
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم   2000 تومان  شماره 4332   شنبه 30 فروردین 1399  24 شعبان 1441   18آوریل 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آیت اه رییسی در دیدار با اعضای شورای عالی نظام پرستاری بر این نکته تاکید کرد که اقتضای اجرای عدالت درنظام سامت این است که سهم جامعه پرستاری 
در خدمات پزشکی مشخص و اعطا شود.به گزارش میزان، آیت اه رییسی، رییس قوه قضاییه در نشست با اعضای شورای عالی نظام پرستاری با تقدیر از زحمات و 
تاش های خالصانه پزشکان و جامعه پرستاری در مواجهه با ویروس منحوس کرونا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سامت اظهار کرد: جامعه پرستاری در 
خط مقدم برخورد با این ویروس بودند و در صیانت از سامت مردم بسیار خوش درخشیدند.وی با اشاره به تأسی جامعه پرستاری از حضرت زینب کبری)س( که الگوی 
این قشر است، گفت: جامعه پرستاری در کشور به دلیل تأسی از حضرت زینب کبری)س( که الگوی پرستاری برای جامعه بشری است هم از اخاص برخوردار است 

و هم در حرکت حرفه ای خود تاش مومنانه و خالصانه برای سامت ، بهداشت و درمان بیماران دارد.....

www.sobh-eqtesad.ir

رییسی در دیدار با اعضای شورای عالی نظام پرستاری:
دیوان عدالت اداری درباره احقاق حقوق تضییع شده پرستاران اقدام فوری کند

info@sobh-eqtesad.ir

وهابیت به تشیع تمکین میکند
در این روزهای کرونا زده در زندگی همه بشــریت که بی 
توجه به آنچه می کند موجب نزول بایی عظیم از آسمان 
گردیده و تقریبا تمام معادات سیاسی اقتصادی اجتماعی 
جهان را دگرگون کرده اخباری از عربستان سعودی واصل 
میشــود که جوانان اهل تسنن این کشــور در یک فضای 
آکنده از ایمان و عشــق به دین یکی پس از دیگری مکتب 
وهابیت را ترک و به تشــیع روی می آورند. این امر اگرچه 
سعی میشود به نوعی از چشم رسانه ها با تمهیداتی پنهان 
مانده و یا در یک تحکم ســرنیزه ای به وادی خفقان برده 
شــود اما جســته گریخته از ابای اخبار خود نشان داده 
و حق آشــکار میشــود. کلیپ های متعددی از روحانیون 
سرشناس اهل تسنن که در دل وهابیت را همانند بهاییت 
دست ساز مکتب سازی انگلیسها میدانند در مسیر معرفی 
تشــیع و حقانیت آن در میان مذاهب اســامی دست به 
دست می چرخد و شبهه پشــت شبهه در چگونگی رفتار 
داعــش که عواملش بــه ابن تیمیه تمکیــن میکردند، در 
اذهان جوانان اهل تسنن بی پاســخ میگذارد. از لطافت و 
دقــت و نگاه دل انگیز به ماهیت تفکر امام زمانی ســخن 
گفته میشــود. از برکت بلوغ مســلمانان طرفدار اهل بیت 
در کشــورهای ترکیه و ســوریه و عراق و ایران و یمن در 
اســتقامت و داوری سخن میرود و منشا این همه رویکرد 
را زال بــودن حدیث نبوی میدانند که قرآن و عترت را از 
هم جدا نمیدانند. جدا از مباحث انگیزشی در فضای فکری 
و اعتقادی فضا های ضد انگیزشــی علیه تفکر وهابیت هم 
کم نیســتند. برای مثال به آنها میتوان در همین نزدیکی 
رفتار بن ســلمان را در برخورد با اقوام خود به میان آورد. 
در همین نزدیکی میتوان به شیوه کشتن و ترور قاشقچی 
اشــاره کرد در همین نزدیکی میتوان به ماهیت پدر و پسر 
حاکم بر ســعودی نقبی نه چندان عمیق زده و به آســانی 
فهمید که چه عواملی موجب تنفر جوانان از نفاق دســت 
پروردگان وهابیت میشــوند. اخیرا روزنامه »شرق ااوسط 
« که مالکیتش متعلق به ســلمان بن عبدالعزیز است  در 
مقالــه ای در تقابل با کتــاب و متن حاکی از تعارض های 
منبعث از کتاب » عربده کش ریاض « بخشــی از زندگی 
نامه سلمان و پسرش را به قلم کشیده  سعی کرده از همه 
آل ســعود یکی از این پدر و پســر را به جامعه اهل اسام 
معرفی نمــوده . در این مقاله و در تبیین نقاط برجســته 
زندگی این دو شــاهزاده نقطه ای کوچک که بتوان به شاه 
سعودی ذره ای در انسان بودن اعتقاد داشت باقی نگذاشته 
اســت. جدای از بنیان های از هم گســیخته در اخاق آل 
سعود بلحاظ سیاسی نیز منشا انحراف و ظلم و خودکامگی 
بوده اند. شرایط سخت اجتماعی و فضای به شدت خشک 
مذهبی حاکم بر عربســتان در نتیجه حاکمیت »وهابیت« 
کــه هرگونه تعامل با فرهنگ های دیگر را رد و در مواردی 
تکفیر می کرد، باعث شــد، جامعه ســعودی به جامعه ای 
منزوی و عقب مانده تبدیل شود. اولین ارتباط دیپلماتیک 
ســعودی ها با مصر در زمان  حاکمیت »ملک فاروق« بود 
که طی آن پســران »ملک عبدالعزیز« بــا برخی مفاهیم 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آشنا شدند. این رابطه چندان 
دیری نپایید و با روی کار آمدن »جمال عبدالناصر« روابط 
دو کشــور رو به تیرگی نهاد. اما از آنجا که حکام سعودی 
از یک ســو، مصر را رقیب خود می دیدند و از سوی دیگر، 
شــیفته تمدن و فرهنگ این کشــور بودند، با دقت تمام 
ادبا، شــعرا، نویسندگان، سینماگران و هنرمندان مصری و 
آثارشــان را رصد می کردند. به مرور ایــن ایده در اذهان 
حکام سعودی شکل گرفت که می توان »فرهنگ و رسانه« 
را بــه خدمت حکومت گرفت. این ســرآغاز توجه خاندان 
سعودی به فرهنگ و هنر و رسانه بود، لذا به مطالعه کتب 
مصری و گوش دادن به آثار خوانندگان معروف این کشور 
و دیدن فیلم های آنها روی آوردند و دستگاه پخشی برای 
دیدن فیلم های مصری به کاخ حکومتی عاری از معنویت 
ملک عبدالعزیز  آورده شــد. به گفته شــاهزاده »طال بن 
عبدالعزیز« تماشــای این فیلم ها که در آنها هنرپیشه ها 
بدون پوشــش و حجاب بودند، همیشه مورد اعتراض عمه 
هایم بود. »ســلمان« از جمله افراد خاندان سعودی بود که 
خیلی زود به اهمیت »فرهنگ و رسانه« پی برد و دریافت، 
این عرصه بهترین مکان برای مطرح کردن خود اســت. لذا 
به سرعت موسســه چاپ و انتشارات سعودی را خریداری 
کرد. در این بین روزنامه فرا منطقه ای »الشــرق ااوسط« 
چاپ لندن ســرآغاز فعالیت های »سلمان« در این حوزه 
محسوب می شود.چه بلحاظ سیاسی و چه بلحاظ فرهنگی 
»سعود الســبعانی«، در کتاب »عربده کش ریاض« تاش 
می کند، زوایای تاریک زندگی »ســلمان بن عبدالعزیز«، 
پادشاه عربستان و فرزندش، »محمد بن سلمان«، ولی عهد 
را روایت کند. از ارتباط با مصر تا جیره خوری از آبشــخور 
صهیونیســتی در اسراییل و بردگی در مقابل ترامپ همه و 
همه موید این نکته اند که آل ســعود انگیزه ساز برجسته 
ای برای جوانــان پاک طینت عربســتان در جهت گیری 
بســمت تفکر امام زمانی بوده اند. جهان اسام در طینت 
زال هدایت قرآنی در معیت هدایت علوی در مسیر ظهور 
در حرکت اســت و آنچه در این مقاله کوتاه اشــاره کردم 
ذره ای کوچک از آن چیزی اســت که در بنیانهای عمیق 
گرایش بسمت جهان عاری از ظلم و گناه در حرکت است.
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

آمار مبتایان کووید19 در کشور به ۷9494 رسید
ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین آمار بیماری کووید-۱۹ در کشــور را اعام کرد.به گزارش ایسنا، دکتر 
جهانپور در این باره گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۴۹۹ بیمار جدید مبتا به کووید در کشور 
شناسایی شد و  مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷۹۴۹۴ نفر رسید.به گفته وی، متاسفانه در طول ۲۴ 
ســاعت گذشته، ۸۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و تا امروز ۴۹۵۸ نفر از بیماران، جان باخته 
و دیگر در بین ما نیســتند.جهانپور همچنین گفت: تا امروز ۵۴۰۶۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص 
شده اند و  ۳۵۶۳ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

ســخنگوی وزارت بهداشــت این را هم گفت که تا کنون ۳۱۹ هزار و ۸۷۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است.

حریرچی:
  بازگشایی محدود و هوشمند به معنای عادی شدن

 اوضاع نیست
معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، ضمن تاکید بر لزوم تداوم فاصله گذاری اجتماعی و 
رعایت بهداشــت فردی با حداکثر توان و با رعایت توان و تحمل پذیری بخش اقتصاد گفت: بازگشــایی های 
محدود و هوشــمندی هم که انجام می دهیم به معنای فراموشی اصول بهداشت فردی و عادی شدن اوضاع 
نیست.دکتر ایرج حریرچی دیروز جمعه در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در شیراز افزود: تا زمانی که 
یک بیمار مبتا در یک شهر و یا حتی در یک کشور وجود دارد مبارزه با این ویروس تمام شده نیست چرا 
که ویروس کرونا با ابتای یک مورد گسترش پیدا کرده و تا زمانی که داروی موثری برای آن کشف نشود این 
یک تهدید و خطر بالقوه برای کل جهان است.وی ادامه داد: اثر بازگشایی ها بر افزایش تعداد بیماران به فاصله 
پنج روز دیده می شــود، بر میزان بستری در بیمارستان ها ۱۵ روز بعد و به میزان مرگ و میز حاصل از این 
اقدام یک ماه بعد خود را نشان می دهد و بنابراین هنوز زود است که در خصوص تاثیر بازگشایی ها اظهارنظر 
کنیم.او اظهار داشت: البته سیاست گذاری ها در بازگشایی ها و تعطیلی ها باید با رعایت مسایل معشیتی فقرا، 
افراد روزمزد و کســانی که درآمد آنها وابســته به فروش روزانه است همراه باشد.معاون کل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: در کانشهرهایی مانند تهران و شیراز معموا شیوع بیشتری از ویروس کرونا 
و مشکات بیشتری هم در مدیریت آن دارند و مدارس و دانشگاه ها با حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت یکی از 
خطرناک ترین محل ها برای انتشار ویروس کرونا در بین دانش آموزان و دانشجویان و همچنین خانواده های 
آنها اســت.حریرچی، ضمن قدردانی از مدیریت خوب اســتان فارس در زمینه مقابله با ویروس کرونا افزود: 
فارس از جمله استان هایی بود که فکر می کردیم می تواند به شکل بالقوه شیوع متوسط و روبه باایی نسبت 
به سایر استان ها داشته باشد اما بر اساس گزارشی که از این استان گرفتیم، اقدامات پیشگرانه از بهمن ماه در 
این استان آغاز شد و بسیاری از اقداماتی که بعدا در کشور عمومی شد و در برخی استان ها نیز دنبال شد به 
شــکل قوی تر، جدی تر، موثرتر و قاطع تر در این استان انجام شد.وی افزود: با توجه به اقدامات انجام شده و 
قاطعیت استانداری و مدیریت قوی دانشگاه علوم پزشکی و جانفشانی کادر درمانی فارس، این استان در بحث 

شیوع در بخش شیوع کم طبقه بندی می شود.

آیت اه رییســی در دیدار با اعضای شورای عالی 
نظام پرستاری بر این نکته تاکید کرد که اقتضای 
اجرای عدالت درنظام سامت این است که سهم 
جامعه پرســتاری در خدمات پزشکی مشخص و 
اعطا شــود.به گزارش ایسنا به نقل از میزان، آیت 
اه رییسی، رییس قوه قضاییه در نشست با اعضای 
شورای عالی نظام پرستاری با تقدیر از زحمات و 
تاش های خالصانه پزشکان و جامعه پرستاری در 
مواجهه با ویروس منحوس کرونا و گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای مدافع سامت اظهار کرد: جامعه 
پرســتاری در خط مقدم برخــورد با این ویروس 
بودند و در صیانت از ســامت مردم بسیار خوش 
درخشیدند.وی با اشاره به تأسی جامعه پرستاری از 
حضرت زینب کبری)س( که الگوی این قشر است، 
گفت: جامعه پرستاری در کشور به دلیل تأسی از 
حضرت زینب کبری)س( که الگوی پرستاری برای 
جامعه بشری است هم از اخاص برخوردار است 
و هم در حرکت حرفــه ای خود تاش مومنانه و 
خالصانه برای سامت ، بهداشت و درمان بیماران 
دارد.رئیس قوه قضاییه با اشــاره به سختی های 
کار پرســتاری ادامه داد: این شــغل، کاری است 
که عشــق، ایمان و ایثار می طلبد. کار پرستاران 
ما امروز همراه با عشق، ایمان، ایثار، گذشت و کار 
معرفتی و حرفه ای است.رییســی از پرستاری به 
عنوان حرفه ای که مکمل کار پزشکی و احیاگری 
اســت، یاد کرد و ادامه داد: پرستاران همراهی و 
مباشرت دائمی با بیمارانی که آسیب دیده جسمی 
هستند، دارند و این کار، کار بسیار مبارکی است 
که امروز پرســتاران عهده دار آن هستند.رییس 
قوه قضائیه با ذکر جهادگری های اقشــار ملت در 
دوران مختلف از جمله دفاع مقدس، دفاع از حرم 
اهلبیت)ع( بــه الگوی جدیدی که بعنوان دفاع از 
ســامت ایجاد شده، اشــاره کرد و افزود: الگوی 
جدیدی که از جهاد و مدافعان سامت ارائه شد، 
امر مهمی است.وی با بیان اینکه شهادت در دفاع و 
صیانت از سامت مردم الگویی است که باید پاس 
داشته شود، بر تبیین بیشتر شاخصه های آن برای 

مردم تاکید کرد.
رئیسی اظهار کرد: آیندگان باید بدانند که عرصه 
پرســتاری عرصه ایثار، ایمان، از خودگذشــتگی 
و توجه به مردم اســت. پرستاری به عنوان کاری 
همراه با عشــق، ایثار، ایمــان، معرفت و مهارت 
مطرح است.وی با تاکید بر اینکه پرستاران نباید به 
خاطر سختی کار و کثرت مشغله دچار فرسودگی 
جســمی، روحی شوند، گفت: باید ساز و کارهایی 
ایجاد شــود که روحیه پرستار برای خدمتگزاری 
در صیانت از ســامت حفظ شود.رئیسی افزایش 

سرانه پرستاران را که از سوی مهمانان این نشست 
مطرح شد، مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به 
تعداد تخت های بیمارستانی و الگوهایی که در این 
مورد در جهان ارائه شــده، افزایش نیروی انسانی 
کارآمد، با مهارت و با نشــاط در حوزه پرستاری 
مهم است.رئیس قوه قضاییه عدالت در پرداخت ها 
به پرســتاران را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: 
پرداخت عادانه در رابطه با نظام پرســتاری نکته 
بسیار مهمی است. جامعه ما باید مبتنی بر عدالت 
باشــد و عدالت در نظام ســامت، هم در توزیع 
نیروی انســانی و هم توزیع امکانات نکته بســیار 

ضروری است.
رئیسی تصریح کرد: نظام سامت عادانه ما ایجاب 
می کند در همه حوزه ها عدالت وجود داشته باشد 
و باید دنبال شود که این نقیصه به طور کامل رفع 
گردد.رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش پرستاران 
در کنار تیم پزشکی افزود: نقش پرستار در خدمت 
و در کنار تیم پزشکی باید به طور کامل دیده شود.

وی بر تقویت خدمت پرستاری در منزل اشاره کرد 
و ادامه داد: تقویت خدمت پرستاری در منزل باعث 
کاهش جدی هزینه ها وبسیاری از مرگ و میرها 
و حفظ سامت می شــود.یادآور شد: این موضوع 
در مقررات پیش بینی شــده است و در عمل نیز 
نشان داده تجربه موفقی است که باید حتما تقویت 
شود.رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع تعارض 
منافع که از ســوی یکی از حضار مطرح شده بود، 
پرداخت و اظهار کرد: مسئله تعارض منافع در همه 
جــا وجود دارد؛ ولی حتما باید به نفع عدالت حل 
شــود.وی تاکید کرد: در هر جا که تصمیم گیری 
و تصمیم سازی می شــود، تعارض منافعی وجود 
دارد؛ اما عدالت نباید تحت الشعاع منافع قرار گیرد.

رئیسی در رابطه با پرداخت های معوقه پرستاران 
که در این جلسه مطرح شد، بر پیگیری آن تاکید 
کرد.رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اجرایی شــدن 
سیاســت های مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در حوزه ســامت که از ســوی مقام معظم 
رهبری اباغ شده است، تصریح کرد: حتما باید در 
جهت اجرایی شدن سیاست نظام سامت حرکت 
کرد.وی خاطر نشــان کرد: سیاســت های نظام 
ســامت به ویژه در رابطه با نظام پرستاری که در 
حال حاضر به صورت قانون و مصوبه ای در اختیار 
همه اســت، باید اجرایی شود.به سازمان بازرسی 
کل کشــور در رابطه با عدم اجرای قوانین حوزه 
پرســتاری ماموریت داد و گفت: نسبت به قوانین 
حوزه پرســتاری که اجرا نشده یا به صورت کامل 
اجرا نگردیده است، سازمان بازرسی ظرف حداکثر 
۴ ماه با همکاری سازمان نظام پرستاری و وزارت 

بهداشت این موضوع را پیگیری و موانع بر سر راه 
آن را مشخص کند.رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: 
قابل قبول نیست که مجلس قانونی را تصویب کند 
و اجرایی نشــود؛ لذا باید موانع شناسایی شود و 
سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سازمان نظام 
پرستاری و وزارت بهداشت این موضوع را پیگیری 
و گزارش کنند تا اقدامی در مورد آن صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش افزود: در رابطه 
با یکسری از مسائلی که پرســتاران با آن مواجه 
هســتند و ادعا دارند که حق قانونی آن ها ضایع 
شــده و به دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند، 
دیوان باید موضــوع را پیگیری کرده تا به صورت 
رای وحدت رویه حقوق پرســتاران تضمین شود.

رئیسی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری، سازمان 
بازرسی، سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت 
این موضوع را پیگیــری کنند.رئیس قوه قضاییه 
با تقدیر از وزیر بهداشــت و کادر درمان که امروز 
سخت درگیر مبارزه با ویروس کرونا هستند، گفت: 
جامعه پرستاری و پزشکی ما در این میدان خوش 
درخشیدند و کارنامه درخشــانی ارائه کردند.وی 
افزود: ملت ما هیچ زمانی این گذشت و ایثار را از 
یاد نخواهد برد و در حافظه و خاطره مردم و تاریخ 
این کشــور این میزان از وفاداری و ایثار و مهارت 
و ایستادگی و اخاص باقی خواهد ماند.رئیسی با 
یادآوری نقش پرستاران در دفاع مقدس افزود: در 
دفاع مقدس هم نقش پرستاران نقش برجسته ای 
بود. نقش پرســتاران در دفاع از حرم و حریم و در 
همه شــرایط به ویژه در این وضعیت که بیشتر از 
مواقع دیگر دیده شــده اند، همواره وجود داشته 
است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه پرستاران 
امروز سربازان و افسران خط مقدم میدان مبارزه با 
کرونا هستند، تصریح کرد: مسئله پیگیری حقوق 
پرستاران بسیار مهم است که دنبال خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: از سازمان نظام پرستاری نیز تیمی 
در نظر گرفته شود که این موضوع را دنبال کنند . 
رئیس سازمان پزشکی قانونی و مشاور رئیس قوه 
قضاییه در حوزه ســامت نیز نظرات خودشان را 
خواهنــد گفت.رئیــس قوه قضاییــه تاکید کرد: 
پرســتاران ما در این میدان ضمن اعتقاداتی که 
به خدا، انقاب، ارزشــها و اجرای امر مقام معظم 
رهبری دارند، به عشق نظام و کشور و مقام معظم 
رهبری و مردم کار می کنند؛ پس باید مشکات 
و خواسته ها و مسائلی که دغدغه آنهاست، دنبال 
شود.وی ادامه داد: در سازمان بازرسی و با اقدامات 
و پیگیری های مجدانه وزارت بهداشــت و درمان 
موضوعات مطرح شده در این نشست را دنبال می 

کنیم .

رییسی در دیدار با اعضای شورای عالی نظام پرستاری:

دیوان عدالت اداری درباره احقاق حقوق تضییع شده پرستاران اقدام فوری کند

نگرانی مستاجران در روزهای کرونایی
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان 
کشوری از اول اردیبهشت

آژانس بین المللی انرژی:

سقوط بازار نفت جبران ناپذیر است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشــوری با اعام آغاز ثبت نام اینترنتی وام ضروری بازنشستگان کشوری از اول 
اردیبهشــت ماه، از تعویق در کسر اقســاط ماه های فروردین و اردیبهشت وام ضروری ۷ میلیون تومانی و سهام 
بیمه ملت بازنشستگان این صندوق خبر داد.، اکبر افتخاری اظهار کرد: با هماهنگی های انجام شده، کسر اقساط 
تسهیات قرض الحسنه ۷ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری در ماه های فروردین و اردیبهشت به تعویق افتاده و 
از حقوق بازنشستگان کسر نخواهد شد.افتخاری همچنین گفت: عاوه بر این، مقرر شد اقساط وام ماه های فروردین 
و اردیبهشــت برای آن دســته از بازنشستگانی که سهام بیمه ملت را خریداری کرده اند نیز به تعویق بیفتد و این 

اقساط از حقوق این عزیزان کسر نشود......

 واکنش بانک مرکزی  به گزارش
 دیوان محاسبات کشور

 سامانه ۶۳۶۹ تنها راه برای دریافت 
وام یک میلیون تومانی دولت

ســخنگوی ستاد تسهیات حمایتی کرونا تاکید کرد که تنها راه درخواست وام یک میلیون تومانی 
دولت ارسال شماره ملی سرپرست خانواره به سرشماره ۶۳۶۹ است و هیچ راه دیگری برای بهره مندی 
از این وام وجود ندارد.به گزارش ایسنا، حسین میرزایی با هشدار در مورد سوءاستفاده های احتمالی از 
شهروندان در پوشش وام قرض الحسنه دولت، گفت:  ۲۵ میلیون خانوار یارانه بگیر در کشور داریم که 
این افراد از سال گذشته تا کنون با شماره ۶۳۶۹ آشنا هستند. ما هم برای اینکه مردم دچار اشتباه 
نشــوند از همین سرشماره ۶۳۶۹ برای اعام درخواست بهره مندی از وام یک میلیون تومانی دولت 
استفاده کردیم.وی اضافه کرد: از طرف وزارت رفاه تنها پیامک با سرشماره V.Refah برای مردم ارسال 
می شود و مردم هم فقط و فقط باید در صورت اعام نیاز، شماره ملی سرپرست خانوار را به شماره 
۶۳۶۹ پیامک کنند.میرزایی افزود:  هیچ مبلغی از شــهروندان برای اعام آمادگی برای دریافت این 
وام دریافت نخواهد شد و حتی هزینه پیامک ارسالی هم از سوی دولت تامین خواهد شد. همچنین 
هیچ لینک و سایتی برای بهره مندی از این وام وجود ندارد.  پس درخواست ما از شهروندان این است 
که به هیچ عنوان به هیچ پیامک دیگری اعتماد نکرده و به هیچ شــماره ای جز ۶۳۶۹ نیز اطاعات 

خود را ارسال نکنند.

