
العهد لبنان تحلیل کرد

کرونا؛ توحش غرب و توان ایران اسالمی را نشان داد
گروه سیاسی:رسانه ای لبنانی در تحلیلی، رفتار ایران 
و دولت های غربی در ایام شیوع ویروس کرونا را مقایسه 
کرد و نوش��ت، این ویروس، بهتر از هر چیزی، پوش��الی 
بودن تمدن، فرهنگ، اخالق و پیش��رفت جوامع غربی 
را نشان داد. شیوع ویروس کرونا بار دیگر، پای ارزش ها 
و اصول انس��انی را به مباحث اندیش��مندان باز کرده و از 
جمله موارد این موضوع، مقایسه ای است که حضرت آیت 
اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظم انقالب در این باره میان رفتار 
دولت های غربی ها با کشورهای اسالمی ارائه داد.ایشان 
در س��خنان اخیر خود به دزدی کمک های بشردوس��تانه 
و تبعیض در مداوای بیماران، فرهنگ مادی و فردمحور 
غرب اشاره و آن را با فرهنگ و رفتار جمهوری اسالمی 
ایران مقایس��ه و از رفتار مردم و همبس��تگی آنان تمجید 

کرد.
کش�ورهای غربی؛ از ادعای پیش�رفت تا انحطاط  ���

اخالقی
دکتر »علی مطر« تحلیلگر لبنانی با انتشار یادداشتی در 
پایگاه خبری »العهد« لبنان، به مقایس��ه این دو جامعه 
پرداخت و نوشت، با وجود ادعای کشورهای غربی مبنی 
بر پیشرفته بودن، شیوع کرونا در این کشورها، سبب شد، 
سردمداران آنان در برابر آزمون سختی قرار گیرند؛ زیرا در 
دانش و ارزش های انسانی، مدعی بودند، ولی در نخستین 
آزمون خود، شکس��ت خوردند.مطر ادامه داد، به فرموده 
رهبر معظم انقالب، بشریت به مرحله امنیت و خوشبختی 
نرسیده و میلیاردها انسان، هم اکنون نگران و مضطرب 
هستند. این مسئله در کشورهای لیبرال که مدعی انحصار 
پیش��رفت برای خود بودند و کش��ورها را بر اس��اس منافع 
خود به پیشرفته و در حال توسعه تقسیم می کردند، بیشتر 

جلوه گر اس��ت. همین تبلیغات غرب، باعث ش��ده بود که 
ملت های کش��ورهای در حال توس��عه، احساس حقارت 
کنند؛ زیرا رسانه های غربی در حال تبلیغ این مسئله هستند 
که اس��الم نمی تواند هیچ کش��وری را رهبری کند.در این 
یادداش��ت آمده است، شیوع کرونا، بحران های اجتماعی 
و اخالقی غرب را نش��ان داد. امام خمینی )ره( در کتاب 
خود »دولت اسالمی« می گویند که حتی اگر غربی ها به 
مریخ و سایر کهکشان ها بروند، باز هم نخواهند توانست 
فضایل اخالقی به دست آورند و مشکالت اجتماعی خود 
را حل کنند؛ زیرا حل مشکالت اجتماعی و بدبختی آنان، 
نیازمند راهکارهای عقیدتی و اخالقی است. قدرت مادی، 
ثروت و تسلط بر طبیعت و فضا، راهکار مناسبی نیست؛ زیرا 

راهکار، ایمان است و اخالق اسالمی و اعتقاد.
تبلیغات غرب برای ناتوان جلوه دادن کش�ورهای  ���

اسالمی
در این یادداش��ت آمده، کش��ورهای غربی دائما در تالش 
هستند که مفهوم جدایی دین از سیاست را مطرح کنند و 
اینکه اسالم، قادر به مدیریت جامعه نیست. امام خمینی 
)ره( در این زمینه تأکید دارند، ش��ایعه می کنند که اس��الم 
دین جامعی نیست، دین زندگی نیست، قانونی برای جامعه 
ندارد... اس��تعمارگران چنین به ما القا کردند که اس��الم، 
دولت نیس��ت و نظام حکومتی به ش��مار نمی رود. روشن 
است که این تبلیغات بخشی از طرح استعمارگران برای 
دور کردن مس��لمانان از سیاسیت و حکمرانی است.مطر 
نوشت، از همین روست که استعمارگران برای تسلط بر 
کشورها اسالمی، طرح های متعددی دارند. لذا، دست به 
تبلیغ علیه والیت فقیه زدند؛ زیرا این مفهوم، مانعی برای 
جلوگیری از دستیابی آنان به اهدافشان است. رهبر انقالب 

نیز تأکید دارند که دین اسالم در درون خود، سیاست، دانش 
و مسائل اجتماعی دارد. دین است که مدیر زندگی انسان 
در همه زمینه هاس��ت. این وضع اس��فبار در اروپا، معلول 

جدایی علم از دین است.
اسالم راهبر زندگی است ���

در ادامه یادداش��ت تأکید ش��ده است، بدیهی است، آنچه 
امروز ما را به این وضعیت رسانده، دوری سیاسی از اخالق 
و جدا شدن آن از ابعاد معنوی و فضایل اخالقی است. لذا، 
دین و سیاست، جدایی ناپذیرند. اگر دین نباشد، سیاست 
از شرع آسمانی، منحرف می شود. سیاست ما عین دیانت 
ما و دیانت ما عین سیاست ماست.کرونا اهمیت وظایف 
کشورها در قبال مردم خود را نشان داد. این مسئله را در 
جمهوری اسالمی شاهد هستیم؛ زیرا بر عکس آمریکا، 
کنت��رل کرون��ا را آغاز کرده اس��ت، ولی ایاالت متحده به 
زعامت دونالد ترامپ موفق به انجام این کار نشده است.
در پایان گزارش تأکید شد، اگر اسالم به درستی در کشور 
اس��المی اجرا ش��ود، -همان گونه که پس از انقالب، در 
ایران، اجرا ش��د- بیش��ترین توانایی را در هدایت زندگی 
خواهد داش��ت؛ به ویژه اینکه رهبرانی مانند امام خمینی 
)ره( و امام خامنه ای )مد ظله(، نقش حاکم اسالمی را ایفا 
می کنند و رهبری آنان بر اساس، علم، عدالت و رهبری 
حکیمانه است. این مسئله را در مدیریت تمامی بحرانهایی 
مشاهده می کنیم که ایران به خود دیده است. به هر حال، 
ایران توانسته است با رهبری رهبران خود، با وجود تمامی 
جنگها و تحریمهای ظالمانه آمریکا، از این بحرانها عبور 
کند؛ آمریکایی که در طول مسیر سیاسی خود و حتی در 
برخورد با بحران کرونا، جز غرور و توحش، رفتار دیگری 

از خود نشان نداده است.

بحران »مدیریت«  در مهار کرونا
ادامه از همین صفحه ���

...یک ریس��ک برای خود و یک ریس��ک برای جامعه دارند.
بحران کرونا ریسک های جدی برای سرمایه گذاری و تولید 
هم ایجاد کرده به نحوی که خیلی از تولید کنندگان و عرضه 
کنندگان به خصوص بخش هایی که بیشتر در تعامل با مردم 
بودند مثل گردش��گری و غیره در اثر ش��یوع این بیماری دچار 
چالش ش��ده اند.ایران جدا از ش��ریک بودن در بحث بحران 
کرون��ا ب��ا دنی��ا با تحریم های ظالمان��ه و محدودیت های بین 
المللی نیز مواجه است.این کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه 
فش��ار خارجی مهم اس��ت اما مهمتر از آن مس��ئله ای که در 
اغلب دوره های اقتصادی در کش��ور وجود داش��ته می توان به 
مشکالت تصمیم گیری و ناکارآمدهای اقتصادی اشاره کرد.

دست برقضا این ناکارآمدی ها یکسری فرصت هایی را ایجاد 

کرده اس��ت که اگر این ناکارآمدی ها با اس��تفاده از تجربیات 
دیگران مورد اصالح قرار گیرد به یقین می تواند جهش بزرگی 
برای کشور ایجاد کند.بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا امروز 
دیگر این ناکارآمدی ها را ندارند بنابراین می توان از تجربیات 
کش��ورهای مزبور برای نقد و اصالح ناکارآمدهای اقتصادی 
داخلی اس��تفاده کرد.بحران کرونا دارای س��ه مرحله از قبیل 
هنگام��ه بح��ران )اورژانس(، عبور از بحران )دوران ریکاوری( 
و تطبیق با وضعیت پس از بحران اس��ت.برای هر مرحله باید 
س��ازوکارهای متناس��ب طراحی و اجرا شود.مش��کالتی که 
 خانواده ها امروز دارند دولت هم با این مشکالت رو به روست.
برای مثال درآمدهای نفتی دولت به یک ششم رسیده و از طرفی 
امسال در عمل روی درآمدهای مالیاتی نمی توان هیچ گونه 
حسابی باز کرد چون اوضاع کسب و کار در کشور تعریف چندانی 

ندارد از اینرو باید هم واقعیت بد اوضاع اقتصادی دولت و هم 
اوضاع بد اقتصادی و معیشتی خانواده ها را با هم در نظر گرفت.
برای حمایت بهتر از آسیب دیدگان ویروس کرونا زیر ساخت 
جدی در کشور وجود دارد که پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان از 
جمله این موارد اس��ت.پایگاه مزبور در دولت اول تدبیر و امید 
ایجاد شده و یکی از قوی ترین پایگاه ها با بیش از سه میلیارد 
رکورد داده از شهروندان است که می تواند در این بستر کارهای 
زیادی را انجام داد که کمترین آن حذف یارانه ها، تخصیص 
یارانه ها و جدی تر هم وجود دارد آن هم تخصیص برنامه ها به 
درستی است.به نظر می رسد واکنش دولت در رابطه با بحران 
ها از جمله کرونا دست و پاشکسته، غیر جامع نگر بودن است 
و از طرف دیگر طراحی ساز و کار وجود ندارد با وجود این همه 

داده به معنای واقعی جلوی فساد را بگیرد.

راهکارهای برون رفت  از رکود اقتصاد
ادامه از همین صفحه ���

...طبق گفته محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس 
جمهور، بخش��ی از این بس��ته در قالب وام یک میلیونی 
با سود ۱۲ درصد به حدود ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر 
تعلق می گیرد. که این موضوع با اعتراض برخی از مراجع 
عظام تقلید مواجه شده و نهایتا دولت پرداخت 8 درصد 
س��ود این وام را برعهده گرفت.نکته  تعجب برانگیز در 
اعطای وام این است که دولت تعداد افراد هر خانواده را 
در خص��وص رق��م پرداختی در نظر نمی گیرد و به همه 
خانوار  ها اعم از خانوار ۱ نفره تا ۵ نفره، رقمی ثابت را تحت 
عنوان وام دریافت می کنند. از طرف دیگر، قرار اس��ت 
۵۲ هزار میلیارد تومان تس��هیالت بانکی به بنگاه های 
تولیدی و خدماتی پرداخت شود.اما کارشناسان در رابطه 
با چگونگی حمایت از بنگاه های تولیدی نظرات متفاوتی 
در قیاس با سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت دارند. 
کارشناسان بر این باورند که رکود حاصله در بنگاه های 
تولیدی حاصل عواملی همچون اعمال قرنطینه خانگی 
و کاهش قدرت خرید مردم است. اساسا مردم تقاضایی 
برای خرید ندارند و همین عامل باعث رکود بنگاه های 
تولیدی شده است. بنابراین اعطای مستقیم تسهیالت 
ب��ه بنگاه ه��ای تولیدی نه تنها دردی را دوا نکرده بلکه 
این سیاس��ت صرفا به عنوان مس��ّکن عمل می کند و 
تنها رکود این بنگاه ها را به تاخیر می اندازد. کارشناسان 
بر این اعتقادند که سیاست های حمایتی می بایست از 
جنس��ی باش��د که احتمال اصابتش به آن گروه هدف 
که همان قشر آسیب پذیر هستند بیشتر شود.همانطور 

ک��ه از صحبت ه��ای معاون اقتص��ادی رئیس جمهور 
برمی آید، دولت در صدد این اس��ت تا بخش اعظمی از 
بسته  حمایتی خود را صرف بنگاه  های اقتصادی اعم از 
تولیدی و خدماتی کند. در رابطه با حمایت از بخش های 
خدماتی از قبیل هتل ها، رستوران ها، تاکسی دارها و ... 
که در این مدت با توجه به ش��رایط رخ داده در کش��ور 
دچار رکود فراگیر شده اند، اغلب کارشناسان با سیاست 
اتخاذ شده از سمت دولت همسویی دارند.اما در بخش 
کمک رسانی به بنگاه های تولیدی، برخی کارشناسان 
سیاست اتخاذ شده توسط دولت را تایید نمی کنند. در این 
روش احتمال بروز فساد و پایمال شدن حق مستحقین 
دریافت کمک حمایتی وجود دارد. اعطای تس��هیالت 
به بنگاه ها به منظور جلوگیری از اخراج کارکنان انجام 
می شود، درحالی که راه دور زدن این قاعده برای بنگاه ها 
باز است. بطور مثال بنگاه های اقتصادی می توانند صرفا 
حق بیمه کارگر را پرداخته و کارگر را خانه نشین کنند و 
همزمان از تسهیالت این طرح استفاده کنند.همچنین 
بنگاه داری خود بانک ها ممکن است بستر فساد زای دیگر 
باشد به طوری که بنگاه های وابسته به بانک ها بتوانند با 
استفاده از رانت به بسته های حمایتی دسترسی نامحدود 
پیدا کنند و کسب و کار های کوچک از چرخه ی ارائه ی 
تس��هیالت کنار بروند. همچنین امکان سوءاستفاده ی 
بنگاه های بزرگ با اس��تفاده از روش های غیراخالقی 
نظیر رش��وه دادن و … وجود دارد.بنابراین دولت باید 
سیاستی هوشمندانه را اتخاذ کند و تا جایی که ممکن 
اس��ت احتمال بروز فس��اد را کاهش دهد.همانطور که 

اشاره شد، عدم توجه به عامل اصلی رکود در بنگاه های 
اقتصادی منجر به اتخاذ سیاست های اشتباه و از دست 
رفتن س��رمایه  عمومی می گردد. به اعتقاد کارشناسان 
عام��ل اصل��ی رکود در بنگاه های اقتصادی ریش��ه در 
نداشتن تقاضا برای خرید از سمت مردم دارد. قرنطینه 
در ایام کرونایی باعث کاهش درآمد مردم شده است و 
این موضوع س��بب ش��ده اس��ت تا قدرت خرید مردم به 
ش��کل محسوس��ی کاهش پیدا کند. از طرفی مردم با 
درنظر گرفتن مس��ائل بهداش��تی از حضور در بازار ها و 
مراکز فروش اجتناب کرده که این امر نیز باعث کاهش 
مبادالت در بازار ها و بنگاه های تولیدی شده است.با توجه 
به مطالب مطرح شده پیشنهاد می شود دولت به جای 
اختصاص بسته  حمایتی به بنگاه ها، اقداماتی در راستای 
تحریک تقاضا انجام دهد تا هم مردم از فشار اقتصادی 
رهایی یابند و هم بنگاه ها از رکود خارج شوند. از جمله 
اقداماتی که دولت می تواند برای تحریک تقاضا انجام 
دهد، اختصاص اعتبارهای مختلف جهت خرید کاال به 
هر فرد اس��ت. با این اقدام ش��هروندان به خرید کاالها 
ترغیب شده و این امر باعث رونق چرخ تولید بنگاه های 
اقتصادی می شود. از طرفی دولت با این اقدام می تواند 
زیرس��اخت های اطالعاتی خود را تکمیل کند. به بیان 
ساده تر مردم فقط می توانند از بنگاه هایی خرید کنند که 
آن بنگاه در سیستم اطالعاتی دولت وجود داشته باشد. 
با اتخاذ این سیاست بنگاه های تولیدی به سمت ثبت 
اطالعات خود در سامانه ی دولت اقدام می کنند و با این 
اقدام زمینه فرار مالیاتی برخی از بنگاه ها از بین می رود.

گروه صنعت: رهبر انقالب اسالمی در پیام نوروزی خود، با اشاره به نام گذاری سال ۹8 
به رونق تولید و تحرکات مثبت انجام گرفته در سال گذشته، سال ۹۹ را به نام »جهش 
تولید« نام گذاری کردند. به گزارش»اسکناس«؛ گام بلند اقتصاد این روزهای کشورمان 

در دست صنعتگران و دست اندرکاران تولید است چرا که آن ها می توانند...

 40 برنامه برای اجرای
» جهش تولید«
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اتالف منابع صندوق توسعه ملیتیترهای مهم
حسین راغفر با انتقاد از نبود شفافیت در بسته حمایتی دولت تشریح کرد

 پس لرزه های 
یک گزارش

روحانی:دیوان محاسبات از قوانین اطالع ندارد

 گزارش مربوط به ارز 4200 تومانی غلط بود؛
دستگاه های دولتی پاسخ بدهند
 دستور آیت هللا  رئیسی به دادستان تهران
 برای بررسی گزارش رییس دیوان محاسبات

گروه اقتصاد کالن:استاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: در حالی 
که ۲۰ میلیارد دالر در جریان یک فساد بزرگ از کشور خارج 
ش��د و کس��ی هم در این رابطه پاسخگو نیست، امروز برای ۵ 
میلیارد دالر دس��ت مان را به س��وی بانک جهانی و نهادهای 

بین المللی دراز کردیم. حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا درباره 
مقایسه بسته های حمایتی در ایران از اقشار و کسب و کارهای 
مختلف با سیاست های حمایتی در سایر کشورها اظهار داشت: 
همه آنچه درباره بسته های حمایتی کشورهای دیگر به ویژه 

کانادا و آمریکا گفته می شود واقعیت ندارد و مردم این کشورها 
هم برای دریافت این بسته ها با محدودیت های جدی مواجه 
ش��ده اند.وی با اش��اره به مبلغ و ارزش بس��ته های حمایتی در 

سایر کشورها افزود...
صفحه3

ه 2
فح

ص

بهره برداری از 17 پتروشیمی جدید 
در سال 99

اعتبار کالن برای کشاورزی مدرن

دست دالالن از قیمت گذاری 
مصالح ساختمانی کوتاه می شود 

پیدا و پنهان آمار واقعی مرگ 
و میر»کرونا« 

بورس در یک روز 7 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی جمع کرد

4

3

5

5

گروه اقتصاد اجتماعی: معاون بهداشت وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به محدودیت 
تعداد تس��ت، امکان برآورد دقیق همه مبتالیان به 
ویروس کرونا در هیج کش��وری نیس��ت؛ بطور قطع 
آمار واقعی بیش از آمار رس��می اس��ت اما اینکه آمار 
رس��می را ضرب در ۲ یا س��ه یا عدد دیگری بکنیم 
درست نیست. به گزارش »اسکناس« به نقل از ایرنا،»علیرضا رئیسی«گفت: 

در مورد آمار واقعی برای خیلی بیماری ها امکان برآورد داریم...
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یادداشت

یادداشت

محمدرضا علیزاده-کارشناس اقتصادی ���
نگاه��ی ب��ه پیامد ه��ای 
اقتص��ادی بحران کرونا بر 
کش��ورهای جهان نش��ان 
می دهد مهم ترین معضلی 
که کش��ور ها ب��ا آن روبرو 
هستند و می تواند بعد از کنترل شیوع کرونا نیز ادامه دار 
باش��د، افزایش بی کاری و از بین رفتن موقعیت های 
شغلی است. مشکلی که در کشور ما نیز بروز پیدا کرده 
و به همین منظور دولت  سعی بر حفظ کسب و کار ها با 
ارائه بسته های حمایتی دارد تا عالوه بر گردش چرخ 
اقتصادی به حفظ مشاغل نیز کمک کند. حال سوال 
اینجاست که دولت با اتخاذ چه سیاستی می تواند به 
حفظ مشاغل کمک کند؟دولت ایران نیز پس از کش 
و قوس های فراوان اعالم کرد که بسته ای ۱۰۰ هزار 
میلی��ارد تومان��ی را برای مقابله با آثار مخرب ویروس 

کرونا بر اقتصاد ایران تهیه کرده است...
ادامه در همین صفحه ���

علیرضا عبداهلل زاده-کارشناس اقتصادی ���
اکث��ر  کرون��ا  وی��روس 
کش��ورهای دنی��ا اع��م از 
فقی��ر و غنی را درگیر خود 
کرده است.تالش و تعامل 
بس��یاری از متخصصان و 
اقتصاددان ها از همان روزهای ابتدای شیوع کرونا 
یعنی اواخر بهمن و اوائل اسفند ماه سال گذشته این 
بود که اقدامات مناسبی را انجام دهند و چند وقت 
بعد این قضیه یعنی یک ماه، دو ماه و ش��ش ماه را 
نگاه کنند و پیشنهادات جسته گریخته و البته امروز 
مدون تر به دولت ارائه کنند.هم اکنون با تمام محک 
های دانش داخلی و تجربیات کشورهای دیگر می 
توان بیان کرد که بحران کرونا یک مشخصه های 
مشترکی بین همه کشورها ایجاد کرده که هم یک 
ش��وک عرضه و هم یک ش��وک تقاضاست.کرونا 
تفاوت��ی که با بس��یاری از بحران ه��ای دیگر دارد 

اینکه افراد وقتی از منزل خارج می شود...
ادامه در همین صفحه ���

 راهکارهای برون رفت
 از رکود اقتصاد

 بحران »مدیریت«
 در مهار کرونا

ظریف:

 جهان در حال تجربه قلدری آمریکا است

بغداد در پی متقاعد کردن آمریکا برای ادامه معافیت از تحریم ایران

»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری 
اس��المی ایران دیروز)چهارشنبه( گفت قلدری و 
زورگویی آمریکا علیه کشورها و نهادهای مختلف 
از جمله س��ازمان بهداش��ت جهانی، به بهای جان 
انس��ان ها تمام می ش��ود.ظریف در صفحه توئیتر 
خ��ود نوش��ت: »جه��ان اکنون در ح��ال آموختن 
چیزی است که ایران در این مدت درک و تجربه 
کرده اس��ت: قلدری، تهدی��د و  گزافه گویی های 
خودس��تایانه رژیم آمریکا فقط یک اعتیاد نیست: 

مردم را به کشتن می دهد«.وی با اشاره به کارزار 
موسوم به فشار حداکثری دولت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمه��ور آمریکا علی��ه ایران، افزود: »مانند 
فش��ار حداکث��ری علیه ایران، کاهش شرمس��ار 
بودجه سازمان بهداشت جهانی در بحبوحه پاندمی 
]کووید۱۹[ سبب بدنامی همیشگی خواهد شد«.
ترام��پ  گفت��ه ب��ود کمک های مال��ی آمریکا به 
سازمان جهانی بهداشت را به بهانه »سوءمدیریت 
و پنهان کاری« این س��ازمان در بحران ناش��ی از 

ش��یوع کرونا، معلق کرده اس��ت. وزارتخانه های 
امور خارجه چین و آلمان نیز تصمیم دولت آمریکا 
برای قطع حمایت مالی از سازمان بهداشت جهانی 
را محک��وم کردند.برآوردهای وبگاه »ُورلداُمتر« 
نشان می دهد تعداد کسانی که در جهان به ویروس 
»کووید۱۹« مبتال ش��ده اند از مرز ۲ میلیون نفر 
فراتر رفته  که سهم قاره اروپا از این میان، کمی 
بی��ش از ۱ میلی��ون نف��ر یعنی نیم��ی از تعداد کل 

مبتالیان در جهان است.

گروه سیاسی:وزارت برق عراق دیروز چهارشنبه خبر داد 
که این کشور در حال حاضر به خطوط تولید ملی در زمینه 
انرژی برق، متکی است. »احمد العبادی«، سخنگوی 
وزارت ب��رق ع��راق در این زمینه گفت:  »تحریم های 
تحمیلی آمریکا علیه ایران که به موجب آن، بر واردات 

برق و گاز از ایران تأثیر می گذراد، مدت آن شش ماهه 
بود و هر بار کاهش یافت تا اینکه به ۳۰ روز رس��ید«.

العبادی به پایگاه خبری »بغداد الیوم« گفت که وزارت 
برق عراق، از طریق یک هیئت مذاکره کننده به ریاست 
یکی از مش��اوران نخس��ت وزیر، طرف آمریکایی را در 

جریان اقدامات فنی قرار داده است.وی خبر داد، طرف 
آمریکایی می خواهد بداند که میزان جدیت طرف عراقی 
و وزارت برق این کشور در زمینه متنوع کردن منابع تأمین 
انرژی این کشور و استفاده از انرژی های جایگزین مانند 

استفاده از انرژی خورشیدی تا چه میزان است.
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ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کاالی 
اساسی با دستور روحانی تخصیص 

یافته است
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: طبق گفته های 
ولی اهلل سیف، مسعود کرباسیان و محمد نهاوندیان 
ارزه��ای تخصی��ص یافته ب��رای واردات کاالهای 
اساس��ی به واردکنندگان با دس��تور مس��تقیم رئیس 
جمهور انجام شده است. احمد علیرضابیگی نماینده 
مردم تبریز در مجلس اسالمی در گفت وگو با فارس 
با اش��اره به گزارش دیوان محاس��بات درباره ارزهای 
تخصیص یافته به واردات کاالهای اساس��ی گفت: 
در ارتباط با تخصیص ارز به واردات کاالهای اساسی 
این نکته قابل ذکر است که در مواردی کاالی وارد 
ش��ده بس��یار کمتر از آن چیزی بوده که اظهار شده و 
برای آن توسط واردکننده ارز دریافت شده است.وی 
افزود:  نکته دیگر اینجا است که از ۱8 میلیارد دالر ارز 
تخصیص یافته به واردات کاالهای اساسی ۵ میلیارد 
دالر آن باز نگشته و آنچه که امروز در گزارش دیوان 
محاسبات آمده همان مطالبی است که ما ۲ سال است 
فری��اد می زنیم و متأس��فانه دولت توجهی نمی کند.
نماین��ده مردم تبریز در مجلس ش��ورای اس��المی 
اظهار داش��ت: ما در کمیس��یون های مجلس بارها از 
ولی اهلل س��یف رئیس وقت بانک مرکزی، مس��عود 
کرباسیان وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی و نیز محمد 
نهاوندیان مش��اور اقتصادی رئی��س جمهور درباره 
ارزهای تخصیص یافته سؤال کردیم.علیرضابیگی 
خاطرنشان کرد: مقامات مسئول ذکر شده به در پاسخ 
به س��ؤاالت ما در این باره عنوان کردند که ارزهای 
تخصیص یافته به واردات کاالهای اساسی و نیز ارز 
تخصیص یافته برای تنظیم بازار به صرافی ها همگی 
با دستور مستقیم رئیس جمهور انجام شده است.وی 
در پایان گفت: پاس��خ این مقامات نش��ان میدهد که 
رئیس جمهور در جریان دقیق جزئیات تخصیص ارز 
هم برای واردات کاالهای اساسی و هم برای تنظیم 
بازار بوده و هرگونه ابراز بی اطالعی توسط وی از این 

مسائل قابل پذیرش نیست.

