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تصمیماتی برای جبران خسارت کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا
جانشین فرماندهکل سپاه پاسداران انقالب اسالمی از برگزاری جلسه مقابله با کرونا
در قرارگاه ثارا ...تهران و تصمیم گیری هایی برای جبران خسارت کسبوکارهای
آسیبدیده از این بیماری خبر داد .به گزارش تسنیم ،سردار علی فدوی در حاشیه
مراسم درختکاری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) و در جمع
خبرنگاران با یــادآوری آسیب دیدن برخی کسبوکارها بر اثر شیوع ویروس کرونا،
گفت :تصمیماتی برای عزیزانی که بهدلیل شیوع این ویروس در کسبوکارشان متضرر
شدند گرفته و قرار شد مجموعههای مختلفی مثل سپاه ،بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) که
میتوانند دخیل باشند ،منابعی را تأمین کنند تا بهنوعی جبران بیکاری این عزیزان باشد.

مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال در آسیا به تعویق افتاد
ایسنا :فدراسیون جهانی فوتبال از به تعویق افتادن مسابقات انتخابی جام جهانی در
قاره آسیا خبر داد .فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در اطالعیهای اعالم کرد :پس از
مشورت با کشورهای آسیایی ،فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا موافقت کردند که
مسابقات مقدماتی انتخابی آینده آسیا برای حضور در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را به
تعویق بیندازند .مسابقات ابتدا قرار بود در طول پنجره بین المللی برگزار شوند که از
 ۲۳تا ۳۱مارس  ۲۰۲۰و یکم تا ۹ژوئن  ۲۰۲۰به تاریخهای بعدی موکول میشوند
و فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد جزئیات بیشتر این مسابقات به تعویق افتاده ،جلساتی را برگزار
خواهند کرد.

کاهش  ۱۴هزار و  ۸۰۸واحدی شاخص کل در بازار بورس

و  ۴۵۰واحد رسید.

شاخص کل در بازار بورس روز دوشنبه  ۱۴هزار و  ۸۰۸واحد کاهش داشت که در
نهایت این شاخص به رقم  ۵۳۴هزار و  ۳۷۶واحد رسید.
به گزارش ایرنا ،براساس معامالت دیروز بیش از  3میلیارد و  ۹۵۱میلیون سهم ،حق
تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۲۹هزار و  ۸۱۰میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با  3هزار و  ۵۳۱واحد کاهش به  ۱۸۰هزار و
 ۹۶۹واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با  2هزار و  ۳۵۰واحد افت به  ۱۲۰هزار

گوناگون
افزایش  ۱۰۰هزار تومانی قیمت سکه

ایرنا :هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران روز دوشنبه با افزایش
حدود  ۱۰۰هزار تومانی نسبت به روز معامالتی شنبه به نرخ  ۶میلیون و  ۹۵هزار تومان
رسید .هر گرم طالی خام  ۱۸عیار  ۶۰۳هزار تومان و هر مثقال طال نیز  ۲میلیون و ۶۱۶
هزار تومان به فروش رسید.

قیمت دالر  ۲۰۰تومان افزایش یافت
ایرنا :قیمت دالر در صرافیهای بانکی ،روز دوشنبه با رشد  ۲۰۰تومانی نسبت به روز معامالتی شنبه به نرخ
 ۱۵هزار و  ۲۰۰تومان به فروش رسید.

دستگیری  5نفر از توزیعکنندگان مشروبات الکل صنعتی در اهواز
مهر :معاون دادستان عمومی و انقالب اهواز از دستگیری  5نفر از توزیعکنندگان مشروبات الکل صنعتی
در این شهرستان خبر داد .علی بیرانوند در خصوص این خبر اظهار کرد :با توجه به مصرف مشروبات الکلی
دستساز در شهرستان اهواز که تاکنون[ظهردیروز] منجر به مسمومیت تعدادی از مصرفکنندگان و مرگ
 ۲۰نفر از آنان شده است ،دستورات قضایی برای برخورد با عوامل این ماجرا صادر شد و همه پاسگاهها و
کالنتریهای محالت اهواز وارد عمل شدند.