فرمانده کل ارتش در سخنانی به مناسبت روز ارتش:

نیروهای مسلح در برابر دشمن سدی آهنین است
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گزیده خبر
فرمانده کل ارتش در سخنانی به مناسبت روز ارتش:

نیروهای مسلح در برابر دشمن سدی آهنین است 
فرمانده کل ارتش گفت: به لطف خداوند بزرگ امروز هیچ ارتشــی 
در جهــان به این اندازه مورد لطف، محبت و حمایت مردم نیســت. 
ما چیزی برای تشــکر از مردم نداریم جز آنکــه در چنین حوادثی 
در کنارشــان باشیم و در نهایت برای دفاع از آنها جان ناقابل خود را 
تقدیم آرمانهای ملت کنیم.به گزارش ایسنا، امیر سرلشکر عبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش صبح  دیروزجمعه در مراسم رژه خدمت با 
عنوان »مدافعان وطن، یاوران سامت« در مرکز آموزش و پشتیبانی 
نیروی زمینی ارتش برگزار شد، طی سخنانی با بیان اینکه »خداوند 
را به خاطر ســربازی انقاب اسامی و کشــورمان عزیزمان ایران و 
به خاطر اینکه تحت زعامت ولی فقیه قرار داریم و پیشــمرگ ملت 
ایران هستیم سپاسگزاریم«، اظهار کرد: به لطف خداوند بزرگ امروز 
هیچ ارتشــی در جهان به این اندازه مــورد لطف، محبت و حمایت 
مردم نیست. ما چیزی برای تشکر از مردم نداریم جز آنکه در چنین 
حوادثی در کنارشان باشیم و در نهایت برای دفاع از آنها جان ناقابل 
خود را تقدیم آرمانهای ملت کنیم.وی گفت: ارتش شکرگزار خدای 
بزرگ اســت که تحت زعامت رهبر انقــاب در همه صحنه ها می 
تواند ایفای نقش کند. در همین ساعت رزمندگان ارتش در نیروهای 

چهارگانه دست در دست بردارنمان در سپاه و ناجا مشغول حراست از 
مرزهای این کشور بزرگ هستند و همزمان در ۲۴ استان رژه خدمت 
و در اغلب شهرهای کشور خدمات پزشکی و کمک های مومنانه ارائه 
مــی نمایند.فرمانده کل ارتش ادامــه داد: به همه رزمندگان نیروی 
زمینی در مرزهای شرقی و غربی کشور و به همه خلبانان که مشغول 
حراســت از آسمان کشور هستند، به همه عزیزان در نیروی پدافند 
هوایی که از آسمان ایران حراست می کنند و به سپید پوشان نیروی 
دریایی خــدا قوت می گویم. بیش از ۱۱ هزار نفــر از کادر درمانی 
ارتش در کنار کادر درمانی وزارت بهداشت قرار گرفتند و جا دارد از 
خانواده های فهیم وصبور نیروهای ارتش که نقش خود را به خوبی 
ایفا کردند تشــکر می کنم. از همه همرزمان که با سختی معیشت 
خود بخشی از حقوق خود را به آسیب دیدگان کرونا اختصاص دادند 
تشکر می کنم.وی در پایان از همه فعاان رسانه ای که در این روزها 
به میدان آمدند هم تشکر کرد و خاطر نشان کرد: به محضر فرمانده 
کل قوا اعام آمادگی می کنیم و به ملت ایران اطمینان می دهیم که 
نیروهای مسلح در برابر دشمن سدی آهنین و در کنار مردم برادری 

دلسوز خواهد بود.

از سوی رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا انجام شد
اباغ سام و محبت مقام معظم رهبری به 

کارکنان ارتش
رئیــس دفتر فرماندهی معظــم کل قوا، دقایقی پیش در تمــاس تلفنی با امیر 
سرلشکر موسوی، ســام ومحبت حضرت آیت اه العظمی امام خامنه ای رهبر 
معظم انقاب اسامی وفرماندهی کل قوا)مدظله العالی( را به فرمانده کل ارتش و 
آحاد فرماندهان، کارکنان و خانواده های ارتش اباغ کرد.به گزارش ایسنا، سردار 
سرتیپ بسیجی  محمد شیرازی رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، طی تماس 
تلفنی با امیر سرلشــکر موسوی فرمانده کل ارتش گفت: فرمانده معظم کل قوا 
فرمودند  ســام  من را به همه کارکنان ارتش جمهوری اسامی ایران برسانید.

سردار شیرازی در این ارتباط تلفنی خواستار اباغ سام  محبت آمیز رهبر معظم 
انقاب اسامی در روز ارتش جمهوری اسامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی 

های نیروی زمینی به آحاد کارکنان، فرماندهان و خانواده بزرگ ارتش شد.

رئیس جمهور در گفت وگو با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش
نیروهای مسلح ایران اسامی مظهر پشتوانه  

ملت و منافع ملی هستند
رئیس جمهور در گفت وگوهایی جداگانه با رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح و 
فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران، ضمن دریافت گزارش هایی از اقدامات 
نیروهای مســلح در حوزه مبارزه با بیماری کرونا، از تاش همه نیروهای مسلح 
به عنوان مدافعان وطن و یاوران ســامت، قدردانی کرد.به گزارش ایسنا، حجت 
ااسام و المسلمین حسن روحانی دیروز جمعه در این گفت وگوها، ضمن تبریک 
۲9 فروردین؛ روز ارتش جمهوری اســامی ایران، تاکید کرد که نیروهای مسلح 
ایران اســامی اعم از سربازان، درجه داران، افســران و امیران ارتش و سرداران و 
ســپاهیان، مظهر پشتوانه  ملت و منافع ملی هستند و پیوسته عظمت کار خود 
را در مقاطــع مختلــف و در صحنه های اجتماعی ثابت کرده انــد و امروز نیز در 
کنار مدافعان ســامت و یاوران حفاظت از جان مردم، حماسه سازی می کنند.

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرلشکر 
ســید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران نیز در این 
گفت وگوها با ارائه گزارش های جداگانه ای از اقدامات انجام شده در حوزه سامت، 
تاکید کردند که نیروهای مســلح تاش خســتگی ناپذیر برای تحقق آرمان های 
مقدس جمهوری اســامی، دفاع از کشور و خدمت به مردم در همه عرصه ها را 

افتخاری بزرگ برای خود می دانند.

واکنش رئیس ستاد ارتش به خبرسازی ها 
پیرامون زمان شیوع کرونا در ایران

رئیس ســتاد ارتش گفت: متاسفانه برخی رســانه های معاند با تغییر در کلمات 
و جابه جایی واژه ها ســعی در ســوء اســتفاده دارند و برخی رسانه ها نیز به تبع 
رسانه های مذکور، خبر نادرست آنها را توسعه دادند.به گزارش ایسنا، امیر دریادار 
حبیب اه ســیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، ضمن رد برخی 
نقل قول ها از وی مبنی براینکه ارتش، ۲9دی ماه سال گذشته از شیوع کرونا در 
ایران مطلع شده، تصریح کرد: منظور از تاریخ مذکور، شیوع ویروس کرونا در خارج 
از کشــور بوده که متاسفانه برخی رسانه های معاند با تغییر و جابجایی و حذف 
برخی کلمات، سوءاستفاده کردند و برخی رسانه ها نیز به تبع رسانه های مذکور 
خبر را توسعه دادند و ناخواسته اخبار آنها را منتشر کردند.وی افزود: در حالی که 
بنده به صورت روشن عرض کردم که ارتش با رصد لحظه ای از وضعیت بهداشت 
جهانی و اطمینان از شیوع کرونا در چین، اقدامات  خود را در داخل کشور و به 
ویژه پادگان ها برای پیشــگیری آغاز کرد و این با آنچه از قول من منتشــر شده 
کاما متفاوت است.امیر دریادار سیاری خاطر نشان کرد: ارتش جمهوری اسامی 
ایران همیشــه و همواره همه تهدیدات و تحوات را رصد می کند که این نشانه 
هوشمندی سامانه های اطاعاتی ارتش از جمله سامانه بهداشت و درمان ارتش 
در رصد و پیش بینی های ازم است.معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه 
»بنده و ارتش مسئول اعام شیوع بیماری در کشور نیستیم«، افزود: کاری که ما 
کردیم یک پیش بینی و پیشگیری عقانی بود تا با این ویروس مهاجم قبل از ورود 

به کشور آمادگی های ازم را در ارتش ایجاد کنیم.

کاهش طول دوره آموزش نظامی برای 
سربازان اعزامی اردیبهشت

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از کاهش طول دوره آموزشی سربازان اعزامی 
اردیبهشت ماه به یک ماه خبر داد.سردار تقی مهری در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به آغاز اعزام مشــموان ســربازی به مراکز آموزش در هفته اول اردیبهشت ماه 
گفت:  همانطور که می دانید به دنبال شیوع کرونا و نیز تصمیمی که از قبل برای 
تغییر در شیوه اعزام به خدمت سربازان درنیمه نخست سال 99 اتخاذ شده بود، 
اعزام مشموان سربازی به هفته اول اردیبهشت ماه موکول شد و به جز مشموان 
گروه پزشکی و پیراپزشکی که در ششــم فروردین ماه فراخوان اعزامشان صادر 
شــده و به خدمت اعزام شــدند، دیگر در سال 99 هیچ اعزامی به دوره آموزشی 
نداشــتیم و اولین دوره اعزام ها از هفته اول اردیبهشــت ماه آغاز خواهد شد.وی 
افزود:  مشموانی که در اردیبهشت ماه به خدمت سربازی اعزام خواهند شد، دو 
دسته هستند، دسته اول مشموان فارغ التحصیل رشته های پزشکی و پیراپزشکی 
هســتند که این افراد پس از فراخوان و انجام امور اولیه با توجه به شرایط کشور 
درپی شــیوع کرونا، بدون طی کردن دوره های آموزش نظامی وارد درمانگاه ها و 
مراکز درمانی نیروهای مسلح شده و در رشته و تخصص خودشان خدمت خواهند 

کرد و پس از عادی شدن شرایط نیز دوره آموزشی برایشان برگزار خواهد شد.

وزیر دفاع: 
حضور غیرقانونی و متجاوزانه آمریکایی ها 
باعث ناامنی در منطقه خلیج فارس می شود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به تحوات اخیر در خلیج فارس 
تاکید کرد: چیزی که باعث ناامنی در منطقه خلیج فارس می شود در واقع حضور 
غیرقانونی و متجاوزانه آمریکایی ها اســت که از آن طرف دنیا در کنار مرزهای ما 
حضور یافته اند و از این ادعاهای بیخود هم می کنند.به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ 
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح دیروز جمعه در حاشیه 
مراسم رژه خدمت ارتش در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره رویارویی 
اخیر با آمریکا در خلیج فارس، اظهار کرد: چیزی که باعث ناامنی در منطقه خلیج 
فارس می شــود در واقع حضور غیرقانونی و متجاوزانه آمریکایی ها است که از آن 
طرف دنیا در کنار مرزهای ما حضور یافته اند و از این ادعاهای بیخود هم می کنند.

وی تاکید کرد: قطعا مردم ما بصیر هستند و می بینند حق با چه کسی است؛ ما 
در خانه خودمان هست.

امیر حیدری در جمع خبرنگاران:
به زودی در حوزه تشخیص بیماری کرونا 

رونمایی جدید خواهیم داشت
فرمانــده نزاجا درباره رونمایی از تجهیزات جدید برای مقابله با کرونا، گفت: 
امروز فرصت نشد تا دستاوردهای جدید ارائه و رونمایی شود اما به زودی در 
حوزه تشــخیص )بیماری کرونا( رونمایی خواهیم داشت.به گزارش خبرنگار 
مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه رژه خدمت 
ارتش و در جمع خبرنگاران اظهارداشت: امروز نیروی زمینی موفق به تولید 
سامانه هایی شده اســت که با ایجاد نوعی گاز در هوا می تواند تا شعاع ۲۰۰ 
متر مربع هر نوع ویروســی را بویژه ویــروس کرونا از بین ببرد.وی ادامه داد: 
نیروی زمینی الحمــده امروز از تجارب خوبی در حــوزه رزم و هم مقابله 
بــا تهدیدات بیولوژیکی و ویروس کرونا برخوردار اســت و امروز بدون اینکه 
خدشه ای در توان ما ایجاد شده باشد، با تمام قدرت آمادگی انتقال تجربیات 
خود را در حوزه مقابله با ویروس کرونا به دیگر کشــورها داریم.امیر حیدری 
دربــاره رونمایی از تجهیزات جدید برای مقابله با ویروس کرونا، گفت: امروز 
فرصت نشد تا دستاوردهای جدید ارائه و رونمایی شود اما به زودی در حوزه 
تشــخیص )بیماری کرونا( رونمایی خواهیم داشت. تجهیزاتی که امروز ارائه 
شــد در حوزه تهاجم بر ویروس کرونا و بخشــی نیز تجهیزات امدادی ما در 
حوزه پدافند زیســتی بود.فرمانده نیروی زمینــی ارتش تصریح کرد: در رژه 
خدمت امروز یک توان مضاعفی به بخش پدافند زیســتی کشور و مقابله با 
کرونا اضافه می کنیم و همچنین در حوزه امدادی و تغذیه ای نیز کمک هایی 

در سراسر کشور خواهیم داشت.

امیر دریادار خانزادی:
ساخت زیردریایی هسته ای در دستور کار 

نیروهای مسلح قرار دارد
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ما به فکر ســاخت زیردریایی هســته ای 
هســتیم و در ســاخت زیردریایی های بزرگ تر از فاتح این قابلیت در وزارت 
دفاع به صورت بومی وجود دارد.به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، امیر دریادار 
حســین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به توانمندی نیروی 
دریایی ارتش در ساخت زیردریایی هسته ای، گفت: موضع جمهوری اسامی 
ایران در بحث انرژی اتمی بسیار شفاف و مشخص است و بارها رهبر معظم 
انقاب بر صلح آمیز بودن آن تاکید داشــتند.فرمانده نیروی دریایی ارتش با 
بیان این که تمامی دستگاه های نظام و دولت در چارچوب مشخص شده برای 
برنامه هسته ای حرکت می کنند، ادامه داد: تمامی معاهدات بین المللی وجود 
دارد و هیچ کدام داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای را منع نمی کند، اما وقتی 
از صلح حرف می زنیم بدون آمادگی دفاعی این صلح معنا پیدا نمی کند.وی 
تصریح کرد: وقتی بازداندگی و آمادگی برای دفاع وجود نداشــته باشد، صلح 
تحیکم و تثبیت نمی شــود و به همین علت نیروهای مسلح کشورها حضور 
دارند تا این صلح پایدار بماند.دریادار خانزداری با بیان اینکه نیروهای مسلح 
برای ایجاد امنیت و تحکیم صلح به وجود آمدند، افزود: موضوع دفاع و جنگ 
در مرحلــه بعد قرار می گیرد، بنابراین ما نیاز به تجهیزاتی داریم تا این صلح 
تثبیت شــود و در این جهت با بکارگیری نیروی انسانی متعهد و با استفاده 

از این تجهیزات، امنیت را به نفع کشور خود و جامعه جهانی برقرار کنیم.

توضیحات سفارت ایران در ایتالیا در مورد 
دایل لغو یک پرواز

ســفارت ایران در ایتالیا اعام کرد: پــرواز فوق العاده دیروز جمعه مورخ ۲9 
فروردین ۱۳99 ایران ایر برای بازگشــت ایرانیان به کشور، متاسفانه بدلیل 
رفتارهای نامناســب عده ای از مســافران بازگشتی به کشــور در پرواز روز 
چهارشــنبه مورخ ۲۷ فروردین و عدم تکمین آنها نسبت به رعایت پروتکل 
های بهداشــتی و مقررات قرنطینه ای، لغو شده است.به گزارش ایسنا متن 
اطاعیه ســفارت ایران در ایتالیا به شرح زیر است:به اطاع مسافران محترم 
خصوصا دانشجویان متقاضی پرواز فوق العاده روز جمعه مورخ ۲9 فروردین 
۱۳99 ایران ایر می رساند، متاســفانه بدلیل رفتارهای نامناسب عده ای از 
مســافران بازگشتی به کشــور در پرواز روز چهارشنبه مورخ ۲۷ فروردین و 
عدم تکمین مشارالیهم نســبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و مقررات 
قرنطینه ای، مسووان بهداشتی کشور برای حفظ سامت مسافران، خانواده 
های ایشان و شهروندان ایرانی تصمیم به لغو پرواز روز جمعه گرفتند.با توجه 
به مشــکات عدیده پیش آمده برای دانشجویان عزیز مقیم ایتالیا و با هدف 
رفع مشــکات پیش آمده که قبل از هر چیز نیازمند مساعدت و هماهنگی 
کامل دانشجویان و مسافران پرواز مذکور می باشد، سفارت جمهوری اسامی 
ایران تمام مســاعی خویش را برای حل این مشکل و رفع موانع به کار بسته 
و در حال پیگیری موضوع می باشــد.امید می رود، دانشجویان عزیز ضمن 
امعان نظر جدی در خصوص مشکات پیش آمده ناشی از اعزام گروه قبلی، 
نهایت همکاری را در اجرای پروتکل های بهداشــتی کشورمان به کار بندند. 
این ســفارت، هرگونه تصمیم جدید در این ارتباط را همچون گذشته اطاع 

رسانی خواهد کرد .

رئیس جمهور با اشــاره به آغاز فعالیت 
کســب و کارهای کم ریسک در تهران 
از روز شــنبه، به وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی دســتور داد ارزیابی 
دقیقی حاوی نقــاط قوت و ضعف آغاز 
فعالیت کســب و کارهای کم خطر در 
استان های کشور برای طرح در جلسه 

ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کند.
بــه گزارش ایســنا، حجت ااســام و 
المسلمین حســن روحانی با قدردانی 
مجدد از تاش همه کادر درمانی کشور 
در مبارزه با بیمــاری کرونا، گفت: این 
ارزیابی باید در دو جلسه روسای کمیته 
های ســتاد ملی مبارزه با کرونا در روز 
شــنبه و در نهایت جلســه ستاد ملی 
مبارزه با بیماری کرونا در روز یکشــنبه 
ارائه تا در تصمیــم گیری ها مورد نظر 
قرار گیرد.روحانی اظهارداشــت: از روز 
شــنبه و با پیوســتن تهــران به جمع 

اســتان های کشــور که در آنها کسب 
و کارهای کم ریســک فعالیت خود را 
آغاز کــرده اند، عما دامنه طرح فاصله 
گذاری هوشــمند اجتماعی، کشــوری 
می شــود و تمامی ارکان ذیربط اعم از 
وزارتخانه های بهداشــت و کشور، صدا 
و ســیما، رسانه ها و فضای مجازی باید 
بــا برنامه های اطاع رســانی و اقناعی، 
همچنان بــر ضرورت تداوم شــعار در 
خانه می مانیم و رعایت عدم جابجایی 
های غیرضروری در کشــور و شــهرها 
تاکید کنند تا بتوانیم هر چه سریعتر به 
مرحله قطع زنجیره شیوع بیماری کرونا 
نزدیکتر شویم.رئیس جمهور با اشاره به 

گزارش وزیر بهداشــت از روند کاهش 
بیماری کرونا در شــماری از استان ها، 
نقش کادر درمانی، همراهی و همگامی 
مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی 
و عمل به شــعار در خانــه می مانیم و 
پروتکل های  اجرای دقیــق  همچنین 
و دســتورالعمل های بهداشتی از سوی 
کســبه و صاحبان کسب و کارهای کم 
ریسک را در کاهش بیماری کرونا بسیار 
ارزنده خواند.روحانی به وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی دستور داد با 
همکاری وزارت کشور تیمی را مشخص 
کنند تا بررســی کند آیا در استان ها و 
شهرستان هایی که در مبارزه با بیماری 

کرونا به وضعیت با ثباتی رســیده اند، 
امــکان برگــزاری برنامه ها و مراســم 
عبادی مــاه مبارک رمضان هســت و 
یا خیر و اگر در ایــن روند ، به نکات و 
یافته هایی رسیدند به ستاد ملی مبارزه 
با کرونا ارائه کنند.دکتر ســعید نمکی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز در این گفت وگو با ارائه گزارشی از 
روند کاهشی بیماری کرونا در شماری از 
اســتان های کشور و همچنین ثبت نام 
صاحبان مشــاغل کم ریسک در سایت 
سامت، اظهارداشت: در چارچوب طرح 
فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و آغاز 
فعالیت کســب و کارهای کم ریسک، 
تاکنون یک میلیون و 659 هزار و ۲5۴ 
کارگاه در سایت سامت وزارت بهداشت 
ثبت کرده اند کــه یک میلیون و 5۱۱ 
هزار و ۷8۱ کارگاه تایید شده اند و این 

روند ادامه دارد.

دستور رئیس جمهور به وزیر 
بهداشت در ارتباط با ماه رمضان

سرلشــکر محمد باقری در دیدار با فرمانده کل ارتش 
گفــت: ارتش جمهوری اســامی ایران با انســجام، 
سازماندهی مناســب، پا در رکابی و آمادگی کامل و 
تحرک باا، شــجاعانه و موفق تر از همیشــه در حال 
اجرای مأموریت ها اســت.به گزارش ایســنا به نقل از 
ارتش، ســردار سرلشکر پاســدار محمد باقری رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح در حاشیه دیدار با فرمانده 
کل ارتش در جمع خبرنــگاران با تبریک روز ارتش، 
گفت: بیست و نهم فروردین ماه، روز ارتش جمهوری 
اسامی ایران و روز حماسه آفرینی ها و فداکاری های 
نیروی زمینی  قهرمان و یادگار امام راحل بزرگوار است 
کــه این روز را برای حضور ارتش در میان مردم و رژه 
در میان مردم تعیین کردند.وی افزود: هر ســاله رژه 
باشکوه ارتش جمهوری اسامی ایران در کشور برگزار 
می شد، لکن امســال به دلیل وضعیت شیوع ویروس 
کرونا امکان برگزاری این مراســم نبــوده و به خاطر 
رعایت پروتکل های بهداشــتی، رژه به شکل دیگری 
تحت عنــوان »رژه خدمت« به منظــور رفع آلودگی 
از بخش های اعظمی در کشــور به نمایش گذاشــته 
خواهد شد.سردار سرلشکر باقری اذعان داشت: ارتش 
جمهوری اسامی ایران با انسجام، سازماندهی مناسب، 

پا در رکابی و آمادگی کامل و تحرک باا، شــجاعانه و 
موفق تر از همیشــه در حال اجرای مأموریت ها است 
و امــروزه در دفاع از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی 
کشور کاما آماده و موفق در حال انجام وظیفه است.

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح خاطرنشان کرد: 
ارتش عاوه  بر حفظ آمادگی های رزمی و دفاعی بدون 
اینکه خللی در مأموریت های ذاتی بوجود آید، به طور 
کامل و مطلوب و با تمام توان به کمک ملت شــریف 
کشورمان آمده و در دفاع از سامت و بهداشت مردم 
از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.وی گفت: عزیزان 

ما در ارتش جمهوری اســامی ایران، چه در مسئله 
رفع آلودگی از معابر و شــهرها و مناطق آلوده، چه در 
مســئله کنترل تردد در جاده هــا در دوره محدودیت 
رفت و آمدها و چه در مســئله مــداوای بیماران در 
بیمارســتان های ارتش که بیش از ۳۰ بیمارســتان 
ارتش در این مأموریت ســهیم بودند و سهیم هستند 
و بیمــار پذیرفتند و بیمار دارنــد، مانند همه عزیزان 
ما در بخش ســامت کشور که مشــغول کار شبانه 
روزی اند در حال اجرای مأموریت هستند.رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح افزود: در بسیاری از پادگان ها و 
شهرک های مســکونی ارتش، کارکنان و خانواده های 
آنها به شکل های مختلف اعم از تولید لوازم بهداشتی 
و درمانی به صورت خودجــوش و داوطلبانه در حال 
خدمت و فعالیت هســتند که جــای قدردانی دارد.

ســردار سرلشــکر باقری با بیان اینکه باید خداوند را 
به خاطر چنین ارتش فداکار و مردمی شاکر بود، گفت: 
امیدواریم در ســال 99 که ســال جهش تولید است، 
به فضل الهی شــاهد جهش توفیقات بخش دفاعی و 
نیروهای مسلح کشورمان باشــیم و ارتش جمهوری 
اسامی ایران نیز بیش از گذشته و بهتر از گذشته در 

همه زمینه ها درخشش و موفقیت داشته باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

ارتش ایران موفق تر از همیشه در حال اجرای ماموریت ها است

تهران - ایرنا - فرمانده کل ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی مقابله با کرونا را نیازمند استراتژی های قوی 
و سخت گیرانه توام با عمل دانست و گفت: تاش ها 
تاکنون نتایج قانع کننده ای داشــته و ایده آل، مهار 
این بیماری است که پدیده ای مشترک در تمام دنیا 
محسوب می شــود.به گزارش دیروز جمعه دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، سردار سرلشگر  پاسدار 
حسین سامی با حضور در ستاد فرماندهی عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کان شهر تهران با دکتر 
علیرضا زالی دیدار و گفــت و گو کرد.در این دیدار 
که سردار حســین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی 
تهران بزرگ و انوشیروان بندپی استاندار تهران هم 
حضور داشتند، فرمانده سپاه پاسداران  ضمن تشکر 
از مســووان، فرمانده و اعضای ستاد مقابله با کرونا 
در تهران و کادر درمانی، اظهارداشت: با توجه به این 
که تهران کان شهری با ویژگی های منحصر به فرد 
اســت، حفظ نرخ رشد و نزولی کردن شیب منحنی 

شیوع اپیدمی کرونا  اقدامی بزرگی است.
ســردار سامی تصریح کرد: ناشــناختگی های این 
اپیدمی از شــناخته هایش بسیار بیشتر است و این 

مشکل جهانی است. مهم این است که خسته نشوید 
و هیچ چیز را عــادی و پیش پا افتاده تلقی نکنید.

