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وزیر صمت از ایجاد شهرك صنعتى صنعت آلومینیوم خبر داد

میانگین تولید فوالد خام کشور از متوسط جهانى عبور کرد
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8 بازار سرمایه

 در صفحه هاي دیگر

سخنگوى وزارت امور خارجه:

روحانى در آئین بهره بردارى از ترمینال جدید فرودگاه المرد وعده داد:

 توسعه  عرصه هوا - فضا 
حق قانونى ملت ایران است

20 پروژه مهم فرودگاهى تا پایان سال افتتاح 
خواهد شد

ســید عباس موسوى سخنگوى وزارت امور خارجه با تاکید براینکه توسعه علم و 
فناورى بویژه در عرصه هوا - فضا حق قانونى ملت ایران است، گفت: پرتاب موفق و 
غرورانگیز ماهواره نور با اهداف صلح آمیز و در راستاى سیاست دفاعى ایران است.
به گزارش پنجشنبه شب اداره کل اطالع رسانى و امور سخنگویى وزارت امور خارجه...

رئیس جمهور در آئین بهره بردارى از ترمینال جدید فرودگاه المرد، با ابراز خشنودى 
از افتتاح این پروژه فرودگاهى گفت: ان شااهللا تا پایان سال 20 پروژه مهم فرودگاهى 
در کشور افتتاح خواهد شــد. به گزارش جهان اقتصاد، حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانى در این آئین که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با تشکر از تالش هاى...

سرمقاله

آموزش و کسب سود 
در بورس

news.morteza@gmail.com  - مرتضى ابراهیمى   
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فروش در دوران پسا کرونا
   وحید میرزائى

 کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى فروش و بازاریابى  
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در شصت و پنجمین روز پس از شیوع کرونا در کشور براساس 
اعالم وزارت بهداشت 88194 نفر به این بیمارى مبتال شده اند 
که از این تعداد 5574 نفر فوت شده و 66596 نفر بهبود یافته اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شصت و پنجمین روز پس از شیوع 
کرونا در کشور براســاس اعالم وزارت بهداشت 88194 نفر 
به این بیمارى مبتال شــده اند که از این تعداد 5574 نفر فوت 
شــده و 66596 نفر بهبود یافته اند. وزیر بهداشــت در حاشیه 
نشســت ویدئوکنفرانســى وزیران بهداشت کشورهاى عضو 
سازمان بهداشت جهانى، اعالم کرد: توانستیم در شرایط تحریم 
مرگ هاى ناشــى از کرونا را طى سه هفته به یک سوم رسانده 
و موارد ابتال را نیز به  حدود 40 درصد برســانیم و این افتخار 
بزرگى در شــرایط تحریم براى ما بود، از سوى دیگر فرمانده 
مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با تاکید براینکه با وجود انجام 
ترددهاى غیرضرورى و تفریحى در شــهر قطعا با افزایش بار 
بیمارى روبرو خواهیم شد. وى گفته است؛ ناقلین بدون عالمت 
گروه هاى پرخطر انتشار بیمارى کرونا محسوب مى شوند، حتى 
در افرادى که از بیمارستانها هم مرخص مى شوند، درمان قطعى 

سه تا چهارهفته زمانبر خواهد بود.
آمار مبتالیان به بیمارى کرونا  به 88194 نفر رسید

کیانوش جهانپور، رییس مرکز اطالع رسانى وزارت بهداشت 
درباره آخرین آمار مبتالیان به بیمــارى کرونا گفت: از دیروز 
تا امروز 5 اردیبهشــت 1399 و بر اســاس معیارهاى قطعى 
تشــخیصى، 1168 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشــور 

شناسایى شده است.
وى گفت: مجموع بیماران کووید19 در کشــور به 88194 نفر 
رسید، متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 93 بیمار کووید 19 

جان خود را از دست دادند.
به گفته جهانپور، مجموع جان باختگان این بیمارى به 5574 نفر 
رسید. خوشبختانه تا کنون 66596 نفر از بیماران، بهبود یافته و 
ترخیص شده اند و  3121 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در 
وضعیت شدید این بیمارى تحت مراقبت قرار دارند.وى گفت: 
تا کنون 399 هزار و 927 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور 

انجام شده است.
سخنگوى وزارت بهداشت با بیان اینکه امروز موارد شناسایى 
شده سرپایى بیشتر از موارد بسترى تشخیص داده شده است، 
تصریح کرد: به این ترتیب موارد ابتالى جدید شناسایى شده، 