کاهش  ۳۰درصدی سفرهای مردم با ناوگان حمل و نقل عمومی
ایسنا :داریــوش باقرجوان ،مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهــداری و حمل و نقل
جادهای گفت :براساس ارزیابیهای صورت گرفته سفرهای مردم با وسایل حمل و نقل
عمومی طی  ۱۸روز گذشته که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرده و به صورت رسمی
اعالم شده نسبت به  ۱۸روز قبل از آن  ۳۰درصد کمتر شده است و از مردم میخواهیم
سفرهای شان را در این ایام به حداقل ممکن و حتی صفر برسانند.

اعالم فهرست کاالهای ممنوعه صادراتی برای مقابله با کرونا
طبق اعالم گمرک ،برای مقابله با ویروس کرونا در کشور صادرات برخی اقالم بهداشتی،
نساجی و سلولزی ممنوع شده است.به گزارش ایسنا ،با توجه به شیوع ویروس کرونا و
ضرورت ایجاد تمهیدات الزم برای مقابله با گسترش آن در شرایط حساس کنونی و تامین
اقالم مورد نیاز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به گمرک اعالم شده است که
صــادرات  ۹دسته از کاالها را ممنوع کند.بر این اســاس ،صــادرات اقالم حوزه تجهیزات
پزشکی با زیرمجموعه ماسک ،لباس گان و دستکش ممنوع است.
در مجموعه محصوالت بهداشتی و ضدعفونی کننده نیز صــادرات اقالمی از قبیل آب ژاول ،ضد عفونی
کنندهها ،صابون و کلیه تعرفههای ذی ربط آن ممنوع شده است.
همچنین صادرات مایعات شوینده و ضد عفونی کننده محیط ،الکل و کلیه تعرفههای ذیل آن ،پمپ و پودرزن
و شیر مخصوص ظروف اسپری ممنوع است.محصوالت حوزه نساجی و سلولزی با زیرمجموعه محصوالت
منسوج نیافته هم صادراتشان ممنوع است.از دیگر اقالم ممنوعه صادراتی برای مقابله با ویروس کرونا در
کشور ،کاغذ تیشو ،دستمال کاغذی و بهداشتی اعالم شده است .طبق اعالم گمرک ،صادرات این اقالم تا
اطالع ثانوی ممنوع است.

حجم تجارت غیرقانونی جهان 2.2 ،تریلیون دالر
در اولین نشست کشورهای عضو کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد حجم و اندازه تجارت
غیرقانونی جهان تقریبا  2.2تریلیون دالر یعنی حدود  3درصد از حجم اقتصاد جهانی اعالم
شد .به گزارش فارس اولین نشست کشورهای عضو کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
(آنکتاد) در زمینه تجارت غیرقانونی از جمله قاچاق با حضور نماینده کشورمان در ژنو برگزار
شد .اولین نشست جهانی در زمینه تجارت غیرقانونی از جمله قاچاق در چهار محور شناخت
حجم و اندازه تجارت غیرقانونی ،تاثیر تجارت غیرقانونی بر اهداف توسعه پایدار کشورها ،تجارت غیرقانونی و
گردش مالی آن و نقش بخش خصوصی در مبارزه با تجارت غیرقانونی با حضور کشورهای عضو کنفرانس
تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در ژنو برگزار شد .در این نشست که دبیرکل آنکتاد ،مدیرکل سازمان
غیردولتی اتحاد فراملی برای مبارزه با تجارت غیرقانونی و وزیر تجارت میانمار از سخنرانان افتتاحیه آن بودند
بر ضرورت مقابله فعاالنه با تجارت غیرقانونی هم به عنوان پدیدهای که میتواند مسیر توسعه پایدار کشورها را
در معرض ریسک قرار دهد و هم اینکه چالشها و موانع جدی را برای تجارت رسمی و قانونی فراهم آورد،
تأکید شد.

