اخبار

وزیر نفت خبر داد

توافق برای کاهش روزانه  10میلیون بشکه نفت

جیپی مورگان :اقتصاد آمریکا ۴۰
درصد آب میرود

اقتصاددانان جیپی مورگان پیشبینی خود از
اقتص��اد آمریکا را بدتر کردند و حاال تخمین
میزنند در سه ماهه دوم تولید ناخالص داخلی
 ۴۰درصد افت خواهد کرد.به گزارش مهر به
نق��ل از سیانبیس��ی ،اقتصاددانان جیپی
مورگان پیشبینی خ��ود از اقتصاد آمریکا را
بدت��ر کردند و حاال تخمین میزنند در س��ه
ماهه دوم تولید ناخال��ص داخلی  ۴۰درصد
افت خواهد کرد.اقتصاددانان جیپی مورگان
در ای��ن پیشبینی جدید تخمی��ن زدند نرخ
بیکاری آمریکا در م��اه آوریل به  ۲۰درصد
برسد و  ۲۵میلیون نفر شغل خود را از دست
بدهند.این در حالی اس��ت که در پیشبینی
قبلی آنها تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه
ماهه دوم  ۲۵درصد افت میکرد.با این حال
اقتصاددان��ان این بانک هن��وز هم با فرض
اینکه پاندمی کرونا تا ماه ژوئن از بین خواهد
رفت پیشبینی کردند اقتصاد آمریکا در نیمه
دوم امسال ریکاوری شود.
صادرات بنزین مازاد در روزهای
کرونایی با دیپلماسی اقتصادی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد
است کشورهای همس��ایه همچنان خواهان
بنزین ایران هستند لذا با دیپلماسی اقتصادی
میتوان در ایام کرونایی نیز بنزین صادر کرد.
هادی قوامی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره
ب��ه راهکارهای ص��ادرات بنزین صرفهجویی
ش��ده در روزهای کرونایی ،گف��ت :صادرات
روزانه  45تا  50میلیون لیتر بنزین صرفهجویی
شده ،میتواند منبع درآمد بسیار مناسبی برای
کشور در این روزها باشد چراکه کسری بودجه
س��ال  99ب��ه دلیل افت قیمت نف��ت و عدم
وصول مالیاتها مش��هود است.نماینده مردم
اسفراین در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان
اینکه رایزنی و دیپلماس��ی مناسب اقتصادی
ت را
با کشورهای همسایه میتواند این فرص 
بالفع��ل کرده و منجر به فروش بنزین در ایام
س��خت اقتصادی کنونی ش��ود ،افزود :دولت
باید برای صادرات بنزین مازاد تالش بیشتری
کن��د چراکه درغیر این صورت امکان کاهش
تولید بسیار است ،بهتر اس��ت از میزان تولید
کاس��ته نش��ود بلکه با تدبیر از فرصت پیش
آمده برای صادرات و ارزآوری بیش��تر استفاده
کرد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه دولت هر قدر در
این شرایط بنزین بیشتری صادر کند منفعت
بیش��تری را عاید کش��ور کرده اس��ت ،افزود:
تها یکی از مس��ائلی که
باتوجه به محدودی 
وجود دارد ذخیره سازی بنزین تولیدی است؛
لذا باید حل ش��ود همچنین به دنبال مشتری
و ایجاد درآمد برای کشور بود و دولت باید به
صادرات بنزین توجه بیشتری داشته باشد.
بازگشایی واحد صنفی بدون ثبت نام
در سایت سالمت = پلمب

مطابق اعالم وزارت بهداشت کلیه واحدهای
صنفی و صنعتی باید در سامانه ثبت نام اصناف
و صنایع از صبح جمعه مورخ  ۲۲فروردین ماه
ثبت نام کنند .به گزارش تسنیم ،در نامه رئیسی
معاون بهداش��ت وزارت بهداشت و درمان به
مدرس خیابانی معاونت بازرگانی وزارت صنعت
آمده است:در راستای اجرای گام دوم کووید-
 ،19فاصله گذاری اجتماعی ،مقرر گردید کلیه
واحدهای صنفی و صنعتی در سامانه ثبت نام
اصناف و صنایع(سایت سالمت) از صبح جمعه
مورخ  22فروردی��ن ماه ثبت نام نمایند .ثبت
ن��ام از واحدهای صنعتی و صنفی به مدت 7
روز ادامه خواهد داش��ت و در ضمن راهنماها
و الزامات س�لامت محیط و کار ،ش��اغلین و
مشتریان با توجه به نوع فعالیت پس از تکمیل
ثبت نام به صورت الکترونیکی در اختیار افراد
قرار می گیرد .همچنین برای استفاده از تمامی
راهنماها و الزامات می توانند بعد از این تاریخ
به س��ایت مرکز سالمت محیط و کار مراجعه
نمایند.الزم به ذکر اس��ت بعد از شروع مجدد
فعالیت ها ،بازرس��ین بهداشت محیط و حرفه
ای وزارت بهداشت با مشارکت نیروی انتظامی،
بازرسان اتاق اصناف و تعزیرات و بازرسان آن
وزارت متبوع به محل های مورد نظر مراجعه
و در صورت عدم ثبت نام در س��ایت ابالغی
وزارت بهداشت ،فعالیت و محل کار را متوقف
و تعطیل می نمایند.

