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زوزه گرگ وال استريت از زخم کرونا
سقوط بورس امريكا همزمان با تقويت ريسك ركود اقتصادي

 ترامپ كه او را »گرگ وال استريت« و مرد بازار سهام می نامند بر خالف رويه چند هفته  اخیر خود گفته است امريكا
بايد خود را براي ركود اقتصادي آماده كند

بانك ها وجه نقد دريافت نمي کنند
رئیس هیئت مديلره انجمن صنفي سلي ان جي با اعلالم اينكه با 
شیوع ويروس كرونا تقاضا و عرضه سي ان جي در كشور با كاهش 
40تا 50درصدي روبه رو شده است، گفت: يكي از مشكالت ما عدم 
همكاري بانك ها در دريافت وجوه نقد از جايگاه هاي سي ان جي است. 
محس��ن جوهري در گفت وگو با »ايلنا«، با اعالم اينكه شيوع ويروس 
كرونا تقاضا و عرضه سي ان جي در كشور با كاهش 40تا 50درصدي 
روبه رو شده است، اظهار داشت: عالوه بر اين موضوع مشكالت زيادي 
براي جايگاه داران سي ان جي و شركت هاي بهره بردار ايجاد شده است 
كه يكي از مش��كالت عدم همكاري بانك ها در درياف��ت وجوه نقد از 

جايگاه هاي سي ان جي است. 
وي افزود: در حال حاضر با توجه به مش��كلي ك��ه بانك ها بابت عدم 
دريافت وجه نقد براي ما ايجاد كرده اند، جايگاه داران و ش��ركت هاي 
بهره بردار براي انجام تعهدات خود با مش��كل مواجه شده اند. رئيس 
هيئت مديره انجمن صنفي سي ان جي از شركت ملي گاز و ادارات برق 

تقاضا كرد، از قطع گاز و برق جايگاه ها خودداري كنند. 
 وي همچنين از وزارت كش��ور درخواس��ت كرد با توجه به ش��رايط 
فرس ماژور پيش آمده، شهرداري ها كه 70درصد جايگاه هاي سي ان جي 

را در اختيار دارند، از شركت هاي بهره بردار سي ان  جي اجاره نگيرند. 
........................................................................................................................

ورود 5 ميليون ماسك از چين
گمرك ايران از ورود نخسلتین محموله ماسلك از كشلور چین 
به ايران شلامل 2میلیون ماسلك سله اليه، 3 میلیون ماسلك 
N95 در كنلار 2 میلیلون گان و 10 هلزار تلب سلنج خبلر داد. 
به گزارش »فارس«، سيدروح اله لطيفي گفت: روزگذشته اولين محموله 

تجاري ملزومات مقابله با كرونا وارد كشور شد. 
س��خنگوي گمرك افزود: اين محموله تجاري در سه مرحله از امروز 
تا جمعه با پرواز ماهان و از كش��ور چين به كش��ور وارد مي شود. وي 
درخصوص تعداد اقالم وارداتي اين محموله تجاري گفت: اين محموله 
شامل 2ميليون ماسك سه اليه، 3ميليون ماسك N95، 2ميليون گان 
و 10هزار تب سنج است كه با سه پرواز تا جمعه وارد كشور مي شود. 
لطيفي درخصوص محموله هاي تجاري ثبت سفارش شده براي مقابله 
با كرونا گفت: تاكنون براي واردات 80ميليون ماس��ك، از سوي تجار 
ثبت سفارش شده است كه از ابتداي س��ال جديد عمليات تجاري و 

واردات آن انجام مي شود. 
وي در پايان اظهار داشت: با هماهنگي هاي صورت گرفته اين كاالها به 
صورت حمل يكسره با كمترين توقف در گمركات و كنترل هاي وزارت 

بهداشت وارد كشور مي شود. 
........................................................................................................................