سهام اروپا سقوط کرد
به گزارش مهر ،دوشنبه به دنبال سقوط سهمگین قیمت نفت ،سهام اروپا حدود  ۷درصد
سقوط کرد و به محدوده مقاومت فنی ( ۲۰درصد پایینتر از رکوردهای اخیر) وارد شد.
شاخص پنیوروپین استاکس  ۶۰۰تا ساعت  ۱۵:۴۵به وقت تهران ،با سقوط ۶٫۵۵
درصدی مواجه شد .داکس آلمان  ۷٫۰۳درصد سقوط کرد ،کاک فرانسه  ۶٫۸۸درصد
ارزش خود را از دست داد و فوتسی انگلیس  ۶٫۷۳درصد سقوط کرد .سهام شرکتهای
نفت و گاز اروپا با بیشترین ضرر مواجه شدند و  ۱۴درصد سقوط کردند.

آمار مبتالیان به «کرونا ویروس» در روز گذشته
مهر :سخنگوی وزارت بهداشت ،دیروز به ارائه تازهترین آمار مبتالیان به «کرونا ویروس» در
کشور پرداخت .کیانوش جهانپور به موارد جدید ابتال به کرونا در کشور اشاره کرد و گفت :از
روز یک شنبه تا ظهر دوشنبه تعداد موارد جدید کرونا  ۵۹۵مورد بوده است که آمار کلی
تاکنون[دیروز] به  ۷۱۶۱نفر رسیده است .سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت
بهداشت ،تعداد بهبود یافتگان را  ۲۳۹۴نفر اعالم کرد .به گفته وی ،تعداد فوتیها نیز
تاکنون[دیروز] به  ۲۳۷نفر رسیده است.

بیش از  ۱۰۰کشور درگیر کرونا
ایسنا :شیوع بیماری کووید ۱۹ناشی از «کروناویروس» اولین بار در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میالدی در
شهر ووهان چین گزارش شد که هم اکنون بیش از  ۱۰۰کشور و منطقه در جهان با این بیماری درگیر هستند.
تاکنون بیش از  ۱۱۱هزار و  ۳۸۰نفر در جهان به «کروناویروس» آلوده شده و بیش از  ۳۸۸۲نفر نیز در اثر ابتال
به بیماری کووید ۱۹جان خود را از دست دادهاند.

تمدید عدم الزام ثبت اثر انگشت
میزان :معاون منابع انسانی قوه قضاییه طی بخشنامهای تمدید عدم الزام ثبت اثر انگشت را ابالغ کرد.
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رئیس قوه قضاییه تأکید کرد:

لزوم رسیدگی خارج از نوبت
به پروندههای مربوط به احتکار
رئیس قــوه قضاییه از دستگاه قضایی هند
خواست با مجازات مسببان و عامالن جنایات
اخیر در این کشور اجازه ندهد به جان و مال
مظلومان تعرض شود .به گزارش خبرگزاری
میزان ،آیتا ...سید ابراهیم رئیسی در جلسه
شورای عالی قوه قضاییه ،شیوع ویروس کرونا
را از بالیا و مصایب امــروز جهان دانست و
از مجاهدتهای خادمان عرصه بهداشت و
درمان کشور که با ایثار و ازخودگذشتگی وارد
میدان مبارزه با این ویروس منحوس شدهاند
و همچنین نیروهای مردمی پشتیبان آن ها
در بخشهای مختلف کــشــوری و لشکری
قدردانی کرد.
آیــــتا ...رئیسی افـــزود :در مــیــدان جنگ،
نــیــروهــای رزمــنــده در خــط مقدم مقابله با
دشمن قرار دارند و نیروهای بسیاری نیز در
پشت جبهه آن ها را یاری میدهند و االن هم
کادر درمانی و بهداشتی ما به عنوان افسران و
سربازان میدان جنگ با ویروس کرونا نیازمند
حمایت هستند.
آیتا ...رئیسی با اشاره به آمادگی دستگاه
قضا برای همکاری و پشتیبانی از نیروهای
درگیر در مسئله کرونا ،یکی از جلوههای
ایــن هــمــکــاری و هــمــیــاری را رسیدگی