وزی��ر نفت درب��اره نتایج نهمین نشس��ت
فوقالع��اده اوپ��ک پالس گف��ت :توافق
برای کاهش روزانه  ۱۰میلیون بش��کهای
تولیدکنن��دگان عض��و و غیرعض��و اوپک
حاصل و قرار شد دیگر تولیدکنندگان نفت

جهان نیز به این توافق بپیوندند.به گزارش
فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت،
بیژن زنگن��ه وزیر نفت بام��داد روز جمعه
( ۲۲فروردینم��اه) پس از پای��ان بیش از
 ۱۰س��اعت مذاکره میان وزی��ران نفت و
انرژی  ۲۳کشور عضو و غیرعضو سازمان
کش��ورهای صادرکننده نف��ت (اوپک) در
نهمین نشس��ت فوقالع��اده اوپک پالس
از طریق وبین��ار اظهار کرد :همانطور که

در گفتوگوی زنده با خبر  ۲۱ش��بکه یک
سیما گفتم ،توافق برای کاهش روزانه ۱۰
میلیون بش��کهای تولیدکنن��دگان عضو و
غیرعض��و اوپک حاصل و قرار ش��د دیگر
تولیدکنندگان نفت جهان نیز به این توافق
بپیوندن��د.وی افزود :تواف��ق برای کاهش
روزانه  ۱۰میلیون بش��که در ب��ازه زمانی
نخس��ت (از یکم م��اه مه تا پای��ان ژوئن
 )۲۰۲۰دو ماهه اس��ت ،در بازه زمانی دوم

یعنی از یکم ماه ژوئیه تا پایان  ۳۱دسامبر
سال  ۲۰۲۰میالدی کاهش عرضه روزانه
نفت  ۸میلیون بش��که کاهش خواهد بود،
س��پس در بازه زمانی س��وم از یکم ژانویه
 ۲۰۲۱ت��ا آوریل  ۲۰۲۲نیز کاهش عرضه
روزانه  ۶میلیون بش��که نفت میشود.وزیر
نفت ب��ا بیان اینکه این تصمیم دو س��اله
خواه��د بود و برای نخس��تین بار در تاریخ
اوپک ،تصمیمی دو س��اله اتخاذ میشود،

تصریح کرد :این جزو بیسابقهترین ارقام
کاهش تولی��د در تاریخ اوپک و غیراوپک
هست.وی با اشاره به اینکه همکاری دیگر
کش��ورهای تولیدکننده نفت مانند آمریکا،
کان��ادا و برزیل به این توافق برای کاهش
تولید افزوده میشود ،اظهار کرد :مشکالت
اندکی هم در طول مذاکرات  ۱۰س��اعت
و  ۳۰دقیق��های وجود داش��ت ،البته برخی
تفاهمها نیاز به زمان دارد.