 درخواست نمایندگان مجلس 
 برای تجدیدنظر  در مصوبه

 دستمزد کارگران 
نماین��دگان مجلس ط��ی بیانیه ای تاکید کردند که 
ش��ورای عال��ی کار در مصوب��ه دس��تمزد کارگران 
تجدیدنظ��ر کند.در این بیانیه عنوان ش��ده اس��ت 
ش��ورای عال��ی کار با تجدیدنظ��ر در تصمیم اتخاذ 
ش��ده درباره حقوق و دس��تمزد کارگران با درنظر 
گرفت��ن اینک��ه هر کارگری حداق��ل باید ۲ میلیون 
و 8۰۰ ه��زار توم��ان دریافت کند، موجبات رضایت 

کارگران زحمتکش را فراهم آورند.

هند در مقابل تحریمهای ظالمانه 
آمریکا ایستادگی کند

علی چگنی س��فیر ایران در دهلی نو در مصاحبه با 
هندوستان تایمز درباره همکاریهای دوجانبه ایران 
و هن��د ب��رای مقابل��ه با وی��روس کرونا و همچنین 
تحریمه��ای یکجانب��ه آمری��کا گفت وگ��و کرده 
است. وی در این مصاحبه گفت: ایران انتظار دارد 
هند و بقیه کشورهای جهان در مقابل تحریمهای 
ظالمانه آمریکا که به میلیون ها ایرانی آس��یب زده 
است بایستند. وی با تشریح شرایط ویروس کرونا 
در ایران و توضیح اقدامات ستاد ملی مبارزه با کرونا 
افزود: نکته مهم این اس��ت که ش��رکتهای دارویی 
ایران تولید انبود کیتهای تست تشخیص را شروع 
کرده اند که برای تشخیص میزان مبتالیان بسیار 
اهمی��ت دارد. وی ب��ا بیان همکاریهای نزدیک دو 
کش��ور در زمینه مقابل��ه با ویروس کرونا همچنین 
تاکید کرد که مبادالت ایران و هند در زمینه دارویی 
س��ابقه طوالنی دارد و امیدواریم که این همکاریها 
باز هم تداوم یابد. سفیر ایران در دهلی نو همچنین 
اضاف��ه ک��رد که ایران و هند حتی میتوانند در زمینه 

تولید واکسن کرونا با یکدیگر همکاری کنند.

سناتور آمریکایی: اگر کرونا در ایران 
مهار نشود در اینجا هم نمی شود

یک نماینده مجلس س��نای آمریکا از سیاس��ت های 
دولت دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در قبال 
ایران انتقاد کرده است. به نوشته »نشنال اینترست«، 
»کریس مورفی«، عضو دموکرات مجلس س��نای 
آمریکا هشدار داد چنانچه دولت آمریکا سیاست های 
فعل��ی خ��ود در قب��ال ایران را ادام��ه دهد در »مرگ 
انس��ان های بی گن��اه« در ای��ران در نتیجه ش��یوع 
»کووید-۱۹« نقش داش��ته اس��ت.کریس مورفی 
در ادام��ه ب��ه نق��ش تحریم های آمری��کا در واردات 
تجهی��زات پزش��کی توس��ط ایران جه��ت مبارزه با 
کرونا اش��اره کرد. او گف��ت: »در حاضر تحریم های 
ما اجازه این کار )واردات تجهیزات پزش��کی توس��ط 
ایران( را نمی دهند.«وی اضافه کرد: »اگر این بیماری 
همه گیر کماکان به رشد خودش ادامه دهد و در ایران 
پراکنده شود باعث مرگ انسان های بی گناه خواهد 
ش��د. بخش��ی از دالیل مربوط به مرگ این آدم ها 
به سیاس��ت  آمریکا مربوط می ش��ود که متناس��ب با 
منافع امنیتی کش��ورمان نیست.«مورفی گفت: »به 
یاد داش��ته باش��ید اگر ما این ویروس را آنجا شکست 

ندهیم نمی توان اینجا شکست بدهیم.

 تولید سامانه هوشمند مستعان 
توسط بسیجیان 

فرمان��ده کل س��پاه در آیی��ن رونمای��ی از س��امانه 
هوش��مند تش��خیص لحظه ای ویروس کرونا با نام 
»مستعان«گفت: این دستگاه پدیده علمی و فناوری 
نوظهور و منحصر به فردی است که پس از شیوع 
ویروس کرونا در کشور توسط تعدادی از بسیجیان 
دانش��مند و با اخالص تولید ش��ده اس��ت. به نقل از 
س��پاه نیوز ؛ س��ردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه در آیین رونمایی از سامانه هوشمند 
تشخیص لحظه ای ویروس کرونا با نام »مستعان« 
که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد در تشریح 
ویژگی های این دس��تگاه، گفت: این دس��تگاه می 
تواند ویروس کرونا را تا حدود ۱۰۰ متر تش��خیص 
دهد.وی افزود: دس��تگاه نیاز به گرفتن خون ندارد 
و قابلیت تش��خیص س��طوح و انس��ان های آلوده 
را دارد و آزمای��ش آن در بیمارس��تان های مختل��ف 
صورت گرفته و تا 8۰ درصد عملکرد آن مثبت بوده 
اس��ت.فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه دس��تگاهی 
ک��ه مالحظ��ه می کنید یک پدیده علمی و فناوری 
نوظهور و منحصر به فردی است که پس از شیوع 
ویروس کرونا در کشور توسط تعدادی از بسیجیان 
دانش��مند و با اخالص تولید ش��ده است، گفت:  این 
سامانه با استفاده از ایجاد میدان مغناطیسی و استفاده 
از ویروس دوقطبی درون دس��تگاه، هر نقطه ای از 
محیط که تا ش��عاع ۱۰۰ متر آلوده باش��د، آنتن این 
دستگاه در مقابل آن نقطه قرار میگیرد و در عرض 
۵ ثانیه می تواند نقطه آلوده را کشف کند.سرلشکر 
س��المی ادامه داد: این دس��تگاه هوشمندانه عمل 
م��ی کند، هم برای هم غربالگری های انبوه جواب 
می دهد و هم نقاط آلوده سطوح را تشخیص می دهد 
و در عین حال برای ضدعفونی های هوش��مند هم 
پاسخگو است تا بی جهت سطوحی که آلوده نیستند، 

ضدعفونی نشوند.

تشکیل جلسات مجازی مجلس یازدهم 
برای بررسی اولویت های کشور 

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: بیش 
از دو هفته اس��ت که مجلس یازدهم را به صورت 
مجازی تشکیل داده ایم تا درباره اولویت های کشور 
بحث کنیم. زهره سادات الجوردی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به اقدامات منتخبین مجلس یازدهم 
برای آماده س��ازی خود جهت ورود به این مجلس 
اظه��ار کرد: برخی اقدامات به صورت فردی انجام 
می شود مثل مرور قوانین، آئین نامه مجلس و اسناد 
باالدس��تی و اقداماتی هم به صورت جمعی دنبال 
می ش��ود. حدود ۱۵ یا ۱6 ش��ب اس��ت که مجلسی 
مجازی با حضور متخبین مردم در مجلس یازدهم 
تشکیل دادیم و در رابطه با موضوعات مهم کشور 
و اولویت ه��ا بحث می کنی��م.وی ادامه داد: از همه 
منتخبین مردم در مجلس یازدهم دعوت شده است 
تا در این جلس��ات ش��رکت کنند. این جلس��ات هر 
ش��ب برگزار می ش��ود که البته برخی منتخبین هر 
ش��ب حضور دارند و برخی مرتب حاضر نیس��تند. در 
این جلسات از حضور روسای کمیسیون های فعلی 
مجلس و همچنین کارشناسان حوزه های مختلف 

به ویژه در بخش جهش تولید استفاده می شود.

ارتش آماده مقابله با تهدیدات
وزی��ر دف��اع با تبریک فرارس��یدن روز پرافتخار و با 
ش��کوه ارتش و نیروی زمینی قهرمان با اش��اره به 
ت��وان و ق��درت نظامی ارتش جمهوری اس��المی 
ای��ران اظه��ار داش��ت: ارتش جمهوری اس��المی 
ای��ران ج��زو بصیرترین و مؤمن ترین س��ازمان ها 
و نهاد های کش��ور اس��ت که با رصد دقیق و درک 
عمی��ق از تح��والت منطقه ای و جهان خود را برای 
رویارویی با هر تهدیدی آماده کرده است.وزیر دفاع 
در ادامه با اش��اره به پش��تیبانی تس��لیحاتی وزارت 
دفاع از نیروهای مسلح وارتش جمهوی اسالمی و 
همچنین روابط علمی و دانشی که بین دانشمندان 
و مهندسان ارتش جمهوری اسالمی و وزارت دفاع 
وجود دارد گفت: امروز از لحاظ تجهیزات و نیروی 
انس��انی و آم��وزش و طراحی ه��ا ارتش جمهوری 
اس��المی ایران بالتردید از آماده ترین ارتش های 
دنیا اس��ت؛  این را در میدان عمل ثابت کرده اس��ت 
و در طول 4۱سال اخیر به وضوح دیده ایم . ارتش 
جمهوری اسالمی ایران به حمد اهلل جزو بصیرترین 
و مؤمن ترین سازمان ها و نهاد های کشور است که 
به خوبی تهدید، نیت و افکار پلید دش��من را درک 
م��ی کن��د و با درک صحیح از تحوالت منطقه ای و 
جهانی خود را برای رویارویی با هر تهدیدی آماده 
ک��رده اس��ت و  ب��ه همین دلیل با ع��زم و آمادگی ، 
ضمن ایجاد بازدارندگی به دش��من فهمانده اس��ت 
که اگر تعدی و تجاوز کند ،  پاس��خ دندان ش��کنی 

دریافت خواهد کرد .

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به ناکارآمدی های دولت آمریکا خاطرنش��ان کرد: در دنیای پس��اکرونا ممکن اس��ت آمریکا به کش��ورهای مش��ترک المنافع تبدیل ش��ود. محسن 
رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه خود در توییتر به وضعیت آمریکا پس از ویروس کرونا پرداخت. براین اساس،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: » در دنیای 
پس��اکرونا ممکن اس��ت آمریکا به کش��ورهای مش��ترک المنافع تبدیل ش��ود. هزینه لشکرکش��ی های بی حاصل و ناکارامدی دولت آمریکا و بی اعتمادی ایالت ها به آن مانند بمب س��اعتی عمل 

می کند«. براساس این گزارش،بحران کرونا اکنون دولت ترامپ را به شکل بی سابقه ای زمینگیر و ناتوان کرده است.

تبدیل آمریکا به 
کشورهای مشترک 
المنافع

اخبار

اخبار روحانی:دیوان محاسبات از قوانین اطالع ندارد

گزارش مربوط به ارز 4200 تومانی غلط بود؛دستگاه های دولتی پاسخ بدهند
پس لرزه های یک گزارش

گ�روه سیاس�ی:رییس جمه��ور در واکنش به 
انتش��ار گزارش تفریغ بودجه س��ال ۱۳۹۷ از 
سوی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به اینکه 
دول��ت، ق��وه قضائیه و ق��وه مقننه و همچنین 
نهادهای نظامی و انقالبی و فرهنگی از بودجه 
اس��تفاده می کنند، تاکید کرد: نظارت ما باید 
نظارت عام باشد، نه اینکه همه نظارت را روی 
یک دس��تگاه بگذاریم و س��ایرین را فراموش 
کنیم. به گزارش اس��کناس، حجت االس��الم 
والمس��لمین حس��ن روحانی  در جلسه امروز 
هیئ��ت وزی��ران با تقدیر از تالش های بخش 
درمان کش��ور به دلیل مجاهدت در مقابله با 
کرونا و درمان بیماران، گفت: در تاریخ بسیار 
سرافرازهستیم؛ چراکه از روز نخست تا کنون 
بیماری نبوده که برای درمان به بیمارس��تانی 
مراجعه کند و با درهای بسته بیمارستان ها و 
وجود نداشتن تخت های خالی روبه رو شود؛ 
این از افتخارات بخش درمان ما است. رئیس 
جمهور با تاکید بر اینکه در کش��ورمان درمان 
این بیماری به صورت رایگان بوده است، اظهار 
داش��ت: وظیفه دیگر دولت تامین نیازمندی 
های پزش��کی بوده که در این بخش همه به 
 ،N۹۵ می��دان آمدن��د و در ماس��ک های ویژه
لباس مخصوص )گان( و دارو هیچ نیازمندی 
نیس��ت و روزانه تامین می ش��ود. وظیفه دیگر 
دول��ت تامین مایحتاج مردم اس��ت.وی بیان 
داش��ت:  بیش��تر موارد بهداشتی مورد نیاز هم 
در اختی��ار مردم اس��ت، در م��واد ضدعفونی 
مشکلی وجود ندارد البته در برخی موارد مانند 
ماسک شاید به اندازه کافی موجود نباشد که 
در این خصوص در هفته های آینده با افزایش 
تولید این مشکل حل خواهد شد.همه در این 
دوران ب��ه صحن��ه آمدند، امس��ال در بخش 
کش��اورزی ش��رایط ما از سال های قبل بهتر 
اس��ت. رئیس جمهوری در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اش��اره به عرضه س��هام 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
در بورس گفت: امروز بزرگترین عرضه سهام 
اولیه را در بورس داریم که نش��ان از حرکتی 
است که در دولت دوازدهم به مردم قول داده 
بودیم؛ از روز اولی که می خواس��تم در زمینه 
انتخاب وزرا با رهبری مشورت کنم، در مشهد 
خدمت ایشان رسیدم؛ ایشان نکات و نصایحی 
در آن جلسه فرمودند؛ یکی از نکاتی که ایشان 
در آن جلسه تاکید کرند، فرمودند کاری کنید 
که تصدی گری دولت در دوره دوازدهم پایان 
یابد و سهام عرضه شده و در اختیار مردم قرار 
بگیرد. رهبری در همان جلسه فرمودند که من 
نسبت به نیروهای مسلح هم همین دستور را 

می دهم؛ بعد از آن نیز ایشان چندین مرتبه بر 
این موضوع تاکید کردند.روحانی افزود: حتی 
نس��بت به مس��اله تامین اجتماعی و شستا که 
فردی نامه ای خدمت ایشان نوشته بود و گفته 
بود که شس��تا مربوط به دولت نیس��ت، ایشان 
فرمودند که این هم مربوط به دولت است و باید 
سهام آن را عرضه کند و این سهام در اختیار 
مردم قرار بگیرد و تامین اجتماعی هم دست 
از تصدی گری بردارد.وی اظهار کرد: در تاریخ 
بورس ایران اولین بار اس��ت که چنین عرضه 
بزرگی انجام می شود و کل شرکت های شستا 
که حدود ۱6۰ بنگاه و ش��رکت اس��ت، همه 
با هم عرضه میش��وند. مس��ئوالن وزارت کار، 

اقدام بزرگی کردند که شس��تا را پش��ت شیشه 
آوردن��د. وقت��ی بودجه ۹8 را به مجلس تقدیم 
می کردم، اعالم کردم که در سال ۹8 عرضه 
بزرگی را در بوس خواهیم داشت؛ امروز این کار 
انجام شد و ۱۰ درصد سهام این شرکت بزرگ 
عرضه می شود و ۲ میلیون نفری که در بورس 
حضور دارند می تواند این س��هام را خریداری 
کنند؛ چراکه حدود 8 میلیارد سهم امروز عرضه 
می شود.رئیس جمهوری همچنین با اشاره به 
وضعیت بورس کشور گفت: دیروز دیدم برخی 
از  اف��رادی ک��ه معموال معاند با ما هس��تند و 
حرف های خیلی عجیب و غریب می نویسند، 
نوش��تند که وضع اقتص��اد ایران خیلی خراب 

است اما جای تعجب است که بورس آن خوب 
است؛ یعنی ناچار شدند به این موضوع اعتراف 
کنند که وضعیت بورس ایران فوق العاده است. 
کاری که امروز انجام می ش��ود)عرضه سهام 
شستا( برای مبارزه با فساد است؛ جای اصلی 
فساد ستیزی اینجاست که شفاف کنیم و فضا 

را رقابتی کنیم و مردم به صحنه بیایند.  
گزارش دیوان محاس�بات صدای رئیس  ���

جمهور را درآورد!
رئی��س جمهوری همچنین ب��ا انتقاد از نحوه 
اع��الم گ��زارش تفریغ بودجه س��ال ۱۳۹۷ از 
س��وی دیوان محاس��بات کشور  خاطر نشان 
کرد: یک س��ازمان نظارتی قبل از تهیه یک 
گزارش مگر با مسئوالن دولتی قهر است؟ این 
گزارش را که خود مسئوالن دولتی به او دادند؛ 
این س��ازمان باید با مسئوالن دولتی صحبت 
کن��د و بگوید که می خواهم چنین گزارش��ی 
را منتش��ر کنم.روحانی با اشاره به توضیحات 
رئیس کل بانک مرکزی درباره گزارش منتشر 
ش��ده از س��وی دیوان محاسبات کشور خاطر 
نشان کرد: چون من بخشی گزارش را شنیدم 
و دیدم که اشکاالتی وجود دارد، همه دستگاه 
ها باید پاس��خ دهند؛ این به معنای آن نیس��ت 
ک��ه دول��ت از نظارت بدش می آید؛ خیر، بلکه 
م��ا خیل��ی از نظارت خوش��مان می آید و از آن 
استقبال می کیم اما می گوییم نصفه و نیمه کار 
نکنیم و اینگونه نباشد که سر سفره ای ساالد 
بگذاریم و غذا را فراموش کنیم، یا اینکه بر سر 
س��فره ای غذا را بگذاریم و س��االد را فراموش 
کنیم و بگوییم که دفعه بعد هر دو را با هم می 
آوریم؛ یک سفره همه چیزش با هم است.وی 
تاکید کرد: هر کس از بودجه استفاده می کند 
باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات راجع 
ب��ه آنه��ا مواردی را که الزم اس��ت، بیان کند. 
از دوس��تان خواهش می کنم بیانشان به گونه 
ای نباش��د که مردم را دچار ش��بهه کند؛ من 
بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ 
آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ 
کامال بی اطالعی محض از مقررات و قوانین 
کش��ور مشاهده می ش��ود و برای ما خیلی بد 
اس��ت که یک دس��تگاه نظارتی حرفی بزند و 
از قوانین و مقررات کش��ور آگاه نباش��د.رئیس 
جمه��وری اظهار ک��رد: از همه بخش ها می 
خواهم که پاس��خ الزم به این گزارش را ارائه 
کنند و این پاسخ نیز نه بخاطر دفاع از دولت، 
بلکه به جهت دفاع از حق و واقعیت اس��ت و 
اینکه دستگاه ها مراقبت کنند و بدانند که هر 
چی��زی را نمی توانند بدون اعالم  بیان کنند، 

بلکه باید دقت الزم را داشته باشند.

عضو کنگره آمریکا:

مردم آمریکا بمیرند بهتر است تا اقتصاد ضربه بخورد!
گروه سیاسی:یک عضو کنگره آمریکا ابراز کرده است دولت این کشور 
باید در »انتخاب بین بد و بدتر« یعنی مرگ آمریکایی های بیشتر در 
نتیجه شیوع کرونا و ضربه به اقتصاد در نتیجه تعطیلی کسب وکارها 

گزینه بد یعنی مرگ آمریکایی ها را انتخاب کند. 
»تری هولینگس��ورث«، عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفته اس��ت 
این که اجازه داده شود آمریکایی های بیشتری بر اثر ابتال به ویروس 
کرونای جدید جانشان را از دست بدهند گزینه بدی است که انتخاب 
آن به یک گزینه بدتر یعنی رکود اقتصاد بر اثر تعطیلی کسب وکارها 
ارجحیت دارد.این نماینده ایالت »ایندیانا« در گفت وگویی با یک شبکه 

رادیویی محلی تصریح کرد: »موضع دولت آمریکا همیشه این است 
که بگوید در انتخاب بین از دس��ت رفتن روش زندگی مان به عنوان 
آمریکایی و از دس��ت رفتن زندگی یا جان آمریکایی ها مجبوریم که 
دومی را انتخاب کنیم.«او در ادامه گفته اس��ت: »دانش��مندان علوم 
اجتماعی درباره فاجعه اقتصادی که در حال وقوع اس��ت می گویند. 
تولید ناخالص داخلی ما فقط در همین س��ه ماه قرار اس��ت ۲۰ درصد 
افت کند.«وی اضافه کرد: »وظیفه سیاستمداران این است که مثل 
آدم بزرگ ها رفتار کنند و بگویند که “این انتخابی بین بد و بدتر است 
و ما می خواهیم در این مسیر پیش برویم.”«او در توضیح بیشتر درباره 

این س��خنانش در بیانیه ای به س��ی ان ان گفت: »اغراق آمیز است که 
بگوییم تنها گزینه های پیِش روی ما گزینه هایی حاش��یه ای هس��تند: 
اقتصاد صفر یا مرگ ومیر گسترده.«وی اضافه کرد: »ما می توانیم از 
دانش زیست شناسی و اقتصاد بهره بگیریم تا همزمان با تالش برای 
به حداقل رساندن موارد انتقال بیماری با بیشترین حد ممکن اقتصاد 
به فعالیت ادامه دهیم.«سی ان ان نوشته اظهارات این نماینده کنگره 
آمریکا در راس��تای نظرات ش��ماری از اعضای حزب جمهوری خواه از 
جمله رئیس جمهور »دونالد ترامپ« اس��ت که از بازگش��ایی مجدد 

اقتصاد آمریکا حمایت می کنند.

ایـران و جهان

کواکبیان: 
تعطیلی غیر ضروری مجلس مصداق تضعیف قوه مقننه 

گروه سیاس�ی:نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مجلس 
را عناص��ر بی��رون از مجلس تضعیف می کنند گفت: مس��ئله بنزین، 
بودجه ۹۹، تعطیلی یک ماه و نیم غیرضروری مجلس از مصداق های 
تعضیف قوه مقننه اس��ت. مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در 
مجلس ش��ورای اس��المی در نشست جلسه علنی دیروز)چهارشنبه، 
۲۷ فروردین ۹۹( خانه ملت، در نطق میان دس��تور خود، گفت: آقای 
روحانی، هر چند کسب و کار مردم برای ارتزاق و تداوم زندگی معمولی، 
مهم است، اما قطعاً شما می دانید که سالمت مردم باید در اولویت باشد.
وی با طرح این س��ؤال که آقای رئیس جمهور، چرا از منابع در اختیار 
بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و آستان قدس رضوی 
استفاده نمی شود؟ اظهار داشت: عالوه بر رزمایش مردمی و کمک های 
مؤمنانه که مورد تأکید رهبری است، حتما نهادهای دولتی و غیر دولتی 
نیز باید در این شرایط کمک کنند؛ ممکن است شما با توجه به کاهش 

قیمت نفت و تحریم ها و کاهش فروش فرآورده های نفتی و عدم تحقق 
مالیات ها بگویید که در حد منابع موجود برنامه ریزی می کنیم.نماینده 
مردم تهران در مجلس خطاب به مسئوالن آرامستان ها تصریح کرد: با 
توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی انتقال کرونا از اجساد را تکذیب 
کرده، الزم است کرامت فرد جان باخته و تمایل خانواده اش به نحوه 
کفن و دفن او حفظ شود.کواکبیان تصریح کرد: آقای روحانی، همه 
مردم تهران خودروی شخصی و توان پرداخت کرایه آژانس ندارند، باید 
برایشان وسایل نقلیه  عمومی مناسب فراهم کنید.وی افزود: اگر طرح 
ترافیک اجرایی نش��ود، مهم ترین مس��ئله تهران، ترافیک خواهد شد، 
اگر قرار است فاصله گذاری هوشمند اجرا شود، حتما باید برای تهران 
چاره اندیشی شود، اگر همه نهادها و امکانات بسیج شود مشکل حل 
خواهد شد، همچنین از ستاد ملی مبارزه با کرونا می خواهم که مانند 
قبل، آمار مبتالیان استان تهران را به صورت شفاف اعالم کنند.عضو 

فراکسیون امید)اصالح طلبان مجلس(، با بیان اینکه مجلس را عناصر 
بیرون از مجلس تضعیف می کنند گفت: مس��ئله بنزین، بودجه ۹۹، 
تعطیلی یک ماه و نیم غیر ضروری مجلس از مصداق های تعضیف 
قوه مقننه است.کواکبیان اظهار داشت: به رئیس دیوان محاسبات برای 
محدود موارد حقوق نجومی و انحراف دولت از بودجه ۹۷ و به ویژه گم 
شدن 4.8 میلیارد دالر اخطار می دهم و می خواهم که پیگیری جدی 
ص��ورت گی��رد.وی تصریح کرد:  به قوه قضائیه درباره امالک نجومی 
و بدهی شهرداری تهران تذکر داده ایم و گفته ایم برای اجرای عدالت 
یک بار برای همیشه به پرونده تحقیق و تفحص کمیسیون عمران 
رسیدگی کنند.نماینده مردم تهران در مجلس دهم در پایان به گزارش 
تفریغ بودجه ۹۷ استناد و خاطرنشان کرد: این گزارش به جای سال 
۹8 در ۲6 فروردین ۹۹ قرائت شد و فرصت هیچ تذکر و اخطاری به 

نمایندگان داده نشد.

ژه
 ویـ

بر
خــ

 دستور آیت اهلل  رئیسی به دادستان تهران
 برای بررسی گزارش رییس دیوان محاسبات

رییس قوه قضاییه طی دستوری به دادستان تهران دستور داد تاگزارش رییس دیوان محاسبات 
در مورد ارز تخصیصی برای واردات کاال در شعبه اختصاصی به صورت ویژه بررسی شود.به 
نقل از مرکز رس��انه قوه قضائیه، طی هفته گذش��ته رئیس دیوان محاس��بات کشور گزارشی در 
خصوص »تأمین ارز به نرخ دولتی 4۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساسی و غیراساسی 
در س��ال ۹۷« ک��ه باب��ت آن بی��ش از چهار میلی��ارد و 8۲۰ میلیون دالر بالتکلیف مانده و علی 
رغم گذش��ت بیش از یک س��ال منجر به واردات کاال نش��ده اس��ت به دفتر رئیس قوه قضائیه 
ارس��ال نموده که آیت اهلل رئیس��ی پس از مش��اهده این گزارش، بالفاصله به دادس��تانی تهران 
دس��تور داده اس��ت موضوع به صورت ویژه در یک ش��عبه اختصاصی مورد بررس��ی قرار بگیرد.