وی همچنین از تهیه بسته های معیشتی برای سه 
و نیم میلیون خانوار در کشــور خبــر داد و بر لزوم 
آماده سازی بسته های تشویقی ویژه کادر درمان به 
منظور قدردانی از این قشر تاکید کرد.فرمانده ستاد 
مقابله با بیماری کرونا در تهــران هم در این دیدار 
گزارشی از روند کنترل بیماری کووید -۱9 در تهران 
و خدمت رسانی بی وقفه کادر درمان برای مقابله با 
آن ارائه داد.زالی ضمن تشــکر از استمرار مساعدت 
ها، همراهی ها و همدلی های سردار سامی، با ارائه 
گــزارش مختصری از روند ارائه خدمات بهداشــتی 
و درمانی از آغاز اعام شــیوع کرونا به طور رسمی 
در کشــور، گفت: شاخص ســرایت پذیری، قدرت 
انتقال و آلوده ســازی افراد و عــدم کنترل اپیدمی 
به علت تدابیر ســخت گیرانه دستگاه های اجرایی 
در تعطیات نوروزی و اجــرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی در تهران وضعیت به نسبت مطلوبی دارد؛ 
به طوری که بیشــترین میزان کاهش در مراجعه و 
فوت همزمان با اجرای این طرح بوده اســت.وی از 

غربالگری نزدیــک به ۷5 درصد جمعیت اســتان 
تهــران خبر داد و گفت: با همکاری تمام دســتگاه 
های مســوول، اعم از اســتانداری، نیروهای مسلح، 
بســیج و سپاه پاســداران، حدود ۱۰ هزار تخت در 
مجموعه پیش بیمارســتانی و پسا بیمارستانی، در 
مــدار ارائه خدمت قرار گرفته اســت. همچنین ۳5 
درصد ظرفیت تخت های ویژه بیمارستانی دانشگاه 
های علوم پزشــکی استان تهران افزایش پیدا کرده 
اســت.فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در کان 
شهر تهران یادآور شد:  در تهران 8۰ درصد مجموعه 
ناوگان بیمارســتانی درگیر این موضوع شــده که 
همه ظرفیت های موجود در ســایر بخش ها نیز به 
کارگرفته شــده است.زالی به نظرسنجی های انجام 
شــده در این ستاد با جامعه آماری مناطق ۲۲ گانه 
شهرداری تهران اشــاره و عنوان کرد: طبق گزارش 
ها 65 درصد مردم اطاع رسانی رسمی را از طریق 
صدا و سیما به دست می آورند.وی در این خصوص 
تصریح کرد: طبق نظرســنجی هــا اکنون بر میزان 
نگرانی مردم نسبت به اسفندماه سال گذشته افزوده 

شده و نگاه مردم تغییر کرده است. 

فرمانده سپاه پاسداران:

مقابله با کرونا در ایران نتایج قانع کننده ای داشته است
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گزیده خبر نگرانی مستاجران در روزهای کرونایی
نگرانی بابت رشد نرخ اجاره و تمدید قرارداد به عنوان دو اضطراب 
سنتی مستاجران کماکان وجود دارد اما این روزها نگرانی بزرگ 
اجاره نشــین ها، جابجایی های اجباری است که تهدیدی جدی 
برای سامت آنها محسوب می شــود.به گزارش ایسنا، با وجود 
آن که هنوز فصل نقل و انتقال بازار مسکن فرا نرسیده، بعضی 
خانوارهای اجاره نشــین که قراردادشان به اتمام رسیده شرایط 
حساســی را طی می کنند.گزارش های میدانی نشان می دهد با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا نگرانی غالب مستاجران در هفته 
هــای اخیر به جابجایــی هایی مربوط می شــود که می تواند 
تهدیدی برای سامت شان باشد. به همین دلیل انتظار به حق 
آنها از موجران تمدید قرارداد است؛ هر چند طبق آمار نرخ رشد 

اجاره در قراردادهای تمدید، بااتر از قراردادهای جدید است.

رشد اجاره بها نصف افزایش قیمت مسکن بوده است
نرخ رشد قیمت در بخش اجاره معمواً خود را در طوانی مدت 
با میزان افزایش قیمت ها در بخش خرید و فروش باانس می 
کند. آمارها از شــهر تهران نشان می دهد میانگین افزایش نرخ 
اجاره بها از اواخر ســال ۱۳۹۶ تا اواخر سال ۱۳۹۸ تقریباً نصف 
میزان رشد قیمت مسکن بوده است.میانگین نرخ رشد اجاره بها 
در شهر تهران از انتهای پاییز ۱۳۹۶ تا پایان پاییز ۱۳۹۸ بالغ بر 
۷۶.۱ درصد بوده است؛ در حالیکه نرخ رشد قیمت فروش عدد 
۱۴۵ درصد را نشــان می دهد. اما انصافاً اجاره نشــین ها دیگر 

توانی برای رشد قیمت ها ندارند.

اجاره داری حرفه ای در دستور کار دولت
دولت اعام کرده که برنامه اجاره داری حرفه ای را در دستور کار 
قرار داده اســت. وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهار نظر در 
این باره گفته که »دولت نظام اجاره داری حرفه ای را ساماندهی 
کرده و در حال تدوین آن است. در این موضوع ورود استارتاپ ها 
را به حوزه اجاره داری پایه گذاری کرده ایم و سعی داریم با اجرای 
ایــن دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشــکنیم«.

با این حال آنچه مســلم اســت اینکه طرح های روی کاغذ در 
شرایط فعلی نمی تواند برای مستاجرها چاره ساز باشد.با اینکه 

مرکز آمار، میزان افزایش اجاره بها برای پایتخت در پاییز ۱۳۹۸ 
نســبت به پاییز ۱۳۹۷ را ۳۱ درصــد اعام کرده، گزارش های 
میدانی نشــان می دهد که در بعضی مناطق پر تقاضا همچون 
مناطــق ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ میانگین افزایش نرخ ها تا ۵۰ 
درصد می رسد.طبق آمار رسمی، متوسط اجاره ماهانه یک متر 
مربع واحد مســکونی در تهران در پاییز سال گذشته ۴۴ هزار و 
۳۴۷ تومان با میانگین مســاحت ۸۰ مترمربع و سن بنای ۱۴ 

سال بوده است. نرخ اجاره زمستان هنوز اعام نشده است.

تورم قراردادهای تمدیدی بیــش از قراردادهای جدید 
است

در کل کشــور نیز درصد تغییرات شــاخص قیمــت اجاره بها 

در فصل پاییز ۱۳۹۸ نســبت به فصل مشــابه سال قبل از آن 
۲۱.۶ درصد بوده است. نکته قابل توجه اینکه تورم قراردادهای 

تمدیدی رقم ۳۱ درصد را نشان می دهد.

ورود زودهنگام فایل های نوساز با نرخ های نجومی به بازار 
اجاره

فصل جابجایی که معمواً از ابتدای تابستان شروع می شود هنوز 
از راه نرســیده و به همین دلیل نرخ اجاره بر اساس مشاهدات 
میدانی، افزایش چشمگیری را نسبت به زمستان ۱۳۹۸ نشان 
نمی دهد.با این حال گروهی از مالکان واحدهای نوساز و لوکس 
به دلیل رکود در بخش خرید و فروش، به منظور داشــتن زمان 
کافــی برای اجاره واحد خــود، آنها را در بخــش اجاره عرضه 

کرده اند. هرچند بررســی آگهی ها اعــداد و ارقام باای قیمت 
اجاره در این گروه از فایل ها را نشــان می دهد.به طور مثال در 
شــرق تهران و بر اساس عرف بازار، بسته به موقعیت و امکانات 
آپارتمان، نرخ رهن کامل یک متر مربع واحد مســکونی با عمر 
بنای کمتر از ۵ ســال ۲ تا ۳ میلیون تومان اســت.در مناطق 
غربی پایتخت نیز نرخ رهن کامل آپارتمان های زیر پنج ســال 
از حدود متری ســه میلیون تومان شــروع می شود و بعضاً در 
واحدهای لوکس و نیمه لوکس تا پنج میلیون تومان می رسد. 
به عنوان نمونه در یک آگهی بــرای یک آپارتمان ۱۳۰ متری 
دارای امکانات کامل، ســه خوابه، چهار ســال ساخت در محله 
پونک ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش و سه میلیون تومان اجاره 

ماهیانه تعیین شده است.

رهن آپارتمان نوساز در جنوب تهران ۱ تا ۲ میلیون تومان
در جنوب پایتخت اما با وجود آنکه نرخ های اجاره پایین تر است 
و رهن کامل واحدهای نوســاز یک تا حداکثر دو میلیون تومان 
تعیین می شود، ظرفیتی برای جهش قیمت ها در تابستان امسال 
با توجه به توان گروه های اجاره نشین وجود ندارد.هرچند گزارش 
های میدانی گویای آن است که مستاجران در نیمه جنوبی تهران 
نیز در زمستان گذشته شاهد افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت 
اجــاره در قراردادهای تمدیدی بودند.امــا آنچه به نگرانی اغلب 
خانوارهای اجاره نشین در روزهای اخیر دامن زده است، جابجایی 
در شرایط کرونایی اســت که از موجران انتظار همدلی دارند و 
می گویند که دولت برای وضع کنونی چاره اندیشی کند.یکی از 
مستاجران در پیامی به ایسنا نوشته است: »سام امیدوارم بتوانید 
حرف ما مستاجرها را به گوش دولت برسانید. من مستاجر هستم 
و قراردادم تمام شده و البته با این وضع گرانی به دنبال وام بودم. 
اما اان صاحب خانه فشار آورده که باید تخلیه کنی. گرفتن وام و 
اسباب کشی و جابجایی می تواند در این شرایط به قیمت جان ما 
تمام شود آیا دولت نباید طی دستوری اعام کند مستاجران در 
جای خود بمانند و صاحب خانه ها باید تا پایان کرونا صبر کنند. 
صدای ما باشید و حرف ما را به گوش دولت برسانید و ناجی جان 

ما در این شرایط باشید«.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:
ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از 

اول اردیبهشت آغاز می شود
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری با اعام آغاز ثبت نــام اینترنتی وام 
ضروری بازنشســتگان کشوری از اول اردیبهشــت ماه، از تعویق در کسر اقساط 
ماه های فروردین و اردیبهشت وام ضروری ۷ میلیون تومانی و سهام بیمه ملت 
بازنشستگان این صندوق خبر داد.به گزارش اقتصادآناین به نقل از تسنیم، اکبر 
افتخاری اظهار کرد: با هماهنگی های انجام شــده، کسر اقساط تسهیات قرض 
الحسنه ۷ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری در ماه های فروردین و اردیبهشت 
به تعویق افتاده و از حقوق بازنشستگان کسر نخواهد شد.افتخاری همچنین گفت: 
عاوه بر این، مقرر شــد اقساط وام ماه های فروردین و اردیبهشت برای آن دسته 
از بازنشســتگانی که سهام بیمه ملت را خریداری کرده اند نیز به تعویق بیفتد و 
این اقســاط از حقوق این عزیزان کسر نشــود.وی با اشاره به اینکه این موضوع 
شامل اقساط وام ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز می شود، افزود: این تصمیم در 
چارچوب حمایت از بازنشســتگان عزیز در شرایط موجود و با همکاری صندوق 
بازنشستگی و نظام بانکی کشور اتخاذ شده است.افتخاری با اشاره به صدور احکام 
سال ۹۹ بازنشستگان کشوری و پرداخت حقوق فروردین ماه همراه با افزایش های 
ناشــی از ۱۵ درصد و همسان سازی گفت: تاش شــبانه روزی همکاران ما در 
بخش های مختلف صندوق برای ســرعت بخشــیدن به صدور احکام سال ۹۹ و 
پرداخت حقوق فروردین ماه براساس احکام جدید که برای نخستین بار صورت 

گرفت، جای قدردانی دارد.

ثبت نام اینترنتی وام ضروری از اول اردیبهشت
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری در ادامه از آغاز ثبت نام مرحله دوم وام 
ضروری ۷ میلیون تومانی از اول اردیبهشــت ماه ۹۹ خبــر داد و گفت: این وام 
همانند مرحله نخست، به مبلغ ۷ میلیون تومان، با اقساط ۳۶ ماهه و با کارمزد ۴ 
درصد است.افتخاری اظهار کرد: بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی 
کشوری می توانند از روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه تا اول خرداد ماه به مدت یک 
ماه با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به نشانی cspf.ir به صورت اینترنتی 
ثبت نام کنند.شــرایط دریافت وام ضروری بازنشستگان در صفحه ثبت نام سایت 
درج خواهد شــد.وی تصریح کرد: پس از اتمام مهلت یک ماهه ثبت نام، سوابق 
متقاضیان از جمله مجموع وام های دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیات، میزان 
حقوق و ... بررســی شــده و با اولویت بندی و براساس میزان اعتبار تخصیصی 
از ســوی بانک صادرات، »واجدین شرایط« تعیین و اسامی آنها از طریق سایت 
صندوق اعام خواهد شــد.افتخاری گفت: پرداخت مرحلــه دوم وام ضروری ۷ 
میلیون تومانی به حساب واجدین شرایط براساس نوبت بندی و با توجه به سقف 

تعیین شده توسط بانک عامل به صورت ماهانه انجام می شود.

عرضه دو درصد دیگر از سهام شستا
درحالی که روز چهارشنبه شاهد عرضه ۱۰ درصد سهام شستا در بورس بودیم، 
قرار اســت همانطور که پیش از این نایب رئیس ســازمان بورس به ایسنا اعام 
کرده بود، دو درصد دیگر از ســهام این شــرکت در بورس عرضه شود و مجموع 
سهام عرضه شده شستا در بورس به ۱۲ درصد برسد.به گزارش ایسنا، چهارشنبه 
۲۷ فروردین ۱۳۹۹  تعداد ۸ میلیارد ســهم معادل ۱۰ درصد از ســهام شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی به عنوان پانصد وسی و هفتمین شرکت پذیرفته 
شــده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شــرکت در فهرست شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران، شــد.در این روز تعداد ۶ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون ســهم  جهت عرضه به عموم و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ســهم 
جهت عرضه به صندوق های سرمایه گذاری در روز شنبه ۳۰ فروردین ماه معادل 
۱۰ درصد از سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد »شستا« به قیمت هر 
ســهم ۸۶۰۰ ریال در بورس تهران کشف قیمت و معامله شد.با عرضه اولیه این 
شرکت در بورس تهران تعداد شرکت های فعال در بورس به ۳۳۵ شرکت رسید 
و بر این اســاس بالغ بر ۶۹۰۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش بازار بورس اوراق بهادار 
تهران، معادل ســه درصد از ارزش کل، افزوده شده است.شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی با نماد »شستا« با ثبت بیش از ۲ میلیون و ۶۰ هزار کد معاماتی 
رکورد بیشترین مشارکت در عرضه اولیه را به خود اختصاص داد و حداکثر تعداد 
۳۶۳۷ سهم به هر کد معاماتی تخصیص یافت.عرضه ۱۰ درصدی سهام شستا 
درحالی رخ دادکه پیش از این حســن امیری-نایب رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار- از عرضه ۱۲ درصد از ســهام شستا در بورس خبر داده بود و طبق گفته 
هــای علی صحرایی-مدیرعامل بورس تهران- بعد از عرضه ۱۰ درصدی ســهام 
شســتا،  شستا متعهد به عرضه ۱۲ درصد سهام اســت که در آینده با توجه به 
شرایط بازار و با هماهنگی با بورس تهران و شرایط سازمان تامین اجتماعی بقیه 

سهام عرضه می شود.

ایحه حذف چهار صفر از پول ملی در چه 
مرحله ای است؟

کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند حذف چهار صفر از پول 
ملی در شــرایط کنونی به صاح نیست و در این زمینه به تورم ۴۰درصدی 
و بی ثباتی اقتصادی ناشــی از شــیوع کرونا، و حجم کم اســکناس و سکه 
در مقایسه با نقدینگی ۲۲۰۰هزار میلیارد تومانی اشاره می کنند.به گزارش 
اقتصادآناین به نقل از تسنیم، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه ایحه دولت مبنی بر »حذف چهار 
صفر از پول ملی« در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و نهایتاً مصوبه کمیســیون اقتصادی به هیئت رئیسه در صحن 
علنی ارجاع شــد گفت: با توجه به تعطیلی ۵۰ روزه مجلس و شرایط خاص 
کشــور مشخص نیست که این موضوع در اولویت مجلس فعلی قرار گیرد یا 
اینکه به مجلس بعدی واگذار شود.وی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول 
ملی تاثیر چندانی در وضعیت اقتصادی کشور ندارد افزود: ما حتی اگر امروز 
هم این موضوع را مصوب و به شــورای نگهبان ارسال کنیم و شورا هم تایید 
کند بانک مرکزی بالغ بر یک سال زمان نیاز دارد تا شرایط تعریف اسکناس 
ها و اعداد و ارقام رایج در کشــور را تغییر دهد بنابراین پیگیری این موضوع 
در شرایط اقتصادی و کرونایی خیلی ضروری نیست.عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس با اشــاره به اینکه ۸۰ درصد تبادات پولی در ایران به صورت 
الکترونیکی انجام می شود و در بسیاری مواقع نیز نیازی به جابجایی اسکناس 
نداریم گفت: این موضوع، هزینه جابجایی و حمل پول را تا حد زیادی کاهش 
داده است.این نماینده مجلس در رابطه با زمان مناسب برای کاهش صفرهای 
پول ملی مطرح کرد: زمانی که شرایط داد و ستد پول الکترونیکی ارتقا پیدا 
کند سریعتر می توانیم این طرح را اجرا کنیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس معتقد اســت که حذف چهار صفر از پول ملی در شــرایط تورم ۴۰ 
درصدی و شــرایط کرونایی امروز که بخش ضعیف و کم درآمد جامعه فشار 

مضاعفی را تحمل می کنند به صاح و نفع کشور نیست.

 خوانساری:
امکان آزادسازی سهام عدالت فراهم است

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آزادســازی سهام عدالت در شرایط فعلی بازار 
سرمایه می تواند ۲ اثر مثبت در پی داشته باشد.به گزارش ایلنا، مسعود خوانساری 
در خصوص ضرورت آزادســازی سهام عدالت اعام کرد: میانه فروردین ماه طی 
نامه ای به رئیس جمهور چندین پیشنهاد برای مهار اثرات نامطلوب اقتصادی ناشی 
از کرونا ارائه دادیم. در این روزها که بازار ســرمایه شــرایط خاصی را پشت سر 
می گذارد، توجه به یکی از پیشــنهادات این نامه بیش از گذشــته اهمیت پیدا 
کرده است.وی افزود: یک بند از این نامه به موضوع سهام عدالت می پرداخت. ۵۰ 
میلیون نفر ســهام عدالت در اختیار دارند و متوسط ارزش سهام آنها ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان است. بنابراین هم جمعیت قابل توجهی درگیر موضوع سهام عدالت 
هستند و هم اینکه این سهام از نظر ریالی ارزش باایی دارد.به گفته خوانساری، 
حال در شرایطی که بازار سرمایه طی یکسال گذشته دوران رشد را سپری کرده، 
امکان آزادسازی سهام عدالت هم فراهم آمده است. در این شرایط می توان سهام 
شرکت های سهام عدالت را به صورت مرحله ای به صندوق قابل معامله در بورس 
واگذار و واحدهای این صندوق به مشــموان واگذار کرد. البته این صندوق تنها 
برای تسهیل عرضه سهام عدالت ایجاد می شود و بازارگردان صندوق باید پس از 
خرید واحدها، اقدام به فروش ســهام در بازار و ابطال آن کند.وی اظهار داشــت: 
آزادســازی ســهام عدالت دو فایده مهم دارد. اول اینکه با توجه به وضعیت بازار 
سرمایه که تقاضا زیاد و عرضه کم شده، سهام عدالت می تواند بخشی از تقاضا را 
پوشش دهد. فایده دوم هم مربوط به تأمین درآمد برای دارندگان سهام می شود.

بخصوص اینکه اقشار کم تر برخوردار این سهام را در اختیار دارند و تاش دولت 
طی دو ماهه گذشته این بوده که درآمدهایی برای آنها تأمین کند. 

 درآمد ماهانه تا 3میلیون تومان معاف
 از مالیات

معاون سازمان امور مالیاتی نحوه محاسبه مالیات حقوق کارمندان را اباغ کرد که 
بر اساس آن، درآمد ساانه تا ۳۶۰میلیون ریال معاف از مالیات است.

به گزارش اقتصادآناین به نقل از فارس، نحوه محاســبه معافیت ساانه حقوق 
بگیران و مالیات آنها از سوی معاون سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور 
مالیاتی اباغ شــد.در این بخشنامه به موضوع معافیت ساانه حقوق و همچنین 
نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ وفق مقررات جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ 

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخته شده است.
۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، در سال 
۱۳۹۹ ساانه مبلغ سیصد و شصت میلیون ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین می شود.

۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای 
فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات ساانه 
به نرخ ده درصد) ۱۰( و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول 
مالیات ساانه پانزده درصد )۱۵( و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن 
مشــمول مالیات ساانه بیست درصد) ۲۰( و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول 

مالیات بیست و پنج درصد )۲۵( می باشد.
اشــخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره )۱( ماده ۸۶ قانون مالیات 
های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده ۸۴ قانون | مذکور مطابق 

مقررات این جزء نمی شوند.
۳- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده ۵ قانون اصاح پاره ای 
از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی( شاغل و 
بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصاحات 
و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در 

سال ۱۳۹۶ مشمول مالیات به نرخ ده درصد) ۱۰٪( خواهد بود.
۴- براساس ماده ۵ قانون اصاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای 
رسمی هیأت علمی آموزشی و پژوهشی( شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی از درآمد مشــمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با 
رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد) ۱۰( به 

عنوان مالیات کسر خواهد شد.

ســخنگوی تســهیات حمایتی کرونا 
درباره افرادی که تا ۳۱فروردین ســیم 
کارت تهیــه نکنند گفت:آن دســته از 
افرادی که سیم کارتی به نامشان نیست 
می توانند تا ۱۸اردیبهشت ماه برای تهیه 

سیم کارت مراجعه کنند.
به گزارش اقتصادآناین به نقل از تسنیم، 
حســین میرزایی، سخنگوی تسهیات 
حمایتــی کرونــا، دربــاره تســهیات 
سرپرســت خانوار گفت:  از ساعت ۲۲ 
چهارشــنبه ۲۷ فروردین مــاه  وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات، پیامکی را  
با سرشماره v.refah به سرپرستان خانوار 
آغاز کرده است و این روند تا جمعه  ۳۱ 
فروردیــن ماه ادامه خواهد داشــت.وی 
تصریح کرد: پس از ارســال پیامک ها، 
سرپرســتان خانوار تا روز یکشنبه ۳۱ 
فروردین فرصت دارند نســبت به ارسال 
کدملی خود به شماره اعام شده اقدام 
کنند ضمن اینکه زمان اشــاره شده به 
هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. میرزایی 
با بیان اینکه خانوار های یارانه بگیر، برای 
اســتفاده از تســهیات بانکی، تقاضای 
خــود را صرفاً با پاســخ به پیامک هایی 
کــه وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
با سرشماره v.refah ارسال می کند ثبت 
کنند افزود: تأکید می شــود برای اعام 
تقاضا، هیچگونه مراجعــه به بانک ها و 
ســازمان های دولتی نیاز نیست. پس از 
اتمام ارســال پیامک  ها از سوی وزارت 
ارتباطات و پاسخ آن از سوی سرپرستان  
خانوار، لیست نهایی در اختیار سازمان 
هدفمندی قرار خواهد گرفت تا نسبت 
به پرداخــت وام یک میلیــون تومانی 
اقدام شــود.وی  با بیان اینکه  بر اساس 
انجــام شــده در روز ۴  برنامه ریــزی 
اردیبهشــت وام یک میلیونی به حساب 

سرپرســتان خانواری کــه یارانه نقدی 
دریافت می کنند، واریز خواهد شد گفت:  
سرپرستان خانواری که متقاضی وام یک 
میلیون تومانی هســتند باید از طریق 
ســیم کارتی که به نام سرپرست است 
اقدام به ارسال کد کلی به شماره ۶۳۶۹ 
کند و در غیر این صورت پیامک ارسال 
شــده قابل قبول نیســت و سرپرستان 
باید نســبت به خرید سیم کارت به نام 
خودشان اقدام کنند.سخنگوی تسهیات 
حمایتی کرونا با بیان اینکه  طبق برنامه 
ریزی ۲۵ میلیون سرپرست خانوار یارانه 
نقدی دریافت می کنند که ۸۸ میلیون 
پیامک به این تعداد ارســال می شــود 
یعنی به تعداد سیم کارت های سرپرستان  
پیامک ارســال می شــود گفت: برخی 
از سرپرســتان چند ســیم کارت دارند 
که برای تمام ســیم کارت ها ارســال 
شده اســت. کل  افرادی که سیم کارت 
ندارند۲.۵ میلیون سرپرســت هستند.  
وی افزود: کل کسانی که از سرپرستان 
خانوار سیم کارت ندارند ۲.۵ میلیون نفر 
هســتند. به احتمال خیلی زیاد ما برای 
یکی دیگر از اعضای خانواده که تلفن و 
سیم کارت دارند پیامک ارسال می کنیم 
و واریزی سرپرســت بــرای آنها صورت 
می گیــرد. میرزایی اظهار داشــت:گروه 
هدف افرادی هســتند که شماره تلفن 
همراه دارند و پیامک با v.refah دریافت 
می کنند و خانواده صبور باشند و پیامک 
ها ارســال می شود. تا جمعه شب همه 
پیامــک v.refah را دریافــت می کنند. 

