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آنچه این روزها بر ساختار حاکم بر 
آمریکا می گذرد
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انجام شده پیرامون فساد اداری و 

اقتصادی را معرفی )19( میکند

سیاست روز ساز مخالف بازار سرمایه ایران  
با بازارهای جهانی رابررسی می کند؛
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جه��ان امروز با بحرانی به ن��ام کرونا ویروس مواجه 
اس��ت که تنها راه مقابله با آن نیز همگرایی و اتحاد 
سراسری و بهره گیری از تمام امکانات، ورای مرزهای 
سرزمینی است. می توان گفت جنگی واحد با بحرانی 
در جریا ن است که همه کشورها را درگیر کرده و عدم 
همگرایی و اتحاد و نگاه یک جانبه موجب استمرار 
این بحران برای سراسر جهان می شود. در این میان 
که تمام کش��ورها درگیر بحران  کرونا شده اند نقش 
سازمان ها و نهادهای بین المللی بیش از پیش نمود 
می یابد. نهادهایی همچون صندوق بین المللی پول، 
بانک جهانی، سازمان ملل متحد، یونیسف و... در این 
شرایط بحرانی است که می توانند ماهیت و کارکرد 
واقعی خویش را به نمایش گذارند.  نکته قابل توجه 
آنکه نوع رفتار این نهادها همچنان ابهامات بسیاری 
ایجاد کرده اس��ت چنانکه س��ازمان ملل به محلی 
برای ابراز تاسف از آمار باالی تلفات مبدل شده و یا 
صندوق بین المللی پول که به رغم ادعای اختصاص 
50 میلیارد دالر برای کشورهایی که با کرونا مقابله 
می کنند از اج��رای این تعهد خودداری می کند که 
نمود آن را در رد درخواس��ت جمهوری اسالمی به 
عنوان پیش��گام مبارزه با کرونا در غرب آس��یا برای 
برخورداری از این تس��هیالت می توان مشاهده کرد 
چنانک��ه در همی��ن چارچوب علی ش��مخانی دبیر 
ش��ورای عالی امنیت مل��ی در توئیتی با اش��اره به 
مخالفت آمریکا با درخواس��ت اعط��ای وام ایران از 
صندوق بین المللی پول نوش��ت: »مخالفت آمریکا 
با درخواس��ت وام ایران از صن��دوق بین المللی پول 
نقض »قاعده آمره حق بر سالمتی« است. دولت های 
ثالث دو تعهد دارند، قطع همکاری با دولت ناقض و 
اقدام برای رفع وضعیت غیرقانونی.« این رویکرد غیر 
مسئوالنه از سوی صندوق بین المللی پول در حالی 
صورت گرفته اس��ت که به رغم مخالفت  بسیاری از 
کش��ورها با این اقدام، کشورهای اروپایی به حمایت 
از آمریکا پرداخته اند و صرفا به کلمه تاسف خوردن 
بس��نده کرده اند. این ابراز تاسف در حالی بیان شده 
که در کارنامه کرونایی این کش��ورها نیز چند نکته 
مشاهده می شود نخست آنکه کشورهای اروپایی در 
رفع موانع دس��ت یابی ایران به تجهیزات و امکانات 
الزم ب��رای مقابله با کرون��ا اقدامی صورت نداده که 
ادام��ه تحریم ه��ا را نیز در پیش گرفت��ه و صرفا به 
فض��ای تبلیغاتی اجرای گام ه��ای مقدماتی کانال 
مالی مش��ترک ایران و اروپ��ا پرداختند اما در عمل 

گامی برای رفع تحریم ها بر نداشتند.
 دوم آنکه کشورهای اروپایی به بهانه مشغول بودن 
ب��ه کرونا در حالی از اج��رای تعهدات برجامی خود 
س��ر باز می زنند که چنان علیه قرار گرفتن ماهواره 
نظام��ی ایران بر مدار زمین موضع گیری کردند که 
گویی هیچ مش��غله ای ب��ه نام کرون��ا ندارند و تنها 
مس��ئله آنها موضع گیری علیه ایران است که نمود 
آن را در مواضع انگلیس، آلمان و فرانس��ه می توان 
مش��اهده کرد در حالی که جهانیان اذعان دارند که 
این ماهواره مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت 
نبوده و این حق جمهوری اسالمی است که در عرصه 
فضایی ایفای نقش نماید. با توجه به آنچه ذکر شد 
می توان گفت که اروپایی ها نه قطع همکاری با دولت 
ناق��ض یعنی آمریکا را انجام داده اند و نه اقدام برای 
رفع وضعیت غیرقانونی را.  این نوع رویکرد اروپایی ها 
دو گزینه را مطرح می سازد اوال آنکه  هر چند آمریکا 
با بحران های ش��دید داخلی و جهانی مواجه است و 
کرونا بر ابعاد رسوایی اش افزوده است اما کشورهای 
اروپایی چنان ضعیف هس��تند ک��ه جرات مقابله با 
همین آمریکای ضعیف ش��ده را ندارند و ثانیا آنکه 
اروپا خود را ملزم به حفظ س��لطه گری استعماری 
نظام سرمایه داری می داند و حاضر به دست کشیدن 
از این رویکرد نمی باش��د. در صورتی که هر کدام از 
این گزینه ها مطرح باش��د نتیجه نهایی یکی است 
و آن اینک��ه اروپ��ا در قبال بحران کرونا نش��ان داد 
که اروپا نمی تواند طرف قابل اعتمادی باش��د حال 
آمریکایی وجود داشته باشد یا نباشد. لذا در دوران 
پس��ا کرونا اروپا نیز مانند آمریکا در پشت نوار قرمز 
فاصله گزاری ها قرار می گیرد و باید دانست که عدم 
رعایت این فاصله گزاری و دلبستن به وعده های آنها 
نمی تواند دستاوردی داشته باشد. اروپا نیز مانند آمریکا 
ویروسی هستند که تنها واکسن مقابله با آنها مقاومت و 