بنابراین گزارش، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که روز سه شنبه در نشست علنی مجلس 
شورای اسالمی به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت، طی اظهاراتی به رسیدگی 
به موضوع ارز 4۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی ها 
و وارد کنندگان کاالهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دالر بوده است که از این 
رقم حدود 4.8 میلیارد دالر ما به ازای واردات کاال نداشته است.وی افزود: همچنین قرار بوده 
حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک های عامل واریز شود 
که با پیگیری های دیوان تا سال ۹8 تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد دالر آن تاکنون بازنگشته است.رئیس دیوان محاسبات افزود: قانونا در این پرونده به 
هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و 

مشخص کردیم که چه میزان کاال وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.
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 عضو کمیس��یون عمران مجلس با مثبت ارزیابی 
کردن عرضه مصالح س��اختمانی در بورس، گفت: 
ب��ا ای��ن کار دس��ت دالالن از قیمت گذاری مصالح 
ساختمانی کوتاه می شود. علیم یارمحمدی با اشاره 
به برنامه ریزی وزارت راه و شهرس��ازی و س��ازمان 
ب��ورس برای عرضه مصالح س��اختمانی در بورس 
کاال، اظه��ار کرد: طب��ق توافق صورت گرفته قرار 
اس��ت مصالح س��اختمانی تحت تابلوی مستقلی در 
بورس عرضه شود.وی با یادآوری این که هم اکنون 
فق��ط ف��والد در ب��ازار بورس به فروش می رس��د، 
اف��زود:  یک��ی از مؤلفه های اصلی در عرضه مصالح 
ساختمانی در بورس کاال افزایش شفافیت در نحوه 
قیمت گذاری این محصوالت اس��ت، یکی دیگر از 
آثار عرضه مصالح ساختمانی در بورس کاال، منطقی 
ش��دن و کاهش قیمت این محصوالت خواهد بود، 
با این اقدام مصالح س��اختمانی بر اس��اس وضعیت 
بازار و میزان عرضه و تقاضا کش��ف قیمت خواهد 
شد.وی با تاکید بر این که با عرضه مصالح ساختمانی 
در بورس دس��ت دالالن ب��رای قیمت گذاری این 
بخش کوتاه می ش��ود، تصریح کرد:  واسطه گران و 
دالالن برای کسب سود بیشتر روند عرضه و تقاضا 
را در بازار مصالح س��اختمانی بر هم می زنند و این 
مسئله موجب بروز تنش در بازار مصالح و افزایش 

قیمت ها می شود.

دولت اعتبار بازسازی روستاهای 
جنگ زده را تأمین نکرد 

معاون بنیاد مس��کن با بیان این که به دلیل ش��یوع 
ویروس کرونا امکان بازدید از طرح های بازسازی 
بنیاد در اس��تان های مختلف فراهم نیست،گفت: 
اعتبار بازس��ازی روس��تای جنگ زده تامین نشد. 
عزی��زاهلل مهدی��ان با ی��ادآوری این ک��ه به دلیل 
بح��ران کرون��ا، امکان تردد و بازدی��د از پروژه ها 
برای مسئوالن بنیاد مسکن فراهم نیست و نزدیک 
به یک ماه است که از پروژه ها بازدید به عمل نیامده 
که امید است این مشکالت ماه آینده برطرف شود، 
اظهار کرد:  کار بازسازی مناطق جنگ زده به اتمام 
رسیده است. فقط در چندین نقطه از جمله آبادان 
و خرمش��هر، واحدهایی تکمیل نشده وجود دارد 
که باید به اتمام برس��ند.وی ادامه داد: اتمام این 
واحدها برای آن طوالنی ش��د چون بس��یاری از 
جنگ زدگان این مناطق از مناطق مسکونی خود 
در س��ال های جن��گ کوچ ک��رده و با پایان جنگ 
تمایل به بازگشت داشتند که بخش عمده ای از این 
واحدها برای جنگ زدگان به اتمام رسیده است. به 
عبارت دیگر تعداد فراوانی خانه احداث و کارهای 
عمران روستایی آن مناطق از جمله فاضالب، دفع 
آب های س��طحی و س��ایر موارد با منابعی که بنیاد 
مس��کن و مناطق آزاد مش��ترکا صرف کرده اند، به 

پایان رسیده است.

شیوه نامه اقدامات پیشگیرانه کرونا 
ویروس به ایرالین ها ابالغ شد 

جعفر زاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی 
اظهار کرد:  شیوه نامه اقدامات پیشگیرانه بیماری 
کرونا ویروس جهت پیش��گیری از انتقال بیماری 
کرون��ا ویروس )COVID-۱۹( و به منظور حفظ 
س��المت کارکنان صنعت هوانوردی و مس��افران 
بر اس��اس مصوبات س��تاد ملی مبارزه با کرونا و 
مق��ررات بین المللی س��ازمان جهانی بهداش��ت 
تدوین ش��ده اس��ت.وی افزود: مح��دوده اثر این 
ش��یوه نامه شامل همه ش��رکت های هواپیمایی، 
فرودگاه ه��ا، ش��رکت های خدم��ات زمینی، بار و 
مس��افر، خدمات ویژه، نظافت هواپیما و همچنین 
کلی��ه خلبان��ان و کادر پ��روازی، کارکنانی که در 
بخش های خدمات مس��افر، خدمات پرواز، واحد 
کنترل پرواز )ATS(، مس��ئولین پایگاه بهداش��ت 
مرزی فرودگاه، کارکنان خدمات ویژه مسافرین، 
کارکن��ان ضدعفونی کنن��ده و نظاف��ت هواپیما، 
خدم��ات بار، جامه دان، کارکنان خدمات مس��افر 
)کوردینات��ور پرواز )هماهنگ کنن��ده(، کارکنان 
رمپ،...( و کارکنان نگهداری و تعمیرات هواپیما 
در خط پرواز است.وی گفت:  رعایت مقررات این 
شیوه نامه و پروتکل های مصوب بهداشتی توسط 
همه ش��رکت ها و ذینفع��ان صنعت هوانوردی در 
این ش��رایط امری ضروری و الزم اس��ت. لذا برای 
اس��تمرار حداقلی پروازه��ای داخلی و بین المللی 
برای جابجایی امن و ایمن مسافر، رعایت مقررات 

بهداشتی الزامی است.

لغو سفارشات ساخت هواپیمای 
پرفروش بوئینگ

ش��رکت آمریکایی بوئینگ روز س��ه ش��نبه از لغو 
س��فارش س��اخت ۷۵ فرون��د دیگ��ر از هواپیمای 
مس��افربری ۷۳۷ مکس خود در ماه مارس خبر داد 
در حالی که ش��یوع ویروس کرونا باعث زمین گیر 
شدن این مدل هواپیمای پرفروش در فرودگاه های 
جهان ش��ده است.بنا بر این گزارش، مجموع تعداد 
سفارش��ات لغو ش��ده برای س��اخت این هواپیما در 
ماه مارس به ۱۵۰ فروند رس��یده اس��ت که ش��امل 
۷۵ موردی که ش��رکت ایرلن��دی لیزینگ آوولون 
سفارش داده بود، می شود. سفارشات لغو شده جدید 
نیز ش��امل ۳4 فروند از ۱۳۵ هواپیمایی که ش��رکت 

برزیلی گل سفارش داده بود، می شود.

پیشنهاد تمدید ۲ ماهه مهلت 
اظهارنامه و رسیدگی مالیاتی به ستاد 

مقابله با کرونا ارائه شد
معاون فنی و حقوقی س��ازمان مالیاتی از یک بس��ته 
پیش��نهادی ب��ه منظور تمدید ۲ ماه��ه مهلت ارائه 
اظهارنامه اش��خاص حقیقی و حقوقی و رس��یدگی 
مالیات��ی خب��ر داد. محمود علی��زاده در گفت وگو با 
فارس با اشاره به بسته قبلی حمایت مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی از بنگاه ها و اصناف در مقابله با وضعیت 
اقتصادی ناش��ی از ویروس کرونا که قباًل ابعاد آن 
اعالم ش��د، اظهار داش��ت: در حال حاضر یک بسته 
پیش��نهادی به منظور تمدید مهلت ارائه اظهارنامه 
اش��خاص حقیقی و حقوقی پیش بینی ش��ده است.
مع��اون فن��ی و حقوقی س��ازمان امور مالیاتی ادامه 
داد: همچنین رس��یدگی به اظهارنامه های مالیاتی 
س��ال ۱۳۹۷ برای مدت ۲ ماه تمدید خواهد ش��د. 
ای��ن موض��وع پس از تصویب در س��تاد ملی مبارزه 
ب��ا کرون��ا به اجرا در خواه��د آمد.علیزاده با تاکید بر 
اینک��ه مالی��ات به موجب قانون وضع ش��ده و برای 
هرگونه تغییر یا تمدید نیاز به وضع قانون یا مصوبات 
نهادهای دارای مجوز است، بیان داشت: ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و سران قوا که به نوعی تنفیذ اختیار 
و اذن از مق��ام معظ��م رهب��ری را دارن��د می توانند 
این پیشنهادها را تصویب کنند.معاون سازمان امور 
مالیات��ی در رابط��ه با درخواس��ت اتاق بازرگانی که 
مرب��وط ب��ه بحث تبصره م��اده ۱۰۰ قانون مالیات 
ه��ای مس��تقیم بود، تصریح ک��رد: این موضوع نیز 
جز پیش��نهادها به س��تاد ملی مقابله با کرونا بوده 
اس��ت البته ابتدا این پیش��نهادها باید به سمع و نظر 
وزیر اقتصاد برس��د و بعد در س��تاد اقتصاد مقاومتی 
تصویب شود. با توجه به عزم و اراده و رویکردی که 
در جه��ت حمای��ت از واحدها و بنگاه های اقتصادی 
وجود دارد و به احتمال زیاد تا اوایل اردیبهشت ماه 

این پیشنهاد ها تصویب خواهد شد.

عملکرد بودجه 98 مبهم است
محمد حس��ینی عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس با اش��اره به اینکه وضعیت عملکرد بودجه 
ب��رای نمایندگان مبهم اس��ت، گفت: پایان س��ال 
گذشته تخصیص دستگاه ها و طرح ها جابجا شده 
که خالف قانون اس��ت. عضو کمیس��یون برنامه و 
بودج��ه مجل��س ب��ا بیان اینکه ۲۷ روز از س��ال ۹۹ 
گذش��ته و هنوز عملکرد بودجه س��ال ۹8 و وضعیت 
صورت حس��اب دریافت و پرداخت ها ارائه نش��ده 
اس��ت، تصریح کرد: معم��واًل یک ماه این موضوع 
زمان می برد و تا پایان ماه بعد آن، صورت عملکرد 
بودجه ارائه می ش��ود.این نماینده مجلس در مورد 
میزان تحقق ۹8 درصدی بودجه سال ۹8 نیز عنوان 
ک��رد: صحبته��ای نوبخت را دیدم و البته از جزئیات 
عملکرد بودجه اطالعی نداریم و هنوز جزئیات آن 
ارائه نش��ده اس��ت. ما نیز خواهان دریافت جزئیات 
آن هس��تیم تا مش��خص شود چه میزان نفت صادر 
ش��ده و س��هم درآمدها و واگذاری دارایی های مالی 
چقدر بوده است. وضعیت درآمدها برای نمایندگان 

هم مبهم است.

بورس در یک روز 7 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی جمع کرد

 مدیرعام��ل ب��ورس اوراق به��ادار تهران با اش��اره 
ب��ه اینک��ه عرضه شس��تا بزرگتری��ن عرضه تاریخ 
بازارس��رمایه اس��ت گف��ت: میزان ف��روش تامین 
اجتماع��ی درای��ن عرضه به ۷ ه��زار میلیارد تومان 
رسید. علی صحرایی در حاشیه مراسم عرضه اولیه 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفت: امروز 
ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی 8 میلیارد 
س��هم با کش��ف قیمت 86۰ تومان عرضه کرد و با 
ای��ن عرض��ه ۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار 
جمع اوری شد.وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، هلدینگ چند رشته ای است و در 8 
گروه صنایع مختلف سرمایه گذاری کرده است.وی 
ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری در مجموعه های 
صنایع پتروش��یمی، نفت، پاالیش��گاه، بانکداری، 
بیم��ه، حم��ل و نق��ل ج��اده ای و دریای��ی، صنایع 
کش��اورزی و غذایی، س��یمان و کاشی و سرامیک 
فعالیت دارد و دارای ۱8۷ شرکت بزرگ با 4۵ هزار 
پرس��نل است.مدیرعامل بورس تهران درباره سایر 
عرضه ه��ای اولیه دربورس گفت: چندین ش��رکت 
هلدینگ مراحل پذیرش را پش��ت س��ر گذاشتند و 
س��هام چند ش��رکت خوش نام صنایع غذایی هم 
در اینده عرضه می ش��ود و به محض اماده ش��دن، 
نماد ان ها در س��ایت بورس تهران درج می ش��ود.
صحرایی بیان کرد:افراد تازه واردی که قصد خرید 
س��هام دارند از طریق صندوق ها اقدام به س��رمایه 
گذاری کنند و بعد از کسب تجربه به طور مستقیم 

وارد بازار شوند.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه از دیگر وجوه عرضه سهام شستا در بورس این است که سایر بنگاه های بزرگ هم از این پس می توانند عرضه سهام در بورس را تجربه کنند، گفت: 
خوش��بختانه اس��تقبال از س��هام شس��تا مورد توجه بوده و از این موضوع خوش��حالم.وی ادامه داد: عرضه س��هام شس��تا اولین مورد نبوده و آخرین مورد هم نخواهد بود و از این پس با هماهنگی 
وزارت صمت و س��ایر نهادها، هلدینگ های بزرگ در بازار س��رمایه عرضه خواهند ش��د.وزیر اقتصاد تاکید کرد: برای اینکه واگذاری ها را به صورت عمومی انجام دهیم تا همه آحاد در آنها 

شرکت کنند، روش واگذاری را از واگذاری بلوکی و خرد به ETF تغییر دادیم تا همه بتوانند از این طریق در بورس سرمایه گذاری کنند و سهام بخرند.

تداوم عرضه 
هلدینگ های 
بزرگ در بورس

اقتصاد کالن

راه و مسکن

حسین راغفر با انتقاد از نبود شفافیت در بسته حمایتی دولت تشریح کرد

20 میلیارد دالر به یغما رفت و حاال برای 5 میلیارد دالر دست مان را به سوی بانک جهانی دراز کردیم
اتالف منابع صندوق توسعه ملی

گروه اقتصاد کالن:اس��تاد دانشگاه الزهرا اظهار 
داشت: در حالی که ۲۰ میلیارد دالر در جریان یک 
فساد بزرگ از کشور خارج شد و کسی هم در این 
رابطه پاسخگو نیست، امروز برای ۵ میلیارد دالر 
دست مان را به سوی بانک جهانی و نهادهای 
بین المللی دراز کردیم. حسین راغفر در گفت وگو 
با ایلنا درباره مقایسه بسته های حمایتی در ایران از 
اقشار و کسب و کارهای مختلف با سیاست های 
حمایتی در سایر کشورها اظهار داشت: همه آنچه 
درباره بس��ته های حمایتی کشورهای دیگر به 
ویژه کانادا و آمریکا گفته می شود واقعیت ندارد و 
مردم این کشورها هم برای دریافت این بسته ها 
با محدودیت های جدی مواجه ش��ده اند.وی با 
اش��اره به مبلغ و ارزش بس��ته های حمایتی در 
سایر کشورها افزود: باید توجه داشته باشیم که 
این مبالغ اعالم ش��ده با توجه به س��طح زندگی 
اف��راد در آن کش��ورها ب��اال نیس��ت و کمک به 
افرادی اس��ت که بتوانند از حداقل ها برخوردار 
شوند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای 
مثال در آمریکا تنها افرادی می توانند از بس��ته 
حمایتی دولتی استفاده کنند که در سال گذشته 
درآمد حداقلی را داش��ته باش��ند و اگر اطالعات 
نش��ان دهد که افراد در س��ال گذشته از یک حد 
مشخص درآمد بیشتری داشته اند، نمی توانند از 
این بسته استفاده کنند ولو اینکه در شرایط حال 
حاضر بیکار شده باشند که گزارش های رسمی 
نش��ان می دهد در همین مدت ۱۰ میلیون نفر 
در آمریکا بیکار ش��دند اما امکان اس��تفاده از این 

بسته را هم ندارند.
درب�اره حمایت های دول�ت آمریکا و کانادا  ���

اغراق می شود
راغفر با بیان اینکه بسیاری از تبلیغات گسترده ای 
ک��ه درباره حمایت های دولت آمریکا و کانادا از 
مردمانشان می شود غیرواقعی است، گفت: این 
اغراق در تبلیغات با هدف ایجاد فشار روانی در 
کشور انجام می شود.این مدرس دانشگاه با تاکید 
بر اینکه مشکل ما سیاست های دولت نیست، 
اظهار داش��ت: مشکل سیاست های کلی است 
که اعمال می شود و رئیس جمهور هم نمی تواند 
به تنهایی در این موارد تصمیم گیر باشد و تنها 
ی��ک جهت گی��ری کلی را دنبال می کند و ما به 
این جهت گیری کلی انتقادات اساس��ی داریم.
وی با بیان اینکه بس��ته های حمایتی در ایران 
به هیچ وجه کافی نیست، گفت: مهمتر از عدم 
کفایت از این بس��ته ها این اس��ت که در نهایت 
چه کسانی این بسته های حمایتی و این مبالغ 
را دریافت خواهند کرد و در تمام این روند و این 

موضوعات ابهام وجود دارد.
نحوه توزیع بسته حمایتی مشکوک است ���

راغف��ر ادام��ه داد: از ۱۰۰ ه��زار میلیارد تومان 
بسته حمایتی که دولت در نظر گرفته ۲۵ هزار 

میلیارد تومان در قالب وام یک میلیون تومانی 
به افراد داده می شود و ۷۵ هزار میلیارد تومان از 
آن قرار است به بنگاه های اقتصادی ارائه شود 
که این توزیع بسیار مشکوک است.وی افزود: 
تجربه گذشته عملکرد دولت در موارد مشابه در 
توزیع تس��هیالت و امکانات نشان می دهد که 
باید نگران نحوه توزیع باشیم و اینکه قرار است 
بر چه اساس��ی و چه ضابطه ای این یارانه بین 
افراد تقسیم شود و قطعا این نگرانی وجود دارد 
که ۷۵ هزار میلیارد تومان بین دوس��تان، رفقا 
و آشنایان آقایان توزیع می شود.این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه معموال نیازمندان واقعی 
و تولیدکنن��دگان از چرخ��ه اینگونه حمایت ها 
محروم می ش��وند، گفت: تضمینی برای توزیع 
این مبالغ به صورت عادالنه بین نیازمندان واقعی 
وجود ندارد.راغفر با اشاره به سیاست جهش تولید 
در س��ال جاری گفت: در حالی سیاس��ت جهش 
تولید را مطرح می کنند که ۱4 س��ال اس��ت با 
رکود عمیق مواجه هس��تیم و امس��ال هم رکود 
ناش��ی از ویروس کرونا بر مشکالت اقتصادی 
گذشته اضافه شده و این موضوع رکود تورمی 
را تشدید و تقویت می کند.این استاد دانشگاه با 
اشاره به نگرانی ها از مجوز برداشت یک میلیارد 
یورویی از صندوق توس��عه ملی گفت: در حالی 
آقایان مجوز برداشت این مبلغ از صندوق توسعه 
ملی را دارند که اکنون ۳۷ میلیون دالر ارز برای 
واردات داروهای اختصاص یافته که مشابه آن 
در داخ��ل تولی��د می ش��ود و یک دالر هم بابت 
نهاده ه��ای تولی��د این داروها در داخل کش��ور 

اختصاص نیافته است.
ی�ک میلی�ارد یوروی صندوق توس�عه ملی  ���

تلف می شود
راغفر تاکید کرد: این روند نشان می دهد که فساد 
بزرگی در این جریان وجود دارد که در چارچوب 
ساختار فاسد اقتصادی، قطعا مشکالت کنونی 
حل نمی شود و این یک میلیارد یورو از صندوق 
توسعه ملی هم مانند ۲۰ میلیارد دالری که در 
این سیستم اوایل سال ۹۷ برای واردات خودرو، 

موبایل و سایر اقالم غیرضروری اختصاص پیدا 
کرد، تلف خواهد شد.وی ادامه داد: به دلیل ابهام 
در شیوه عملکرد دولت و عدم شفافیت در توزیع 
منابع، هیچ تضمینی نیست و این امکان وجود 
دارد که هر نوع فسادی در این رابطه رخ دهد و 
تخصیص همین منابع هم دچار مشکل خواهد 
ش��د.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه 
وقتی دولت مجوز برداشت از صندوق را می گیرد 
یا منابعی را تخصیص می دهد، فساد بزرگی در 
راه و جریان است، گفت: در جریان تخصیص ۲۰ 
میلیارد دالری که در اوایل سال ۹۷ برای واردات 
در نظر گرفته شد نه تنها کاالهای ضروری به 
کشور وارد نشد بلکه بخش قابل توجهی از این 

منابع ارزی از کشور خارج شد.
دولت موارد تخصیص منابع را اعالم کند ���

راغفر افزود: نکته قابل توجه این است که در آن 
زمان همه می دانس��تند بالفاصله و به س��رعت 
تحریم های گس��ترده ای در راه اس��ت و آمریکا 
ه��م ای��ن موضوع را اعالم ک��رده بود اما با این 
ش��رایط، ذخایر ارزی کش��ور برای موضوعات 
بی اهمیت تخصیص داده شد. بنابراین سیستم 
توزیع یارانه در کشور اصال قابل اعتماد نیست 
مگر اینکه دولت در این مورد بسیار شفاف باشد 
و م��وارد تخصی��ص این منابع را اعالم کند.وی 
با بیان اینکه دولت باید بگوید این منابع به چه 
کسانی، با چه مبلغی و برای چه کاری پرداخت 
ش��ده اس��ت، اظهار داشت: باید تمام اطالعات 
شفاف و روشن باشد تا ذینفعان بتوانند تخصیص 
منابع به افراد و ش��رکت ها را پیگیری کنند.این 
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این جریان 
فقط مسئله، دولت نیست و در واقع رئیس دولت 
عمال سخنگوی حاکمیت است، گفت: این نگاه 
در حکمرانی اقتصادی س��ه دهه گذشته وجود 
داشته و فقط به دولت ها بستگی ندارد و هیچکدام 
از دولت ها در س��ال های گذشته به تنهایی این 
سیاست ها را اتخاذ نکرده اند.این استاد دانشگاه 
ب��ا تاکی��د بر اینکه البت��ه دولت نقش کلیدی در 
توزیع منابع دارد و مجری این اقدامات اس��ت، 

افزود: طبیعی است که در این بریز و بپاش های 
بی حساب و کتاب و عدم شفافیت ها، اتفاقاتی از 
این دست رخ می دهد البته شرایط کنونی کشور 

هم فقط متوجه دولت نیست.
تمام نهادهای اقتصادی مس�ئولیت جدی  ���

بپذیرند
راغف��ر ب��ا تاکی��د بر اینکه در مواجهه با فس��اد، 
دس��تگاه قضایی نقش تعیین کننده ای داشته و 
دارد، گفت: همین دستگاه در فرسایش اعتماد 
عمومی هم موثر بوده و در این شرایط امروز باید 
تمام نهادهایی که در حوزه اقتصاد فعال هستند و 
زیر نظر دولت هم نیستند، از جمله کمیته  امداد 
خمینی، آستان قدس رضوی و غیره مسئولیت 
جدی بپذیرند چراکه در توانمندی مردم در این 
ش��رایط نقش قابل توجهی را می توانند داش��ته 

باشند.
استقراض خارجی مشروط و مشکل آفرین  ���

است
وی درباره استقراض خارجی کشورمان در این 
شرایط اظهار داشت: هر نوع استقراضی مشروط 
بوده و در این ش��رایط هم مش��روط خواهد بود و 
مشکالت جدی و گسترده ای را به دنبال خواهد 
داش��ت و بعد از جنگ تاکنون این مش��کالت 
در حوزه اقتصاد کش��ور وجود داشته، رشد کرده 
و محدودیت های جدی برای سیاس��ت گذاران 
ایجاد کرده است.راغفر با بیان اینکه استقراض 
مش��روط در این ش��رایط فاجعه است، گفت: در 
حالی که ۲۰ میلیارد دالر در جریان یک فس��اد 
بزرگ از کش��ور خارج ش��د و کس��ی هم در این 
رابطه پاسخگو نیست، امروز برای ۵ میلیارد دالر 
دست مان را به سوی بانک جهانی و نهادهای 
بین الملل��ی دراز کردی��م.وی با بیان اینکه این 
بدهی ای اس��ت که باید دولت های بعدی آن را 
بپردازند، گفت: قطعا برای پرداخت این وام شرط 
مصرف کاالهایی را می گذارند که مطمئن باشند 
به فعالیت های تحریمی کشور کمک نمی کند 
و عمدت��اً ب��رای واردات دارو و خوراک این وام را 
می دهند که این جریان هم به مافیاهای واردات 
نهاده های غذایی در کش��ور کمک خواهد کرد 
و منافع ملی برای ما نخواهد داش��ت.این استاد 
دانش��گاه با بیان اینکه برای صدور مجوز ارائه 
وام خارج��ی ب��ه ایران تردیدهایی وجود دارد اما 
اگر اجازه برداشت هم بدهند مشروط و محدود 
خواه��د ب��ود، گفت: این پرداخت وام در واقعیت 
خدمت به صنایع دارای مش��کل کش��ورهای 
وام دهنده خواهد بود تا بتوانند صنایع دارویی و 
غذایی خود را که امروز با مشکل مواجه شده را 
تقویت کنند و از طریق فروش اجباری این دارو 
و مواد غذایی به ایران بتوانند برخی از زیان های 
خ��ود را جب��ران کنند که این ب��رای ایران یک 

فاجعه است.