پس از دریافت این پیامک فقط کد ملی 
سرپرســت خانوار به سرشماره ۶۳۶۹ با 
سیم کارتی که به اسم سرپرست خانوار 

است ارسال شود. 
 وی در پاسخ به اینکه آن دسته از افرادی 
که تا ۳۱فروردین سیم کارت تهیه نکنند 
چه می شــود گفت: افــرادی که تا ۳۱ 
فرودین پیامک ارســال مــی کنند تا ۴ 
اردیبهشت ماه وام یک میلیونی را دریافت 
می کنند. اما آن دسته از افرادی که سیم 
کارتی به نامشــان نیست و امکان تهیه 
سیم کارت تا روز یکشنبه ۳۱ فرودین را 
ندارند. مهلت دارند تا ۱۸ اردیبهشت ماه 
به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه 
کنند و ســیم کارت تهیه کنند . پس از 
آنکه سیم کارت به نامشان ثبت شد وام 
یک میلیون تومانی را تا پایان ماه مبارک 
رمضان دریافت می کنند. فقط افرادی تا 
۴ اردیبهشت وام یک میلیونی را دریافت 
مــی کنند که تا ۳۱ فرودین ماه پیامک

v.refah  را دریافت کرده و شــماره ملی 
سرپرســت خانوار را به سرشماره ۶۳۶۹ 
ارسال کرده باشند. وی درباره آن دسته 
از افرادی که سرپرســت خانوارشان در 
زندان اســت گفت:  در ایــن زمینه در 
حال مذاکره  هســتیم که اطاعات آنها 
را از ســازمان زندان ها بگیریم . در این 
صــورت دیگر نیازی به ارســال پیامک 
نیســت و بر اســاس اطاعات دریافت 
شــده وام برای سرپرســت خانوار واریز 
می شــود. وی گفت: درباره روستاییان، 
تعداد قابل توجهــی از این  افراد  فوت 

کرده بودند ولی چــون فوت آنها اعام 
نشــده بود، کماکان  پول به حساب آنها 
واریز می شود و معلوم نیست دست چه 
کسی می رسد. بعضاً پول رسوب می کند 
در حساب بانکی آنها که این به نفع بانک 
است. بنابراین یک مکانیزم احراز هویت 
است و ما  بتوانیم تعداد افرادی که سیم 
کارتی به نامشان نیست را یک مکانیزم 
ارتباطی و احراز هویت را فراهم کنیم تا 
مشخص شــود فرد زنده است یا خیر، 
بنابراین باید یک سیم کارت داشته باشد 
تا ما به وی اطاع رسانی کنیم تا خدای 
نکرده پول نرود در یک حسابی که به نام 
فرد دیگری است واریز نشود و حق فرد 
تضییع شود. از این رو گفتیم فرد به جای 
مراجعه حضوری به بانک، با سیم کارتی 

که به نامش هست یک پیغام بدهد.
وی درباره افرادی که  کهولت سن دارند 
و یا معلولیت شدید دارند وامکان مراجعه 
به دفاتر خدماتی برایشان مقدور نیست 
گفت:تعداد این گروه اندک اســت؛فقط 
برای این گروه اندک اگر دیدیدم ســیم 
کارت تهیــه نکردند. به ســایر اعضای 
خانواده آنها که ســیم کارت به نامشان 
اســت پیامک ارســال می کنیم اولین 
فردی از آنها که پیامک باز ارســال و کد 
ملی را پیامک  کند، به عنوان سرپرست 
خانوار محســوب می شــود و وام یک 
میلیون تومانی به حســاب سرپرســت  

واریز می شود.

 زوج های تازه ازدواج کرده هم وام 
یک میلیونی می گیرند

وی گفت:زوجینــی کــه تــازه ازدواج 
کرده اند و هنــوز یارانه جدید نگرفته اند 
جزء مشموان دریافت وام یک میلیونی 

هستند.

مهلت تهیه سیم کارت برای وام 
۱میلیونی تا ۱۸اردیبهشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حمایت مالیاتی 
از مشاغل آسیب دیده از کرونا باید با پایش دقیق شرایط 
آن ها به نحو مقتضی ادامه یابد، گفت: در بخشــودگی 
جرائم قابل بخشــش مالیاتی، حدود ۱۰ هزار میلیارد 
تومــان از معوقات مالیاتی به حیطه وصــول درآمد.به 
گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند با حضور در جمع مدیران 
نظام مالیاتی در سازمان مالیاتی اظهار کرد: ابزار مالیات 
عاوه بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری چون تحقق 
عدالت درآمدی و رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه ای 
و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش 
کشاورزی و بنگاه های دانش بنیان را دنبال می کند.وی 
از تاش هــای ارزنده به عمل آمده بــرای تحقق ۱۰۲ 
درصدی درآمدهای مالیاتی در ســال ۱۳۹۸ که نشانگر 

رشــد ۳۳ درصدی وصولی این درآمدها نسبت به سال 
ماقبل آن بود، تقدیر کــرد و این حرکت را یک رکورد 
مناسب قلمداد کرد و گفت: امید است با توسعه دانش، 
اراده و جدیت همکاران، در ســال جاری نیز شاهد ثبت 
رکوردی دیگر در این زمینه باشیم.دژپســند با توجه به 
اینکه امسال ســال »جهش تولید« است، افزود: جهت 
گیری سیاســت های مالیاتی باید در راستای »جهش 
تولید« باشد یعنی سیاست های مالیاتی به نحوی تنظیم 
شــود که فعاان اقتصادی و کســب و کارهای مولد به 
تولید بیشــتر راغب شوند و نقدینگی موجود در اقتصاد 
کشور به ســمت تامین مالی تولید و سرمایه گذاری در 
اجرای طرح های مولد هدایت شــود.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی با اشــاره به سیاست » وصول مالیات با رعایت 

اصــول«، بر ضرورت »رعایت حــال مودیان مالیاتی در 
شرایط کرونایی کشــور«، تا کید کرد و گفت: اقدامات 
خوبی برای حمایت مالیاتی از فعاان اقتصادی و کسب 
و کارهایی که از شیوع بیماری کرونا متأثر شده اند، انجام 
گرفت که این روند باید با پایش دقیق شرایط آن ها، به 
نحو مقتضی تداوم یابد.وی با بیان اینکه هوشمندسازی 
نظام مالیاتی، در نهایت منجر به توانمند شدن سازمان 
امور مالیاتی و تحقق اهــداف کان اقتصادی در حوزه 
تامین مالی دولت می شود، هوشمندسازی نظام مالیاتی 
را به عنوان یکی از برنامه های مهم وزارت اقتصاد مورد 
تاکید قرار داد و خواستار آن شد که سازمان امور مالیاتی 
با تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی، اهرمی برای 

تحقق اقتصاد هوشمند شود.

وزیر اقتصاد اعام کرد

۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی وصول شد
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آژانس بین المللی انرژی:گزیده خبر

سقوط بازار نفت جبران ناپذیر است
آژانس بین المللی انرژی )IEA( در گزارشی پیش بینی کرد که 
تقاضا برای نفت در ماه میادی جاری ۲۹ میلیون بشــکه در 
روز ســقوط خواهد کرد که در ۲۵ سال اخیر بی سابقه است 
و محدودیت عرضه توسط تولیدکنندگان بزرگ نمی تواند در 

کوتاه مدت افت تقاضا در بازار را به طور کامل جبران کند.
به گزارش ایســنا، آژانس بیــن المللی انرژی پیش بینی کرد 
که با وجود شــروع قوی تولیدکنندگان پس از توافق کاهش 
تولید تاریخی، تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۰ به میزان ۹.۳ 
میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد.این آژانس در 
گزارش ماهانه خود نوشت: تولیدکنندگان با پایین بردن پیک 
اشــباع عرضه و کند کردن روند رشد ســطح ذخایر، به یک 
سیستم پیچیده برای سپری کردن بدترین لحظات این بحران 
کمک می کنند.اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگانی که گروه 
اوپک پاس را تشکیل می دهند، یکشنبه هفته جاری با هدف 
تقویــت قیمتها و حذف مازاد عرضه در بازار، برای محدودیت 
عرضه ۹.۷ میلیون بشــکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از 
تولید جهانی، در ماههای مه و ژوئن موافقت کردند.فاتح بیرول، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اظهار کرد: با این حال آوریل 

ممکن اســت بدترین ماه صنعت نفت باشد زیرا تولید در این 
ماه افزایش پیدا کرده در حالی که تقاضا تحت تاثیر قرنطینه 
های اقتصادی در سراســر جهان برای مقابله با شیوع ویروس 
کرونا نزول کرده اســت.وی به خبرنگاران گفت: وقتی به سال 
۲۰۲۰ نگاه می کنیم، می توانیم ببینیم که بدترین سال است 
و شاید آوریل هم بدترین ماه این سال باشد و به آوریل سیاه 
تبدیل شــود.بیرول با اشــاره به رویدادهایی شامل شکست 
مذاکــرات اوپک پاس در اوایــل مارس و جنگ قیمت میان 
عربســتان سعودی و روسیه، اظهار کرد که تولیدکنندگان دو 
ماه بسیار مهم را از دست دادند.اکنون عاوه بر کاهش تولید 
گروه اوپک پاس، انتظار می رود برخی از کشورهای مصرف 
کننده خرید نفت را برای پر کردن ذخایر نفت اســتراتژیک 
خود افزایش دهند.بر اساس گزارش رویترز، آژانس بین المللی 
انرژی اعام کرد که منتظر جزییات بیشتر در خصوص کاهش 
تولید برنامه ریزی شده و پیشنهادات برای استفاده از مخازن 
استراتژیک است و کشورهایی مانند آمریکا، هند، چین و کره 
جنوبی پیشنهاد خرید نفت برای ذخیره سازی را مطرح کرده 

یا در حال بررسی آن هستند.

توافق تهران و دوحه برای همکاری های 
مشترک انرژی و سرمایه گذاری

وزیــر نیروی کشــورمان و وزیر صنعــت و تجارت قطر به عنوان رؤســای 
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور برای همکاری های دوجانبه در حوزه 
های انرژی و سرمایه گذاری توافق کردند.به گزارش ایسنا، به دنبال تعویق 
نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و قطر که قرار بود 
فروردین امســال در شهر اصفهان برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و به منظور استفاده از فرصت های زمانی و پیشبرد و توسعه هر چه بیشتر 
روابط فی مابین، نشســتی ویدیو کنفرانسی با حضور »رضا اردکانیان« وزیر 
نیروی کشــورمان به عنوان رییس ایرانی این کمیسیون و »علی بن احمد 
الکواری« وزیر تجارت و صنعت قطر برگزار شــد و موارد مشترک مورد نظر 
دو طرف به بحث گذاشــته شده و تصمیم هایی اتخاذ شد.رضا اردکانیان در 
ارتباط ویدئوکنفرانســی با رییس قطری کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی اظهار کرد که تمامی مســتندات و پیش نویس مدارک مورد نیاز 
برای طرح و تصویب در کمیسیون مشترک از جانب ایران آماده است و این 
موارد با طرف قطری به اشــتراک گذاشــته خواهد شد تا در فرصت قبل از 
تشکیل نشست کمیسیون مشــترک، موارد به تایید نهایی دو طرف برسد.

رؤسای ایرانی و قطری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور 
توافق کردند که در نخستین فرصت پس از اتمام شرایط ناشی از شیوع کرونا 
و برگشت به شرایط عادی، نشست کمیسیون مشترک تشکیل و با جدیت 

به اهداف مورد نظر کمیسیون در توسعه روابط دو کشور پرداخته شود.

سقف ذخیره سهمیه بنزین در کارت های 
سوخت افزایش یافت

سقف ذخیره سهمیه بنزین در کارت های هوشمند سوخت برای خودروهای 
شــخصی و موتورسیکلت از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافت.به گزارش ایسنا، 
از ابتدای طرح ســهمیه بندی بنزین در آبــان ۱۳۹۸ امکان ذخیره بنزین در 
کارت های هوشمند ســوخت مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت به 
مدت شــش ماه تعیین شــده بود که بر این اساس ســه ماه دیگر افزایش و 
مجموعا به ۹ ماه تغییر یافت.طبق اعام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
تاکید می شــود میزان سهمیه ماهیانه برای خودروهای شخصی بنزین سوز 
۶۰ لیتر، دوگانه سوز ۳۰ لیتر و موتورسیکلت ها ۲۵ لیتر است.بر این اساس، 
قیمت بنزین معمولی سهمیه ای ) ماهانه ۶۰ لیتر برای خودروهای شخصی( از 
قرار هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه ای از قرار هر لیتر 
۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

اثر مثبت کرونا در کاهش انتشار کربن از 
سوخت فسیلی

با اعمال محدودیت های بی سابقه در زمینه سفر، کار و صنعت به منظور 
کنترل شــیوع ویروس کرونا، انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ بزرگترین 
کاهش تقاضای ســوخت های فسیلی و در نتیجه کاهش انتشار جهانی 
کربن ثبت شود.به گزارش ایسنا، بر خاف برآوردهای قبلی، کارشناسان 
اقلیم انتظار دارند انتشار دی اکسیدکربن ناشی ازصنعت سوخت های 
فسیلی جهان در سال جاری میادی حدود پنج درصد یا  ۲.۵ میلیاردتن 
کاهش یابد و به پایین ترین ســطح خود طی یک دهه گذشته محدود 
شود. این میزان کاهش انتشار در یک سال ناشی از یک بحران جهانی، 
یک رکورد طی ۵۰ ســال گذشته محسوب می شود.فاتح بیرول، مدیر 
اجرایی آژانس بین المللی انرژی، از اینکه کاهش شدید انتشار گازهای 
گلخانه ای در سال ۲۰۲۰ به عنوان یک پیروزی در حوزه مقابله با تغییر 
اقلیم تلقی شــود، هشدار داده و می گوید »این کاهش انتشار  به دلیل 
افت فعالیت های اقتصادی اتفاق می افتد که در آن هزاران نفر معیشت 
خود را از دست می دهند و در نتیجه اجرای تصمیم های درست دولت 
ها در حوزه سیاســت های اقلیمی آنها نیست«.بررسی رایستاد انرژی 
که یک شــرکت مشاوره و تحقیقاتی انرژی نروژی است، نشان می دهد 
انقباض شــدید در تولید ناخالص داخلی جهان و توقف ناگهانی پروازها  
و رانندگی می تواند باعث شــود که تقاضای نفت جهان با افت بیش از 
پنج برابر کاهش تقاضا ناشــی از مالی جهانی بحران در ســال ۲۰۰۸ 
مواجه شــود.اریک هولد ریســو - رییس گروه مشاوران رایستاد انرژی 
- با اعام این مطلب گفت: پاندمی کرونا ویروس رویدادی بی ســابقه 
برای بازار های انرژی اســت که تأثیر قابل توجهی در انتشار کل کربن 
جهان خواهد داشت. آخرین باری که تقاضای جهانی نفت کاهش یافت 
مربوط به بحران مالی درســال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بود که تقاضای جهانی 
نفت با کاهش ۱.۳میلیون بشــکه در روز مواجه شد. اما ویروس کوید 
۱۹می تواند باعث شــود که تقاضای جهانی نفت بیش از پنج برابر آن 
کاهش یابد.بر اساس اعام دبیرخانه اوپک، تحلیلگران برآورد می کنند 
تقاضای جهانی نفت خام در ســال ۲۰۲۰ به طور متوسط ۱۱ میلیون 
بشــکه در روز یا چهار میلیارد تن در کل کاهش یابد.طبق محاســبه 
رایســتاد انرژی، این امر به تنهایی باعث کاهش انتشار ۱.۸ میلیاردتن 
دی اکسیدکربن می شود. همچنین آنها انتظاردارند کاهش مصرف برق 
منجر به کاهش۲.۳ درصدی تقاضا برای گاز طبیعی و زغال سنگ شده 
و انتشار کربن آنها را به ترتیب۲۰۰ و ۵۰۰ میلیون تن در سال کاهش 
دهد.بخش عمده ای از افت بی ســابقه تقاضای نفت مربوط به صنعت 
حمل ونقل هوایی جهان خواهد بود. به طور معمول،روزانه ۹۹۷۰۰ پرواز 
تجاری در جهان انجام می شود، اما جلوگیری از سفرهای غیرضروری 
برای مهار شــیوع ویروس کوید ۱۹میتواند به سقوط ترافیک هوایی به 
طور متوســط تقریباً به یک چهارم معمول درطول ســال منجر شود. 
حضــور کمتر خودروها در جاده هانیزتقاضا برای بنزین و گازوییل را به 
طور متوسط ۹.۴ درصد در طول سال کاهش داده و در نتیجه تقاضای 
نفت درســال ۲۰۲۰ در بخش حمل و نقل جادهای  به طور متوســط 
۲.۶ میلیون بشکه در روز کاهش می یابد.تحلیلگران می گویند مصرف 
سوخت ها در بخش حمل و نقل ممکن است در نیمه دوم سال شروع 
به بازیابی کند، اما این افزایش موجب بازگشت تقاضای جهانی نفت به 
سطوح سال گذشته نخواهد شد. در واقع، انتظار می رود تقاضای انرژی 
در چیــن، بزرگترین واردکننده نفت جهان، ماه آینده چهار ماه پس از 
شــیوع در استان ووهان، روند احیای خود را آغاز کند.با این حال طبق 
گزارش رایستاد انرژی، این افزایش تدریجی بوده و تا اوایل ماه سپتامبر 
به ســطح عادی خود باز نخواهد گشت. اگر چه این امر می تواند باعث 
افزایش آهسته تقاضای جهانی انرژی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ شود، اما 

انتظار نمی رود که به سطح سال ۲۰۱۹ افزایش یابد.

بحرانی خارج از توان قدرتهای نفتی
قرار بود امســال برای نفت سال خوبی باشــد و قیمتها تحت تاثیر محدودیت 
عرضه اوپک پاس در ســطح باایی مانده بود و توسعه نفت شیل آمریکا ادامه 
داشت؛ اما یک سلسله وقایع که برخی قابل پیش بینی و برخی غیرقابل پیش بینی 
بودند، مســیر بازار جهانی نفت را به کلی تغییر داد.به گزارش ایســنا، روسیه از 
پیمان محدودیت عرضه اوپک پاس خارج شد و اپیدمی ویروس کرونا در ابتدا 
اقتصاد چین را فلج کرد و سپس با سرایت به سایر نقاط جهان، مهارناپذیر ماند. 
در نتیجه ســالی که برای نفت خوب شــروع شــده بود، به یک کابوس تبدیل 
شــد.صنعت نفت هنوز از این کابوس رهایی پیدا نکرده و متاســفانه به نظر می 
رســد همچنان گریبانگیر این بخش مانده است. تولیدکنندگان نفت خام خود 
را با تخفیفهای باورنکردنی نسبت به شاخصهای قیمت عرضه می کنند تا بلکه 
خریداری پیدا کنند. افت قیمت نفت، جهانی بوده و از روسیه تا آاسکا و از اروپا 
تا اســترالیا را فراگرفته اســت.همزمان مخازن نفتی در سراسر جهان پر شده و 
بیم رسیدن آنها به ظرفیت کامل را برانگیخته است. هنگامی که این اتفاق روی 
دهد، قیمتهای فعلی بســیار باا به نظر خواهد رسید. همچنین کمبود نفتکش 
هم به چشــم می خورد زیرا معامله گران به اجاره ابرنفتکشــها برای استفاده از 
آنها به عنوان مخازن نفتی شــناور پرداخته اند.بلومبرگ هفته گذشته به نقل از 
بازرگانان مطلع گزارش کرد بهای گرید نفتی سوکول روسیه حدود هشت دار 
در هر بشکه ارزانتر از شاخص قیمت نفت دوبی بود که پایینترین رکورد در پنج 
سال اخیر محسوب می شود و ۱۱ دار کمتر از آخرین قیمت گزارش شده برای 
محموله های نفت سوکول است. نفت وارانوس استرالیا ۱۳ تا ۱۴ دار ارزانتر از 
قیمت نفت برنت در بازار لندن معامله شــد در حالی که محموله قبلی وارانوس 
۵۰ ســنت بااتر از معامات برنت در لندن بود. بهای گریدهای نفتی آمریکایی 
بسیار پایینتر از شــاخص قیمت نفت بازار نایمکس است زیرا تولیدکنندگان با 
کمبود ظرفیت نگهداری نفت مواجه شــده اند.این نزول قیمتها نشان می دهد 
که نفت فراوانی وجود دارد و در مقابل خریداران معدود هستند. این داستان در 
چند هفته گذشته کاما جا افتاده است. شیوع ویروس کرونا تقاضا برای نفت را 
در آسیا و سپس اروپا و آمریکای شمالی و هر نقطه دیگری که از مردم خواسته 
می شود برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خانه بمانند، فلج کرده است. 
بنابر همه نفتی که حتی با تخفیف چشمگیر هم نمی تواند فروخته شود، سر از 
مخازن درمی آورد.اوایل امســال تحلیل شرکت »اویل ایکس« نشان داد حدود 
۶۵۰ میلیون بشــکه ظرفیت نگهداری نفت در خشکی و ۱۰۰ میلیون تن دیگر 
در نفتکشها وجود دارد. اما این تا اواسط مارس بود و از آن زمان تقاضا به دلیل 
قرنطینه، توقف پروازها و محدودیتهای ســفر به شدت کاهش پیدا کرده است.

به تازگی شــرکت تحلیلی »سیگنال« برآورد کرده که حداکثر ۴۴۰ ابرنفتکش 
برای استفاده به عنوان مخازن شناور ازم هستند که به معنی موجود نبودن این 
کشتیها برای فعالیت معمول است.بر اساس گزارش اویل پرایس، اکنون که توافق 
کاهش تولید اوپک پاس تصویب شده، وضعیت ممکن است بهبود بیشتری پیدا 
کند اما مشکل اینجاست که حتی یک توافق جهانی هم ممکن است برای بازار 
فیزیکی کافی نباشد. توافق جهانی کاهش تولید از قیمتها پشتیبانی خواهد کرد 
اما برای بهبود تقاضا معجزه نخواهد کرد. طبق آخرین برآوردها، تقاضای جهانی 
برای نفت ممکن است حداکثر ۳۰ درصد معادل ۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش 
پیدا کرده باشد. تنها بارقه ضعیف امید، بازگشت چین به زندگی عادی و تاش 

پاایشگاههای این کشور برای افزایش تولید است.

143 میلیارد تومان با حمایت وزارت نفت 
به مترو تهران پرداخت شد

دومین یارانه صرفه جویی ســوخت به میزان ۱۴۳ میلیارد تومان با حمایت 
وزارت نفت به مترو تهران پرداخت شــد.به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت 
نفت، دومین یارانه صرفه جویی سوخت به مبلغ ۱۴۳ میلیارد تومان در حالی 
به مترو تهران پرداخت شــده است که نخستین یارانه صرفه جویی سوخت 
اوایل اسفندماه پارسال به مبلغ ۱۳.۴ میلیارد تومان به این مجموعه پرداخت 
شــد. به این ترتیب با حمایت وزارت نفت در دو ماه اخیر، دو مرحله یارانه 
صرفه جویی ســوخت در مجموع به میزان بیــش از ۱۵۶ میلیارد تومان به 
مترو تهران پرداخت شده است.بر اساس این گزارش، در مسیر اجرایی شدن 
قراردادهای طرح توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهری، نخستین مرحله 
یارانه صرفه جویی ســوخت مربوط به سه ماه دوم ســال ۹۸ )در ذیل ماده 
۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر( به میزان ۲۰.۸ میلیارد تومان، اوایل 
اسفندماه ســال ۹۸ به مترو تهران و چهار کانشهر شیراز، اصفهان، مشهد 
و تبریز پرداخت شــد که در این میان، سهم مترو تهران حدود ۱۳ میلیارد 
تومــان بود.مرحله دوم پرداخت به مترو تهران به مبلغ ۱۴۳ میلیارد تومان 
در حالی محقق شده است که پیش تر شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از 
ارسال درخواست تخصیص این مبلغ به سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود.

فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در گفت وگو 
با خبرنگار شــانا، از رویکرد مثبت و مســئوانه وزارت نفت و حمایت های 
شهردار تهران، شــخص وزیر نفت و مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت در تحقق پرداخت یارانه صرفه جویی سوخت قدردانی کرد و گفت: 

این عملکرد، بیانگر پایبندی وزارت نفت به تعهداتش است.

4 پروژه بزرگ صنعت آب و برق استان 
تهران به بهره برداری  رسید

چهار پروژه بزرگ صنعت آب و برق استان تهران هم زمان با نخستین هفته 
از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در ســال ۹۹ با دستور رئیس جمهوری 
و حضــور وزیر نیــرو به صــورت ویدئوکنفرانس به بهره برداری  رســید.