اقتصاد ایران در پساکرونا؛

تغییر شکل تقاضا و چرخش گسترده به سمت اقتصاد دانش بنیان

گروه اقتصادی :یک کارش��ناس اقتصادی با بررس��ی آثار
و تبعات اقتصادی ش��یوع بیماری کرونا ،گفت :با توجه به
ظرفیتهای گس��ترده حوزه دانش بنیان باید یک چرخش
اساسی به سمت این بخش انجام شود .مهدی طغیانی در
گفتگو با تسنیم ،با اشاره به تبعات اقتصادی بیماری کرونا
و گزینش میان اقتصاد و سالمت،گفت:واقعیت این است
که در فضای کلی اقتصاد ایران به صورت قطعی نمیتوان
مدعی ش��د که با کاهش مصرف یا تعدی��ل آن رو به رو
خواهیم ش��د .در واقع در همین گزاره نیز ش��ک و شبهه
وجود دارد.وی افزود ،نکته اساس��ی این اس��ت که بعد از
بیماری کرونا در بلند مدت شکل فعلی تقاضای مصرفی
کاهش پیدا میکن��د اما جا به جایی تقاضا به نظر اجتناب
ناپذیر است.اس��تاد دانشگاه اصفهان ادامه داد،هزینه های
مربوط به سفر و گردشگری به شدت کاهش یافته است
اما تقاضای مصرفی در حوزه ارتباطات به ش��دت افزایش
یافته اس��ت در این جابه جاییها حتما بخشی از اشتغال از
بین میرود اما به ازای آن اشتغال جدید در حوزه های دیگر
ایجاد میشود.طغیانی در واکنش به گزارشهای موسسات
بین المللی درباره حذف  200میلیون شغل ازاقتصاد جهانی
و کاهش 10درصدی تولید ناخالص در کشورهای اروپایی
و همچنین احتمال برگشت اقتصاد آمریکا در  2سال بعد به
حالت عادی گفت :موضوع قرار گرفتن در چرخه رکود یک
امر غیر قابل اجتناب است اما معتقدم در کشور ما سر جمع
مصرف تغییر نمیکند .به هر حال باید برای زیر و رو شدن
فهرست اقالم مصرفی آماده شویم .در دنیای جدید خدمات
غیر ملموس با مواجهه گس��ترده فضای عمومی رو به رو
خواهد شد.وی افزود ،یکی از حوزههایی که میتواند با اقبال
گستره مواجه شود مربوط به تجارت صنایع فرهنگی است
که تا کنون اقدام جدی برای معرفی آن انجام نشده است.
منتخ��ب مردم در مجلس یازدهم گفت :با توجه به تغییر
فاز اقتصاد جهانی در دنیای پسا کرونا باید هرچه سریع تر
به سمت شکل دادن محیط اقتصاد بر اساس رشد مبتنی بر
روشهای دانش بنیان حرکت کنیم.طغیانی ادامه داد ،همین

حاال شرکتهای قابل توجهی در حوزه دانش بنیان با اتکای
به فناوری های جدید در کوتاه مدت موفق ش��دند برخی
نیازهای کشور در حوزه اقالم بهداشتی مقابله با کرونا را بر
طرف کنند .اهمیت این موضوع آنجا مشخص میشود که
بسیاری از کشورهای به اصطالح پیشرفته در این بخش
عقب ماندند و نتوانستند نیازهای مردم خود را تامین کنند.
این کارشناس اقتصادی در واکنش به هدف گذاری کسب
 10درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری به وسیله
ش��رکتهای دانش بنیان گفت :با توج��ه به حجم اقتصاد
 400میلیارد دالری ایران تصرف  40میلیارد دالر از تولید
ناخالص توسط شرکتهای دانش بنیان رقم بسیار محدود
است.وی افزود ،اگر هدف گذاری توسعه شرکتهای دانش
بنیان تغییر کند به طور حتم س��رمایهگذاریهای بیشتری
در این حوزه انجام خواهد ش��د.طغیانی ادامه داد ،افزایش
س��رمایه گذاری کلید واژه توس��عه و رشد در هر بخشی
محسوب میشود .دانش بنیانها نیز از این قاعده مستثنی
نیس��تند و باید حس��اب ویژهای روی این بخش باز شود.

منتخب مجلس یازدهم تاکید کرد ،بایس��تی چرخش به
سمت شرکتهای دانش بنیان در محیط کالن اقتصاد ایران
انجام ش��ود و از سوی دیگر متناسب با ظرفیت این حوزه
نیز هدف گذاری انجام شود.

تعری�ف  5پروژه بزرگ در وزارت صمت برای توس�عه

فناوری و محصوالت دانش بنیان در سال جهش تولید

رضا رحمان��ی وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به
بخش��ی از فرمایش��ات مقام معظم رهبری به مناس��بت
خجس��ته عید نیمه ش��عبان در خصوص ضرورت جهش
تولید به عنوان یک عامل حیاتی در کش��ور و مس��ئولیت
مس��ئوالن و فعاالن جوان در عرصه علم و فناوری گفت:
در برنامه های تدوین ش��ده از سوی وزارت صمت برای
س��ال جهش تولید ،توس��عه فناوری و محصوالت دانش
بنی��ان به عنوان یک��ی از محورهای اصل��ی فعالیت این
وزارتخانه در س��ال  ۹۹و به عن��وان فرصتی برای تحقق
حداکثری اهداف «جهش تولید» ،مد نظر قرار گرفته است.
رحمانی افزود :برای این محور مهم 5 ،پروژه مشخص با