کالنـ  زیربنایی

کارشناس اقتصادی هشدار داد

احتمال سرازیر شدن تسهیالت کرونایی به بخش های غیرمولد 
گروه اقتصاد کالن:یک کارشناس اقتصادی با نقد تصمیم دولت برای 
اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت کرونایی به کسب و کارها 
گفت: این حجم از نقدینگی اگر مدیریت و نظارت نشود، ممکن است 
به بخش های غیر مولد کشور سرازیر شود و به بهم خوردگی اقتصاد 
دامن بزند. ابوالفضل نوروزی، کارشناس اقتصادی، در برنامه پایش که 
با موضوع »بررسی برنامه های اقتصادی دولت برای مقابله با بحران« 
پخش ش��د، با اش��اره به اینکه دولت برای تامین هزینه های مقابله با 
کرونا، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است، گفت: 8 هزار میلیارد 
تومان از این اعتبار به صورت وام یک میلیون تومانی به سرپرس��تان 
خان��وار تعل��ق م��ی گیرد، ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز صرف هزینه های 
وزارت بهداشت و بیمه بیکاری خواهد شد.وی بیان کرد: اگر دو اقدام 
زیر ساختی پرونده الکترونیک سالمت و افزایش ظرفیت کادر درمانی 
در وزارت بهداش��ت صورت می گرفت، دیگر نیازی به اختصاص ۱۷ 
هزار میلیارد تومان نبود.نوروزی گفت: دولت بنا دارد ۷۵ هزار میلیارد 

تومان در قالب تس��هیالت ۱۲ درصدی به کس��ب و کارها اعطا کند، 
اما برخی س��ازوکارهای آن مانند چگونگی اعطای این تس��هیالت به 
کسب و کارها از سوی بانک ها و تحقق تسهیالت مشخص نیست.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: با توجه به سوابق گذشته از 
طرفی معلوم نیست این تسهیالت به متقاضیان واقعی اختصاص یابد و 
انحرافی نداشته باشد، حتی اگر به متقاضی واقعی این تسهیالت برسد، 
مشکل بازار ما در حال حاضر از سمت تقاضا است و همین باعث می 
شود تولید کننده نتواند محصوالت خود را بفروشد و به یک تولیدکننده 
بیکار بدهکار تبدیل ش��ود.وی افزود: این حجم از نقدینگی حاصل از 
تسهیالت ۷۵ هزار میلیارد تومانی اگر مدیریت و نظارت نشود، ممکن 
است به بخش های غیر مولد کشور سرازیر شود و ضمن اینکه تولید 
رونق نمی گیرد به بهم خوردگی اقتصاد نیز دامن می زند.نوروزی با بیان 
اینکه دولت باید برای رونق بازار کشور زنجیره های مصرف را تحریک 
کند، گفت: دولت باید به مصرف کننده نهایی تسهیالت اعطا کند چرا 

که در صورت ایجاد تقاضا و توان مصرف کننده است که چرخ کارخانه 
ها می چرخد در غیر این صورت محصوالت کارخانه ها بدون متقاضی 
باقی می مانند و با عدم فروش کاالهای تولیدی، حرکت کارخانه ها 
دچار اختالل می شود.این کارشناس اقتصادی افزود: حمایت از مصرف 
کننده نهایی باعث حرکت چرخه تولید می شود به گونه ای که ایجاد 
تقاضا باعث رونق کارخانه های تولیدی، عمده فروش ها و خرده فروش 
ها نیز در پی دارد.وی گفت: پیشنهاد می شود به ۷ دهک پایین جامعه 
به ازای هر فرد خانوار یک میلیون تومان تسهیالت با بهره 8 درصدی 
اعطا ش��ود و محل مصرف آن نیز دس��تگاه های کارتخوان کس��ب و 
کارهای آسیب دیده از کرونا تعیین گردد.نوروزی در پایان گفت: باید 
برخی صنایع کشور را انتخاب و از آنها حمایت ویژه نمود، این صنایع 
پیش��ران هس��تند و با حرکت خود می توانند س��ایر کسب و کارها را به 
دنبال خود بکشند، به عنوان مثال با فعال سازی صنعت مسکن، ۱۲۰ 

صنعت دیگر رونق پیدا می کند.

گروه اقتصاد کالن:دومین مرحله کمک بالعوض دولت)برای دوران 
شیوع کرونا( شنبه و کمک ویژه ماه رمضان دوشنبه آینده به حساب 
سرپرستان حدود ۳ میلیون نفر نیازمند شناسایی شده واریز می شود.
به گزارش مهر، مهدی قمصریان سخنگوی سازمان برنامه و بودجه 

کشور در توییتی نوشت: دومین مرحله کمک بالعوض دولت شنبه 
و کمک ویژه ماه رمضان دوشنبه آینده به حساب سرپرستان حدود ۳ 
میلیون نفر نیازمند شناسایی شده واریز می شود.میزان این کمک های 
بالعوض بر اساس بعد خانوار از ۲۰۰ هزار تا 6۰۰ هزار تومان خواهد 

بود. ۲ مرحله کمک بالعوض دیگر اردیبهشت و خرداد واریز می شود.
گفتنی است؛ برای خانوارهای یک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ 
هزار تومان، سه نفره 4۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و 

خانوار پنج نفره یا بیشتر 6۰۰ هزار تومان واریز می شود.

سخنگوی سازمان برنامه خبر داد 

کمک بالعوض به 3 میلیون قشر آسیب پذیر شنبه واریز می شود
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 قیمت نفت تا پایان
 ۲۰۲۰ به ۴۵ دالر می رسد 

مدیر عامل ش��رکت گازپروم نفت روس��یه گفت اگر 
آمریکا تعطیلی های ملی را کاهش دهد و تقاضای 
نفت افزایش پیدا کند، قیمت نفت می تواند در پایان 
سال میالدی جاری به 4۰ تا 4۵ دالر در هر بشکه 
برس��د.به نقل از اویل پرایس،الکس��اندر دیوکوف 
گفت این یک س��ناریوی خوش��بینانه اس��ت که بر 
اس��اس بهبود فعالیت های اقتصادی در نیمه دوم 
س��ال میالدی جاری طرح ریزی ش��ده اس��ت. وی 
گفت در حال حاضر پیش بینی شرایط تقاضای نفت 
آس��ان نیس��ت و انتظار یک افزایش زیاد در قیمت 
کامال غیر واقعی به نظر می رسد.دیوکوف در پاسخ 
به سوالی در مورد قرارداد اوپک و متحدانش که این 
بار س��ایر تولید کنندگان مثل برزیل، نروژ و آمریکا 
هم به آن پیوسته اند گفت هنوز برای اعالم موفقیت 
زود اس��ت. وی اش��اره کرد کاهش تولید برای تمام 
تولیدکنن��دگان ضروری اس��ت.اوپک و متحدانش 
تواف��ق کرده اند ۹.۷ میلیون بش��که در روز نفت را 
از اول م��اه م��ه از بازارهای جهانی  خارج کنند. این 
کاهش تولید دو ماه ادامه خواهد داش��ت و پس از 
آن ۷.۷ میلیون بشکه در روز تا پایان ۲۰۲۰ از تولید 
نفت دنیا کم می شود. بعد، این کاهش تولید به ۵.8 
میلیون بش��که در روز می رس��د که تا آوریل ۲۰۲۲ 
برقرار خواهد بود.دیوکوف گفت س��هم روس��یه از 
این قرارداد جدید کاهش تولید ۱8 درصد اس��ت و 
اضافه کرد این همان سهمیه ای است که روسیه در 
قرارداد اول کاهش تولید اوپک و متحدانش داشت. 
با اضافه ش��دن ش��رکت کنندگان غیر اوپک جدید، 
س��هم روس��یه از کاهش کلی به کمتر از ۱۵ درصد 
می رسد.عکس العمل قیمت نفت به قرارداد کاهش 
تولی��د و تواف��ق تولیدکنندگان نفت گروه ۲۰ برای 
مش��ارکت در این قرارداد، بسیار ضعیف بود. قیمت 
شاخص نفت برنت در حال حاضر ۳۲.۲۲ دالر در هر 
بشکه است و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
۲۲.۷۲ دالر در هر بشکه معامله می شود که نشان 
می دهد بازیگران بازار هنوز هم نگران بخش تقاضا 
در معادله نفت هستند.مدیرعامل گازپروم در مورد 
تقاضای نفت گفت وقت آن رس��یده که نحوه اداره 
ب��ازار نف��ت تغییر کند. وی اضافه کرد:» در طوالنی 
مدت، باید به جای تنظیم میانگین عرضه ۵ س��اله، 

افزایش تقاضای نفت را هدف قرار دهیم«.

 رکود بازار نفت 
با کاهش تولید جبران نمی شود 

آژانس بین المللی انرژی هشدار داد که کاهش تولید 
نفت توسط کشورهای تولید کننده نمی تواند به طور 
کامل افت تقاضا برای این محصول استراتژیک را در 
پی شیوع بیماری کرونا جبران کند. آژانس بین المللی 
ان��رژی پی��ش بینی کرد که در ماه آوریل تقاضا برای 
نفت ۲۹ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت و 
به سطحی برسد که در ۲۵ سال گذشته نرسیده است.
این آژانس در گزارش ماهانه خود همچنین هش��دار 
داد که کاهش تولید توس��ط کش��ورهای تولید کننده 
نفت نمی تواند به طور کامل در کوتاه مدت این افت 
تقاضا را جبران کند.اگرچه آژانس بین المللی انرژی 
دستاوردهای روزهای گذشته و توافق ائتالف اوپک 
برای کاهش تولید نفت را “ش��روع محکمی” خواند 
ام��ا پی��ش بینی کرد که تقاضا برای این محصول به 
میزان متوس��ط ۹.۳ میلیون بش��که در روز در س��ال 
۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت.این سازمان بین المللی 
مس��تقر در پاری��س همچنین ادام��ه داد که  با پایین 
آوردن عرضه بیش از حد نیاز و مسطح کردن منحنی 
انباش��ته تولید نفت، کش��ورهای تولید کننده در یک 
سیس��تم پیچیده کمک می کنند تا بدترین روزهای 

این بحران را پشت سر بگذارند.

عربستان همچنان بازارها را از نفت 
پر می کند 

گرچه عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان نفت 
حاش��یه خلیج فارس با قرارداد کاهش تولید که ماه 
آین��ده می��الدی آغاز می ش��ود توافق کرده اند ولی 
همچنان ش��یرهای نفت خود را تا آن زمان باز می 
گذارن��د. ب��ه این ترتیب ذخای��ر نفتی حداقل تا چند 
هفت��ه دیگ��ر افزایش می یابند.به نقل از بلومبرگ، 
صادرات نفت عربس��تان در ماه آوریل تا حاال برابر 
با ۹.۳ میلیون بشکه در روز بوده است، در حالی که 
این کش��ور در دو هفته اول ماه مارس 6.8 میلیون 
بشکه در روز نفت صادر می کرد. حداقل ۱۰ نفتکش 
بزرگ با ظرفیت حمل ۲۰ میلیون بشکه نفت در بندر 
راس تانورای عربستان در انتظار بارگیری هستند.
ش��رکت آرامکوی عربس��تان پس از کاهش قیمت 
رسمی فروش نفت خود برای به دست آوردن سهم 
بازار، اعالم کرد تولیدش را تا ۱۲.۳ میلیون بش��که 

در روز در ماه آوریل افزایش می دهد.

بانک توسعه تعاون در سال 98 
به میزان 1۴۵ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت اعتباری پرداخت نمود

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
به تبیین عملکرد اعتباری این بانک طی سال گذشته 
پرداخ��ت. حج��ت اله مهدی��ان رئیس هیات مدیره و 
مدیرعام��ل بان��ک توس��عه تعاون بابی��ان این که در 
س��ال گذش��ته بیش از ۱۹۰ هزار فقره تس��هیالت به 
بخش های مختلف اقتصادی پرداخت ش��ده اس��ت 
گفت: پرداخت کل تس��هیالت بانک در بخش های 
اقتصادی در راس��تای رفع موانع تولید و رونق تولید 
در تعاونی ها و بنگاه های کوچک و متوسط به میزان 
۱4۵.۰۰۰ میلی��ارد ری��ال به منظ��ور تحقق اهداف و 
سیاست های دولت در جهت اشتغال و رونق تولید بوده 
است ضمن آنکه بانک با حضور در طرح های ملی و 
اشتغال زایی دولت و عاملیت تسهیالت بند الف تبصره 
۱8 قانون بودجه سال ۱۳۹8 در بخش صنعت و معدن، 
کش��اورزی، گردش��گری و میراث فرهنگی، وزارت 
نیرو )آب و فاضالب( و وزارت مس��کن و شهرس��ازی 
)راه آهن جمهوری اس��المی ایران( موفق به اعطای 
تس��هیالت ارزان قیمت پایدار روستایی و عشایری و 
اش��تغال فراگیر به منظور توس��عه و ایجاد اش��تغال در 
سطح کشور با محوریت مناطق کمتر توسعه یافته به 
مبل��غ ۲4.6۹4 میلی��ارد گردیده تا از این طریق عالوه 
بر آنکه رشد مناسبی در پرداخت تسهیالت به لحاظ 
کمی ایجاد نموده است، تالش شد تا بعد کیفی پرداخت 
تس��هیالت به لحاظ اثربخش��ی و هدفمندی آن نیز 
رعایت گردد.  مدیرعامل بانک توس��عه تعاون بابیان 
اینکه میزان تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون 
در س��ال ۱۳۹8 بیش از ۱4۵ هزار میلیارد ریال بوده 
است اظهار داشت: با پرداخت تسهیالت اعتباری ۱4۵ 
هزارمیلیاردی در سال گذشته عالوه بر اینکه ۱۰ هزار 
میلی��ارد ریال باالت��ر از هدف کمی موردنظر محقق 
گردیده، رش��د 4۰ درصدی در مقایس��ه با تسهیالت 
پرداختی سال ۹۷ را هم با خود به دنبال داشته است.  
مهدیان حدود ۷۰ درصد از تسهیالت پرداختی بانک 
را در بخش ه��ای تولی��دی عنوان نم��ود و در همین 
رابطه افزود: تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی 
۲۰.۳۰4 میلیارد ریال، بخش صنعت و معدن به میزان 
6۵6.88 میلیارد ریال، بخش مسکن و ساختمان به 
میزان ۱۱۷.44 میلیارد ریال، بخش خدمات ۳6۳.4۳ و 

بخش بازرگانی ۱۱۱.6۹ میلیارد ریال بوده است.  

حضور فعال کارکنان بیمه کوثر در 
سرپرستی  و شعب استان تهران

کارکنان سرپرس��تی   و ش��عب بیمه کوثر در اس��تان 
تهران به منظور تس��هیل و تس��ریع در ارایه خدمت 
ب��ه ش��هروندان در تمامی روزه��ای کاری هفته از 
س��اعت 8صب��ح لغایت ۱۵بعدازظهر پاس��خگوی 
مش��تریان هس��تند. به گزارش روابط عمومی بیمه 
کوثر، کارشناس��ان سرپرس��تی و ۱۰ش��عبه استان 
تهران به منظور تس��هیل و تس��ریع در ارایه خدمت 
ب��ه ش��هروندان تهران��ی، آماده خدمت رس��انی به 
مراجعه کنن��دگان در بخ��ش ص��دور بیمه نام��ه و 
پرداخت خسارت به زیان دیدگان هستند. براساس 
ای��ن گزارش، مش��تریان و بیمه گ��ذاران عالوه بر 
ارتباط حضوری با کارشناس��ان سرپرستی و شعب، 
می توانن��د در ه��ر زم��ان از طریق ش��ماره تلفن و 
 www.kins.ir پیام��ک 8۹۳8۲-۰۲۱ و نش��انی
با کارشناس��ان ش��رکت ارتباط برقرار کنند و ضمن 
دریافت پاسخ، پیشنهاد و انتقاد خود را نیز مطرح کنند. 
برپایه این گزارش، کارشناس��ان سرپرستی استان 
ته��ران آماده ارای��ه خدمت در بخش های پرداخت 
خسارت مراکز درمانی و بیمه های درمان، بازخرید 
و پرداخ��ت وام بیمه ه��ای عمروس��رمایه گذاری و 
صدور تمامی رش��ته ها هستند. گفتنی است آدرس 
سرپرستی، اتوبان ارتش– قبل از خروجی امام علی 
)ع( جنوب- خیابان ولیعصر– کوچه مژده غربی– 

پالک۲۲  است.

نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین برای س��ال ۱۳۹۹ س��ه درصد تعیین ش��د. به گزارش روابط عمومی: با مصوبه هیات مدیره نرخ حق الوکاله بکارگیری س��پرده های س��رمایه گذاری مدت دار 
بانک ایران زمین در س��ال مالی ۱۳۹۹ س��ه درصد تعیین ش��د. بر اس��اس این گزارش نرخ حق الوکاله با مصوبه هیات مدیره و بر مبنای بس��ته سیاس��ی نظارتی بانک مرکزی تعیین می ش��ود. 
حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسالمی و بدون ربا در قبال بکارگیری منابع سپرده گذاران از آنان دریافت می کنند و درصورتی که درآمدهای ناشی از بکارگیری 

سپرده های مشتریان نزد بانک از سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر شود مابه التفاوت آن پرداخت می شود.

نرخ حق الوکاله 
بانک ایران زمین 
تعیین شد

از میان اخـــبار

خبر بیمه

خبر بانک

از میان اخـــبار
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وزیر نفت خبر داد

بهره برداری از 17 پتروشیمی جدید در سال 99
گروه نفت و نیرو:وزیر نفت در جلس��ه س��تاد 
جهش تولید با اش��اره به ورود ش��رکت ایرانی 
جایگزین توتال و سی ان پی سی برای پروژه 
حفاری پارس جنوبی از بهره برداری از ۱۷ واحد 
پتروش��یمی جدید در س��ال ۹۹ خبر داد. بیژن 
نامدار زنگه در  هفتمین نشست  ستاد راهبری 
و برنامه ریزی جهش تولید، گفت:  طرحهای 
صنعت نفت وگاز به دلیل حجم باالی سرمایه 
گذاری و نیاز به تکنولوژی پیشرفته، صرفا تولید 
نفت خام را در پی نخواهد داش��ت بلکه حجم 
باالی از س��اخت و س��از را نیز در کش��ور ایجاد 
خواهد کرد.وزیر نفت با بیان اینکه، مهمترین 
هدف دولت تکمیل پروژه پارس جنوبی است  
گف��ت: پ��س از تکمیل ۱۷ فاز این پروژه ۷۵۰ 
میلیون متر مکعب گاز تولید و در نتیجه ۱۰۰۰ 
میلیون مت��ر مکعب گاز به ش��بکه سراس��ری 
عرضه خواهد ش��د.وی افزود، در س��ال ۱۳۹۹ 
میتوان  انتظار داش��ت که ۱۷ واحد پتروشیمی 
به بهره برداری برسد که 6 میلیارد دالر تولید 
محص��ول جدید در پی خواهد داش��ت.زنگنه 
ادامه داد، گاز رس��انی از ایران ش��هر به کنارک 
و همچنین تکمیل فاز 4 پروژه س��تاره خلیج 
فارس در دس��تور کار خواهد بود.به گفته وزیر 
نفت: تا پایان دولت قرارداد میدانهای مشترک 
نهایی خواهد ش��د و پروژه های مربوطه فعال 
خواهند ش��د.مهندس زنگنه تاکید کرد، پروژه 
حفاری فاز ۱۱ پارس جنوبی که از سوی توتال و 
شرکت چینی  سی ان پی سی متوقف شده بود 
توس��ط یک شرکت ایرانی مجددا فعال خواهد 

شد.بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت   سال گذشته 
نیز در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره 
به آخرین وضعیت توسعه فاز ۱۱ میدان گازی 
پ��ارس جنوبی، گفت: اگرچ�����ه "ش��رکت 
پتروپارس" از قبل برای توس��عه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی همراِه شرکت توتال فرانسه و شرکت 
سی.ان.پی.س��ی چین ب��ود اما اکنون با خارج 
ش��دن دو ش��رکت دیگر از قرارداد، پتروپارس 
کامال جای آن ها را گرفته و توس��عه واحد اول 
ف��از ۱۱ پارس جنوبی به این ش��رکت محول 
شده است.وی با بیان اینکه شرکت پتروپارس 
فق��ط امکان توس��عه واح��د اول فاز ۱۱ پارس 
جنوبی را دارد )که کار تولید گاز ، همچون مابقی 
فازه��ا را انج��ام می دهد(، افزود: فعال به لحاظ 
تکنولوژیک و طراحی، امکان توسعه واحد دوم 
این میدان گازی توسط پتروپارس وجود ندارد.

وزیر نفت اضافه کرد: ش��رکت پتروپارس کار 

خود را آغاز کرده و در حال انعقاد قرارداد برای 
"اصالح جکت" و "تامین کاالهای اساسی به 

منظور حفاری چاه ها" هستند.
ظرفی�ت تولی�د روزانه گاز ب�ه یک میلیارد  ���

مترمکعب می رسد
وی با اشاره به اینکه طرح های پیشران صنعت 
پتروش��یمی در چهار زنجیره متانول، پروپلین، 
اتیلن و بنزن تعریف شده و در حال تبدیل شدن 
به سند است، یادآوری کرد: البته سرمایه گذاری 
این طرح ها به عهده بخش خصوصی اس��ت، 
اما الزم است بخش خصوصی را برای اجرای 
این طرح ها تشویق و تحریک کنیم، زیرا سبب 
فعال شدن بخش پایین دستی می شود.زنگنه 
ادامه داد: برای این منظور باید صندوق حمایت 
از توس��عه طرح های پیش��ران و پایین دس��تی 
پتروشیمی همانند صندوق نوآوری و پژوهش 
نفت تأس��یس ش��ود )اگر الزم باشد دولت هم 

کم��ک کن��د( و با مواردی همانند کاهش نرخ 
سود، ضمانت بازار، تضمین لیسانس و… به 
آنها کمک کنیم.وزیر نفت همچنین در حاشیه 
این نشست در گفت وگو با خبرنگار صدا و سیما 
با اش��اره به اینکه ظرفیت تولید گاز از میدان 
مش��ترک پارس جنوبی در س��ال ۹۹ به روزانه 
۷۵۰ میلیون مترمکعب می رسد، تصریح کرد: 
تولید روزانه گاز امسال به یک میلیارد مترمکعب 
می رسد که رکوردی بزرگ است.وی به طرح 
انتق��ال نف��ت خام گوره به جاس��ک به عنوان 
مهم ترین اولویت کاری امس��ال اش��اره کرد و 
گفت: با اجرای این طرح، امکان انتقال نفت خام 
از پایانه نفتی گوره در استان بوشهر به منطقه 
جاسک در ساحل دریای عمان فراهم می شود.
زنگن��ه تأکید کرد: طرح انتقال نفت خام گوره 
به جاسک به صورت کامل از سوی پیمانکاران 
ایرانی اجرا می ش��ود.وزیر نفت به یکی دیگر 
از مهم تری��ن طرح ه��ای امس��ال وزارت نفت 
اش��اره کرد و افزود: بخش دیگر بهره برداری 
از ۱۷ واحد جدید پتروشیمی در طول امسال با 
ارزش تولیدات باالی 6 میلیارد دالری اس��ت. 
س��ه طرح از این ۱۷ طرح، طرح های تولیدی 
مواد اولیه اس��ت که نزدیک به ۱۰ میلیون تن 
م��واد اولیه پتروش��یمی تولی��د می کند.وی از 
طرح گازرسانی ایرانشهر به کنارک به عنوان 
دیگر اولویت امسال نام برد و گفت: همچنین 
اج��رای فاز چهارم پاالیش��گاه خلیج فارس از 
دیگر طرح های مهمی اس��ت که امسال آن را 

دنبال می کنیم.

تامین مایحتاج ضروری سیل زدگان کشور با تسهیالت بانک مسکن
ل��وازم و مایحت��اج ضروری زندگی ۱۰ هزار و 
۱۲4 خانواده آس��یب دیده در س��یل فروردین 
ماه سال ۹8 با تسهیالت قرض الحسنه بانک 
مس��کن، تامین شد. به گزارش پایگاه خبری 
بانک مس��کن-هیبنا، بانک مس��کن با هدف 
حمایت از خانواده های آس��یب دیده در س��یل 
فروردین ماه سال گذشته پرداخت تسهیالت 
قرض الحس��نه به افراد متقاضی معرفی شده 
از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و وزارت 
جهاد کش��اورزی  را در اس��تان های خسارت 
دی��ده در دس��تور کار خ��ود قرار داد.  بررس��ی 
کارنامه تسهیالت دهی یکساله بانک مسکن 
در این حوزه نش��ان می دهد: بانک مس��کن 
پرداخت تس��هیالت به سیل زدگان فروردین 
ماه سال ۹8 را در سه سطح شامل »بازسازی 
واحدهای مس��کونی روستایی و شهری«، » 
تعمیر واحدهای مسکونی روستایی و شهری« 
و همچنی��ن » تامی��ن ل��وازم خانگ��ی و امور 
معیش��تی« آغاز کرد. ب��ه طوریکه از مجموع 
۳8 هزار و ۱۱6 پرونده معرفی شده به مدیریت 
ش��عب بانک در استان های مختلف کشور، تا 

اس��فندماه سال گذش��ته مجموعا به ۳۷ هزار 
و 844 متقاضی، تس��هیالت پرداخت ش��د. به 
این معناکه شعب بانک مسکن توانسته با یک 
س��رعت مناس��ب و قابل توجه به ۹۹ درصد از 
تقاضاهای معرفی ش��ده برای اخذ تسهیالت 
پاسخ مثبت بدهد و به این ترتیب از مشکالت 
خانواده های آس��یب دیده در جریان بازسازی 
پس از وقوع س��یل بکاهد.  آنطور که جزییات 
ای��ن کارنام��ه بیان می کن��د ارزش ریالی کل 

تس��هیالت پرداخت ش��ده در هر سه سطح تا 
تاریخ بیس��ت و هشتم اسفندماه سال گذشته 
معادل 8۰۵ میلیارد و ۳۷8 میلیون و ۹۰۰هزار 
تومان بوده اس��ت. این رقم معادل 8۵ درصد 
از اعتبار ابالغ ش��ده به ش��عب بانک در استان 
های آس��یب دیده کش��ور بوده است.  بررسی 
روند پرداخت تسهیالت در سه سطح ذکر شده 
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه از مجموع ۳۷ هزار و 
844 فقره تس��هیالت پرداخت شده،بیشترین 

تع��داد پرونده  به تعمیر واحدهای مس��کونی 
روس��تایی و ش��هری تعلق دارد. طی سال ۹8، 
۱۵ هزار و ۹۵۹ واحد آس��یب دیده در جریان 
س��یل فروردین ماه همان سال، از تسهیالت 
قرض الحسنه بانک مسکن بهره مند شدند و از 
این طریق مورد تعمیر قرار گرفتند.  همچنین 
۱۱ هزار و ۷6۱ واحد مس��کونی در روس��تاها 
و ش��هرهای تخریب ش��ده ناش��ی از سیل نیز 
مورد بازسازی کامل قرار گرفتند. ارزش ریالی 
تس��هیالت پرداخت در این س��طح نیز معادل 
48۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بوده است. 
بخش عمده پرونده های این بخش شامل ۱۰ 
و ۲۹۷ فقره به بازس��ازی خانه های روس��تایی 
اختصاص داشته است.  نکته جالب این کارنامه 
عملکرد آنکه، بانک مسکن در جریان حمایت 
از آس��یب دیدگان ناش��ی از سیل فروردین ماه 
س��ال گذش��ته، از تامین امور معیشتی وخرید 
لوازم ضروری این خانواده ها نیز غفلت نکرده 
و در ای��ن بخ��ش به ۱۰ هزار و ۱۲4 متقاضی 
ب��ه ارزش ۱46 میلی��ارد و ۲۲۳ میلیون تومان 

تسهیالت پرداخت کرده است.