به گزارش ایســنا، پروژه های بهره برداری شده اســتان تهران شامل یک 
پروژه نیروگاهی و سه واحد تصفیه خانه فاضاب با مجموع سرمایه گذاری 
۲۸۰۰ میلیارد تومان اســت. واحد سوم بخش بخار نیروگاه حرارتی پرند 
و تصفیه خانه های فاضاب مارد، اسامشــهر و مســکن مهر صفادشت 
نخســتین پروژه های به بهره برداری رسیده در ســال جاری هستند که 
در قالب پویــش #هرهفته_الف_ب_ایران در مدار بهره برداری قرار گرفت.

برای این پروژه ها در مجموع ۲۸۰۰ میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده 
که ۲۵۶۰ میلیارد تومان آن مربــوط به بخش خصوصی بوده و مابقی از 
سوی دولت هزینه شــده است. عملیات اجرایی احداث واحد سوم بخش 
بخار نیروگاه حرارتی پرند با ســرمایه گذاری ۲۳۵۰ میلیارد تومانی بخش 
خصوصی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و راندمان ۵۰ درصد از ســال ۹۴ آغاز 
شده اســت.این پروژه که با هدف تامین برق پایدار و مطمئن برای مردم 
منطقه و کاهش آایندگی احداث شــده، با ایجاد فرصت اشــتغال برای 
۴۰ نفر در زمان بهره برداری در مجموع برای ۲۲۰ نفر به طور مســتقیم و 

۱۵۰۰ نفر به طور غیرمستقیم اشتغالزایی خواهد داشت.

ارزش سبد نفتی اوپک 39 درصد سقوط کرد
گزارش ماهانه اوپک نشــان داد ارزش ســبد نفتی اوپک در مارس تحت تاثیر 
وخامت عوامل عرضه و تقاضا در بازار برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایســنا، ارزش سبد نفتی اوپک در ماه میادی گذشته ۲۱ دار و ۶۱ 
سنت معادل ۳۸.۹ درصد کاهش ماهانه داشت و به ۳۳ دار و ۹۲ سنت در هر 
بشکه رسید که بزرگترین کاهش ماهانه از اکتبر سال ۲۰۰۸ و پایین ترین ارزش 
ماهانه از سپتامبر سال ۲۰۰۳ بود.قیمت گریدهای نفتی زیرمجموعه این شاخص 
تحت تاثیر ریزش شــاخص های قیمت جهانی و افت شدید قیمت های فروش 
رسمی به شدت تضعیف شدند. قیمت گریدهای نفتی سبک در سبد نفتی اوپک 
که در تولید نفتا، بنزین و سوخت جت بازدهی خوبی دارند به دلیل نبود تقاضا، 
کاهش چشمگیری پیدا کردند و قیمت گریدهای نفتی مدیوم و سنگین ترش 
هم ســقوط کرد.شوک بی ســابقه تقاضای جهانی برای نفت و سقوط بازارهای 
جهانی، بهای معامــات آتی نفت را در اواخر مارس به پایین ترین حد در بیش 
از ۱۸ سال گذشته رساندن و برنامه های محرک اقتصادی دولت ها و بانک های 
مرکزی جهان و همچنین بهبود بازارهای ســهام تاثیری در تخفیف نگرانی های 
ســرمایه گذاران و محدود کردن نزول قیمت های نفت نداشت. شاخص قیمت 
ICE برنت ۲۱ دار و ۷۵ ســنت معادل ۳۹ درصد و وســت تگزاس اینترمدیت 
نایمکس ۲۰ دار و ۹ ســنت معادل ۴۰ درصد کاهش ماهانه در مارس داشتند 
که بزرگترین کاهش از اکتبر ســال ۲۰۰۸ بود.شیوع سریع بیماری کووید ۱۹ 
و افزایش چشــمگیر شمار موارد ابتا باعث شد بســیاری از کشورهای جهان 

قرنطینه، محدودیت سفر و فاصله گذاری احتمالی را وضع کنند.

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه فراخوان عمومی واگذاری خدمات فصلی مزرعه آموزشی تحقیقاتی و فضای سبز 
پردیس کشــاورزی و منابع طبیعی را به شماره 2099003454000004 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصهگران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/01/31 ساعت 8 صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/02/04 

* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/02/15
* زمان بازگشایی پاکتها: مورخ 1399/02/16 ساعت 10 صبح 

* مبلغ برآورد مناقصه: 18.128.214.384 ریال
* محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات جاری میباشد. 

* شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/02/15 تا ساعت 12 ظهر به آدرس 
مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی
شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان مناقصه عمومی
 واگذاری خدمات فصلی مزرعه آموزشی تحقیقاتی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازي 

نگـــاه

عربستان ســعودی و روسیه در پی 
ناکامــی توافــق جدیدکاهش تولید 
اوپک پاس برای مهار ریزش قیمت 
نفت، اعام کردند کــه آماده اند در 
صورت لــزوم تولیدشــان را کاهش 
بیشــتری دهند.به گزارش ایســنا، 
شــاهزاده عبدالعزیــز بن ســلمان، 
وزیــر انرژی عربســتان ســعودی و 
الکســاندر نواک، همتای روسی وی 
پــس از تماس تلفنی که داشــتند، 
در یک بیانیه مشــترک اعام کردند 
که وضعیت بــازار را به دقت زیرنظر 
دارنــد و آماده اند در صــورت لزوم 
مشــترکا با گروه اوپک پاس و سایر 
تولیدکنندگان اقدامات بیشتری انجام 
دهند.قیمت نفت از روز یکشنبه که 
اعضای گروه اوپــک پاس موافقت 

کردند تولیدشــان را در ماه های مه و 
ژوئن مجموعا ۹.۷ میلیون بشکه در 
روز کاهش دهند، بیش از ۱۰ درصد 
سقوط کرده است. حتی این کاهش 
داوطلبانه بی ســابقه هم برای جبران 
افت تقاضا که ناشی از شیوع ویروس 
کرونا است، کافی نخواهد بود. اوپک 
در گزارش ماهانــه خود که روز پنج 
شنبه منتشر شــد، اعام کرد تقاضا 
برای نفت این گروه به پایین ترین حد 
در ۳۰ سال اخیر سقوط خواهد کرد.

بیانیه مشــترک این وزیران منعکس 

کننده اظهارات بن سلمان است که 
اعام کرده بود در دیدار ژوئن گروه، 
اگر نیاز باشــد کشورش حاضر است 
تولید نفت خود را به میزان بیشتری 
کاهش دهد.طبق ارزیابی اوپک، حتی 
اگر اعضای اوپک به کاهش تولیدشان 
کاما پایبنــد بمانند، همچنان نفت 
بیشــتری از نیاز بازار در ســه ماهه 
دوم تولید مــی کنند.بهای معامات 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا روز 
چهارشنبه برای نخستین بار از سال 
۲۰۰۲ به پایین ۲۰ دار در هر بشکه 

سقوط کرد و این مسئله برای روسیه 
بسیار دشــوار است. طبق محاسبات 
بلومبــرگ، خزانه روســیه برای هر 
بشکه نفتی که صادر می شود، کمتر 
از یک دار دریافت می کند.بر اساس 
گــزارش بلومبرگ، اوپک پاس پس 
از چهار روز مذاکرات فشــرده که با 
مقاومت مکزیک برای قبول سهمیه 
کاهش تولید پیچیده شــده بود و به 
مداخله دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا منجر شــد، بــه توافق نهایی 
رســید. عــاوه بر کاهــش تولید از 
سوی کشــورهای اوپک پاس، سایر 
تولیدکننــدگان خــارج از این گروه 
شامل آمریکا، کانادا و برزیل هم اعام 
کرده اند تولیدشان تحت تاثیر شرایط 

بازار کاهش پیدا می کند.

واکنش مشترک عربستان و 
روسیه به سقوط قیمت نفت
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گزیده خبر  وزیر صمت مطرح کرد:

افزایش صادرات غیرنفتی از الزامات جهش تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ثبت رکورد در شاخص 
وزنی صادرات غیر نفتی، گفت: در سال »رونق تولید« علیرغم 
افزایــش تحریم هــا و اعمال انواع محدودیــت های تجاری و 
اقتصادی، صادرات غیر نفتی ایران رشد مناسبی داشته و مسلما 
امسال برای دستیابی حداکثری به اهداف »جهش تولید« باید 
توسعه صادرات را در دستور کار ویژه خود قرار دهیم.به گزارش 
ایلنا و به نقل از وزارت صمت، رضا رحمانی افزود: حجم صادرات 
و واردات کشور در سال ۹8 به بیش از ۱۶۹ میلیون تن رسیده 
است و میزان صادرات کشور نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷، 
افزایش ۱4 درصدی را تجربه کرده اســت.وزیر صمت تصریح 
کرد: این امر اهمیت توسعه زیرساخت های صادراتی، تسهیل 
و روان ســازی امور در حوزه تجــارت خارجی را بیش از پیش 
نمایان می کند.رحمانی گفت: با تحلیل انجام شــده روی نوع 
کااهای صادراتی کشــور در سال ۹8، در سال ۹۹ و با اولویت 
جهش تولید، توسعه صادرات محصوات دانش بنیان و کااهای 
دارای ارزش افزوده بااتر مورد توجه ویژه  قرار خواهد گرفت.وی 
ادامه داد: از ابتدای امسال با وجود محدودیت های طرح فاصله 
گذاری اجتماعی، با دستور صریح دکتر روحانی، رئیس جمهور 
محتــرم، بخش تولید به خصوص در زمینه کااهای ضروری و 
اقام بهداشتی با همتی مضاعف و روحیه ایی جهادی در حال 
فعالیت اســت؛ این رویکرد فرصت خوبی را فرآهم نموده تا در 
صورت توقف هر چه سریع تر شــیوع کرونا در کشور، بتوانیم 
این تهدید بزرگ جهانی را به فرصتی مغتنم برای جهش تولید 
و ایجاد بازارهای جدیــد صادراتی تبدیل کنیم.رحمانی تاکید 
کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک شــرایط موجود، 
بــا تمام توان با وزارت بهداشــت و درمان همکاری می کند تا 
بتوانیم به سرعت و با تحقق برنامه های ستاد مقابله با کرونا بر 
این بیماری فائق آییم و فضای مناســب برای فعالیت مجدد و 

پرقدرت همه کسب و کارها را فرآهم کنیم.وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت تصریح کرد: نتایج اقدامات در ســال »رونق تولید« 
نشان می دهد که کشــور از ظرفیت های فوق العاده ای برای 
توسعه برخوردار است و باید همه ظرفیت های بالقوه موجود را 
با همکاری و همراهی یکدیگر بالفعل کنیم.رحمانی با اشــاره 
به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی مبنی 
بر رشــد ۷ درصدی تولیدات صنعتی کشــور در 3 ماهه سوم 

سال ۹8، گفت: رکورد زدنی صادرات غیر نفتی و افزایش حجم 
تجارت کشــور به 85 میلیارد دار، افزایشی بودن بیش از دو 
ســوم تولیدات منتخب کاایی در سال گذشته، افزایش چند 
برابری تولیدات اقام بهداشتی فقط در طول یک ماه و...، مؤید 
ظرفیت های بی نظیر کشــور در حوزه تولید و تجارت و امکان 
تحقق حداکثری اهداف »جهش تولید« اســت.وی اضافه کرد: 
نکته اساســی و مهم در روند واردات کشــور در سال ۹8، مبنا 

بودن واردات کااهای اساســی، کااهای واســطه ای، ماشین 
آات و تجهیزات صنعتی بوده اســت که حجم اصلی واردات را 
شــامل شده و ورود کااهای مصرفی کاهش محسوسی داشته 
و عموم نیازهای کشــور از محل تولیدات داخلی تامین شــده 
اســت.وزیر صمت با اشــاره به فرمایش مقام معظم رهبری در 
خصوص ضرورت توجه به بازار 80 میلیونی در داخل کشــور، 
گفــت: این مهم، تامین حداکثری نیازهای مصرفی کشــور از 
محل تولیدات داخلی را نشــانه گیری کرده و در صورت توجه 
کافی می تواند حتی به کاهش واردات غیر قانونی و قاچاق کاا 
نیز منجر شــود؛ البته این موضوع مستلزم فعال سازی تمامی 
ظرفیت های تولیدی و احیای جایگاه برندهای داخلی اســت.

رحمانی تصریح کرد: یادآوری این مسئله یک ضرورت است که 
پیشرفت های به دست آمده در بخش تولید کشور در سال ۹8 
و احیای تعداد کثیری از واحدهای صنعتی غیر فعال و راکد در 
همین شرایط سخت و پیچیده تحریم ها حاصل شده و مسلما 
بــا همراهی همه بخش های عامل در حوزه صنعت و باور توان 
بخش خصوصی، می توانیم بســیاری از تهدیدات را به فرصت 
هایی بزرگ و ماندگار تبدیل کنیم.وی افزود: از ابتدای امسال و 
همزمان با نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان 
»جهش تولید«، آسیب شناسی برنامه های وزارتخانه در سال 
»رونق تولید« در دســتور کار قرار گرفته و سعی داریم با بهره 
گیــری از نقطه نظرات و لحاظ همه دغدغه های فعاان بخش 
خصوصی و همچنین آرای صاحبنظران حوزه تولید و اقتصاد، 
برنامه هــای عملیاتی برای »جهش تولید« را تدوین و اجرایی 
کنیم و در همین راســتا برای محســوس تر شدن آثار تولید، 
تدوین برنامه ها با اولویت واقعیت گرایی، بازبینی دقیق برنامه 
های سال رونق تولید، دوری از هر گونه شعارزدگی و نگاه علمی 

مبتنی بر توانمندی های داخلی در حال انجام است.

مناطق آزاد تجاری - صنعتی همچنان 
معاف از مالیات بر ارزش افزوده

درحالیکه ســال گذشته مطرح شــدن اصاح معافیت های مالیاتی برای 
مناطق آزاد مخالفت هایی را در پی داشت، نمایندگان مجلس با تصویب 
مــواد 54، 55 و 5۶ ایحــه مالیات بر ارزش افزوده تعــدادی از قوانین 
را از اجــرای ایحــه مالیات بر ارزش افزوده مســتثنی کردند که قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی هم مشمول این حکم شدند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر طبق تبصره ماده )5۲( قانون مالیات بر 
ارزش  افــزوده، قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و همچنین 
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به عنوان یکی از موارد مستثنا 
از اجرای قانون مطرح شده، هستند.طبق ماده )5( قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد، سازمان های مناطق و شرکت های وابسته از شمول مقررات 
و قوانین حاکم بر شــرکت های دولتی و ســایر مقررات عمومی دولت از 
جمله قوانین بودجه ســنواتی مســتثنی بوده و از بودجه عمومی کشور 
اســتفاده نمی کنند و به  صورت خودگردان اداره می شوند.بر این اساس، 
سال هاســت که مناطق آزاد طبق قوانین مربوط به اداره خود از معافیت 
مالیاتی ۲0 ســاله و همچنین از مالیات بر ارزش افزوده معاف هســتند، 
ولی با ورود دولت برای اصاح معافیت های مالیاتی و مشــمولیت بخشی 
از این معافیت ها، موضوع اصاح معافیت ها در مناطق آزاد نیز مورد توجه 
قرار گرفت که در جریان بررســی ایحه اصاح مالیات های مستقیم در 
دســتور کار قرار دارد.این موضوع که با مخالفت مســئوان مناطق آزاد 
مواجه شــد و آن را تهدیــدی برای ادامه فعالیت خــود در مناطق آزاد 
می دانســتند، اما با وجود مخالفت هایی که وجود داشت اظهارات رئیس 
ســازمان امور مالیاتی از این حکایت داشت که قرار نیست معافیت های 
مالیاتی در هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود 3۲ منطقه ویژه 
اقتصادی به مانند گذشته پابرجا بماند.وی تاکید داشت که سازمان امور 
مالیاتــی با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقاصد 

غیر صادراتی مخالف است.

 صادرات بیش از دو هزار کامیون کاا 
به عراق

یک مقام مســئول اعام کرد: با بسته شدن مرزهای بخش عربی عراق، 
صــادرات کااهای ایرانی به عراق از منطقه اقلیم، افزایش چشــمگیری 
داشته اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، روح اه 
لطیفی، ســخنگوی گمرک ایران گفت: با بســته شدن مرز های بخش 
عربی عــراق، صادرات کااهای ایرانی به عــراق از منطقه اقلیم افزایش 
چشــمگیری داشــته، به گونه ای که بیش از دو هزار کامیون، کااهای 
ایرانی را هر روز به مرز رســانده و همین تعداد کامیون عراقی، کااها را 
از مرز تحویل گرفته و به مقاصد تجاری کاا در این کشــور منتقل می 
کنند.وی افزود: طی روز گذشته دو هزار و ۲۷0 دستگاه کامیون با انجام 
تشــریفات گمرکی در مرزهای باشــماق، تمرچین و پرویزخان کااهای 
ایرانی را به روش ترانشــیپ منت تحویل کامیون های عراقی دادند تا به 
مقاصد مد نظر تجار در عراق تحویل شود.طی ۲4 ساعت گذشته گمرک 
پرویزخان با  84۷ کامیون کاای صادراتی  و ۲۷ تانکر سوخت بیشترین 
میــزان فعالیت را داشــته و پس از آن گمرک باشــماق مریوان با ۷۲0 
کامیون کاای صادراتی و 35 تانکر سوخت صادراتی و  گمرک تمرچین 
پیرانشــهر با ۶4۱ کامیون صادراتی قرار دارند.لطیفی در پایان از برخی 
از افراد در  تشکل های حوزه تجارت و لجستیک، در خواست کرد تا در 

ارائه آمار فعالیت تجاری با دقت بیشتری عمل کنند.

معاون وزیر صمت:
 حجم صادرات مس به یک میلیارد دار 

رسید
 معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران با اشاره به رکوردهای تاریخی مس در سال گذشته 
تصریح کرد: حجم صادرات مس از 480 میلیون دار در سال ۹۷ به یک 
میلیارد دار در ســال ۹8 و فروش آن به ۲۲ هزار و ۷00 میلیارد تومان 
رســید.به گزارش ایرنا ، خداداد غریب پور شــامگاه چهارشنبه در دیدار 
با استاندار کرمان ضمن اشــاره به استخراج حدود 35 میلیون تن ماده 
معدنی در ســال ۹8 در ســیرجان گفت: حدود ۱3 هزار میلیارد تومان 
درآمد گل گهر در ســال ۹8 بوده اســت که رشد 3۷ درصدی نسبت به 
ســال ۹۷ را داشــتیم و 480 میلیون دار طرح در سال ۹8 در منطقه 
ســیرجان اجرا کردیم که رقم بزرگی اســت.وی با اشاره به برنامه های 
پیش روی مس در ســال ۹۹ در اســتان کرمان اظهار داشــت: در سال 
جــاری حدود ۶00 میلیارد تومان طرح بــرای افتتاح در مس داریم که 
افتتاح تغلیظ ایجو، مس و اسید خاتون آباد شهربابک بخشی از این پروژه 
هاســت و قصد داریم حدود ۱0 هزار میلیارد تومان از درآمدهای استان 
را در خود استان سرمایه گذاری کنیم. استاندار کرمان هم در این دیدار 
با اشــاره به جهش صادرات و میزان فروش شرکت های معدنی گلگهر و 
مس در سال ۹8 خواستار سرمایه گذاری های جدید شرکت های بزرگ 
معدنی در این استان شــد. محمد جواد فدائی به اثرات کرونا بر اقتصاد 
کشور اشاره کرد و افزود: فشارهای زیادی برای تعطیلی معادن و صنایع 
استان در ایام شیوع کرونا در استان و کشور داشتیم اما با تأکید بر رعایت 
پروتکل های بهداشــتی اجازه ندادیم به تولید و اقتصاد استان خسارت 

زیادی وارد شود.

مهلت ثبت نام در سامانه اصناف و صنایع 
تمدید شد

رییــس مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی از تمدید مهلت ثبت نام در سامانه اصناف و صنایع در جهت گام 
دوم فاصله گذاری اجتماعــی مقابله با ویروس کرونا خبر داد.به گزارش 
ایلنا و به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احمد جنیدی 
درباره تمدید مهلت ثبت نام اصناف در سامانه وزارت بهداشت بیان کرد: 
در پی درخواســت برخی اصناف، صنایع و سازمان ها، ثبت نام در سامانه 
اصنــاف و صنایع طرح فاصله گذاری اجتماعی مقابله با کرونا تا ســاعت 
۲4 روز جمعه پنجم اردیبهشــت ۱3۹۹ تمدید شد.وی توضیح داد که 
همه صاحبان مشاغل شامل اصناف، کارگاه، صنعت و واحدهای خدماتی 
تولیدی، آموزشــی، بهداشــتی، درمانی و نظایر آن باید تا این تاریخ در 

سامانه salamat.gov.ir وزارت بهداشت ثبت نام کنند.

توزیع شکر، برنج و روغن تنظیم بازاری 
مدیرکل توزیع و فروش شــرکت بازرگانی دولتی ایران از توزیع شکر، برنج و روغن 
تنظیم بازاری ویژه ماه رمضان از امروز شنبه 30 فروردین در فروشگاه های زنجیره 
ای، اصناف منتخب، میادین میوه و تره بار و تعاونی های محلی خبر داد.حجت براتعلی 
در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه هرسال در مقاطعی خاص به ویژه ماه مبارک رمضان 
که حجم تقاضا در بازار بااتر می رود کارگروه تنظیم بازار برنامه های ویژه ای برای 
توزیع اقام اساسی دارد، گفت: امسال هم مانند سنوات قبل اقامی در بازار توزیع می 
شــود که این اقام خوراکی  ویژه ماه رمضان شامل برنج، روغن، شکر، مرغ، گوشت 
قرمز منجمد و خرما است و سه قلم از آنها یعنی برنج، روغن و شکر تحت پوشش 
شرکت بازرگانی دولتی ایران هســتند.وی ادامه داد: برنج، روغن و شکر هر یک به 
میزان 50 هزارتن و در مجموع ۱50 هزارتن در اختیار شبکه مصرف همه استان ها 
قرار داده می شود و از 30 فروردین این کااها در همه شبکه های مصرف قابل بهره 
برداری و توزیع اســت.این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: 
قیمت روغن توزیع شــده در احجام مختلف همان قیمت های مصوبی است که در 
سایت سازمان حمایت وجود دارد و برای مصرف کنندگان نیز قابل مشاهده است. 
همچنین قیمت برنج هندی مرغوبی که توزیع می شود نیز حداکثر کیلویی8000 
تومان است. البته این امکان وجود دارد که کمتر هم عرضه شود. قیمت شکر توزیعی 

نیز در بسته های یک کیلوگرمی با برچسب تنظیم بازار 5۹00 تومان است. 

 دستیابی به بااترین شاخص های ایمنی 
در فواد مبارکه 

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فواد مبارکه از حصول اطمینان از تأمین 
ایمنی و شرایط کار سالم در سال ۹8 در فواد مبارکه خبر داد و گفت: با تمهیدات و 
اقدامات انجام شده در فواد مبارکه، با همت همۀ مدیران و کارکنان شرکت و شرکتهای 
 پیمانکاری در سال ۱3۹8 این شرکت به بااترین شاخص های ایمنی دست یافت.

 حسین مدرسی فر در همین خصوص اظهار داشت: توسعۀ پایدار به عنوان استراتژی 
اصلی به منظور برآوردن نیازها بدون داشتن آثار سوء بر سامت انسان و جلوگیری از به 
مخاطره انداختن قابلیت های تولید، در سالهای اخیر در صنعت، مدنظر قرار گرفته است. 
انسانها نقش محوری درخصوص توسعۀ پایدار بر عهده دارند و مستحق برخورداری از 
زندگی سالم و هماهنگ با توسعه های سازمانی هستند. رسالت واحد بهداشت حرفه 
ای، ایمنی و محیط زیست فواد مبارکه »حصول اطمینان از تأمین ایمنی و شرایط 
کار سالم با حفظ محیط زیست« است و این شرکت با رعایت الزامات قانونی و بهره 
 مندی از کار کارشناســی، توانســته نتایج قابل قبولی در این زمینه به دست آورد.

وی تصریح کرد: با توجه به رویکرد سازمانی و فعالیتهای انجام شده در قالب برنامه 
های ارتقای ایمنی پنج سالۀ اول )۱3۹5-۱3۹0( و پنج سالۀ دوم )۱3۹۶-۱400( 
نتایج ایمنی در فواد مبارکه در مقایســه با میانگین فوادسازان جهان روند بسیار 

مطلوبی دارد.

