریل الکاظمی را که رئیس ســازمان 
اطاعات عراق اســت برای پست نخست وزیری مکلف کرد. طی 
۱۰ هفته اخیر او سومین شــخص است که برای تشکیل دولت 
جدید و جانشین دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی 
که به دنبال اعتراضات مستمر مردم به دولت استعفا کرد، مأمور 
می  شود.رئیس جمهوری عراق در این مصاحبه در پاسخ به سوال 
تعلیق مجوز فعالیت خبرگزاری رویترز در این کشــور گفت، این 
تصمیم ناراحت کننده است و سوی هیئت مستقل از دولت اتخاذ 
شده است.وی افزود، از این تصمیم دفاع نمی کند و با تیم حقوقی 
خود برای لغــو این تصمیم تاش کــرده و وضعیت را مدیریت 
می کند. در واقع گزارش رویترز موجب ناراحتی شد زیرا به صورت 
ضمنی در گزارش خود اشاره کرد که دولت بغداد عمدا در اعام 
آمار مربوط به ویروس کرونا دروغ گفته است در حالی که واقعیت 

ندارد.خبرگــزاری رویترز در گــزارش دوم آوریل خود به نقل از 
سه پزشکی که در آزمایش های مربوط به کرونا در عراق شرکت 
داشــتند و نیز یک مسؤول وزارت بهداشــت و نیز یک مسؤول 
سیاســی بارز اعام کرد، هزاران عراقی به کرونا مبتا شده اند و 
تعدادشان بیشتر از آماری اســت که اعام شده است.همچنین 

رئیس جمهوری عراق در این گفت وگو تصریح کرد، بدون شــک 
ویروس کرونا چالش بزرگی بوده و فراتر از توان عراق اســت زیرا 
این کشــور در حال حاضر زیر ساخت پزشــکی خوبی ندارد اما 
عراق با سازمان ملل همکاری می کند و سازمان بهداشت جهانی 
هم اقدامات فوری اتخاذ کرده و مرزها را بســته و تردد را محدود 

کرده و امیدوار است به مقابله با این ویروس در عراق کمک کند.
وی افــزود، محدودیت ها در عراق برای مقابله با کرونا چند هفته 
دیگر ادامه خواهد داشــت اما عواقب اقتصــادی و اجتماعی آن 
سنگین خواهد بود. باید تجمعات مذهبی متوقف شوند کما اینکه 
مرجعیت عالی قدر هم از این محدودیت های اعمال شده حمایت 
کرده و از مردم خواســته با نهادهای پزشکی همکاری کنند.وی 
پیرامون اقدامات برای از ســرگیری ســفرهای مذهبی به عراق 
گفــت، وضعیت کنونی می طلبد که عــراق احتیاط کند و پیش 
از هــر تصمیم گیری وضعیت و واقعیــت را در نظر بگیرد.رئیس 
جمهوری عراق درباره روابط کشورش با آمریکا و مسائلی که اخیرا 
در این روابط پیش آمده گفت، عراق با چالش های خاصی از جمله 
بحران سیاسی و اســتعفای دولت روبروست و مساله مهم دیگر 
کشــور هم انتقال قدرت اســت که تاکنون انجام این کار دشوار 
بوده اســت اما امیدواری است که دولت جدید به نخست وزیری 
الکاظمی تشکیل شــود.وی افزود، مذاکرات استراتژیک با آمریکا 
آغاز خواهد شد. واشــنگتن از سال ۲۰۰۳ نقش مهمی در عراق 
ایفا کرده و روابط میان دو کشور باید مستحکم باشد و چارچوب 
استراتژیک ایجاد شــود همان کاری که در عراق صورت گرفت.

صالح با بیان اینکه با تشکیل دولت جدید مذاکرات خوبی با آمریکا 
انجام می شود، گفت، مهمترین عامل، بی ثباتی عراق و پیامدهای 
آن پــس از ســال ۲۰۰۳ و نبود اســتقال کامــل و حاکمیت 
منطقه ای اســت و همین مســائل مانع از برقراری روابط متوازن 
بغداد با همســایه های خود و جامعه بین الملل براساس حاکمیت 

منطقه ای شده است.

تهــران- ایرنا- پژوهشــگران دانشــگاه 
هاروارد رعایت فاصله اجتماعی را تا سال 
۲۰۲۲ برای جلوگیری از شــیوع دوباره 
بیماری کووید-۱۹ ضروری اعام کردند.