همکاری معاونتهای علمی و س��ازمان های توسعه ای
و فناوری وزارتخانه طراحی ش��ده است که فراخور شرح
وظایف خود مکلفند از ظرفیتهای مختلف کشور اعم از
ظرفیتهای لجس��تیکی ،علمی و نوآورانه نیروی انسانی
به بهترین شکل ممکن اس��تفاده نمایند.وی اضافه کرد:
طراحی و استقرار مدل چرخه مدیریت بهره وری ،اجرای
طرح توانمند س��ازی تولید و توس��عه اشتغال پایدار (طرح
ملی تاپ) ،ایج��اد هاب تبادل فناوری در داخل و خارج از
کش��ور ،ارتقای بهره وری از طریق بازس��ازی و نوسازی
صنایع و صنوف تولیدی ،حمایت از تولید خودروهای برقی
و هیبریدی و موتور س��یکلت های برقی ،به عنوان س��ر
فص��ل های اقدامات وزارت صمت برای توس��عه فناوری
و محصوالت دانش بنیان در دس��تور کار هستند.رحمانی
تصریح کرد :در این  ۵پروژه تعریف ش��ده ،اندازه گیری و
بهبود بهره وری عوامل تولید در  ۲۰بنگاه بزرگ صنعتی،
توانمندس��ازی حداقل  ۸هزار بن��گاه اقتصادی ،تمرکز در
تبادل فناوری های نوین در س��طح کشور و بین المللی،
اجرای حداقل  ۱۰۰پروژه در حمایت از رسوخ فناوریهای
ایجاد شده توسط شرکتهای دانشبنیان به صنعت ،ایجاد
مراکز تحول انقالب صنعتی چهارم ،بازس��ازی و نوسازی
حداقل  ۵۰واحد صنعتی بزرگ ،بازسازی و نوسازی حداقل
 ۱۵۰۰واحد صنفی تولیدی ،و تولید  ۱۵هزار خودرو برقی
و هیبریدی همچنین تولید  ۵۰هزار موتورس��یکلت برقی
مدنظر است .وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد :در
چارچوب عملیاتی ک��ردن این برنامه ها معاونت آموزش،
پژوهش و فناوری وزارت صمت ،س��ازمان های توس��عه
ای همچون گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) و
س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) ،معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه ،معاونت امور
صنایع ،سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،
معاونت طرح و برنامه ،دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی و
استارتاپ ها ،معاونت امور معادن و صنایع معدنی به عنوان
مجری و همکار پای کار خواهند بود.

ایران نخستین کشور در اجرای پالسمادرمانی برای بیماران مبتال به کرونا

عض��و هیات رئیس��ه اتاق بازرگان��ی تهران
با تاکید بر اینکه ایران نخس��تین کش��ور در
اجرای پالسمادرمانی برای بیماران مبتال به
کرون��ا بوده و بخش اول و مهم این پروژه با
تزریق پالس��ما به  ۲۰۰بیمار تکمیل شده و
نرخ بهبودیافتگان خبر از اثرگذاری این روش
میدهد ،گفت :بهبودی تعدادی از این بیماران
که بدحال بودند ،شبیه یک معجزه تمامعیار
اس��ت .به گزارش اتاق تهران ،ناصر ریاحی
عضو هیات رییس��ه اتاق تهران با اش��اره به
این تعبیر که «معجزه پالسمادرمانی بیماران
کرون��ا از ایران طلوع کرده اس��ت» از اتمام
آزمای��ش ای��ن روش روی  200بیمار مبتال
به وی��روس کرونا خبر داد و از بهبودی دهها
بیمار س��خن گفت.ریاحی با اعالم این خبر
اف��زود :با پایان یافتن تحقیقات ،احتما ًال این
روش از هفتههاى آینده برای درمان بیماران
مبتال به کویید  19در سطحی گستردهتر آغاز
میشودوی درباره آغاز این پروژه توضیح داد:
پیش از آغاز این پروژه ،مجوزهایی از کمیته
اخالق وزارت بهداشت ،سازمان انتقال خون
و ش��ورای عالی انتقال خون دریافت کردیم
که همه این مجوزها ،بابت پروژه تحقیقاتی
بود .البته از روز اول تقریب ًا مش��خص بود که
تزریق پالسمای افراد بهبودیافته ،به بیماران
روش مفیدی اس��ت و ای��ن روش ،پیش از