آمادگی ایدرو برای همکاری با بخش خصوصی 
در اجرای طرح های مناطق محروم

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایــع ایران )ایدرو( از آمادگی این ســازمان برای همکاری مشــارکتی با بخش 
خصوصی و تعاونی در اجرای طرح های توســعه ای و زیربنایی مناطق محروم خبر 
داد.به گزارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ محمد باقر عالی در حاشیه 
یازدهمین نشست شورای معاونان ایدرو در سال جهش تولید، این رویکرد را فرصتی 
مشترک برای بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی در مسیر عملیاتی کردن اهداف 
جهش تولید در مناطق کمتر برخوردار برشمرد.عالی افزود: سرمایه گذاران بخش های 
خصوصی و تعاونی، مالک حداقل 5۱ درصد سهام این طرح ها خواهند بود، از این رو 
هم مدیریت بنگاهی چابک و مالکانه خود را خواهند داشت و هم در کنار قدیمی ترین 
سازمان توسعه ای کشور از مزیت دانش و تجربه اندوخته آن بهره مند می شوند.وی 
مزیت دیگر این همکاری برای ســرمایه گذاران شریک ایدرو را امکان بهره مندی از 
تسهیات ارزی و ریالی پیش بینی شده در بند الف تبصره )چهار( ردیف )۱0( قانون 
بودجه کل کشــور عنوان کرد.به گفته رییس هیات عامل ایدرو از آنجا که در قانون 
بودجه امسال به بانک های تخصصی و تجاری اجازه داده شده در طرح های زیربنایی 
و توسعه ای متعلق به سازمان های توسعه ای چون ایدرو با اولویت مناطق محروم که 
مشارکت 5۱ درصد یا بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی را دارا است، تسهیات 
ارزی و ریالی پرداخت کنند، از این رو مشــارکت ســرمایه گذاران این بخش ها در 
طرح های سازمان های توسعه ای فرصت بهره مندی از این تسهیات را برای فعاان 

حوزه تولید به همراه خواهد داشت.

رئیس اتــاق ایران و تاجیکســتان گفــت: به دلیل 
ســختگیری ها در مرزهای ترکمنستان شرایط بسیار 
سختی را در صادرات به کشورهای آسیای میانه داریم 
و نیاز اســت که مقامات کشــور با مسئولین مربوطه 
ترکمنستان وارد مذاکره شوند.محمدحسین روشنک 
در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به محدودیت های شدید 
موجود در مرزهای ترکمنســتان گفت: توجه داشته 
باشــید که این محدودیت ها نه تنها در صادرات ما با 
کشــور ترکمنستان، بلکه در صادرات ما با کشورهای 
آســیای میانه و شمال افغانســتان که از طریق مرز 
ریلی ترکمنســتان انجام می گیرد نیز موثر اســت.

وی با بیان اینکه میزان ســخت گیری ها اغراق شده 
اســت و توجیح پذیر نیســت، گفت: به نظر من این 
شــدت ســخت گیری ها نوعی بهانه گیری است، زیرا 
کاا در مشهد بارگیری می شــود و تا رسیدن آن به 
مرز ترکمنســتان یک هفته زمان طول می کشــد. 

بنابراین اگر ویروســی نیز در این کااها وجود داشته 
باشــد در این مدت زمان از بین خواهد رفت. اگر این 
سخت گیری ها به دلیل وجود راننده باشد هم توجیه 
نمی شــود زیرا صادرات ما به ترکمنســتان از طریق 
واگن است.  روشنک تاکید کرد: برای حل مشکات 
تجاری موجود نیاز اســت که مسئولین کشور اعم از 
وزرات راه و ترابری و وزارت امور خارجه با مســئولین 
مربوطه ترکمنستان وارد مذاکره شوند.وی در پاسخ به 
اینکه آیا تاکنــون رایزنی هایی در این خصوص انجام 
شده است یا نه، گفت: رایزنی هایی انجام شده اما این 
رایزنی ها ضعیف و در رده های پایین صورت گرفته و 
نیاز است تا مسئولین رده باا مانند وزیران امورخارجه 
و راه  و ترابری مستقیما با وزیران کشور ترکمنستان 
وارد مذاکره شوند تا بتوان به نتیجه رسید.رئیس اتاق 
ایران و تاجیکستان در خصوص میزان صادرات سال 
۹8 در مقایسه با ســال ۹۷ نیز گفت: درسال ۹8 در 

مقایسه با سال ۹۷ در میزان صادرات از نظر وزنی در 
حدود ۲3 درصد افزایش داشتیم. اما به دلیل تعدیل 
نــرخ ارز مبنی صادرات و افزایش وزن کااهای صادر 
شــده به طور کلی می توان گفت که میزان صادرات 
ســال ۹8 از نظر ارزی با میزان ســال ۹۷ برابر است. 
وی در خصوص پیش بینی  میزان صادرات ســال ۹۹ 
نیز گفت: باید پذیرفت که مسئله کرونا به زودی حل 
نخواهد شــد، بنابراین تجــارت داخلی و بین المللی، 
تولید و صادرات و تمام این نوع تصمیم گیری ها باید 
بر اساس وجود کرونا باشد. و اگر بتوان تا اردیبهشت 
ماه مشکات تجارت بین المللی را حل کرد، با توجه به 
اینکه دو ماه از سال ۹۹ را نیز در نظر نگیریم، میتوان 
گفت که در مقایسه با سال گذشته تجارت بیشتری 
خواهیم داشــت، در غیر این صورت بسیاری از مواد 
غذایی صادراتی استان خراسان از جمله کیک،کلوچه، 

شیرینی، شیرخشک و غیره فاسد خواهد شد.

 رئیس اتاق بازرگانی ایران و تاجیکستان؛
 خطر فساد مواد غذایی صادراتی خراسان

 دانشــگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی، تعمیر و نگهداری نرم افزاری و سخت افزاری 
تجهیزات رایانه ای  این دانشگاه به شماره 200993454000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. * مناقصه گران باید صاحیت ازم در خصوص فعالیت درخواستی را داشته باشند.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/01/30 ساعت 8 صبح میباشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1399/01/30 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: 6.100.000.000 ریال

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 610.000.000 ریال میباشد.
* شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانتنامه را در 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
 پشتیبانی، تعمیر و نگهداری نرم افزاری و سخت افزاری تجهیزات رایانه ای دانشگاه رازي 

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
استان تهران گفت: اغلب تولیدکنندگان 
معتقدند مشــوق ها و تســهیاتی که 
دولت بــرای واحدهای آســیب دیده 

از کرونا در نظر گرفته ناکافی، بســیار 
کــم و همینطور به موقع نیســت.به 
گزارش ایســنا، صابر پرنیان در برنامه 
رهیافــت رادیو اقتصاد اظهار کرد: قرار 
بر این است که دولت ۷5 هزار میلیارد 
تومان در قالب تســهیات کم بهره با 
نــرخ ۱۲ درصد به واحدهــای حوزه 
صنف و صنعت پرداخت کند تا بتوانند 
نیروهای انســانی خود را حفظ کنند.

وی افزود: هنوز دســتورالعمل اجرایی 

این تســهیات تدوین و اباغ نشده، 
اما واضح است این تسهیات نمی تواند 
آسیبی که کرونا به صنایع، واحدهای 
تولیــدی، اصناف و دیگــر بنگاه های 
اقتصــاد وارد کرده جبــران کند.مدیر 
عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان 
تهران بــا بیان اینکه کرونای اقتصادی 
وحشتناک تر، خسارت بارتر و آسیب 
زننــده تر از کرونای ســامت خواهد 
بود، تصریح کرد: اغلب تولیدکنندگان، 

صنعتگــران و کار آفرینــان و فعاان 
اقتصــادی معتقدند که مشــوق ها و 
تســهیاتی که دولــت در نظر گرفته 
برای واحدهای کرونا زده ناکافی، بسیار 
کم و همینطور به موقع نیست.پرنیان با 
بیان اینکه برخی کمکها خوب است اما 
به موقع عملیاتی نمی شود، اظهار کرد: 
انتظار تولید کنندگان این اســت که 
دستور العملهای این تسهیات هرچه 

سریع تر نهایی و اباغ شود.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی تهران:
تسهیات دولت برای 
صنایع کرونازده 
ناکافی است
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 دارهای بر باد رفته !گزیده خبر
در حالیکه دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه 
۹۷ را منتشــر و از تخلف در مصارف ۴.۸ میلیارد 
دار از ارز های دولتی رونمایی کرده اســت، رئیس 
جمهور در مــورد این گزارش گفت: من بخش ارز 
را که شــنیدم، ۱۰۰ درصد غلط بود و براســاس 
بی اطاعی محض از مقررات و قوانین کشــور بود. 
این بســیار بد اســت که یک مقام حرفی را بزند، 
اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می کنم 
همه عزیزان پاســخ ازم را بدهند. این پاســخ به 
خاطر دفاع از دولت نباشــد بلکه به خاطر دفاع از 
حقیقت است تا همه دســتگاه ها مراقبت کرده و 
بدانند بدون توجه به مقررات نمی توان مسئله ای را 
بیان کرد.به گزارش بنکر )Banker(، حسن روحانی 
با بیان اینکه دو موضوع بودجه و سازمان اداری و 
استخدامی در اختیار رییس جمهور است و مربوط 
به همه دستگاه ها اســت، گفت: دیوان محاسبات 
برای نظارت و محاســبه اینکه پول ها چطور خرج 
شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه 
دولت استفاده می کند اعم از همه دستگاه ها، قوا و 

نهاد های انقابی و فرهنگی و... نظارت انجام دهد.

روحانی: گزارش دیوان محاســبات اشتباه 
است

به گفته روحانی، نظارت بر بودجه باید نظارت عام 
باشــد و نه آنکه فقط بر یک دستگاه نظارت شود. 
اینجا خودی و غیرخودی نداریم. اینجا همه خودی 
هستند.رئیس جمهوری اضافه کرد: نکته دیگر این 
اســت که حرف تا از دهان بیــرون نیاید، می توان 
آن را تعدیل کرد، اما وقتی از زبان خارج شــد، هر 
کســی از ضد انقاب و... درباره آن حرف می زند. 
وقتی یک دستگاه نظارتی گزارشی تهیه می کند، 
می تواند با مسئوان دولتی رایزنی و مشورت کند. 
مگر دستگاه های دولتی با آن ها قهرند. من خودمان 
آن گــزارش را به شــما دادیم.روحانی با تاکید بر 
اینکه دولــت از نظارت اســتقبال می کند، اظهار 
داشــت: نظارت باید باشد و براساس قانون اساسی 
اســت. من مســئول اجرای قانون اساسی هستم، 
اما می گویم نصف و نیمه عمل نکنیم. یک ســفره 
همه چیزش باهم است. نظارت باید عام باشد. هر 

کس از بودجه استفاده می کند، باید مورد نظارت 
باشــد و دیوان محاسبات بر آن ها هم نظارت کند. 
من از مســئوان می خواهم بیان آن ها به گونه ای 
نباشد که موجب شبهه از سوی مردم باشد.این در 
حالیست که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه 
۹۷ را منتشــر کرد؛ گزارشــی که مانند هر سال، 
سیاهه ای از تخلف ها و انحراف های بودجه ای است؛ 
گویی یک دولت و مجلس در جای دیگری از دنیا 
بودجه ای را تصویب کرده و دولت و مجلس دیگری 
در نقطه دیگری از دنیــا آن را به اجرا درآورده اند.

جزئیات گزارش تفریغ بودجه ۹۷ خصوصا حاا که 
در روز های کرونایــی و تنگنای مالی همگانی آن 
را می خوانیم، تلخ و تکان دهنده است. این گزارش 
قصه تلف کردن منابع از سوی افرادی است که البته 
نام آن ها را نمی دانیم و به گفته دیوان محاســبات 
برای خیلی از آن ها پرونده قضائی باز شده است.اما 
در این گزارش موارد آن قدر زیاد و بی شــمار است 
که بیشتر نشــان دهنده یک ساختار غیرشفاف و 
حیف ومیل منابع عمومی است تا تخلف یک سری 
از افراد. ۴.۸ میلیارد دار از ارز های دولتی مابازای 
واردات کاا نداشته، دومیلیارد و ۷۰۰ میلیون دار 
ارز چهارهــزارو ۲۰۰تومانی برای واردات کاا های 
غیراساسی مانند غذای حیوانات و لوازم بدن سازی 
اختصاص یافته است.۱۱هزار میلیارد تومان انحراف 
۱۴هزارمیلیاردتومانــی  و  درخصوصی ســازی ها 
که دســتگاه های اجرائی برای اجــرای پروژه های 
محیط زیســتی گرفته اند، بــدون اینکه حتی یک 

پروژه روی زمین تعریف شود.

نظام ارزی چند نرخی فسادزا است
وحید شقاقی شــهری استاد دانشگاه در گفتگو با 
فرارو با اشاره به اینکه نظام های چند نرخی همواره 
فسادزا است، گفت: وقتی شما نظام چند نرخی را 
اجرا می کنید، همواره این موضوع با ابهام و مسئله 
روبرو خواهد بود، از ســوی دیگر این وضعیت در 
مــورد ارز، ســوخت، ســودبانکی و ... وجود دارد، 
بنابراین اگر بنا است چنین سیستمی پیاده شود، 
باید نظام پایش، رصــد و کنترلی قوی بر این امر 
گذاشته شود و نظارت نیز صورت گیرد تا فسادی 

ناشی از این امر صورت نگیرد.وی افزود: در ابتدای 
ســال ۹۷ نیز با توجه به اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات کاا های اساسی و دارو اتحاذ 
شد، بنده از مخالفین اجرای این سیاست بودم، چرا 
کــه ارز در آن موقع در بازار آزاد ۸ هزار تومان بود 
که بعد با جهش دوبرابری روبرو شد و این موضوع 
رانتی را در اختیار کسانی قرار می داد که ارز دولتی 
دریافت کنند، اما در مقابــل آن کاا وارد نکنند، 
دادگاه های این موضوع را نیز در سال گذشته شاهد 
بودیم، بنابراین این سیاســت اشتباده بود، تنها در 
یک فقره اعام شــد دو نفر ۱۵۰ میلیون دار ارز 
دریافت کردند وبا این ارز ها از کشور متواری شدند.

شقاقی با تاکید بر اینکه بعد از سیاست ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، شــاهد ایجاد نرخ سومی به نام ارز نیمایی 
بودیم، اظهار داشــت: عما با سه نرخ ارز دولتی، 
نیمایی، سنا یا همان آزاد روبرو بودیم، در این رابطه 
تاش شــد تا فاصله ارز نیمایی و آزاد کم شود تا 
صادرکننده نیز ترغیب شود ارز خود را در سامانه 
نیمــا عرضه کند، چرا که اگــر فاصله این دو نرخ 
زیاد می شــد، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را 
در بازار می فروخت، از ســوی دیگر اگر فاصله بین 
ارز نیمایــی و ۴۲۰۰ تومانی نیز افزایش می یافت، 
دریافت ارز دولتی برای واردات کاا های اساســی 
جذاب می شد و افراد بیشــتری برای دریافت آن 
متقاضــی می شــدند.این اقتصاددان با اشــاره به 
گزارش تفریغ بودجه ســال ۹۷ که توسط دیوان 
محاسبات تهیه شــده، بیان داشت: در این رابطه 
چندین سوال مطرح اســت، اوا چرا این گزارش 
بعد از دو سال ارائه شده، در حالیکه قبل از آن نیز 
اخباری در مورد بروز تخلفات در حوزه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی منتشر شده بود، دوما چرا یک نهاد نظارتی 
می آید و چنین گزارشــی را اعام و از تخلف ارزی 
رونمایــی می کند، اما بعــد از آن رئیس جمهور و 
رئیس کل بانک مرکزی اعام می کنند، گزارش به 
صورت ۱۰۰ درصد اشتباه است، در چنین مواردی 
باید قبــل از ارائه گزارش، بانــک مرکزی، دیوان 
محاســبات و قوه قضائیه دور یک میز جمع شوند 
و این گزارش را بررسی و تحلیل کنند و بعد از آن، 
گزارش را منتشــر کنند، نه این یک نهاد گزارش 

سازمانی دیگر را زیر سوال ببرد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره 
به اینکه اگر می خواهیم از چنین پرونده هایی درس 
بگیریم، باید چند مورد را مد نظر قرار دهیم، اضافه 
کرد: اوا بایــد از اجرای نظام چند نرخی در همه 
حوزه ها به خصوص ارز پرهیز کنیم، چرا که بسیار 
فســادزا و ابهام انگیز اســت، دوما اگر قرار باشد، 
چنین نظامی چند نرخی وجود داشته باشد، باید 
یک نظارت سفت و ســخت و موثر بر آن صورت 
گیرد و به طور دقیق رصد و پاایش شــود، سوما 
عبارات و مفاهیم بین دسنگاه ها و نهاد های مختلف 
به صورت دقیق تعریف شــود، تــا از یک مطلب 
یکســان قرائت های گوناگون انجام نشود و دست 
آخر نیز از پرونده های بررســی شده یک گزارش 

صریح، روشن و مشخص به مردم ارائه شود.

نتیجه مداخله در اقتصاد، فساد است
محمدقلی یوسفی اســتاد اقتصاد دانشگاه عامه 
طباطبایی در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه در 
هر جایی که دولت مداخله کند، رانت و فساد ایجاد 
می شــود، اظهار داشت: در حالیکه اصوا دولت به 
وظایف اصلی خود عمل نمی کند، شــاهد هستیم 
مداخاتی که در امر اقتصادی انجام می شــود، که 
این امر همواره با چالش هــای فراوانی روبرو بوده 
است، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیز در سال های 
گذشته افرادی بودند که صرفا با داشتن یک مدرک 
اقتصادی تصمیماتی گرفته اند که هیچ پشــتوانه 
علمی و منطقی نداشته و شــاهد هستیم، اثرات 

چنین تصمیم گیری هایی امروز مشخص می شود.

وی افــزود: این امر نیز مســئله تازه ای نیســت و 
نمونه های آن را در گذشــته مشــاهده کرده ایم، 
بنابراین تمامی این مسائل حاصل عملکرد مداخله 
جویانه دولت اســت، شــما در تمامی شئونی که 
بخواهید پشــت در های بســته قیمت ها را تعیین 
کنید، فساد، رانت و تبعیض قطعا به وجود خواهد 
آمد و گریزی از آن نیست، از سوی دیگر قیمت ها 
باید در یک فضا شفاف و بر اساس مکانیزم عرضه و 
تقاضا تعیین شود، نه این که به صورت دستوری تنها 
با یک بخشنامه اجرایی شود.یوسفی گفت: چنین 
تصمیمات بی پشتوانه ای مفر و توقف گاه های ایجاد 
فساد را ممکن می سازد و نتیجه نیز وقوع بسیاری 
از ســوء استفاده های است که امروز نمونه های آن 
را مشاهده می کنید، این در حالیست که قوانین و 
مقررات نیز نیاز به اصاح و بازنگری دارند، بسیاری 
از این موارد راه را برای رانت و ایجاد فســاد فراهم 
می کنند، بنابراین باید یک اصاح ساختار اساسی 
صورت گیرد تا دیگر شــاهد به وجود آمدن چنین 
مسائلی نباشیم.این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید متوقف شود، بیان 
داشت: از همان ابتدای چنین تصمیمی بسیاری از 
کارشناسان نسبت به عواقب اجرای چنین سیاستی 
هشدار های متعددی را دادند، اما باز مثل همیشه 
به این حرف ها توجهی نشد و ما نتیجه این مسئله 
را امروز می بینیم، زمانیکه شــما ارز را با چند نرخ 
مدیریت می کنید، معلوم است که یک عده ای که 
قدرت دارند، این ارز دولتی را که باید با آن کاا وارد 
کنند، را می گیرند یــا ارز را در بازار به قیمت آزاد 
می فروشند یا اینکه آن را از کشور خارج می کنند.

واکنش بانک مرکزی به گزارش دیوان 
محاسبات کشور

بانک مرکــزی در اطاعیه ای بیانیه این بانک در واکنــش به گزارش دیوان 
محاســبات کشــور را منتشــر کرد.به گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی 
بانک مرکزی،  بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در واکنش به گزارش 
دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کاا در سال 
۱۳۹۷ به شــرح ذیل منتشر شد:با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور با 
عنوان«تامین ارز به نرخ دولتی)۴۲۰۰ تومان( برای واردات کااهای اساسی و 
غیر اساســی در ســال ۱۳۹۷«، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و رفع 

ابهامات به استحضار عموم می رساند:

الف( سیاست ارزی سال ۱۳۹۷
هیأت محترم وزیران از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۲۱ به منظور ســاماندهی و مدیریت 
بازار ارز، مصوب نمود که کلیه نیازهای ارزی کشور اعم از کاا و خدمات، با نرخ 
۴۲۰۰ تومان به ازای هر دار، تأمین شــوند. لذا، در آن مقطع ارز تک نرخی 
اعام شده بود. این وضعیت، تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ و تغییر سیاست های ارزی 
کشور، به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، 
ارز کااهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشــکی و نهاده های دامی و کشاورزی 
)محدود به ۲۵ ردیف( با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کااها با نرخ نیما تأمین 
گردید. لذا، در ارائه گزارش در این خصوص، ازم بود به تفکیک این دو مقطع 
زمانی و سیاســت متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع 

اتخاذ شد، توجه می شد.

ب( اقدامات بانک مرکزی جهت ساماندهی رفع تعهد ارزی
در راستای اجرای سیاست های دولت و تأکیدات رئیس جمهور محترم، بانک 
مرکــزی به منظور نظارت دقیق، موثــر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان 
کااها، ســامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده اســت. همچنین 
بر اساس، مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۴ شــورای محترم پول و اعتبار، مقررات 
انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و ســخت گیرانه ای در رابطه با 
ایفای تعهدات وارد کنندگان و ارزیابی عملکرد سیســتم بانکی، اعمال شده و 
تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر 

وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.

ج( نکاتی کلیدی در خصوص مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن 
۱. »تامین ارز« توســط بانک مرکزی در یک ســال خاص، مبنای کافی برای 
ایجاد تعهد ارزی در همان ســال نیست، زیرا ممکن است تامین ارز برای کاا 
یا خدماتی صورت گیرد که سالهای گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال 

های پس از آن، تحقق یابد.
۲. گر چه اطاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کاا به کشــور می 
باشد. لیکن، مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و ... در اطاعات 
وارداتی گمرک انعکاس ندارد. لذا، مبنا قرار دادن اطاعات گمرک در بررســی 
ایفای تعهدات ارزی اینگونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.

۳. مطابق ضوابط و مقررات، »تعهد ارزی« عبارتســت از تعهد متقاضی مبنی 
بر وارد کردن کاا یا دریافت خدمت، مطابق مشــخصات ثبت سفارش یا ثبت 
خدمــت، در مهلت مقرر، به نحوی که کاا یا خدمت مربوطه از جهت کّمی و 
کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی 
موظف است در صورت عدم واردات کاا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد 
)بازفروش( ارز به بانک مرکزی اقدام نماید. بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در 

صورت تحقق شرایط زیر حاصل می شود: 
۳.۱. در تعهــد ارزی مربوط به واردات کاا، مدارک ازم مبنی بر ورود کاا به 
کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز 
به صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیات ارزی باشد، نیازی به ارائه 

پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.
۳.۲.  ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود. لذا مواردی 
که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، 

مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمی باشد.
۳.۳.  مهلت مقرر برای واردات کاا منقضی شده باشد. لذا در مواردی که مهلت 
مزبور منقضی نشــده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و... هنوز مهلت برای 
واردات کاا وجود داشــته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهد ارزی 

محسوب نمی
گردد.

۴. در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، بانک عامل موظف اســت مراتب را مورد 
پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف نماید. در این خصوص، بانکها پیگیری های 
ازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات 
حکومتی ارجاع می دهند. آن دســته از موارد که عاوه بر تخلف ارزی، واجد 

عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضایی ارجاع می گردد.
۵. مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، 

در حکم رفع تعهد ارزی در نظر گرفته می شوند.

د( تحلیل آمار و اطاعات گزارش دیوان محاسبات
گزارش دیوان محاســبات کشــور بر مبنای اطاعات جداگانه تامین ارز بانک 
مرکزی و واردات گمرک جمهوری اســامی تهیه و تنظیم شــده است، لذا با 
تفاضلی حدود ۴.۸ میلیارد دار مواجه شده اند، که به اشتباه، تمامی آن را به 

عنوان عدم ورود کاا به کشور تلقی نموده اند، در حالی که:
۱. بخشی از آن به خاطر موارد مندرج در ردیف ۳ بند »ج« می باشد.

۲. بخشــی از آن ناشی از مســائل مربوط به اختاف ارزش کاای وارداتی با 
گمرک، ورود خســارت به کاای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختافات 
مربوط به تعرفه کاای وارداتی با کاای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم 
و مشکات ناشی از محدودیت های بین المللی و غیره می باشد که این موضوع 

توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل، به طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.
۳. بیش از ۲۲۰۰ فقــره پرونده از موارد مربوطه، به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد 
دار، توســط بانک ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام ازم به 
ســازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده اســت و بر اساس احکام صادره، 

تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می گردد.
۴. بخشــی از پرونده های ارجاع شده به ســازمان تعزیرات حکومتی )بالغ بر 
۵۰۰ میلیون دار( که واجد عنوان کیفری شــده اند، در مراجع قضایی تحت 

رسیدگی می باشند.
۵. حدود ۱.۵ میلیارد دار از تعهدات مرتفع نشــده که احتمال رفع تعهدات 
آن ها با توجه به موارد مندرج در ردیف ۲ بند »د« وجود دارد، تحت بررســی 
بانکهای عامل می باشــد. بدیهی اســت در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، 
بانک های عامل بایســتی در اجرای بخشــنامه ها و دستورالعمل های صادره 
بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیزات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع 

نمایند.