بلومبرگ در گزارشی با عنوان »محققان 
دانشگاه هاروارد رعایت فاصله اجتماعی 
تا ســال ۲۰۲۲ را ضــروری می دانند« 
نوشــت: گروهی از محققان دانشــگاه 
هــاروارد معتقدند بــرای جلوگیری از 
شــیوع دوباره بیماری کووید-۱۹ مردم 
جهان باید فاصلــه اجتماعی را به طور 
متنــاوب تا ســال ۲۰۲۲ رعایت کنند. 
دانشمندان در مقاله ای که روز سه شنبه 
در نشــریه )ســاینس( Science منتشر 
شــده، هشــدار دادند برداشــتن همه 
محدودیت های مربوط به رعایت فاصله 
اجتماعی می تواند ســبب شدت گرفتن 
دوباره همه گیری ویروس کرونا شــود.  
در این میان روند این بیماری بســته به 
پرسش هایی است که هنوز پاسخ روشنی 
به آن داده نشده است؛ از جمله اینکه آیا 
شیوع ویروس کرونا با تغییر فصل دچار 
تغییرات می شود؟ افرادی که یک بار به 

این کووید-۱۹ مبتا شده اند، مصونیت 
پیدا می کنند؟ آیا قرار گرفتن در معرض 
ویروس های ضعیف شده کرونا که باعث 
بیماری خفیف می شــود )همان شیوه 
سنتی تهیه واکســن که در آن ویروس 
ضعیف شــده به بدن تزریق می شود تا 
بدن را در برابر ابتای دوباره به بیماری 
مقاوم کنــد( بدن را در برابر پاتوژن های 
عامل کووید-۱۹ مقــاوم می کند؟  این 
پرسش هایی است که بسیاری از رهبران 
جهان که اقتصاد کشورهایشان در نتیجه 
وضع مقررات قرنطینه و فاصله اجتماعی 
دچار رکود شده، مطرح می کنند.از سوی 
دیگر، با افزایش میلیونی شمار بیکاران 
و کسانی که برای پیشگیری از بیماری 
در خانــه مانده اند، فشــار برای کاهش 
محدودیت ها در آمریکا و سایر کشورها 

در حال افزایش اســت. هرچند به گفته 
کارشناسان، کاهش محدودیت ها بستگی 
به اقدامات دیگر برای کنترل بیماری از 
جمله انجام آزمایشات گسترده دارد.  در 
این میان، محققان دانشــگاه هاروارد از 
مدل های رایانه ای برای شبیه سازی شیوه 
گسترش این بیماری استفاده کردند. یک 
احتمال این است که فاصله اجتماعی و 
به دنبال آن شناسایی بیماران می تواند 
ویروس را ریشه کن کند. این همان کاری 
است که برای ریشه کنی ویروس سارس 
انجام شد که در سال ۲۰۰۳ شیوع پیدا 
کرده بود. اما محققان یادآوری می کنند 
که با رسیدن تعداد مبتایان به ویروس 
کرونا به ۲ میلیون نفر در جهان، چنین 

نتیجه ای دور از ذهن به نظر می رسد.  
گروه دیگری از محققان بر این باورند که 

ویروس کرونا ممکن است مانند ویروس 
آنفلوانزا به صــورت فصلی بروز کند. در 
یک مدل ســازی محققان، سناریویی را 
ایجــاد کردند که در پــی آن ۲۰ هفته 
نه چندان ســختگیرانه سبب  اقدامات 
اوج گرفتــن دوبــاره بیماری شــد. در 
این شــرایط دیگر فاصله اجتماعی نیز 
نتوانست مصونیتی برای جامعه به وجود 
آورد.  لذا پژوهشگران در ادامه تحقیقات 
خود تاکید می کنند که برای جلوگیری 
از چنین نتایجی، اقدامات پیوسته فاصله 
اجتماعی باید تا سال ۲۰۲۲ ادامه یابد، 
مگر اینکه ظرفیت بیمارستان هاا افزایش 
یابد و یا واکســن یا درمان مؤثری برای 
کووید-۱۹ پیدا شــده باشــد.  براساس 
اخرین آمار منتشــره تاکنون،  بیش از 
۲میلیون نفر در جهــان به کووید-۱۹ 
مبتا شــده که از این تعداد نزدیک به 
۱۲۷ هزار نفر جان باخته اند.  دانشمندان 
پیش بینــی می کنند اگر به ســرعت 
واکسنی پیدا نشود، آمریکا ممکن است 
مجبور به تحمل فاصله اجتماعی تا سال 