تسلیم نشدن در برابر زیاده خواهی های آنها است.

واکسن اروپا ویروس

گ���زارش

خ���ب���ر

سرمقاله
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پشت پرده توافق بانک ها برای 
سود ۱۵درصدی

همتی روند س��ود سپرده ها و سود بین بانکی را 
نتیج��ه تأثیر اقدام��ات احتیاطی بانک مرکزی 
در کمتر از دو س��ال گذشته دانست و نوشت: 
امیدواریم با تعمیم اقدامات احتیاطی کالن به 
س��ایر بازارها، شاهد تقویت هرچه بیشتر ثبات 

اقتصاد کالن باشیم.
عبدالناص��ر همت��ی یادداش��ت اینس��تاگرامی 
نوش��ت:  آنچه امروز در ب��ازار پول، درخصوص 
روند سود س��پرده ها و سود بین بانکی مشاهده 
می ش��ود، در کنار برخی تح��والت اقتصادی، 
عمدتاً، نتیجه تأثیر اقدامات احتیاطی در کمتر 
از دوسال گذشته است. به برخی از آن اقدامات 

اشاره می کنم؛
1 �� نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی 
بر بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز و مشکل دار، 

براساس اختیارات کسب شده از سران قوا.
2 ���� تجدیدنظ��ر در صالحیت فن��ی مدیران 
بانکهای��ی ک��ه عم��اًل ناقض مق��ررات مصوب 

بوده اند و تداوم اعمال مقررات.
3 �� جلوگیری قاطع از اضافه برداشت بانکها و 
مؤسسات اعتباری و کاهش تدریجی و رساندن 

آن به حداقل ممکن.
4 �� ادغام عملی بانکهای وابس��ته به نیروهای 
مسلح و طی  تشریفات اداری آن در چند هفته 

آینده.
5 �� آغاز به کار عملیات بازار باز و تالش برای 
توسعه آن، که در کنار سایر اقدامات، به تعدیل 
غیردس��توری و تدریجی نرخ س��ود بین بانکی، 
س��ود بانکی و اوراق خزانه کمک کرده اس��ت 
نتیجه آن کنترل رش��د ش��به پول در مجموعه 

نقدینگی است.
6 �� شفاف سازی تراکنش��های بانکی و اعمال 
مقررات ش��دید در نق��ل و انتقال پ��ول، برای 

مبارزه با پول شویی.
امیداس��ت با تعمیم اقدامات احتیاطی کالن به 
س��ایر بازارها، شاهد تقویت هرچه بیشتر ثبات 

اقتصاد کالن باشیم. تسنیم
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قاسم  غفوری

موفقیت جمهوری اسالمی ایران در قرار دادن ماهواره نظامی 
در مدار زمین، صدای اعت��راض »مایک پامپئو« وزیر خارجه 
آمریکا را در آورد. در ادامه واکنش های مقام های آمریکایی به 
ق��رار گرفتن ماهواره نظامی ایران در مدار زمین، وزیر خارجه 
دولت دونالد ترامپ خش��م خود را با انتشار یک پیام توئیتری 
بروز داد. قرار گرفتن نخس��تین ماهواره فضایی ایران در مدار 
زمی��ن، ب��ا هیاهوی تک��راری ضدایرانی کش��ورهای غربی به 
سردمداری آمریکا همراه بود. صبح چهارشنبه سوم اردیبهشت 
نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسالمی ایران از ماهواره بر 
3 مرحله ای قاصد با موفقیت پرتاب و در مدار 425 کیلومتری 
زمین قرار گرفت. سرلش��کر »حسین س��المی«، فرمانده کل 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی پس از پرتاب موفقیت آمیز 
ماهواره نور توس��ط نیروی هوافضای س��پاه ضمن تبریک این 
دس��تاورد، آن را آغاز ش��کل گیری یک قدرت جهانی خواند. 
قرار گرفتن نخس��تین ماهواره فضایی ایران در مدار زمین، با 
هیاهوی تکراری ضدایرانی کش��ورهای غربی به س��ردمداری 
آمری��کا همراه بود و این هیاهو امروز ش��نبه خ��ود را در پیام 