حال عمومى بهترى داشته اند.
وى تاکید کرد: اگرچه در حال حاضر هیچ استانى در وضعیت 

قرمز این بیمارى نیســت، اما هشدارها باقى است، وضعیت به 
هیچ عنوان عادى نیست و فاصله گذارى اجتماعى حتما باید از 

سوى مردم رعایت شود.
صدور مجوز براى نگهدارى معتادان متجاهر در سامان 

سراى خاوران
"سید مالک حسینى" سرپرست سازمان  رفاه، خدمات مشارکت 
هاى اجتماعى شهردارى تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در 
پاســخ به این سوال که پس از شیوع کرونا چند نفر از معتادان 
متجاهر، افراد بى سرپناه و کودکان کار جذب گرمخانه ها شده 
اند؟ گفت: اطالعات افرادى که به گرمخانه ها مراجعه مى کنند، 
براساس خوداظهارى ثبت مى شود و اینکه فردى اعتیاد دارد یا 
در مراکز ماده 16 حضور داشــته یا خیر مورد سوال قرار نمى 
گیرد. تنها اســم و فامیل و از کجا آمده اند، پرسیده مى شود و 
اگر تمایل داشته باشند به آنها جواب مى دهند. این اقدام به این 
دلیل است که نمى خواهیم افراد به خاطر ترس، از حضور در 
گرمخانه ها خوددارى کنند. در نتیجه به صورت دقیق این امکان 
وجود ندارد که بگوییم چند درصد افراد، کارتن خواب هستند یا 

چند درصد از مراکز ماده 16 آمده اند. 
او در خصوص وضعیت کودکان کار پس از بسته شدن مراکز 
پرتو گفت: افراد زیر 18 سال قانونا پذیرش نمى شوند. براساس 
اظهارات همکاران ما در مراکز پرتو، 4500 نفر از افرادى که در 
این مراکز ساماندهى شده اند، متعلق به حدود دو هزار و 250 
خانواده هستند و در واقع افرادى که در مراکز پرتو هستند، تقریبا 
خانواده دارند. در مجموع کودك کارى که مسکن نداشته باشد 
به ندرت داریم چرا که یا خانواده دارند و یا به صورت گروهى 
از افغانستان مى آیند که بزرگترى دارند و سرپناه براى آنها فراهم 
مى کنند و یا از قومیت هاى درون ایران هســتند. نمى توان به 
صورت قطعى گفت هیچ کودك کارى نیســت که شب ها بى 
سرپناه باشــد، اما به دلیل تفکیک ذکر شده، این احتمال بسیار 

پایین است که کودك کارى در ایران بى سرپناه باشد.
حسینى درباره تعداد افرادى که از ابتداى شیوع کرونا در گرمخانه 
ها ساماندهى شدند، گفت: از روز اول شیوع کرونا تا امروز بیش 
از 130 هزار نفر روز در گرمخانه هاى پایتخت پذیرش داشتیم 

که به طور متوسط روزى 2300 نفر مى شود. 
حسینى با بیان اینکه با کمک سازمان هاى مردم نهاد محلى بین 
کودکان کار به صورت روزانه غذا توزیع مى شود، گفت: به طور 
متوســط روزانه بین 200 تا 250 پرس غذاى گرم بین کودکان 
زباله گرد در گاراژها و گودهاى زباله گردى توزیع مى شود و 
در تالش هستیم تا این اقدام را تا پایان شیوع کرونا ادامه دهیم. 
تا به امروز بالغ بر 8600 پرس غذا توزیع شده است و تقریبا به 

همین میزان بسته هاى بهداشتى توزیع شده است. 

او ادامه داد: تاکنون در ســه دوره تیم هاى پزشکى بین کودکان 
حاضر شدند و ضمن انجام چکاپ جسمى، اقالم بهداشتى نیز 
بین آنها توزیع شــد و خوشبختانه موردى از ابتال به کرونا بین 

آنها یافت نشد.  
دو مرکز قرنطینه براى مردان و زنان آماده کرده ایم

سرپرســت ســازمان  رفاه، خدمات  مشارکت هاى اجتماعى 
شــهردارى تهران در خصوص چرایى عــدم ابتال به کرونا در 
گرمخانه هاى پایتخت گفت: تاکنون بیش از 53 مورد مشکوك 
به کرونا در گرمخانه ها گزارش شده است، موارد مشکوك به 
اتاق ایزوله منتقل و از بقیه افراد جدا مى شوند و اورژانس آنها را 
براى بررسى هاى بالینى بیشتر انتقال مى دهد و تا به امروز مورد 
مبتال نداشته ایم. اصال ابایى براى اعالم مثبت شدن کروناى افراد 