این نیز در مورد بیماریهایی مثل س��ارس و
ابوال به عنوان تنها راهحل سریع درمان مورد
استفاده قرار گرفته بود .ذهنیت ما این بود که
تزریق پالسما زیانی را متوجه بیمار نمیکند
و ای��ن روش هم��واره ب��رای افزایش حجم
خون مورد استفاده قرارگرفته است.ریاحی با
اشاره به سابقه طوالنی پالسمادرمانی برای
بیماریهای مختلف گفت :پروژه تحقیقاتی
براى پاس��خ به چندین س��وال مهم طراحى
شد براى مثال اینکه تاثیر این نوع درمان در
بیماران بدحال یا کس��انی که بیماریشان به
تازگی آغاز ش��ده چگونه است و کدام گروه
س��ود بیش��ترى مىبرند یا اینکه تاثیر آن بر
کنت��رل تب ،تنگى نف��س و دیگر تظاهرات
کلینیکى بیماران چیست.عضو هیات رییسه
اتاق تهران با بیان اینکه س��ه تن از اس��اتید
بینالمللی رشته خون یعنی دکتر ابوالقاسمی،
دکت��ر چراغعلی و دکتر عش��قی اجرای این
پ��روژه را برعه��ده گرفتهاند ،ادام��ه داد :این
اس��اتید به س��رعت ،گروهی را متش��کل از
دهها محقق ،پزش��ک عموم��ی ،کلینیکی و
درمانگ��ر ،تعداد زیادی پرس��تار ،متخصص
علوم آزمایش��گاهی و ش��رکتهای فعال در
حوزه پالس��ما را گردهم آوردن��د .در مراحل
بعد ،تماسهایی با س��ازمانهای بینالمللی
برقرار ش��د و در نهای��ت پروتکلهایی برای

دریاف��ت پالس��ما و نحوه درم��ان کلینیکی
نوشته شد .بر این اساس مقرر شد  200بیمار
با پالسمای افراد بهبودیافته تحت درمان قرار
بگیرند و پس از حصول نتایج به صورت مقاله
در ژورنالهای بینالمللی منتشر شود تا سایر
کشورهای که درگیر این بیماری هستند نیز
بتوانند از آن بهره ببرند.وی افزود :خبر خوب
اینکه آزمایش این روش روی  200بیمار به
پایان رسیده است .البته نتایج دقیق تحقیقات
در روزهای آینده ،توس��ط محققان منتش��ر
خواهد شد و خبر خوب دیگر اینکه بر اساس
تحلیله��اى اولیه دهها بیم��ار تحت درمان
با ای��ن روش بهبود پی��دا کردهاند .بهبودی
تعدادی از این بیماران که بدحال بودند ،شبیه
یک معجزه تمامعیار اس��ت و س��ایرین نیز
که بیماریش��ان چندان وخیم نبوده نیز بهبود
یافتهاند .با عب��ور از مرحله تحقیقاتی ،از این
پس وارد فاز درمان خواهیم شد .در واقع ،در
مرحله تحقیقاتی اثبات مىشود که این روش
اث��ر مثبت دارد و آث��ار جانبی آن در حد قابل
قبول اس��ت .نکته حائز اهمیت آن است که
تیت��ر پادتن یا آنتیبادی در بیمار بهبود یافته
تا مدتها باالمیماند و این سطح آنتیبادی
در پالسما خاصیت درمانی دارد .ضمن آنکه
بی��ش از یک بار در هفته و بیش از  500الی
 600سیسی نباید از بیمار بهبودیافته پالسما

اقتصاد جهانی در بدترین شرایط از زمان رکود بزرگ اقتصادی به سر میبرد

رئیس صن��دوق بین المللی پول اعالم کرد :ش��یوع
ویروس کرونا و قربانی ش��دن ه��زاران نفر به خاطر
ابتالی به آن در کنار محدودیتهای اجتماعی اعمال
شده برای کنترل شیوع این ویروس و به هم ریختن
نظام اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان
منجر شده است .به گزارش خبرگزاری فارس به نقل
از آناتولی ،کریس��تالینا جورجیوا ،رئیس صندوق بین
الملل��ی پول اعالم کرد که ای��ن صندوق انتظار دارد
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا اقتصاد جهانی بدترین
ش��رایط را از زم��ان رکود بزرگ اقتص��ادی تا کنون
تجربه کند .وی تأکید کرد :بر اساس نتایج تحقیقاتی
که قرار اس��ت در هفته آینده در قالب گزارش چشم
انداز اقتصاد جهانی منتش��ر شود ،کامال واضح است
که ش��اهد کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی در سال
 2020خواهیم ب��ود .رئیس صندوق بین المللی پول
تأکید کرد :ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا س��اختار
اقتص��ادی و اجتماعی جهان را با س��رعت زیادی به