نفت و نیرو

بانک و بیمه

نخستین چاه طرح توسعه 28 مخزن مناطق نفت خیز تولیدی شد
گروه نفت و نیرو:مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از تولیدی 
شدن چاه شماره 6 میدان کبود در مخزن بنگستان خبر داد.به نقل از وزارت 
نفت، قرارداد پروژه های کبود، گچساران خامی، اللی آسماری، نرگسی، 
منصوری آس��ماری و رامش��یر در مسیر اجرای طرح نگهداشت و افزایش 
توان تولید نفت، بهمن ماه سال ۹۷ با شرکت های پیمانکار ایرانی امضا شد 
که براساس اعالم شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، چاه شماره 6 میدان 
کبود، نخستین حلقه چاهی به شمار می رود که تکمیل و تولیدی شده است.

احمد محمدی در این باره گفت: این چاه طبق زمانبندی مشخص شده، 
۲۰ فروردین ماه امس��ال با دبی تقریبی بیش از ۱۰۰۰ بش��که در روز در 
مخزن بنگستان تولیدی شده است.وی در تشریح دستاوردهای حاصل از 
حفاری موفق چاه شماره 6 میدان کبود، به مواردی از جمله کسب حداکثری 
اطالعات جدید از گستره و ابعاد مخزنی و بررسی ظرفیت تولید سازند ایالم 
مخزن بنگستان میدان کبود، رعایت الزامات زیست محیطی و مدیریت 
پس��ماند و انتقال تجربیات و دانش ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

به بدنه بخش خصوصی صنعت نفت اش��اره کرد و گفت: با برنامه ریزی 
انجام شده در نیمه نخست امسال، شاهد پیشرفت کار در سایر حوزه های 
طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت از جمله در میدان های اهواز، منصوری، 
گچساران و مارون نیز خواهیم بود.میدان کبود در استان ایالم واقع شده 
و از جمله میدان های تحت راهبری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
)شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان( است که طرح توسعه آن 

در قالب مجموعه طرح های توسعه ۲8 مخزن دنبال می شود. 

همراه بانک، بانکداری در هر مکان و هر زمان
با استفاده از بانکداری الکترونیک و خدمات غیر 
حضوری بانک ملی ایران در هر مکان و هر زمانی، 
با خیالی آس��وده امور بانکی خود را انجام دهید. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران، به 
منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت 
فاصله اجتماعي ضروری اس��ت تا مش��تریان تا 
ح��د ام��کان از خدمات غی��ر حضوری این بانک 

بهره برده و از مراجعه به ش��عب خودداری کنند.  
امروزه بس��یاری از خدمات بانکی بر روی تلفن 
همراه قابل ارائه استفاده است، بانک ملی ایران 
به منظور حفظ و صیانت از س��المت  مش��تریان 
و همکاران نظام بانکي و همچنین برای کمک 
به قطع زنجیره انتقال ویروس با ارائه خدمات و 
فراهم س��اختن زیر س��اخت های الزم به منظور 

اس��تفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و غیر 
حض��وری از جمل��ه همراه بانک ای��ن امکان را 
برای مش��تریان فراهم ک��رده تا حد قابل قبولی 
از حضور در ش��عبه بی نیاز ش��وند. آخرین نسخه 
 IOS همراه بانک ملی ایران، نس��خه اندروید و
این نرم افزار که در اختیار مخاطبان قرار گرفته 
اس��ت امکان به روزرس��انی خودکار حساب ها و 

کارت های مشتری فراهم شده است. همچنین 
امکان نمایش لیس��ت تسهیالت مشتری اعم از 
وام گیرنده و ضامن، نمایش لیس��ت دس��ته چک 
ها و مشاهده وضعیت آنها، امکان ذخیره شماره 
ه��ای پرکاربرد، س��هولت در فرآیندهای موجود 
و به روزرس��انی خودکار نرم افزار در این نس��خه 

وجود دارد. 
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اقتصاد اجتماعی

خسارت بارش ها به کشاورزی کاشان 
 مدیر جهاد کش��اورزی کاش��ان گفت: سرمازدگی، 
تگرگ و س��یالب های چند روز گذش��ته نزدیک به 
۷۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی این شهرستان 

خسارت وارد کرده است.
»مجید کافی زاده« به ایرنا گفت: بر اثر جاری شدن 
س��یالب ۱۰ رش��ته قنات و ۲ کیلومتر کانال هدایت 
آب در بخش برزک آس��یب دید و برآورد خس��ارت 
کارشناسان جهاد کشاورزی برای این بخش افزون 

بر ۱۰ میلیارد ریال است.
وی گف��ت: برخ��ی درختان آلبال��و، گیالس، بادام، 
قیس��ی و آلوچه در بخش نیاس��ر و دش��ت مرکزی 
کاشان که با گرم شدن هوا در اواخر اسفند به شکوفه 
نشس��ته بودند، با افت دمای هوا دچار س��رمازدگی 

شدند.
او گف��ت: ب��ارش  تگ��رگ در ماه ج��اری نیز موجب 
آس��یب دیدن محصوالت باغ��ی در برخی مناطق 
روس��تایی این شهرس��تان به ویژه در بخش نیاسر 

شده است.

برداشت گونه های گیاهی فعال ممنوع
به گفته مدیرکل دفتر امور مراتع س��ازمان جنگلها، 
مراتع و آبخیزداری، برداش��ت از برخی گونه های 
دارویی و خوراکی با هدف حفاظت از گونه های با 
ارزش گیاهی و گونه های درحال انقراض تا اطالع 

ثانوی ممنوع شد.
»ترحم بهزاد« به ایرنا گفت : باتوجه به خشکسالی 
ه��ای متواتر س��الیان اخی��ر در عرصه های مرتعی، 
اقلیم خشک و شکننده در بسیاری از مناطق کشور 
تعدادی از گونه های با ارزش دارویی و صنعتی به 
دلیل بهره برداری های بی رویه به ویژه در مناطقی 
با دسترس��ی آس��ان در معرض انقراض و نابودی 

قرار گرفته است.
وی ادام��ه داد: مطاب��ق سیاس��ت های راهب��ردی 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، حفاظت از 
ذخایر ژنتیکی و توس��عه این گونه های با ارزش بر 

عهده بخش منابع طبیعی است.
وی با اش��اره به اینکه س��تاد ملی مقابله با کرونا با 
شیوع این ویروس طرح فاصله گذاری اجتماعی را 
در دس��تور کار قرار داده اس��ت، گفت: به دلیل اینکه 
اکثر برداش��تها به صورت گروهی  بوده، ممنوعیت 

برداشت می تواند در این راستا نیز موثر باشد.

  حفاظت از مراتع عشایری کشور 
در دستور کار

سرپرس��ت س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کش��ور در دیدار رئیس س��ازمان امور عش��ایر ایران 
درب��اره مدیری��ت مراتع عش��ایری، ایجاد س��رپناه 
مناسب برای خانواده عشایر و حفاظت بهینه از مراتع 

کشور با یکدیگر گفت و گو و تبادل نظر کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، 
در این دیدار عالوه بر آن بر ارتقای کمی و کیفی در 
زیست بوم های عشایری، ساماندهی و بهره برداری از 
بانک اطالعات سامانه های عشایری، ممیزی مراتع، 
حفظ و ارتقا و تنوع بخش��ی فعالیت های اقتصادی 
جامعه عشایری و نیز برنامه ریزی و همکاری مستمر در 

اجرای سامانه های کوچ و مدیریت چرا تاکید شد.

هشدار به توزیع کنندگان متخلف 
مدیر نظارت بر توزیع کاالهای اساس��ی کش��اورزی 
ب��ه توزیع کنندگان نهاده های دامی در مورد تخلفات 
مشاهده شده هشدار داد. به گزارش فارس، وزارت جهاد 
کشاورزی طی نامه ای به واردکنندگان نهاده های دامی 
)ذرت، جو، کنجاله، سویا و دانه های روغنی( هشدار داد. 
در این نامه اعالم شده است با توجه به گزارشات اخذ 
شده متاسفانه در برخی موارد مشاهده می گردد شرکت 
توزیع کننده از طرف وارد کنندگان علیرغم دریافت وجه 
از خریداران، کاالی خریداری ش��ده را در زمان مقرر 
تحوی��ل نمی دهن��د. لذا مدت زمان تامین کاال پس از 
واریز وجه خریداران برای ش��رکت های وارد کننده یا 

توزیع کننده حداکثر ۱۰ روز است.

خریداری 1۵۲۰ تن مرغ در یک روز
مدیر عامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام کشور گفت: 
با تدابیر اتخاد شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام 
کشور و در راستای حمایت از مرغداران فقط در یک 
روز ۱۵۲۰ تن مرغ از مرغداران و تولیدکنندگان سراسر 
کش��ورخریداری شده است. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسن عباسی 
معروفان مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
با بیان مطالب فوق افزود: طرح ضربتی خرید مرغ از 
مرغداران با تمام توان در حال اجرا اس��ت به نحوی 
ک��ه در 4۵ روز گذش��ته بی��ش از 6۵۰۰۰  ت��ن مرغ از 
مرغداران به صورت نقدی خریداری و ذخیره سازی 

شده است .

تمدید غیر حضوری دفترچه درمانی 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گف��ت: از اول 
خردادماه ۹۹ تمدید، صدور و ارس��ال دفترچه های 
درمانی تامین اجتماعی غیرحضوری انجام می شود. 
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر، محمد ش��ریعتمداری 
گف��ت: ب��ا توجه به ضرورت اج��رای فاصله گذاری 
اجتماعی در ش��رایط کرون��ا، دفترچه های درمانی 
تأمین اجتماعی اعتبار گذش��ته از س��ال ۹8و ابتدای 
۹۹ تا پایان اردیبهش��ت ۹۹ معتبر و س��ازمان مکلف 
ش��د از اول خردادم��اه ۹۹ تمدی��د، صدور و ارس��ال 
دفترچه ه��ای درمان��ی اش را کام��اًل غیرحضوری 

انجام دهد.

"دعای پولی" مستجاب نمی شود
مدی��ر حوزه های علمیه خواهران دریافت اخذ وجه 
باب��ت دع��ا را انحراف از روح دعا و معنویت اس��الم 
و ابت��ذال در امور دین دانس��ت. »حجت االس��الم 
عبدالکری��م بهجت پور« به ایلنا در واکنش به تبلیغ 
ی��ک روحان��ی در فضای مجازی مبنی بر اخذ وجه 
برای دعا به ویژه دعا برای در امان ماندن از بیماری 
کرونا گفت: دعای پولی در اس��الم نداش��تیم و هیچ 

وقت این مسائل مرسوم نبوده است. 

افزایش فعالیت میادین میوه و تره بار
سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعالم کرد 
که زمان فعالیت میادین میوه و تره بار ازاردیبهشت 

ماه یک ساعت افزایش می یابد.
به گزارش ایس��نا، از روز جمعه اول اردیبهش��ت تا 
آخر ش��هریور، صبح  ها از س��اعت 8 تا ۱۳ و عصرها 
از س��اعت ۱۵ تا ۲۰ و روزهای جمعه و ایام تعطیل 

رسمی از ساعت 8 تا ۱۳ اعالم شده است.

آغاز کالس های درس شاد 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه ش��بکه ش��اد به طور اختصاصی کاربری 
آموزش��ی دارد گفت: با توجه به پیگیری هایی که 
انجام ش��ده به طور رس��می از روز اول اردیبهش��ت 
کالس ه��ای درس ش��بکه ش��اد در دوره ابتدای��ی 

آغازبکار می کند و برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده گفت: از همان 
ابتدا برنامه وزارتخانه این بود که همه امکاناتش را 

بکار بگیرد تا آموزش تعطیل نشود.

سرقت از عقاب آسیا
حمله س��ارقین به منزل و س��پس مغازه»احمدرضا 
عابدزاده« در مازندران به ش��دت باعث ناراحتی و 

عصبانیت او شده است.
ب��ه گزارش رکنا،»عابدزاده« گفت: ملک من چهار 
قفل دارد، چهارتا! اما با دستگاه فلزبری نرده و قفل 
را بریده اند و کلی وس��یله و جعبه هایی که لباس ها، 
گرمک��ن، کفش ها، عکس ها و... زمان بازیگری ام 
داخل ش��ان بوده و همه خاطرات زندگیم محسوب 
می ش��ود را ب��ه س��رقت برده اند. ی��ک روز بعد هم 
لوس��ترهای مغ��ازه ام را دزدیده ان��د. می دانی��د که 
لوسترها در ارتفاع باالیی نصب می شود و سارقین 
از خدا بی خبر با نردبان یا نمی دانم چه چیز، لوسترها 
را باز کردند؛ آن هم از مغازه ای که بر بلوار متل قو 

و در نقطه ای پررفت وآمد است.
اوگفت: پنج روز است از صبح تا شب دنبال دادگاه 
و قاضی و مأمورم آن هم در این شرایط کرونایی و 
فعاًل س��ه نفر از دزدان را گرفته ام و چهار نفر دیگر 

هم مانده اند که آن ها را پیدا می کنم.

انهدام باند سارقان در میبد
فرمان��ده انتظامی شهرس��تان میبد از دس��تگیری 
پن��ج نفر س��ارق ک��ه به روش ک��ش روزن در این 
شهرستان خبر داد. »سید محمد طاهرموسوی«به 
رکنا گفت: در پی وقوع چند فقره س��رقت کش رو 
زنی در میبد، رس��یدگی این موضوع در دس��تور کار 
ماموران کالنتری مرکزی میبد قرار گرفت. او افزود: 
مام��وران ب��ا انجام اقدامات اطالعاتی و فنی، موفق 
ش��دند یک متهم را شناس��ایی که در استعالم های 
صورت گرفته مش��خص ش��د که متهم از س��ارقان 
حرفه ای و سابقه دار است، موفق شدیم همدستان 
وی را که به صورت گروهی س��رقت می کردند را 

شناسایی کنیم. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حفظ اشتغال و پیش گیری از بیکاری کارگران را از مهم ترین اولویت های کشور عنوان کرد و گفت: در همین راستا مقرر شده است که کارفرمایان رسته های ۱۰ گانه آسیب 
دیده از کرونا بتوانند با دریافت وام های کم بهره ۱۲ و ۱6 میلیون تومانی به ازای هر کارگر سطح اشتغال کارگاه ها را حفظ کنند و از افزایش بیکاری جلوگیری شود. به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری گفت: 
کارگران شاغل در ۱۰ رسته شغلی که فعالیت آنها تحت تأثیر شیوع کرونا قرار دارد مورد حمایت قرار خواهند گرفت. وی از ثبت نام بیش از 6۰۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری خبر داد و گفت: روند افزایش 

بیکاری در همه کشورها نگران کننده است و در کشور ما نیز پیش بینی های الزم برای حمایت از کارگرانی که براثر شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده اند، انجام شده است.

افزایش متقاضیان 
بیمه  بیکاری با 

شیوع  کرونا

حوادث

جامعه

اخبار از میان اخـــبار

ژه
 ویـ

بر
خــ

یک مقام مسئول خبر داد؛

اعتبار کالن برای کشاورزی مدرن
گروه کشاوری: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون 
کشاورزی گفت: با هماهنگی با بانک کشاورزی 
و حوزه های برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی، 
امسال مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان به خط اعتباری 
شماره 8 مکانیزاسیون کشاورزی برای تجهیز 
و نوس��ازی ناوگان مکانیزاس��یون اختصاص 
یافت. به گزارش»اسکناس« به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، »کامبیز 
عباسی«در رابطه با برنامه های این مرکز در سال 
جهش تولید، اظهار کرد: با توجه به فرمایش مقام 
معظم رهبری در نامگذاری سال جاری به سال 
جهش تولید، مرکز مکانیزاس��یون کشاورزی 
نس��بت ب��ه تبیین و جهت گی��ری برنامه های 
خود اقدام کرد. وی افزود: با هماهنگی با بانک 
کشاورزی و حوزه های برنامه ریزی وزارت جهاد 
کشاورزی، امسال مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان به 
خط اعتباری شماره 8 مکانیزاسیون کشاورزی 
برای تجهیز و نوس��ازی ناوگان مکانیزاسیون 
اختصاص یافت. عباسی در رابطه با برنامه های 
مرکز مکانیزاسیون، خاطرنشان کرد: در بخش 
مکانیزاس��یون و با تاکید وزیر جهاد کشاورزی 
برای تمامی زیر بخش ها اعم از مکانیزاسیون 
زراعت، باغبانی، دام و طیور، ش��یالت، گیاهان 
دارویی، جنگل و مرتع و گلخانه ها برنامه و هدف 
گذاری انجام شده است. وی افزود: با راه اندازی 
خط اعتباری شماره 8 مکانیزاسیون، استان های 
کشور در هر یک از این زیربخش ها با توجه به 
اهداف پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی، 

تسهیالت دریافت خواهند کرد.
اعتبار برای همه استانها ���

رئیس مرکز توس��عه مکانیزاسیون کشاورزی 
اظهار امیدواری کرد: این مبلغ را تا پایان سال 
ب��ه ص��ورت کامل و قطعی ج��ذب کنیم و اگر 
استان ها نیازشان بیش از این مبلغ باشد، مبالغ 
به حس��اب آنها واریز خواهد ش��د. وی افزود: در 
دو سال گذشته نوساناتی را در بازار ماشین آالت 
کشاورزی داشتیم که قیمت ادوات کشاورزی 
افزایش نس��بی داش��ت و از این رو در این اعتبار 
تمام افزایش قیمت ها و نوسانات را لحاظ کردیم 
و امیدواریم که حوزه صنعت بتواند با ما همراهی 
بیش��تری را در تامین و رفع نیازهای ماش��ینی 
و ثبات قیمت ماش��ین های مورد عرضه داشته 
باشد. عباسی با اشاره به این نکته که عمده خرید 
کش��اورزان به صورت تس��هیالت بوده و زمان 

بیشتری برای تکمیل پرونده تسهیالتی و اقدام 
به خرید ماشین آالت نیاز دارند، خاطرنشان کرد: 
از این رو ثبات قیمتی برای ما بسیار حائز اهمیت 
اس��ت و خواهش ما از بخش صنعت این اس��ت 
که حمایت های بیشتری از کشاورزان به عمل 
آورند تا این صنعت هم در تامین مواد اولیه و هم 
در تعیین قیمت دچار مشکل نشود و بتواند ثبات 
قیمتی کاملی را در طول سال داشته باشد. وی 
افزود: درآمد کشاورزان ساالنه تعیین می شود و 
این افراد مبتنی بر درآمدهای خود اقدام به خرید 
ماشین آالت می کنند که ۳۵ درصد از افزایش 
تولید محصوالت کشاورزی هم ثمره استفاده 

از ماشین آالت است. 
توسعه مکانیکی آبیاری گلخانه ها  ���

رئیس مرکز توس��عه مکانیزاسیون کشاورزی 
عنوان کرد: در حوزه مکانیزاسیون برنج از یک 

افزایش و جهش تاریخی برخوردار بوده ایم که 
دلیل آن وجود نشاکارهای برنج و کمباین های 
برداش��ت است و خوشبختانه توانستیم میزان 
اس��تفاده از ای��ن ماش��ین آالت را از ۱۰ ت��ا ۱۵ 
درصد به 8۰ درصد در س��ال ۹8 برس��انیم. وی 
افزود: حضور نش��اکار باعث می شود در اراضی 
شالیزاری به شدت بیماری ویروسی مانند کرونا 
متوقف ش��ود؛ به این خاطر که در صورت عدم 
وجود افراد شالیکار در کنار هم در اراضی، جلوی 
ش��یوع این بیماری گرفته می ش��ود و تنها یک 
نف��ر اپراتور ماش��ین آالت را در مزرعه هدایت 

می کند. 
صنعت از بخش کشاورزی جا مانده ���

عباسی در رابطه با مکانیزاسیون گندم، اذعان 
کرد: در حوزه محصول اساس��ی مانند گندم در 
حال حاضر به طور متوس��ط ۷۰ درصد کش��ت 
به صورت مکانیزه است و امیدواریم بتوانیم تا 
پایان سال ۹۹ به محدوده ۹۰ درصد برسانیم. 
عباس��ی عن��وان کرد: در ح��وزه گلخانه ها هم 
سیس��تم های کنترل گلخانه ه��ا، تنظیم دما، 
رطوبت و آبیاری در گلخانه ها را در دستور کار 
قرار دادیم. وی با اش��اره به این که در گیاهان 
دارویی هم با محوریت زعفران کماکان در حال 
برنامه ریزی و توسعه این بخش هستیم، افزود: 
در مکانیزاس��یون کاشت زعفران موفق بودیم 
و در حوزه برداش��ت هم چندین دس��تگاه را در 
کش��ور تولید و بومی س��ازی کردیم که در حال 

تکثیر است. 

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد؛

پیدا و پنهان آمار واقعی مرگ و میر»کرونا« 
گروه اقتصاد اجتماعی: معاون بهداش��ت وزیر 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی گفت: با 
توجه به محدودیت تعداد تست، امکان برآورد 
دقیق همه مبتالیان به ویروس کرونا در هیج 
کشوری نیست؛ بطور قطع آمار واقعی بیش از 
آمار رسمی است اما اینکه آمار رسمی را ضرب 
در ۲ یا سه یا عدد دیگری بکنیم درست نیست. 
به گزارش »اسکناس« به نقل از ایرنا،»علیرضا 
رئیسی«گفت: در مورد آمار واقعی برای خیلی 
بیم��اری ها ام��کان برآورد داریم چون بیماری 
برای ما شناخته شده است اما در مورد کرونا هنوز 
شناخت کافی نداریم و حتی در مورد سرایت آن 
از یک نفر اول در چین اعالم شد که از یک نفر 
به ۳.8 اس��ت اما بعد گفته ش��د قدرت سرایت از 
یک نفر به ۱.8 نفر است وی ادامه داد:  با توجه 
به اینکه هنوز شیوع بیماری ادامه دارد و درصد 
زیادی از بیماران عالمت ندارند ، یکی  از راهها 
این است کل  افراد را تست کنیم و برآورد شیوع 
کنیم.  رئیسی گفت: میزان سرایت و شیوع در 
جایی مثل قم یا گیالن قطعا با میزان ش��یوع 

با برخی اس��تانهای جنوبی کشور خیلی میزان 
شیوع پایین تر متفاوت است و نمی توانیم آمار 
۵ برابر یا 6 برابر آمار رسمی را به عنوان برآورد 
اعالم کنیم. وی گفت:  فعال برآورد دقیقی نمی 
ش��ود از آمار واقعی داش��ته باشید و نمی توانیم 
در دو یا س��ه ضرب کنیم اما قطعا مواردی که 
کش��ف کردیم، آمار واقعی نیس��ت و هیچ جای 

دنی��ا ب��ه جز کره جنوبی که میزان تس��ت آنها 
باال بود. س��ایر کشورها فرصت نشده جمعیت 
بزرگی تس��ت انجام ش��ود برآورد دقیقی وجود 
ندارد. رئیسی افزود: اما هر کشوری که آمار می 
دهد مثال آمریکا ۵6۰ هزار مبتال دارد اگر تست 
ها بیش��تر ش��ود میزان ابتال بیشتر از این است.  
اسپانیا، ایتالیا و حتی ایران هم مواردی که ما پیدا 

کردیم و قطعی شده را اعالم می کنیم به همین 
عل��ت برنام��ه بیماریابی را اجرا کرده ایم و قطعا 
تعداد بیش��تر از این اس��ت اما اینکه چقدر بیشتر 
است معلوم نیست. وی گفت: اینکه 8۰۰ هزار 
مبتال شدند و چندین برابر آمار اعالم شده مرگ 
داریم قطعا درست است. ممکن است کسانی 
مدل سازی کنند اما این ویروس حساب کتاب 
ندارد و این مدل سازی ها درست نیست اینکه 
۵6 هزار نفر فوتی باشند قطعا درست نیست و 
اولین بار است که می شنویم و حتی این تعداد 
مرگ بر اثر بیماری تنفسی هم نداشته ایم. اگر 
همه فوتی های بمیاری های تنفسی را در نظر 
بگیریم این تعداد نیس��ت. بر اساس معیارهای 
قطعی تش��خیصی ۱۵۱۲ بیمار جدید مبتال به 
کووید در کشور شناسایی شد و مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۷6 هزار و ۳8۹ نفر رسید. 
متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، ۹4 بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و تا امروز 
4۷۷۷ نف��ر از بیم��اران، ج��ان باخته و دیگر در 

بین ما نیستند.