باال بودن حجم کنسلي بليت قطار
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران از باال بودن حجم 
كنسلي بلیت قطار و سفرهاي ريلي مردم طي هفته هاي گذشته خبر 
داد و گفت: گرچه اين اتفاق نشان مي دهد مردم توصیه ها را جدي 
گرفته اند و سفرهاي غیرضروري شان را حذف كرده اند، اما از همه 
شهروندان مي خواهیم فعاًل از سفرهاي غیرضرورشان جلوگیري 
كنند تا به سالمت از مشكل شلیوع ويروس كرونا هم عبور كنیم. 
به گزارش »ايسنا«، سعيد رسولي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا 
مصوبه اي از سوي س��تاد مقابله با كرونا براي ممنوعيت يا محدوديت 
سفرهاي ريلي ابالغ شده است، گفت: شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران مانند ديگر دس��تگاه هاي متولي در كش��ور همه مصوبات ستاد 
مقابله با كرونا را الزم االجرا مي داند، اما تاكنون هيچ مصوبه اي در زمينه 
ممنوعيت يا محدوديت هاي سفرهاي ريلي نداشته ايم. البته در جاهايي 
كه تقاضا براي سفرهاي ريلي حذف شده آن سفر نيز لغو شده است و در 
مسيرهايي كه سفرهاي ريلي كمابيش برقرار است، همه پروتكل هاي 

بهداشتي و الزامات ابالغ شده اجرايي مي شود. 
وي همچنين در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه شركت هاي ريلي در 
پي لغو و كنسلي بليت قطار از س��وي مردم، ضرر و زيان بسيار زيادي 
متحمل ش��دند و آيا س��تاد مقابله با كرونا تمهيداتي براي جبران اين 
مسئله انديشيده است يا خير اعالم كرد: قطعاً در ستاد مقابله با كرونا 
به بخش حمل و نقل كه يكي از آسيب پذيرترين بخش ها در اين زمينه 
بود و در ايامي كه ويروس كرونا شيوع پيدا كرد، تقريباً بيشترين ضرر را 
متحمل شد تمهيداتي مي انديشد، اما در حال حاضر اولويت اول و مهم 

حفظ سالمت جامعه است.

مهم ترين ايرادات شوراي نگهبان به بودجه 
1399 مشخص شد. 

به گزارش تسنيم، شوراي نگهبان جديدترين 
اي��رادات مرب��وط به بودج��ه س��ال 1399 را 
اعالم كرد. در اين خص��وص مواردي همچون 
غيرعادالنه بودن افزايش حق��وق كارمندان با 
فرمول 15 درصد و حذف واردات خودروهاي 
هيبريدي به دليل وجود توليد داخل و حمايت 

از خودروهاي داخلي جلب نظر مي كند. 
بر اس��اس نظر ش��وراي نگهبان كاهش سهم 
صندوق توس��عه ملي ب��ه 20 درصد بر خالف 
بند 10 سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه 
و در نتيجه بن��د 1 اصل 110 قانون اساس��ي 

شناخته شد. 
همچنين اين شورا با مبهم خواندن نحوه تسويه 
بدهي دولت به صندوق توسعه ملي اظهار نظر 
در اين مورد را به بعد از شفاف س��ازي مجلس 

موكول كرده است. 
در تبصره 2 نيز ب��ه مجوز مجل��س به وزارت 
اقتصاد براي واگذاري امول دستگاه هاي دولتي 
از اين جهت كه اين اجازه ش��امل اموال ساير 
دس��تگاه ها به جز قوه مجريه نيز مي شود يا نه 

ايراد وارد شده است. 
همچني��ن در انته��اي اي��رادات تبص��ره 5 
آمده اس��ت، اطالق اخذ مالي��ات از خانه هاي 

خالي مغاير موازين شرع تشخيص داده شد.

ايرادات شوراي نگهبان به بودجه

 توضيح صندوق بازنشستگي 
درباره يك يادداشت

صندوق بازنشستگي كش��وري در واكنش به يادداش��ت چهار روز پيش 
روزنامه »جوان« با عنوان »آيا اين وجه تشابه »رفاه« اتفاقي است يا رانتي؟« 
جوابيه اي را ارس��ال كرد كه اين جوابيه طبق قانون مطبوعات بدون هيچ 