۲۰۲۲ باشد

  رعایت فاصله اجتماعی باید دانشگاه هاروارد:
تا سال ۲۰۲۲ ادامه یابد

دونالد ترامپ اعام کرد که از دولت آمریکا خواسته 
پرداخت مالی به سازمان بهداشت جهانی )WHO( را 
متوقف کند.به گزارش ایســنا به نقل از اسکای نیوز، 
دونالد ترامپ با انتقاد از ســازمان بهداشــت جهانی 
گفت: WHO اطاعات غلط به دســت آمده از چین 
را بــه جهان ارائه کرد و باعث مــرگ هزاران نفر به 
دلیل کرونا شــد.او با بیان اینکه از دولتم می خواهم 
پرداخت مالی به سازمان بهداشت جهانی را متوقف 
کند، گفت: این سازمان نتوانسته اطاعات کافی در 
مورد ویروس کرونا کســب و آن را به صورت شفاف 
منتشر کند.رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید 
کرده که ســازمان بهداشــت جهانی به »اصاحات 
داخلــی« نیاز دارد.او گفت که ســازمان بهداشــت 
جهانــی در انجــام وظایفش در ارتبــاط با اپیدمی 
جهانی ویروس کرونا »ناکام مانده اســت.«همچنین 
به گزارش بی بی سی، رئیس جمهوری آمریکا این نهاد 
ســازمان ملل متحد را به »سوءمدیریت و سرپوش 
گذاشــتن« بر شیوع این ویروس پس از ظاهر شدن 
آن در چیــن متهم کرد و گفت که باید »پاســخگو 
باشــد.«ترامپ قبا این سازمان را به تعصب به نفع 
چین متهم کرده بود.این در حالی اســت که رئیس 
جمهــوری آمریکا خود در داخل بــا انتقادهایی در 
زمینه چگونگی مقابله با اپیدمی روبرو بوده است.او 
در جریان کنفرانس خبری روزانه اش در کاخ سفید 

درباره اپیدمی ویروس کرونا گفت: »به دولت دستور 
داده ام بودجه سازمان بهداشت جهانی را متوقف کند 
تا ارزیابی درباره نقش این ســازمان در سوءمدیریت 
شدید شیوع ویروس کرونا و سرپوش گذاشتن بر این 
شیوع کامل شود.«او اضافه کرد: »سازمان بهداشت 
جهانی در انجام وظایف اولیه اش موفق نبوده و باید 
پاسخگو باشــد.«آمریکا هم اکنون بزرگترین مرکز 
شــیوع ویروس کرونا در جهان اســت به طوری که 
آمار مبتایان در آن تقریبا به ۵۹۳ هزار تن می رسد 
و بیش از ۲۵ هزار تن هم جان خود را در این کشور 
در اثر عوارض ابتا به این ویروس از دســت داده اند.

تدروس گبریسیوس مدیر سازمان بهداشت جهانی 
روز چهارشــنبه هفته پیش از عملکرد سازمان خود 

دفاع کرد و خواســتار پایان سیاسی کردن اپیدمی 
جاری شــد.این بعد از آن بــود که رئیس جمهوری 
آمریکا این سازمان را متهم به »چین محوری« کرد 
و گفت که در واکنش بــه اپیدمی جاری »واقعا بد 
عمل کرده اســت.«دکتر تدروس با رد این اظهارات 
پافشاری کرد: »ما به همه کشورها نزدیک هستیم، 
ما بدون تبعیض عمل می کنیم.«مایک پامپئو، وزیر 
خارجه آمریکا هم همان زمان گفت که دولت آمریکا 
»درحال بازنگری« در کمک خود به بودجه سازمان 
بهداشت جهانی اســت.او گفت: »ســازمان ها باید 
بازدهی داشته باشند. باید هدفی که برای آن طراحی 
شده اند را برآورده کنند.«با این حال دکتر تدروس 
تهدید مالی را کمرنگ دانســت و گفت بر این باور 
است که آمریکا به تامین این بودجه ادامه خواهد داد.