کشاورزی

آغاز فروش گوشت تنظیم بازار ویژه ماه مبارک رمضان 
گروه کش�اورزی: مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام کشور، از 
آغاز فروش گوش��ت تنظیم بازار ویژه ماه مبارک رمضان از امروز 
در فروش��گاه های زنجیره ایی سراس��ر کش��ور خبر داد. به گزارش 
»اسکناس«به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،» 
حس��ن عباس��ی معروفان« گفت: قیمت فروش گوشت تنظیم بازار 
کیلویی 4۲ هزار تومان است که در تمامی فروشگاه های زنجیره 
ای سراس��ر کش��ور توزیع و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. وی 
اف��زود: ت��وز یع ۱۰ هزار تن گوش��ت مرغ��وب وارداتی به صورت 

منجمد تا بیستم ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت تا مردم با 
خیال آس��وه بتوانند گوش��ت مورد نیاز خود را تهیه و مصرف کنند. 
اوگفت: با تدابیر اتخاذ ش��ده هیچ کمبود و افزایش قیمتی در ماه 
رمض��ان نداری��م و ه��ر چقدر بازار نیاز به مرغ داش��ته باش��د آماده 
تأمی��ن آن هس��تیم. وی افزود: در ح��ال حاضر قیمت فروش مرغ 
در بس��یاری از اس��تان ه��ا پایی��ن تر از قیمت مص��وب تنظیم بازار 
اس��ت که این موضوع نش��ان از افزایش عرضه در فروش��گاه های 
سراسر کشور است. عباسی معروفان خاطرنشان کرد: در روزهای 

گذش��ته توانس��تیم ذخایر استراتژیک کشور را با حجم باالی خرید 
م��رغ مرغ��وب تأمین کنیم تا نگرانی از بابت تأمین اقالم پروتئینی 
مردم نداش��ته باش��یم. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
همچنین در مورد خرید دام زنده نیز گفت: ش��رکت پش��تیبانی امور 
دام آماده خرید دام زنده س��نگین از دامداران با قیمت هر کیلو ۲۷ 
هزار تومان است اما وضعیت بازار در حال حاضر به گونه ایی است 
که فروشنده تمایل دارد دام خود را به بازار آزاد با قیمت ۲8 تا ۳۰ 

هزار تومان بفروشد و در حال حاضر بازار نیز رونق دارد. 

کنکور بیست روز پس از آخرین امتحان نهایی برگزار می شود
گروه اقتصاد اجتماعی: دبیرکل ش��ورای عالی آموزش و پرورش با 
تاکید بر اتمام تدریس تا پایان اردیبهشت گفت: هیچ محتوای درسی 
حذف و یا به س��ال آینده منتقل نمی ش��ود. به گزارش»اسکناس«به 
نقل از ایلنا، »مهدی نوید ادهم «از تش��کیل دوجلس��ه فوق العاده 
ش��ورای عالی آموزش و پرورش از طریق ویدیو کنفرانس به دلیل 
حساسیت موضوع ادامه فعالیت های آموزشی و برگزاری امتحانات 

خب��ر داد، گف��ت: در این دو جلس��ه ابعاد مختلف موضوع بررس��ی و 
تصمیماتی اتخاذ ش��د. وی افزود: ش��ورای عالی آموزش و پرورش 
تاکی��د دارد معلم��ان تم��ام محتوای درس��ی را تدریس کنند و هیچ 
محتوایی حذف و یا به س��ال آینده منتقل نخواهد ش��د. نوید ادهم، 
برگزاری حضوری امتحانات را اولویت آموزش و پرورش دانست و 
تصریح کرد: مدلی برای برگزاری امتحانات نهایی و مدلی هم برای 

امتحانات داخلی پیش بینی کردیم که البته به حضور و یا عدم حضور 
دانش آموزان و همچنین تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا بستگی 
دارد همچنی��ن تدابی��ری برای برگزاری امتحانات نهایی به صورت 
حضوری اندیشیده شده است که بستگی به تصمیم ستاد ملی کرونا 
دارد و کنک��ور نی��ز بیس��ت روز پ��س از آخرین امتحان نهایی برگزار 

می شود هرچند این موضوع نیز در شرایط فعلی مبهم است. 
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صنـعت و تجارت

برنامه ریزی برای تولید 1.۲ میلیون 
دستگاه خودرو

معاون��ت ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت اه��داف کم��ی تولید گ��روه محصوالت 
منتخب در بخش صنعت را در سال "جهش تولید" 
اعالم کرد که بر پایه آن، تولید یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار دس��تگاه خودروی س��واری و وانت از س��وی 
خودروس��ازان برنامه ریزی ش��ده است. به گزارش 
ایرنا، س��ال گذش��ته خودروسازان در مجموع حدود 
8۲۷ هزار دس��تگاه خودروی س��واری و وانت تولید 
کرده بودند اما برنامه اعالم شده برای  امسال حاکی 
از رشد 4۵ درصدی تولید دارد. بر پایه این گزارش، 
در بخش خودروهای تجاری تولید ۳۰ هزار دستگاه 
خودرو در س��ال ۹۹ برنامه ریزی ش��ده، در حالی که 
پارچس��ال تنها هشت هزار دستگاه از این خودروها 

تولید شده بود.

18 پروژه معدنی در نوبت بهره برداری
امس��ال ۱8 پ��روژه بخش مع��دن وصنایع معدنی با 
س��رمایه گذاری دو میلی��ارد و ۵6۳ میلیون دالر به 
بهره برداری خواهد رس��ید. جداول آماری س��ازمان 
توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران ) 
ایمیدرو( حاکی است، از مجموع پروژه های مزبور 
ح��دود ۳۳ درص��د مربوط به بخش فوالد و زنجیره 
مربوطه اس��ت و مس، خطوط انتقال برق به معدن 
و راهس��ازی برای معادن هریک س��هم حدود ۱۵ 
درصدی دارند. پروژه تولید بیلت) شمش فوالدی( 
به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن در اس��تان هرمزگان که 
مرب��وط به فوالد کاوه جنوب کیش )ش��رکت کاوه 
پارس( اس��ت که درفاز ۲  اجرا می ش��ود، با سرمایه 
گذاری ۵۷۱ میلیون دالری باالترین حجم سرمایه 
گذاری در بین پروژه های این فهرس��ت را به خود 

اختصاص داده است.

 سرمایه گذاری میلیاردی 
در صنعت بوشهر

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان بوش��هر گفت: در س��ال گذش��ته 
۵۱ پروان��ه بهره برداری صنعتی با س��رمایه گذاری 
۷6ه��زار و ۷۷۱ میلی��ارد ریال در این اس��تان صادر 
ش��د. »حسن بحرینی«به ایرنا گفت: اشتغال ایجاد 
شده توسط این واحدها ۲ هزار ۷۰ نفر گزارش شده 
و از لحاظ شمار پروانه های بهره برداری صادر شده 
نیز رش��د ۹ درصدی حاصل ش��د. وی بیان کرد: از 
مجموع ۵۱ پروانه بهره برداری صنعتی صادر ش��ده 
در سال ۹8 در استان بوشهر ۳۹ فقره از سوی این 
سازمان و مابقی توسط مناطق ویژه اقتصادی استان 
بوده است. بحرینی عنوان کرد: تا پایان سال گذشته، 
۵86 فق��ره پروانه بهره ب��رداری صنعتی با مجموع 
س��رمایه گذاری ۲۹۰ ه��زار و ۷68میلی��ارد ریال و 
اش��تغال ۳۲ هزار و ۳۹۷ نفر تحت پوش��ش سازمان 

صمت در استان بوشهر صادر شده است.

سرمایه گذاری ۲۴7 میلیاردی مورد 
نیازمعادن کوچک 

رییس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران 
معتقد اس��ت: براس��اس برنامه جهش تولید در قالب 
تجهیز و نوسازی معادن سالیانه ۲4۷.6 میلیارد تومان 
در معادن کوچک مقیاس نیاز به سرمایه گذاری داریم. 
»بهرام شکوری« به ایرنا توضیح داد:محاسبات نشان 
می دهد عالوه بر س��رمایه گذاری در معادن کوچک 
مقیاس به منظور توس��عه بخش معدن و رس��یدن به 
اهداف تولید مواد معدنی در افق ۱4۰4، س��االنه در 
مع��ادن بزرگ مقیاس هم ح��دود ۲4۹ میلیون یورو 
)بخش ارزی(، سرمایه گذاری مورد نیاز است که تامین 
مال��ی آن ب��ه منزله چالش این بخش محس��وب می 
شود. وی گفت: تامین مالی همواره یکی از بزرگترین 
چالش ه��ای فعالین این بخ��ش بوده وانتظار می رود 
در سال ۱۳۹۹ زمینه امکان استفاده از پروانه معدنی 
برای رهن گذاری و ضمانت تسهیالت بانکی و امکان 
ترهین محصوالت تولیدی به منظوراخذ تسهیالت 
سرمایه در گردش برای تسهیل تامین مالی واحدهای 

معدنی به ویژه معادن کوچک مقیاس میسر شود.

قیمت  فوالد تغییری نکرد
جلسه روز ۲6 فروردین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صم��ت( در رابط��ه با سیاس��ت گذاری برای تعیین 
قیمت زنجیره فوالد از سنگ آهن تا فوالد در نهایت 
بدون تغییری در قیمتها به پایان رسید. »محمدرضا 
بهرامن«رییس خانه معدن ایران به ایس��نا گفت: در 
رابطه با سیاست گذاری برای آنکه آنها در چه جهتی 
و با چه هدفی حرکت کنند، موضوعاتی مطرح شد و 
درباره بازار مصرفی برای محصوالت فوالدی و اینکه 
مص��رف کنن��ده بتواند محصول مورد نیاز را به قیمت 
مناسب و نه گرانتر از بازار داخل تهیه کند نیز مذاکراتی 
صورت گرفت. وی افزود: قرار بر این ش��د که بعد از 
ارائه راهکارها، جمع بندی الزم برای سیاس��تگذاری 
قیمت زنجیره از سنگ تا فوالد تعریف شود. طبق روال 
گذشته قیمت شمش خوزستان، مبنای قیمتی خواهد 
بود و به احتمال زیاد هفته آینده جلسه ای متشکل از 
انجمن سنگ آهن ایران، انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ای��ران و معاون��ت معدنی وزارت صمت و خانه معدن 

ایران برگزار و تصمیم گیری شود.

 شناسایی 1۵۴ کانال فروش
 اینترنتی لوازم خانگی قاچاق

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داد: تا 
پیش از شیوع کرونا،  ۱۵4 کانال اینترنتی شناسایی 
ش��د که کاالی قاچاق عرضه می کردند و متاسفانه 
برخورد با این کانال ها به دلیل شیوع ویروس فعال 
متوقف شده است. »مرتضی میری« به ایرنا درباره 
وضعیت فروش اینترنتی لوازم خانگی گفت: چند ماه 
قبل وزارت صنعت با دعوت از اتحادیه ها در تالش 
بود اپلیکشینی راه اندازی کند تا تمام فروشگاه های 
جواز دار عضو این اپلیکیش��ن ش��ده و آنجا فعالیت 
کنن��د. وی ادام��ه داد: این طرح جامعی که قرار بود 
کلیه فروشگاه های لوازم خانگی در آن عضو باشند، 
هنوز کامل به ثمر نرسیده است. با این حال تعدادی از 
فروشگاه ها با مجوز اتحادیه و سازمان های مربوطه، 
ف��روش اینترنت��ی انجام می دهندک��ه آمار دقیقی 
درباره میزان فروش آنها وجود ندارد. میری نسبت 
ب��ه عرض��ه کاالهای قاچاق در برخی س��ایت های 
اینترنتی هش��دار داد و گفت: در کنار این س��ایت ها 
که  کاالهای با گارانتی و غیر قاچاق و شناس��ه دار 
عرضه می کنند، تعداد زیادی از سایت ها و کانال ها 
هم هستند که کاالی تقلبی و بی ضمانت و قاچاق 
می فروش��ند؛ ام��ا از آنجا ک��ه درگاه اینترنتی به آنها 
تعلق دارد، مردم به اش��تباه افتاده و گمان می کنند 

این سایت ها قانونی هستند.

افزایش پوشش بیمه نامه های 
صندوق ضمانت صادرات 

صندوق ضمانت صادرات ایران در راس��تای توس��عه 
ص��ادرات کش��ور و ب��ا توجه به ض��رورت حمایت از 
صادرکنندگان آسیب دیده از بحران ویروس کرونا، 
سقف پوشش بیمه نامه های صادراتی را افزایش داد. 
به گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران، با افزایش 
پن��ج درصدی پوش��ش بیمه نامه ها، ریس��ک های 
سیاس��ی از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد و ریس��ک های 
تج��اری از ۹۰ درص��د به ۹۵ درصد افزایش می یابد. 
همچنین براساس مصوبه دیگر هیات مدیره صندوق، 
مهلت سقف های اعتباری تعیین شده برای خریداران 
خارجی و سقف های اعتباری صادرکنندگان متقاضی 
اس��تفاده از خدمات ضمان��ت نامه ای افزایش یافت 
. هی��ات مدی��ره صن��دوق ضمانت ص��ادرات ایران 
در تصمی��م دیگ��ری تمهی��دات الزم جهت تمدید 
ضمانت نامه ه��ای سررس��ید ش��ده و امهال بدهی 

صادرکنندگان به صندوق را فراهم کرد.

فهرست اقالم مشمول تعرفه صفر 
برای صادرات به اوراسیا اعالم شد

رییس س��ازمان توس��عه تجارت از اعالم فهرست 
اقالم مشمول تعرفه صفر برای صادرات به اوراسیا 
خبر داد و گفت: فهرست اقالم مشمول تعرفه صفر 
اوراس��یا برای واردات از همه کش��ورها اس��ت. به 
گ��زارش وزارت صنع��ت، »حمید زادبوم« با اعالم 
ای��ن خبر گف��ت: صادرکنندگان ایرانی  می توانند با 
در نظ��ر گرفت��ن ظرفیت تولید خ��ود و همین طور 
ل��زوم تأمی��ن نیاز داخل کش��ور به عن��وان اولویت 
اول، نس��بت ب��ه صادرات این اق��الم اقدام و از این 
فرصت جهت توس��عه صادرات به کشورهای عضو 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا استفاده کنند. معاون وزیر 
صنعت در تشریح فهرست این کاالها اظهار داشت: 
کااله��ای مش��مول تعرفه صفر ب��رای واردات به 
اوراسیا شامل برخی محصوالت کشاورزی و غذایی 
)سیب زمینی، پیاز، سیر، کلم، هویج، فلفل، چاودار، 
برنج دانه بلند، گندم س��یاه، آب میوه و غذای آماده 
ک��ودک( و برخی محص��والت دارویی و کاالهای 
پزش��کی آماده )آندوسکوپ، دماسنج بدون تماس، 

پیپت های پزشکی یکبار مصرف( است.
 

پاساژ های تهران شنبه باز نمی شوند
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: تعطیلی پاساژ ها ادامه 
دارد، اما مقرر ش��ده برای پاس��اژ ها پروتکل بهداشتی 
تدوین شود تا امکان فعالیت داشته باشند. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان، نوده فرهانی از برگزاری 
نشستی با استانداری تهران و بیان مشکالت اصناف 
تهران خبر داد و اعالم کرد : تعطیلی پاس��اژ ها فعال 
ادام��ه دارد، ام��ا مقرر ش��ده برای پاس��اژ ها ضوابط و 
پروت��کل بهداش��تی خاص تدوی��ن و در هفته آینده 
ابالغ ش��ود تا این بخش از اصناف نیز امکان فعالیت 
داشته باشند. او افزود: مطابق برنامه ستاد ملی کرونا 
از ش��نبه ۳۰ فروردین ماه اصناف کم خطر در اس��تان 
تهران شروع به فعالیت می کنند که فعالیت این واحد ها 
مالحظات، الزامات و مخاطرات خاص خود را دارد؛ از 
این رو نشستی در استانداری تهران با حضور تمامی 
دس��تگاه های ذیربط و نمایندگان وزارت بهداش��ت و 
ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار و تمامی مشکالت و 

دغدغه های اصناف تهران را مطرح شد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه با شیوع کرونا، فرشبافی در منازل رونق گرفته، اما راه فروش داخلی و صادرات آن بسته شده است، گفت: باید سرمایه در گردش را برای کارگاه های 
فعال قالیبافی تامین کرد تا حداقل به مدت ۳ ماه حقوق قالیبافان را بپردازند. به گزارش ایلنا،»فرحناز رافع« گفت:باید موضوع س��رمایه در گردش تولیدکنندگان برای صادرات تامین ش��ود، 
تولیدکنندگان غیرمتمرکز فرش دس��تباف که در منازل به امر فرش��بافی می پردازند، تولید بیش��تری داش��ته اند؛ پس کرونا در این بخش اثر مثبت داش��ته اس��ت؛ اما اکنون برای پرداخت حقوق 

این قالیبافان، مشکالت زیادی وجود دارد. 

»کرونا« تولید 
فرش دستباف را 
رونق داد

اخبار

اخبار

ژه
 ویـ

بر
خــ

خبرنگار »اسکناس« در گزارش میدانی علت گرانی حبوبات در روزهای کرونایی را بررسی می کند؛

افزایش زیر پوستی قیمت حبوبات در سایه کرونا
گروه بازرگانی- محمد خادمی: یکی از کاالهایی 
که این روزها با حضور ویروس کرونا با افزایش 
قیمت مواجه شده، محصوالت غذایی به ویژه 
حبوبات اس��ت که بازارمواد غذایی کش��ور را 
دچار نوسانات زیادی کرده است. طبق آخرین 
آماری که یکش��نبه این هفته از س��وی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتش��ر ش��ده اس��ت، 
قیم��ت هرکیلوگ��رم لپه ) درجه یک( در بهمن 
ماه پارسال ۱44 هزار و ۲۹4 ریال بود و نسبت به 
دیماه که ۱۳6 هزار و 6۲۹ ریال بود، ۵.6 درصد 
افزایش دارد، اما در مقایسه با قیمت هرکیلو گرم 
۹۱ هزار و ۱۱۱ ریال در بهمن ۹۷ افزایش ۵8.4 
درصدی دارد. همچنین لوبیا قرمز از قرار هرکیلو 
گرم ۱۳۳ هزار و ۷۵۹ ریال در بهمن پارس��ال 
عرضه شد و نسبت به قیمت ۱۳۱ هزار و 4۷۱ 
ریال دی ماه ۹8 رش��د ۱.۷ درصدی را نش��ان 
داد، ولی در مقایسه با بهمن ۹۷ که هرکیلو گرم 
۹8 هزار و 866 ریال بود رش��د ۳۵.۳ درصدی 
یافت؛ این در حالی است که در یک ماه ابتدایی 
سال جاری یعنی از اسفند ۹8 تا پایان فرودین 
م��اه ۹۹ حبوب��ات با افزای��ش ۱۰۰ درصدی در 
بازار مواجه بود و به ش��کل زیر پوس��تی قیمت 
ها در حال افزایش اس��ت و گویا مس��ئوالن امر 
توجهی به این افزایش قیمت ندارند و همچنان 
ای��ن افزای��ش قیمت به راه خود ادامه می دهد؛ 
به همین دلیل خبرنگار »اسکناس« به شکل 
میدانی به بازار خرید و فروش حبوبات پایتخت 
رفته اس��ت تا دالیل گرانی را جویا ش��ود، که در 

ادامه این گزارش را می خوانید:
تعطیل�ی واردات و ص�ادرات عام�ل گرانی  ���

حبوبات
در ابتدای این گزارش به سراغ بازار مواد غذایی 
می رویم، بورس خرید و فروش حبوبات و برنج 
پایتخ��ت در محله مولوی و گمرک)انبار نفت(
ق��رار دارد ک��ه انبوهی از بنکداران در این محله  
مش��غول فعالیت اقتصادی هس��تند. از ظاهر 
برچس��ب قیمت گ��ذاری گونی های حبوبات 
پیداس��ت که ب��ه تازگی مغ��ازه داران تصمیم 
گرفت��ه ان��د اعداد ارقام آن را تغییر دهند.یکی از 
کسبه عمده فروشی حبوبات در خیابان محمدیه 
از افزای��ش دو براب��ری قیمت حبوبات در یک 
ماه اخیر خبر می دهد، می گوید:» بس��یاری از 
حبوبات در یک چشم به هم زدن افزایش قیمت 
داش��ته اند، به طور نمونه عدس ریز که قیمت 
عمده فروشی آن ۹ هزار تومان بوده باید ۱۹ هزار 
تومان فاکتور شود و در خرده فروشی تا مبلغ ۲۵ 
هزار تومان نیز به فروش می رسد، قیمت سایر 
حبوبات مانند لپه از ۱4هزار تومان به ۲4 هزار 

تومان و لوبیا چیتی از ۱8 هزار تومان به ۲6 هزار 
تومان افزایش قیمت را تجربه کرده اند.« وی 
ک��ه خ��ود را »رضا« معرفی می کند، ادامه می 
دهد:» برخی از حبوبات مانند ماش، دال عدس، 
عدس، سویا، جو افزایش قابل توجهی داشته اند 
و گویا این افزایش قیمت در حال ادامه پیدا کردن 
اس��ت و مدام خبرهایی به گوش می رس��د که 
موج جدیدی از گرانی در راه است.« »رضا« در 
پاسخ به سوال خبرنگار »اسکناس« درباره اینکه 
علت این گرانی چیس��ت؟ می گوید:» دالیل 
گوناگونی دارد، در هفته اول اسفندماه که خبر 
حضور کرونا در کش��ورمان مطرح شد عده ای 
برای اینکه در خانه بمانند تصمیم گرفتند خرید 
انبوه��ی کنن��د تا دیگر به بیرون از خانه مراجعه 
نکنن��د ای��ن حجم تقاضای باال  افزایش قیمت 
در بازار را به دنبال آورد، دلیل دوم این افزایش 
قیمت بر می گردد به موضوع تعطیلی صادرات 
و واردات که به دلیل ویروس کرونا کشورها با 
یکدیگ��ر معامل��ه نمی کنند و مرزها را به روی 
یکدیگر بس��ته اند از همین رو برخ از کاالهای 
وارداتی در کشور کمیاب می شود و برخی دیگر 
از کاال های صادراتی با افزایش دالر مواجه می 
ش��وند و کمک به بی نظمی در بازار داخلی را 
رقم زده اس��ت.« او می گوید:» برخی از تجار 
در حال حاضر تمایلی به سفر به خارج از کشور 
ندارند که بخواهند کاال خریداری کنند و از سوی 
دیگر برخی از کشورهای صادرکننده حبوبات 
به کش��ورمان مانند هند و پاکس��تان صادرات 
محصوالت ش��ان به دیگر کش��ورها را ممنوع 
ک��رده اند؛ای��ن موضوعات کم��ک به افزایش 
قیمت در بازار داخلی را رقم زده است.« وی به 
افزایش قیمت برنج خارجی نیز اشاره می کند، 
می گوید:» تا دو ماه پیش برنج هندی کیلویی 
6هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شد، اما این روزها 
برنج هندی به مرز 8 هزار و ۵۰۰ تومان رسیده 
است، این افزایش قیمت در برنج پاکستانی نیز 

رقم خورده است که این افزایش قیمت به دلیل 
تعطیلی مرزها برای واردات است.«
گرانی مربوط به مواد اولیه است ���

عده دیگر از کسبه بازار عمده فروشان حبوبات 
نظره��ای دیگری دارند، »صابر« که در محله 
مول��وی مغ��ازه کوچک حبوبات��ی دارد، معتقد 
اس��ت: این افزای��ش قیمت حبوبات مربوط به 
باال رفتن کود زمین های کش��اورزی اس��ت و 
ریش��ه ای��ن گرانی بر می گ��ردد به گرانی مواد 
اولیه تولید حبوبات که در اختیار کش��اورز قرار 
گرفته است، به طور نمونه اجاره زمین کشاورزی 
افزایش قیمت پیدا کرده است و از سوی دیگر 
کود و س��م نیز کمک کرده اس��ت تا تولید برای 
تولیدکنندگان گران تمام شود.« او برای اثبات 
این صحبت هایش به گرانی میوه و قارچ اشاره 
می کند، می گوید:» قارچ در این ایام از کیلویی 
۱۳ هزار تومان به ۲6 هزار تومان رسیده است 
یعنی دوبرابر علت این امر مربوط به گرانی کود 
است.« او نظر دیگری در باره این گرانی دارد، می 
گوید:» برخی از فروشنده های عمده حبوبات در 
شهرستان ها در ایام نوروز و روزهای کرونایی 
تمایلی به معامله ندارند به همین منظور حبوبات 
آن ها در انبارها نگهداری می شود به دلیل کمبود 
در بازار با افزایش قیمت مواجه هستیم و این می 

تواند یکی از علل این گرانی باشد.«
تقاضای باال عامل گرانی ���

 در این میان » احمدی« یکی از کس��به بازار 
حبوب��ات محل��ه گمرک)انبار نفت( در این باره 
م��ی گوی��د:» به دلیل اینکه در ایام کرونا برخی 
به دنبال این هستند که غذاهایی مانند سوپ و 
آش مصرف کنند مواد تهیه این غذاها با افزایش 
قیمت مواجه ش��ده اس��ت.« او می افزاید:» از 
دیگ��ر دالیل گرانی حبوبات این روزها مربوط 
به تقاضای باال است که عده ای خرید ایام ماه 
مبارک رمضان را در دستور کار دارند و این امر 
باعث گرانی حبوبات ش��ده است.« »احمدی« 

از دیگ��ر دالی��ل گرانی حبوب��ات را مربوط به 
تعطیلی نیروهای انس��انی شرکت های بزرگ 
عمده فروش��ی عنوان می کند، می گوید:» به 
دلیل کرونا برخی از ش��رکت های توزیع مواد 
غذایی تعطیل هستند و نمی توانند آن طور که 
باید کاال در بازار تزریق کنند این امر موجی از 
گرانی را در بازار به وجود آورده است.« او در پاسخ 
به این سوال که چرا برخی از کسبه اجناسی را 
که در گذشته ارزان خریده اند این روزها با قیمت 
جدید عرضه می کنند ؟ می گوید:» این روزها 
همانند گذش��ته ها نیست که بگویم پدرانمان 
جنس��ی را که ارزان خریده اند با همان قیمت 
عرضه می کنند چرا که این روزها یک کاال و 
دو کاال نیس��ت که گران می ش��ود بلکه روزانه 
ده کاال با افزایش قیمت مواجه اس��ت از س��وی 
دیگر اگر کاسبی بخواهد این کار را انجام دهد 
از بازار عقب می ماند و به عبارتی سرمایه اش 
آب می شود؛ بگذارید برای شما مثالی بزنم اگر 
فردی جنسی را  ۹ میلیون تومان خریداری کرده 
است و بخواهد در مدت زمان آن را بفروشد تا 
یک میلیون تومان سود ببرد؛ ناگهان با افزایش 
قیمت سراس��ری مواجه شود اگر همان قیمت 
گذشته به فروش برساند و بخواهد برود جنس 
جدید بخرد ۱۱ میلیون تومان این بار نه تنها سود 
نکرده و خرج زندگی اش را به دست نیاورده است 
بلکه یک میلیون تومان نیز باید از جیب بدهد، 
بنابراین منطقی نیست کاسبی جنسی را که در 
گذشته خریداری کرده است در زمان گرانی به 
همان قیمت گذشته عرضه کند؛ بگذارید یک 
مثال دیگر بزنم اگر فردی خودروی ۱۰ میلیون 
تومانی خریداری کرده و ناگهان خودرو می شود 
۲۰ میلیون تومان آن فرد خودرو اش را همان 

قیمت گذشته می فروشد؟«
��� انتظار مصرف کننده از دولت

در حالی که قیمت حبوبات مدام در حال افزایش 
است، مسئوالن امر تنها از تامین کاال در بازار 
سخن به زبان می آورند و این قول را به هموطنان 
می دهند که کاال های اساسی که حبوبات نیز 
جزو آن است در بازار به وفور وجود خواهد داشت 
و نگران  کمبود آن نباش��ند به ویژه با نزدیک 
ش��دن به ماه مبارک رمضان تالش بس��یاری 
دارند تا کم و کسری در توزیع کاال در بازار رخ 
ندهد، اما گویا دس��ت اندرکاران وزارت صنعت 
و تعزی��رات حکومت��ی از افزایش قیمت همین 
کاالهای اساس��ی خبر ندارند  که به چه ش��کل 
افزایش قیمت پیدا کرده است و برخی از کاال 
ها بیش از ۱۰۰ درصد در یک ماه اخیر افزایش 

قیمت داشته اند.