نداریم، چرا که تمهیداتى را نیز در نظر گرفته ایم. 
حســینى در خصوص تمهیداتى که در صورت مثبت شــدن 
کروناى افراد در نظر گرفته شده اظهار داشت: مرکزى که مورد 
مثبت گزارش شود را براســاس نظر و تایید وزارت بهداشت 
قرنطینه مى کنیم.همچنین دو مرکز قرنطینه براى مردان و زنان 
آماده کرده ایم و اگر مورد مثبت مبتال داشتیم که امکان پذیرش 
در بیمارستان فراهم نبود، در این دو مرکز ایزوله نگهدارى مى 

شوند.
او در پاسخ به این سوال که در طى شیوع کرونا پذیرش کودك 
و والد نیز ثبت شــده اند یا خیر؟ گفت: در این مدت پذیرش 
کودك و والد نیز داشــتیم، اما عدد دقیقى از تعداد آنها نداریم. 
چند شب پیش سه کودك در منطقه 4 پذیرش شدند و با توجه 
به آنکه اواخر شب بود در مراکز ما نگهدارى شدند تا همکاران 
ما در ســازمان بهزیستى آنها را تحویل گرفتند.  حسینى با بیان 
اینکه پذیرش مردان نسبت به زنان در گرمخانه ها خیلى بیشتر 
بوده است، گفت: پس از شیوع کرونا بیش از 49 درصد افزایش 
پذیرش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم که بیشتر آنها 
را مردان  تشــکیل مى دهند، چرا که مراکز ماده 16 نسبت به 

پذیرش اقدام نکردند و این افراد به گرمخانه ها روى آوردند. 
وى در پاسخ به سوالى در خصوص آمار پذیرش در مدت شیوع 
کرونا نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: گشت 
هاى اجتماعى در فروردین ماه 99 نسبت به اسفندماه 98، حدود 
90 درصد افزایش جذب داشتند و آمار از حدود 4 هزار و 500 
نفر به حدود 8 هزار و 400 نفر رسیده بود. همچنین تماس هاى 
مردمى در خصوص حضور کارتن خواب ها نســبت به مدت 

مشابه سال قبل 48 درصد افزایش یافته است. 
حسینى گفت: میزان پذیرش در فروردین ماه 99 نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته نیز بیش از 48 درصد افزایش داشته است. 
او درباره سرانجام پذیرش معتادان متجاهر در سامانسراى خاوران 

گفت: براساس آخرین اطالعات, ستاد مبارزه با موادمخدر موافق 
جمع آورى بود، اما این اقدام منوط به نظر ســتادملى مبارزه با 
کرونا است و آنها نیز مجوز را صادر کرده اند و سازوکار اجرایى 
توسط بهزیستى در حال طراحى است. باید تمهیدات الزم اعم از 
گرفتن تست و آزمایش هاى الزم و اجراى دو هفته اى قرنطینه 
به خوبى انجام شــود تا وقتى قرار است به مراکز ماده 16 وارد 
شوند، اطمینان باالیى وجود داشته باشد که این افراد درگیر کرونا 
نیستند. تا اینجاى کار به این صورت پیش رفته است و باید منتظر 

اعالم اجراى آن توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر باشیم.
 معلوم نیست کرونا تا چه زمانى بین ما بماند

 طلعت مختارى  مسئول آزمایشگاه کرونا ویروس دانشگاه علوم 
پزشکى تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: اگر بخواهیم 
مدیریت ایران در بحران کرونا را در مقایســه با کشــورهایى 
که بســیار از ما برخوردار تر هســتند مقایسه کنیم، ایران نمره 
خوبى خواهد گرفت. بســیارى از کشورهایى که نه تحریم و 
نه مشکالت مالى ما را داشتند، نتوانستند کیت براى آزمایش تا 
تخت آى سى یو کافى تهیه کنند، اما دیدم که این مشکالت در 

ایران دیده نشد.
وى در ادامه گفت: زیرســاخت هایى که از دوران وزیر اسبق 
شروع شده بودند، توانستند در این بحران ما را یارى کنند. اگر 
بخواهیم با اتکا به مشــاهداتى که داشــتیم و منصفانه، ایران و 
مدیریت آن را با کشورهاى مذکور مقایسه کنیم، بسیار مدیریت 

خوبى صورت گرفته است.
مختارى اظهار کرد: اینکه ویــروس تا چه زمانى با ما خواهد 
ماند، هنوز مشخص نیست. عمده دانشمندان معتقد هستند که 
این ویروس در جهان بومى مى شــود. البته توقع نداریم که در 
فصول آتى هم با این شتاب و وسعت باشد. بسیار محتمل است 
که حدى از ایمنى در افرادى که مبتال مى شــوند، در مقابله با 