دخل و تصرفي در ادامه مي آيد: 
در يادداشت روزنامه »جوان« »س��ه ايراد اساسي« به طرح ياري )اعطاي 
تسهيالت خريد اعتباري كاال به بازنشس��تگان و وظيفه بگيران همسران 
تك ورثه( وارد شده است كه نخستين آنها اجراي طرح در فاصله 7اسفند 
تا 7فروردين ماه، يعني زمان اوج گيري بيماري كرونا و لزوم در خانه ماندن 
مردم است. در اين خصوص يادآور مي شود، برنامه ريزي و عقد تفاهمنامه 
براي اجراي طرح ياري چن��د هفته پيش از اع��الم ورود ويروس كرونا به 
ايران صورت گرفته بود. با وجود اين، صندوق بازنشس��تگي كشوري پس 
از فراگيرشدن بيماري كرونا اقدام هايي را براي تمديد زمان استفاده از اين 
تسهيالت آغاز كرده است. گفتني است تفاهمنامه امضا شده ميان صندوق 
بازنشستگي كشوري، بانك صادرات و شركت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه، 
تفاهمنامه اي يكساله و شامل ارائه سه نوبت تسهيالت خريد كاالست كه 

نوبت هاي دوم و سوم آن در مرداد و دي 1399 خواهد بود. 
دومين ايراد چنين بيان شده است: »نكته ديگري كه در اين نوع خدمت 
ارائه شده به بازنشستگان به چشم مي خورد، توافق يك بخش غير دولتي 
تنها با يك فروشگاه زنجيره اي است كه اتفاقي بودن واژه »رفاه« در وزارت 
كار، رفاه و تأمين اجتماعي و فروشگاه »رفاه« را شائبه دار كرده  است.« اوالً 
صندوق بازنشستگي كشوري، يك نهاد دولتي و زيرمجموعه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي است؛ ثانياً شركت فروشگاه هاي رفاه نيز شركت سهامي 
عام است كه چند بانك دولتي عمده سهام آن را در اختيار دارند. با وجود 
اين، انتخاب اين مجموعه و فروشگاه هاي »وين ماركت« كه زيرمجموعه 
آن هستند، به داليل روشني صورت گرفته است: نخست اينكه شركت رفاه 
داراي 750 فروشگاه در همه استان هاي كشور است، در حالي كه بسياري 
از فروشگاه ها، شعبات محدودي را فقط در برخي شهرهاي بزرگ دارند و 
امكان دسترسي به آنها براي بازنشستگان در همه نقاط كشور فراهم نيست. 
دوم آنكه در هر نوبت از اجراي طرح ياري بيش از هزار و 440 ميليارد تومان 
تسهيالت در اختيار بازنشستگان قرار مي گيرد كه 50 درصد آن از سوي 
بانك صادرات ايران و 50 درصد ديگر از س��وي شركت فروشگاه هاي رفاه 

تأمين مي شود. 
 بديهي است كه اگر فروشگاه هاي ديگري در سطح كشور شرايط مشابه يا 
بهتر از فروشگاه هاي رفاه داشته باشند و بتوانند مبالغ كالن اوليه براي ارائه 
تسهيالت را فراهم كنند و از اين راه بخشي از نيازهاي معيشتي بازنشستگان 
محترم تأمين شود كه صندوق بازنشستگي كش��وري دست آنان را براي 
همكاري به گرمي مي فش��ارد. در عين حال، يادآور مي ش��ود كه اين نهاد 
مذاكراتي را با برخي فروش��گاه ها و توليدكنندگان ب��راي ارائه تخفيف به 
بازنشستگان و وظيفه بگيران آغاز كرده است. در واقع، طرح ياري نخستين 
برنامه از مجموعه برنامه هايي است كه براي باال بردن قدرت خريد و كمك 
به بهبود وضعيت معيشتي جامعه هدف به اجرا گذاشته شده است و در سال 

جديد برنامه هاي ديگري اعالم و اجرا خواهد شد. 
سومين ايراد مطرح شده، دريافت »سود 2درصدي« بابت ارائه تسهيالت 
خريد كاالست و نويسنده محترم گاليه كرده است كه »سود 2 درصد براي 
چهار ماه و براي خريد در اين ايام در چنين بازاري از جيب بازنشس��تگان 
بسيار غير منصفانه و به نوعي عنايت ويژه به يك فروشگاه زنجيره اي است. « 
چنان كه قباًل نيز اعالم شده است، تسهيالت طرح ياري با 2 درصد كارمزد 
ارائه مي ش��ود. در حالي كه رقم معمول كارمزد وام در نظام بانكي كش��ور 
4درصد است اما در طرح ياري تنها 2 درصد پيش بيني شده و 2 درصد ديگر 
آن توسط بانك صادرات تقبل شده است. جالب است كه بدانيم اين 2 درصد 
كارمزد ساالنه براي مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان در مدت يك ماهه 
استفاده از تسهيالت، چيزي حدود 6 هزار تومان است! جاي پرسش دارد كه 