توئیتری مایک پامپئو وزیر خارجه این کشور بروز داده است. 
وزی��ر خارجه آمریکا در این پیام توئیتری ادعای تکراری و بی 
سند واشنگتن درباره نظامی بودن برنامه فضایی ایران را تکرار 
ک��رد. پامپئو که پیش از انتخاب به عن��وان وزیر خارجه و در 
مقام رئیس س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( با افتخار 
از دروغگویی در این س��ازمان صحبت کرده بود، امروز شنبه 
مدعی »دروغگویی ایران« و ماهیت غیرش��فاف برنامه فضایی 

این کشور شده است.
پامپئو اردیبهشت ماه س��ال 1398 در تشریح تجربیاتش در 
سازمان سیا، به دانشجویان دانشگاه »ای اند ام« تگزاس گفته 
بود: »وقتی من رئیس سیا بودم، ما دروغ می گفتیم، فریبکاری 
می کردی��م، دزدی می کردی��م. ما برای ای��ن کارها یک دوره 
کامل آموزشی داشتیم«. وزیر خارجه آمریکا در پیام توئیتری 
امروزش، همچنین خش��م خودش را از اینکه سپاه پاسداران 
اقدام ب��ه پرتاب ماهواره کرده، بروز داده و  ادعای بی اس��اس 

آمریکایی ها درباره »تروریستی« بودن سپاه را تکرار کرد.
پامپئو س��وم اردیبهش��ت هم به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره 

نظامی نور توس��ط نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی واکنش نش��ان داده ب��ود. او در واکن��ش قبلی خود 
گفته بود، ایران باید بابت این اقدام که نقض قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل بوده، پاسخگو شود. سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران پنجش��نبه هفته گذش��ته در واکنش به مواضع 
آمریکا در خصوص پرتاب موف��ق و غرور انگیز ماهواره نور به 
فضا، ضمن رد و تقبیح دخالت آن رژیم در امور داخلی ایران، 
پیش��رفت های علم��ی و فناوری به ویژه در ح��وزه هوا - فضا 
را ح��ق ملت ایران خواند و خاطرنش��ان ک��رد: قطعا اینگونه 
دخالت ه��ا در ع��زم ملت ای��ران برای پیش��رفت خللی ایجاد 
نخواهد کرد. س��ید عباس موسوی همچنین تاکید کرد: هیچ 
قطعنامه ای ای��ران را از پرتاب ماهواره به فضا منع نمی کند و 
استناد آمریکا به قطعنامه 2231 قطعا بی جا و خالف واقعیات 
اس��ت؛ ُطرفه آنکه قطعنامه 2231 شورای امنیت قطعنامه ای 
است که رژیم آمریکا با خروج خود از برجام آن را نقض کرده 
و همچنان دیگر کش��ورهای مستقل را برای نقض آن آشکارا 

تحت فشار قرار می دهد. فارس

آخرین مهلت تقاضا برای وام یک میلیون تومانی 
کرونا تا ۱8 اردیبهشت است

س��خنگوی س��تاد تس��هیالت کرونایی گفت: همان گونه که قباًل اعالم کرده ایم، مهلت 
تقاضا و ارسال پیامک کد ملی برای وام یک میلیون تومانی تا 18 اردیبهشت ماه است.

حس��ین میرزایی با بیان اینکه کس��انی که تقاضای خود را با ارسال شماره ملی خود به 
سرش��ماره 6369 به وزارت رفاه  تا 31 فروردین  ارس��ال کرده بودند، وام یک میلیون 
تومانی آنها در روز پنج شنبه 4 اردیبهشت 99 واریز شد. وی افزود: همان گونه که قباًل 
اعالم کرده بودیم، افرادی که تا فرداشب یعنی 7 اردیبهشت 99 شماره ملی سرپرست 
خانوار را به سرش��ماره 6369 پیامک کنند، ب��ه منزله تقاضای وام یک میلیونی خواهد 
بود و وام این افراد در تاریخ پنج ش��نبه 11 اردیبهش��ت ماه واریز می شود. اما کسانی که 
از روز 8 اردیبهش��ت تا 18 اردیبهشت 99 شماره ملی سرپرست خانوار یارانه بگیر را با 
س��یم کارتی که به نام سرپرست باشد به سرشماره 6369 ارسال کنند وام یک میلیونی 