ویروس باقى بماند.
مسئول آزمایشگاه کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکى تهران، 
بیان کرد: اظهارات قبلى ما بر اســاس مشــاهدات چین بود. 
متاسفانه آمار و مطالعاتى که چین ارائه داد از استانداردهاى الزم 
برخوردار نبودند. دیگر به مشاهدات آنها نمى توانیم استناد کنیم. 
به همین دلیل جامعه علمى نمى تواند بر مبناى رفتار ویروس در 

چین اظهار نظر کند.
مختارى در پایان اشــاره کرد: آمار مرگ و میر و ســن ابتال در 
جهان با گفته هاى چین یکسان نیست. وقتى ما آن اظهارات را 
کنار متوفیان ایتالیا و آمریکا و غیره مى گذاریم، مشاهدات مطابق 
اظهارات آنها نیست. متاسفانه آمار مرگ و میر بسیار باالتر بوده 
است. بنا بر این دالیل آمار دوباره ابتال در چین یا مطالعات دیگر 

آنها براى ما داده هاى سنجیده محسوب نمى شوند. 

نماینده زاهدان در دوره دهم مجلس شوراى اسالمى گفت: دولت در 
موضوع حمایت از اقشار آسیب دیده سیستان و بلوچستان موفق عمل 
نکرد چون 70 درصد مردم آن منطقه به شــبکه مخابراتى دسترسى 
ندارند. علیم یارمحمدى، نماینده زاهدان در مجلس دهم در گفت و گو 
با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با توجه به اینکه مردم اســتان سیستان و 
بلوچستان حدود 74 درصد زیر خط فقر امنیت غذایى هستند و شغل 

ثابتى ندارند، اغلب به صورت روزانه فعالیت مى کنند و روزمزد هستند 
بر همین اســاس با اوج گرفتن کرونا نیز این مردم دست از فعالیت 

نکشیدند و نگرانى ما و سایر مسئوالن نیز به همین خاطر بود.
وى افزود: به دلیل پراکندگى جمعیت در استان، تعداد مبتالیان و جان 
باختــگان کرونا محدود بود اما پس از اینکه مجوز شــروع به کار و 
فعالیت از سوى دولت داده شد، آمار مبتالیان صعودى شد و همین 

موضوع موجب نگرانى مسئوالن دانشگاه علوم پزشکى شد.
این عضو کمیسیون عمران در مجلس گفت: اگر دولت براى حمایت 
از افرادى که شــغل ثابتى در سیستان و بلوچستان ندارند، تمهیداتى 
مى اندیشــید، ما امروز شــاهد ابتالى مردم به کرونا نبودیم. به نظر 
مى رســد دولت در موضوع حمایت از اقشار آسیب دیده سیستان و 
بلوچستان موفق عمل نکرد، چون 70 درصد مردم آن منطقه به شبکه 

مخابراتى دسترسى ندارند؛ متاسفانه عمق این بى توجهى ها به پیش از 
انقالب بازمى گردد. نماینده زاهدان در مجلس دهم با بیان اینکه باید 
نگاه ویژه به سیستان و بلوچستان داشته باشیم، گفت: توسعه سواحل 
مکران و محور شرق دو سند معتبر براى سیستان و بلوچستان بود که 
توسط مقام معظم رهبرى ابالغ شد و دولت ها موظف به اجراى این 

سندها بودند اما متاسفانه مغفول ماند.

نماینده زاهدان:

74 درصد مردم سیستان و بلوچستان زیر خط فقر امنیت غذایى هستند

آخرین اخبار از شیوع کرونا در ایران؛ 88194 مبتال، 5574 فوتى و 66596 بهبودیافته

زمان از بین رفتن کرونا هنوز معلوم نیست
یک کارشناس اقتصاد بین الملل:

احیاى کسب وکارها
 با استفاده از منابع صندوق بین المللى پول

یک استاد دانشگاه اظهار داشت: همواره ترسى وجود دارد مبنى بر اینکه وقتى نقش دولت 
در اقتصاد پررنگ باشــد انحراف منابع در این کشورها رخ دهد بنابراین در نهادهاى بین 
المللى این نگرانى وجود دارد که ممکن است که منابعى که در اختیار ایران قرار مى گیرد 
صرف آن هدف مشــخص نشود البته این نگاه فقط شامل ایران نمى شود و در مورد تمام 