اين رقم با چه سنجه اي »بسيار غيرمنصفانه« تلقي شده است؟

بعد از آنكه نسلخه هاي اقتصادي رئیس جمهور 
امريكا نتوانست بازارهاي مالي اين كشور را در 
برابر كرونا بیمه كند، ترامپ صراحتاً از امكان ركود 
اقتصادي امريكا به دلیل شلیوع كرونا خبر داد. 
اما وقتي ترامپ كرونا را به مثابه يك دشمن نامرئي 
معرفي مي كند كه امكان دارد مقابله با اين دشمن 
مرداد ماه سال 99به طول بینجامد اين گمانه ايجاد 
مي شلود كه شلايد ترامپ قصد دارد از موضوع 
كرونا و واكسلن ضدكرونا در آسلتانه انتخابات 
رياست جمهوري آتي امريكا استفاده ابزاري كند. 
اگرچه ترامپ را برخي از تحلیلگران سیاسي گرگ 
وال استريت و مرد بازار سهام و حوزه كسب و كار 
معرفي مي كنند و در همین راستا، بانك مركزي 
امريكا جهت مقابله با آثار منفلي ويروس كرونا 
بر حوزه اقتصاد در اقدامي بي سابقه نرخ بهره را 
به محدوده صفر درصد كاهش داد و بر آورد شد 
كه ۷00 میلیارد دالر نقدينگي به بازار اين كشور 
نیز تزريق شود،اما هیچ يك از اين اقدامات مانع 
از ريزش نماگرهاي اصلي بازارهاي سهام امريكا 
به دلیل ريسك ناشي از شیوع كرونا و همچنین 
ركود اقتصادي نشلد بدين ترتیب تا اينجاي كار 
سیاسلت هاي ترامپ نتوانسلته بازار سهام اين 
كشلور را از شلر ويروس كرونا رهايي ببخشلد. 
كاهش ش��ديد درآمد كس��ب و كارها به دنبال 
اخالل جدي در زنجيره تأمين و تداوم تعطيلي ها 
باعث شده اس��ت تا بس��ياري از ش��ركت های 
امريكايی در خطر ورشكس��تگي و تعديل نيرو 

قرار گيرند. دستاوردهاي اخير ترامپ در حوزه 
رشد اقتصادي و پايين نگهداشتن نرخ بيكاري 
كه باعث ش��ده بود وضعيت اقتصادي امريكا در 
يكي از بهترين حاالت نيم قرن اخير قرار گيرد، 
اكنون در معرض تهديد است و بايد ديد ترامپ 
قصد دارد از اين تهديد در آينده اي نه چندان دور 

براي خود فرصتي خلق كند يا خير ؟
   ركود اقتصادي در راه است؟

»دونال��د ترامپ«، رئيس جمه��ور امري��كا در يك 
كنفرانس خبري دوشنبه در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا كرونا اقتصاد امريكا را وارد ركود مي كند، گفت: 
امريكا ممكن است به دليل گسترش شيوع ويروس 

»كروناي جديد« وارد ركود شود. 
رئيس جمهور امريكا كه قبالً نگراني هاي متخصصان 
از شيوع كرونا را »فريبكاري دموكرات ها« خوانده 
بود در ادامه گفت تمركزش بيشتر بر مبارزه با كرونا 
اس��ت تا اقتصاد. او گفت: »فك��ر مي كنم مطالبات 
زيادي هم براي ]رش��د[ بازار سهام و اقتصاد وجود 
دارد،اما وقتي ك��ه ]ويروس كرون��ا[ از بين برود و 
كارمان با آن تمام شد، شاهد رشد عظيمي خواهيم 
بود.« ترامپ اذعان كرد كه ش��يوع ويروس ممكن 
است تا ماه آگوست ادامه داشته باشد و باعث ايجاد 