آنها تا آخر ماه مبارک رمضان پرداخت خواهد شد. فارس

کاهش ۷۰ درصدی مرگ بر اثر کرونا در کشور
معاون کل وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی از کاهش 70 درصدی مرگ بر 
اثر کرونا در کشور خبر داد. ایرج حریرچی روز شنبه در نشست خبری ویدیو کنفرانس 
که از وزارت بهداش��ت برگزار ش��د، گفت: نس��بت به زمان اوج بیماری کرونا در کشور، 
بی��ش از 70 درص��د موارد مرگ بر اثر ای��ن ویروس کاهش یافته و در اکثر اس��تان ها 
روند نزولی بیماری به صورت قابل توجهی مش��اهده می شود. وی افزود: هرگونه غفلتی 
می تواند عوارض جبران ناپذیر و ش��دیدی داشته باشد. تا کشف دارو و واکسن، در اکثر 
کش��ور های جهان حدود دو تا س��ه طغیان بیماری دیگر در یک سال و چند ماه آینده 

خواهیم داشت.
معاون کل وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی اظهار ک��رد: هنوز هیچ داروی 
اختصاصی برای بیماری کووید 19 س��اخته نشده است. اکثر دارو های ضد ویروسی که 
تجویز می ش��وند یا اثر کم و متوس��ط داشته یا بی اثر هستند. تجویز هر نوع دارو خارج 
از فهرست دارو و راهنما های بالینی صحیح نیست و همراهان بیمار را دچار سردرگمی 

و مشکل می کند. میزان

رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه

در راستای حمایت از نیازمندان و خانواده های آسیب دیده در 
شرایط بحران کرونا و آغاز ماه مبارک رمضام ماه خیر و برکت 
و انفاق، طرح پویش کمک مؤمنانه در سراسر کشور آغاز شده 
است. طرح کمک مومنانه به منظور کمک به اقشار آسیب پذیر 
اقتصادی ناش��ی از ویروس کرونا و نیازمندان پس از آن کلید 
خورد که رهبر معظم انقالب اس��المی در س��خنان خود این 
طرح را پیشنهاد دادند و با استقبال گسترده مردم و مسئولین 
روبرو ش��د. این طرح در چند مرحله و به مناسبت ماه مبارک 
رمضان تا پایان این ماه عزیز ادامه خواهد داشت. دراین طرح 

اقالم نیاز خانواده هال و افرادی که در جریان ش��یوع ویروس 
کرونا در مضیقه معیش��ت قرار گرفته اند، در سراس��ر کش��ور 

شناسایی شده و تحت پوشش هستند.
اقالمی که در طرح کمک مؤمنانه به مردم عزیز نیامزند کشور 
اهدا خواهد شد، شامل اقالم بهداشتی، برنج، روغن، ماکارونی، 

چای، رب و حبوبات است.
هم اکنون پویش کمک مؤمنانه آغاز ش��ده و همه استان های 
و ش��هرهای کش��ور در این طرح با مش��ارکت مردم، خیرین، 
نهاده��ای انقالب��ی، بس��یج، ارتش، س��پاه پاس��داران، بنیاد 
مستضعفان کمیته امداد و بسیاری دستگاه های دیگر در این 
پویش مش��ارکت دارند. با آغاز ماه مبارک رمضان، کمک های 
مؤمنانه مردم و مسئولین شتاب بیشتری به خود گرفته است 

تا اقالم نیاز خانواده های نیازمند هر چه زودتر در این ماه عزیز 
به دستشان برسد. پویش کمک های مؤمنانه و رزمایش همدلی 
در ش��رایط کنونی، جلوه های ویژه و به یادماندنی را در تاریخ 
ایران اسالمی به تصویر کشیده است که شاید نتوان نمونه آن 
را در دیگر کش��ورها یافت. با توجه به شرایط کنونی به خاطر 
ش��یوع بیماری ویروس کرونا، اکثر کشورهای دنیا درگیر این 
ویروس و تبعات اقتصادی و معیشتی آن هستند. رهبر انقالب 
اسالمی در پیام نیمه شعبان مبنی بر کمک مومنانه و رزمایش 

همدلی به اقشار آسیب دیده در جریان کرونا،تاکید کردند.
نهادهای مختلف؛ هیات های مذهبی و ش��هروندان نیز در پی 
تاکید رهبر انقالب اسالمی، کمک های خیرخواهانه خود را به 

نیازمندان اهدا کرده اند.
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رزمایش همدلی 
و کمک مؤمنانه

صفحه 1

خشم پامپئو از قرار گرفتن ماهواره نظامی ایران در مدار زمین

ربیعی: 
هیچ استانی در شرایط قرمز کرونایی 
نیست اما وضعیت هم عادی نیست

2

روحانی:
همکاری مردم در رعایت پروتکل های 

بهداشتی مایه مباهات است

2