هم ریخته و دلیل اصلی آن از دست رفتن جان تعداد
زیادی انس��ان و اعم��ال محدودیتهای اجتماعی و
اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده است .جورجیوا
افزود :در نشست هفتهآینده بانک جهانی و صندوق
بی��ن المللی پ��ول با حض��ور  189عض��و روی این
موضوع��ات تمرکز خواهیم کرد .رئیس صندوق بین
المللی پول ادامه داد :در حالی که سه ماه پیش چشم
انداز رش��د اقتصادی جهان مثبت بود ،از آن زمان به
بعد ش��رایط به طور کامل منفی شده است .موسسه
بین المللی امور مالی این صندوق هم که در ماه اکتبر
رشد اقتصاد جهانی برای امسال را  2.6درصد مثبت
پیش بینی کرده بود ،برای نخس��تین بار پیش بینی
خود را تغییر داده و حاال از رش��د منفی  2.8درصدی
صحبت میکند.جورجیوا ،تأکید کرد که شیوع ویرس
کرونا به همه کشورها آسیب زده است اما کشورهای
فقیر و بازارهای نوظهور با آس��یب بیشتری رو به رو
هستند.

دریافت ک��رد و البته برای درمان نیز ممکن
است بیش از یکبار تزریق نیاز باشد .بنابراین
اینگونه نیس��ت که این روش درمانی بتواند
همه بیماران را پوشش دهد .اما به طور حتم
اعالم خواهد شد که چه بیمارانی در اولویت
قرار خواهند گرفت.ریاحی با بیان اینکه «این
پروژه ،پروژه کوچکی نبود و با مشارکت تعداد
زیادى نیروی انس��انی و با س��رمایهگذاری
سنگین انجام گرفت» ادامه داد :آقای مسعود
خوانس��اری ،ریاس��ت محترم ات��اق تهران،
حمای��ت بیدریغی از این پروژه به عمل آورد
و در واقع این پروژه را باید پروژه تحقیقاتی-
درمانی «اتاق بازرگانی تهران» دانست .چرا
ک��ه به اعتبار حمایت و فعالیت محوری اتاق
بازرگانی تهران در این پروژه ،ش��رکتهای
بس��یاری از بخش خصوصی امکاناتی خوبی
را در اختی��ار این پروژه قرار دادند .ش��رکت
درمانآرا از حامیان مالی اصلی این پروژه بود
و افرادی را ک��ه در این پروژه فعالیت کردند
با رقم س��نگینی تحت پوشش بیمه قرار داد.
شرکت دایا آرین دارو ،تجهیزات ،آزمایشگاه
و پرس��نل خود را در اختیار ای��ن پروژه قرار
داد .همچنین با کمک کانکسهای اعطایی
شرکت ماموت ،واحدهای سیار پالسماگیری
ایجاد ش��د .به طوری که این آزمایشگاههای
س��یار به منظ��ور پالس��ماگیری ی��ا مقابل

بیمارس��تان بقیهاهللمیایس��تادند یا پذیراى
اهداکنندهها از نقاهتگاهها و حتی منازل بودند.
البته در روزهای بعد ،بیمارستانهای دیگری
از جمله مسیح دانشوری و لبافىنژاد در تهران
و چند بیمارس��تان در شهرهای دیگر هم به
این طرح ملحق شدند.میخواهم تاکید کنم
بس��یج این امکانات ظرف چند روز ،به اعتبار
اتاق بازرگانی تهران و حضور مستقیم ریاست
اتاق صورت گرف��ت .کمپین نفس نیز تعداد
زی��ادی ماس��ک و گان و تجهیزات حفاظت
فردی برای نیروهای مشارکتکننده در این
پ��روژه در اختیارمان ق��رار داد .در عین حال،
بیمه س��امان در بیمه مس��ئولیت تخفیفاتی
قائل ش��دند و بانک س��امان نیز بخش��ی از
هزینههایهای پروژه را متقبل شد.
انتقال تجربه به اروپا و س�ایر کشورهای