فوری و خارج از نوبت به پرونده محتکران
کاالهای پزشکی دانست و افزود :هنگامی
که محرز شد کاالی احتکارشده از اقالم
بهداشتی و درمانی موردنیاز مردم است،
بالفاصله باید در شبکه توزیع قرار گیرد و از
طریق مراجع بهداشتی و درمانی به دست
مردم برسد.
رئیس قــوه قضاییه متذکر شــد :همکاران

قضایی باید با افراد محتکر ،مستند به قانون
بــه عــنــوان اخــالــگــران در نظام اقتصادی
بــرخــورد کنند و خوشبختانه دوســتــان و
همکاران مــا در ســراســر کشور نیز بــه این
موضوع توجه دارنــد و اولین جلسه دادگــاه
این افراد هم برگزار شده است و ان شاءا...
با قاطعیت ادامه مییابد و مردم عزیز ما در
جریان کیفر آن ها قــرار میگیرند .در این
جلسه حجتاالسالم منتظری ،دادستان
کل کشور و نماینده دستگاه قضایی در ستاد
مرکزی مقابله با کرونا ،به ارائه گزارشی از
آخرین جلسه این ستاد پرداخت و بر لزوم
هماهنگی سازمان تعزیرات و قوه قضاییه
بـــرای عــرضــه ســریــع و عــادالنــه تجهیزات
بهداشتی مــورد نیاز مــردم که از انبارهای
محتکران به دست آمده یا از مسیر تولید و
واردات تأمین شده ،تأکید کرد.
آیــتا ...رئیسی بار دیگر به لــزوم رسیدگی
خارج از نوبت به پروندههای مربوط به احتکار
تأکید کــرد و گفت :اگــر محرز شــد کاالیی
احتکاری است ،لزومی به پلمب انبارها وجود
ندارد و آن کاال باید سریع به مراجع ذی ربط
تحویل داده و عادالنه در بین مــردم توزیع
شود.

از میان خبرها

سهمیه بنزین نوروزی پس از شکست کرونا
به کارتهای سوخت واریز میشود
سخنگوی دولـــت گــفــت :دولـــت تــاش
میکند سهمیه بنزین نوروزی در صورت
تصویب نهایی ،در فرصتی مناسبتتر و
بعد از شکست کرونا به کارتهای سوخت
واریــز و استفاده شود«.علی ربیعی» روز
دوشنبه دربــاره اختصاص سهمیه بنزین
ن ــوروزی و زمــان واریــز آن به کارتهای
سوخت به ایرنا گفت :اختصاص سهمیه بنزین نوروزی در بحث بودجه
سال آینده مطرح شده است؛ بودجه هم که هنوز به تصویب نهایی

مجلس نرسیده و قطع ًا شامل ایام نوروز  ۹۹نخواهد شد.سخنگوی
دولــت اظهارکرد :دولــت از ابتدای اجــرای طــرح مدیریت مصرف
سوخت در خصوص محل تامین منبع مالی سهمیه بنزین دغدغه
جدی داشت و معتقد بود باید به گونهای عمل شود که به بستههای
حمایت معیشتی حاصل از این طرح ،آسیبی وارد نشود .ربیعی با
تاکید بر این که همه آن چه که در مجلس شورای اسالمی تصویب
شــود ،دولــت موظف به اجــرای آن اســت ،افــزود :در صــورت تصویب
نهایی بودجه ،تالش دولت این خواهد بود که این سهمیه در فرصتی
مناسبتتر و انشاءا ...بعد از شکست کرونا استفاده شود.