وزیر صمت اعالم کرد؛
40 برنامه برای اجرای» جهش تولید«

گروه صنعت: رهبر انقالب اس��المی در پیام نوروزی خود، با اش��اره به 
نام گ��ذاری س��ال ۹8 ب��ه رونق تولید و تح��رکات مثبت انجام گرفته در 
س��ال گذش��ته، س��ال ۹۹ را به نام »جهش تولید« نام گذاری کردند. به 
گزارش»اسکناس«؛ گام بلند اقتصاد این روزهای کشورمان در دست 
صنعتگران و دست اندرکاران تولید است چرا که آن ها می توانند ریشه 
بیکاری در کش��ور را بخش��کانند و کس��ب و کار را به چرخش در آورند و 
از س��وی دیگر با توجه به تحریم های ظالمانه امریکا به صنعت نفت 
می توان بازار صادرات کاالهای غیر نفتی را توسعه داد تا از این طریق 
بتوان منابع ارزی مناسبی را برای کشور تامین کرد. جهش تولید و تنوع 
دادن به تولیدات داخلی تنها راه فلج کردن تحریم   های اقتصادی است و 
بزرگ ترین دغدغه خانواده ها و جوانان فارغ التحصیل یعنی اشتغال را پاسخ 
خواهد داد؛ به همین  منظور چند سالی است که مقامات ارشد کشورمان 
توجه ویژه ای به صنعت و زیر ساخت های تولیدی دارند، به همین دلیل 
وزارت صمت سال گذشته که به نام »رونق تولید«بود خوب درخشید؛ 
از همین رو امسال نیز رهبری تصمیم گرفتند حول محور تولید اما این 
بار با س��رعت بیش��تر را به مس��ئوالن اجرایی گوش زد کنند؛ که در این 
خصوص وزارت صمت تالش می کند تا شعار سال را در عمل به اجرا 
در آورد به همین خاطر »رضا رحمانی«وزیر صنعت، معدن و تجارت در 

هفتمین جلسه ستاد راهبری و برنامه ریزی جهش تولید که در سازمان 
برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: برنامه های وزارت صمت در راستای 
جهش تولید در ۷ محور و شامل 4۰ برنامه تدوین شده است. وی افزود: 
در جلسه در سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا کارگروهی متشکل از 
معاونتهای وزارت صمت و دفاتر سازمان برنامه و بودجه، ایجاد و ضمن 
بررسی برنامه ها در جهت رفع نیازها اقدامات الزم انجام  شود. به گفته 
رحمانی، در سال ۹8 برخی معتقد بودند رشد اقتصادی در حوزه تولیدات 
صنعتی منفی خواهد ش��د اما در نهایت ش��اهد رش��د قابل قبول در این 
بخش بودیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه، با توجه به برنامه 
نهضت ساخت داخل در سال گذشته حدود ۳.۵ میلیارد دالر از نیازهای 
کشور  در داخل تامین شد، گفت: در سال آینده حدود ۱۰ میلیارد دالر از 
نیازهای وارداتی کشور در داخل و توسط واحدهای تولیدی کشورمان 
تامین و به این ترتیب تعداد قابل توجهی شغل برای جوانان کشور ایجاد 
خواهد شد. رحمانی با بیان اینکه، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، 
در سال جاری واردات کاالهای غیرضروری محدود خواهد شد، گفت: 
توس��عه صادرات غیر نفتی با تاکید بر ۱۵ کش��ور همس��ایه و هند و چین 
در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی افزود، همچنین برنامه هایی برای 
توسعه محصوالت دانش بنیان، استفاده از روشهای نوین تامین مالی، 

تاکید بر صنایع پیشران، توسعه تجارت الکترونیک و توجه به مناطق کمتر 
برخوردار در دستور کار خواهد بود. رحمانی با اشاره به تاثیر بیماری کرونا 
بر کاهش احتمالی تقاضا گفت: ارزیابیها در این حوزه در حال انجام است 
و تاثیر کرونا بر واحدهای تولیدی و تقاضای عمومی بررسی خواهد شد. 
وی افزود، ممکن است در برخی بخشها با کاهش تقاضا رو به رو شویم 
اما  در برخی واحدها نیز میزان تولید چند برابر شده است. رحمانی ادامه 
داد، ممکن است در سال جاری رشد اقتصادی برخی کشورها منفی شود 
که این موضوع تاثیراتی  بر تولیدات ایران نیز خواهد گذاشت، اما تالش 
میکنیم با تحریک تقاضای داخلی کمبودهای ایجاد شده در بخشهای 

مربوطه جبران شود.

موج دوم آسیب کرونا برای تولیدکننده هاست
گروه بازرگانی: رییس کنفدراسیون صادرات ایران 
معتقد اس��ت برخالف تلقی ابتدایی که صنوف به 
دلیل ش��یوع ویروس کرونا آسیب جدی می بینند 
امروز مش��خص ش��ده که موج دوم آس��یب کرونا 
ب��رای تولیدکنندگان کش��ور اس��ت. به گزارش 
»اس��کناس« به نقل از ایس��نا،»محمد الهوتی« 
گف��ت: همان طور ک��ه در روزهای ابتدایی پس از 
ش��یوع ویروس کرونا مطرح ش��د در گام نخست 

تبعات حاصل از این ویروس اقش��ار آس��یب پذیر و 
اصناف کش��ور تحت فش��ار قرار گرفتند که دولت 
تالش کرد برای بهبود ش��رایط آنها تس��هیالتی 
را در نظ��ر بگی��رد. وی ب��ا بیان این که در موج دوم 
واحدهای تولیدی از کرونا آسیب دیدند، بیان کرد: 
هنوز سیاست حمایتی مشخصی برای واحدهای 
تولیدی در نظر گرفته نشده است. برای مثال بحث 
دریافت ارزش افزوده از صنوف به تعویق افتاد اما 

درب��اره  واحدهای تولیدی چنین سیاس��تی اعالم 
نشده است. او گفت: یک واحد تولیدی دهها نفر 
کارمند و کارگر دارد صرفا برای پرداخت حقوق آنها 
حق بیمه آنها و مالیات خود به منابع قابل توجهی 
احتیاج دارد که با توجه به شرایط کرونا و متوقف 
ش��دن بس��یاری از فعالیت ها عمال برای کارفرما 
امکان پذیر نیس��ت. الهوتی با اش��اره به این که 
پیش از حمایت باید خس��ارت واحدهای تولیدی 

جبران ش��ود، گفت: ما نمی گوییم که دولت باید 
همه خسارت حاصل از کرونا را پرداخت کند، اما به 
هرحال برای تولید کننده شرایط دشواری به وجود 
آمده و مانند تجربه بسیاری از دیگر کشورها برای 
حفظ تولید ابتدا باید خسارت ها جبران شود و سپس 
به سمت تسهیالت حمایتی حرکت کنیم که البته 
با توجه به سود ۱۲ درصدی در نظر گرفته شده این 

موضوع نیز برای تولید دشوار خواهد بود.
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شهرستان

رزمایش کمک مومنانه و همدلی در ایالم با رمز یا صاحب الزمان ) عج ( برگزار می شود  
ایالم - س�یده ش�هناز موس�وی - فرمانده س��پاه 
امیرالمومنی��ن)ع( ایالم از اجرای رزمایش و پویش 
همگان��ی کم��ک مومنانه و همدل��ی با همکاری 
اصحاب رس��انه، خیرین، نیکوکاران و عامه مردم 
استان خبر داد و گفت: این رزمایش با رمز یا صاحب 
الزم��ان ) ع��ج ( و ب��ا هدف کمک به اقش��ار نیازمند 
و مشاغل آسیب پذیر جامعه برگزار می شود. سردار 
جمال ش��اکرمی روز سه ش��نبه در نشست خبری با 
اصحاب رسانه ایالم اظهار داشت: در این رزمایش 
خیرخواهان��ه ک��ه به فرمان مقام معظم رهبری و در 
سراسر کشور انجام می شود، سپاه و اقشار مختلف 
بسیج استان ایالم با همدلی و همراهی جامعه خیرین 
و مردم نوع دوس��ت استان و همکاری دستگاه های 
مرتبط به یاری خانواده صاحبان مشاغلی می روند 
که در کرونا آسیب اقتصادی دیده اند.وی افزود: در 
این رزمایش سه میلیون و ۵۰۰  هزار خانوار در کل 
کشور شناسایی شده اند که در استان ایالم در صورت 
همکاری و همراهی دستگاه ها و مردم سعی بر این 

است به بیش از پنج هزار خانوار کمک شود و عالوه 
بر سپاه و بسیج باید دستگاه ها و نهادهای متناظر مانند 
بهزیستی، کمیته امداد، هالل احمر، بنیادمستضعفان 
و فرمان اجرایی امام)ره( در اس��تان جامعه هدف را 
برای تسریع و تسهیل در کمک رسانی، شناسایی این 
خانوارها را بین خود تقسیم بندی کنند.شاکرمی یادآور 
شد: پایگاه های بسیج مقاومت محالت در سراسر 
اس��تان وظیفه اصلی شناس��ایی خانوارهای جامعه 
ه��دف، جمع آوری کمک ه��ای نقدی و غیرنقدی 
م��ردم و خیری��ن و توزیع کمک ها ب��ه خانواده ها را 
دارند و سپاه استان نیز برابر کمک های جمع آوری 
ش��ده ب��ه هر پایگاه برای اه��دا به خانواده ها کمک 
می کند.وی اضافه کرد: ۱۰ منطقه در ش��هر ایالم 
شناسایی شده است که با توجه به شرایط زندگی مردم 
در این مناطق، نگاه ها برای کمک به این خانوارها 
ویژه است چرا که سطح آسیب پذیری و مشکالت 
این مناطق بیشتر از دیگر نقاط به نظر می رسد.وی 
گفت: برای شناس��ایی مشاغل آسیب پذیر ناشی از 

کرونا هم کارگروه هایی متش��کل از سپاه، معاونت 
اقتصادی اس��تانداری، اتاق اصناف، علوم پزشکی 
و صنعت، معدن و تجارت تش��کیل ش��ده است که 
اصناف آسیب دیده شناسایی و از طریق اتحادیه ها 
به آنها کمک شود.فرمانده سپاه ایالم اظهار داشت: 
س��عی بر این اس��ت تا نیمه ماه مبارک رمضان همه 
یا بخش عمده ای از خانوارهای جامعه هدف تحت 
پوش��ش ای��ن رزمایش ق��رار بگیرند و در اولین قدم 
فردا 6۰ خانوار از کمک های نقدی و غیرنقدی این 
رزمایش در س��طح ش��هر ایالم بهره مند می شوند.
شاکرمی تاکید کرد: رسانه ها نوک پیکان اصلی این 
رزمایش هس��تند و با ایجاد ش��ور و هیجان در مردم 
آنها را برای مشارکت در این امر خیر ترغیب کنند و 
باید رسانه های مختلف در این رزمایش یک انقالب 
فرهنگی گسترده و همگانی را در بستر جامعه ایجاد 
کنند.وی افزود: تاکنون از س��وی سپاه استان ایالم 
و ب��ا هم��کاری خیرین ی��ک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان کمک نقدی و به همین مقدار کمک غیرنقدی 

در قالب بس��ته های خوراکی و بهداشتی بین اقشار 
نیازمند توزیع ش��ده اس��ت. وی یادآور ش��د: در کنار 
رزمایش کمک به نیازمندان و مشاغل آسیب دیده، 
سپاه همچنان در موضوع ضدعفونی معابر و اماکن 
عمومی ش��هرهای مختلف اس��تان فعال اس��ت و 
امروز ش��هرهای جنوبی استان گندزدایی می شوند 
و در روزهای آینده نیز س��روان، چرداول و هلیالن 
سم پاشی و کلرزنی می شوند و تاکنون ۹8۰ هزار لیتر 

گندزدایی شهرهای مختلف انجام گرفته است.

اصفهان –بهروز راعی استاندار اصفهان با صدور 
حکم��ی مهن��دس عزیزی را به عنوان ش��هردار 
جدید شهر دهق معرفی کرد.   به گزارش خبرنگار 
م��ا از اصفه��ان،  در مراس��می که با حضور معاون 

استاندار اصفهان و فرماندار ویژه شهرستان نجف 
آباد، مدیرکل دفتر امور شوراهای شهر و روستای 
اس��تانداری اصفهان، بخشدار منطقه مهردشت ، 
امام جمعه ، اعضای ش��ورای شهر، ریاست دادگاه 
مهردش��ت و جمعی از مس��ئولین و معتمدین شهر 
دهق، برگزار شده بود، ضمن قرائت حکم انتصاب 
ش��هردار جدید، مهن��دس محمد علی عزیزی به 
عنوان شهردار جدید شهر دهق معرفی شد.در این 
مراس��م، معاون اس��تاندار اصفهان و فرماندار ویژه 
شهرس��تان نجف آباد با تاکید بر رعایت بهداش��ت 
فردی و جمعی در راس��تای مقابله و پیش��گیری از 
بیماری کرونا بر ضرورت تعامل و ارتباط سازنده و 
استفاده از همه ی ظرفیت های شهر برای ارتقا و 

شکوفایی آن اشاره نمود.دکتر مجتبی راعی معاون 
استاندار اصفهان و فرماندار ویژه شهرستان نجف 
آب��اد در ادامه ضم��ن تقدیر از مهندس طباطبایی 
ش��هردار سابق این شهر و آقای کریم کوهستانی 
سرپرست موقت این شهرداری، به آقای مهندس 
محم��د عل��ی عزیزی ب��ه عنوان ش��هردار جدید 
ش��هر دهق که به عنوان ش��هر هنر و صنعت و دار 
الخیرین ش��ناخته می ش��ود،  تبریک گفت.دکتر 
راعی خواس��تار اهتمام ویژه ش��هرداری به خدمت 
صادقانه و خالصانه به مردم و تالش شبانه روزی 
برای توسعه ، عمران و رفع مشکالت مردم و ایجاد 
رفاه و آس��ایش و آرامش برای ش��هروندان ش��د و 
گفت: شهر دهق با پتانسیل باالی موجود اجتماعی 

و اقتص��ادی ، از ظرفی��ت های بالقوه زیادی برای 
توسعه بیش از پیش و رونق شهرسازی و گسترش 
خدمات و رفاه دارد که امیدواریم همچون گذشته 
ب��ا حمای��ت مردم و خیرین ش��اهد افزایش ضرب 
آهنگ توسعه و عمران  این شهر باشیم.مهندس 
علی اصغر ذاکری هرندی مدیر کل محترم دفتر 
شهری و شوراهای اسالمی استانداری نیز در این 
مراسم در سخنانی بر ضرورت برنامه ریزی الزم 
جهت تامین دارمدهای پایدار برای ش��هر و جذب 
مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها تاکید 
نمود . وی ابراز امیدواری کرد به پشتوانه تجربیات 
مهندس عزیزی، شاهد تسریع در خدمت رسانی و 

توسعه و آبادانی شهر باشیم.

فراخوان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن
بوشهر فاطمه کرمپور : معاونت مسکن و بازآفرینی 
ش��هری اداره کل راه و شهرس��ازی استان بوشهر 
ضمن فراخوان اش��خاص حقیقی و حقوقی بخش 
خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن خواست 
تا در اجراي این طرح ملي مش��ارکت نمایند.س��ید 
محمود دستغیبی با بیان این مطلب گفت: در راستای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری درسال جهش 
تولید و پیرو دس��تورات ریاس��ت محترم جمهوری 
پیرامون تولید مس��کن و کمک به اقش��ار نیازمند 
حمایت در این حوزه ، وزارت راه و شهرسازی )اداره 

کل راه و شهرس��ازی اس��تان بوش��هر ( در نظر دارد 
از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای برنامه های 
بخش مسکن استفاده کرده و با ایجاد هم افزایی بین 
بخش های مختلف، ضمن کمک به رونق کسب 
و کار بخش خصوصی، برنامه های بخش مسکن 
را اجرایی کند.وي افزود: بر همین اس��اس از کلیه 
س��رمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک زمین در 
محدوده های شهرها، واحدهای مسکونی نیمه تمام 
و واحدهای مسکونی تکمیل شده ی آماده فروش 
تقاضا مي ش��ود ضمن ارائه اس��ناد و مدارک مربوط 

به ملک مورد نظر آمادگی خود را برای مش��ارکت 
و همکاری در طرح اقدام ملی مسکن، به معاونت 
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
بوش��هر اعالم کنند.معاونت مس��کن و بازآفرینی 
ش��هری اداره کل راه و شهرس��ازی استان بوشهر 
خاطر نش��ان کرد: در اجرای این طرح، وزارت راه 
و شهرس��ازی مش��وق های الزم از جمله اعطای 
تسهیالت ساخت بدون سپرده یا تسهیالت خرید 
مسکن، معرفی متقاضی خرید واحدهای مسکونی و 
تأمین هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان، 

امکان پیش فروش، بعضاً و در صورت امکان تغییر 
کاربری اراضی و ... را برای مشارکت کنندگان بخش 

خصوصی فراهم می کند.

شهردار جدید شهر دهق معرفی شد

واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی 
غیر ممکن است

بوش�هر فاطمه کرمپور : مدیر کل راه و شهرس��ازی 
استان بوشهر گفت : بر اساس اطالعیه معاونت مسکن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی اس��تان بوشهر 
واگذاری و انتقال امتیاز مس��کن ملی به غیر ممنوع 
است. فرزاد رستمی در این خصوص اظهار داشت : بر 
اس��اس این اطالعیه واگذاری و انتقال امتیاز مسکن 
ملی به غیر، تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر 
و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد.
رستمی با توجه به این اطالعیه افزود : ثبت نام اولیه 
طرح اقدام ملی مسکن ارزش معامالتی ندارد و خرید 
و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به 
معنای عضویت یا تخصیص واحد نیس��ت و چه بس��ا 
پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت نام کننده غیر 
واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک 
آن از جمله کد رهگیری و.. فاقد هر گونه ارزش است. 
لذا خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه 
خریدار می باشد.وی بیان کرد : امتیاز این قبیل افراد 
باط��ل می ش��ود  همچنین واگ��ذاری و انتقال امتیاز 
مسکن ملی به غیر، تحت هر یک از عناوین حقوقی، 
غیرمعتبر و ممنوع اس��ت و بر اس��اس مقررات پیگرد 
قانونی دارد.مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر 
گفت : در ادامه این اطالعیه آمده اس��ت: در صورت 
مبادرت به واگذاری امتیاز به غیر، عالوه بر اقدام قانونی 
علی��ه اف��راد متخلف، امتیاز آن ها باطل و افراد خریدار 
نیز از هیچ حقوقی بهره مند نخواهند شد.برگه پرینت 
ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معامالتی 

ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.

9 مورد ابتالی جدید کرونا در ایالم
ایالم – سیده شهناز موسوی - ییس دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات درمانی اس��تان ایالم از افزایش 
ش��مار مبتالیان به کرونا در اس��تان به تعداد 4۱۲ نفر 
خب��ر داد. محم��د کریمیاندر گفت و گو با خبرنگاران، 
اظهار کرد: طی ۲4 ساعت گذشته تعداد ۹ مورد مثبت 
جدید بیماری کرونا در استان گزارش شده است. وی 

خاطرنشان کرد: متاسفانه در ۲4 ساعت گذشته ۱ مورد 
فوتی ناش��ی از بیماری کرونا در اس��تان گزارش شده 
که با احتساب این موارد تعداد متوفیان بیماری کرونا 
در اس��تان به 44 مورد افزایش یافته اس��ت.کریمیان 
ب��ا بی��ان اینک��ه در حال حاضر ۵۳ نف��ر از افراد مبتال 
به بیماری کرونا در بیمارس��تان های اس��تان بستری 
هس��تند، یادآور ش��د: خوشبختانه تا کنون ۲۷6 نفر از 
افرادی که به بیماری کرونا مبتال شده اند بهبود یافته 
و از بیمارس��تان ترخیص ش��ده اند.  وی اظهار کرد: 
بیش��ترین آمار مبتالیان به کرونا در شهرستان های 
استان مربوط به شهرستان ایالم ایالم با ۱۹۲ مورد، 
ای��وان ب��ا 68 مورد، مه��ران با ۳۹ مورد، دهلران با ۲۳ 
مورد و آبدانان با ۲۱ مورد  است رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات درمانی استان ایالم از عموم مردم 
شریف استان خواست که با در خانه ماندن و پرهیز از 
خروجهای غیرضروری از منزل، به قطع زنجیره انتقال 
ویروس کمک کنند.گفتنی اس��ت، براس��اس نتایج 
آزمایش��ات ارس��الی از سوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی کش��ور اولین مورد مثبت کرونا در 
استان ایالم در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹8 گزارش شد و 
در تاریخ ۱۷ اسفند ۹8 نیز اولین فرد مبتال به کرونا در 

استان ایالم جان خود را از دست داد.

توزیع سبد غذایی و حمایتی در بین 
خانواده های نیازمند به همت کارکنان 

پاالیشگاه خانگیران
مش�هد مقدس س�ارا رحمتی-دبیر خیریه کارکنان 
ش��رکت پاالیش گاز ش��هید هاش��می نژاد گفت: به 
همت کارکنان عضو خیریه این مجتمع گازی، س��بد 
غذایی و حمایتی تهیه و در بین خانواده های نیازمند 
روس��تاهای پیرامونی پاالیش��گاه و همچنین تحت 
پوشش بهزیستی شهرستان سرخس توزیع شد.محمد 
زاهد با بیان مطلب فوق افزود: با مساعدت همکاران 
خیر و نیکوکار پاالیش��گاه خانگیران، تعداد ۱۲ راس 
گوس��فند به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خریداری و ذبح 
گردید.وی با اش��اره به دشواری های اقتصادی ناشی 
از کرون��ا برای خان��واده های نیازمند بیان کرد: مقدار 
44۵ بسته گوشت گوسفند ماحصل این سنت حسنه 
شد که پس از بسته بندی کامل، این اقالم در بین ۲4 
روستا و همچنین خانواده های تحت پوشش خیریه و 
بهزیستی شهرستان سرخس توزیع گردید.دبیر خیریه 
کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد تاکید 
کرد: این اقدام خداپسندانه در راستای عمل به منویات 
مق��ام معظ��م رهبری در خصوص رزمایش همدلی و 

کمک مومنانه صورت گرفته است.

طرح بهینه سازی ۲۰ هزارمترشبکه 
توزیع برق درشهرستان مهدیشهر

س�منان رضا تبیانیان : مدیر توزیع برق شهرس��تان 
مهدیش��هر عنوان کرد : در راس��تای پایداری خطوط 
برق رسانی ، نه هزار و ۷۰۰ متر شبکه فشار ضعیف و 
۱۱ هزار و 6۱۹ متر خط ۲۰کیلوولت این شهرستان 
بهس��ازی شده است .حسین حافظی به اجرای طرح 
های توسعه ای این شهرستان در سال گذشته اشاره 
کرد و اظهار داش��ت : بهره برداری از هش��ت هزار و 
۳۹4 متر ش��بکه فش��ار متوسط و فشار ضعیف هوایی 
و زمینی  ، کابل خودنگهدار ، روشنایی معابر، نصب ۹ 
ایس��تگاه هوایی توزیع برق با ظرفیت 48۵ کیلوولت 
آمپر و ۱64 دس��تگاه س��رچراغ ، در زمره ی اقدامات 
توس��عه و احداث محس��وب می شوند.وی گفت : در 
راستای هوشمند سازی لوازم اندازه گیری مشترکان 
برق شهرستان ، ۵۱۳ دستگاه کنتور طرح فراسامانه 
اندازه گیری و مدیریت انرژی "فهام" در سال ۹8 دایر 
شده است .حافظی افزود : اصالح شبکه و جابه جایی 
پست هوایی بلوار آیت ا.. مدنی شهمیرزاد ، تبدیل شبکه 
فشار ضعیف سیمی کوچه مخابرات و دربند مهدیشهر 
به کابل خودنگهدار و برخی نقاط در سطح شهرستان ، 
تامین روشنایی معابر بلوار امام خمینی )ره( شهمیرزاد 
و بلوار اصلی فوالدمحله ، نصب هشت دستگاه پست 
هوایی برای تامین برق متقاضیان جدید ، جا به جایی 
و اصالح شبکه و پست برق خیابان شهدای روستای 
فوالد محله ، تعویض مقره های مسیر تقاطع رضاآباد 
و خط فوالدمحله ، رینگ خطوط المهدی و تورانیان 
و بهسازی خط ۲۰ کیلوولت بلوار کشاورز منطقه طالب 
آباد ، برخی فعالیت های صورت گرفته در راس��تای 
خدمات دهی به متقاضیان و مشترکان برق شهرستان 
به ش��مار می روند.وی تصریح کرد: احداث ش��بکه و 
پست هوایی توزیع برق منطقه سیادره جاشلوبار، تبدیل 
شبکه فشار متوسط هوایی حدفاصل میدان شهدا تا 
میدان امام خمینی )ره( درجزین ، نصب سه دستگاه 
ترانس و احداث سه هزار متر شبکه فشار متوسط به 
جهت تامین برق متقاضیان جدید ، دایر نمودن شبکه 
روشنایی معابر بلوار آیت ا... مدنی شهمیرزاد ، تبدیل 
خط ۲۰کیلوولت هوایی به زمینی حدفاصل س��ه راه 
المهدی تا گردنه زیارت و تبدیل شش هزار متر شبکه 
سیمی روستای فوالدمحله به کابل خودنگهدار ، به 
عنوان اهم برنامه های این مدیریت در سال ۹۹ می 
باش��ند.وی خاطرنش��ان س��اخت : در طی سال قبل ، 
۳8۳ پ��روژه عمران��ی برق رس��انی با صرف اعتباری 
به مبلغ 4۰ میلیارد و ۵۵8 میلیون ریال در تاسیسات 
صنعت توزیع برق شهرس��تان مهدیش��هر س��رمایه 

گذاری گردیده است.