مشكالتي در فعاليت هاي اقتصادي شود. 
او گف��ت: »م��ن در وهل��ه اول، ن��ام آن را ركود 
نمي گذارم. م��ن اين را مي گويم: ما يك دش��من 
نامرئي داريم. مشكلي داريم كه يك ماه پيش حتي 

كسي فكر آن را هم نمي كرد.«

ترامپ در بخش ديگري از س��خنانش گفته »اگر 
ما كارمان را واقعاً خوب انج��ام دهيم همه گيري 
ويروس در امريكا در ماه جوالي يا آگوست از بين 

خواهد رفت.« 
   سقوط آزاد بورس ها 

در وال استريت، همه شاخص ها به دنبال اعالم خبر 
محدوديت هاي جديد به طرز كم سابقه اي ريزشي 
بودند تا جايي كه سه شاخص مهم بورسي در سطح 
پايين تري از روز قبل خود بس��ته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانس��تريال اوريج« ب��ا 12/93 درصد 
ريزش نس��بت به روز قبل و در س��طح 20 هزار و 
188/52 واحد بس��ته شد. ش��اخص »اس اند پي 
500« با 11/98 درصد سقوط تا سطح 2383/13 
واحدي پايين رفت و ديگر ش��اخص مهم بورسي 
امريكا يعني » نزدك كامپوزيت» با ريزش 12/32 

درصدي در سطح 6904/59 واحدي بسته شد. 
گرگ مك بريج، كارش��ناس بازار س��هام در مؤسسه 
بنك ريت گفت: ممكن اس��ت اين وضعيت هفته ها 
يا شاهد ماه ها ادامه داشته باش��د، اما نبايد فراموش 
كرد شاخص ها همان طور كه مي توانند خيلي سريع 
ريزش كنند مي توانند خيلي سريع هم به روزهاي اوج 
برگردند. جالب است بدانيد بازارهاي بورس جهان از 
ترس شيوع ويروس كرونا س��قوط كرده و حداقل 5 
تريليون دالر از ارزش سهام بازار امريكا كاسته شد كه 
اين اتفاق از زمان بحران مالي 2008 بي سابقه است. 

   زمین گیري هواپیماها
در جديدترين اتفاق��ات رخ داده در اقتصاد امريكا، 

شركت هواپيمايي امريكن ايرالينز، اعالم كرد كه با 
توجه به اينكه تقاضا براي سفرهاي هوايي به شدت 
كاهش يافته است 75 درصد از پروازهاي بين المللي 

خود را تا روز 6 مي  لغو مي كنند. 
اين ش��ركت كه بزرگ ترين ش��ركت هواپيمايي 
امريكا محسوب مي ش��ود، در حالي از برنامه هاي 
خود براي كاهش پروازه��اي بين المللي و انتقال 
هواپيماهاي بزرگ خود به آشيانه خبر داد كه چند 
ساعت قبل از آن كاخ سفيد گفته بود كه از شب 
دوشنبه در كنار ديگر كشورهاي اروپايي پروازها 
به انگلي��س و ايرلند متوقف خواهد ش��د. دولت 
ترامپ همچنين به طور ضمني خواس��تار اقدام 
سريع كنگره در ارائه منابع مالي براي حمايت از 
شركت هاي هواپيمايي بحران زده امريكايي  شد. 
اين شركت همچنين مي گويد پيش بيني مي كند 
كه ظرفيت حمل و نقل داخلي خود در ماه آوريل و 
مي به ترتيب 20 و 30 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته كاهش داشته باشد. 
   كمك 50 میلیارد دالري

تلگراف هم در گزارش��ي نوشته اس��ت از آنجايي با 
شيوع ويروس كرونا خطوط هواپيمايي امريكا زير 
فشار قرار گرفته، اين صنعت درخواست كمك 50 
ميليارد دالري كرده است. ايرالينزهاي امريكايي كه 
شامل شركت هاي بزرگي نظير آمريكن ايرالينز، دلتا 
و يونايتد هستند، درخواست كمك فوري به شكل 