درگیر کرونا

ریاحی همچنین از تالش تیم کلینیکی این
روش درمان��ی برای انتقال تجربیات خود به
اروپا و کش��ورهای دوس��ت خبر داد و گفت:
پس از آنکه اطمینان حاصل کردیم ،روش ما
صحیح است ،با کشورهای صاحب دانش این
حوزه نظیر آلمان ،ایتالیا و فرانسه در اروپا برای
ارائه اطالعات و انتقال تجربیات ،تماسهایی
برقرار ش��ده اس��ت و آنها هم در حال آماده
شدن برای کار روی این روش هستند.

هشدار درباره سیالب و آسیب به محصوالت کشاورزی

مدیر پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی با بیان
اینکه بارش ها تا  ۲۶فروردین در کشور ادامه دارد،
گفت :از روز  ۲۷فروردین س��امانه بارش��ی دیگری
وارد کشور میشود .صادق ضیائیان در گفت و گو با
فارس در تشریح آخرین وضعیت جوی کشور بیان
کرد :امروز غیر از استان هرمزگان ،جنوب فارس و
برخی مناطق جنوب سیستان و بلوچستان ،در بقیه
نقاط کشور شاهد بارش باران و رعد و برق و وزش
باد ش��دید موقت ،بارش تگرگ در مناطق مستعد و
بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی هستیم.
مدیر پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی افزود:
امروز شدت بارشها در استان های لرستان ،شمال
و شرق خوزس��تان ،چهارمحال و بختیاری ،شمال
فارس و کهگیلویه و بویراحمد است.ضیائیان اظهار
داش��ت :روز شنبه  ۲۳فروردین س��امانه بارشی در
اغل��ب نقاط کش��ور غیر از اس��تانهای هرمزگان،
سیستان و بلوچس��تان و کرمان فعال است؛ شدت

بارش ها روز شنبه در اس��تانهای خراسان شمالی،
خراس��ان رضوی ،ش��رق سمنان ،ش��رق اصفهان،
ش��مال یزد ،ش��مال فارس ،چهارمحال و بختیاری
کهگیلوی��ه و بویراحمد اس��ت.مدیر پی��ش بینی و
هشدار س��ازمان هواشناسی گفت :روز یکشنبه ۲۴
فروردین در استان های واقع در شمال شرق و شرق
کشور همچنین جنوب کشور ،جنوب شرق و شمال
غ��رب بارش ب��اران و رگبار و رع��د و برق و وزش
باد پیش بینی می ش��ود ،ضمن آنکه در استانهای
واقع در س��واحل جنوبی دریای خزر بارش پراکنده
ب��اران و در ارتفاعات بارش ب��رف داریم.وی تاکید
کرد :در این راس��تا هش��دار باال آمدن آب رودخانه
ها و آبگرفتگی معاب��ر عمومی و لغزندگی جاده ها
در مناطق مذکور وجود دارد که توصیه میش��ود در
این داس��تان تمهیدات الزم اندیشیده شود و برای
حفاظت از محصوالت کشاورزی دستورالعمل های
الزم در دستور کار قرار گیرد.
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اخبار
ورود کمیسیون عمران به موضوع عدم
تعلیق بازپرداخت تسهیالت مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس ،با بیان اینکه
عدم تعلیق باز پرداخت اقس��اط تس��هیالت
مس��کن ضد اقتص��اد خانواده اس��ت ،گفت:
متولی��ان این حوزه از جمل��ه بانک مرکزی،
وزارت راه و شهرس��ازی و بانک مسکن باید
هر چه س��ریع تر نسبت به تعلیق بازپرداخت
اقساط وام مسکن اقدام کنند .مجید کیان پور
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو
با خبرن��گار خانه ملت ،با انتقاد از عدم تعلیق
باز پرداخت اقساط تسهیالت مسکن ،گفت:
اخی��را بانک مرک��زی در اطالعیه ای اعالم
کرد که بازپرداخت اقساط تسهیالت مشاغل
تولیدی به مدت س��ه ماه تعلیق می شود ،اما
متأسفانه در این بخشنامه تسهیالت مسکن
مش��مول تعلیق سه ماهه اقساط نشده است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :در شرایط کنونی مردم به
دلیل تعطیلی مشاغل به دلیل شیوع بیماری
کرونا ،با مشکالت اقتصادی شدیدی روبه رو
هستند ،حال این سوال پیش می آید که مردم
از کدام محل درآمدی باید اقساط وام مسکن
را پرداخت کنند.وی گفت :در شرایط کنونی
ش��اهدیم که به دلیل ش��یوع کرونا ،بسیاری
از کش��ورها ،بازپرداخت تسهیالت مسکن را
تعلیق کرده اند ،زیرا وام مس��کن دربرگیری
بس��یاری در جامعه دارد ،یعن��ی آنکه خانواده
های بس��یاری از این تسهیالت برای تأمین
مسکن استفاده کرده اند ،بنابر این عدم تعلیق
بازپرداخت تسهیالت مسکن جمعیت کثیری
از جامع��ه را تح��ت تأثیر قرار م��ی دهد.این
نماین��ده مردم در مجلس دهم ،با بیان اینکه
عدم تعلیق باز پرداخت اقس��اط تس��هیالت
مس��کن ضد اقتص��اد خانواده اس��ت ،افزود:
متولی��ان این حوزه از جمل��ه بانک مرکزی،
وزارت راه و شهرس��ازی و بانک مسکن باید
هر چه س��ریع تر نسبت به تعلیق بازپرداخت
اقساط وام مسکن اقدام کنند.عضو کمیسیون
عم��ران مجل��س ،از ورود ای��ن کمیس��یون
به موضوع ع��دم تعلیق بازپرداخت اقس��اط
تسهیالت مسکن خبر داد و گفت :قطعا این
مسئله در نشست آتی این کمیسیون با حضور
مس��ئوالن مربوطه مورد بحث و بررسی قرار
خواهد گرفت.
نباید از محصوالت شکوشبههدار
استفاده کنیم