کووید-۱۹ که ویروس کرونا عامل آن است ابتدا در 
ماه دســامبر در شهر ووهان چین ظاهر شد؛ شهری 
کــه این هفته به ۱۱ هفته قرنطینــه پایان داد.یک 
مشــاور سازمان بهداشــت جهانی پیشتر گفته بود 
که همکاری نزدیک این سازمان با چین برای درک 
بیماری در مراحل اولیه »کاما ضروری« بوده است.

آمریکا یکی از تامین کنندگان عمده نیازهای مالی 
این ســازمان است به طوری که داده های »دبلیو اچ 
او« نشان می دهند آمریکا ۱۵ درصد کل بودجه آن را 

تامین می کند. این کمک داوطلبانه است.

ترامپ پرداخت مالی به سازمان بهداشت جهانی را متوقف کرد

تهران – ایرنا – نخســت وزیر ، وزیران دولت و مدیران 
اجرایــی خدمات عمومی در نیوزیلند حقوق خود را به 
منظور مقابله با تاثیرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا 
۲۰ درصــد برای مدت ۶ ماه کاهــش دادند.به گزارش 
دیروز چهارشــنبه رویترز از ولینگتون، نیوزیلند پیش 
بینی کــرد که درصورت تمدید تدابیر قرنطینه و رکود 
فعالیت های اقتصادی، نرخ بیکاری در آن کشور به ۲۶ 
درصد خواهد رسید. حال جسیندا آردرن نخست وزیر 
نیوزیلنــد در یک کنفرانس خبری با اعام خبر کاهش 

۲۰ درصدی حقوق وزیران و مدیران ارشــد این کشور 
گفت: این کاری اســت که ما می توانیم انجام دهیم و 
همیــن کار را کردیــم. وی افزود: ما بــا مردمی که به 
دســتمزدها متکی هستند و حقوقشــان کاهش یافته 
است و مردمی که شــغل خود را در نتیجه این شیوع 
جهانی از دست داده اند همراهی می کنیم. نیوزیلند روز 
چهارشنبه ۲۰ مورد جدید ابتا به کرونا را ثبت کرد و 
شــمار کل مبتایان در این کشور به یک هزار و ۳۸۶ 
نفر رسید. تا کنون ۹ نفر در این کشور بر اثر کرونا جان 

باخته اند. ادارات، مدارس و خدمات و کسب و کارهای 
غیرضروری در این کشور در سه هفته گذشته تعطیل 
بوده و فعالیتهای اقتصادی نیز به رکود درآمده اســت. 
دولــت نیوزیلند هفته آینده دربــاره ادامه تعطیلیهای 
»ســطح۴« کنون تصمیــم خواهد گرفــت. »گرنت 
رابرتسون« وزیر دارایی نیوزیلند نیز دیروز در سخنانی 
در جمع جامعه تجاری این کشــور گفــت اگر دولت 
تصمیم به کاهش محدودیتهای بگیرد، اولویت و تاکید 

بر فعالیتهای اقتصادی ایمن و کم خطر خواهد بود. 

برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا؛

نخست وزیر و وزیران نیوزیلند حقوق خود را ۲۰ درصد کاهش دادند
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در اقدامی نادر دو شــرکت مطرح و نامی ســازنده واکسن در جهان برای 
تهیه واکســن بیمــاری کوویــد-۱۹ و تولید آن در مقیاس گســترده با 
یکدیگر همکاری کردند.شــرکت داروســازی انگلیسی "گلکسواسمیث 
فرانســوی  داروســازی  شــرکت  و   )GlaxoSmithKline("کایــن
"سانوفی")Sanoi( با همکاری یکدیگر قصد دارند واکسن ویروس کرونا 
جدیــد را تهیه کرده و اگر همه چیز خوب پیش برود انتظار دارند بتوانند 
آزمایش های بالینی واکسن خود را در نیمه دوم سال جاری آغاز کنند و در 
صورت موفقیت آمیز بودن آنها امیدوارند تا نیمه دوم سال ۲۰۲۱ نیز بتوانند 
محصول خود را به طور گسترده در دسترس افراد سراسر جهان قرار دهند. 
در سراسر جهان، چندین دانشگاه و شرکت داروسازی از جمله جانسون و 
جانسون، مدرنا و اینوویو در حال تولید واکسن بیماری کووید-۱۹ هستند.