کشورها براى افزایش شفافیت در اقتصاد وجود دارد.
کمیل طیبى در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى ایلنا درباره تبعات کاهش ذخایر صندوق بین 
المللى پول و البى گرى هاى امریکا براى حق برداشت اظهار داشت: در حال حاضر سهم 
آمریکا از صندوق بین المللى پول 23 درصد است و به دلیل ذخایرى که ایجاد کرده، نسبت 
به سایر کشورها سهم باالترى دارد که براساس میزان ذخایر حق برداشت مخصوص ایجاد 

و مشخص مى شود.
وى افزود: آمریکا به دو دلیل قوى بودن دالر و ذخایر باال سهم بیشترى در تصمیم گیرى ها 

نسبت به برداشت پول دارد.   
این کارشــناس اقتصاد بین الملل با تاکید بر اینکه نگهدارى این نوع ذخایر نزد صندوق 
بین المللى پول براى تنظیم و ایجاد تعادل در روابط اقتصادى و مالى در سطح جهان است 
تا در مواقع ضرورى از این ذخایر اســتفاده کرد، اظهار داشــت:  شوك هاى بحران مالى و 
اقتصادى ناشى از شیوع ویروس کرونا در نوع خود بى نظیر بوده و شرایط ناگوارى را براى 
براى اقتصاد ایجاد کرد که قابل پیش بینى نبود. باید توجه داشت که اثرت بحران اقتصادى 
بیشتر از بحران مالى است چراکه باعث از بین رفتن کسب و کارها مى شود و نه فقط اینکه 

بازارهاى مالى را تحت تاثیر قرار دهد.
طیبى ادامه داد: استفاده از این ذخایر در شرایطى که بسیارى از کشورها درخواست کمک 
دارند با هدف حفظ و نگهدارى کسب و کارهایى است که در معرض خطر قرار گرفته اند. 
اگر از این منابع در این شرایط استفاده نشود، در دوران پساکرونا مشکالت عمق بیشترى 
پیدا مى کنند چراکه اگر زمان احیا شدن شان بگذرد، مشکالات بیشترى را براى اقتصاد به 

وجود مى آورند.
وى با اشاره به مقایسه برداشــت از این ذخایر در بحران سال 2008 و سال 2020 گفت: 
برداشــت ها از صندوق در این شرایط قابل مقایســه با بحران سال 2008 نیست و در آن 
دوره میزان برداشت بسیار اندك بود. باید در نظر داشت که پیامدهاى این بحران به مراتب 

سنگین تر و قوى تر از بحران هاى سال هاى گذشته بوده است.
این کارشــناس اقتصاد بین الملل تاکید کرد: هر چند ممکن است، برداشت از این ذخایر 
شرایط نامطمئنى را به وجود بیاورد اما اگر امروز این ذخایر به کمک کشورها نیاید شرایط 

بحرانى ترى براى اقتصاد ایجاد مى شود و دچار عدم قطعیت خواهیم شد.  
طیبى ادامه داد: اگر چه کشورى مانند امریکا مى تواند این مساله از جمله برداشت از صندوق 
را سیاسى کند اما در مورد ایران، علت رد درخواست برداشت از منابع، موضوع تحریم ها 
بوده و گفته مى شــود که عامل اصلى رد درخواست ایران مخالفت آمریکا بوده که علت 
این مخالفت را باید از مسیر تحریم دید. وى تاکید کرد: جواب مثبت به درخواست ایران، 
به معناى جریان سرمایه است و زمانى که استقراضى شکل بگیرد، ورود سرمایه به ایران 
خواهیم داشت و در این شرایط در حالى که مسیر و کانال ها به روى کشورمان بسته هستند، 
نقش شرکت هاى واسطه و ترس آنها از مشمولیت تحریم ها مطرح مى شود.    طیبى درباره 
شروط نهادهاى بین المللى براى اصالح ساختار اقتصادى کشورها اظهار داشت: طبیعى 
اســت که کشورها در قبال استقراض و برخورد با سازمان ها و نهادهاى جهانى اقتصادى 
باید از یکسرى شــروط آنها پیروى کنند و این نهادها از جمله صندوق بین المللى پول 
سیاست هایى را دنبال مى کنند و همواره بحث اصالح قیمت و اصالح بازار و کاهش نقش 

دولت در اقتصاد مورد درخواست آنها است.

جهان اقتصاد از نگرانی تگزاسی ها براي افت قیمت نفت گزارش می دهد

تاج پادشاهى نفت
 بر سر آمریکا می ماند؟!

رئیس کل گمرك ایران از کارنامه تجارت خارجى سال 98 مى گوید

موفقیت ایران در صادرات 
به 128 کشور در دوره تحریم

     گروه توسعه 
development@jahaneghtesad.com