 در خانه بمانید ، ما بي وقفه
 در کنار شما هستیم 

مرکزی آرش  عبدی : ش��رکت آب وفاضالب استان 
مرکزي ازمردم خواس��ت با درخانه ماندن و دریافت 
خدمات به صورت غیر حضوري از ش��یوع ویروس 
کرونا جلوگیري نموده و به حفظ سالمت خود و سایر 
هموطن��ان کم��ک نمایند. به گزارش روابط عمومي 
ش��رکت آب وفاضالب استان مرکزي زهرا طراوتي 
مدیر دفتر روابط عمومي ش��رکت با اش��اره به پویش 
"# بي _ وقفه_ در _ کنار _ شما " توسط شرکت 

ه��اي آب و فاض��الب  گفت: در ش��رایط کنوني که 
شیوع ویروس کرونا سالمت مردم را در سراسر دنیا 
تهدی��د م��ي نماید کارکنان ش��رکت آب و فاضالب 
استان مرکزي با تالش بي وقفه براي تامین مستمر 
آب شرب  و بهداشتي،  کنترل کیفیت آب به صورت 
مس��تمر براي اطمینان از س��المت و بهداش��ت آب  
مصرف��ي ،   جم��ع آوري ، تصفی��ه و دفع بهداش��تي 
فاض��الب ه��اي خانگي و کنت��رل کیفیت آن  براي 
حفظ بهداش��ت محیط و  رفع حوادث و اتفاقات آب 
و فاضالب همواره در کنار مش��ترکان خود بوده و به 
ارائه خدمات مشغول هستند.  وي با تاکید بر لزوم در 
خانه ماندن براي کنترل ویروس کرونا و شکس��تن 
زنجیره انتقال و جلوگیري از شیوع بیشتر آن از مردم 
خواست تا جایي که امکان دارد از مراجعه حضوري  
به امور آب و فاضالب شهرستان ها  خودداري نمایند 
و خدم��ات م��ورد نی��از خود را در حوزه آب و فاضالب 
از طریقس��امانه خدمات جامع مش��ترکین به نشاني  
www@abfamarkazi.ir  و مرک��ز ارتباط��ات 
مردمي ش��رکت به شماره ۱۲۲ دریافت نمایند.مدیر 
روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
در پایان تصریح کرد: سامانه ارتباطات مردمي شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزي )۱۲۲( به صورت شبانه 

روزي پاسخگو ي مشترکان مي باشد  .
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اخبار

اخبار

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

برگزاری50عنوان برنامه ی فرهنگی، هنری و قرآنی در فضای مجازی
مشهد مقدس سارا رحمتی-مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی از اجرای ۵۰ 
برنام��ه ی فرهنگی، هنری و قرآنی در فضای 
مجازی خبر داد و گفت: از ابتدای شیوع کرونا 
و تعطیل��ی فعالیت های فرهنگی هنری، این 
اقدام��ات در فضای مج��ازی آغاز و همچنان 
ادامه دارد.جعفر مروارید با بیان این خبر افزود: 
اصح��اب فرهنگ و هنر هم��واره ثابت کرده 
اند که در هر ش��رایطی در کنار مردم خواهند 
مان��د و اکن��ون نی��ز این اداره کل با همکاری و 
همراه��ی اصح��اب فرهنگ و هنر برای حفظ 
روحی��ه م��ردم و جلوگی��ری از ایجاد عوارض 
روحی ناش��ی از قرنطینه خانگی، برنامه های 
متنوعی در فضای مجازی برگزار می کند.وی 
بیان داشت: ۲8 عنوان برنامه در حوزه فرهنگی 
در فضای مجازی برگزار شده است؛ که شامل 
موارد ذیل است: پویش کتاب بخوانیم و اهدای 
کتاب به همت معاونت فرهنگی این اداره کل، 
جلس��ات شب ش��عر مجازی به همت انجمن 
های ادبی استان، کتابخوانی مجازی به همت 
نهاد کتابخانه های عمومی و انتشارات به نشر، 
چالش کتاب به همت نش��ریه خاتون ش��رق، 
مس��ابقه س��اخت کلیپ در خانه بمانیم، توسط 
سرپرس��تی روزنامه سراس��ری سایه در شرق 
کش��ور، س��اخت کلیپ هایی با موضوع های 
مرتبط توس��ط مجموع��ه خبری اخبار فوری، 
س��اخت پوس��تر و کلیپ با عناوین موضوعی 
کرون��ا )توس��ط  کانون آگه��ی تبلیغات صبا و 
سازمان بسیج رسانه ای استان و اخبار خراسان، 
موسس��ه فرهنگی قدس، خبرگزاری رضوی( 

پویش حمایت از آس��یب دیدگان کرونا توسط 
رس��انه خیام »عید ش��نیدنی با به نشر: خوانش 
کتاب و مهمان مجازی« توس��ط انتشارات به 
نش��ر، فراخوان خدمت افتخاری توسط بسیج 
رس��انه ای خراس��ان رضوی، پویش »در خانه 
بمانیم کتاب بخوانیم« توس��ط اداره فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی نیشابور، مسابقه کتابخوانی 
و ش��عرخوانی توس��ط اداره فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی تربت حیدریه، »نشست مجازی علمی 
فرهنگی و کتاب توس« توسط انجمن کتاب 
سیمرغ موالنا، »مسابقه کرونا را شکست می 
دهیم« توسط  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
رش��تخوار، »مس��ابقه کتابخوان��ی« توس��ط 
انجم��ن فرهنگی کاب پرواز س��یمرغ، کلیپ 
های ش��عرخوانی توسط اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی گناباد، مسابقه کروتاب و هایکو کتاب 
توسط انجمن های ادبی خراسان رضوی. مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، 
افزود: برنامه های قرآنی این اداره کل در فضای 
مجازی شامل موارد ذیل است: مسابقه معارفی 
تالوت بر خط قاریان بین المللی، آموزش های 
مجازی قرآنی، تولید کلیپ پویش مفاخر قرآنی 
با موضوع در خانه بمانیم، تالوت های مجلسی 
در فض��ای مج��ازی و تولید پی��ام های قرآنی 
توس��ط گروه قرآن و عترت این اداره کل.دبیر 
ش��ورای اطالع رسانی خراسان رضوی، بیان 
داشت: هنرمندان نیز در کنار اصحاب فرهنگ 
با اجرای برنامه های هنری در فضای مجازی 
در کنار مردم ماندند، اجراهای موسیقی سنتی 
توس��ط انجمن موس��یقی خراسان، مسابقات 

نقاشی آنالین برای کودکان توسط آموزشگاه 
نقاشی آنی، مسابقه استعداد شناسی موسیقی 
آنالین توس��ط آموزشگاه موس��یقی داروگ، 
ساخت ۱۰۰ کلیپ، نماهنگ و تیزر تصویری 
و صوت��ی هنرمن��دان با عنوان "پویش در خانه 
بمانیم" توسط انجمن سینمای جوان و موسسه 
موسیقی اردیبهشت و انجمن هنرهای نمایشی 
و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستانها، 
مس��ابقه اس��تندآپ کمدی در فضای مجازی 
توسط انجمن هنرهای تجسمی تربت حیدریه، 
اجرای موسیقی جشن نوروز در فضای مجازی 
توس��ط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سبزوار، 
آموزش های مجازی هنر توسط اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خلیل آباد، نمایشگاه مجازی 
عکس)با همکاری دانشگاه علوم پزشکی که 
بر روی س��ایت انجمن عکاس��ان قرار گرفته 
است( مصاحبه پرسش و پاسخ کرونا را شکست 
می دهیم توس��ط انجمن های هنری، "با هم 
بنویسیم": آموزش و تولید آثار با محتوای اعیاد 
توس��ط انجمن خوشنویسان، اجرای موسیقی 
برای کادر درمانی بیمارس��تان ها در برخی از 
شهرس��تانها، برگزاری جلسات مشورتی تولید 
فیلم در فضای مجازی، عمده ترین فعالیتهای 
هنری انجام شده در فضای مجازی است.وی 
در پایان اظهار داش��ت: این فعالیتها در تمامی 
ح��وزه های فرهنگ��ی هنری و قرآنی تا زمان 
تعطیلی فعالیتهای فرهنگی هنری ادامه خواهد 
داشت و امیدواریم هر چه زودتر با از بین رفتن 
ای��ن بیماری ش��اهد رونق فضاهای فرهنگی 

هنری باشیم.
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انتقاد روزنامه قطری از عملکرد 
انصاری فرد در السیلیه

روزنامه اس��تاد الدوحه قطر در گزارش��ی عملکرد 
مهاجم ایرانی الس��یلیه را مورد ارزیابی قرار داد و 
به این جمع بندی رس��ید که او نتوانس��ته انتظارات 
را برآورده کند و عملکرد خوبی از خود نشان دهد. 
به نقل از اس��تاد الدوحه، لیگ س��تارگان قطر چند 
هفته ای اس��ت که به خاطر ش��یوع ویروس کرونا 
در این کش��ور تعطیل اس��ت و هیچ بازی برگزار 
نمی ش��ود.روزنامه اس��تاد الدوحه نوشت که کریم 
انصاری فرد از تعطیلی این هفته های لیگ نهایت 
استفاده را برد.این روزنامه قطری نوشت: انصاری 
فرد در فهرس��ت بازیکنان مصدوم الس��یلیه بود. او 
از این تعطیلی لیگ اس��تفاده کرد و رفته رفته به 
ش��رایط بازی رس��یده اس��ت و می تواند در ادامه 
لی��گ تیم��ش را همراهی کند. او یکی از بازیکنان 
کلیدی السیلیه است. بازگشت انصاری فرد شانس 
السیلیه را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 

باال خواهد برد.

بایرن با نویر به بن بست رسید 
باش��گاه بای��رن مونی��خ ب��رای تمدید ق��رارداد با 
سنگربان باتجربه خود به توافق نرسید و احتمال 
جدایی او قوت گرفت. به گزارش ایس��نا و به نقل 
از کیکر، مانوئل نویر تا ژوئن ۲۰۲۱ با بایرن مونیخ 
ق��رارداد دارد ام��ا هنوز ب��رای تمدید قراردادش با 
این باش��گاه به توافق نرس��یده است.نویر خواستار 
تمدید 4 ساله قراردادش با بایرن مونیخ است این 
درحالی اس��ت که باش��گاه اصرار دارد که باتوجه 
به نزدیک ش��دن نویر به س��ال های پایانی فوتبال 
اش قرارداد او را دو ساله تمدید کند.روزنامه کیکر 
نوش��ت که نویر از رس��انه ای شدن مشکل اش با 
باشگاه برای تمدید قرارداد ناراحت است و همین 
باعث شده است تا امکان جلسه دوباره او با سران 
بایرن منتفی شود چرا که هر دو طرف برای موضع 

خود اصرار دارند.

مهاجم افسانه ای اسیر بدشناسی

روایت رونالدو درباره سخت ترین روزهای زندگی 
گروه ورزشی:رییس باشگاه وایادولید 
درب��اره روزهای س��خت خود پس از 
آس��یب دیدگی ش��دید در دیدار اینتر 
و التزی��و صحبت ک��رد. به گزارش 
اس��کناس و به نق��ل از آس، رونالدو 
نازاری��و یکی از بهترین مهاجم های 
تاریخ فوتبال به حساب می آید. با این 
حال ش��روع دوران بازی اش کامال 
متفاوت بود. او در ۹ سالگی به عنوان 
دروازه بان فوتسال بازی می کرد اما 
س��پس از مربی اش درخواس��ت کرد 
ک��ه کم��ی جلوتر ب��ازی کند و دیگر 
دروازه ب��ان نباش��د. بازیکن برزیلی 
فوتبال خود را از ۱6 سالگی با پیراهن 
کروزیرو آغاز کرد و س��پس در دهه 
۹۰ وارد فوتب��ال اروپ��ا ش��د. او با تیم 
ملی برزیل جام جهانی ۹4 را تجربه 
کرد. رییس باش��گاه وایادولید که در 
روزهای قرنطینه در اس��پانیا به س��ر 
م��ی ب��رد در یک مصاحب��ه گفت: از 
کودکی می دانس��تم که باید از موانع 
زیادی عبور کنم و افراد زیادی تالش 
خواهند کرد مرا متوقف کنند. عالقه 
من به فوتبال باعث ش��د ادامه بدهم 
و پیش��رفت کنم تا به اهدافم بتوانم 
برس��م. تقریبا ۲۰ سال پیش زمانی 
ک��ه پیراه��ن اینتر را ب��ر تن می کرد 
نخستین آسیب دیدگی شدید خود را 
تجربه کرد. او در دیدار برابر التزیو با 
پارگی تاندون از زانو روبرو شد. رونالدو 
در این رابطه اظهار کرد: در نخستین 
فصل حضورم در اینتر مجبور ش��دم 
جراحی داشته باشم و هنگام بازگشت 

به میدان با چنین آسیب دیدگی روبرو 
ش��دم. نگران شدم. تصور می کردم 
آینده ام به خطر افتاده است. من خیلی 
ج��وان بودم. با این حال تمام تالش 
خود را کردم تا به اینجا برس��م. این 
در حال��ی بود که کمتر کس��ی تصور 
م��ی ک��رد بتوانم دوباره فوتبال بازی 
کنم. دوران ورزش��ی بازیکن برزیلی 
در خط��ر قرار گرفته بود و پزش��کان 
ب��ه او گفته بودند اگر ش��انس بیاورد 
م��ی تواند راه برود. مهاجم پیش��ین 
رئ��ال مادری��د در ای��ن رابطه اظهار 
کرد: دوران نقاهت سختی را سپری 
کردم. هشت ماه از آن اتفاق گذشته 
ب��ود که ی��ک متخصص در اورالندو 
ب��ه من گفت باید دوباره جراحی کنم 
تا بتوانم زندگی عادی خود را داش��ته 
باش��م. البت��ه نمی توانس��تم ورزش 
حرف��ه ای را دنبال کنم. رونالدو پس 
از جراحی نخس��ت ب��ه توصیه های 
ژار س��الیا عم��ل ک��رد و چهار ماه در 

یک مرکز درمانی در فرانس��ه دوران 
نقاهت خود را گذراند. پس از دو سال 
توانس��ت دوباره ب��ازی کند. رییس 
باش��گاه وایادولی��د گفت: برای یک 
ورزش��کار حرف��ه ای زمان طوالنی 
اس��ت. زمانی که  ش��روع به تمرین 
کردم مش��کالت عضالن��ی خود را 
نش��ان دادند. با این حال به پزش��ک 
و زانوی��م اطمین��ان داش��تم. قدرت 
زیادی داش��تم. نمی دانس��تم چنین 
قدرت��ی درونم اس��ت تا بتوانم بهبود 
یاب��م. توصیف آن ها روزها س��خت 
است اما آن روزها را گذراندم. دو ماه 
در یک ش��رایط ثابت قرار داش��تم اما 
هرگز ناامید نشدم. باید برای رسیدن 
به رویایم تالش می کردم. براساس 
این گزارش،رونال��دوی برزیلی این 
روزه��ا کمی از فوتبال فاصله گرفته 
و اینط��ور ب��ه نظر می آید که مهاجم 
افس��انه ای تیم مل��ی فوتبال برزیل 

قصد مربیگری را هم ندارد.

فوتبال

ورزشقاب روز

منهای فوتبال

طبیعت بهاری همدان
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بانوی وزنه بردار ایران: 
با تعویق قهرمانی آسیا بیشتر می توانم آماده شوم

گروه ورزشی: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 در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت تمرینی خود در 
شرایط قرنطینه بیان کرد: من در طبقه پایین منزلمان باشگاه 
بدنس��ازی دارم و تمرینات��م را آنج��ا انجام می دهم تا بتوانم 
آمادگی بدنی خود را حفظ کنم. اگر این باش��گاه بدنس��ازی 
نبود قطعا در این ش��رایط تمرین کردن برایم بس��یار س��خت 
می ش��د. بانوی وزنه بردار ایران با اش��اره به تعویق مسابقات 
قهرمانی آس��یا گفت: به نظرم تعویق مس��ابقات به نفع ما شد 
چون فرصت بشتری داریم تا افزایش رکورد داشته باشیم و 
بهتر برای مس��ابقات آماده ش��ویم. از طرفی از شهریور سال 
پیش به مداوم در مسابقات ) قهرمانی جهان، مسابقات ترکیه 
و قطر ( بودیم و برای یک ورزش��کار هم س��خت اس��ت دائم 

در اوج آمادگی باش��د. از این رو اگر مس��ابقات قهرمانی آس��یا 
هم اواخر فروردین برگزار می ش��د، س��خت 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 داش��ته باش��م ادامه می دهم و همچنین تا 
وقتی جایگاه و مدالی که می خواهم را به دست نیاورم راضی 
ب��ه خداحافظ��ی نمی ش��وم. قدم اول برای من کس��ب مدال 
آس��یایی اس��ت و اگر به این مدال برسم امیدم بیشتر می شود 
که در جهان هم جایگاه بهتری داش��ته باش��م. ملی پوش 
وزنه برداری ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه 
حضور در شرایط قرنطینه سخت نیست، گفت: سخت است 
ام��ا می ت��وان برنامه ریزی کرد و کارهای عقب افتاده خود را 
انجام داد. من در این روزها هم تمرین می کنم و هم کارهای 

عقب افتاده ام را انجام می دهم. 

با محمدعلی بهمنی در تولد 7۸سالگی

دیوار بین ترانه های خوب و مردم 
محمدعلی بهمنی در تولد ۷8س��الگی  خود از این که 
اغلب ترانه های امروز ترانه نیس��تند و از دیواری که 
میان ترانه های خوب و مردم افتاده اس��ت می گوید. 
ترانه های او را با صدای همایون ش��جریان، علیرضا 
قربانی، ناصر عبداللهی و ... شنیده ایم و غزل هایش را 
در »نیستان«، »عشق است«، »گاهی دلم برای خودم 
تنگ می شود« و ... خوانده ایم؛ محمدعلی بهمنی، نام 
آشنای شعر معاصر است که در بیست وهفتمین روز از 
فروردین ماه ۹۹، ۷8 ساله می شود.گفت وگوی ایسنا 
با این ش��اعر به مناس��بت زادروزش در پی می آید. او 
می گوید:مسلما ترانه بخشی از آن درمانی است که 
روح انسان در بسیاری از شرایط پیگیر آن است و این 
موفقیت را هم به دست می آورد. البته بستگی به این 
دارد که مردم در این شرایط چقدر به موسیقی اهمیت 
بدهند، گرچه تا جایی که پیداست اهمیت می دهنداما 
این که موسیقی  بتواند درمانی برای وجود انسان باشد 
به این بس��تگی دارد که ما چه موس��یقی و ترانه ای را 
گ��وش می کنی��م، این »ما« البته می تواند به معنای 
همه نباشد چون ممکن است خیلی از ما ترانه هایی 
سطحی را به دلیل شادی ای که دارد گوش کنیم. حتی 
ممکن است شادابی ای که این ترانه ها دارند، از نظر 
موسیقی اصال غلط باشد ولی از همان لذت می برند. 
اگر ترانه این روزگار را با گذشته مقایسه کنیم، می بینیم 
که آن ها چه انرژی ای به ما می بخشیدند. ترانه های 
امروز برای کسی که ترانه امروز را با گذشته مقایسه 
می کند ممکن اس��ت هیچ انرژی ای نداشته باشند و 
حتی خسته کننده هم باشند. چون این ترانه ها، ترانه 
نیست، ولی می بینیم با این که ترانه نیست و انگار از 

ذات تران��ه هی��چ خبری ن��دارد اما ادامه پیدا می کند و 
بیشتر می شود؛ ترانه هایی بی انرژی و بی مفهوم. پس 
این به خودمان بستگی دارد که در چه شرایطی برای 
خودمان چه را دلخوش��ی و دارو بدانیم.اکنون برای 
ساخت یک ترانه بسیار خوب خیلی زحمت کشیده و 
هزینه می ش��ود که می تواند برای نسل های بعد هم 
انرژی بخش باش��د اما در زمانه خودمان اصال کسی 
به آن اهمیت نمی دهد. متاسفانه دوست داران ترانه و 
موسیقی خیلی با شنگی  خودشان را خوشحال می کنند 
و همان نوع موسیقی انگار برای شان یک درمان است. 
در حالی که در گذش��ته موس��یقی خوب بدون این که 
آن شنگی ها را هم داشته باشد، خود موسیقی و شعر 
بیماری را از انسان می گرفت که هیچ؛ حتی درمانی 
برای فکر و شخصیت او بود.بهمنی ادامه می دهد:در 
روزگار فعلی نام های بسیاری از شاعران خوب وجود 
دارد که هر کدام از کارهای شان خیلی دوست داشتنی 
اس��ت. و جدا از انرژی بخش��ی به انسان و به درک او 
کمک می کند. فکر نکنید که ش��عر ما آس��یب دیده 
است، بس��یاری از فرزندان ش��عر ما هر کدام درمانی 
برای تمام ش��رایط هس��تند، البته اگر شعرش��ان را با 

درون مایه ای که دارد برای خودمان بخوانیم. ش��عر 
روزگار ما دارد حرکت خود را می کند منتها یک پرده 
یا دیواری انگار بین ترانه های خوب و مردم است.در 
گذشته هر مجله هفتگی ای که منتشر می شد، حداقل 
چند صفحه به شعرهای شاعران آن روزگار اختصاص 
داش��ت و در کنار آن ش��عر شاعران گذشته هم وجود 
داشت که وقتی مقایسه می کردیم، می دیدیم که چه 
انرژی ای در شعر آن روزگار وجود دارد در عین حال 
که شعر گذشته هم انرژی بخش است.این شاعر نامی 
ایران می گوید:وقتی نگاه می کنم می بینم س��کوتی 
که یک دفعه بین شعر افتاد، یا سکوت درونی شاعر 
بوده اس��ت یا ش��رایط به گونه ای بود که شاعر در آن 
زمان نمی توانس��ت شعر بگوید اما واقعیت این است 
کسی که سن کمتری هم دارد اگر در خانواده کاری 
کرده باش��ند که با ش��عر خوب آشنا شود شعر خوب را 
ادامه می دهد حتی اگر خودش شاعر نباشد. اما امروزه 
می بینیم که انگار حوصله از برخی خانواده ها هم گرفته 
شده و اصال کاری ندارند که فرزندشان چه چیز مطالعه 
می کند و گوش می دهد. اما روزگار ما از نظر ش��عر، 
شعری که شعریت داشته باشد همچنان پیشرو است. 
اتفاقا پیش��روی ش��عر بعد از نیما برای نسل های بعد 
خیل��ی ظرفیت های خوب��ی را با خود انتقال می دهد. 
فقط این قدری پنهان اس��ت چون آن قدر کارهای 
ضعیف توانسته شنگی های کاذب برای فرزندان این 
نسل درست کند که تا آن ها دریافت کنند چگونه شعر 
خوب را باید یاد بگیرند شاید خیلی زمان ببرد ولی در هر 
صورت ما حتی در استان های مان و در روستاهای مان 

استعدادهای خوبی داریم.

30نما

»کرونا«  پایتخت موسیقی جهان را هم خاموش کرد 
مقامات اتریش انتظار داشتند سال ۲۰۲۰ را به گرامیداشت 
دویست و پنجاهمین سالروز تولد »بتهوون«  موسیقی دان 
مشهور آلمانی که در » وین«  درگذشت، اختصاص دهند، 
اما »کرونا«  پایتخت موس��یقی جهان را نیز در س��کوت 
فرو برده است. به گزارش ایسنا و به نقل از فرانس ۲4، با 
اینکه مقامات اتریش از روز سه ش��نبه محدودیت ها را با 
بازگشایی فروشگاه ها کمتر کردند،  اما از سرگیری زندگی 
فرهنگی این کشور همچنان در ابهام قرار دارد.در حالت 
ع��ادی هی��چ روزی در » وین«  وجود ندارد که بدون وجود 
کنسرت ارکستر،  اپرا یا فستیوال موسیقی به پایان برسد؛  
ام��ا از ماه گذش��ته تمامی ای��ن رویدادها به طور ناگهانی 

متوقف ش��دند چراکه دولت برای کنترل ش��یوع ویروس 
»کرونا« اجتماعات بزرگ را ممنوع اعالم کرده و در همین 
راستا سالن های کنسرت را تعطیل کرده است. »دومنیک 
می��ر« مدی��ر اپرا، بیان کرد: »ت��االر »اپرا ایالتی وین« به 
طور معمول روزانه ۱۳۱ هزار یورو س��ود از فروش بلیت 
بدست می آورد. این منبع اقتصادی حیاتی است که شش 
یا هفت هتل و بس��یاری از رس��توران های نزدیک تاالر را 
تامی��ن می کن��د.«در این بی��ن خود هنرمندان بیش از هر 
فرد یا موسس��ه دیگری دچار خس��ارت شده اند.یک مدیر 
برنامه برای خوانندگان اپرا و رهبران ارکس��تر می گوید،  
مهلت قراردادها  درحالی به پایان می رسد که جایگزینی 

برای آن ها تعیین نشده و گاها پیش از موعدد مقرر فسخ 
می ش��وند.»بنجامین پرینس«  که یک مدیر اپرا اس��ت،  
می گوید :» وقتی یک پروژه لغو می شود تمامی مجموعه 
از هم می پاشد. کارکنان فنی، نورپردازی و خوانندگان 6 
ماه از زندگیشان را به تمرین  نمایش بدون دریافت حتی 
یک پنی اختصاص می دهند و تا نخس��تین ش��ب نمایش 
هی��چ پولی دریافت نمی کنند.«دول��ت اتریش برگزاری 
رویداده��ای عمومی را دس��ت کم ت��ا پایان ژوئن ممنوع 
اعالم کرده است.تاکنون بیش از  ۱4 هزار نفر  در اتریش 
به ویروس »کرونا«  مبتال شده اند و بیش از ۳8۰ نفر نیز 

جان خود را از دست داده اند.