شورای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شود
رئیس مجلس شورای اسالمی با تشریح
موضوعات مطرح شــده در جلسه دیــروز
کمیسیون بهداشت گفت :موضوع مهمی
که در این جلسه مطرح شد این بود که
رئیسجمهور یک شورای پشتیبانی برای
حمایت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با
کرونا تشکیل دهد که مستقیم ًا اداره شود
و همه بخشهای کشور با آن همکاری کنند.
به گزارش ایرنا ،علی الریجانی روز دوشنبه پس از حضور در نشست
کمیسیون بهداشت مجلس شــورای اسالمی در جمع خبرنگاران
گفت :در این جلسه مطرح شد که بیماری مذکور باید بسیار جدی
گرفته شود و تمام دستگاههای کشور و مردم به تصمیمات ستاد ملی

مبارزه با کرونا دقت و التزام داشته باشند زیرا تسری این وضعیت به
خود آن ها لطمه میزند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :در موضوع سفرها تاکید
شد ستاد ملی مبارزه با کرونا که از پشتوانه شــورای عالی امنیت
ملی برخوردار است ،برای استانها و شهرستانهایی که هم اکنون
سالم هستند ،دستورالعملهایی را مشخص کند و برای شهرها و
استانهای درگیر با این بیماری دستورالعمل دیگری داشته باشد
و حتم ًا از سفرهای شیوع دهنده بیماری کرونا جلوگیری شود.
الریجانی ادامه داد :این سفرها عالوه بر این که میزان درگیری خود
مردم را بسیار افزایش میدهد ،باعث تغییر جنس این ویــروس در
سفرهای بین استانی خواهد شد و به همین دلیل نحوه مبارزه با آن
را دشوار میکند.

کاهش تاریخی قیمت نفت
بازارهای نفت پس از فروپاشی اتحاد اوپک پالس و آغاز جنگ قیمت میان عربستان سعودی و روسیه که احتما ًال
تبعات اقتصادی و سیاسی فوری خواهد داشت ،بیش از  ۳۰درصد سقوط کردند.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت
نفت برنت چند ثانیه پس از گشایش معامالت آسیا ،با دومین کاهش قیمت بزرگ تاریخ پس از جنگ خلیج فارس در
سال  ۱۹۹۱رو به رو شد .با سقوط قیمت نفت برنت به  ۳۱دالر و دو سنت ،بانک گلدمن ساکس هشدار داد که
قیمت ها ممکن است به حدود  ۲۰دالر در هر بشکه سقوط کنند .این ریزش قیمت همه را در بازار نفت از غول هایی
مانند اکسون موبیل تا شرکت های حفاری شیل کوچک تر در تگزاس غربی تحت تاثیر قرار می دهد ،به بودجه
کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی از عراق گرفته تا نیجریه ضربه خواهد زد و صحنه سیاست جهانی را تغییر
خواهد داد و نفوذ کشورهایی مانند عربستان سعودی را کمتر می کند .همچنین مبارزه علیه تغییرات جوی هم با دشواری بیشتری رو به رو
خواهد شد زیرا بهای سوخت های فسیلی در برابر منابع انرژی تجدیدپذیر رقابتیتر می شود.
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اخبار

روی خط سیاست
تایید صحت انتخابات در  ۲۹حوزه انتخابیه دیگر
ایرنا :سید اسماعیل موسوی ،دبیر ستاد انتخابات
کشور از تایید صحت انتخابات یازدهمین دوره
مجلس شورای اسالمی در  ۲۹حوزه انتخابیه دیگر
خبر داد و گفت :بر این اساس تاکنون صحت انتخابات در ۲۰۰
حوزه انتخابیه به تایید مراجع قانونی رسیده است.

ی ایران با آژانس رخ نداده است
تغییری در سطح همکار 
ایرنا :مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید
کرد که تغییری در سطح همکاریهای ایــران با
آژانس درباره نظارت و راستیآزمایی اجرای برجام
رخ نداده است .رافائل گروسی روز دوشنبه در نشست شورای
حکام در وین مدعی شد که آژانس در حالی تالش کرده تا به دو
مکان دسترسی پیدا کند که ایران این دسترسی را فراهم و در
گفت وگوهای اساسی برای شفافسازی سواالت مشارکت نکرده
است.