گروهی از پژوهشــگران کره جنوبی، فناوری جدیدی شبیه به برچسب 
ابــداع کرده اند که می توانند جایگزین باتری هــای لیتیوم- یون در ابزار 
پوشیدنی باشند.میکرو ابرخازن ها، ابرخازن های فوق العاده باریکی هستند 
که به خاطر داشــتن دوام و تراکم انرژی بیشتر در مقایسه با باتری های 
باریک لیتیوم- یون، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند.با افزایش تقاضا 
برای ابزار پوشیدنی سبکتر و کوچکتری که عملکرد خوبی دارند، نیاز به 
فناوری های جدید برای جمع آوری، ذخیره و مدیریت قدرت نیز افزایش 
می یابد. ابزار پوشــیدنی در حال حاضــر در بخش های گوناگونی به کار 
می روند؛ در نتیجه پژوهشگران سعی دارند تا ابزار ذخیره انرژی با عملکرد 
بهتر ابداع کنند.ابزار پوشیدنی ذخیره انرژی باید بتوانند همراه با تغییر 

شکل و حرکات بدن انسان، شکل خود را تغییر دهند.

دولت انگلیس در حال سرمایه گذاری ۲.۶ میلیون پوندی برای تهیه 
پهپادهای جدید اســت که می توانند در روزهای کرونایی به عنوان 
پیــک برای تحویل اقام ضروری مورد اســتفاده قرار گیرند.در این 
راستا،" ســازمان فضایی بریتانیا ")UKSA( برای تحویل تجهیزاتی 
از قبیل کیت های آزمایشی، ماســک، گان و عینک به کادر درمان 
"سرویس ســامت همگانی")NHS( انگلیس راه حل های جدیدی 
ارائه داده است.همکاری این سازمان با "آژانس فضایی اروپا" می تواند 
به تحویل این تجهیزات به کادر درمان، با استفاده از پهپادها منجر 
شــود."آژانس فضایی اروپا" در وبســایت خود نوشــت: شرکت ها 
می توانند پیشنهادها و ایده های خود برای استقرار و هدایت پهپادها 

را ارائه دهند.

همکاری 2 شرکت مطرح داروسازی 
جهان برای ساخت واکسن کرونا

باتری های برچسبی که قابلیت 
شارژ کردن دارند

سرمایه گذاری 2.6 میلیون پوندی 
برای تحویل تجهیزات پزشکی 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کشیدن نقاشی هشدارآمیز ویروس کرونا روی آسفالت خیابان های شهر "چنای" هند

زمزمه های تولید ب ام و X8 به گوش می رسد!
 X۲ و X۱ بود اما سبد محصوات قدبلند این برند به شدت گسترش یافته و از X5 یک زمانی تنها شاسی بلند ب ام و مدل
تا X7 بزرگ می رســد. البته فضا برای گســترش این خانواده وجود داشته و شایعات زیادی درباره تولید مدل X8 وجود 
دارد. جدیدترین خبر درباره این خودرو نیز به عرضه نسخه M45e اشاره داشته است.به نظر می رسد ب ام و واقعاً درباره 
تولید نسخه پرچم دار M هم  فکر می کند زیرا یکی از اعضای فروم های بیمر پست اسناد جالبی در اداره ثبت اختراعات 
و مالکیت معنوی آلمان پیدا کرده اســت. در این اســناد می توانیم ثبت تجاری نام M X8 در ۲3 مارس را ببینیم. این 
نام در اول آوریل ثبت شــده و مراحل تائید آن  هم اکنون در حال انجام است.اما قضیه ی خود X8 چه می شود؟ خب اگر 
خبرها درســت باشند، نسخه فوق لوکس X7 با چهار صندلی در اواخر ســال جاری یا اوایل سال ۲۰۲۱ معرفی خواهد 
شــد. البته این موضوع با کمی اغراق منتشــر شده زیرا هیچ تصویر جاسوسی از X8 دیده نشده است. البته شاید در خبر 
منتشــر شده به معرفی مدل کانسپت و نه تولیدی اشاره شده باشد. در این صورت نسخه تولیدی این شاسی بلند لوکس 

حدود سال ۲۰۲۲ پدیدار خواهد شد.