وزی��ر جهاد کش��اورزی در واکن��ش به تولید
محصوالت تراریخته گفت :در بخش کشاورزی
بهاندازهای نقاط ضعف داریم که با کوچکترین
نسخه ،تولید افزایش مییابد ،بنابراین نباید از
محصوالتی اس��تفاده ش��ود که شکوشهبه
دارند و برای مردم گرفتاری ایجاد میکنند .به
گزارش تسنیم کاظم خاوازی وزیر جدید جهاد
کش��اورزی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد در
پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری تسنیم مبنی
بر اینکه رویکرد این دوره از وزارتخانه درباره
تولید محصوالت تراریخته چیست ،اظهار کرد:
«در تکالیف قانون ایمنی زیس��تی که در سال
 88در مجلس ش��ورای اسالمی تصویب شده
و در برنامه شش��م بهطور ش��فاف در این باره
صحبت شده است».وی افزود« :در این ارتباط
دو س��ؤال مطرح میشود؛ س��ؤال اول اینکه،
آیا بای��د در زمینه گیاه��ان تراریخته تحقیق
کنیم؟ و سؤال دیگر این است که ،آیا باید گیاه
تراریخته را در کشور بکاریم یا خیر؟ در پاسخ
به س��ؤال اول باید گفت که هیچ خط قرمزی
در زمین��ه تحقیق و پژوهش وجود ندارد».این
مقام مسئول با اش��اره به همهگیری بیماری
کرونا در ایران ادامه داد« :در صورتی که توجه
جدی به بخشه��ای پژوهش ک��رده بودیم
و تمام بخش��های ویروسشناس��ی ما در حد
استانداردهای دنیا بود خیلی زودتر میتوانستیم
که به توفیقات فعلی درباره کیت تش��خیص
کرونا و سایر ملزومات آن برسیم».وی تصریح
کرد« :در پژوهش��های بخش کش��اورزی نیز
همین طور است و هیچ مرزی برای تحقیق در
این زمینه نداریم و بخش پژوهشی و تحقیقاتی
ما باید کام ً
ال آماده و مسلط باشند که هر زمان
کشور احساس نیز به این پژوهشها داشت ،با
دستور حاکمیتی از آن استفاده شود».وی ادامه
داد« :در پاسخ به سؤال دیگر نیز باید گفت که
هیچ بذر تراریختهای در بخش کشاورزی وجود
ندارد که تأییدیههای الزم را از ما گرفته و آماده
کاشت در زمین باشد ،اص ً
ال نداریم .همچنین
باید توجه داش��ت مستنداتی نداریم که نشان
دهد تمام مطالعات الزم درباره تراریخته انجام
ش��ده و هیچ ریس��کی روی زمین ،گیاهان و
انسان ندارد مشاهده نشده است ،که قرار باشد
توسعه یابد».