 اعام ساعت کار جدید بانک های خصوصی
ســاعت کار جدید بانک های خصوصی از شنبه )۳۰ فروردین ماه( از سوی کانون 
بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی اعام شــد.کانون بانک ها و موسســات 
اعتباری خصوصی ســاعت کار جدید بانک های خصوصــی از ۳۱ فروردین ماه 
۱۳۹۹ تا اطاع ثانوی را به اعضا این کانون اعام کرد.براین اساس، برای کارمندان 
بانک در طول ایام هفته هفت و ۳۰ دقیقه تا ۱۴و ۳۰ دقیقه و برای مشــتریان از 
ســاعت ۸ تا ۱۴ است.همچنین روزهای پنجشنبه نیز برای کارمندان بانک ها از 
ساعت هفت و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و برای مشتریان ۸ تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

228 میلیون کارت بانکی بدون استفاده در 
کیف پول ها

بخــش قابل توجهی از کارت های بانکی صادر شــده، بدون اســتفاده مانده اند و 
بررسی ها نشــان می دهد که ۲۲۸ میلیون و ۴۷۶ هزار کارت بانکی صادر شده، 
مدتهاســت که هیچ تراکنشی نداشــته اند.به گزارش ایِبنا به نقل از ایرنا، نگاهی 
به آمارها و گزارش های منتشــر شده توســط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی 
پرداخت کارت )شاپرک( نشان دهنده بدون استفاده ماندن بخش قابل توجهی از 
این کارت هاست؛ بررسی های ایرنا نشان می دهد که حدود ۶۸.۵ درصد از مجموع 

کارت های صادره، بدون استفاده هستند.

صدور ۳۳۳ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۹۰۱ کارت بانکی
آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که تا پایان بهمن ۹۸ تعداد ۳۳۳ میلیون 
و ۴۰۸ هزار و ۹۰۱ کارت بانکی )کارت برداشــت، اعتباری، هدیه و بن کارت( در 
کشور صادر شده است.بررسی جزییات کارت های صادر شده حاکی از این است 
که از مجموع این کارت ها، تعداد ۲۲۵ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۳۸۵ مربوط به کارت 
برداشت بوده که ۱۸۲ میلیون و ۸۲۱ هزار از این رقم متعلق به استان تهران است.

همچنین در دوره زمانی مورد اشــاره، تعداد سه میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۹ کارت 
اعتباری، ۵۶ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۶۵۳ کارت خرید و هدیه و یک میلیون و ۹۸۲ 

هزار و ۱۳۴ کارت پول الکترونیک صادر شده بود.

علت باارفتن شمار کارت های بدون استفاده چیست؟
عوامل مختلفی در باارفتن آمار کارت های بانکی بدون استفاده نقش دارند که از 
جمله آنها می توان به الزام دســتگاه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف برای اخذ 
کارت بانکی توســط مراجعان و ذیربطان آن دستگاه ها اشاره کرد.به عنوان مثال 
دانشجویان دانشگاه های مختلف باید کارت یک بانک خاص را دریافت کنند در 
حالی که در عمل، برای آنها کاربرد زیادی نداشــته و امور مالی خود را توســط 
کارت های سایر بانک ها انجام می دهند.معموا شرکت های دولتی، نیمه دولتی و 

خصوصی، حقوق کارکنان خود را به کارت های یک بانک خاص واریز می کنند،

پرداخت قبوض و خافی خودرو در همراه 
بانک مهرایران

امکان پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و همچنین استعام خافی خودرو در همراه 
بانک مهرایران فراهم شد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، 
حتما برای شــما پیش آمده که بخواهید میزان خافي خودرو و یا هزینه قبض 
هاي تلفن، برق و ... منزل خود را بدانید.با سرویس مدیریت پیشرفته قبوض همراه 
بانــک مهر ایران خیلي راحت مي توانید بدهي تمامي قبوض خود را اســتعام و 
پرداخت کنید.عاوه بر این می توانید قبوض خود را در  برنامه ذخیره و در دفعات 

بعدي از آنها استفاده نمایید.

معــاون اقتصادی بانک مرکزی در جلســه مجازی 
گــروه ۲۴ صندوق بین المللی پول شــرکت کرد و 
به ایراد سخنرانی پرداخت و در این جلسه ایران به 

عنوان نایب رییس اول این گروه انتخاب شد.
 پیمان قربانی در این جلسه مجازی گفت: در سه ماه 
گذشته، شیوع گسترده و جهانی ویروس کووید-۱۹، 
جان انســان های بی شــماری را بر روی کره زمین 
گرفته و عاوه بر تحمیل آسیب های بزرگ انسانی، 
اختاات شــدیدی را در اقتصــاد جهان به همراه 
داشته است. ایران نیز، با حدود ۷۵ هزار مورد ابتا به 
بیماری کووید-۱۹ و نزدیک به ۵ هزار مرگ ناشی از 
این بیماری، شدیدترین آسیب را در میان کشورهای 

خاورمیانه و گروه ۲۴ متحمل شده است.  
قربانی افزود: مقامات ایرانی از هیچ تاشی در جهت 
نجات زندگی انســان ها فروگذار نکــرده و با اتخاذ 
اقدامات مالی، پولی و بودجه ای ضربتی، ســعی در 
مدیریت خدمات بهداشــتی و اضطراری در راستای 
مهار مرگ و میر ناشــی از ایــن بیماری و کاهش 

آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و انســانی آن، بویژه 
بر خانوارها و کسب وکارهای آسیب پذیر داشته اند.

نماینــده نایب رییس گروه ۲۴ صندوق بین المللی 
پــول همچنین اظهار داشــت: به دلیــل تحمیل 
تحریم هــای ناعادانه و یک جانبه مالی و تجاری بر 
ایران، واردات و تأمین محصوات پزشــکی حیاتی 
و موردنیاز و ســایر ملزومات به شــدت تحت تأثیر  
قرار گرفته اســت.  وی با یــادآوری این که پاندمی 
کووید-۱۹ بــا هرگونه بحران مشــابه قابل قیاس 
نبــوده، بیان کــرد: به عنوان یــک چالش جهانی 
نیازمند راه حلی جهانی اســت، بدیهی است که تا 
زمان ریشه کن شدن این بیماری در همه کشورهای 
جهان و بازگشت کامل امنیت، هیچ کشوری مصون 
نخواهــد ماند.معاون اقتصادی بانک مرکزی خطاب 
به رییس جلســه با اشاره به واکنش سریع صندوق 
بین المللی پول و گروه بانــک جهانی در قبال این 
موقعیت وخیــم و ملتهب، به خصوص در قالب ارائه 
 RFI، بســته اضطراری بانک جهانی و تســهیات

RCF و CCRT صنــدوق بین المللی پول، ادامه داد: 
ما اعتقاد داریم که در این مســیر، تقویت چارچوب 
وام دهی متعارف صندوق  بین المللی پول، اســتفاده 
از تخصیص حق برداشــت مخصوص و تســریع در 
روند مذاکرات در شــانزدهمین دور بررسی عمومی 
ســهمیه ها مفید خواهد بود. قربانــی تصریح کرد: 
ازم اســت از یک سو سیاســت گذاران تاش های 
خود را جهت مرتفع کــردن چالش های مربوط به 
حوزه ســامت و اقتصاد افزایش دهند، از ســوی 
دیگر ضروری اســت که به منظور ایجاد اطمینان از 
حصول موفقیت در ریشــه کنی پاندمی کووید-۱۹ 
و همچنین احیای رشــد اقتصاد جهانی، اقدامات و 
مســاعدت های چندجانبه و هماهنگ به کار گرفته 
شود.  وی خاطر شان کرد: همان گونه که در بیانیه 
گروه ۲۴ آمده، ازم اســت کــه کمک های مالی و 
فنی حداکثری ســازمان های بین المللی و محلی به 
کشورهای عضو G۲۴ به شــیوه ای برابر، عادانه و 

به دور از هرگونه تبعیض ارائه شود.

 ایران در صندوق بین المللی پول نایب رییس شد

دانشــگاه رازی کرمانشــاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی اجرای محوطه و پارکینگ مسقف دانشکده علوم مهندسی 
کشاورزی دانشگاه رازي را به شماره 2099003454000003 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 )ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد 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. 
* تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/01/31 ساعت 8 صبح میباشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/02/04 
* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/02/14

* زمان بازگشایی پاکتها: مورخ 1399/02/15 ساعت 10 صبح 
* مبلغ برآورد مناقصه: 10.602.970.117 ریال

* محل تأمین اعتبار: از محل اوراق خزانه اسامی با سررسید 1401 )بدون تنزیل( 
* شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/02/14 تا ساعت 12 ظهر به آدرس 

مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی

شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان مناقصه عمومی
اجرای محوطه و پارکینگ مسقف دانشکده علوم مهندسی کشاورزی دانشگاه رازي 
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گزیده خبر

سازمان ملل: 
 بحران اقتصادی ممکن است موجب 

مرگ 100هزار کودک شود
سازمان ملل متحد هشدار داد که ممکن است درسال ۲۰۲۰میادی صدها هزار 
کودک درجهان در نتیجه بحران و رکود اقتصادی ناشــی از شیوع ویروس همه 
گیرجهانی کرونا )کووید ۱۹( جان خود را از دست بدهند.به گزارش اقتصادآناین 
به نقل از ایرنا، سازمان ملل با انتشار گزارشی همچنین هشدار داد که بحران کرونا 
در جهان به فقر شــدید ده ها میلیون تن دیگر در جهان منجر خواهد شــد.در 
همیــن حال »آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل متحد هم گفت:ما اکنون 
باید برای مقابله با همه این تهدیدها که فرزندان ما با آنها روبه رو هستند، اقدامی 
انجام دهیم ... رهبران جهان باید همه تاش خود را در کشورشــان برای کاهش 
پیامدهای کووید ۱۹ انجام دهند.وی افزود: وضعیت اضطراری بهداشــتی کنونی 
در جهان به یک آزمایش هراســناک از تعهد جهانی وغافل نبودن هر شخصی از 
وظایفش در مقابله با ویروس کرونا و پیامدهای آن تبدیل شــده است.در گزارش 
سازمان ملل متحد آمده است: مشــکات اقتصادی که خانواده ها در اثر بحران 
اقتصادی جهانی با آن روبه رو هســتند ممکن اســت به جان باختن صدها هزار 
کودک در سال ۲۰۲۰ منجر شود ونتایج پیشرفت کاهش مرگ و میر کودکان در 
دو یا ســه سال گذشته را از بین خواهد برد.درسایه تعطیلی فعالیت های تجاری 
و التــزام بیش از یک میلیارد نفردرجهــان به قرنطینه خانگی برای جلوگیری از 
شــیوع کرونا، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که جهان امسال از 
بحرانی سخت تر از رکود بزرگ دهه ۳۰ قرن گذشته رنج ببرد.سازمان ملل متحد 
خاطرنشــان کرده است که بین 4۲ تا 66 میلیون کودک در جهان ممکن است 
در نتیجه بحران کرونا به فقر شــدید دچار شوند و این درحالی است که براساس 
برآوردهای سال گذشته حدود ۳86 میلیون کودک اکنون در جهان در فقر شدید 

بسر می برند.

در راستای اجرای توافق صلح
 طالبان افغانستان 20 زندانی دیگر 

را آزاد کرد
گروه طالبان اعام کرد، یک گروه دیگر از زندانیانش از نیروهای امنیتی افغانستان 
را در راستای توافقش با دولت کابل بر سر مساله تبادل زندانیان آزاد کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه  آر.اف.ای.آر.ال، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر در توئیتر نوشت، این گروه ۲۰ سرباز ارتش و افسر پلیس 
افغانستان را در استان لقمان در شرق این کشور آزاد کرده است.ذبیح اه مجاهد، 
یک سخنگوی دیگر طالبان در توئیتی نوشت که این گروه شبه نظامی این زندانی 
ها را به نمایندگان کمیته بین المللی صلیب ســرخ تحویل داده است.نه کمیته 
بین المللی صلیب ســرخ و نه دولت افغانستان هنوز به صورت رسمی آزاد شدن 
این زندانی ها از سوی طالبان را تایید نکرده اند.در صورتی که این خبر تایید شود، 
مجموع تعداد زندانی که تاکنون از ســوی شــبه نظامیان طالبان آزاد شده اند به 
4۰ تن می رسد.طالبان در تاریخ ۱۲ آوریل نیز تعداد ۲۰ تن از سربازان نیروهای 

امنیتی افغانستان را در استان قندهار در جنوب این کشور آزاد کرده بود.

رئیس پیشین ام آی 6:
 چین شیوع اولیه کرونا را مخفی کرد

رئیس پیشــین ســرویس اطاعات خارجی انگلیس )MI6( امروز )چهارشنبه( 
گفت، چین اطاعات مهم و حیاتی درباره شیوه ویروس کرونا را از مابقی جهان 
مخفی کرد و باید بابت این اهمال کاری پاســخگو باشد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، این اظهارات از ســوی این مقام ارشــد اطاعاتی انگلیس 
در حالی مطرح شــده که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا امروز اعام کرد 
که کمک مالی به ســازمان بهداشــت جهانی را به حالت تعلیق در می آورد زیرا 
به گفته وی، این نهاد بین المللی باعث شــده تا چین اطاعات نادرست درباره 
این ویروس منتشــر کند.جان ساورز، رئیس پیشین سرویس اطاعات خارجی 
انگلیس در ســال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱6 گفت، بهتر است به جای آن که سازمان 
بهداشت جهانی را مقصر بدانیم، چین را بابت گسترش ویروس کرونا بازخواست 
و نکوهش کنیم.وی ادامه داد: عصبانیت شدید در آمریکا بابت آنچه چین بر ما 
تحمیل کرده است، وجود دارد و چین به دلیل عدم برخورد با آن در ابتدای امر، 
از مسئولیت پذیری متناسب در مورد منشاء ویروس فرار می کند.این مقام ارشد 
سابق اطاعاتی انگلیس ادامه داد: اطاعات درباره دستیابی به موارد و داده هایی 
است که توسط یک کشــور یا سایر عوامل از شما مخفی شده و مربوط به یک 
دوره کوتاه در دســامبر گذشته میادی و ژانویه است. چینی ها این اطاعات و 

داده ها درباره ویروس را از غرب مخفی نگه داشتند.

شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با 
کرونا شبکه امنیت غذایی تأسیس می کند

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با پیشنهاد دولت کویت درباره تأسیس 
شبکه امنیت غذایی برای مقابله با کرونا موافقت کردند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
شبکه خبری الجزیره، وزرای تجارت و صنعت کشورهای شورای همکاری خلیج 
فارس نشســتی را درباره راه های مقابله با پیامدهای کرونا برگزار کردند.این وزرا 
تصمیم گرفتند دبیرکلی شورای همکاری خلیج فارس را به تهیه گزارشی درباره 
امنیت غذایی میان کشورهای عضو این شورا و تشکیل کارگروهی برای پیگیری 
تحوات مربوط به مشــکات انتقال کاا مکلف کنند.این وزرا درباره پیامدهای 
اقتصادی کرونا بر کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس و امنیت غذایی آن 
بحث و تبادل نظر کردند.آن ها با تأســیس شــبکه امنیت غذایی برای مقابله با 

پیامدهای کرونا موافقت کردند

غیبت کیم جونگ اون در مراسم مهم سالروز 
تولد بنیاینگذار کره شمالی

بــه گفته تحلیلگــران، غیبت انگشــت نمای کیم جونگ اون در ســالروز تولد 
پدربزرگش و بنیانگذار کره شــمالی در همین هفته ممکن است به علت تاش 
او برای تاکید بر حاکمیتش بر میراث خانوادگی باشد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
یاهو نیوز، سالروز تولد بنیانگذار کره شمالی در تاریخ ۱۵ آوریل مهم ترین مراسم 
تقویم سیاسی ساانه این کشور هسته ای است و از آن به عنوان »روز خورشید« 
یاد می شود.شهروندان کره شمالی از همان کودکی تحت آموزش قرار می گیرند 
تا یاد کیم ایل ســونگ و کیم جونگ ایل، پســر و جانشینش را گرامی بدارند و 
از یکی یا هر دو مرد نشــانه های مشابهی به همراه داشته باشند.  اما غیبت کیم 
جونگ اون، رهبر کنونی کره شمالی از مراسم های رسمی به مناسبت سالروز تولد 
پدربزرگش کیم ایل ســونگ موجب شــد تا تحلیلگران این گمانه زنی را مطرح 
کنند که او می خواهد از »مکتب شــخصیتی« پیرامون سلسله حاکم کشورش 
دوری کند.خبرگزاری رســمی کره شمالی موسوم به »کی سی ان ای« در گزارش 
روز پنج شــنبه با موضوع بازدید مقام های ارشد این کشور از کاخ »کومسوسان« 
به منظور ادای احترام به این دو رهبر، اشــاره ای به نام کیم جونگ اون نداشت.

آهن چان-ایل، از فراری های کره شــمالی و محقق در سئول گفت: کیم جونگ 
اون می خواهد از گذشته جدا شود، 

کمک مالی آمریکا به هند برای مبارزه با کرونا
وزارت خارجه آمریکا از پیشــنهاد کمک پنج میلیون و ۹۰۰هزار داری به هند 
بــرای مبارزه با ویروس کرونا خبر داد.به گــزارش اقتصادآناین به نقل از ایلنا، 
وزارت خارجه آمریکا از پیشنهاد کمک پنج میلیون و ۹۰۰ هزار داری به هند 
برای مبارزه با ویروس کرونا خبر داد.وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعام کرد: 
»این امر، سنگ بنای کمک مالی به مبلغ دو میلیارد و 8۰۰ میلیون دار است که 
شامل بیش از یک میلیارد و 4۰۰ میلیون دار در زمینه پزشکی است که آمریکا 
طی ۲۰ سال گذشته در اختیار هند گذاشته است.«وزارت خارجه اعام کرد که 
این کمک برای مبارزه با کرونا در هند، آگاهی ســازی در میان مردم و اقدام های 

پیشگیرانه صورت می گیرد.

منابع عراقی اعام کردند؛
عملیات حشد شعبی در جزیره اانبار با 

موفقیت پایان یافت
منابع عراقی اعام کردند که عملیات نیروهای حشــد شعبی در جزیره اانبار با 
موفقیت پایان یافته اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه 
نیوز، عملیات ضد تروریستی نیروهای حشد شعبی در جزیره اانبار با موفقیت 
پایان یافت.بر اساس این گزارش، حشد شعبی در بیانیه ای در این خصوص اعام 
کرد: عملیات »قهرمانان پیروزی« در جزیره اانبار با تحقق اهداف خود به پایان 
رسید.حشــد شعبی در بیانیه خود تأکید کرد: عملیات مذکور به منظور تعقیب 
بقایای عناصر تکفیری در جزیره اانبار ترتیب داده شــد.این گروه مقاومتی در 
بیانیه خود تصریح کرده اســت: تمامی اهداف ترســیم شده در عملیات جزیره 

اانبار محقق شد.

ترامپ به تعلیق کنگره آمریکا تهدید کرد
رئیس جمهوری آمریکا به اســتفاده از یکی از اختیاراتش طبق قانون اساسی و 
تعلیق کنگره آمریکا به منظور پیشبرد روند انتصاب مقام ها تهدید کرد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدعی 
شــد »تاش هماهنگی« از ســوی دموکرات های کنگره وجود دارد تا با امتناع 
از تایید نامزدهای مورد نظر او برای چندین ســمت خالی »زندگی را ســخت 
کنند.«سنای آمریکا تا چهارم مه )۱۵ اردیبهشت( در تعطیات به سر می برد اما 
امکان تشکیل جلسه آن در صورت لزوم، وجود دارد.دونالد ترامپ تاکید کرد که 
در حال حاضر ۱۲۹ نامزد »بابت اختاف حزبی در کنگره گرفتار شدند« و این ها 
شــامل نامزد مدیریت اطاعات ملی، دو عضو هیات ذخایر فدرال )بانک مرکزی 
آمریکا( و چندین مقام سازمان های مختلف دولت آمریکا می شود.او گفت: سنا یا 
باید به وظیفه اش عمل کند و به نامزدهای من رای بدهد، یا اینکه رسما تعلیق 

شود تا من انتصاب های راکت مانده را انجام دهم. 

توافق گروه ۷ برای هماهنگی روند بازگشایی اقتصادی در جهان
کاخ سفید اعام کرد، رهبران گروه اقتصادی هفت بعد از دیدار 
تله کنفرانسی خود که با میزبانی دونالد ترامپ به عنوان رئیس 
فعلی این گروه برگزار شد بر سر هماهنگ کردن تاش هایشان 
برای باز کردن مجدد اقتصادهایشــان بعد از بحران شــیوع 
کروناویروس و همچنین »تضمین وجود زنجیره های تامینی 
قابل اعتماد« در آینده توافق کردند.به گزارش ایســنا، به نقل 
از خبرگزاری فرانســه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به 
عنوان رئیــس دوره ای گروه هفت میزبان این دیدار ویدیویی 
رهبران این گروه شامل انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا 
و ژاپــن بود. این اقتصادهای بزرگ جهان هر چه بیشــتر به 
دنبال پایان دادن به فلج اقتصادی ناشی از تاش ها به منظور 
شیوع کرونا ویروس هستند.کاخ سفید در بیانیه ای اعام کرد: 
رهبران گروه هفت وزرای دولت هایشــان را مامور همکاری با 
یکدیگر به منظور آماده ســاختن اقتصادهای این کشور برای 
بازگشایی امن کردند؛ بازگشــایی اقتصادی به گونه ای که به 
کشورهای گروه هفت اجازه ایجاد دوباره روشد اقتصادی همراه 
با سیســتم های بهداشــت و درمان منعطف تر و زنجیره های 

تامینی قابل اعتمادتر را بدهد.در ادامه این بیانیه عنوان شــد: 
رهبران گروه هفت متعهد شــدند به این که هر تدبیر ازم را 
برای تضمین یک پاســخ جهانی هماهنگ و قدرتمند به این 
بحران سامتی و مسائل اقتصادی و انسانی وابسته به آن اتخاذ 
کرده و روند یک بازیابی پایــدار و قدرتمند را کلید بزنند.در 
عین حال در پی این دیدار، رهبران گروه هفت بر سر بازبینی 
در مدیریت سازمان بهداشــت جهانی در بحران شیوع کرونا 
ویروس و اعمال اصاحات در این سازمان نیز توافق کردند.بر 
اساس اعام کاخ سفید، رهبران گروه هفت همچنین خواستار 
اصاحات در سازمان بهداشت جهانی به سبب آنچه که »عدم 
وجود شفافیت« در پاسخ این سازمان به بحران جهانی شیوع 
کرونا خواندند، شــدند.در بیانیه کاخ سفید عنوان شد: بخش 
عمده گفتگوی سران گروه هفت با محور عدم وجود شفافیت 
در عملکرد ســازمان بهداشــت جهانی و سوءمدیریت مزمن 
این ســازمان در بحران شیوع کروناویروس انجام گرفت و این 
رهبران خواستار یک فرآیند بازبینی و اصاح جامع برای این 

سازمان شدند.

چین به اشتباه آماری در کرونا اعتراف کرد
مسئوان درمانی چین ضمن اذعان به وقوع اشتباه در آمارهای مربوط به بیماران مبتا به ویروس کرونا، شمار جان باختگان 
را بیش از ۱۰۰۰نفر افزایش دادند.به گزارش اقتصادآناین به نقل از فارس، کارگروه کنترل و پیشــگیری از بیماری شهر 
ووهان واقع در استان هوبه )چین( دیروز جمعه ۲۹ فروردین اعام کرد در شمارش تلفات ویروس »کووید۱۹« در این شهر 
اشــتباه رخ داده و شمار جان باختگان را افزایش داده است.به نوشته وبگاه »بلومبرگ«، این سازمان درباره دلیل اصاح و 
افزایش رقم تلفات توضیح داد که تعدادی از بیماران نتوانسته بودند به بیمارستان بروند، تعدادی جا افتاده بودند و تعدادی 
نیز دوبار گزارش شــده بودند. همچنین مشکاتی در اخذ اطاعات از بیمارستان های خصوصی، موقت و یا صحرایی که 
بیماران مبتا به کرونا را پذیرش کرده بودند، به این موضوع دامن زد.بدین ترتیب شمار کل جان باختگان ویروس کرونا 
در شهر ووهان، با افزایش ۱۲۹۰ نفری به رقم ۳86۹ نفر رسید. این افزایش که حدود ۵۰ درصد کل جان باختگان ووهان 
و حدود ۳۹ درصد قربانیان در چین است، تعداد کل فوتی های کشور چین را به 46۳6 نفر افزایش داد.این در حالی است 
که مسئوان چینی طی چند هفته اخیر، در نوبت هایی اعام کرده بودند که میزان تلفات روزانه در ووهان به صفر رسیده 
و رتبه کشــور چین در جدول شمار قربانیان نزولی شده بود.بر اساس آمار قرار گرفته روی وبسایت »ورلداُمتر«، از تعداد 
کل مبتایان چینی، ۷۷۹44 نفر بهبود یافته و سامتی خود را به دست آوردند و فقط ۱۱6 مورد فعال ابتا به کرونا در 

این کشور وجود دارد.