خانه نشینی اسکی بازان و حسرت آب شدن برف
ملی پوش اسکی در مورد بسته بودن پیست های اسکی گفت: برف  جلوی چشم ما آب می شود و نمی توانیم استفاده ای از آن ببریم. برف  
جلوی چشم ما آب می شود و هیچ استفاده ای از آن نمی بریم، حتی چند روز پیش هم برف می آمد اما هیچ سودی به حال ما ندارد؛ در 
واقع مثل زجرکش کردن ما است.پیست های اسکی کشور با شیوع ویروس کرونا تمامی تعطیل شده اند و از آنجایی که اسکی در ایران 
محدود به فصل زمستان است، ورزشکاران ایران تقریبا یک فصل را از دست دادند. مرتضی جعفری، ملی پوش اسکی ایران به وضعیت 
این روزهای خود اشاره کرد و گفت: روزی یک بار در خانه ورزش و بدنسازی می کنم و بیشتر از آن نمی شود چون بقیه اعضای خانواده 
هم حق زندگی دارند. ورزش کردن، رسیدگی به کارهای عقب افتاده و در خانه ماندن کارهای مفیدی است که انجام می دهم.سال پیش 
رو مسابقات قهرمانی جهان، قهرمانی آسیایی و انتخابی المپیک را داریم اما زمان طایی برای تمرین کردن را به خاطر شیوع کرونا از 
دست دادیم و خانه نشین شدیم چون راه دیگری وجود نداشت. ما همینگونه هم نسبت به کشورهای دیگر عقب هستیم چون پیست های 
آنها ۱۲ ماه سال برف دارند و ورزشکاران شان ۱۱ ماه اسکی می کنند اما برف مفید در ایران دو ماه برف مفید دارین که می توانیم از آن 

استفاده کنیم؛ در حال حاضر کرونا باعث شده که همین زمان را هم از دست بدهیم. 

اهل دین را داد تعلیم وطنلرد مغرب آن سراپا مکر و فن بگذر از شام و فلسطین و راقاو بفکر مرکز و تو ر نفاق دل نبندی با کلوخ و سنگ و خشتتو اگر داری تمیز خوب و زشت ا ز خود آگاه گردد جان پاکچیست دین رخاستن از روی خاک ر حدود این نظام چار سومی نگنجد آنکه گفت اه هو حیف اگر ر خاک میرد جان پاکر ه از خاک و رخیزد ز خاک

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»یانی« طبق وعــده ای که به هواداران 
خود داده بود، به صورت زنده در فضای 
مجازی حاضر شــد و برای دقایقی در 
یــک اجرای خانگی بــرای مردم پیانو 
ـ  کریسومالیس«  نواخت.»یانیس  دنیا 
معروف به یانیـ  که چند روز گذشته از 
برگزاری یک کنسرت آناین در فضای 
مجازی خبر داده بــود، همان طور که 
پیشتر در اینستاگرام خود اعام کرده 
بود، شامگاه سه شنبه )۱4 آوریل( رأس 
ساعت اجرای خانگی خود را آغاز کرد.

این نوازنده، کنسرت خود را در خانه اش 
و در حالی که نــور آفتاب به روی او و 
پیانــو می تابید اجرا کــرد و لحظاتی 
آرامش بخش را به مدت ۹ دقیقه برای 
بینندگان خود در سراسر جهان رقم زد. این اجرا تا ساعت ۹ شب، بیست و یک هزار بیننده داشت.

این آهنگساز در شروع کار بیان کرد: »بیایید وانمود کنیم که در اتاق نشیمن خانه شما هستیم و 
قرار است من برایتان پیانو بنوازم؛ برای همه شما در سراسر دنیا به صورت همزمان. به نظر جالب 
می آید مگر نه؟«موسیقدان و آهنگساز معروف یونانی سپس در حالی که دوربین روی او زوم کرده 
بود، به آرامی شروع به نواختن کرد و پس از لحظاتی گفت که »این قطعه بسیار رومانتیک است 
و من واقعا آن را دوست دارم.«دوربین حول محور او در حرکت و منظره باغ، حیاط خانه از پنجره 

پدیدار بود و این تصاویر به همراه موسیقی آرامشی را بر هم زده بود.