كمك مستقيم يا ضمانت هاي وامي كرده اند. 
دولت ترامپ قباًل نشانه هايي از تمايل براي كمك 
به برخ��ي از صنايع نظي��ر ايرالينزها ك��ه تاكنون 
بيشترين خسارت از شيوع اين بيماري را متحمل 
شده اند، بروز داده است. اگر اين بسته تأمين شود، 
بزرگ ترين كمك صنعتي مداخل��ه دولتي پس از 
بحران مالي 2008 به ش��مار مي رود و نخس��تين 
كمك وسيع ايرالينزها از 11 سپتامبر 2001 )حمله 

به برج هاي دوقلو( به شمار مي رود. 
   آخرين آمار قربانیان

طبق آمار جهاني، تا روز گذشته بيش از 182 هزار 
نفر به ويروس كرونا مبتال شده اند؛ كشور ايتاليا با با 
افزايش 3 هزار و 233 نفري مبتاليان نسبت به روز 
دوشنبه، در مجموع به 27 هزار و 980 مبتال رسيد. 
كشور چين به عنوان مبدأ شيوع اين ويروس با 80 
هزار و 881 مبتال، در رده نخست كشورهاي جهان 
قرار دارد؛ بعد از آن كشورهاي ايتاليا، ايران، اسپانيا 
و كره جنوبي به ترتيب در رده ه��اي دوم تا پنجم 
هستند. نكته قابل توجه اين است كه كشور اسپانيا 
با افزايش تع��داد مبتاليان به 9 ه��زار و 942نفر، 
نسبت به روز گذشته كشور كره جنوبي را پشت سر 
گذاشته و در رده چهارم قرار گرفت؛ همچنين تعداد 
كشته شدگان آن به 342 نفر رسيده است كه از اين 
لحاظ نيز در رده چهارم جهان قرار دارد. كشور ايتاليا 
نيز همانند روزهاي گذشته با افزايش تعداد مبتاليان 
مواجه بوده است؛ اين كشور با افزايش 3 هزار و 233 
نفري مبتاليان نسبت به روز گذشته، در مجموع به 

27 هزار و 980 مبتال رسيده است.

هادي غالمحسيني
   گزارش  یک

تمديد مهلت پرداختي ها به وزارت اقتصاد
وزيلر املور اقتصلادي و دارايلي گفلت: همله پرداخت هايلي 
جلاري  سلال  آخلر  تلا  اقتصلاد  وزارت  بله  بايلد  كله 
شلد.  تمديلد   99 ارديبهشلت   31 تلا  مي شلد  انجلام 
به گزارش فارس، فرهاد دژپس��ند امروز در جم��ع خبرنگاران اعالم كرد: 
صنعت بيمه اخيراً 350 ميليارد تومان كمك به بخش بهداشت و درمان 
انجام داده اس��ت. به گفته دژپسند كس��ب و كارهايي كه براي شب عيد 
برنامه ريزي كرده بودند، اما امس��ال به دليل بيماري كرونا دچار مش��كل 
شده اند و برخي از آنها نمي توانند حقوق مالياتي خود را                                          به موقع بپردازند و 
از طرفي خود وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي رأساً نمي تواند تصميم 
بگي��رد، بنابراين برخي از اين اقدامات در س��تاد هماهنگ��ي اقتصادي و 
برخي نيز در ستاد ملي مقابله با كرونا تصميم گرفته شد و بنابراين همه 
پرداختي هايي كه بايد تا 28 اسفندماه به وزارت اقتصاد واريز مي شد را                                          تا 31 
ارديبهشت سال 99 مهلت داديم و تمديد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي 
همچنين گفت: همكاران ما در نظام بانكي و بيمه اي به صورت رودررو با 
مردم در ارتباط هستند كه متأسفانه تعدادي از همكاران ما در شبكه هاي 
بانكي ماليات و بيمه را                                          به خاطر اين بيماري كرونا از دس��ت داديم كه به 
خانواده هاي آنها تسليت مي گوييم و اميدواريم هرچه زودتر اين بيماري 
از كشور برچيده شود. دژپس��ند همچنين با بيان اينكه كشور جمهوري 
اسالمي عضو برخي از نهادهاي بين المللي است و اين نهادها قابليت هايي 
دارند، گفت: به عنوان مثال صندوق اوپك، بانك توس��عه اسالمي، بانك 
جهاني، بانك توسعه زيرساخت هاي آسيايي، منابعي دارند كه مي توان از 

اين منابع براي مقابله با اين بيماري استفاده كرد.
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