اختالف  ۱۸درصدی «بایدن» با «سندرز»
مهر :در آستانه برگزاری انتخابات درون حزبی
دموکرات ها در چند ایالت به صــورت همزمان،
جــدیــدتــریــن نظرسنجی هــا از پیش بـــودن ۱۸
درصــدی بایدن از سندرز حکایت دارد.جدیدترین نظرسنجی
انجام شد در آمریکا که توسط سی ان ان انجام شده نشان میدهد
 ۵۲درصد از رأی دهندگان دموکرات در آمریکا «جو بایدن» را به
عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات برای رقابت با «دونالد ترامپ»
در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰قبول دارند.این نظرسنجی
همچنین نشان میدهد که فقط  ۳۶درصــد از رأی دهندگان
حزب دموکرات از نامزدی «برنی سندرز» حمایت میکنند.این در
حالی است که امروز انتخابات درون حزبی برای انتخاب نامزد
برگزیده حــزب دمــوکــرات بــرای شرکت در انتخابات ریاست
جمهوری ماه نوامبر ،در میشیگان ،واشنگتن ،میسوری ،می سی
سی پی ،آیداهو و داکوتای شمالی برگزار میشود.

افغانستان همزمان شاهد دو مراسم تحلیف
ایرنا :محمداشرف غنی و عبدا ...عبدا ...یکی در
کاخ ریاست جمهوری افغانستان و دیگری در کاخ
سپیدار مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به طور
جداگانه و همزمان در حضور هواداران،مقام ها و شخصیت های
مختلف داخلی و خارجی برگزار کردند.

آنکارا باید مهاجران و پناه جویان را از مرز یونان
بازگرداند
ایرنا« :اورســا فون در الیــن» رئیس کمیسیون اروپــا در آستانه
مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا گفت :آنکارا باید مهاجران و پناه
جویان را از مرز یونان بازگرداند.

کره شمالی برخی سفرا و دیپلمات های خارجی را
بیرون کرد
مهر :کره شمالی در راستای اقدامات مقابله با ویروس کرونا برخی
سفرا و دیپلماتهای خارجی را از این کشور بیرون کرد.

از گوشه و کنار
سه مرکز پخش ویروس کرونا
ایرنا :آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات در توئیتر خود
نوشت :با دریافت بخشی از اطالعات مبتالیان به
ویــروس کرونا در ایــران و تحلیل اطالعات حمل
ونقل ،پرداخت حضوری و  ...آنها توسط متخصصان دادهکاوی و
استخراج مدل شیوع ،به این جمعبندی رسیدیم که سه مرکز مهم
پخش ویــروس کرونا در ایــران به ترتیب بیمارستانها ،پمپ
بنزینها و سوپرمارکتها هستند.

اعطای مرخصی به حدود  ۷۰هزار نفر از زندانیان
سراسر کشور
میزان :جهانگیر ،رئیس سازمان زنــدانهــای کشور در جلسه
شورای عالی قوه قضاییه از اعطای مرخصی به حدود  ۷۰هزار نفر
از زندانیان سراسر کشور در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه
خبر داد و تأکید کرد که فرایند اعطای مرخصی به زندانیان با
لحاظ شرایط قانونی مندرج در بخشنامه ریاست قوه قضاییه ادامه
دارد.

سقف کارت به کارت  ۱۰میلیون تومان شد
ایرنا :داوود محمد بیگی ،مدیر اداره نظامهای
پرداخت بانک مرکزی از افزایش سقف کارت به
کارت انتقال وجه به  ۱۰میلیون تومان در ابزارهای
خودپرداز ،کیوسک ،اینترنت بانک و همراه بانک خبر داد.