کتاب سدوم و عموره
جلد چهارم رمان در جســتجوی زمان از دســت 
رفته، اثر بزرگ مارســل پروســت، کتاب سدوم 
و عمــوره نــام دارد. وی در نوامبر ســال ۱۹۲۲ 
درگذشــت. کتاب های دیگر رمــان پس از مرگ 
پروســت به تدریج تا ۱۹۲7 منتشــر شد.کتاب 
ســدوم و عموره گزارش یکی از مهم ترین مراحل 
ســلوک »راوی« به ســوی اوج های رستگاری و 
جاودانگی اســت. در کتاب های پیشــین، راوی 
مراحــل مختلف شــناخت خویشــتن و جهان 
پیرامون را پشت سر گذاشــت و اینک به منزلی 
رسیده اســت که در سلوک و معرفت شاید از هر 
منزل دیگری مهم تر باشد: شناخت بدی و پلشتی 
برای رهیابی به نیکی و پاکی. »راوی« در جســتجوی زمان از دســت رفته، همانند سالک 
کمدی الهی اثر دانته، در صعود به بلندی های ملکوتی اول باید از ورطه های دوزخی دیدن 
کند. این کتاب چهارم در جســتجوی زمان از دست رفته همچون دوزخ دانته، نمایشگاهی 
از چهره هایی اســت که هر کدام نماینده نقص و گناهی اند و ســالک با پشت سر گذاشتن 
آن ها، به تعبیری کنایی آن ها را طرد می کند تا سرانجام به رستگاری نهایی برسد: به امید 
و خاقیت.از ابتدای رمان تا به حال، ما با مراحل مختلف رشــد و پرورش شــخصیت راوی 
آشــنا شدیم. در ابتدا شاهد کودکی راوی در کومبره بودیم، سپس اولین نشانه های بلوغ و 
بزرگ شدن او را با ژیلبرت – دختر سوان – مشاهده کردیم و نهایتا راه یافتن او به درون 
زندگی اشــراف را دیدیم. در این جلد از رمان راوی هنوز در دنیای اشراف است اما این بار 

با نگاهی کاما متفاوت با آنان برخورد می کند.

مجید مجیدی
مجیــد مجیــدی )زادهٔ ۲5 فروردیــن ۱338 در 
تهران( کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر اســت. 
او با فیلم بچه های آســمان جزو پنج نامزد نهایی 
دریافت بهترین فیلم خارجی زبان اســکار ۱۹۹8 
بود و نخســتین کارگردان ایرانی اســت که نامزد 
دریافت جایزه اســکار شده  است. مجیدی با چهار 
ســیمرغ بلورین بهتریــن کارگردانی جشــنواره 
فیلم فجر، رکــورددار دریافت این جایزه در میان 
کارگردانان ایرانی اســت.اولین فیلم های مجیدی 
چند فیلم کوتاه بودند و اولین فیلم بلند وی به نام 
بدوک در ســال ۱37۰ برنده جایزهٔ جشنواره فجر 
شد. بچه های آسمان سومین ساخته سینمایی وی 
به عنوان یکی از پنج نامزد بهترین فیلم خارجی زبان اســکار ۱۹۹8 شــده بود. مجیدی تا 
ســال ۲۰۱۱ میادی، تنها کارگردان ایرانی بوده که فیلمی از او نامزد دریافت جایزه اسکار 
شده است. هم چنین او دو بار برندهٔ جایزهٔ بهترین فیلم و جایزه کلیسای جهانی در جشنواره 
بین المللی فیلم مونترال شــده که در تاریخ از جشــنواره بی سابقه بوده است. مجیدی برای 
فیلم پدر تقدیر نامه فیلم برتر را از چهاردهمین جشنواره فیلم لندن را نیز کسب کرده است.

او نامزد جایزه طایی جایزه ستایت برای فیلم باران در سال ۲۰۰۱ شد. همچنین مجیدی 
جایزه ویژه هیئت ملی بازبینی فیلم را برای فیلم آواز گنجشــک ها در سال ۲۰۰۹ به دست 
آورد و نامزد خرس طایی جشنواره بین المللی فیلم برلین برای همین فیلم آواز گنجشک ها 
در سال ۲۰۰8 شد. از او به غیر از فیلمنامه هایی که خودش کارگردانی کرده، یک کتاب نیز 

به نام اله و پونه منتشر شده است.

کنسرت »یانی« را از اتاق نشیمن منزلش ببینید