رویترز: 
ایران در روز ارتش تجهیزات پزشکی را به نمایش گذاشت

تهران- ایرنا- رویترز در گزارشی درباره »روز ارتش« در ایران نوشت که امسال رژه این روز متفاوت بود و در آن تجهیزات 
پزشــکی به نمایش درآمد.این خبرگزاری در گزارشــی که عنوان »ایران در بحبوحه شــیوع کرونا در روز ارتش به جای 
موشــک تجهیزات پزشکی را به نمایش گذاشت« منتشــر کرد و نوشــت: ایران دیروز جمعه به مناسبت »روز ارتش« 
خودروهای ضدعفونی کننده، بیمارســتان های ســیار و سایر تجهیزات پزشــکی را به نمایش گذاشت و نقش ارتش در 
مبارزه با کرونا را نشــان داد.در ادامه این گزارش آمده اســت: رژه »مدافعان وطن، یاوران سامت« در یک مرکز آموزشی 
و در مقابل گروهای از فرماندهانی که ماســک زده بودند، برگزار شــد و با رزمایش های معمول روز ارتش که معموا رژه 
پیاده نظام، موشــک، زیردریایی و خودروهای زرهی و پرواز هواپیماها به نمایش در می آید، تفاوت داشــت.رویترز بخشی 
از پیام حجت ااسام والمســلمین حسن روحانی رییس جمهوری ایران به مناسبت روز ارتش را منتشر کرد و نوشت که 
رییس جمهوری ایران در این پیام اعام کرد: بنا به پروتکل های بهداشــتی و اجتماعی، امکان نمایش رژه سربازان ایران 
وجود ندارد... د. اکنون دشــمن پنهان اســت و در صف مقدم این جبهه پزشکان و پرستاران ایران در حال جنگند.  این 
خبرگزاری همچنین نوشت: سرلشگر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی از بیش از ۱۱ هزار نفر 

کادر پزشکی ارتش که در حال مبارزه با کرونا هستند، تشکر کرد.

معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگوی 
تلفنی ســفیر ایران تاکیــد کرد که 
مســکو به تاش ها برای لغو تحریم ها 
علیه ایران ادامــه می دهد.به گزارش 
اقتصادآنایــن به نقل از فارس، کاظم 
جالــی ســفیر جمهوری اســامی 
ایــران روز پنجشــنبه ۲8 فروردین 
ماه در گفتگویی تلفنی با »ســرگئی 
ریابکــوف« معاون وزیــر امور خارجه 
روســیه موضوعــات مهــم دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و 
تبادل نظر قرار داد.سفیر ایران در این 
گفتگو ضمن قدردانــی از کمک های 
روســیه به ایران در مقابله با شــیوع 
کرونا، ابتــکار وادیمیر پوتین رئیس 

جمهور فدراسیون روسیه در خصوص 
تشکیل کریدور سبز را در شرایط وضع 
تحریم هــای یکجانبه موثــر خواند و 
مسائل مربوط به طرح را مورد بررسی 
قرار داد.وی همچنین ضمن تاکید بر 
لزوم ادامه تاش ها برای لغو تحریم ها 
در چارچوب فرمت های گروه »بیست« 
و »بریکــس«،  تــداوم همکاری هــا 
برای مقابله با اقدامــات یکجانبه که 

در راســتای تضعیف برجــام صورت 
می گیــرد، را حائز اهمیت برشــمرد.

ســرگئی ریابکــوف نیز ضمــن ارائه 
توضیحاتی در مورد تاش روسیه برای 
لغو تحریم های یکجانبه و شکل گیری 
کمپینی ضد تحریمی توســط برخی 
کشــورهای بزرگ از جمله روسیه و 
ایران، تاکید کرد که مسکو به اقدامات 
خود در این زمینــه ادامه خواهد داد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود 
که کشــورش از توســعه همکاری ها 
چندجانبه  فرمت هــای  چارچوب  در 
بریکــس حمایــت کرده و  همچون 
در ایــن راســتا تشــکیل فرمت های 
جدید همچون »بریکــس پاس« را 
ریابکوف«  داند.»ســرگئی  میسر می 
معاون وزیر امور خارجه روســیه ۲۷ 
اسفند ماه نیز در تماس تلفنی سفیر 
جمهوری اســامی ایــران گفته بود: 
مسکو اقداماتی را برای لغو تحریم های 
آمریــکا علیه ایران انجام داده و تاش 
خواهد کرد از راه های مختلف از جمله 
مشارکت در اینستکس همکاری خود 

با ایران را گسترش دهد.

ریابکوف:
 به تاش ها برای لغو تحریم ها علیه 

ایران ادامه می دهیم

رئیــس جمهور آمریکا در یک ســخنرانی از طرح کاخ 
سفید برای برچیدن تدریجی و مرحله به مرحله تدابیر 
مربوط به فاصله گذاری اجتماعی در این کشور که در 
مواجهه با شیوع کرونا ویروس اتخاذ شدند و همچنین 
در ادامه بازگشایی مجدد اقتصاد کشورش رونمایی کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از فاکس نیوز، در این طرح سه 
مرحله برای بازگشــایی فضای کشور با توجه به شدت 
شــیوع ویروس در یک ایالت یــا منطقه در نظر گرفته 
شده است.دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک 
کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت: ما می توانیم جبهه 
بعــدی در جنگمان علیه کرونا را کــه ما نامش را »باز 
کردن مجدد فضای آمریکا« گذاشته ایم ،آغاز کنیم.در 
این طرح که ترامپ در جریان تشــکیل یک شورای دو 
حزبی از قانونگــذاران هر دو مجلس کنگره اعام کرد، 
به فرمانداران ایالت ها یکســری به اصطاح توصیه به 
منظور تهیــه برنامه های خود برای بــاز کردن مجدد 
فضا ارائه شــده است. همچنین در این طرح یک سری 
معیارهــا در ارتباط با تعداد مبتایان به ویروس و افراد 
بستری شده در بیمارستان ها مطرح شده که باید قبل 
از باز کردن فضا برآورده شــوند.طرح باز کردن مجدد 
فضا در آمریکا، از سوی مشاوران پزشکی ترامپ شامل 
دکتر »دبــورا برکس«، دکتر »آنتونی فائوچی« و دکتر 
»رابرت ردفیلد« امضا شــده است. این طرح یک طرح 
»داده محور« است و خود فرمانداران مسئولیت اصلی 
تصمیم گیری را به عهده دارند.ترامپ اظهار کرد: ما قرار 

نیست همه جا را به یکباره باز کنیم بلکه در این راستا 
در هر نوبت یک گام محتاطانه را برمی داریم. این خط 
مشی ها بر مبنای داده های به شدت قابل بررسی تعیین 
شده اند و بر همین مبنا برخی ایالت ها می توانند زودتر 
از بقیه ایالت های دیگر فضــا را باز کنند.تا کنون هیچ 
تاریخ دقیقی برای آغاز طرح ســه مرحله ای بازگشایی 
فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی در آمریکا اعام 
نشده و آن گونه که ترامپ گفته این مسئله »ایالت به 
ایالت« با توجه به وضعیت شــیوع بیماری کووید- ۱۹ 
در آنها متفاوت خواهد بود.به گزارش خبرگزاری آلمان 
پیش شرط شروع فازهای سه گانه، کاهش موارد جدید 
ابتا به ویروس کرونا در هــر ایالت و در یک دوره ۱4 
روزه خواهد بود.مراحل سه گانه طرح ترامپ مرحله اول 
این طرح به این صورت است که مناطقی از آمریکا که 

صرفاً معیارها را برای نخستین بار برآورده ساخته اند یک 
مرحله فضا را بازتر می کنند اما همچنان تدابیر مربوط 
به فاصله گذاری اجتماعی پابرجا باقی می ماند و تجمع 
بیش از ۱۰ نفر ممنوع بوده و سفرهای غیرضروری نیز 
انجام نخواهد شــد.مرحله دوم مربوط به مناطقی است 
که معیارهای تعیین شده از سوی کاخ سفید را دوبار بر 
آورده ساخته و شاهد شیوع دوباره ویروس نبوده اند اما 
همچنان در این مرحله نیز از ساکنان خواسته می شود 
تدابیر مربوط به فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند 
و در عین حال اجتماعات بزرگ نیز برپا نمی شــود اما 
امکان از سرگیری ســفرهای غیر ضروری مطرح شده 
اســت.مرحله ســوم این طرح مربوط به مناطقی است 
که معیارهای کاخ ســفید را ســه بار رعایت کردند و 
شاهد عود مجدد ویروس نبوده اند. این مرحله اجازه به 
بیشــترین حد باز شدن فضا می دهد. همچنین در این 
مرحله بخش های آسیب پذیر جمعیت اجازه بازگشت به 
فضاهای عمومی را پیدا می کنند، باشــگاه ها و مشروب 
فروشــی ها مجدداً باز می شــوند، حضــور تمام وقت 
کارکنان در محل های کار از سر گرفته می شود و مردم 
اجازه بازگشــت به مکان هــای عمومی بزرگ همچون 
رستوران ها، سینماها، کلیساها و استادیوم های ورزشی 
را در ظرفیتی محدودتر پیدا می کنند.ترامپ تاکید کرد: 
این یک پروســه تدریجی اســت و در تمام طول این 
پروسه شهروندان همچنان باید از همه ساح های این 

جنگ استفاده کنند.

رونمایی ترامپ از طرح ۳ مرحله ای بازگشایی اقتصاد آمریکا

نماینده سوریه در سازمان منع تسلیحات شیمیایی 
این سازمان را به تاش برای تحریف حقایق و اتهام 
زنی به دمشق متهم کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
سانا،بسام صباغ، نماینده دائم سوریه در سازمان منع 
گسترش تسلیحات شیمیایی تاکید کرد که گزارش 
کمیته موسوم به »کمیته تحقیق وتشخیص هویت« 
که توســط دبیرخانه فنی ســازمان منع گسترش 

تسلیحات شیمیایی در هشــتم ماه میادی جاری 
ارائه شــد، متضمن نتیجه گیری های غلط مبنی بر 
اطاعات مجعول ونادرست به منظور تحریف وتزور 
حقایق وتهمت زنی به دولت سوریه در مورد استفاده 
از مواد شــیمیایی در حوادثی است که در ۲۵-۲4-

۳۰ مارس ۲۰۱۷ در شهرک لطامنه در استان حما 
رخ داد.صباغ با ارســال بیانیه ای در واکنش به این 

گزارش گفت: سوریه با شــدیدترین عبارات نتیجه 
گیری های این گزارش »غیــر قانونی« را محکوم و 
آن را رد می کنــد.وی افزود: دمشــق این گزارش را 
ترجمان خواسته های ایاات متحده ومتحدان غربی 
آن برای هدف قرار دادن سوریه می داند.صباغ اضافه 
کرد کــه نتیجه گیری های این گــزارش ابدا موثق 

نیست.

دمشق: 
گزارش سازمان منع تسلیحات شیمیایی ترجمان خواسته های غرب است
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یک مطالعه جدید به شــواهدی دست یافته است که نشان می دهد 
ســگ های ولگرد به عنوان منشاء احتمالی شیوع ویروس همه گیر 
"SARS-CoV-۲" شناسایی شــده اند.از زمان شیوع کروناویروس 
جدید، دانشمندان در تاش هستند تا گونه های منشاء را شناسایی 
کنند تا بفهمند اولین کروناویروس جدید چطور از حیوانات به انسان 
ســرایت کرده و باعث شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ با بیش از 
دو میلیون نفر ابتا در سراسر جهان شده است.اکنون "شوهوا شیا" 
استاد زیست شناسی دانشــگاه "اُتاوا" با ردیابی کروناویروس ها در 
گونه های مختلف حیوانی، احتمال داده اســت که سگ های ولگرد 
-به طور خاص روده ســگ ها- ممکن است منشأ بیماری همه گیر 

کووید-۱۹ باشد.

پژوهشگران دانشگاه "ام.آی.تی" دستگاه جدیدی ابداع کرده اند که 
می تواند بیماران مبتا به کووید- ۱۹ را در خانه معاینه کند.کووید- 
۱۹، به یک چالش غیرمنتظره برای کسانی تبدیل شده است که در 
حوزه سامت فعالیت می کنند. لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
در دوران گســترش کووید- ۱۹، موجب شده که نیاز به روش های 
جدید برای تشــخیص و درمان احساس شود.بهترین گزینه درمان 
برای کســانی که نتیجه آزمایش کروناویروس در آنها مثبت اعام 
می شود، در حال حاضر ماندن در خانه است تا افراد بیشتری مبتا 
نشوند. ســوالی که در این میان پیش می آید، این است که چگونه 
پزشکان و پرستاران می توانند از راه دور و با رعایت محدودیت های 

توصیه شده، به درمان بیماران ادامه دهند.

پژوهشگران آمریکایی در بررســی جدیدی دریافتند که سفرهای 
طوانی فضایی می توانند حجم مغــز فضانوردان را افزایش دهند و 
به مشکات بینایی منجر شوند.پژوهشــگران آمریکایی در بررسی 
جدیدی دریافتند که حجم مغز فضانوردان در پی سفرهای فضایی 
طوانی افزایش می یابد و فشــار درونی ســر آنها را باا می برد. به 
همین دلیل، فضانوردان پس از پشت سر گذاشتن یک دوره طوانی 
در فضا، وضعیت بینایی بدی پیدا می کنند.کرامر و همکارانش، مغز 
۱۱ فضانورد را پیش و پس از ســپری کردن شش ماه در "ایستگاه 
فضایی بین المللی")ISS( اسکن کردند و دریافتند که حجم مغز آنها 
از جمله ماده ســفید، ماده خاکستری و مایع مغزی- نخاعی اطراف 

مغز، پس از بازگشت از فضا افزایش یافته است.

مظنون جدید انتقال اولین 
کروناویروس به انسان معرفی شد

دستگاهی برای درمان بیماران 
مبتا به کووید- 19 در خانه

سفرهای طوانی فضایی، حجم مغز 
فضانوردان را افزایش می دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

عبور و مرور از موانع قرنطینه محلی در شهر ووهان چین

مک ارن سنا نوویتک، هیوایی مخوف تر
نوویتک جادوی خود را روی مک ارن ســنا بکار برده اســت. این خودرو هم اکنون از پیشــرانه ای ارتقا یافته با پاســخ بهتر 
به دســتوران راننده ســود می برد.با نصب ماژول خاص نوویتک و دســت کاری ECU و همچنین بهبود کنترل فشار بوست 
الکترونیکی، این تیونر به قدرت ۹0۲ اســب بخاری و گشــتاور 888 نیوتون متری دســت یافته است.پیشرانه 8 سیلندر 4 
لیتری توئین توربوی ســنا در حالت اســتاندارد خروجی 800 اسبی و گشتاور 800 نیوتون متری دارد. این خودرو در حالت 
اســتوک شــتاب صفر تا ۱00 کیلومتر در ســاعت ۲.8 ثانیه ای را ثبت کرده و شتاب صفر تا ۲00 کیلومتر در ساعت آن نیز 
6.8 ثانیه می باشــد. سقف ســرعت هیوای مک ارن نیز 335 کیلومتر در ساعت اعام شده است؛ اما نوویتک مدعی است 
تغییرات اعمال شــده باعث می شــوند شــتاب صفر تا ۱00 و صفر تا ۲00 کیلومتر در ساعت این خودرو به ترتیب به ۲.7 و 
6.5 ثانیه کاهش یابد. البته تغییری در حداکثر سرعت سنا رخ نداده است.یک سیستم اگزوز پرفورمنس نیز بخشی از پکیج 
نوویتک برای ســنا بوده اســت. این اگزوز دارای دو خروجی ۹5 میلی متری از جنس فواد ضدزنگ بوده و باعث می شــود 

پیشرانه تنفس بهتری داشته باشد.

با تعویق قهرمانی آسیا بیشتر می توانم آماده شوم
بانوی ملی پوش وزنه بردار ایران گفت: با تعویق مسابقات قهرمانی آسیا فرصت بیشتری داریم تا بهتر برای این رقابت ها آماده شویم و 
افزایش رکورد داشته باشیم.الهام حسینی درباره وضعیت تمرینی خود در شرایط قرنطینه بیان کرد: من در طبقه پایین منزلمان باشگاه 
بدنسازی دارم و تمریناتم را آنجا انجام می دهم تا بتوانم آمادگی بدنی خود را حفظ کنم. اگر این باشگاه بدنسازی نبود قطعا در این شرایط 
تمرین کردن برایم بسیار سخت می شد. بانوی وزنه بردار ایران با اشاره به تعویق مسابقات قهرمانی آسیا گفت: به نظرم تعویق مسابقات به 
نفع ما شد چون فرصت بشتری داریم تا افزایش رکورد داشته باشیم و بهتر برای مسابقات آماده شویم. از طرفی از شهریور سال پیش به 
مداوم در مسابقات ) قهرمانی جهان، مسابقات ترکیه و قطر ( بودیم و برای یک ورزشکار هم سخت است دائم در اوج آمادگی باشد. از این 
رو اگر مسابقات قهرمانی آسیا هم اواخر فروردین برگزار می شد، سخت بود که بخواهیم خودمان را در اوج آمادگی نگه داریم. حسینی 
در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی تصمیم دارد وزنه بزند، تاکید کرد: تا زمانی که توانایی داشته باشم ادامه می دهم و همچنین تا 
وقتی جایگاه و مدالی که می خواهم را به دست نیاورم راضی به خداحافظی نمی شوم. قدم اول برای من کسب مدال آسیایی است و اگر 

به این مدال برسم امیدم بیشتر می شود که در جهان هم جایگاه بهتری داشته باشم. 

بهر خاکی فتنه ای حرب و ضربسر گذشت آدم اندر شرق و رب آن فسونگر بی همه هم با همهیک روس و شور او ما همه نی از آن تو ه از آن من استعشوه ای او همه مکر و فن است این ز اسباب حضر تو ر سفرر نسازد با تو این سنگ و حجر ر چیست ابتی را کار با سیار چیستاختاط خفته و بیدا این متاع بی بها مفت است مفتحق زمین را جز متاع ما نگفت

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»لوئیس ســپولدا« نویسنده 70 ســاله اهل کشور 
شیلی به ســبب ابتا به ویروس کرونا و پس از چند 
هفته مبارزه با بیماری درگذشت.به گزارش ایسنا به 
نقل از آسوشــیتدپرس، این شــاعر و نویسنده اوایل 
ماه فوریه و پس از شــرکت در جشنواره ای ادبی در 
شمال کشور پرتغال عائمی از ابتا به ویروس کرونا 
نشــان داد و از تاریخ ۲۹ فوریه با تشخیص کرونا در 
بیمارســتانی در اسپانیا بستری شد. او سرانجام پس 
از شــش هفته مبارزه با بیماری کووید ۱۹ در ســن 
70 سالگی درگذشــت.  او که متولد سال ۱۹4۹ در 
شیلی بود از مخالفان سرسخت دیکتاتوری »آگوستو 
پینوشه« بود. در سال ۱۹77 از زادگاهش گریخت و 
دهه ۱۹۹0 میادی را در کشــور آلمان زندگی کرد و ســپس به شهر گیخون اسپانیا نقل مکان 
کرد.  »سپولدا« در ابتدا کتاب های شعر و داستان های کوتاه می نوشت اما با نگارش اولین رمانش 
با عنوان »پیرمردی که داســتان عاشــقانه می خواند« در اواخر دهه ۱۹80 میادی به چهره ای 
شناخته شــده در عرصه ادبیات جهان تبدیل شد.  »شف بزرگ حلزون« )۲0۱3(، »قصه رفاقت 
گربه یونانی و موش مکزیکی« )۲0۱۲(، »جنون پینوشــه و ســایر مقاات« )۲00۲(، »جوجه 
مــرغ دریایــی و گربه ای که به او پرواز کردن آموخــت«  )۱۹۹6(،   »دنیای آخر دنیا« )۱۹۹6( 
و »وحشــت، زندگی، مرگ و سایر توهمات« )۱۹86( از جمله آثار او هستند.»سپولدا« در طول 
دوران فعالیت خود دو فیلم با عنوان های »زندگی در شماره ۱7« )۱۹86( و »هیچ کجا« )۲0۲۲( 
را نویسندگی و کارگردانی کرد و نگارش فیلمنامه های »سرزمین آتش« )۲000( و »قلب سبز« 

)۲00۲( را نیز بر عهده داشت.

ژرمینال
ژرمینــال رمــان برجســته امیــل زوا، رمان نویــس، 
نمایشــنامه نویس و روزنامه نگار فرانســوی است که در 
ســال ۱885 منتشر شــد. امیل زوا مهم ترین نماینده 
مکتب ادبی ناتورالیسم است و بدون شک با خواندن این 
کتاب متوجه چرایی این موضوع خواهید شــد. زوا در 
زمینــه ادبیات یک مجموعه  ۲0 جلــدی دارد که در آن 
سرگذشت خانواده روگن ماکار را طی نسل های مختلف 
به تصویر کشیده است. کتاب ژرمینال سیزدهمین جلد 
این مجموعه است و به زندگی معدنچیان اختصاص یافته 
است.اســم کتاب از کلمه germiner به معنی روییدن 
– به وجود آمدن – گرفته شده است. در تقویم فرانسه به 
ماه اول بهار ژرمینال می گوید. زوا به زیبایی این عنوان 
را برای کتابش انتخاب کرده اســت. اما برای درک بهتر این عنوان حتما باید کتاب را بخوانید و به رشد 
شــخصیت اصلی کتاب دقت کنید.در ســال ۱885 ویکتور هوگو از دنیا رفت و ژرمینال به دنیا آمد که 
بینوایان زواست در فرانسه مدرن و صنعتی. داستان رنجبران زیر زمین است که اگر دانته بود »دوزخش« 
می شد در جهانی که انسان »تا پایان شب سفر می کند« اما در پایان این راه شگفت انگیز در دل زمین، در 
ژرفنای خاک که انسان عمرها رنج برده و له شده است عاقبت کمر راست می کند و در شورشی سراسر 

امید سربرمی افرازد. خاصه ای از رمان ژرمینال
رمان ژرمینال  germinal روایت زندگی فقیرانه ی کارگران و معدن چیان »مونسو« است. اتین در نتیجه ی  
اعتراض به زورگویی سرکارگرش از کار بی کار شده است. او در جستجوی کار برای نجات از گرسنگی به 
معدن زغال سنگ مونسو می آید ولی کار در معدن به قدری سخت و دستمزدش آن قدر ناچیز است که او 

تصمیم می گیرد قید کار را بزند و به شهر دیگری سراغ کار دیگری برود. اما....

ماریا شاراپووا
ماریا شاراپووا )زاده ۱۹ آوریل ۱۹87( تنیس باز سرشناس 
روس و دارنده 5 عنوان قهرمانی مســابقات گرند اسلم 
تنیس جهان اســت که در سال ۲0۲0 از دنیای تنیس 
خداحافظی کرد. او در سال های ۲005 و ۲0۱۲ رتبه اول 
بین تنیس بازان زن دنیا را کسب کرد. او در سال ۲008 
با کنار زدن رقبایی مانند ژوســتین آنــه و آنا ایوانوویچ 
قهرمان اولین گرند اســلم ســال یعنی مسابقات تنیس 
آزاد استرالیا شد.او جزء ده تنیس باز زن جهان است که 
توانسته هر 4 مســابقات تنیس ویمبلدون ۲004، آزاد 
آمریکا ۲006، آزاد استرالیا ۲008 و آزاد فرانسه ۲0۱4 
را فتح کند. همچنین او برای نخســتین بار در بازی های 
المپیک تابستانی ۲0۱۲ شرکت کرد و برنده مدال نقره 
شــد. او در 8 فینال گرند اسلم حضور داشــته که در 4 رقابت بازنده شده است. وی جزء 30 تنیس باز 
برتر جهان در طول تاریخ است.شاراپووا نخستین زنی روسی است که در صدر جدول رتبه بندی انجمن 
تنیس زنان جهان قرار گرفت. در 5۲ هفته رقابت های مختلف، او در بین شرکت کنندگان، بهترین نتیجه 
را کســب کرد. گفتنی اســت که ماریا پانزدهمین نفری است که موفق به تصاحب این عنوان در طول 
تاریخ 30ساله حیات این انجمن شده است. شاراپووا بیشترین دستمزد را در بین زنان ورزشکار دریافت 
کرده اســت. با آن که در آمریکا زندگی می کند اما ملیت روســی خود را حفظ کرده است. او یک بنیاد 
خیره هم به نام »بنیاد ماریا شاراپووا« تأسیس کرده که به قربانیان حادثه ی اتمی چرنوبیل که در سال 
۱۹86 رخ داد کمک می کند.ماریا در مصاحبه ای در ســال ۲0۱5 گفته بود: »تا بیست و یک سالگی 
آنقدر پول درآورده بودم که ازم نباشد بقیه ی زندگی ام را کار کنم و بتوانم خانواده ام را حمایت کنم 

و بسیار خوشبخت باشم.«

لوئیس سپولدا بر اثر کرونا درگذشت


